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1.

Analiza dokumentów strategicznych i planistycznych

1.1. Analiza dokumentów na szczeblu krajowym i regionalnym
Potrzeba przygotowania planów adaptacji do zmian klimatu wynika wprost z zapisów Strategii UE
w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu (Bruksela, dnia 16.4.2013 COM(2013) 216 final),
gdzie wskazano, że: „biorąc pod uwagę szczególny charakter skutków zmiany klimatu na terytorium UE
i ich szeroki zakres, środki w zakresie przystosowania muszą zostać podjęte na wszystkich poziomach
– lokalnym, regionalnym i krajowym”.
Strategia ta wskazuje kilka celów oraz działań realizujących obrane cele.
Celami i działaniami strategii są:
Wspieranie działań państw członkowskich
Działanie 1: Zachęcenie wszystkich państw członkowskich do przyjęcia wszechstronnych strategii
przystosowawczych
Działanie 2: Zapewnienie finansowania w ramach LIFE w celu wspierania tworzenia potencjału oraz
przyspieszenia tempa działań przystosowawczych w Europie (2013-2020)
Działanie 3: Uwzględnienie kwestii przystosowania w ramach Porozumienia Burmistrzów (2013/2014)
Lepsze podejmowanie świadomych decyzji
Działanie 4: Uzupełnienie braków w wiedzy
Działanie 5: Dalszy rozwój Climate-ADAPT jako „punktu kompleksowej obsługi” dla informacji
o przystosowaniu do zmiany klimatu w Europie
Uodparnianie działań na szczeblu UE na zmianę klimatu: wspieranie przystosowania
w kluczowych sektorach podatnych na zagrożenia
Działanie 6: Ułatwienie uodpornienia wspólnej polityki rolnej (WPR), polityki spójności i wspólnej polityki
rybołówstwa na zmianę klimatu.
Działanie 7: Zapewnienie bardziej odpornej infrastruktury
Działanie 8: Promowanie ubezpieczeń i innych produktów finansowych w celu zapewnienia inwestycji
i decyzji handlowych odpornych na zmianę klimatu
Najważniejszym dokumentem krajowym w zakresie adaptacji do zmian klimatu jest „Strategiczny plan
adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku
2030” (SPA 2020) z 2013 r. Dokument zawiera cel główny oraz określone cele szczegółowe wraz
z kierunkami działań, odnoszące się do poszczególnych sektorów, które przedstawiono poniżej.
Celem głównym SPA jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju
funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa w warunkach zmian klimatu.

oraz

efektywnego

Cel 1. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i dobrego stanu środowiska
Kierunek działań 1.1- dostosowanie sektora gospodarki wodnej do zmian klimatu
Kierunek działań 1.2- adaptacja strefy przybrzeżnej do zmian klimatu
Kierunek działań 1.3 – dostosowanie sektora energetycznego do zmian klimatu
Kierunek działań 1.4 – ochrona różnorodności biologicznej i gospodarka leśna w kontekście zmian
klimatu
Kierunek działań 1.5 – adaptacja do zamian klimatu w gospodarce przestrzennej i budownictwie
Kierunek działań 1.6 – zapewnienie funkcjonowania skutecznego systemu ochrony zdrowia
w warunkach zmian klimatu
Cel 2. Skuteczna adaptacja do zmian klimatu na obszarach wiejskich
Kierunek działań 2.1 - stworzenie lokalnych systemów monitorowania i ostrzegania przed zagrożeniami
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Kierunek działań 2.2 – organizacyjne i techniczne dostosowanie działalności rolniczej i rybackiej do
zmian klimatu
Cel 3. Rozwój transportu w warunkach zmian klimatu
Kierunek działań 3.1 - wypracowywanie standardów konstrukcyjnych uwzględniających zmiany klimatu
Kierunek działań 3.2 –zarządzanie szlakami komunikacyjnymi w warunkach zmian klimatu
Cel 4. Zapewnienie zrównoważonego rozwoju regionalnego i lokalnego z uwzględnieniem zmian
klimatu
Kierunek działań 4.1 – monitoring stanu środowiska i systemy wczesnego ostrzegania i reagowania
w kontekście zmian klimatu (miasta i obszary wiejskie)
Kierunek działań 4.2 – miejska polityka przestrzenna uwzględniająca zmiany klimatu
Cel 5. Stymulowanie innowacji sprzyjających adaptacji do zmian klimatu
Kierunek działań 5.1- promowanie innowacji na poziomie działań organizacyjnych i zarządczych
sprzyjających adaptacji do zmian klimatu
Kierunek działań 5.2 – budowa systemu wsparcia polskich innowacyjnych technologii sprzyjających
adaptacji do zmian klimatu
Cel 6. Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających adaptacji do zmian klimatu
Kierunek działań 6.1 – zwiększenie świadomości odnośnie do ryzyk związanych ze zjawiskami
ekstremalnymi i metodami ograniczania ich wpływu
Kierunek działań 6.2 - ochrona grup szczególnie narażonych przed skutkami niekorzystnych zjawisk
klimatycznych
Poniżej przedstawiono analizę dokumentów strategicznych poziomu regionalnego oraz lokalnego pod
kątem zgodności z celami adaptacji do zmian klimatu.

1.2. Analiza dokumentów strategicznych i planistycznych na poziomie regionalnym
i lokalnym dla gminy Wojciechów
Poniżej w tabeli przedstawiono analizę dokumentów strategicznych i planistycznych dla gminy
Wojciechów.
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Tabela 1. Analiza dokumentów strategicznych i planistycznych
Cele rozwoju istotne
z punktu widzenia
Lp.
Dokument
adaptacji do zmian
klimatu
1

Program ochrony środowiska
województwa lubelskiego na lata
2020-2023 z perspektywą do roku
2027

2

Strategia Rozwoju Województwa
Lubelskiego na lata 2014–2020

3

Plan
zagospodarowania
przestrzennego
Województwa
Lubelskiego

Wybrane kierunki, cele i działania, które mają charakter adaptacyjny

Dokumenty wojewódzkie
Głównym celem tworzenia P.I. Poprawa jakości powietrza przy zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego
Programu jest dążenie do w kontekście zmian klimatu
poprawy stanu środowiska GW.II. Ochrona przed zjawiskami ekstremalnymi związanymi z wodą
w
województwie, GWS.I. Prowadzenie racjonalnej gospodarki wodno-ściekowej
ograniczenie negatywnego GL.I. Ochrona gleb przed negatywnym oddziaływaniem antropogenicznym, erozją oraz
wpływu zanieczyszczeń na niekorzystnymi zmianami klimatu
środowisko,
ochrona ZP.I. Ochrona różnorodności biologicznej oraz krajobrazowej
i rozwój
walorów ZP.II. Prowadzenie trwale zrównoważonej gospodarki leśnej
środowiska,
a
także
racjonalne gospodarowanie
jego zasobami.
Cel
strategiczny
2. 2.5. Wyposażanie obszarów wiejskich w infrastrukturę transportową, komunalną
Restrukturyzacja rolnictwa i energetyczną, w sposób skoordynowany z innymi przedsięwzięciami i spójny wewnętrznie.
oraz
rozwój
obszarów 4.5. Racjonalne i efektywne wykorzystywanie zasobów przyrody dla potrzeb gospodarczych
wiejskich
i rekreacyjnych, przy zachowaniu i ochronie walorów środowiska przyrodniczego
Cel
strategiczny
4.
Funkcjonalna, przestrzenna,
społeczna
i
kulturowa
integracja regionu
1.
Wzmacnianie zasada racjonalności – oznacza uwzględnienie korzyści społecznych, gospodarczych
zewnętrznych
powiązań i przestrzennych w długim okresie czasu,
sieciowych oraz poprawa zasada oszczędnego gospodarowania terenami – preferencji regeneracji (odnowy)
spójności
obszarów zabudowy nad nowymi terenami inwestycyjnymi – oznacza intensyfikację
wewnątrzregionalnej
procesów urbanizacyjnych na obszarach już zagospodarowanych, tak aby minimalizować
w układzie przestrzennym ekspansję zabudowy na nowe tereny,
i społeczno-gospodarczym.
zasada przezorności ekologicznej – oznacza stosowanie wszelkich możliwych środków
2. Wzrost konkurencyjności zapobiegawczych w sytuacjach, gdy nie jest w pełni rozpoznany negatywny wpływ sposobu
przestrzeni
województwa zagospodarowania na środowisko,
pod względem atrakcyjności zasada kompensacji ekologicznej – polega na takim zarządzaniu przestrzenią, aby
gospodarczej i warunków zachować równowagę przyrodniczą i wyrównywać szkody w środowisku wynikające
życia.
z rozwoju przestrzennego, wzrostu poziomu urbanizacji i inwestycji niezbędnych ze
względów społeczno-gospodarczych, a pozbawionych alternatywy neutralnej przyrodniczo,
zasada minimalizowania kolizji i konfliktów przestrzennych – polega na wyborze rozwiązań
neutralnych przyrodniczo, a w przypadku ich braku rozwiązań najmniej kolizyjnych
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Lp.
4

Dokument
Regionalna
Polityka
Miejska
Województwa Lubelskiego

5

Plan zrównoważonego rozwoju
publicznego
transportu
zbiorowego w
województwie
lubelskim, 2014

6

Program Strategicznego Rozwoju
Transportu
Województwa
Lubelskiego, 2017

7

Program
rozwoju
turystyki
w województwie lubelskim do
2020 roku z perspektywą do 2030

Cele rozwoju istotne
z punktu widzenia
adaptacji do zmian
klimatu
W RPLWL zaproponowano
kluczowe wyzwania tj.:
Zbudowanie
przestrzeni
miejskiej
atrakcyjnej
i przyjaznej mieszkańcom
Wykreowanie
konkurencyjnej przestrzeni
społeczno – gospodarczej
Celem
dokumentu
jest
wskazanie
najlepszych
możliwych
rozwiązań
w obszarze
przewozów
pasażerskich na terenie
województwa
lubelskiego
ukierunkowanych
na
zwiększenie
udziału
transportu
zbiorowego
w podróżach o zasięgu
wojewódzkim.
Dokument
wskazuje
konieczność podejmowania
konkretnych działań w celu
realizacji określonych celów,
związanych z rozwojem
transportu. Wskazuje cele
zarówno w płaszczyźnie
infrastrukturalnej
jak
również
promowaniu
„niskoemisyjności”
taborowej
Lepsze życie mieszkańców
województwa
lubelskiego
poprzez wzrost dochodów
z silnego

Wybrane kierunki, cele i działania, które mają charakter adaptacyjny
realizującej ideę „miasta proekologicznego” przygotowanego na skutki zmian klimatu
i zanieczyszczeń środowiska
umożliwiającej zrównoważony rozwój wielofunkcyjny (odpowiedzialne i racjonalne
planowanie przestrzenne)
wykorzystującej rentę położenia (w ciągach europejskich korytarzy transportowych)
i środowiskowy potencjał endogeniczny
wykorzystującej potencjał turystyczno-rekreacyjny jako kierunek specjalizacji gospodarczej
Lokalizacja zintegrowanych węzłów przesiadkowych wewnątrzgałęziowych (autobusautobus)

Działanie 1.1 Inspirowanie i wspieranie działań na rzecz funkcjonalnej integracji obszaru
metropolitalnego, m.in. przez rozwijanie systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego
(w tym kolei aglomeracyjnej), kompleksowe działania rewitalizacyjne oraz na rzecz
usprawnienia zarządzania Lubelskim Obszarem Metropolitalnym
Działanie 2.1 Rozwijanie infrastruktury drogowej i modernizacja kluczowych dróg
wojewódzkich mających na celu wzmacnianie powiązań wewnętrznych i rozwijanie funkcji
gospodarczych, zwłaszcza związanych z wykorzystaniem endogenicznych potencjałów
rozwojowych województwa

Kampania edukacyjna dot. świadomości ochrony krajobrazu przyrodniczego i kulturowego
Regionalny program edukacyjno-promocyjny “Pasjonaci Lubelskiego”
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Dokument

8

Aktualizacja Programu ochrony
powietrza dla strefy – aglomeracji
lubelskiej ze względu na przekroczenie
poziomu
dopuszczalnego
pyłu
zawieszonego
PM10
z uwzględnieniem pyłu PM2,5

9

Aktualizacja Programu ochrony
powietrza dla strefy lubelskiej ze
względu
na
przekroczenie
poziomu dopuszczalnego pyłu
zawieszonego
PM10
z uwzględnieniem pyłu PM2,5

Cele rozwoju istotne
z punktu widzenia
adaptacji do zmian
klimatu
i rozwijającego się sektora
turystyki w perspektywie
roku 2030
Dokument
powstał
w związku
z przekroczeniem w 2015 r.
standardów
jakości
powietrza:
poziomu
dopuszczalnego
pyłu
zawieszonego
PM10
o okresie
uśredniania
wyników
pomiarów
24
godziny;
poziomu
dopuszczalnego
pyłu
zawieszonego
PM2,5
o okresie
uśredniania
wyników
pomiarów
rok
kalendarzowy oraz pułapu
stężenia ekspozycji

Dokument
powstał
w związku
z przekroczeniem w 2015 r.
standardów
jakości
powietrza:
poziomu
dopuszczalnego
pyłu
zawieszonego
PM10
o okresie
uśredniania
wyników
pomiarów
24
godziny
oraz
poziomu
dopuszczalnego
pyłu
zawieszonego
PM2,5
o okresie
uśredniania

Wybrane kierunki, cele i działania, które mają charakter adaptacyjny

Ograniczanie emisji powierzchniowej (niskiej, rozproszonej emisji komunalno-bytowej
i technologicznej)
Ograniczanie emisji liniowej (komunikacyjnej)
Ograniczanie emisji z istotnych źródeł punktowych – energetyczne spalanie paliw
Ograniczanie emisji z istotnych źródeł punktowych – źródła technologiczne
Ograniczanie emisji powstającej w czasie pożarów lasów i wypalania łąk, ściernisk, pól
Kształtowanie właściwych zachowań społecznych poprzez propagowanie konieczności
oszczędzania energii cieplnej i elektrycznej oraz uświadamianie o szkodliwości spalania
paliw niskiej jakości
Uwzględnianie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego sposobów zabudowy
i zagospodarowania terenu umożliwiających ograniczenie emisji pyłów poprzez działania
polegające na:
•
wprowadzaniu
zieleni
ochronnej
i
urządzonej
oraz
niekubaturowe
zagospodarowanie przestrzeni publicznych miasta (place, skwery),
•
zachowaniu istniejących terenów zieleni i wolnych od zabudowy celem lepszego
przewietrzania miasta,
•
ustalaniu sposobu zaopatrzenia w ciepło z zaleceniem instalowania ogrzewania
niskoemisyjnego w nowo planowanej zabudowie
Ograniczanie emisji powierzchniowej (niskiej, rozproszonej emisji komunalno-bytowej
i technologicznej)
Ograniczanie emisji liniowej (komunikacyjnej)
Ograniczanie emisji z istotnych źródeł punktowych – energetyczne spalanie paliw
Ograniczanie emisji z istotnych źródeł punktowych – źródła technologiczne
Ograniczanie emisji powstającej w czasie pożarów lasów i wypalania łąk, ściernisk, pól
Kształtowanie właściwych zachowań społecznych poprzez propagowanie konieczności
oszczędzania energii cieplnej i elektrycznej oraz uświadamianie o szkodliwości spalania
paliw niskiej jakości
Uwzględnianie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego sposobów zabudowy
i zagospodarowania terenu umożliwiających ograniczenie emisji pyłów poprzez działania
polegające na:
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Dokument

Cele rozwoju istotne
z punktu widzenia
adaptacji do zmian
klimatu
wyników
pomiarów
rok
kalendarzowy.

10

Program ochrony powietrza dla
strefy lubelskiej z wyłączeniem
planu działań krótkoterminowych
ze względu na przekroczenie
poziomu
docelowego
benzo(a)pirenu

Dokument
powstał
ze
względu na przekroczenie
poziomu
docelowego
benzo(a)pirenu w strefie
lubelskiej w 2014 r.

11

Program ochrony powietrza dla
strefy – aglomeracja lubelska ze
względu
na
przekroczenie
poziomu
docelowego
benzo(a)pirenu

Dokument
powstał
ze
względu na przekroczenie
poziomu
docelowego
benzo(a)pirenu w strefie
aglomeracja
lubelska
w 2014 r.

Wybrane kierunki, cele i działania, które mają charakter adaptacyjny
•

wprowadzaniu
zieleni
ochronnej
i
urządzonej
oraz
niekubaturowe
zagospodarowanie przestrzeni publicznych miasta (place, skwery),
•
zachowaniu istniejących terenów zieleni i wolnych od zabudowy celem lepszego
przewietrzania miasta,
ustalaniu sposobu zaopatrzenia w ciepło z zaleceniem instalowania ogrzewania
niskoemisyjnego w nowo planowanej zabudowie
Ograniczanie emisji powierzchniowej (niskiej, rozproszonej emisji komunalno-bytowej
i technologicznej)
Ograniczanie emisji liniowej (komunikacyjnej)
Ograniczanie emisji z istotnych źródeł punktowych – energetyczne spalanie paliw
Ograniczanie emisji z istotnych źródeł punktowych – źródła technologiczne
Ograniczanie emisji powstającej w czasie pożarów lasów i wypalania łąk, ściernisk, pól
Kształtowanie właściwych zachowań społecznych poprzez propagowanie konieczności
oszczędzania energii cieplnej i elektrycznej oraz uświadamianie o szkodliwości spalania
paliw niskiej jakości
Uwzględnianie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego sposobów zabudowy
i zagospodarowania terenu umożliwiających ograniczenie emisji pyłów poprzez działania
polegające na:
•
wprowadzaniu
zieleni
ochronnej
i
urządzonej
oraz
niekubaturowe
zagospodarowanie przestrzeni publicznych miasta (place, skwery),
•
zachowaniu istniejących terenów zieleni i wolnych od zabudowy celem lepszego
przewietrzania miasta,
ustalaniu sposobu zaopatrzenia w ciepło z zaleceniem instalowania ogrzewania
niskoemisyjnego w nowo planowanej zabudowie
Ograniczanie emisji powierzchniowej (niskiej, rozproszonej emisji komunalno-bytowej
i technologicznej)
Ograniczanie emisji liniowej (komunikacyjnej)
Ograniczanie emisji z istotnych źródeł punktowych – energetyczne spalanie paliw
Ograniczanie emisji z istotnych źródeł punktowych – źródła technologiczne
Ograniczanie emisji powstającej w czasie pożarów lasów i wypalania łąk, ściernisk, pól
Kształtowanie właściwych zachowań społecznych poprzez propagowanie konieczności
oszczędzania energii cieplnej i elektrycznej oraz uświadamianie o szkodliwości spalania
paliw niskiej jakości
Uwzględnianie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego sposobów zabudowy
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Dokument

1

Strategia
Zintegrowanych
Inwestycji
Terytorialnych
Lubelskiego
Obszaru
Funkcjonalnego na lata 20142020 (Uchwała Rady ZIT LOF nr
1/2016, z dnia 9 marca 2016 r.)

2

Kierunki działań LOF po roku
2020 (Uchwała Rady ZIT LOF nr
4/2018, z dnia 13 września
2019 r.)

Cele rozwoju istotne
z punktu widzenia
adaptacji do zmian
klimatu

Wybrane kierunki, cele i działania, które mają charakter adaptacyjny

i zagospodarowania terenu umożliwiających ograniczenie emisji pyłów poprzez działania
polegające na:
•
wprowadzaniu
zieleni
ochronnej
i
urządzonej
oraz
niekubaturowe
zagospodarowanie przestrzeni publicznych miasta (place, skwery),
•
zachowaniu istniejących terenów zieleni i wolnych od zabudowy celem lepszego
przewietrzania miasta,
ustalaniu sposobu zaopatrzenia w ciepło z zaleceniem instalowania ogrzewania
niskoemisyjnego w nowo planowanej zabudowie
Dokumenty Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego
Cel Rozwojowy 2: Poprawa Priorytet Rozwojowy 2.1 Rozwój i usprawnienie systemu komunikacyjnego na obszarze LOF
mobilności transportowej, (wspierane w ramach RPO WL 2014-2020 – PI 7b (działanie 8.4), oraz POPW 20142020 –
niskoemisyjności
oraz 7b
zachowanie i promowanie Priorytet Rozwojowy 2.2 Wspieranie zrównoważonego rozwoju mobilności, systemu
dziedzictwa
naturalnego transportu i zastosowań strategii niskoemisyjnych w transporcie (wspierane w ramach RPO
w LOF
WL 2014-2020 – PI 4e (działanie 5.6), oraz POPW 2014-2020 – 4e).
Priorytet Rozwojowy 2.3 Podniesienie efektywności energetycznej w mieszkalnictwie,
przemyśle i sektorze publicznym na terenie LOF (Projekty komplementarne – wspierane
w ramach POIŚ - PI 4iii, 4v, 4vi).
Priorytet Rozwojowy 2.4 Zachowanie i tworzenie terenów zielonych wspierających
niskoemisyjność (wspierane w ramach RPO WL 2014-2020 – PI 6d, działanie 7.4).
Cel
Rozwojowy
3: Priorytet Rozwojowy 3.1 Wspieranie rewitalizacji społecznej poprzez rewitalizację
Przyspieszenie
przestrzenną (wspierane w ramach RPO-PI 9b, działanie 13.8)
zrównoważonego rozwoju Priorytet Rozwojowy 3.3 Działania związane z organizacją terenów inwestycyjnych oraz
poprzez
rewitalizację kompleksowe ich zagospodarowanie (wspierane w ramach RPO-PI 3a, działanie 3.8)
przestrzenną i społeczną
z uwzględnieniem
TIK
w LOF
Obszar
1.
Poprawa Poprawa połączeń komunikacyjnych wewnątrz LOF
dostępności komunikacyjnej Zwiększenie zewnętrznej dostępności LOF
Rozwój infrastruktury niezbędnej dla transportu niskoemisyjnego.
Obszar 2. Zrównoważony Poprawa jakości powietrza poprzez zakup niskoemisyjnego i zeroemisyjnego transportu
transport niskoemisyjny
zbiorowego oraz budowę infrastruktury towarzyszącej
Ułatwienie przemieszczania się na terenie LOF poprzez wprowadzenie wspólnego biletu
Zwiększenie zainteresowania korzystaniem z transportu zbiorowego poprzez zakup nowego
taboru
Obszar 3. Ochrona wód
Rozwój sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej w LOF
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Dokument

Uchwała nr 1075/XLI/2018 Rady
Miasta Lublin z dnia 22 marca
2018 r. w sprawie przyjęcia Planu
Mobilności Lubelskiego Obszaru
Funkcjonalnego na lata 20172025

Cele rozwoju istotne
z punktu widzenia
adaptacji do zmian
klimatu
Podobszar 1. Gospodarka
wodno – ściekowa
Podobszar 2. Ochrona dolin
rzecznych
Obszar 4. Efektywność
energetyczna i ochrona
powietrza

Obszar
5.
Turystyka:
stworzenie z obszaru LOF
terenu
interesującego
przyrodniczo dla turystów.
1. Wzrost jakości życia
mieszkańców LOF.
3. Poprawa środowiska
naturalnego LOF.
4. Zwiększenie spójności
wewnątrz obszaru LOF
i jego powiązań z pozostałą
częścią
województwa
i kraju.
poprzez
zrównoważony
rozwój
systemu
transportowego
i zarządzanie mobilnością
z uwzględnieniem potrzeb
wszystkich
grup
użytkowników.

Wybrane kierunki, cele i działania, które mają charakter adaptacyjny

Rewitalizacja dolin rzecznych w LOF
Eliminacja zagrożeń powodziowych
Ograniczenie zapotrzebowania na energię ze źródeł kopalnych poprzez termomodernizację
istniejących budynków i budowę nowych budynków w technologii pasywnej
Wykorzystanie potencjału jakie dają OZE
Ograniczenia zużycia energii na energochłonne oświetlenie uliczne poprzez wymianę tego
oświetlenia
Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
Rewitalizacja obszarów z potencjałem turystyczno-rekreacyjnym
Zapewnienie dobrej dostępności komunikacyjnej LOF (wewnątrz LOF i w powiązaniach
z zewnętrznym systemem transportowym) dla wszystkich mieszkańców obszaru i grup
użytkowników z uwzględnieniem zasad projektowania uniwersalnego.
Ograniczenie potrzeby korzystania z samochodów, poprzez stwarzanie alternatyw w postaci
transportu zbiorowego, rowerowego oraz poprawę warunków ruchu pieszego i równoczesne
zwiększenie roli transportu zbiorowego, ruchu rowerowego i pieszego w podziale modalnym.
Także zahamowanie wzrostu, a następnie stopniowe zmniejszanie motoryzacji
indywidualnej.
- Integrowanie przestrzenne różnych gałęzi transportu umożliwiające sprawną zmianę
środka transportu (modernizacja i tworzenie węzłów przesiadkowych, wspólny bilet, systemy
informacji, itp.).
- Ochrona środowiska naturalnego i klimatu oraz łagodzenie uciążliwości związanych
z ruchem samochodowym i parkowaniem (także pojazdów w transporcie towarowym)
zwłaszcza w obszarach chronionych (w związku z blokowaniem ulic, parkowaniem
niezgodnie z przepisami i zagrażającym bezpieczeństwu ruchu drogowego).
Podwyższenie efektywności energetycznej transportu i zmniejszenie zużycia paliw
kopalnych w transporcie.
Zwiększenie roli edukacji transportowej jako instrumentu ułatwiającego zmianę mentalności
obywateli i sposobu podróżowania po mieście.
Dostosowanie ulic i placów do pełnionych funkcji i rozwój przyjaznych, łatwo dostępnych
przestrzeni publicznych (zwłaszcza na terenach miejskich).
Poprawa zdrowotności mieszkańców miasta
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Cele rozwoju istotne
z punktu widzenia
adaptacji do zmian
klimatu

Dokument

Aktualizacja
powiatowego
programu ochrony środowiska dla
powiatu lubelskiego na lata 20142017 z perspektywą do 2021 r.

-

Wybrane kierunki, cele i działania, które mają charakter adaptacyjny
Dokumenty powiatowe
Priorytety oraz strategia w zakresie działań systemowych:
•
Priorytety oraz strategia działań w zakresie edukacji ekologicznej oraz udziału
społeczeństwa na rzecz ochrony środowiska,
•
Priorytety oraz strategia działań w zakresie uwzględniania aspektów ekologicznych
w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
•
Priorytety oraz strategia działań w strategiach i programach sektorowych,
•
Priorytety oraz strategia działań w zarządzaniu środowiskiem przez
przedsiębiorstwa,
•
Priorytety oraz strategia działań w zakresie odpowiedzialności za szkody
w środowisku.
Priorytety oraz strategia działań w zakresie ochrony zasobów naturalnych:
•
Priorytety oraz strategia działań w zakresie ochrony przyrody i lasów,
•
Priorytety oraz strategia działań w zakresie ochrony i zrównoważonego rozwoju
lasów,
•
Priorytety oraz strategia działań w zakresie racjonalnego gospodarowania
zasobami wodnymi,
•
Priorytety oraz strategia działań w zakresie ochrony powierzchni ziemi,
•
Priorytety oraz strategia działań w zakresie gospodarowania zasobami
geologicznymi.
Priorytety oraz strategia działań w zakresie poprawy jakości środowiska i bezpieczeństwa
ekologicznego:
•
Priorytety oraz strategia działań w zakresie ochrony powietrza,
•
Priorytety oraz strategia działań w zakresie ochrony wód,
•
Priorytety oraz strategia działań w zakresie gospodarki odpadami,
•
Priorytety oraz strategia działań w zakresie oddziaływania hałasu i pól
elektromagnetycznych,
Priorytety oraz strategia działań w zakresie zapobiegania wystąpienia poważnych awarii
przemysłowych, oraz bezpieczeństwa chemicznego i biologicznego w środowisku.
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Lp.

Dokument

1

Uchwała Nr XVII/64/15 Rady
Gminy Wojciechów z dnia
15.12.2015 r. w sprawie
przyjęcia
„Strategii
Rozwoju
Gminy Wojciechów do roku 2020"

2

Uchwała Nr XVII/65/15 Rady
Gminy Wojciechów z dnia
15.12.2015 r. - Plan Gospodarki
Niskoemisyjnej
Gminy
Wojciechów
(2015-2020),
aktualizacja:
Uchwała
Nr
XVIII/121/20
Rady
Gminy
Wojciechów z dnia 27.02.2020 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Gminy Wojciechów (2015-2022)

Cele rozwoju istotne
z punktu widzenia
Wybrane kierunki, cele i działania, które mają charakter adaptacyjny
adaptacji do zmian
klimatu
Dokumenty gminy Wojciechów
Do celów strategicznych Cele strategiczne realizowane będą w sposób szczególny dzięki przypisanym im celom
istotnych z punktu widzenia operacyjnym
adaptacji do zmian klimatu CEL STRATEGICZNY 1. POPRAWA FUNKCJONALNOSCI LOGISTYCZNEJ GMINY
zaliczyć można: Poprawę - Poprawa funkcjonalności oraz spójności dróg gminnych z drogami powiatowymi;
funkcjonalności logistycznej - Poprawa systemu komunikacji gminy;
gminy. Redukcję kosztów CEL STRATEGICZNY 3. REDUKCJA KOSZTÓW ENERGII ORAZ ZWIĘKSZENIE
energii oraz zwiększenie WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
wykorzystania
- Zwiększenie wykorzystania alternatywnych źródeł energii;
odnawialnych źródeł energii, - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do środowiska;
wzrost
atrakcyjności CEL STRATEGICZNY 4. WZROST ATRAKCYJNOSCI TURYSTYCZNEJ GMINY
turystycznej gminy, poprawę - Zwiększenie rozpoznawalności marki Gminy Wojciechów jako miejsca atrakcyjnego do
stanu gospodarki wodno- wypoczynku i rekreacji;
ściekowej,
zwiększenie - Wzrost liczby turystów odwiedzających gminę, np. wycieczki rowerowe (pobyty
atrakcyjności gminy jako jednodniowe);
obszaru odpowiedniego do - Wzrost liczby osób korzystających z oferty agroturystycznej (pobyty dłuższe);
zamieszkania oraz ochronę i - Rozwój turystyki w oparciu o wykorzystanie zasobów przyrodniczo-krajobrazowych
zachowanie
dziedzictwa i kulturowych Gminy Wojciechów;
kulturowego
CEL STRATEGICZNY 6. POPRAWA STANU GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ
- Poprawa funkcjonalności infrastruktury społecznej (sieć wodociągowa i kanalizacyjna);
- Wzrost udziału ogółu ludności korzystających z instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej;
CEL STRATEGICZNY 7. ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOSCI GMINY JAKO OBSZARU
ODPOWIEDNIEGO DO ZAMIESZKANIA
- Poprawa warunków życia mieszkańców;
CEL STRATEGICZNY 8. OCHRONA I ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
- Rozwój infrastruktury historyczno-kulturowej na terenie Gminy Wojciechów;
Celem strategicznym PGN Cel strategiczny dokumentu realizowany będzie poprzez cele szczegółowe, spośród których
jest osiągnięcie poziomu najistotniejsze w kontekście adaptacji do zmian klimatu są:
emisji CO2 w wysokości - Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym
80% poziomu z roku Gminy Wojciechów;
bazowego. Redukcja emisji - Wysoka efektywność wytwarzania, dystrybucji i wykorzystania energii;
dwutlenku węgla będzie - Kształtowanie proekologicznych postaw społeczności lokalnej oraz promocja rozwiązań
wynikiem
zmniejszenia ekologicznych w energetyce prowadzących do redukcji zużycia energii finalnej.
zużycia energii finalnej, Wśród działań realizujących wyznaczone cele szczegółowe wskazano m.in. takie jak:
a także zwiększenia udziału - Przeprowadzenie audytów energetycznych w budynkach użyteczności publicznej oraz po
odnawialnych źródeł energii części ich termomodernizacja;
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Lp.

3

Dokument

Uchwała Nr XLIII/192/14 Rady
Gminy Wojciechów z dnia
6.11.2014 r. - Gminna Strategia
Rozwiązywania
Problemów
Społecznych Gminy Wojciechów
na lata 2014 – 2020

Cele rozwoju istotne
z punktu widzenia
adaptacji do zmian
klimatu
w wytwarzaniu energii na
terenie Gminy Wojciechów

Cel strategiczny to aktywna
polityka społeczna Gminy
Wojciechów
służąca
wsparciu osób i rodzin
wykluczonych
lub
zagrożonych wykluczeniu
społecznemu
oraz
przeciwdziałanie
temu
wykluczeniu, dzięki czemu
możliwe
będzie
podniesienie jakości życia
oraz wyrównanie szans
rozwoju
mieszkańców
gminy, jak
również
integracja
społeczności
lokalnej
i zapobieganie
zjawisku
marginalizacji

Wybrane kierunki, cele i działania, które mają charakter adaptacyjny
- Wspieranie przedsięwzięć związanych z produkcją energii cieplnej z OZE,
- Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne;
- Wdrożenie systemu Zielonych Zamówień Publicznych;
- Promowanie stosowania wysokosprawnych kotłów w indywidualnych systemach
grzewczych budynków oraz wykorzystania zasobów odnawialnych (energia słoneczna,
biomasa i pompy ciepła);
- Prowadzenie działań podnoszących świadomość korzystania z energii, działań
informacyjno – promocyjnych, pozwoli to na zwiększenie świadomości ekologicznej
mieszkańców gminy;
- Poprawa stanu technicznego dróg gminnych pozwoli na zmniejszenie wpływu ruchu
samochodowego na środowisko;
- Zwiększenie atrakcyjności „alternatywnych” środków transportu np. poprzez rozwój
infrastruktury rowerowej oraz pieszej na terenie gminy (ścieżki rowerowe, chodniki).
Cele operacyjne i kierunki działań:
- Przeciwdziałanie izolacji i wykluczeniu osób starszych i samotnych poprzez rozwijanie
systemu wsparcia i integrację ze środowiskiem lokalnym;
- Rozwój potencjału instytucji działających w obszarze pomocy społecznej;
- Profesjonalizacja działań edukacyjnych, kulturalnych oraz rozwój oddziaływań
profilaktycznych i wychowawczych;
- Przeciwdziałanie patologiom społecznym, podejmowanie działań w zakresie profilaktyki
i promocji zdrowia;
- Poprawa warunków funkcjonowania i wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych oraz
osób z zaburzeniami psychicznymi w społeczności lokalnej.
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Lp.
4

Cele rozwoju istotne
z punktu widzenia
adaptacji do zmian
klimatu

Dokument
Uchwała Nr XVI/103/19 Rady
Gminy Wojciechów z dnia 30
grudnia 2019 r. w sprawie
uchwalenia
zmiany
Studium
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
gminy
Wojciechów

-

Wybrane kierunki, cele i działania, które mają charakter adaptacyjny
W zakresie uwarunkowań i zasad ochrony zaproponowano w Studium takie działania
powiązane z adaptacją i mitygacją do zmian klimatu jak np.:
- w zakresie ochrony walorów przyrodniczo-krajobrazowych: podniesienie lesistości
gminy w celu poprawy warunków krajobrazowych i klimatycznych, na obszarze otuliny
Kazimierskiego Parku Krajobrazowego niezbędne jest prowadzenie polityki
zagospodarowania przestrzennego zapewniającej ochronę walorów przyrodniczych
i krajobrazowych obszaru, a w szczególności ochronę gatunkową flory i fauny, wskazana
jest potrzeba prowadzenia budowy i odbudowy obiektów retencyjnych
- w zakresie zapewnienia warunków rozwoju rolnictwa: utrzymanie zadrzewień
i zakrzewień śródpolnych, jako elementu lokalnego układu powiązań ekologicznych,
rozwijanie działalności agroturystycznej i rolnictwa ekologicznego
- w zakresie ochrony terenów leśnych: ograniczenie zmiany przeznaczania gruntów
leśnych na cele nieleśne
- w zakresie ochrony przed powodzią: wprowadzenie zakazu zabudowy na terenach
szczególnego zagrożenia
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1.3. Wnioski
Analiza dokumentów strategicznych nie wykazała, by istniały w tych dokumentach kierunki, cele
i działania, które mogą być sprzeczne z zasadami i potrzebami adaptacji do zmian klimatu.
Wnioski:
Wymienione dokumenty zawierają cele i działania, które bezpośrednio lub pośrednio mają związek
z adaptacją lub mitygacją do zmian klimatu, odnoszą się do różnych sektorów funkcjonowania gminy.
Do najistotniejszych celów czy kierunków działań należą:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

poprawa atrakcyjności gminy
wzrost produkcji energii z OZE
rozwój terenów rekreacji oraz wzmocnienie roli turystyki
ochrona bioróżnorodności gminy i jej wzmacnianie
zapewnienie warunków rozwoju rolnictwa
poprawa dostępności komunikacyjnej

Dodatkowo przeanalizowano następujące dokumenty strategiczne, nie zawierające celów oraz działań
istotnych dla realizacji strategii adaptacji do zmian klimatu:
•
•
•
•
•
•
•

Uchwała Nr XIII/43/15 Rady Gminy Wojciechów z dnia 18.08.2015 r. w sprawie przyjęcia
Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Gminy Wojciechów na lata 2015
– 2032;
Uchwała Nr XLVII/228/18 Rady Gminy Wojciechów z dnia 20.03.2018 r. w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 – 2020;
Uchwała Nr XVII/111/20 Rady Gminy Wojciechów z dnia 23.01.2020 r. w sprawie przyjęcia
Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 realizowanego ze
środków Funduszu Solidarnościowego;
Uchwała Nr XVII/112/20 Rady Gminy Wojciechów z dnia 23.01.2020 r. w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok;
Uchwała Nr XVII/113/20 Rady Gminy Wojciechów z dnia 23.01.2020 r. w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok;
Uchwała Nr XIX/126/20 Rady Gminy Wojciechów z dnia 21.05.2020 r. w sprawie przyjęcia
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Wojciechów na rok 2020;
Uchwała Nr XV/82/19 Rady Gminy Wojciechów z dnia 28.11.2019 r. w sprawie przyjęcia
Rocznego Programu Współpracy Gminy Wojciechów z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2020 rok.
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2.

Główne zagrożenia wynikające ze zmian klimatu z
uwzględnieniem specyfiki lokalnej oraz uwarunkowań
regionalnych

2.1. Wstęp
2.1.1. Cel opracowania
Głównym celem podrozdziału jest określenie stopnia ekspozycji gminy na wytypowane czynniki
klimatyczne związane ze zmianami klimatu. Zostały one przeanalizowane pod kątem tendencji zmian
ich wartości w latach 1981-2015 oraz spodziewanych przyszłych zmian, tak by w rezultacie dokonać
analizy wrażliwości poszczególnych sektorów na poszczególne czynniki klimatyczne i ich pochodne.
Celem nie była więc szczegółowa analiza klimatologiczna każdego zjawiska, lecz zwrócenie uwagi na
główne zagrożenia wynikające ze zmian klimatu.

2.1.2. Materiały źródłowe
Charakterystyka wskaźników klimatycznych gminy dotyczących temperatury powietrza, analizy opadów
atmosferycznych oraz wiatrów została opracowana w oparciu o załącznik nr 2 Opis głównych zagrożeń
klimatycznych i ich pochodnych dla miasta Lublin do Planu Adaptacji do zmian klimatu miasta Lublin
do roku 2030, opracowanego w ramach projektu Ministerstwa Środowiska Opracowanie planów
adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców. Autorami opracowania był
zespół Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego (IOŚ - PIB) w Warszawie
oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie w składzie: Bogusław M. Kaszewski,
Agnieszka Krzyżewska, Krzysztof Siwek, Tomasz Śnieżek oraz Agnieszka Kuśmierz. Analizę zmian
klimatu w tym opracowaniu przeprowadzono w oparciu o historyczne dane pomiarowe pochodzące z
lat 1981–2015 uzyskane ze Stacji Meteorologicznej Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej znajdującej
się w centrum Lublina przy Placu Litewskim.
Do określenia przyszłych, prognozowanych zmian klimatycznych na terenie gminy Wojciechów
wykorzystano dane dostępne na portalu projektu Klimada 2.01 pt.: Baza wiedzy o zmianach klimatu
i adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania w kontekście zwiększania odporności
gospodarki, środowiska i społeczeństwa na zmiany klimatu oraz przeciwdziałania i minimalizowania
skutków nadzwyczajnych zagrożeń realizowanego przez IOŚ – PIB w Warszawie, a dofinansowanego
ze środków UE. W projekcie Klimada 2.0 warunki przyszłego klimatu odtworzono w oparciu o wyniki
symulacji klimatycznych obliczonych w ramach projektu Euro-CORDEX2 , przy zastosowaniu projekcji
klimatycznych wg. 5 Raportu Oceny Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatu 3 z roku 2013.
Wykorzystano wyniki dostępnych realizacji symulacji regionalnych modeli klimatu (RCM – ang.
Regional Climate Model) dla obszaru obejmującego całą Europę na siatce regularnej w rozdzielczości
0,11° (ok. 12,5 km). W analizie wykorzystano wyniki uzyskane dla dwóch scenariuszy:
• scenariusza o akronimie RCP8.5 (RCP – ang. Representative Concentration Pathway), który
zakłada utrzymanie aktualnego tempa wzrostu emisji gazów cieplarnianych, w formule business
as usual. Pod koniec wieku zakłada się osiągniecie poziomu stężeń CO2 na poziomie ok. 940 ppm
oraz wymuszenia radiacyjnego 8.5 [W/m 2]. Średnia temperatura Ziemi wzrośnie o 4.5° względem
epoki przedindustrialnej. Scenariusz ten z 95% prawdopodobieństwem oznacza nieodwracalną
destabilizację klimatu Ziemi,
• scenariusza o akronimie RCP4.5 który zakłada wprowadzanie nowych technologii w celu
uzyskania wyższej niż obecnie redukcji emisji gazów cieplarnianych. Zakładany jest wyraźny
spadek zawartości GHG w atmosferze w połowie stulecia oraz osiągnięcie w roku 2100 stężeń

1

https://klimada2.ios.gov.pl/
http://www.euro-cordex.net
3 https://www.ipcc.ch/report/ar5
2
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CO2 na poziomie ok. 540 ppm i wymuszenia radiacyjnego 4.5 [W/m 2]. Wzrost średniej temperatury
globalnej wyniesie ok. 2.5° pod koniec XXI w.
Do określenia zasięgu miejskiej wyspy ciepła (MWC) zastosowano dane pośrednie w postaci
satelitarnych danych na temat temperatury powierzchni ziemi. Skorzystano ze zdjęć z satelity
LANDSAT 8.
Ocenę zagrożenia powodziowego opracowano na podstawie aktualizacji map zagrożenia
powodziowego z 2020 r.
Ocenę zagrożenia susza opracowano na podstawie projektu zrealizowanego przez Państwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie „Stop suszy!”.
Ocenę zagrożenia powodziami nagłymi oparto na analizie uszczelnienia powierzchni gleb na obszarze
gminy.
Ocenę zagrożenia występowaniem osuwisk opracowano na podstawie Systemu Osłony
Przeciwosuwiskowej Polski (Państwowy Instytut Geologiczny)4 oraz dokumenty strategiczne lub
rejestrów osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi.

2.1.3. Tło klimatyczne
Klimat obszaru LOM można określić jako typ klimatu umiarkowanego, przejściowego, między klimatem
oceanicznym a kontynentalnym. W porównaniu z innymi obszarami Polski Wyżyna Lubelska cechuje
się największym kontynentalizmem termicznym klimatu, związanym ze względnie wysokimi
temperaturami lata oraz dużym kontynentalizmem opadowym. Przejawem tego są: duża liczba dni
pogodnych w lecie, ale i w roku, stosunkowo wczesne daty występowania przymrozków, długa wiosna,
duża częstość pogody mroźnej oraz duża różnica między opadami latam i zimą.
W podziale Polski na regiony klimatyczne, dokonanym przez E. Romera (1949), na podstawie
zmienności temperatury powietrza i opadów atmosferycznych (metoda izogradientów) obszar LOM leży
w typie klimatu Wyżyn Środkowych w krainie Wyżyn i Krawędzi Lubelsko-Lwowskich (D4).
Charakteryzuje się on między innymi: roczną amplitudą temperatury powietrza 22,9°C, długością
okresu z temperaturą dodatnią 259 dni, długością okresu wegetacyjnego 205 dni, roczną sumą opadu
550 mm i stosunkiem sum opadów letnich do sum opadów zimowych 271%.
Według klasyfikacji pluwiometrycznej zaproponowanej przez A. Schmucka (1965), omawiany teren leży
w obszarze oznaczonym symbolem A3, czyli w klimacie umiarkowanie wilgotnym – ciepłym.
W podziale Polski na regiony klimatyczne dokonanym przez W. Okołowicza i D. Martyn (1968) Lublin
wchodzi w skład regionu lubelskiego, w którym wysokość i rzeźba „nakłada się” na wpływy
kontynentalne. Występuje tu największa w Polsce liczba dni pogodnych oraz długa i mroźna zima
i długie i ciepłe lato.
W regionalizacji klimatu Polski opartym na częstości występowania dni z różnymi typami pogody (Woś,
2010), obszar LOM leży w Regionie Lubelskim (21), który wyróżnia się, w porównaniu z innymi
regionami Polski, małym zachmurzeniem w lecie oraz dużą liczbą dni pogodnych w ciągu roku i w
poszczególnych porach roku. Inne wyróżniające cechy klimatu tego obszaru to: stosunkowo wczesna
data występowania przymrozków, długa wiosna i duża częstość pogody mroźnej.
Zasadniczy trzon systemu przewietrzania obszaru LOM tworzy dolina Bystrzycy (generalnie
o przebiegu SW-NE) wraz z dopływami oraz dolina Wieprza. Dochodzące do tych obniżeń suche doliny
i wąwozy (głównie na Płaskowyżu Nałęczowskim) pozwalają na dobre przewietrzanie terenu. Tereny
niżej położone (w obrębie dolin) cechują się niższą temperaturą powietrza i wyższą wilgotnością
względną w stosunku do terenów wierzchowinowych.

4 http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/SOPO
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2.2. Charakterystyka termiczna
Celem charakterystyki termicznej analizowanego obszaru było zwrócenie uwagi na główne zagrożenia
wynikające ze zmian klimatu takie jak np. systematyczny wzrost temperatury czy zwiększającą się
liczbę fal upałów.
Upały mają znaczący, negatywny wpływ na świat przyrody i człowieka oraz infrastrukturę gospodarczą
i komunikacyjną. Wysoka temperatura powietrza niszczy nawierzchnie dróg, tory kolejowe oraz linie
energetyczne. Powoduje wysychanie ściółki leśnej, a w efekcie pożary lasów, potęguje zjawisko suszy
atmosferycznej, gruntowej i hydrologicznej. Upał najbardziej zagraża zdrowiu i życiu osób przewlekle
chorych5, seniorów, dzieci poniżej 5 roku życia i kobiet w ciąży.
Przymrozki są zjawiskiem powodującym straty ekonomiczne w niektórych działach rolnictwa, zwłaszcza
w sadownictwie i ogrodnictwie. Mogą one spowodować zniszczenia bezpośrednio wpływające na
wielkość i jakość oczekiwanych plonów.
Silny mróz jest przyczyną wielu strat w gospodarce, zwłaszcza w produkcji rolnej i sadownictwie,
powodując wymarzanie zbóż ozimych i drzew owocowych. Zaburza normalną pracę systemów
energetycznych i komunikacyjnych oraz zakładów przemysłowych. Mróz może powodować rozległe
awarie: trakcji i torów kolejowych, magistrali ciepłowniczych, instalacji i urządzeń hydrotechnicznych,
wodociągów, sieci kanalizacyjnej i linii przesyłowych wysokiego napięcia. Z powodu braku wody może
obniżyć się stan sanitarno-higieniczny. Niska temperatura ma również negatywny wpływ na transport
żywności. Silny mróz stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt. Konsekwencją mogą
być zgony, szczególnie wśród osób bezdomnych lub będących pod wpływem alkoholu.
Podobnie, przejście temperatury przez 0°C oraz gwałtowne zmiany temperatury w ciągu doby lub z dnia
na dzień zaliczane są do zjawisk szkodliwych, nie tylko w rolnictwie, sadownictwie, ale również
w komunikacji i budownictwie. Z kolei liczba dni z temperaturą powietrza w przedziale od -5°C do
+2,5°C przy jednoczesnym wystąpieniu opadów może powodować pojawienie się niebezpiecznych
oblodzeń, gołoledzi, okiści na drzewach i tym podobnych zjawisk.

2.2.1. Fale upałów
Fala upałów to okres co najmniej trzech kolejnych dni, w których temperatura maksymalna osiągnęła
lub przekroczyła 30°C.
W okresie 1981–2015 na Stacji Meteorologicznej UMCS w Lublinie odnotowano 20 fal upałów ( Rysunek
1). Wystąpiły one w 15 latach z 30-letniego analizowanego okresu. W niektórych latach (1992, 2006,
2010, 2013, 2015) wystąpiły po dwie fale upałów w ciągu roku. Można też zauważyć, że od 2005 do
2015 roku nastąpiła intensyfikacja występowania fal upałów. W ciągu tych 11 lat, fale te nie wystąpiły
jedynie trzy razy. Obejmują one również coraz częściej większą liczbę dni. Najwięcej dni w falach
upałów w całym analizowanym 30-leciu zanotowano w 2015 roku (14 dni) oraz w 2006 roku (11 dni).
Zarówno liczbę fal upałów jak i liczbę dni w tych falach charakteryzuje wyraźny trend rosnący.

5

choroby układu krążenia i układu oddechowego
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Rysunek 1. Liczba fal upałów i liczba dni w falach upałów w Lublinie w latach 1981–2015 (źródło: Plan
adaptacji do zmian klimatu miasta Lublin do roku 2030)

Wprawdzie dostępne w projekcie Klimada 2.0 scenariusze klimatyczne nie prezentują takich czynników
klimatycznych jak liczba czy czas trwania fal upałów, to podają one ogólną liczbę dni upalnych w roku
z Tmax > 30°C. Dla obszaru powiatu lubelskiego dla scenariuszy RCP8.5 oraz RCP4.5 dane te
przedstawia Rysunek 2. Z analizy danych wynika, że niezależnie od scenariusza, liczba dni upalnych
będzie rosła z poziomu około 10 - 11 dni w roku 2020 do około 12 - 13 dni w 2030. Następnie, w okresie
2030 - 2040 liczba dni upalnych będzie utrzymywała się na poziomie 12 - 14 dni w roku, a do 2050
wzrośnie ona do około 15, w przypadku scenariusza RCP8.5, lub ustabilizuje się na poziomie 12 - 13
w przypadku scenariusza RCP4.5. Tak więc, według scenariuszy klimatycznych, w okresie 2020 2050, liczba dni upalnych na obszarze powiatu lubelskiego wzrośnie z ok. 10 - 11 na rok, do poziomu
12 - 13 (RCP4.5), a nawet 15 rocznie (RCP8.5).
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Rysunek 2. Liczba dni upalnych w roku (Tmax > 30°C) na obszarze powiatu lubelskiego w latach 2020 - 2050
(źródło: Klimada 2.0, IOŚ-PIB)

2.2.2. Fale mrozu
Dla potrzeb niniejszego opracowania jako dzień mroźny przyjęto dzień z temperaturą minimalną
mniejszą lub równą -10°C, zaś za fale mrozów – co najmniej trzy kolejne takie dni.
W wieloleciu 1981–2015 zanotowano 64 fale mrozu (Rysunek 3). Fal mrozów nie zaobserwowano
w jedynie latach 1988, 1989, 1990, 2007 i 2015.
Najwięcej dni w falach mrozów zaobserwowano w 1985 roku (41 dni), gdy wystąpiły dwie fale 19-dniowe
i trzecia krótsza oraz w 1987 roku (38 dni, kiedy wystąpiło aż 5 fal mrozów).
Wyznaczone dla danych historycznych trendy wskazują na stabilizację liczby fal mrozów natomiast
liczbę dni w tych falach charakteryzuje wyraźny trend malejący.

Rysunek 3. Liczba fal mrozów i liczba dni w falach mrozów w Lublinie (1981–2015) (źródło: Plan adaptacji
do zmian klimatu miasta Lublin do roku 2030)

W projekcie Klimada 2,0 dostępne są dane dla czynników klimatycznych prezentujących średnią
długość fali mrozu w roku oraz liczbę dni bardzo mroźnych w roku z T min < -10°C.
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Rysunek 4. Średnia długość fali mrozu w roku na obszarze powiatu lubelskiego w latach 2020 - 2050
(źródło: Klimada 2.0, IOŚ-PIB)

Z danych przedstawionych na powyższym rysunku wynika, że średnia długość fali mrozu w roku dla
obszaru powiatu lubelskiego dla scenariuszy RCP8.5 oraz RCP4.5 będzie w okresie 2020 - 2027
nieznacznie malała, z poziomu około 5,5 do poziomu 5 dni w fali, po czym, niezależnie od scenariusza,
prognozowana jest stabilizacja średniej długości fali mrozu na poziomie 5 dni (Rysunek 4).
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Rysunek 5. Liczba dni bardzo mroźnych w roku (Tmin < -10°C) na obszarze powiatu lubelskiego w latach
2020 - 2050 (źródło: Klimada 2.0, IOŚ-PIB)

Natomiast scenariusze klimatyczne dla liczby dni bardzo mroźnych w roku z T min < -10°C przedstawia
Rysunek 5. W przypadku obu scenariuszy w latach 2020 - 2050 obserwowany jest silny trend malejący
tego czynnika klimatycznego. Najsilniejszy spadek, z poziomu 17 bardzo mroźnych dni w roku, do
poziomu 12 takich dni w roku, obserwowany jest w okresie 2020 - 2030. W latach 2030 - 2040 następuje
stabilizacja tego czynnika na poziomie 12 - 13 dni w roku, po czym do roku 2050 następuje kolejny
spadek liczby dni bardzo mroźnych w roku do poziomu 10 dni.

2.2.3. Dni z temperaturą maksymalną poniżej 0°C (dni mroźne)
Średnia roczna liczba dni mroźnych, tzn. dni z Tmax < 0°C w analizowanym okresie 1981 - 2015 wynosiła
39,2 i zmieniała się od 5 w 2015 roku do 74 w 1996 roku ( Rysunek 6). Poniżej 20 takich dni wystąpiło
w latach: 1989, 1990 i 2008, natomiast powyżej 60 dni zanotowano w latach 1985 i 2010.
W analizowanym 30-leciu wystąpił spadkowy trend tego czynnika klimatycznego wynoszący 2 dni na
10 lat.

Rysunek 6. Liczba dni z temperaturą maksymalną poniżej 0°C w Lublinie (1981–2015) (źródło: Plan
adaptacji do zmian klimatu miasta Lublin do roku 2030)
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Rysunek 7. Liczba dni mroźnych Tmax < 0°C na obszarze powiatu lubelskiego w latach 2020 - 2050 (źródło:
Klimada 2.0, IOŚ-PIB)

Jeszcze silniejszy trend spadkowy wynika z analizy scenariuszy klimatycznych, według których,
niezależnie od tego czy analizujemy scenariusz RCP8.5, czy RCP 4.5, nastąpi spadek liczby dni
mroźnych z poziomu 35 - 37 dni w roku 2020 do poziomu 24 - 22 dni w roku 2050, pomimo
nieznacznego przyrostu liczby dni mroźnych w roku w okresie 2035 - 2040.

2.2.4. Dni z przejściem temperatury dobowej przez 0°C (dni przymrozkowe)
W analizowanym 30-leciu na Stacji Meteorologicznej UMCS odnotowano średnio 51,7 dni
przymrozkowych tj. dni z Tmax > 0°C i Tmin < 0°C. Wartość ta zmieniała się od 35 dni w 2014 roku do 86
w 1988 roku. Liczba dni przymrozkowych wykazuje wyraźny trend malejący.

Rysunek 8. Liczba dni przymrozkowych w Lublinie (1981–2015) (źródło: Plan adaptacji do zmian klimatu
miasta Lublin do roku 2030)
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Rysunek 9. Liczba dni z przejściem przez 0°C na obszarze powiatu lubelskiego w latach 2020 - 2050 (źródło:
Klimada 2.0, IOŚ-PIB)

Trend malejący potwierdza również analiza wyników otrzymanych dla przedmiotowego parametru
z obliczeń modelowych dla scenariuszy klimatycznych RCP8.5 oraz RCP4.5.
Jednak w przypadku tego parametru, począwszy od 2030 roku widoczna jest wyraźna różnica
pomiędzy analizowanymi scenariuszami. O ile w latach 2020 - 2030 liczba dni z przejściem przez 0°C
w przypadku obu scenariuszy kształtować się będzie na poziomie 57 - 60 dni w roku, o tyle, w przypadku
scenariusza RCP8.5 nastąpi gwałtowny spadek liczby dni z przejściem przez 0°C, do poziomu 47 dni
w 2050 roku, a w przypadku scenariusza RCP4.5 spadek ten będzie dużo łagodniejszy i w 2050 liczba
dni z przejściem przez 0°C osiągnie poziom 56 dni w roku.

2.2.5. Okresy z wysoką temperaturą >25°C i bez opadu
W analizowanym 30-leciu roczna suma dni w okresach bezopadowych z wysoką temperaturą > 25°C
zmieniała się od 3 dni w 1993 roku do 40 dni w 2012 roku. W analizowanym czasie zaznacza się
wyraźny trend wzrostowy liczby dni w okresach z T max > 25,0°C i bez opadu wynoszący około 4 dni na
10 lat. Średnia liczba co najmniej 3-dniowych ciągów z Tmax > 25,0°C i bez opadu wyniosła 4. Tylko po
jednym takim ciągu zanotowano w latach 1984 i 1993, zaś najwięcej, po 8, w latach 1992, 2002 i 2012
(Rysunek 10).
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Rysunek 10. Liczba dni i ciągów dni z T max>25,0°C i bez opadu przez 3 lub więcej kolejnych dni w Lublinie
(1981–2015) (źródło: Plan adaptacji do zmian klimatu miasta Lublin do roku 2030)

Omawiany parametr nie jest rozpatrywany w ramach projektu Klimada 2.0.

2.2.6. Warunki do tworzenia się oblodzenia
W załączniku 2 do Planu Adaptacji do zmian klimatu miasta Lublin do roku 2030, zawierającym opis
głównych zagrożeń klimatycznych i ich pochodnych nie zamieszczono danych dotyczących czynnika
klimatycznego, który w sposób jednoznaczny charakteryzowałby warunki do tworzenia się oblodzenia.
Pośrednio rolę taką może pełnić, omówiony już w punkcie 2.2.4 niniejszego opracowania czynnik
klimatyczny jakim jest liczba dni przymrozkowych, czyli dni z przejściem temperatury dobowej przez
0°C.
Dużo lepiej warunki do tworzenia się oblodzenia opisuje analizowana w ramach projektu Klimada 2.0
liczba dni w roku z gołoledzią. Jest to czynnik klimatyczny skomponowany jako liczba dni z temperaturą
od -5°C do 2,5°C i równoczesnym opadem (Rysunek 11). Jak wynika z przedstawionych danych liczba
dni z gołoledzią w analizowanym okresie 2020 - 2050 będzie zależała od założeń przyjętych w danym
scenariuszu klimatycznym, ale generalnie, niezależnie od scenariusza, liczba dni z gołoledzią w roku
2050 spadnie w stosunku do roku 2020.
Dla scenariusza RCP8.5 liczba dni z gołoledzią w latach 2020 - 2025 będzie nieznacznie rosła, od
poziomu 23 dni w roku, do poziomu 25 dni w roku, a następnie do roku 2050 nastąpi systematyczny jej
spadek aż do wartości 20 dni w roku.
Dla scenariusza RCP4.5 liczba dni z gołoledzią będzie początkowo spadała od poziomu 25 dni w roku
2020 do poziomu 22 dni w roku 2030. Następnie przewidywany jest wzrost tego parametru do poziomu
26 dni w roku 2038. Po tym okresie nastąpić ma ponowny jego spadek aż do roku 2050, do wartości
około 23 dni w roku.
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Rysunek 11. Liczba dni w roku z gołoledzią, czyli liczba dni z temperaturą od -5°C do 2,5°C i równoczesnym
opadem na obszarze powiatu lubelskiego w latach 2020 - 2050 (źródło: Klimada 2.0, IOŚ-PIB)

2.2.7. MWC
W badaniach nad zróżnicowaniem termicznym powietrza atmosferycznego i powierzchni ziemi stosuje
się dane ze stacji meteorologicznych oraz z obrazów satelitarnych i lotniczych. Wyniki pomiarów z tych
pierwszych pozwalają na wyznaczenie średniego stanu atmosfery na większym obszarze
(reprezentowanym przez stację) oraz trendów zmian w tym stanie. Wyniki zobrazowań satelitarnych
i lotniczych pozwalają na uchwycenie różnic w temperaturze powierzchni na określonym obszarze
objętym zdjęciem lotniczym lub sceną satelitarną, np. na obszarze powiatu, gminy, dzielnicy miasta,
sołectwa, osiedla itp.
Dokładność zobrazowań satelitarnych sięga kilkudziesięciu metrów, natomiast dokładność zobrazowań
lotniczych dochodzi do centymetrów. Generalnie uważa się, iż obszary zurbanizowane cechują się
podwyższonymi temperaturami powietrza atmosferycznego w stosunku do otaczających je obszarów
rolniczych, leśnych, itp. Zjawisko to nosi nazwę miejskiej wyspy ciepła (MWC).
W określeniu zasięgu MWC zastosowano dane pośrednie w postaci satelitarnych danych na temat
temperatury powierzchni ziemi. Powietrze atmosferyczne ogrzewa się od powierzchni ziemi (w tym
powierzchni budynków). Zatem chodzi o to, aby wyznaczyć powierzchnie, które ogrzewają się
najintensywniej a zgromadzone ciepło oddają otaczającemu je powietrzu. Obszar cechujący się
podwyższonymi temperaturami powierzchni ziemi w stosunku do otoczenia określa się jako
powierzchniową miejską wyspę ciepła (PMWC). Istotnym jest rozróżnienie pomiędzy rzeczywistą
a pozorną PMWC. Pozorną PMWC obserwuje się na obszarach gmin wiejskich. W przypadku gmin
wiejskich mamy do czynienia z powierzchnią o podwyższonej temperaturze (POPT). Na tym obszarze
wzrost temperatury w mniejszym stopniu zależy od obecności obszaru zurbanizowanego,
a w większym zaś od nachylenia terenu, charakteru gleb lub obecności dróg o nawierzchni bitumicznej.
Tworzenie mapy zasięgu PMWC dla danego obszaru można podzielić na kilka etapów. Na etapie
wstępnym dokonuje się wyboru scen satelitarnych, odpowiednich dla celu pracy. W niniejszym
opracowaniu zastosowano sceny z satelity LANDSAT 8 pokrywające obszar Lubelskiego Obszaru
Metropolitalnego (LOM). Zdjęcia tych scen wykonano w latach 2016 - 2019.
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Sceny satelitarne stosowane w tworzeniu map muszą spełniać kilka warunków:
•
scena powinna się cechować brakiem zachmurzenia nad analizowanym obszarem. Obecność
chmur zakłóca obraz termiki powierzchni ziemi,
•
czas wykonania sceny (przelotu satelity) powinien reprezentować okres wegetacyjny.
Powierzchnia pokryta roślinnością mniej się nagrzewa w stosunku do odkrytej gleby,
•
wybrane sceny powinny być w miarę aktualne. Do analiz wybiera się zdjęcia najnowsze i uzupełnia
coraz starszymi,
•
w określeniu temperatury powierzchniowej powinno się użyć co najmniej 5 zdjęć.
Poniżej przedstawiono zestawienie głównych
w opracowaniu scen satelitarnych (Tabela 2).

cech

charakterystycznych

zastosowanych

Tabela 2. Wykaz scen satelitarnych oraz podstawowe statystyki temperatury powierzchni ziemi dla obszaru
LOM
Wysokość
Azymut
Średnia temperatura
Średnie odchylenie
Nr
Data
Godzina
słońca [°]
słońca [°]
powierzchni [°C]
standardowe [°C]
1
05.06.2016
09:25:33
58,36
150,72
25,474
1,847
2
08.08.2016
09:25:54
51,56
151,79
25,732
1,548
3
09.09.2016
09:26:05
41,61
158,91
26,808
1,410
4
11.08.2017
09:25:54
50,81
152,31
31,773
1,690
5
30.06.2019
09:25:46
58,51
148,34
30,362
1,671
Rozkład
normalny
normalny
normalny
normalny
Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych satelity LANDSAT 8

W celu wyznaczenia zasięgu PMWC lub POPT koniecznym jest znalezienie tak zwanej izotermy PMWC
lub POPT na mapie temperatury powierzchni danego obszaru badań. Obszar cechujący się
temperaturami wyższymi od izotermy PMWC lub POPT znajduje się w zasięgu powierzchniowej
miejskiej wyspy ciepła lub w zasięgu powierzchni o podwyższonej temperaturze. Niezależnie od tego,
czy wyznaczamy zasięg PMWC lub POPT w celu znalezienia wartości tej izotermy stosuje się
dystrybuantę znormalizowanej temperatury powierzchni ziemi (Bronder et al. 2019).
Na obszarach gmin wiejskich lub miejsko-wiejskich zwykle nie obserwuje się zjawiska miejskiej wyspy
ciepła, lecz jedynie obszary o podwyższonej temperaturze. W celu określenia, czy na obszarze danej
gminy mamy do czynienia z PMWC, czy też z POPT, zastosowano wskaźnik symetrii WS rozkładu
temperatury powierzchni ziemi oraz dane na temat uszczelnienia gleb. Wykazano, iż wartością
wskaźnika WS powyżej 1 cechują się gminy miejskie (gdzie kształtuje się zjawisko PMWC), natomiast
wskaźnik WS poniżej 1 jest charakterystyczny dla gmin wiejskich, gdzie możemy mówić jedynie
o obszarze o podwyższonej temperaturze. Tabela poniżej przedstawia wartości zastosowanych
w obliczeniach wartości percentyli oraz wskaźnika symetrii dla analizowanej gminy oraz dla celów
porównawczych dla miasta Lublin (Tabela 3).
Tabela 3. Zestawienie wartości percentyli w stopniach Celsjusza oraz wartości wskaźnika symetrii WS
Kod
Wskaźnik
Nazwa gminy
P01%
P05%
P50%
P95%
P99%
gminy
symetrii WS
0609132
Wojciechów
26,963
28,323
31,238
32,501
33,310
0,210
0663011

Lublin

24,183

26,329

30,462

34,675

36,741

1,019

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych satelity LANDSAT 8

Analizując tabelę powyżej można zauważyć, że wskaźnik symetrii obliczony dla gminy Wojciechów nie
przekracza wartości 1, jest dużo niższy, co świadczy o występowaniu na obszarze gminy jedynie POPT.
W celu weryfikacji powyższego przypuszczenia posłużono się danymi o uszczelnieniu gleb. Istnienie
miejskiej wyspy ciepła jest ściśle związane ze stopniem uszczelnienia gleb. Grunty uszczelnione, to
znaczy pokryte zabudową mieszkaniową, komunikacyjną, przemysłową, czy też inną, przejawiają
tendencję do silniejszego nagrzewania się, co prowadzi w konsekwencji do silniejszego nagrzewania
się otaczającego je powietrza atmosferycznego. Gminy o charakterze wiejskim cechują się stosunkowo
niskim poziomem uszczelnienia gleb oraz niską intensywnością uszczelnienia w obrębie gruntów
uszczelnionych. Z kolei gminy miejskie i niektóre miasta w obrębie gmin miejsko-wiejskich cechują się
wysokim poziomem uszczelnienia gleb, czemu towarzyszy zwykle wysoka intensywność uszczelnienia
w obrębie gruntów uszczelnionych. W celu określenia powyższych cech uszczelnienia opracowano dla
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analizowanej gminy oraz dla celów porównawczych także dla miasta Lublin mapy uszczelnienia gleb.
Na ich podstawie opracowano statystyki uszczelnienia gleb (Tabela 4).
Tabela 4. Zestawienie statystyk uszczelnienia gleb w procentach
Średnie
Średnia
Kod
Odchylenie
Nazwa gminy
uszczelnienie
intensywność
gminy
standardowe
gleb (gruntów)
uszczelnienia
0609132
Wojciechów
1,00
6,21
30,47
0663011

Lublin

19,90

29,46

48,31

Odchylenie
standardowe
intensywności
16,55

Odsetek gleb
uszczelnionych
w JST
3,29

27,09

41,19

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska

Na podstawie wyników analizy rozkładów statystycznych i analizy wariancji stwierdza się, że istnieją
istotne różnice w wielkości parametrów uszczelniania gleb pomiędzy gminami wiejskimi i większością
gmin miejsko-wiejskich a gminami miejskimi lub miastami, które w przypadku gminy Wojciechów
potwierdzają występowanie na jej terenie jedynie powierzchni o podwyższonej temperaturze (POPT).
Poniżej przedstawiono mapę zasięgu występowania izotermy powierzchni o podwyższonej
temperaturze (POPT) dla gminy Wojciechów.
Jak wynika z przedstawionej mapy (Rysunek 12), występowanie powierzchni o podwyższonej
temperaturze wyznacza izoterma 32,549°C, a powierzchnia ta obejmuje przede wszystkim tereny
w północno-zachodniej części gminy. Łącznie na terenie gminy obszar powierzchni o podwyższonej
temperaturze (POPT) obejmuje 365,8 ha, co stanowi 4,5% powierzchni całej gminy.

Rysunek 12. Zasięg izotermy powierzchni o podwyższonej temperaturze (POPT) na terenie gminy
Wojciechów
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Jak wynika z przedstawionej mapy, izoterma powierzchni o podwyższonej temperaturze obejmuje
przede wszystkim tereny zabudowy mieszkaniowej skupione wzdłuż głównych ciągów
komunikacyjnych gminy oraz areały gleb o wysokiej przydatności do upraw rolnych, szczególnie
w obrębie sołectw Stasin, Łubki oraz Stary Gaj. Łącznie na terenie gminy obszar powierzchni
o podwyższonej temperaturze (POPT) posiada zasięg 365,8 ha, co stanowi 4,5 % powierzchni całej
gminy.

2.3. Charakterystyka pluwialna obszaru
W ostatnich latach obserwuje się wzrost zagrożeń wywołanych ekstremalnymi zjawiskami
meteorologicznymi, takimi jak intensywne kilkudniowe opady deszczu o charakterze rozlewnym oraz
krótkotrwałe deszcze ulewne i nawalne powodujące wezbrania i powodzie lokalne typu flash flood.
Podczas występowania opadu ≥30 mm/dobę, tzw. opadu zagrażającego, tworzą się lokalne
podtopienia oraz zalania terenów i pomieszczeń niżej położonych; na ulicach i powierzchniach zwartych
tworzy się stojąca warstwa wody, a w terenach o zróżnicowanej rzeźbie następuje szybki jej spływ;
pojawia się erozja i spływ gleb; a także utrudnienia w ruchu pieszym i drogowym.

2.3.1. Analiza zmienności opadu rocznego
W Lublinie w latach 1981–2015 średnia roczna suma opadów wyniosła 528,3 mm. Najmniejsza suma
roczna (304,1 mm) wystąpiła w roku 1982, a największa (800,9 mm) w roku 2001 (rysunek poniżej).
Przebieg wieloletni opadów charakteryzuje się niewielkim trendem rosnącym tj. ok 3,0 mm na rok.

Rysunek 13. Sumy roczne opadu atmosferycznego w Lublinie (1981–2015) (źródło: Plan adaptacji do zmian
klimatu miasta Lublin do roku 2030)

Prognozy sumy rocznej opadu wykonane dla powiatu lubelskiego w ramach projektu Klimada 2.0
wskazują na istnienie trendu wzrostowego. Wg scenariusza RCP8.5 do roku 2040 następuje wyraźny
wzrost sumy rocznej opadu, a w ostatnim dziesięcioleciu początkowo stabilizacja, a następnie lekki
spadek. Wg scenariusza RCP4.5 wyraźny wzrost sumy rocznej opadu występuje dopiero po roku 2040,
a poprzedza go spadek w okresie 2030 - 2040 (Rysunek 14). W przypadku obu scenariuszy dla roku
2050 prognozowany jest wzrost sumy rocznej opadu do poziomu 750 – 765 mm/rok.
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Rysunek 14. Suma roczna opadu na obszarze powiatu lubelskiego w latach 2020 - 2050 (źródło:
Klimada 2.0, IOŚ-PIB)

2.3.2. Analiza długotrwałych okresów bezopadowych
Najdłuższe okresy bezopadowe w poszczególnych latach wykazywały dużą zmienność od 15 dni
w roku 2010 do 43 w 2011 roku (rysunek poniżej) i wykazują trend rosnący. Okresy powyżej 30 dni
wystąpiły w latach 1990, 1995, 1996, 1997, 2000, 2011, 2013. Większość długich okresów
bezopadowych przypadała na chłodniejsze pory roku (X–III).

Rysunek 15. Najdłuższe okresy bezopadowe w Lublinie (1981–2015) (źródło: Plan adaptacji do zmian
klimatu miasta Lublin do roku 2030)

W projekcie Klimada 2.0 opracowano prognozy sumarycznej liczby dni bez opadu w ciągu roku. Według
scenariusza RCP8.5 do roku 2040 następuje spadek liczby takich dni do poziomu 234 dni w roku,
a w ostatnim dziesięcioleciu wzrost po poziomu 238 dni w roku. Wg scenariusza RCP4.5 w okresie
2020 - 2040 widoczna jest stabilizacja liczby dni bez opadu na poziomie 237 - 238 dni w roku,
a następnie do roku 2050 spadek, do poziomu 235 dni.
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Rysunek 16. Liczba dni bez opadu w ciągu roku (opad < 1mm) na obszarze powiatu lubelskiego w latach
2020 - 2050 (źródło: Klimada 2.0, IOŚ-PIB)

2.3.3. Susza
Susza jest zjawiskiem o charakterze tymczasowym, naturalnie występującym w środowisku,
związanym z ograniczoną dostępnością wody na określonym obszarze. w relacji do warunków
normalnych w wieloleciu.
Analizy dotyczące suszy zostały przeprowadzone na podstawie wstępnych wyników modelowania
w ramach projektu realizowanego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie „Stop
suszy!”.
Jednym ze wskaźników stosowanych przy określaniu występowania suszy jest klimatyczny bilans
wodny (KBW). Jest to wskaźnik umożliwiający określenie stanu uwilgotnienia środowiska (oceny
aktualnych zasobów wodnych), przy wykorzystaniu danych meteorologicznych. KBW to różnica
pomiędzy przychodami wody (w postaci opadów), a stratami w procesie parowania
(ewapotranspiracja). Należy pamiętać, że z reguły susza jest zjawiskiem długotrwałym, mogącym trwać
miesiącami, a nawet latami, przechodząc różne fazy rozwoju (susza meteorologiczna, glebowa,
hydrologiczna). Podobna zmienność może dotyczyć obszaru objętego suszą – obszar może się
zmieniać w zależności od panujących na nim warunków lokalnych. Z praktycznego punktu widzenia
susza jest traktowana jak zagrożenie naturalne, mogące powodować szereg negatywnych skutków dla
społeczeństwa.
Gmina Wojciechów narażona jest na ryzyko wystąpienia suszy atmosferycznej, która powstaje
bezpośrednio na skutek sytuacji meteorologicznej – braku opadów lub ich długotrwałego niedoboru.
Obszar całej gminy zalicza się jako silnie zagrożony (Rysunek 17).
Natomiast prawdopodobieństwo wystąpienia silnej suszy atmosferycznej na terenie gminy można
określić jako umiarkowane w obrębie całej gminy (Rysunek 18).
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Na poniższych mapach przedstawiono klasę zagrożenia wystąpienia suszy atmosferycznej na terenie
gminy oraz prawdopodobieństwo wystąpienia silnej suszy atmosferycznej obliczonego na podstawie
klimatycznego bilansu wodnego.

Rysunek 17. Mapa zagrożenia wystąpieniem suszy atmosferycznej na terenie gminy Wojciechów
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Rysunek 18. Mapa prawdopodobieństwa wystąpienia silnej suszy atmosferycznej (wartość wskaźnika
klimatycznego bilansu wodnego KBW <-150 mm/rok) na terenie gminy Wojciechów

2.3.4. Powodzie od strony rzek
Zgodnie z zapisami Dyrektywy 2007/60/WE w sprawie ryzyka powodziowego i zarządzania nim, zwanej
Dyrektywą Powodziową, pełen cykl planistyczny wymaga opracowaniu kilku, następujących po sobie
dokumentów:
• wstępnej oceny ryzyka powodziowego (WORP),
• map zagrożenia powodziowego (MZP) i map ryzyka powodziowego (MRP)
• planów zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP).
Pierwsze dokumenty zostały opracowane przez Polskę w latach 2011-2015. W latach 2017-2020
dokonano przeglądu MZP i MRP sporządzonych w I cyklu i w uzasadnionych przypadkach ich
aktualizacji. Zgodnie ustawą Prawo wodne, zaktualizowane i nowe mapy zagrożenia powodziowego
(aMZP) i mapy ryzyka powodziowego (aMRP) zostały podane do publicznej wiadomości
22 października 2020 r. i są dostępne na Hydroportalu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie.
W aMZP na terenie gminy Wojciechów określono:
•

obszar szczególnego zagrożenia powodzią, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia
powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat (p=1%) i obejmuje tereny wzdłuż rzeki Bystra,
w szczególności w południowej części gminy i zajmuje on powierzchnię 36,83 ha, co stanowi
0,46% powierzchni gminy;
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•
•

obszar szczególnego zagrożenia powodzią, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia
powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat (p=10%), obejmuje tereny o powierzchni 26,44 ha
co stanowi 0,33% powierzchni gminy;
obszar, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat
(p=0,2%), obejmuje tereny o powierzchni 42,82 ha co stanowi 0,53% powierzchni gminy.

Rysunek 19. Zagrożenie powodziami od strony rzek w gminie Wojciechów

2.3.5. Powodzie nagłe
Powodzie nagłe (miejskie) definiowane są jako nagłe zalanie lub podtopienie terenu, które miało
miejsce na skutek wystąpienia silnego, krótkotrwałego deszczu o dużej wydajności na niedużym
obszarze (tzw. deszczu nawalnego). Jako opad o dużej wydajności należy rozumieć opad (najczęściej
burzowy) o wysokości co najmniej 20 mm, który trwa nie dłużej niż 12 godzin (Projekt Klimat).
Jednocześnie nie każdy deszcz nawalny powoduje powódź, gdyż bardzo duży wpływ mają lokalne
uwarunkowania (ukształtowanie i zagospodarowanie terenu, układ hydrograficzny, wydajność
systemów kanalizacyjnych itp.).
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Rysunek 20. Uszczelnienie powierzchni na obszarze gminy Wojciechów

Na powyższej mapie przedstawiono uszczelnienie terenu na obszarze gminy Wojciechów.
Uszczelnienie powierzchni ma ogromny wpływ na występowanie powodzi nagłych poprzez
przyspieszenie spływu powierzchniowego na obszarach, które wcześniej czynnie zatrzymywały część
spływającej wody deszczowej. Mapa przedstawia procentowy udział terenów nieprzepuszczalnych
w pikselu 20x20m. Została ona opracowana na podstawie danych z Europejskiej Agencji Ochrony
Środowiska, pozyskanych w ramach programu GMES/Copernicus.
Biorąc powyższe pod uwagę, gmina Wojciechów wykazuje niskie prawdopodobieństwo wystąpienia
tego typu powodzi. Powierzchnia gminy w znacznej mierze stanowi obszary rolnicze, które umożliwiają
wsiąkanie wód opadowych. Jedyne bardziej uszczelnione obszary występują na obszarach o zwartej
zabudowie, gdzie możliwość wystąpienia tego typu powodzi jest większa. Tereny uszczelnione
występują przede wszystkim w obrębie sołectw Wojciechów, Ignaców, Sporniak, Palikije Pierwsze,
Palikije Drugie.

2.4. Charakterystyka warunków anemometrycznych gminy
2.4.1. Silny i bardzo silny wiatr
Wiatr jest kolejnym czynnikiem mającym wpływ na większość sektorów/obszarów. Występowanie
silnego wiatru niesie za sobą znaczne straty w wielu dziedzinach gospodarki. Przede wszystkim są to
straty w drzewostanie, budownictwie, łączności, rolnictwie i energetyce oraz utrudnienia komunikacyjne
wynikające z ograniczenia przejezdności dróg. Bardzo często silny wiatr powoduje zagrożenie dla życia
ludzkiego. W analizie zwrócono uwagę na wystąpienie dni z wiatrem powyżej 17 m/s.
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W analizowanym okresie na Stacji Meteorologicznej UMCS w Lublinie wystąpiło 81 dni z porywem
wiatru ≥ 17 m/s, czyli średnio było to 2,3 dnia na rok. Najwięcej takich dni, bo 7, wystąpiło w roku 1992
(Rysunek 21). Dni z takim porywem nie wystąpiły w latach 1982, 1985, 1991, 1994, 1996, 1998, 2007.
W analizowanym 30-leciu liczbę dni z porywem wiatru ≥ 17 m/s opisuje trend rosnący.

Rysunek 21. Liczba dni z porywem wiatru ≥17 m/s w Lublinie (1981–2015) (źródło: Plan adaptacji do zmian
klimatu miasta Lublin do roku 2030)

W przebiegu rocznym najwięcej dni z porywem wiatru ≥17 m/s wystąpiło w marcu i styczniu –
odpowiednio: 17 i 16 (Rysunek 22). Tylko po jednym takim dniu zanotowano w lipcu i wrześniu.
Maksymalny poryw wiatru wynoszący 24 m/s wystąpił 7 kwietnia 2011 oraz 10 stycznia 2015.

Rysunek 22. Roczny przebieg liczby dni z porywem wiatru ≥17 m/s w Lublinie (1981–2015) (źródło: Plan
adaptacji do zmian klimatu miasta Lublin do roku 2030)

W projekcie Klimada 2.0 opracowano prognozy udziału wiatrów średnich i silnych (o prędkości 10 - 30
m/s) oraz bardzo silnych (powyżej 30 m/s). Na obszarze powiatu lubelskiego udział wiatrów o prędkości
> 30 m/s jest zerowy, analizie poddano więc udział wiatrów z przedziału 10 - 30 m/s. Wg scenariusza
RCP8.5 w okresie 2020 - 2050 występują niewielkie wahania tego parametru wokół poziomu 0,25%,
natomiast wg scenariusza RCP4.5 w okresie 2020 - 2050 widoczny jest niewielki trend spadkowy
udziału wiatrów średnich i silnych z poziomu 0,35% do poziomu około 0,25%.
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Rysunek 23. Udział wiatrów o prędkości ≥10 m/s na obszarze powiatu lubelskiego w latach 2020 - 2050
(źródło: Klimada 2.0, IOŚ-PIB)

2.4.2. Burze
Silne burze, często połączone z porywistym wiatrem i intensywnymi opadami mogą powodować
znaczne straty i zagrożenia w postaci pożarów, uszkodzonych drzew, budynków, duże utrudnienia
komunikacyjne, uszkodzenia urządzeń elektrycznych i obiektów energetycznych, itp.
Średnio w roku w Lublinie notuje się 15 dni z burzą. Najmniej takich dni wystąpiło w 1982 roku - 3 dni,
a najwięcej w 2008 - 26 dni (Rysunek 24). W przebiegu wieloletnim obserwuje się rosnący trend liczby
dni z burzą, który wynosi ok. dwa dni na dziesięć lat.

Rysunek 24. Liczba dni z burzą w Lublinie (1981–2015) (źródło: Plan adaptacji do zmian klimatu miasta
Lublin do roku 2030)
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Od października do marca burze w Lublinie występowały sporadycznie, bowiem było to 26 dni, co
stanowi około 5% wszystkich zanotowanych dni z burzą w całym analizowanym 30-leciu (Rysunek 25).
Najczęściej burze pojawiały się od maja do sierpnia z maksimum w miesiącu lipcu, kiedy średnio
występowały w ciągu 4,4 dni.

Rysunek 25. Roczny przebieg liczby dni z burzą w Lublinie (1981–2015) (źródło: Plan adaptacji do zmian
klimatu miasta Lublin do roku 2030)

2.5. Osuwiska
Na terenie gminy Wojciechów nie występują osuwiska ani tereny predysponowane do występowania
ruchów masowych ziemi, wyznaczone w bazie centralnej – Systemie Osłony Przeciwosuwiskowej
(SOPO).

2.6. Podsumowanie
Analiza ukierunkowana była na potrzeby oceny wrażliwości gminy Wojciechów. Jej celem było
zwrócenie uwagi na główne zagrożenia, które mogą wystąpić na terenie gminy, a które wynikają ze
zmian klimatu. Z przeprowadzonych analiz wynika, iż głównymi zagrożeniami klimatycznymi w gminie
są:
•

wzrost liczby dni upalnych i liczby dni w falach upałów,

•

utrzymująca się na stałym poziomie liczba fal mrozów, które jednak będą krótsze i będą obejmowały
coraz mniej dni bardzo mroźnych, nastąpi również spadek całkowitej liczby dni bardzo mroźnych,

•

rosnąca liczba długotrwałych okresów bezopadowych połączonych z wysoką temperaturą oraz
rosnąca liczba dni w tych okresach,

•

występowanie intensywnych opadów i rosnąca roczna suma opadów,

•

prawdopodobny wzrost liczby dni bez opadu w ciągu roku oraz wydłużanie się najdłuższego w roku
okresu bez opadu,

•

rosnąca liczba dni z porywistym wiatrem (powyżej 17 m/s),

•

rosnąca liczba dni z burzami,

44

Raport z oceny podatności LOM do zmian klimatu, gmina WOJCIECHÓW

3.

Analiza wrażliwości i wpływ zmian klimatu na JST

3.1. Metodyka
Wrażliwość zdefiniowana została jako stopień w jakim gmina podlega wpływowi zjawisk klimatycznych.
W celu wykonania oceny wrażliwości, obszar gminy Wojciechów podzielony zostanie na sektory, które
stanowią wybraną część przestrzeni gminy, wydzieloną ze względu na typ funkcjonowania.
Analizie poddane zostały następujące sektory:
• zdrowie publiczne i warunki życia ludzi,
• różnorodność biologiczna,
• rolnictwo,
• transport,
• gospodarka wodna i ściekowa,
• gospodarka odpadami,
• energetyka,
• turystyka,
• dziedzictwo kulturowe.
W analizie uwzględniono następujące czynniki klimatyczne:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wysokie temperatury
Niskie temperatury
Dni upalne i fale upałów
Dni mroźne i fale mrozów
Dni z przymrozkiem
Gołoledź
MWC
Opady deszczu
Długotrwałe okresy bezopadowe
Susza
Silny i bardzo silny wiatr
Burze
Powódź od strony rzek
Powodzie nagłe/ powodzie miejskie
Osuwiska

Charakterystyka sektorów koncentruje się na cechach determinujących ich wrażliwość klimatyczną,
która dotyka cech zarówno socjoekonomicznych, instytucjonalnych jak i środowiskowych.
Analiza sektorów uwzględnia zagospodarowanie terenu gminy, system przyrodniczy gminy, jej
mieszkańców, infrastrukturę techniczną (sieci zaopatrzenia w wodę, energię, gospodarowanie
spływami opadowymi, ściekami, gospodarka odpadami), bazę ekonomiczną i dziedzictwo kulturowe.
W ocenie wrażliwości odniesiono się do istotnych zjawisk klimatycznych zgodnie z wynikami analiz
z rozdziału 2.6, zgodnie z poniższym schematem:

Sektor

Zjawisko
klimatyczne

Potencjany
wpływ
zjawisko na
sektor

Wrażliwość
na
poszczególne
zjawiska

Rysunek 26. Schemat oceny wrażliwości (opracowanie własne)

45

Raport z oceny podatności LOM do zmian klimatu, gmina WOJCIECHÓW

Ocena wrażliwości sektorów w gminie była wykonywana przy uwzględnieniu czterech kryteriów
odnoszących się do:
•

możliwości wystąpienia zagrożenia dla życia/zdrowia mieszkańców;

•

możliwości wystąpienia osób poszkodowanych w wyniku np. zakłócenia funkcjonowania
działalności gospodarczej, infrastruktury i usług lub problemów zdrowotnych lub wysiedlenia;

•

możliwości wystąpienia strat finansowych (wyrażonych jakościowo, z uwagi na brak danych
w tym zakresie);

•

możliwości wystąpienia zakłócenia w funkcjonowaniu danego komponentu.

Do oceny wrażliwości poszczególnych sektorów na analizowane zjawiska klimatyczne zastosowano
czterostopniową skalę (1 – 4), którą przedstawia poniższa tabela. Skala uwzględnia możliwość
wystąpienia zaburzeń w funkcjonowaniu danego sektora (poszkodowani, straty finansowe, ofiary
śmiertelne). Za jej pomocą oceniona została wrażliwość każdego sektora na poszczególne zjawiska
klimatyczne.
Tabela 5. Skala wrażliwości sektorów na zjawiska klimatyczne (opracowanie własne)
Stopień
wrażliwości
1

2

3

4

Opis
Niska wrażliwość (N) – Badane sektory i obszary są bardzo mało lub nie wrażliwe na
oddziaływanie analizowanego zjawiska klimatycznego. Zagrożenie nie powoduje zaburzeń w
działaniu i funkcjonowaniu sektora, wymagane są jedynie standardowe działania. W tym
przypadku zdolność adaptacji jest średnia lub wysoka
Średnia wrażliwość (S) – Badane sektory i obszary są średnio wrażliwe i średnio narażone
na oddziaływanie analizowanego zjawiska klimatycznego. Zagrożenie powoduje zaburzenia
w działaniu i funkcjonowaniu sektora, nie generuje nadmiernych kosztów zarówno na
usuwanie powstałych szkód jak i przeciwdziałanie kolejnym podobnym zjawiskom. W tym
przypadku zdolność adaptacji jest średnia lub wysoka.
Wysoka wrażliwość (W) – Badane sektory i obszary są bardzo wrażliwe i bardzo narażone
na oddziaływanie analizowanego zjawiska klimatycznego. Zagrożenie wpływa na
funkcjonowanie sektora powodując straty finansowe, wymusza nakłady finansowe zarówno
na usuwanie powstałych szkód jak i przeciwdziałanie kolejnym podobnym zjawiskom. W tym
przypadku zdolność adaptacji jest średnia lub niska.
Bardzo wysoka wrażliwość (BW) – Badane sektory i obszary są bardzo wrażliwe i mocno
narażone na oddziaływanie analizowanego zjawiska klimatycznego. Zagrożenie powoduje
dezorganizacje w funkcjonowaniu sektora, duże straty finansowe, wymusza znaczne nakłady
finansowe zarówno na usuwanie powstałych szkód jak i przeciwdziałanie kolejnym
podobnym zjawiskom, zaistniałe zjawisko będzie powodowało uniemożliwienie korzystania z
sektora. W tym przypadku zdolność adaptacji jest niska.

Gmina Wojciechów zlokalizowana jest w zachodniej części powiatu lubelskiego, w centralnej części
województwa lubelskiego. Jest to gmina wiejska, składająca się z 21 sołectw: Nowy Gaj, Stary Gaj,
Góra, Ignaców, Halinówka, Łubki, Łubki-Kolonia, Łubki-Szlachta, Maszki, Maszki k. Wojciechowa,
Miłocin, Palikije Pierwsze, Palikije Drugie, Stasin, Sporniak, Szczuczki, Szczuczki VI Kolonia,
Wojciechów cz. I, Wojciechów cz. II, Wojciechów – Kolonia Pierwsza, Wojciechów – Kolonia Piąta.
Ponadto na terenie gminy Wojciechów zlokalizowane są miejscowości: Cyganówka, Romanówka,
Tomaszówka,.
Pod względem fizyczno-geograficznym obszar gminy Wojciechów położny jest w zasięgu dwóch
mezoregionów. Wschodnia i północno-wschodnia część obszaru gminy leży w obrębie Płaskowyżu
Nałęczowskiego, natomiast część południowa i zachodnia położona jest na terenie Równiny Bełżyckiej.
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Rysunek 27. Podział fizyczno-geograficzny gminy Wojciechów

3.2. Zdrowie publiczne i warunki życia ludzi
Zgodnie z danymi GUS6, na terenie gminy Wojciechów mieszkało 5 974 osób, w tym 2 907 kobiet oraz
3 067 mężczyzn. Wojciechów charakteryzuje się niewielkim ujemnym wewnętrznym saldem migracji,
związanym z odpływem ludności, jego wartość w 2019 r. wyniosła 16 osób.
Gęstość zaludnienia w gminie wynosi 74 osoby na 1 km2. Najwięcej ludności zamieszkuje na terenie
miejscowości Miłocin, Palikije Pierwsze, Palikije Drugie, Wojciechów, Maszki i Sporniak7.
Na poniższej mapie przedstawiono gęstość zaludnienia w gminie Wojciechów, która koncentruje się
przy głównych drogach. Rozmieszczenie ludności wiąże się także z innymi sektorami, jako że
działalność człowieka prowadzi do istotnych przemian w krajobrazie, wpływając także na zmiany
klimatu oraz możliwości adaptacyjne terenu.

6

GUS, Bank Danych Lokalnych, stan na 31.12.2019 r.

7

SUiKZP Wojciechów (2019 r.)
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Rysunek 28. Gęstość zaludnienia na terenie gminy Wojciechów

Struktura wieku w podziale na wiek przedprodukcyjny, produkcyjny i poprodukcyjny, przedstawia się
następująco8:
•

liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej) – 981 tj. 16,4 % ludności gminy,

•

liczba ludności w wieku produkcyjnym (15-59 lat kobiety, 15-64 lata mężczyźni) – 3 732 tj.
62,5% ludności gminy,

•

liczba ludności w wieku poprodukcyjnym - 1 261 tj. 21,1 % ludności gminy.

Analizując wrażliwość społeczeństwa na zmiany klimatu jako grupy szczególnie wrażliwe, w populacji
gminy przyjęto mieszkańców powyżej 65 roku życia, dzieci poniżej 4 roku życia, osoby przewlekle
chore, osoby niepełnosprawne z ograniczoną mobilnością oraz osoby bezdomne.
Liczba osób w gminie Wojciechów, w wieku powyżej 65 roku życia na koniec 2019 roku wynosiła 1 054,
co stanowi 17,6% ogółu ludności.
Liczba dzieci w wieku 0-4 lat, wynosi 307 co stanowi 5,1 % populacji gminy.
Nie są znane dane dotyczące liczby osób przewlekle chorych oraz osób niepełnosprawnych
z ograniczoną mobilnością na terenie gminy.

8

GUS, Bank Danych Lokalnych, stan na 31.12.2019 r.

48

Raport z oceny podatności LOM do zmian klimatu, gmina WOJCIECHÓW

Brak jest również informacji dotyczący liczby osób bezdomnych przebywających na terenie gminy
Wojciechów.
Podstawowa opieka zdrowotna w gminie Wojciechów (GUS, BDL 2019) zapewniana jest przez trzy
przychodnie (Gminny Ośrodek Zdrowia w Wojciechowie, Wiejski Ośrodek Zdrowia Szczuczki oraz
Punkt Lekarski Palikije Wiejskiego Ośrodka Zdrowia) oraz jedną praktykę lekarską, co przekłada się na
wskaźnik 5 przychodni na 10 tys. mieszkańców. W zakresie opieki specjalistycznej mieszkańcy
korzystają z placówek znajdujących się w Lublinie oraz innych miejscowościach sąsiednich, natomiast
w zakresie opieki szpitalnej mieszkańcy korzystają ze szpitali w Lublinie.
Na terenie gminy Wojciechów brak było aptek (GUS 2019), co oznacza, że mieszkańcy gminy muszą
korzystać z punktów aptecznych zlokalizowanych w sąsiednich gminach.
Liczba osób bezrobotnych w gminie na koniec 2020 r. wynosiła 181 osób, co stanowi 3,0 % populacji
gminy (GUS).
W skład infrastruktury społecznej w gminie Wojciechów wchodzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wojciechowie.
W gminie Wojciechów w 2019 r. nie funkcjonował żłobek publiczny (samorządowy). Ogólna liczba dzieci
w wieku do 3 lat wynosi 181.
Na infrastrukturę oświaty w gminie składają się przedszkola i szkoły podstawowe.
Na sieć placówek oświatowych składa się 5 szkół podstawowych zlokalizowanych w miejscowościach:
Wojciechów, Palikije, Miłocin, Łubki, Maszki.
Opieka przedszkolna skupiona jest w 5 przedszkolach, w 12 oddziałach przedszkolnych. Oddziały
przedszkolne działają przy szkołach podstawowych w miejscowościach Łubki, Miłocin, Wojciechów,
Palikije, Maszki. Czterdzieścioro troje dzieci z Wojciechowa uczęszczało do przedszkoli
zlokalizowanych w innych gminach, w tym w Bełżycach (11 dzieci), Nałęczowie (16 dzieci), Lublinie
(6 dzieci), Konopnicy (5 dzieci), Poniatowej (3 dzieci) oraz po 1 dziecku w przedszkolach w Jastkowie
oraz Niedrzwicy Dużej.
Ocena wrażliwości
Ocenę wrażliwości sektora Zdrowie publiczne i warunki życia ludzi na zjawiska klimatyczne wykonano
w oparciu o dostępne dane, publikacje, własną wiedzę i doświadczenie, uwzględniono informacje
o ogólnie występujących trendach.
Mieszkańcy gminy są przede wszystkim wrażliwi na zjawiska klimatyczne z grupy zjawisk termicznych
związanych z podnoszeniem się temperatur, jak również występowaniem coraz częstszych i coraz
dłuższych fal upałów. Wśród ogólnych trendów obserwuje się zauważalny wpływ wysokich temperatur,
a w szczególności fal upałów, na śmiertelność ludzi starszych i chorych. Wysokie temperatury
powietrza, wraz z intensywnym promieniowaniem słonecznym powodują silny stres cieplny, nadmiernie
obciążając układ sercowo-naczyniowy (osoby cierpiące na schorzenia układu krążenia), układ
oddechowy oraz spadek odporności organizmu. Obniża się zwłaszcza zdolność do efektywnego
wykonywania krótkotrwałych wysiłków fizycznych, w których decydujące znaczenie ma czynność
układu nerwowego i samych mięśni. Wzrasta ryzyko udaru cieplnego i zgonów wywołanych gorącem.
Grupami szczególnie wrażliwymi na występowanie skutków zdrowotnych będących konsekwencją
oddziaływania wysokich temperatur, są osoby starsze powyżej 65 roku życia, najmłodsze dzieci
w wieku do 4 lat, a także osoby przewlekle chore na schorzenia układu oddechowego oraz choroby
układu krążenia.
U osób starszych, które stanowią w gminie ok. 17,6% populacji, oraz u osób przewlekle chorych,
nasilają się wymienione powyżej objawy związane z odczuwaniem wysokich temperatur powierza i fal
upałów.
U małych dzieci, ze względu na niższą odporność organizmu, mniejszą pojemność płuc, przy
jednoczesnym szybkim rozwoju organizmu również wzrasta wrażliwość związana ze zjawiskami
towarzyszącymi wzrostowi temperatury powietrza a w szczególności falami upałów.
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Na nasilające się fale upałów i dni z wysoką temperaturą szczególnie wrażliwe są osoby przewlekle
chore, w tym osoby z problemami układu krążenia i chorobami dróg oddechowych. Choroby układu
krążenia w skali kraju stanowią najczęstszą przyczynę zgonów (aż 46%). Osoby z chorobami układu
oddechowego są wrażliwsze na ponadnormatywne zanieczyszczenia powietrza oraz alergeny, których
stężenie w powietrzu wzrasta w okresach bezopadowych, w tym szczególnie okresach bezopadowych
z równoczesnym występowaniem wysokiej temperatury.
Na poniższej mapie przedstawiono rozmieszczenie ludności w na terenie gminy Wojciechów
w powiązaniu z występowaniem zasięgu POPT.

Rysunek 29. Analiza liczby mieszkańców gminy Wojciechów w zasięgu występowania POPT

Jak wynika z przedstawionej mapy, zasięg występowania POPT obejmuje tereny zabudowy
mieszkaniowej o największej intensywności, szczególnie w obrębie sołectw Wojciechów, Łubki, Palikije
Drugie, Miłocin, Maszki. Łączna liczba mieszkańców znajdujących się w zasięgu POPT na terenie
gminy Wojciechów wynosi ok. 206 osób, co stanowi około 3,4 % populacji gminy.
U wszystkich trzech grup (osoby starsze, małe dzieci oraz osoby przewlekle chore) ww. objawy, mogą
w skrajnych przypadkach prowadzić do śmierci.
Wzrost temperatury maksymalnej w całym cyklu rocznym może ponadto skutkować zwiększeniem
ryzyka chorób odkleszczowych - kleszcze mogą występować, zarówno w lasach, na łąkach, ogródkach
przydomowych czy innych terenach zielonych.
W przypadku szczególnie uciążliwych i długotrwałych fal upałów należy spodziewać się również
zwiększonego obciążenia placówek służby zdrowia i opieki społecznej.
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Wrażliwość placówek szkolnych, przedszkolnych na stres termiczny jest zróżnicowana i zależna od
wieku budynku, wyposażenia np. w rolety, otoczenia budynku (zieleń wysoka, zieleń średnia,
zacienione place zabaw, zieleń wzdłuż boiska) i położenia (centrum miejscowości, obecność terenów
zadrzewionych, sąsiedztwo terenów przemysłowych). Brak bazy informacyjnej nt. placówek oświaty.
W związku z powyższym, inwentaryzację placówek szkolnych i przedszkolnych w odniesieniu do
wrażliwości na stres termiczny można wskazać jako działanie adaptacyjne.
Na skutki występowania niskich temperatur narażone są przede wszystkim osoby bezdomne, które ze
względu na brak stałego schronienia bardzo łatwo wychładzają się i mogą potrzebować
natychmiastowej pomocy. Zgodnie z analizą dostępnych danych, brak jest informacji dotyczącej ilości
osób bezdomnych przebywających na terenie gminy, co oznacza, że problem bezdomności na terenie
gminy posiada znaczenie marginalne. Niemniej może zwiększać się zapotrzebowanie na ciepłe posiłki
czy konieczność zapewnienia miejsca noclegowego. Przy obserwowanym trendzie wzrostu
temperatury, wrażliwość tej grupy społecznej na niskie temperatury maleje jednak wzrasta wrażliwość
osób bezdomnych na fale upałów i temperatury maksymalne, jak również gwałtowne zjawiska
atmosferyczne, w czyli opady nawalne.
Coraz częściej występujące opady nagłe, powodują wystąpienie nagłych podtopień o charakterze
krótkotrwałym i lokalnym. Wrażliwość na opady atmosferyczne dotyczy głównie osób starszych, osób
z ograniczoną mobilnością, których zdolność reagowania na ekstremalne zdarzenia jest dużo niższa,
jednak skutki ekstremalnych opadów może odczuć cała populacja. Mogą one powodować wzrost
ryzyka zranień, infekcji, chorób skóry, chorób wodozależnych i zatruć pokarmowych oraz znaczne
straty materialne. Ze względu na gwałtowny przebieg zjawiska, rosnący stopień uszczelnienia
powierzchni zurbanizowanych, wrażliwość omawianego sektora na deszcze nawalne ocenia się jako
średnią.
Przeciwnym zjawiskiem do opadów nagłych, są coraz częściej pojawiające się okresy bezopadowe, na
które narażone są przede wszystkim osoby starsze, dzieci i osoby chore, dla których funkcjonowanie
w tym okresie jest bardziej uciążliwe i zagraża zdrowiu. W okresach bezdeszczowych wzrasta również
stężenie alergenów w powietrzu, a tym samym nasilenie objawów alergii.
Zagrożenie dla mieszańców terenów położonych w dolinach rzek Czerki i Bystrej może stanowić
powódź od strony rzek. Rzeki nie są wyposażone w wały przeciwpowodziowe. Tereny zagrożone
wystąpieniem powodzi lub podtopień to prawie wyłącznie tereny niezabudowane, jedynym obiektem
kubaturowym na tym terenie jest zabytkowy młyn wodny, wpisany do ewidencji zabytków województwa
lubelskiego. Tym samym liczba ludności jaka może ponieść straty materialne bądź być zagrożona
w zakresie utraty zdrowia lub życia w związku wystąpieniem powodzi jest niewielka. Zgodnie
z informacjami Urzędu Gminy, na terenie Wojciechowa nie doszło do powodzi od strony rzeki.
Występujące na terenie gminy silne porywy wiatru oraz burze wraz z towarzyszącym im silnym wiatrem
mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i w skrajnych przypadkach dla życia mieszkańców oraz ich
dobytku w związku z możliwymi wiatrołomami.
Sołectwami w obrębie których występuje największa wrażliwość sektora Zdrowie publiczne i warunki
życia ludzi na zjawiska klimatyczne są: Miłocin, Palikije Pierwsze, Palikije Drugie, Wojciechów, Maszki,
Maszki k. Wojciechowa, Nowy Gaj i Sporniak z uwagi na największą liczbę ludności, a także lokalizację
zabudowań mieszkalnych lub terenów upraw rolnych w sąsiedztwie rzek.

3.3. Różnorodność biologiczna
Istotny wpływ na uwarunkowania przyrodnicze oraz różnorodność biologiczną na terenie gminy
Wojciechów posiada lokalizacja gminy na przecięciu korytarzy ekologicznych pełniących funkcje
łączników łączących system obszarów chronionych w jedną całość.
Północna część gminy Wojciechów położona jest w Obszarze Węzłowym Wisły Środkowej o znaczeniu
międzynarodowym sieci ECONET-PL. Główną część tego Obszaru stanowi dolina Wisły oraz parki
krajobrazowe utworzone w tej strefie. Równocześnie obszar ten, obejmujący głównie sołectwo Nowy
Gaj, leży w otulinie Kazimierskiego Parku Krajobrazowego.

51

Raport z oceny podatności LOM do zmian klimatu, gmina WOJCIECHÓW

Na terenie gminy Wojciechów nie występują obszarowe formy ochrony przyrody9. Ochronie podlega
8 drzew lub zespołów drzew, posiadających status pomników przyrody10.
Należy podkreślić, że obszary o znacznej różnorodności biologicznej na terenie gminy Wojciechów
występują jedynie miejscowo i zajmują niewielką powierzchnię. Wynika to z dominacji rolniczego
sposobu zagospodarowania i użytkowania terenu, wynikającego z dobrej jakości gleb. Blisko 90 %
powierzchni gminy Wojciechów zajmują tereny użytkowane rolniczo. W bezpośrednim sąsiedztwie pól
uprawnych występują głównie zbiorowiska chwastów oraz roślinności ruderalnej.
Naturalne siedliska roślinne występują jedynie miejscowo i są to głównie:
•

•
•
•
•
•

Obszary leśne, w większości wielogatunkowe, wykształcone na słabszych glebach jako grąd
dębowo-grabowy. Zalesienia i zadrzewienia, występujące głównie w dolinach rzecznych,
stanowią korytarz ekologiczny. Reprezentowane są przez dwa typy siedliskowe: las świeży
oraz ols. Najcenniejszy obszar zalesiony występuje w wąwozie w Starym Gaju, proponowany
do objęcia ochroną jako użytek ekologiczny. Na jego terenie występują liczne gatunki rzadkie
i chronione, jego uzupełnienie stanowią zbiorowiska zaroślowe ciepłolubne;
Zbiorowiska ciepłolubnych muraw – występujące przede wszystkim na zboczach dolin oraz
nasłonecznionych wąwozów;
Zbiorowiska wodne roślinności pływającej;
Zbiorowiska szuwarowe, występujące w stawach, sadzawkach oraz na podmokłych łąkach;
Zbiorowiska torfowiskowe występujące w dolinie Ciemięgi jako torfowiska niskie;
Zbiorowiska łąk i pastwisk, występujące głównie w dolinach rzecznych.

Zwierzęta występujące na obszarze Wojciechowa reprezentowane są przez licznych przedstawicieli
bezkręgowców i kręgowców. W większości przypadków są to gatunki występujące powszechnie na
terenie Polski. Jedynie z uwagi na zmniejszającą się populację w kraju, warta odnotowania jest
obecność przepiórki, gila, kumaka nizinnego oraz ropuchy zielonej. W ostatnich latach z terenu gminy
zniknęły niegdyś popularne pustułka, kraska oraz chomik europejski. W celu zachowania siedlisk
gatunków, których populacja zmniejsza się w kraju, niezwykle istotne jest zachowanie dobrego stanu
dolin rzecznych, zadrzewionych wąwozów, a także wzbogacanie zadrzewień śródpolnych. Na terenach
leśnych zachowanie drzew dziuplastych zapewni dogodne warunki lęgowe wielu gatunkom zwierząt.
Podsumowując, gminę Wojciechów charakteryzuje niewielkie zróżnicowanie warunków siedliskowych.
Większość gatunków roślin chronionych i rzadkich zajmuje siedliska zlokalizowane w lasach i dolinach
rzecznych i te nieliczne obszary decydują o różnorodności biologicznej gminy jak również stanowią
tereny niezwykle istotne dla zachowania ciągłości korytarzy ekologicznych o charakterze lokalnym,
regionalnym oraz ponadregionalnym.
Ocena wrażliwości
Sektor ten jest wrażliwy w znacznym stopniu na zjawiska termiczne związane m. in. ze wzrostem
średniej rocznej i maksymalnej temperatury powietrza oraz wzrostem liczby fal upałów. Można więc
spodziewać się wydłużenia okresu wegetacyjnego, przesuwania się zasięgów występowania
poszczególnych gatunków, zmian w cyklach rozrodczych zwierząt i roślin oraz pojawienia się
problemów z gatunkami inwazyjnymi. Wrażliwość poszczególnych terenów zielonych zależna jest
jednak od wielu czynników, w tym m. in. od składu gatunkowego, otoczenia, stopnia zwartości danego
kompleksu, dostępności do wody itp. Dla niektórych typów siedlisk przewidywane zmiany klimatu
związane ze wzrostem temperatur mogą mieć pozytywny charakter, np. dla muraw i zarośli
kserotermicznych.
Coraz częstsze występowanie burz oraz silnych porywów wiatru może mieć znaczący negatywny wpływ
na terenów zadrzewionych, szczególnie nie stanowiących zwartych układów, a także drzew starszych
(w tym pomników przyrody), które mogą cechować się słabszą kondycją.
Równocześnie tereny zieleni urządzonej jak również gatunki, w tym siedliska wodozależne, są wrażliwe
na występowanie fal upałów, okresów bezopadowych z wysoką temperaturą, a przede wszystkim na

9
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występowanie suszy hydrologicznej. Wymienione zjawiska mogą przyczyniać się do wysychania
terenów zieleni, degradacji siedlisk wodozależnych, zmniejszenia populacji roślin wodozależnych,
degradacji torfowisk, a także wcześniejszego zrzucania liści przez drzewa. Siedliska zależne od wody
znajdują się przede wszystkim w dolinach Ciemięgi, Czerki oraz Bystrej zaś ich degradacja przyczyni
się do pogorszenia funkcjonowania korytarzy ekologicznych związanych z rzekami, stanowiących
połączenie obszarów cennych przyrodniczo na terenie gminy oraz poza jej granicami.
Lokalizacja siedlisk w dolinach rzecznych przyczynia się również do ich wrażliwości na występowanie
powodzi od strony rzek. Wystąpienie powodzi może przyczynić się, w zależności od jej skali, do
degradacji siedlisk, stanowisk roślin, a także uszkodzeń drzewostanu.
Sołectwami charakteryzującymi się największą wrażliwością w obrębie sektora różnorodność
biologiczna są sołectwa położone w dolinach rzecznych oraz w obrębie których zidentyfikowano cenne
przyrodniczo siedliska wodozależne, tzn.: Wojciechów, Maszki, Maszki k. Wojciechowa, Nowy Gaj,
Stary Gaj, Miłocin, Palikije Pierwsze, Palikije Drugie, Łubki, Szczuczki.

3.4. Rolnictwo
Rolnictwo stanowi znaczący składnik potencjału gospodarczego gminy Wojciechów. Powierzchnia
gminy wynosi 80,79 km2 (8 079ha). W strukturze użytkowania zdecydowanie dominują użytki rolne
zajmujące 7 139 ha, co stanowi około 88 % jej powierzchni. Lasy, zadrzewienia oraz zakrzaczenia
zajmują powierzchnię około 471,86 ha, zaś tereny zagospodarowane w inny sposób (w tym tereny
zabudowane i zurbanizowane oraz tereny pod wodami) zajmują powierzchnię 468,14 ha.
Wśród użytków rolnych dominują grunty orne, których powierzchnia w gminie wynosi 5 363,24 ha, co
stanowi 66,4 % jej powierzchni. Pozostałe formy użytkowania gruntów to: sady (68,33 ha), grunty pod
rowami (783,8 ha) oraz łąki i pastwiska (73,3 ha) 11.
Rolnictwo stanowi główne źródło utrzymania osób aktywnych zawodowo zamieszkujących Wojciechów
– aż 64,8 % mieszkańców gminy pracuje w sektorze rolniczym, rozumianym jako rolnictwo, leśnictwo,
łowiectwo i rybactwo12.
Rodzaj skał występujących w podłożu decyduje o rodzajach gleb oraz ich przydatności dla celów upraw
rolnych. Na terenie gminy Wojciechów występują czwartorzędowe utwory lessowe, Iessopodobne,
deluwia lessowe, a także miejscowo niewielkie ilości glin zwałowych i skał piaszczystych. Na terenie
dolin rzek występują osady pochodzenia organicznego, w tym namuły i torfy.
Na gruntach lessowych i lessopodobnych wytworzyły się gleby pseudobielicowe ze znaczną przewagą
- pyłu drobnego (do ok. 35% części spławialnych) oraz materiału pyłowo-ilastego (od 35 do 50% części
spławialnych). Gleby bielicowe pokrywają głównie wierzchowiny. W okolicach Wojciechowa, Miłocina
oraz we wschodniej części gminy występują gleby brunatne wyługowane i kwaśne. W dolinach rzek
Bystrej, Czerni i Ciemięgi występują mady, muły i torfy oraz czarne ziemie.
Wśród gruntów ornych dominują gleby klasy IIIa (57,8 %) oraz klasy II (24,2%) i klasy IIIb (12,5 %).
Grunty orne klasy IV stanowią 4,0 % powierzchni, zaś udział gruntów klas IVb i V jest niższy od 1%. Na
terenie gminy Wojciechów nie występują grunty orne klasy I ani grunty orne klasy VI.
Wśród użytków zielonych najczęściej występują użytki zielone klasy IV (55,6 %) oraz użytki zielone
klasy III (30,3 %). Użytki zielone klasy V stanowią 10,8 %, klasy VI – 2,2 %, zaś klasy II – 1,1 %. Nie
występują użytki zielone klasy I13.
Pod względem kompleksów przydatności rolniczej wśród gruntów ornych gminy Wojciechów dominuje
kompleks 2 - pszenny dobry (57,8 %) oraz kompleks 1 - pszenny b. dobry (24,4 %). Znaczące udziały
dotyczą także kompleksu 3 – pszenny wadliwy (5,8 %), kompleksu 4 – żytni bardzo dobry (6,3 %),
kompleksu 5 – żytni dobry (3,3 %) oraz kompleksu 8 – zbożowo-pastewny mocny (2,0 %). Pozostałe
kompleksy przydatności rolniczej nie są reprezentowane w ogóle lub ich udział jest niższy od 1 %.
11
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Użytki zielone na terenie gminy Wojciechów w zdecydowanej przewadze reprezentują kompleks 2z –
średni (85,9 %), licznie występuje także kompleks 3z – słaby i b. słaby (13,0 %). Pozostałe użytki zielone
zaliczane są do kompleksu 1z – b. dobry i dobry (1,1 %)14.
Badania gleb i ocena sporządzona przez lUNG w Puławach plasuje gminę Wojciechów na wysokim
miejscu na tle gmin województwa pod względem właściwości agrotechnicznych i zdolności
produkcyjnych. Mniej korzystne są natomiast właściwości agrochemiczne gleb, ponieważ 2/3 gleb
wymaga wapnowania z uwagi na bardzo kwaśny lub kwaśny odczyn.
Z uwagi na występujące uwarunkowania glebowe, klimatyczne, wodne oraz ukształtowanie terenu, na
terenie Wojciechowa występują sprzyjające warunki dla rozwoju rolnictwa. Tym niemniej gleby
wytworzone z utworów lessowych, zajmujące blisko 1/3 powierzchni gminy charakteryzują się wysoką
podatnością na erozję wodną i wietrzną.
Wśród upraw dominują zboża i buraki cukrowe. Często uprawiane są również kukurydza na pasze,
ziemniaki, rzepak, rzepik, warzywa, coraz bardziej widoczne w krajobrazie stają się uprawy chmielu.
W ostatnich latach obserwowane jest przeznaczanie gruntów ornych na zakładanie sadów i ogrodów
warzywnych z nastawieniem na produkcję towarową.

Rysunek 30. Mapa podatności gleb na suszę na terenie gminy Wojciechów15

Obszar gminy Wojciechów w niewielkim stopniu zagrożony jest występowaniem suszy rolniczej, co
wynika z wysokiej odporności gleb o wysokiej klasie bonitacji. Zgodnie z klasyfikacją Instytutu Uprawy
Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach zdecydowana większość gleb na terenie gminy zaliczana jest
do kategorii IV gleb mało podatnych na suszę. Gleby kategorii III – średnio podatne występują głównie
w północno-zachodniej oraz północno-wschodniej części gminy. Gleby kategorii II – podatne oraz
kategorii I – bardzo podatne zajmują jedynie niewielkie obszary.

14
15
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W roku 2020 nie stwierdzono występowania warunków zagrożenia wystąpieniem suszy rolniczej na
terenie gminy Wojciechów.
W roku 2019 w okresie od 01.V do 10.VIII na terenie gminy występowały warunki potencjalne
stwarzające zagroszenie suszy dla poszczególnych roślin. W tabeli poniżej przedstawiono gatunki
roślin uprawnych oraz procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą w okresach
raportowania.
Tabela 6. Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny w roku 2019 na terenie
gminy Wojciechów16
Gatunek roślin
Okresy raportów
uprawnych
01.V-30.VI
11.V-10.VII
21.V-20.VII
01.VI-31.VII
11.VI-10.VIII
Procentowy udział gleb [%]
Zboża ozime
0,59
0,0
2,41
2,41
0,0
Zboża jare
0,9
0,59
2,41
4,28
0,0
Kukurydza na
0,0
0,59
2,41
20,12
2,38
ziarno
Kukurydza na
0,0
0,59
2,41
20,12
2,41
kiszonkę
Rzepak i rzepik
0,59
2,41
0,0
0,0
0,0
Ziemniak
0,0
0,0
0,59
2,41
0,11
Burak cukrowy
0,0
0,0
0,0
1,82
0,0
Chmiel
0,0
0,0
0,59
2,41
0,0
Tytoń
0,0
0,0
2,41
20,12
0,59
Warzywa
0,0
0,0
2,41
2,41
0,59
gruntowe
Krzewy
0,59
0,59
17,38
82,98
2,41
owocowe
Drzewa
0,0
0,0
0,59
2,35
0,0
owocowe
Truskawki
0,0
0,0
2,36
2,41
0,0
Rośliny
strączkowe

0,0

0,41

2,41

20,12

2,33

Ocena wrażliwości
Największym zagrożeniem dla prawidłowego funkcjonowania rolnictwa są długotrwałe okresy
bezopadowe oraz susze mogące powodować niedobory wody i niski stopień uwilgocenia gleb co wiąże
się ze stratami w zbiorach. Teren całej gminy jest silnie zagrożony wystąpieniem suszy atmosferycznej.
Prawdopodobieństwo wystąpienia silnej suszy atmosferycznej na terenie gminy można określić jako
umiarkowane na obszarze całej gminy, przy czym większe prawdopodobieństwo dotyczy sołectw
położonych we wschodniej części gminy. Tereny najbardziej wrażliwe na występowanie suszy,
położone są w obrębie sołectw Sporniak, Palikije Pierwsze, Miłocin, Maszki k. Wojciechowa, Palikije
Drugie, Stasin.
Sektor ten będzie również wrażliwy na deszcze nawalne powodujące gwałtowne spływy
powierzchniowe. Wynika to z właściwości gleb lessowych i ich podatności na erozje wodną. W związku
z gwałtownymi opadami deszczu lokalnie występują podtopienia na polach, mogące skutkować
częściową utratą plonów.
Tereny rolnicze będą również wrażliwe na wystąpienie powodzi od strony rzek. Zagrożenie takie
występować będzie na terenach upraw rolnych położonych w sąsiedztwie rzeki Bystra lub Czerka.
W sytuacji wystąpienia powodzi, szczególnie w okresie wiosenno-letnim, uprawy mogą ulec
zniszczeniu lub zanieczyszczeniu wodami powodziowymi i w takiej sytuacji będą nieprzydatne do
wykorzystania (spożycia przez ludzi czy zwierzęta).
Istotnym czynnikiem klimatycznym wpływającym na funkcjonowanie omawianego sektora jest
oddziaływanie niskich temperatur, w tym występowanie fal zimna oraz przymrozków. Straty wynikające

16
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z przymrozków, powodują konieczność tzw. przesiewania upraw. Skutkiem tego jest ograniczanie
wysiewów ozimin na rzecz zbóż jarych.
Sektor rolnictwa jest wrażliwy również na występowanie gwałtownych burz z gradem, a także silnych
porywów wiatru mogących uszkadzać w znacznym stopniu uprawy.
Obszarami o największej wrażliwości w obrębie omawianego sektora są sołectwa i miejscowości:
Sporniak, Palikije Pierwsze, Miłocin, Maszki k. Wojciechowa, Palikije Drugie, Stasin, Wojciechów, Nowy
Gaj.

3.5. Transport
Połączenie komunikacyjne gminy Wojciechów z sąsiednimi gminami zapewniają drogi wojewódzkie
przebiegające w jej obrębie, tj.:
•
•

droga wojewódzka nr 830 (relacji Lublin – Nałęczów - Bochotnica) – długość drogi w obrębie
gminy to około 0,6 km,
droga wojewódzka nr 827 (relacji Sadurki - Bełżyce) - długość drogi w obrębie gminy to 7,5 km.

Duże znaczenie związane z wewnętrzną dostępnością ma wewnętrzny układ komunikacyjny, który
składa się z dróg powiatowych i gminnych.
Przez teren gminy przebiega 7 dróg powiatowych o łącznej długości ok. 34 km, 38 dróg publicznych
gminnych o długości około 41 km oraz wewnętrzne drogi wiejskie i leśne o łącznej długości 44 km17.
Na terenie gminy Wojciechów funkcjonuje publiczny transport zbiorowy. Przystanki autobusowe
zlokalizowane są na drogach wojewódzkich oraz powiatowych.
Na terenie gminy Wojciechów brak jest przystanków kolejowych oraz stacji kolejowych.
Na terenie gminy Wojciechów brak jest wyznaczonych ścieżek rowerowych (GUS 2019)18. Natomiast
wydzielone zostały szlaki rowerowe, zapewniające łączność z sąsiednimi gminami oraz stwarzające
możliwość turystyki rowerowej.
Ocena wrażliwości
Istotnym problemem dla transportu na terenie gminy jest występowanie intensywnych opadów, które
mogą powodować lokalne podtopienia na niektórych odcinkach, spowolnienie ruchu w związku
z zamykaniem części ulic, bądź też uniemożliwiać przejazd. Wynika to m. in. z ograniczonej możliwości
przyjęcia pojawiających się w krótkim czasie znacznych ilości wód opadowych, przez system
odwodnienia tych dróg. Tego rodzaju zdarzenia dotyczą w większym stopniu terenów położonych
w zagłębieniach terenu, z których odpływ wód opadowych jest utrudniony w związku z ukształtowaniem
terenu. W przypadku dróg o nawierzchni nieutwardzonej, intensywne opady deszczu mogą przyczynić
się do uszkodzenia nawierzchni, problem ten może dotyczyć dróg gminnych nieutwardzonych oraz dróg
lokalnych o nawierzchni nieutwardzonej na terenie całej gminy.
Zwiększająca się liczba dni z wysokimi temperaturami oraz rosnąca liczba fal upałów mogą wpływać
niekorzystnie na stan nawierzchni bitumicznych oraz powodować ich mięknięcie i niestabilność pod
kołami pojazdów. Dotyczy to zwłaszcza nawierzchni dróg wystawionych na ekspozycję słoneczną i nie
osłoniętych drzewami. Temperatura nawierzchni na takich drogach może dochodzić do ok 60 oC.
Występowanie wspomnianych sytuacji wymaga zwiększenia nakładów finansowych na remonty dróg.
Konsekwencje tych zjawisk odczuwalne będą przede wszystkim na drogach o dużym natężeniu ruchu
pojazdów, położonych w obrębie sołectw Miłocin, Maszki, Maszki k. Wojciechowa. Wojciechów,
Ignaców.
Występowanie gołoledzi może przyczynić się do zwiększenia zagrożenia w ruchu drogowym,
zwiększonej liczby wypadków i kolizji.

17
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Połączenia komunikacyjne położone w sąsiedztwie rzek i potoków mogą zostać uszkodzone w wyniku
wystąpienia powodzi od strony rzeki. Wrażliwość omawianego sektora na wystąpienie powodzi
rzecznej jest największa w obrębie sołectw Maszki, Maszki k. Wojciechowa, Wojciechów oraz Nowy
Gaj i określa się ją na poziomie średnim. Tym niemniej na terenie gminy nie wystąpiły dotąd zdarzenia
skutkujące wystąpieniem powodzi rzecznej i uszkodzeniami infrastruktury komunikacyjnej.
W związku z rosnącą częstotliwością występowania burz oraz gwałtownych porywów wiatru, możliwe
jest wystąpienie wiatrołomów skutkujących czasowymi utrudnieniami lub blokadą ruchu w obrębie dróg.
Zdarzenia takie mogą wystąpić na terenie całej gminy.
W obrębie omawianego sektora największa wrażliwość dotyczy sołectw Miłocin, Ignaców, Maszki,
Maszki k. Wojciechowa, Wojciechów oraz Nowy Gaj.

3.6. Gospodarka wodna i ściekowa
Zaopatrzenie w wodę
Na terenie gminy znajduje się tylko jedno ujęcie wody w Palikijach służące zasilaniu sieci wodociągowej
zaopatrującej mieszkańców.
Wydajność ujęcia wody pozwala na wykorzystanie dla potrzeb wodociągu gminnego poprowadzonego
w obrębie 9 jednostek osadniczych.
Sieć wodociągowa na terenie gminy Wojciechów jest słabo rozwinięta. Podłączenie do wodociągu
posiada 21,6 % mieszkańców. Łączna długość sieci wodociągowej na terenie Gminy wynosi 38,2 km,
ilość przyłączy 285. Według danych z GUS z instalacji wodociągowej w 2019 roku korzystało 1 292
osoby. Łączna ilość wody dostarczonej gospodarstwom domowym w 2019 roku wynosiła 25,8 dam3,
zużycie na jednego mieszkańca wyniosło 4,3 m319.
Sieć wodociągowa charakteryzuje się dużą niezawodnością, w 2019 r. (GUS) nie wystąpiła żadna
awaria, natomiast w 2018 r. wystąpiła tylko jedna awaria.
W 2019 roku oddano do użytkowania 4,1 km nowej sieci wodociągowej.
Pozostali mieszkańcy gminy korzystają głównie ze studni kopanych w celu zaopatrzenia w wodę.
Gospodarka ściekowa
Na terenie obszaru gminy Wojciechów brak jest zorganizowanego systemu kanalizacji sanitarnej
i deszczowej20. Ścieki bytowo-gospodarcze odprowadzane są do zbiorników bezodpływowych, których
zawartość wywożona jest wozami asenizacyjnymi na oczyszczalnię ścieków w Nałęczowie21.
Urządzenia przeciwpowodziowe
Na terenie gminy Wojciechów brak jest wałów przeciwpowodziowych.
Na terenie gminy wyznaczone zostały tereny zagrożone występowaniem powodzi od strony rzeki.
Zgodnie z mapami zagrożenia powodziowego opracowanymi w ramach projektu „Informatyczny
System Osłony Kraju” (ISOK), tereny objęte prawdopodobieństwem wystąpienia powodzi p=1% (tzw.
woda stuletnia), obejmują tereny położone przy rzece Bystra oraz Czerka, w obrębie sołectw: Maszki,
Maszki k. Wojciechowa, Wojciechów oraz Nowy Gaj. Teren zagrożony wystąpieniem powodzi jest
terenem zasadniczo wolnym od zabudowań, jedynym obiektem występującym na tym terenie jest
zabytkowy młyn wodny w miejscowości Nowy Gaj, planowany do wpisania do gminnej ewidencji
zabytków gminy Wojciechów.
Poniżej przedstawia się zasięg terenów zagrożonych występowaniem powodzi na terenie gminy
Wojciechów.

19

GUS, BDL (stan na 31.12.2019)
GUS BDL (stan na 31.12.2019 r.)
21 SUiKZP Wojciechów (2019 r.)
20
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Rysunek 31. Tereny zagrożone wystąpieniem powodzi od strony rzeki w gminie Wojciechów22

Zgodnie z informacjami Urzędu Gminy w Wojciechowie, na terenie gminy nie wystąpiły zdarzenia
związane z wystąpieniem powodzi od strony rzeki. W celu ograniczenia możliwości wystąpienia
powodzi i jej konsekwencji istotne jest ograniczenie antropopresji na terenach zagrożonych jej
wystąpieniem oraz zapewnienie im odpowiednich zabezpieczeń. Należy przy tym mieć na uwadze
możliwość wystąpienia kumulacji oddziaływań takich jak jednoczesne wezbranie wód w ciekach
powierzchniowych oraz wystąpienie opadów nawalnych.
Ocena wrażliwości
Największym zagrożeniem dla prawidłowego funkcjonowania omawianego sektora w zakresie
zaopatrzenia w wodę są długotrwałe okresy bezopadowe oraz susze mogące powodować niedobory
wody oraz deszcze.
Największym zagrożeniem dla prawidłowego funkcjonowania omawianego sektora w zakresie
odprowadzania ścieków są deszcze nawalne powodujące lokalne podtopienia, mogą prowadzić do
przedostawania się wód w pobliże zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni
ścieków powodując ich podmywanie.
Największe zagrożenie niosą ze sobą opady nawalne oraz roztopy, które mogą w konsekwencji
przyczynić się do wystąpienia powodzi od strony rzek. Tym niemniej na terenie gminy dotąd nie
wystąpiły zdarzenia skutkujące wystąpieniem powodzi od strony rzeki.
Najwyższa wrażliwość sektora dotyczy sołectw: Maszki, Maszki k. Wojciechowa, Wojciechów oraz
Nowy Gaj, z uwagi na występujące na ich terenie prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi od strony
rzek Bystra oraz Czerka.

22

https://wody.isok.gov.pl/imap_kzgw/?gpmap=gpMZP
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3.7. Gospodarka odpadami
Na terenie Gminy Wojciechów złożono 1820 deklaracji dotyczących odbioru odpadów komunalnych
zbieranych selektywnie - 100 % osób objętych jest zorganizowaną zbiórką odpadów w 2019 roku
deklarowało prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów23.
Mieszkańcy Gminy zbierają odpady w systemie pojemnikowo-workowym. W pojemnikach (kontenerach
o pojemności 120 l) zbierane są zmieszane odpady komunalne, natomiast frakcje zbierane selektywnie
magazynowane są w workach. Zarówno pojemniki jak i worki z odpadami odbierane są 1 x w miesiącu,
obecnie odbiorem zajmuje się firma Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach
Sp. z o. o.
Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wojciechów dwa razy
w 2019 roku organizowana była tzw. „wystawka” odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego oraz opon.
Ponadto Gmina Wojciechów, wspólnie z Gminą Konopnica utworzyła Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych (PSZOK), który został utworzony na terenie miejscowości Motycz (gmina
Konopnica). Mieszkańcy Wojciechowa mogą 1 x w tygodniu oddawać w tym punkcie odpady
komunalne ulegające biodegradacji, odpady zielone, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie
i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady
budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony.
Gmina Wojciechów wchodzi w skład Regionu Centralno-Zachodniego (zgodnie z ustaleniami
„Aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2022, przyjętego Uchwałą z dnia
11 marca 2019 r. Nr IV/98/2019 Sejmiku Województwa Lubelskiego), dla którego regionalne instalacje
przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) prowadzone są przez Zakład Zagospodarowania
Odpadów Komunalnych w Bełżycach oraz Zakład Zagospodarowania Odpadów sp. z o. o. w Kraśniku.
Na terenie gminy Wojciechów brak jest możliwości przetwarzania odpadów komunalnych.
Gmina Wojciechów należy do gmin zrzeszonych w Celowym Związku Gmin PROEKOB. Jest to
zrzeszenie 15 gmin, którego głównym celem była realizacja Projektu pod nazwą „Budowa Zakładu
Zagospodarowania Odpadów w mieście Bełżyce dla potrzeb Celowego Związku Gmin „PROEKOB”
z siedzibą w Bełżycach”. Zakład Zagospodarowania Odpadów w Bełżycach został otwarty i rozpoczął
przyjmowanie odpadów od czerwca 2014 roku.
Obecnie
brak
jest
konieczności
podejmowania
działań
inwestycyjnych
z zagospodarowaniem odpadów komunalnych na terenie gminy Wojciechów.

związanych

Ocena wrażliwości
Ponieważ na terenie gminy nie funkcjonują istotne instalacje przetwarzania odpadów, które mogłyby
być narażone na czynniki klimatyczne wrażliwość sektora ocenia się jako niską w odniesieniu do
wszystkich analizowanych czynników klimatycznych.
Wrażliwość ocenia się na takim samym poziomie dla każdego z sołectw położonych na terenie gminy
Wojciechów.

3.8. Energetyka
Podsystem elektroenergetyczny
Wszystkie miejscowości na terenie gminy Wojciechów znajdują się w zasięgu infrastruktury
energetycznej. Źródłem zasilania gminy w energie elektryczną są stacje transformatorowe 110/SN kV
(tzw. Główne Punkty Zasilania) zlokalizowane poza terenem gminy Wojciechów, tj. GPZ - Poniatowa
Pachanki, GPZ - Nałęczów i GPZ - Bełżyce.
Przez teren gminy przebiega linia energetyczna wysokiego napięcia WN-110 kV relacji GPZ Poniatowa
Pachanki - GPZ Nałęczów.
23

Raport o stanie gminy Wojciechów za 2019 r.
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Zabudowania mieszkalne zasilane są przez sieć średniego napięcia 15 kV prowadzoną
w przeważającej części napowietrznie, jedynie przyłącza do nowych budynków mieszkalnych są
wykonywane w formie skablowanej. Stan techniczny sieci elektroenergetycznej jest dobry. Linie
magistralne posiadają możliwość dwustronnego zasilania, co pozwala na maksymalne skrócenie
przerw w dostawie energii w sytuacjach awaryjnych.
Podsystem ciepłowniczy
Zaopatrzenie w ciepło dla potrzeb budynków użyteczności publicznej oraz budynków usługowych
realizowane jest z wykorzystaniem lokalnych kotłowni, natomiast budynki jednorodzinne ogrzewane są
w oparciu o indywidualne piece opalane paliwem stałym lub gazowym.
Podsystem zaopatrzenia w gaz
Sieć gazowa na terenie gminy Wojciechów jest dość dobrze rozwinięta. Na terenie większości sołectw
mieszkańcy posiadają dostęp do sieci gazowej. Łącznie liczba osób podłączonych do sieci gazowej
wynosi 51,3 % ogółu ludności, tj. 3 066 osób (1 119 gospodarstwa domowe), w tym
w 743 gospodarstwach domowych gaz wykorzystywany jest dla celów ogrzewania budynków. Długość
czynnej sieci gazowej wynosi 137 471 m24.
OZE
Gmina Wojciechów posiada potencjał stwarzający możliwość wykorzystania odnawialnych źródeł
energii, zwłaszcza dotyczy to możliwości produkcji energii z energii słonecznej. Potencjał ten
wykorzystywany jest częściowo. W ramach realizacji projektu RPLU.04.01.00-06-0099/16, w latach
2016-2019 na terenie gminy zainstalowan0 171 instalacji solarnych oraz 17 instalacji fotowoltaicznych.
W ramach realizacji projektu RPLU.04.01.00-06-0100/19 w latach 2019-2021 planowane jest
zainstalowanie kolejnych 80 instalacji solarnych oraz 130 instalacji fotowoltaicznych.
Ponadto w ramach projektu RPLU.05.05.00-06-0063/19 prowadzona jest modernizacja oświetlenia
ulicznego na terenie gminy Wojciechów, w ramach której do końca 2021 r. planuje się wymienić 150 szt.
opraw oświetleniowych.25
Ocena wrażliwości
W sektorze energetycznym zmiany klimatu będą wywierać bezpośredni wpływ zarówno na dostawy
energii, jak i popyt na nią.
W systemie elektroenergetycznym sieci napowietrzne narażone są na awarie (odkształcenia
przewodów) oraz ograniczenia w dostawie prądu spowodowane falami upałów. Nie bez znaczenia
pozostają zjawiska związane z silnym wiatrem oraz burzami w tym z wyładowaniami atmosferycznymi,
które mogą prowadzić do zerwania sieci napowietrznych. Istotne znaczenie posiadają również
występujące fale zimna, ekstremalnie niskie temperatury, jak również zamarzające opady deszczu
mogące skutkować nadmiernym obciążeniem lub naprężeniem linii napowietrznych i w konsekwencji
ich zerwaniem. Podziemne sieci kablowe są odporne na warunki atmosferyczne. Na terenie gminy
Wojciechów większość połączeń elektroenergetycznych prowadzona jest w systemie naziemnym.
W odniesieniu do zaopatrzenia w gaz nie odnotowano żadnych strat ani zakłóceń funkcjonowania
systemu, związanych z wystąpieniem ekstremalnych zjawisk pogodowych. Wrażliwość systemu
gazowego jest uzależniona od jego stanu technicznego.
Występowanie gwałtownych burz z gradem może przyczynić się do uszkodzenia lokalnych instalacji
OZE eksploatowanych przez mieszkańców gminy.
Wrażliwość wszystkich sołectw na terenie gminy Wojciechów w odniesieniu do sektora energetyka
określa się na takim samym poziomie.

24
25

GUS BDL (stan na 31.12.2019)
Ankieta wypełniona przez Urząd Gminy Wojciechów (2021)
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3.9. Turystyka
Walory turystyczne
Gmina Wojciechów posiada znaczny potencjał rozwoju sektora turystyki z uwagi na walory
przyrodniczo-krajobrazowe oraz dziedzictwo historyczno-kulturowe.
Wojciechów położony jest na terenie Płaskowyżu Nałęczowskiego, w dolinie rzeki Bystrej. Północna
część gminy leży w otulinie Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. Dolina Bystrej stanowi korytarz
ekologiczny pomiędzy obszarami chronionego krajobrazu dolin Wisły, Bystrzycy i Wieprza. Obszar
Wojciechowa charakteryzuje się specyficznym mikroklimatem dolinnym. Potencjał turystyczny
wzmacnia różnorodność ukształtowania terenu, urozmaicenie rzeźby z występującymi wzgórzami oraz
wąwozami.
Wojciechów charakteryzuje się bogatą przeszłością historyczną. Osadnictwo istniało w tym rejonie już
od VIII wieku. Pierwszym znanym właścicielem Wojciechowa był kasztelan lubelski Jan ze
Szczekockich herbu Odrowąż. W połowie XIV w. powstały murowane fortyfikacje obronne. W XV w.
Pileccy ufundowali fortalicjum z murowaną wieżą mieszkalną.
Największą atrakcję turystyczną Wojciechowa stanowi Wieża Ariańska. Wojciechów słynie także
z tradycji kowalskich. Corocznie w lipcu odbywają się Ogólnopolskie Warsztaty Kowalskie oraz
Ogólnopolskie Targi Sztuki Kowalskiej. Na uwagę zasługuje również Młyn Hipolit znajdujący się
w miejscowości Nowy Gaj, na terenie którego mieści się Muzeum Minerałów w którym zgromadzono
około 2000 eksponatów.
Gmina Wojciechów jest członkiem Lokalnej Organizacji Turystycznej „Kraina Lessowych Wąwozów”,
która w 2019 r. otrzymała zaszczytny tytuł Polskiej Marki Turystycznej. Oprócz Wojciechowa, w skład
tej organizacji należą także Janowiec, Kazimierz Dolny, Nałęczów, Poniatowa, Wąwolnica, Opole
Lubelskie i miasto Puławy. Przez Gminy zrzeszone w „Krainie Lessowych Wąwozów” przebiega szereg
ścieżek dydaktycznych, szlaków rowerowych oraz szlaków pieszych, dostępne są także szlaki
o charakterze spływów kajakowych, zlokalizowane na 4 głównych rzekach obszaru: Wiśle, Wieprzu,
Kurówce oraz Chodelce.
Przez Gminę Wojciechów biegnie Szlak Wyżynny Zachodni: Kazimierz Dolny – Skowieszynek –
Rąblów – Wąwolnica – Nałęczów –Wojciechów – Palikije – Dąbrowica – Lublin o łącznej długości
60,8 km zarządzany przez PTTK Lublin.
Przez gminę przebiegają również: Szlak Młynów Wodnych rzeki Bystrej (Palikije – Nowy Gaj –
Nałęczów – Wąwolnica – Bartłomiejowie – Celejów – Wierzchoniów – Bochotnica), Szlak Kultury
Sakralnej Ziemi Nałęczowskiej (gminy Nałęczów – Wojciechów – Wąwolnica), Szlak Muzeów
(Wojciechów – Nowy Gaj – Nałęczów – Wąwolnica – Karmanowice Kolonia – Celejów – Wierzchoniów
– Bochotnica – Parchatka – Puławy – Gołąb – Puławy (nowy most) – Bronowice – Góra Puławska –
Oblasy – Janowiec – Kazimierz Dolny – Uściąrz – Zagajdzie – Karczmiska – Głusko Duże – Wola
Rudzka – Opole Lubelskie – Elżbieta – Wrzelowiec – Kluczkowice).
Dodatkowe atrakcje turystyczne Wojciechowa, adresowane szczególnie dla dzieci, stanowią Mini-Zoo
w Wojciechowie oraz park edukacyjno-rekreacyjny Owadolandia.
Wojciechów rozwija również centra jazdy konnej – ośrodki zlokalizowane są w Wojciechowie Kolonia
Piąta oraz Maszkach.
Usługi turystyczne
Dzięki występującym walorom na terenie gminy Wojciechów funkcjonują 4 kwatery agroturystyczne
usytuowane w samym Wojciechowie oraz okolicznych wsiach, posiadające w ofercie kilkadziesiąt
miejsc noclegowych. Oprócz obiektów noclegowych, na terenie gminy funkcjonują również obiekty
gastronomiczne.
Sektor usług turystycznych, w tym agroturystyka, stanowią istotny kierunek rozwoju gminy Wojciechów.
Ocena wrażliwości
Uwzględniając charakter omawianej gminy, jak również charakter usług turystycznych, istnieje jedynie
ograniczona możliwość występowania negatywnego wpływu zmian klimatu na funkcjonowanie
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omawianego sektora. Taki wpływ mógłby wystąpić w okresie powodzi od strony rzek. Występujące
w tym okresie utrudnienia w komunikacji przyczyniłyby się do braku możliwości dojazdu do obiektów
agroturystycznych jak również korzystania ze szlaków pieszych i rowerowych.
Długotrwałe okresy bezopadowe mogą przyczynić się do pogorszenia stanu zachowania szaty roślinnej
co nieznacznie wpłynie na wrażenia krajobrazowe. Równocześnie okresy takie przyczynią się do
zmniejszenia dostępności atrakcji turystycznych dla osób cierpiących na schorzenia alergiczne z uwagi
na możliwość występowania podwyższonych stężeń alergenów w powietrzu.
Tym niemniej charakter atrakcji turystycznych gminy może mieć potencjał rozwoju w okresie
występujących zmian klimatycznych. Gmina stanowi bazę do odpoczynku w bliskości przyrody
w sytuacji spodziewanego coraz częściej występowania znacznych uciążliwości w zakresie
występowania wysokich temperatur i fal upałów w okresie letnim, szczególnie odczuwalnych na
obszarach miejskich.
Taki sam poziom wrażliwości dotyczy wszystkich sołectw położonych na terenie gminy Wojciechów.

3.10.

Dziedzictwo kulturowe

Obiekty zabytkowe
Na terenie gminy Wojciechów zlokalizowany jest szereg obiektów o wysokich wartościach kulturowych,
składających się na dziedzictwo kulturowe tego terenu.
Osadnictwo w obszarze gminy kształtowało się od VIII wieku. W okresie XIV-XV w. nastąpił rozwój
funkcji obronnych, w tego okresu pochodzą zachowane fortyfikacje. Kilka obiektów o szczególnie
cennych wartościach kulturowych zostało wpisanych do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków.
Poniżej przedstawiono tabelę z zabytkami wpisanymi do Rejestru Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków26.

Tabela 7. Rejestr Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dla gminy Wojciechów
Miejscowość
Gmina
Powiat
Zakres wpisu
dwór, wraz z pozostałościami d. parku
Łubki
Wojciechów
lubelski
dworskiego, w gran. wg opisu w decyzji
zespół dworski: dwór, park, w gran. działek
Palikije
Wojciechów
lubelski
wskazanych w dec., wg zał. planu
kościół paraf. pw. św. Teodora z
wyposażeniem wnętrza, otaczający drzewostan,
Wojciechów
Wojciechów
lubelski
ogrodzenie z bramkami
Wojciechów

Wojciechów

lubelski

Wojciechów

Wojciechów

lubelski

Wojciechów

Wojciechów

lubelski

dzwonnica przy kościele paraf. pw. św. Teodora
dawny zamek - tzw. Wieża Ariańska,
przyległe wały i fosy obronne wraz z najbliższym
otoczeniem i zadrzewieniem, pozostałości
murów ze strzelnicami, ruiny pałacu położone na
północ od wieży - w gran. wg zał. planu
kaplica grobowa rodziny Świeżawskich, wraz
z kryptą oraz gruntem pod budynkiem, na
cmentarzu parafialnym, na działce wskazanej w
dec., wg zał. mapy

Nr rejestru
A/703
A/122

A/124
A/124

A/308

A/1606

Na terenie Wojciechowa występują cztery obszary zieleni urządzonej wpisanej do rejestru zabytków.
Są to:
•
•

Zieleń towarzysząca przy kościele parafialnym p.w. Św. Teodora,
Zieleń towarzysząca przy Wieży Ariańskiej,

26

Obwieszczenie Nr 1/2021 Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie z dnia 12 stycznia
2021 r.
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•
•

Zieleń parkowa przy dworze w Palikijach,
Pozostałości parku przy dworze w Łubkach.

Na terenie gminy Wojciechów nie występują stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru zabytków
archeologicznych województwa lubelskiego.
Gmina Wojciechów posiada gminną ewidencję zabytków, zawierającą obiekty ujęte w wojewódzkim
rejestrze zabytków oraz wojewódzkiej ewidencji zabytków27.
Tabela 8. Wykaz obiektów ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz w gminnej ewidencji dla gminy
Wojciechów
Miejscowość
Gmina
Powiat
Obiekt
Młyn wodny, ob. gospodarstwo agroturystyczne, Muzeum
Nowy Gaj
Wojciechów
lubelski
Minerałów
Palikije

Wojciechów

lubelski

Obora w zespole dworskim

Palikije

Wojciechów

lubelski

Stajnia w zespole dworskim

Palikije

Wojciechów

lubelski

Spichlerz w zespole dworskim

Palikije

Wojciechów

lubelski

Palikije

Wojciechów

lubelski

Magazyn w zespole dworskim
Budynek browarny zespole dworskim, ob. filia Gminnej
Biblioteki Publicznej

Palikije

Wojciechów

lubelski

Dwunastak w zespole dworskim

Palikije

Wojciechów

lubelski

Ogrodzenie z furtkami w zespole dworskim

Tabela 9. Wykaz cmentarzy i „Miejsc Pamięci Narodowej” ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz
w gminnej ewidencji dla gminy Wojciechów
Miejscowość
Gmina
Powiat
Obiekt
Ignaców

Wojciechów

lubelski

Szczuczki

Wojciechów

lubelski

Wojciechów

Wojciechów

lubelski

Cmentarz z I wojny światowej
Cmentarz wojenny – pomnik zamordowanych przez
Niemców w dniu 1.X.1939 r. mieszkańców wsi Szczuczki
Cmentarz przykościelny w zespole kościoła parafialnego
pw. św. Teodora

Wojciechów

Wojciechów

lubelski

Cmentarz parafialny

Ignaców

Wojciechów

lubelski

Pomnik partyzanta z 1944 r.

Ponadto w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków znajdują się 123 stanowiska archeologiczne w zasięgu
arkuszy AZP: 77-78, 77-79, 78-77, 78-78, 78-79, ujęte w gminnej ewidencji zabytków gminy
Wojciechów. Stanowiska archeologiczne występują na terenie miejscowości28:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
27
28

Góra (8 stanowisk),
Halinówka (1 stanowisko),
Łubki (4 stanowiska),
Łubki-Kolonia (4 stanowiska),
Łubki-Szlachta (5 stanowisk),
Maszki (5 stanowisk),
Maszki k. Wojciechowa (1 stanowisko),
Miłocin (6 stanowisk),
Nowy Gaj (8 stanowisk),
Palikije Drugie (8 stanowisk),
Palikije Drugie/Palikije Pierwsze (1 stanowisko),
Palikije Pierwsze (17 stanowisk),

Gminny Program opieki nad zabytkami dla gminy Wojciechów na lata 2021-2024 (2020 r.)
Gminny Program opieki nad zabytkami dla gminy Wojciechów na lata 2021-2024 (2020 r.)
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•
•
•
•
•
•
•
•

Sporniak (8 stanowisk),
Stary Gaj (11 stanowisk),
Szczuczki (1 stanowisko),
Szczuczki Kolonia VI (11 stanowisk),
Wojciechów (4 stanowiska),
Wojciechów Kolonia Piąta (17 stanowisk),
Wojciechów/Wojciechów Kolonia Piąta (1 stanowisko),
Wojciechów Kolonia Pierwsza (1 stanowisko).

Ocena wrażliwości
Obiekty zabytkowe wrażliwe są na występowanie opadów nawalnych, mogących skutkować lokalnymi
podtopieniami lub wystąpieniem powodzi od strony rzeki. Zespoły parkowe obiektów zabytkowych
wrażliwe są na występowanie niedoborów wody, szczególnie w wyniku intensywnych susz, co może
przyczynić się do pogorszenia kondycji zdrowotnej zieleni parkowej. Obiekty zabytkowe w tym np.
zespoły parkowe są podatne na dynamiczne oddziaływanie wiatru czy burz.
Sołectwami w obrębie których występuje największa wrażliwość w obrębie omawianego sektora są
Wojciechów, Łubki, Palikije.

3.11.

Podsumowanie

Opisane sektory gminy Wojciechów zostały poddane analizie wrażliwości, obejmującej wskazanie
zjawiska atmosferycznego oraz określenie jego potencjalnego wpływu na dany sektor. Wrażliwość
zgodnie z przyjętym „Raportem metodycznym”, określono w czterostopniowej skali:
1. Niska wrażliwość (N) – Badane sektory i obszary są bardzo mało lub nie wrażliwe na oddziaływanie
analizowanego zjawiska klimatycznego. Zagrożenie nie powoduje zaburzeń w działaniu
i funkcjonowaniu sektora, wymagane są jedynie standardowe działania. W tym przypadku zdolność
adaptacji jest średnia lub wysoka.
2. Średnia wrażliwość (S) – Badane sektory i obszary są średnio wrażliwe i średnio narażone na
oddziaływanie analizowanego zjawiska klimatycznego. Zagrożenie powoduje zaburzenia w działaniu
i funkcjonowaniu sektora, nie generuje nadmiernych kosztów zarówno na usuwanie powstałych szkód
jak i przeciwdziałanie kolejnym podobnym zjawiskom. W tym przypadku zdolność adaptacji jest średnia
lub wysoka.
3. Wysoka wrażliwość (W) – Badane sektory i obszary są bardzo wrażliwe i bardzo narażone na
oddziaływanie analizowanego zjawiska klimatycznego. Zagrożenie wpływa na funkcjonowanie sektora
powodując straty finansowe, wymusza nakłady finansowe zarówno na usuwanie powstałych szkód jak
i przeciwdziałanie kolejnym podobnym zjawiskom. W tym przypadku zdolność adaptacji jest średnia lub
niska.
4. Bardzo wysoka wrażliwość (BW) – Badane sektory i obszary są bardzo wrażliwe i mocno narażone
na oddziaływanie analizowanego zjawiska klimatycznego. Zagrożenie powoduje dezorganizacje
w funkcjonowaniu sektora, duże straty finansowe, wymusza znaczne nakłady finansowe zarówno na
usuwanie powstałych szkód jak i przeciwdziałanie kolejnym podobnym zjawiskom, zaistniałe zjawisko
będzie powodowało uniemożliwienie korzystania z sektora. W tym przypadku zdolność adaptacji jest
niska.
W poniższej matrycy podsumowano ocenę wrażliwości sektorów na poszczególne zjawiska:
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Tabela 10. Matryca oceny wrażliwości na terenie gminy Wojciechów

Wysokie temperatury

Niskie temperatury

Dni upalne i fale
upałów

Dni mroźne i fale
mrozów

Dni z przymrozkiem

Gołoledź

POPT

Opady deszczu

Długotrwałe okresy
bezopadowe

Susza

Silny i bardzo silny
wiatr

Burze

Powódź od strony
rzek

Powodzie nagłe/
powodzie miejskie

Osuwiska

Zjawiska klimatyczne i ich pochodne

1

Zdrowie publiczne i warunki
życia ludzi

3

3

3

3

1

1

1

2

2

1

3

3

2

1

1

2,00

2

Różnorodność biologiczna

3

2

3

2

1

1

1

2

3

3

2

2

2

1

1

1,93

3

Rolnictwo

3

2

3

2

3

1

1

2

3

4

1

3

2

1

1

2,13

4

Transport

3

2

3

2

1

2

1

1

1

1

2

2

2

1

1

1,67

5

Gospodarka wodna i ściekowa

3

2

3

2

1

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

1,67

6

Gospodarka odpadami

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1,00

7

Energetyka

2

2

2

2

1

2

1

1

1

1

3

3

1

1

1

1,60

8

Turystyka

2

1

2

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

1

1

1,53

9

Dziedzictwo kulturowe

2

1

2

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

1

1

1,53

L.p.

Sektor

Ogólna
wrażliwość na
zjawiska
klimatyczne
i ich
pochodne
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Jak wynika z powyższej matrycy, najbardziej wrażliwymi na zmiany klimatu sektorami w gminie
Wojciechów są rolnictwo, zdrowie publiczne i warunki życia ludzi oraz różnorodność biologiczna.
Zjawiskami, które powodują największe utrudnienia w funkcjonowaniu sektorów są:
•
•
•
•

ekstremalne temperatury powietrza, zarówno wysokie jak i niskie, fale upałów i fale mrozów,
dni z przymrozkiem,
zjawiska związane z wystąpieniem silnego wiatru i burz, w tym burz z gradem,
długotrwałe okresy bezopadowe i susza.

W sektorze rolnictwa stwierdzono bardzo wysoką i wysoką wrażliwość na występowanie skrajnie
wysokich temperatur, fal upału, okresów przymrozkowych, a także okresów bezopadowych, zjawisko
suszy oraz występowanie burz. Wrażliwość na średnim poziomie określono dla występowania
nawalnych opadów deszczu, niskich temperatur i fal mrozów, możliwości wystąpienia powodzi od
strony rzeki.
Dla sektora zdrowie publiczne i warunki życia ludzi bardzo wysoka i wysoka wrażliwość dotyczyć
może zagrożenia wynikającego skrajnie z wysokich oraz skrajnie niskich temperatur, fal zimna i fal
upału, a także występowania silnego wiatru i burz. Wrażliwość na poziomie średnim określono z uwagi
na występowanie nawalnych opadów deszczu, możliwości wystąpienia powodzi od strony rzek, jak
również występowanie długotrwałych okresów bezopadowych. W przypadku pozostałych zjawisk
wrażliwość wyżej scharakteryzowanych sektorów oceniono na poziomie niskim.
Bardzo wysoką oraz wysoką wrażliwością charakteryzuje się również sektor różnorodności
biologicznej w odniesieniu do występowania zjawiska suszy i długotrwałych okresów bezopadowych,
jak również występowania skrajnie wysokich temperatur oraz fal upałów. Wrażliwość na średnim
poziomie określono dla występowania nawalnych opadów deszczu, występowania silnego wiatru i burz,
a także występowania skrajnie niskich temperatur, fal zimna oraz możliwości wystąpienia powodzi od
strony rzek.
Sektor transportu charakteryzuje się wysoką wrażliwością na występowanie wysokich temperatur oraz
fal upałów. Wrażliwość na poziomie średnim dotyczy takich zjawisk klimatycznych jak: występowanie
skrajnie niskich temperatur, fal zimna, zjawiska gołoledzi, występowanie silnych i bardzo silnych
wiatrów, występowanie burz, a także możliwości wystąpienia powodzi od strony rzek.
Sektor gospodarki wodno-ściekowej charakteryzuje się wysoką wrażliwością na występowanie
wysokich temperatur oraz fal upałów. Wrażliwość na poziomie średnim dotyczy takich zjawisk
klimatycznych jak: występowanie skrajnie niskich temperatur, fal zimna, występowanie intensywnych
opadów deszczu, burz, możliwości wystąpienia powodzi od strony rzek, a także występowania
długotrwałych okresów bezopadowych.
Energetyka jest sektorem charakteryzującym się wysoką wrażliwością na występowanie porywów
silnego i bardzo silnego wiatru oraz burz. Średnia wrażliwość tego sektora dotyczy takich zjawisk jak:
występowanie skrajnie z wysokich oraz skrajnie niskich temperatur, fal zimna i fal upału oraz gołoledzi.
Pozostałe sektory na terenie gminy cechują się niższą wrażliwością na zmiany klimatu, dla żadnego
z nich nie wskazano wrażliwości na poziomie wysokim ani bardzo wysokim.
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4.

Określenie potencjału adaptacyjnego

Określenie potencjału adaptacyjnego (PA) gminy Wojciechów ma na celu ocenę zasobów gminy pod
kątem możliwości ich wykorzystania w radzeniu sobie z zagrożeniami związanymi ze zmianami klimatu.
Potencjał adaptacyjny, ustalony został dla całej gminy jako jednostki administracyjnej charakteryzującej
się określonymi zasobami finansowymi, ludzkimi, instytucjonalnymi, infrastrukturalnymi i zasobami
wiedzy, które mogą być uruchomione do poradzenia sobie z negatywnymi skutkami zjawisk
klimatycznych, jak również wykorzystania szans.
Punktem wyjścia w badaniu PA, była ogólna charakterystyka ww. zasobów, biorąc pod uwagę dane,
które determinują zdolność dostosowania się gminy do zmian klimatu i towarzyszących im zjawisk.
W ocenie PA wyodrębniono następujące kategorie określające potencjał adaptacyjny PA1 – PA5,
gdzie:
PA 1 – Zasoby finansowe - (budżet LOF, budżet JST, dostęp do funduszy zewnętrznych, partnerstwo
publiczno-prywatne),
PA2 – Zasoby ludzkie (urzędnicy, mieszkańcy, organizacje społeczne),
PA3 – Zasoby instytucjonalne (dokumenty planistyczne i strategiczne, organizacja pracy urzędu i służb,
wdrożone procedury),
PA4 – Zasoby infrastrukturalne (infrastruktura w sytuacji zagrożenia, systemy ostrzegania, środki
techniczne, jakie posiadają służby ratownicze),
PA5 – Zasoby wiedzy (dostęp do wiedzy, współpraca z instytucjami naukowymi).
Tabela 11. Skala potencjału adaptacyjnego
Stopień
potencjału

Opis

W

Wysoki potencjał adaptacyjny – LOM i wchodzące w jego skład JST posiadają
wystarczająco duże zasoby i środki, które mogą być uruchomione w celu poradzenia sobie z
negatywnymi skutkami zjawisk klimatycznych, a także są w stanie wykorzystać szanse płynące
ze zmian klimatu.

S

Średni potencjał adaptacyjny – LOM i wchodzące w jego skład JST posiadają zasoby i środki
do poradzenia sobie z negatywnymi skutkami zjawisk klimatycznych, które należy wzmocnić.

N

Niski potencjał adaptacyjny – LOM i wchodzące w jego skład JST nie posiadają
wystarczających zasobów i środków, które mogą być uruchomione w celu poradzenia sobie z
negatywnymi skutkami zjawisk klimatycznych.

W poniższej tabeli przedstawiono dane liczbowe dla gminy Wojciechów na przestrzeni lat 2015 – 2019,
traktując je jako dane wyjściowe do analizy potencjału adaptacyjnego w poszczególnych kategoriach
zasobów. Ponadto przeprowadzono analizę jakościową potencjału adaptacyjnego zestawiając w tabeli
zasoby do wykorzystania w adaptacji do zmian klimatu pozyskane z dokumentów strategicznych LOF
i tworzących je JST.
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Tabela 12. Analiza potencjału adaptacyjnego gminy Wojciechów
Kategoria
Zasoby do wykorzystania w celu radzenia sobie z negatywnymi skutkami zjawisk
potencjału
klimatycznych lub wykorzystania szans wynikających ze zmian klimatu
adaptacyjnego
Lata
2015
2016
2017
2018
2019
Zasoby
finansowe (PA1)

Zasoby ludzkie
(PA2)

Zasoby
instytucjonalne
(PA3)

Dochody własne
4 618,92
5 149,69
5 332,22
6 152,97
7 051,23
miasta/gminy [zł]
Dochody ogółem na 1
2 918,45
3 727,69
4 046,96
4 357,21
5 403,19
mieszkańca [zł]
Wysokość
pozyskanych środków
brak
brak
brak
brak
brak
z UE na finansowanie
danych
danych
danych
danych
danych
programów i projektów
unijnych [zł]
Wysokość
pozyskanych środków
brak
brak
brak
brak
brak
z UE na 1 mieszkańca
danych
danych
danych
danych
danych
[zł]
➢
Znaczący wzrost dochodów ogółem gminy na 1 mieszkańca
➢
Aktywność ekonomiczna – 301 podmiotów prowadzących działalność
gospodarczą (wg CEIDG)
➢
Powiatowe gminne i szkolne związki sportowe (Uczniowski Klub Sportowy
"ARIANIN" w Wojciechowie, Klub Sportowy „Strażak”)
➢
Stowarzyszenia działające na rzecz aktywizacji, integracji, rozwoju miejscowości
lub grup społecznych (Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Maszki,
Stowarzyszenie Kowali Polskich, Stowarzyszenie "U Źródeł Ciemięgi",
Stowarzyszenie „WOJCIECHOWSKIE ARIANKI” w Wojciechowie, Fundacja
Sadownia, Fundacja Inicjatyw Społecznych "POTRAFISZ")
➢
Rada Gminy Wojciechów corocznie podejmuje uchwałę w sprawie uchwalenia
„Rocznego Programu Współpracy Gminy Wojciechów z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie”.
➢
Mieszkańcy gminy uczestniczą w posiedzeniach Rady Gminy w zakresie istotnych
dla nich zagadnień
Stopień pokrycia
miejscowymi planami
0
0
0
0
0
zagospodarowania
przestrzennego [%]
Liczba obowiązujących
miejscowych planów
0
0
0
0
0
zagospodarowania
przestrzennego [szt.]
➢
Na terenie gminy funkcjonuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojciechowie
➢
10 wykwalifikowanych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym jedna
włączona w Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
➢
Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej na bieżąco są doposażano w sprzęt,
w zależności od zgłaszanych potrzeb oraz biorą udział w szkoleniach i wspólnych
ćwiczeniach z jednostkami z sąsiadujących miejscowości
➢
Współpraca JST w ramach porozumienia Gmin Lubelskiego Obszaru
Metropolitalnego. W perspektywie finansowej na lata 2021-2027 dotychczasowy
obszar ZIT ośrodka wojewódzkiego powiększy się o kolejne jednostki samorządu
terytorialnego, które wyraziły chęć współpracy w jego ramach w tym między
innymi Gmina Wojciechów
➢
Współpraca w ramach projektu „Zabezpieczenie przeciwpożarowe
i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez zakup samochodów
ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych”
Gmina Wojciechów realizowała następujące projekty finansowane ze środków unijnych:
•
Instalacja kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach
mieszkalnych na terenie gminy Wojciechów
•
OZE w gminie Wojciechów
•
Stwórzmy Sobie Szansę
•
Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wojciechów

Zasoby wymagające uzupełnienia, aby efektywnie przeciwdziałać wystąpieniu negatywnych skutków zjawisk
klimatycznych
➢
➢
➢
➢
➢

Ocena
potencjału
(N/S/W)

Niski udział dochodów własnych w dochodach gminy ogółem – w 2019 r. wynosił on 22%
Potrzeba ożywienia gospodarczego poza rolnictwem, z wykorzystaniem potencjału lokalnego, w tym ożywienie gospodarcze
gminy
Wysoki udział ludności utrzymującej się z pracy w rolnictwie
Aplikowanie i wykorzystywanie środków UE
Wprowadzenie realizacji zadań w formule PPP (partnerstwo publiczno-prywatne)

N

➢
➢
➢

Potrzeba rozwoju integracji środowisk lokalnych i zaktywizowania mieszkańców
Promocja aktywności organizacji pozarządowych
Wzrost aktywnego udziału mieszkańców w posiedzeniach Rady Gminy

S

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Potrzeba rozwoju usług opiekuńczych i zapewnienia dziennej opieki dla osób starszych
Konieczna poprawa dostępności i jakości usług społecznych
Poprawa jakości bezpieczeństwa publicznego, w tym system zarządzania bezpieczeństwem i wczesnego ostrzegania
Tworzenie warunków do powstawania lokalnych inicjatyw edukacyjnych,
podnoszących kwalifikacje lokalnej społeczności
Poprawa jakości bezpieczeństwa publicznego, w tym system zarządzania bezpieczeństwem i wczesnego ostrzegania na
terenie LOF
Poprawa dostępności i potrzeba inwestycji w publicznej infrastrukturze wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych
Zatrudnienie osoby koordynującej wypracowanie strategii zapobiegania niekorzystnym zjawiskom klimatycznym
Nawiązanie współpracy z PGW Wody Polskie, Lasami Państwowymi, WFOŚiGW w zakresie podjęcia wielokierunkowych
działań zmierzających do zdiagnozowania i zapobiegania zmianom klimatu

S
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Kategoria
potencjału
adaptacyjnego

•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zasoby
infrastrukturalne
(PA4)

Zasoby wiedzy
(PA5)

Zasoby wymagające uzupełnienia, aby efektywnie przeciwdziałać wystąpieniu negatywnych skutków zjawisk
klimatycznych

Zasoby do wykorzystania w celu radzenia sobie z negatywnymi skutkami zjawisk
klimatycznych lub wykorzystania szans wynikających ze zmian klimatu
Lata
2015
2016
2017
2018
2019

Ocena
potencjału
(N/S/W)

Termomodernizacja budynku OSP w Łubkach
Budowa i wyposażenie sali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół
w Wojciechowie
Budowa dróg gminnych w miejscowości Łubki - Kolonia
Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
Każdy jest inny, wszyscy jesteśmy równi. Indywidualizacja procesu nauczania
i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych.
INFO-AKTYWNI. Podniesienie kompetencji informatycznych i aktywności
fizyczno-ruchowej mieszkańców gminy Wojciechów.
Wieża Ariańska wraz z otoczeniem - roboty budowlano-modernizacyjne, zakup
wyposażenia, kampania promocyjna
Modernizacja i roboty budowlane zabytkowego obiektu Wieży Ariańskiej Muzeum Kowalstwa wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu
Alternatywne formy wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Wojciechów
- drogą… do kariery życiowej człowieka

Stopień
skanalizowania gminy
3,8
3,8
3,8
3,1
0,0
[%]
Stopień
zwodociągowania
18,0
18,1
18,7
18,7
21,6
gminy [%]
Liczba przydomowych
oczyszczalni ścieków
12
12
12
100
137
[szt.]
Liczba zbiorników
bezodpływowych na
1 000
1 000
1 000
1 026
1 026
nieczystości płynne
[szt.]
➢
Korzystne położenie komunikacyjne – lokalizacja przy drodze wojewódzkiej nr 827
➢
Rosnąca ilość przydomowych oczyszczalni ścieków
➢
Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu „Termomodernizacji budynku OSP
w Łubkach”
➢
Utworzenie wspólnie z Gminą Konopnica punktu selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Konopnica
➢
Potencjał do rozwoju energetyki słonecznej, który jest wykorzystywany przez
inwestycje w kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne
➢
Rozwinięte rolnictwo (żyzne gleby)
➢
W gminie prowadzone były projekty i programy m.in.:
- Akcje ekologiczne polegające na zwiększeniu świadomości ekologicznej dzieci
i młodzieży
- „Czyste powietrze wokół nas”
- „Moje dziecko idzie do szkoły”
- „5 porcji zdrowia w szkole”
- „Bieg po zdrowie”
- „Trzymaj formę”
- „Rękodzielni” - warsztaty rękodzieła dla uczniów.
➢
Rozwój aktywności obywatelskiej i sektora organizacji pozarządowych
odpowiedzią na problemy społeczne

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢
➢
➢
➢
➢

Budowa kanalizacji sanitarnej
Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach rozproszonej zabudowy mieszkaniowej
Budowa rozproszonych / lokalnych elementów zatrzymywania wód opadowych np. zbiorniki chłonne, separatory
Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej, w tym stacji uzdatniania wody na terenie gminy
Poprawa stanu infrastruktury drogowej (rozbudowa dróg, chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych)
Poprawa systemu komunikacji zbiorowej - utworzenie zintegrowanego systemu transportu publicznego, w tym m.in. zakup
taboru niskoemisyjnego oraz budowa stacji elektrycznych na terenie gmin należących do LOF
Rozwój instalacji OZE, termomodernizacja oraz wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych
Montaż instalacji OZE i systemów sterujących i monitorujących zużycie energii w budynkach użyteczności publicznej
Modernizacja oświetlenia drogowego na nowoczesne w technologii LED
Budowa zacienionych placów zabaw i centrów rekreacji
Potrzeba ożywienia gospodarczego i turystycznego z wykorzystaniem potencjału lokalnego
Potrzeba poprawy standardu dróg oraz rozbudowy sieci uzbrojenia terenu w celu zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej
terenów na terenie gminy

Potrzeba zaangażowania mieszkańców w zdobywanie wiedzy
Potrzeba współpracy z jednostkami naukowymi w zakresie podjęcia wielokierunkowych działań zmierzających do
zdiagnozowania i zapobiegania zmianom klimatu
Brak wystarczającego zaplecza sportowo-rekreacyjnego do promowania na terenie gminy Wojciechów zdrowego trybu życia
zarówno wśród dzieci jak i osób dorosłych
Propagowanie i wspieranie inicjatyw wykorzystujących infrastrukturę rekreacyjno-sportową w celu wypracowania zachowań
prozdrowotnych
Niewystarczająca oferta kulturalno-edukacyjna uniemożliwiająca zaktywizowanie różnych grup wiekowych społeczności
lokalnej

N

N
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Ocenę potencjału adaptacyjnego w poszczególnych kategoriach zasobów (PA1-PA5) zaprezentowano
na poniższym wykresie.

Potencjał adaptacyjny w gminie Wojciechów

PA1

PA2

PA3
niski

PA4

PA5

średni

Rysunek 32. Ocena potencjału adaptacyjnego gminy Wojciechów w 5 kategoriach zasobów

Z przeprowadzonych badań potencjału adaptacyjnego wynika, że:
Gmina Wojciechów nie ma wysokiego potencjał adaptacyjny w żadnej z kategorii.
Gmina Wojciechów ma średni potencjał adaptacyjny w kategoriach:
PA2 – Zasoby ludzkie (urzędnicy, mieszkańcy, organizacje społeczne)
PA3 – Zasoby instytucjonalne (dokumenty planistyczne i strategiczne, organizacja pracy urzędu
i służb, wdrożone procedury)
Gmina Wojciechów ma niski potencjał adaptacyjny w kategoriach:
PA1 – Zasoby finansowe - (budżet LOF, budżet JST, dostęp do funduszy zewnętrznych)
PA4 – Zasoby infrastrukturalne (infrastruktura w sytuacji zagrożenia, systemy ostrzegania,
środki techniczne, jakie posiadają służby ratownicze)
PA5– Zasoby wiedzy (dostęp do wiedzy, współpraca z instytucjami naukowymi)
Przeprowadzona ocena PA w gminie Wojciechów pokazała kategorie, w których potencjał adaptacyjny
oceniono na średnim poziomie potrzebne będzie podjęcie działań adaptacyjnych, aby wzmocnić
możliwości reagowania gminy na zagrożenia związane ze zmianami klimatu.
W kategoriach o niskim potencjale adaptacyjnym wymagane jest pilne wdrożenie działań adaptacyjnych
poprawiających funkcjonowanie gminy i w efekcie redukujących podatność gminy na zagrożenia
związane ze zmianami klimatu.
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5.

Ocena podatności

Ocena podatności będzie miała na celu ustalenie w jakim stopniu gminy wchodzące w skład LOM są
nieodporne, czy też nie potrafią sobie radzić ze skutkami zmian klimatu. Analiza podatności pozwoli
również odpowiedzieć na pytanie jak będzie wpływać zmienność klimatu na analizowany obszar oraz
jak wpłyną na niego zjawiska ekstremalne.
Analiza stopnia podatności będzie wykonana dla sektorów z wykorzystaniem wyników analiz
określających wrażliwość JST na zjawiska klimatyczne wraz z jego pochodnymi oraz analizami
potencjału adaptacyjnego.

Wrażliwość

Potencjał

Podatność

Rysunek 33. Schemat oceny podatności (opracowanie własne)

Podatność jest wyrażona jako funkcja
𝑊𝑃 = 𝑊 · 𝑃
gdzie:𝑊𝑃 − 𝑤𝑠𝑘𝑎ź𝑛𝑖𝑘 𝑝𝑜𝑑𝑎𝑡𝑛𝑜ś𝑐𝑖
𝑊 − 𝑤𝑟𝑎ż𝑙𝑖𝑤𝑜ść 𝐽𝑆𝑇 𝑛𝑎 𝑐𝑧𝑦𝑛𝑛𝑖𝑘𝑖 𝑘𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑦𝑐𝑧𝑛𝑒 𝑖 𝑖𝑐ℎ 𝑝𝑜𝑐ℎ𝑜𝑑𝑛𝑒
𝑃 − 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑗𝑎ł 𝐽𝑆𝑇 𝑛𝑎 𝑐𝑧𝑦𝑛𝑛𝑖𝑘𝑖 𝑘𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑦𝑐𝑧𝑛𝑒 𝑖 𝑖𝑐ℎ 𝑝𝑜𝑐ℎ𝑜𝑑𝑛𝑒
W trakcie analizy podatności przyjęto następujące założenia:
- stopień podatności komponentu będzie na niższym poziomie niż stopień wrażliwości, jeżeli
zidentyfikowany potencjał adaptacyjny jest wystarczający do redukcji niekorzystnych oddziaływań
danego czynnika klimatycznego lub jego pochodnej na badany sektor,
- stopień podatności sektora będzie na tym samym poziomie co ocena wrażliwości, jeżeli określony
potencjał adaptacyjny został oceniony na poziomie średnim,
- stopień podatności sektora będzie na wyższym poziomie niż stopień wrażliwości, jeżeli określony
potencjał adaptacyjny nie jest wystarczający do redukcji negatywnych oddziaływań danego czynnika
klimatycznego lub jego pochodnej na badany sektor.
Podatność będzie wyrażona w 4 stopniowej skali zgodnie z poniższą tabelą.
Tabela 13. Skala podatności (opracowanie własne)
Stopień
Podatność
Opis
podatności
Ze względu na niska wrażliwość i wysoki potencjał adaptacyjny
1
Niska (N)
sektor nie będzie wymagał szczególnej uwagi i konieczności
prowadzenia działań adaptacyjnych
Sektor wykazuje umiarkowaną wrażliwość na zmiany klimatu,
jednak ze względu na występowanie potencjału adaptacyjnego nie
2
Średnia (S)
ma konieczności szybkiego wdrażania działań adaptacyjnych.
Jednak zaleca się stałe monitorowanie zarówno poziomu
wrażliwości jak i potencjału adaptacyjnego
Sektor zalicza się do obszarów, które należy monitorować oraz w
3
Wysoka (W)
sektorach o wysokiej wrażliwości konieczne jest wprowadzenie
działań adaptacyjnych
Sektor ze względu na wysoką wrażliwość na zmiany klimatu i niski
4
Bardzo wysoka (BW)
potencjał adaptacyjny będzie wymagał szczególnej uwagi oraz
szybkiego wdrożenia działań adaptacyjnych

Analiza podatności pozwoli wskazać sektory. które będą analizowane w kolejnym kroku diagnozy –
analiza ryzyka. Analizie ryzyka zostaną poddane sektory o stwierdzonym poziomie podatności 3 – 4.
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Tabela 14. Kategorie potencjału adaptacyjnego wykorzystane do oceny podatności poszczególnych
sektorów
Sektor
Potencjał adaptacyjny
Zdrowie publiczne i warunki życia ludzi
PA1, PA2, PA3, PA4, PA5
Różnorodność biologiczna
PA2, PA3
Rolnictwo
PA1, PA2, PA3, PA4, PA5
Transport
PA1, PA4
Gospodarka wodna i ściekowa
PA1, PA4
Gospodarka odpadami
PA1, PA4
Energetyka
PA1, PA4
Turystyka
PA2, PA3
Dziedzictwo kulturowe
PA2, PA3
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Dni upalne i fale
upałów

Dni mroźne i fale
mrozów

Dni z przymrozkiem

Gołoledź

POPT

Opady deszczu

Długotrwałe okresy
bezopadowe

Susza

Silny i bardzo silny
wiatr

Burze

Powódź od strony
rzek

Powodzie nagłe/
powodzie miejskie

Osuwiska

Sektor

Niskie temperatury

L.p.

Wysokie temperatury

Tabela 15. Matryca oceny podatności na terenie gminy Wojciechów

WP

WP

WP

WP

WP

WP

WP

WP

WP

WP

WP

WP

WP

WP

WP

1

Zdrowie publiczne i
warunki życia ludzi

4

4

4

4

2

2

2

3

3

2

4

4

3

2

2

2

Różnorodność
biologiczna

3

2

3

2

1

1

1

2

3

3

2

2

2

1

1

3

Rolnictwo

4

3

4

3

4

2

2

3

4

4

2

4

3

2

2

4

Transport

4

3

4

3

2

3

2

2

2

2

3

3

3

2

2

5

Gospodarka wodna i
ściekowa

4

3

4

3

2

2

2

3

3

2

2

3

3

2

2

6

Gospodarka odpadami

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

7

Energetyka

3

3

3

3

2

3

2

2

2

2

4

4

2

2

2

8

Turystyka

2

1

2

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

1

1

9

Dziedzictwo kulturowe

2

1

2

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

1

1
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Przeprowadzona analiza podatności pozwoliła na określenie sektorów najbardziej podatnych na zmiany
klimatu. W poniższej tabeli przedstawiono podsumowanie analizy podatności. Wybrane sektory
i oddziałujące na nie czynniki klimatyczne będą przedmiotem analizy ryzyka.
Tabela 16. Podsumowanie analizy podatności na terenie gminy Wojciechów
Lp.
Najbardziej podatne sektory
Czynnik klimatyczny
wysokie temperatury, dni upalne i fale upałów, niskie temperatury,
Zdrowie publiczne i warunki
dni mroźne i fale mrozu, opady deszczu, długotrwałe okresy
1
życia ludzi
bezopadowe, występowanie silny i bardzo silny wiatr, burze, powódź
od strony rzeki
wysokie temperatury, dni upalne i fale upałów, długotrwałe okresy
2
Różnorodność biologiczna
bezopadowe, susza
wysokie temperatury, dni upalne i fale upałów, niskie temperatury,
dni mroźne i fale mrozów, dni z przymrozkiem, opady deszczu,
3
Rolnictwo
długotrwałe okresy bezopadowe, susza, burze, powódź od strony
rzeki
wysokie temperatury, niskie temperatury, dni upalne i fale upałów,
4
Transport
dni mroźne i fale mrozów, gołoledź, silny i bardzo silny wiatr, burze,
powódź od strony rzek
wysokie temperatury, niskie temperatury, dni upalne i fale upałów,
5
Gospodarka wodna i ściekowa
dni mroźne i fale mrozów, opady deszczu, długotrwałe okresy
bezopadowe, burze, powódź od strony rzek
wysokie temperatury, niskie temperatury, dni upalne i fale upałów,
6
Energetyka
dni mroźne i fale mrozów, gołoledź, silny i bardzo silny wiatr, burze
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