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 WYKAZ SKRÓTÓW  1

BaP benzo(a)piren 

CO tlenek węgla 

CO2 dwutlenek węgla 

dam
3
 dekametr sześcienny (1 dam

3
 = 1 000 m

3
) 

EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

GDOŚ Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 

GUS Główny Urząd Statystyczny 

GZWP główny zbiornik wód podziemnych 

hm
3
 hektometr sześcienny (1 hm

3
 = 1 000 000 m

3
) 

jcwp jednolite części wód powierzchniowych 

Kpgo Krajowy plan gospodarki odpadami 2022 

KZGW Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej 

M mieszkaniec 

Mg tona (1 Mg = 1 000 kg = 1 000 000 g) 

MPWiK Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lublinie 

MŚ Ministerstwo Środowiska 

NSRO Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 

ODR Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

OSN Obszary Szczególnie Narażone 

OSO Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków  

OZE odnawialne źródła energii 

PEM pole elektromagnetyczne 

PM10 pył zawieszony o średnicy ziaren do 2,5 mikrometra 

PM2,5 pył zawieszony o średnicy ziaren do 10 mikrometrów 

PO IiŚ 2013 – 2020  Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

POŚ Program Ochrony Środowiska 

PSP Państwowa Straż Pożarna 

PZO Plan Zadań Ochronnych 

PZRP plan zarządzania ryzykiem powodziowym 

RDLP Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych 

RDOŚ Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 

RIPOK Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych 

RPO WL 2014 – 2020  Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

RZGW Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 

SOO Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk  

UMWL Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego 

URE Urząd Regulacji Energetyki 

WFOŚiGW Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

WIOŚ Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

Wpgo Plan gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 

WSO wojewódzki system odpadowy 

WSSE Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 

WZMiUW Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 

ZZO Zakład Zagospodarowania Odpadów 

http://www.odpady.poznan.pl/
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 WSTĘP 2

2.1 WPROWADZENIE 

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Janowskiego na lata 2017 – 2020 z perspektywą do roku 
2024 opracowany został w oparciu o art.17 i art.14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska, który zobowiązuje zarządy powiatów do sporządzania programów i ich aktualizacji (co 
4 lata).  

Treść programu została opracowana w oparciu o Wytyczne do opracowania wojewódzkich, 
powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska (Ministerstwo Środowiska, 2 września 
2015 r.), zwane w dalszej części dokumentu Wytycznymi MŚ. 

Wytyczne MŚ systematyzują główne elementy, które powinny zostać ujęte w POŚ. Określają one 
główne zasady tworzenia POŚ, jego strukturę, szczególnie zwracając uwagę na dziesięć 
podstawowych obszarów interwencji: (1) ochrona klimatu i jakości powietrza, (2) zagrożenia 
hałasem, (3) pola elektromagnetyczne, (4) gospodarowanie wodami, (5) gospodarka wodno-
ściekowa, (6) zasoby geologiczne, (7) gleby, (8) gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu 
odpadów, (9) zasoby przyrodnicze, (10) zagrożenia poważnymi awariami; w ramach których będą 
realizowane zadania z zakresu ochrony środowiska.  

Wytyczne MŚ zawierają także listę proponowanych wskaźników monitorowania postępów wdrażania 
POŚ, które zostały wykorzystane w ramach niniejszego programu. Wytyczne MŚ zalecają ponadto 
przedstawienie typów zadań, które będą realizowane w ramach POŚ, wg podstawowych kierunków 
interwencji przyporządkowanych do celów ochrony środowiska w poszczególnych dziesięciu 
obszarach ochrony środowiska. Informację na temat typów zadań, które będą realizowane, zebrano 
w ramach informacji przekazanych przez Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim, ankietyzacji 
gmin i podmiotów powiatu janowskiego, raportów z wykonania poprzednio obowiązującego 
programu ochrony środowiska oraz dostępnych publicznie informacji dla wybranych podmiotów 
realizujących zadania w zakresie ochrony środowiska.  

Zgodnie z Ustawą z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko1, program wymaga przeprowadzenia procedury strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko, w ramach której zostanie poddany konsultacjom społecznym wraz ze sporządzoną do 
niego prognozą oddziaływania na środowisko. 

 

                                                           
1 Dz. U. z 2016 r., poz. 353, z późn. zm. 
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 STRESZCZENIE  3

PODSTAWA PRAWNA DOKUMENTU 

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Janowskiego na lata 2017 – 2020 z perspektywą do roku 
2024 opracowany został w oparciu o art.17 i art.14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska, która zobowiązuje zarządy powiatów do sporządzania programów i ich aktualizacji (co 
4 lata). Treść programu została opracowana w oparciu o Wytyczne do opracowania wojewódzkich, 
powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska (Ministerstwo Środowiska, 2 września 
2015 r.), zwane w dalszej części dokumentu Wytycznymi MŚ. 

METODYKA 

Ocena stanu środowiska powiatu janowskiego została przeprowadzona w oparciu o dostępne 
informacje na temat zasobów środowiska oraz presji, jakiej są poddawane. Podstawowymi źródłami 
informacji były dane, analizy i opracowania Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędu Statystycznego 
w Lublinie, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 
Środowiska w Lublinie, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie2 oraz 
informacje przekazane przez Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim. 

Ocenę stanu środowiska przeprowadzono w 10 obszarach przyszłej interwencji3: (1) ochrona klimatu 
i jakości powietrza, (2) zagrożenia hałasem, (3) pola elektromagnetyczne, (4) gospodarowanie 
wodami, (5) gospodarka wodno-ściekowa, (6) zasoby geologiczne, (7) gleby, (8) gospodarka 
odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów, (9) zasoby przyrodnicze, (10) zagrożenia 
poważnymi awariami. W poszczególnych obszarach przyszłej interwencji uwzględniono: 
charakterystykę opisującą zasoby, stan i presję; istniejące problemy i osiągnięte sukcesy; trendy 
zmian z uwzględnieniem wpływu uwarunkowań zewnętrznych; analizę SWOT; uzasadnienie dla 
realizacji celów rekomendowanych w Wytycznych MŚ, wynikające z przeprowadzonej oceny stanu.  

PODSUMOWANIE ANALIZY PRIORYTETÓW NA PODSTAWIE PRZEPROWADZONEJ DIAGNOZY STANU 

ŚRODOWISKA 

Przeprowadzona diagnoza stanu środowiska wskazała, że priorytetowymi obszarami przyszłej 
interwencji w ramach Programu Ochrony Środowiska powinny być:  

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

 gospodarka wodno-ściekowa - w zakresie efektywnych rozwiązań dla gromadzenia i oczyszczania 
ścieków w zabudowie rozproszonej. 

Niemniej zdecydowana większość analizowanych obszarów, z wyjątkiem pól elektromagnetycznych, 
będzie wymagała prowadzenia działań o charakterze infrastrukturalnym, a także edukacyjnym. 

  

                                                           
2 Pełna lista źródeł znajduje się w końcowej części POŚ.  
3 Zgodnie z Wytycznymi do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska, Ministerstwo 
Środowiska, 2 września 2015. 
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CELE DOKUMENTU 

Celem strategicznym Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Janowskiego na lata 2017-2020 
z perspektywą do 2024 r. jest Zrównoważony rozwój powiatu janowskiego przy zachowaniu 
walorów środowiska naturalnego. Zgodnie z Wytycznymi MŚ, cele środowiskowe zostały 
zweryfikowane w każdym z dziesięciu obszarów przyszłej interwencji: 

 I Ochrona klimatu i jakości powietrza 

Cel: Poprawa jakości powietrza do osiągnięcia poziomów wymaganych przepisami prawa, 
spełnianie standardów emisyjnych z instalacji oraz promocja wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii; 

 II Zagrożenia hałasem 

Cel: Zmniejszenie zagrożenia mieszkańców powiatu ponadnormatywnym hałasem, zwłaszcza 
emitowanym przez środki transportu drogowego; 

 III Pola elektromagnetyczne 

Cel: Stała kontrola potencjalnych źródeł pól elektromagnetycznych; 

 IV Gospodarowanie wodami 

Cel: Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych powiatu oraz 
zapewnienie skutecznej ochrony przed powodzią i suszą; 

 V Gospodarka wodno-ściekowa 

Cel: Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych powiatu; 

 VI Zasoby geologiczne 

Cel: Optymalizacja wykorzystania zasobów kopalin oraz ograniczenie presji na środowisko 
w trakcie prowadzenia geologicznych prac poszukiwawczych i rozpoznawczych oraz w trakcie 
eksploatacji złóż kopalin; 

 VII Gleby 

Cel: Ochrona gleb na terenach rolnych i leśnych, ograniczenie negatywnego oddziaływania 
procesów gospodarczych na środowisko glebowe; 

 VIII Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów 

Cel: Ograniczenie ilości odpadów kierowanych do składowania, zapobieganie powstawaniu 
odpadów, zwiększenie poziomu recyklingu odpadów i przygotowania do ponownego użycia, 
zwiększenie udziału odpadów zbieranych selektywnie; 

 IX Zasoby przyrodnicze 

Cel: Zachowanie i wzmocnienie różnorodności biologicznej i krajobrazowej powiatu, a także 
rozwój trwale zrównoważonej, wielofunkcyjnej gospodarki leśnej oraz wdrożenie systemu 
prewencyjnego, mającego na celu zapobieganie szkodom w środowisku i sygnalizującego 
możliwość wystąpienia szkody; 

 X Zagrożenia poważnymi awariami 

Cel: Ograniczanie skutków poważnych awarii przemysłowych dla ludzi i środowiska. 

Do zadań własnych Zarządu Powiatu (organu opracowującego POŚ) będą należeć przede wszystkim 
następujące zadania: opracowanie programu ochrony środowiska i jego aktualizacja, opracowanie 
raportów z wykonania programu oraz działania informacyjno-edukacyjne dotyczące właściwego 
postępowania z odpadami i zapobiegania powstawaniu odpadów. 

Wytyczne MŚ zalecają ponadto przedstawienie typów zadań, które będą realizowane w ramach POŚ, 
wg podstawowych kierunków interwencji przyporządkowanych do celów ochrony środowiska 
w poszczególnych dziesięciu obszarach ochrony środowiska. Informację na temat typów zadań, które 
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będą realizowane, zebrano w ramach informacji przekazanych przez Starostwo Powiatowe w Janowie 
Lubelskim, danych wynikających z raportów z wykonania programu ochrony środowiska w latach 
2013 – 2016, ankietyzacji gmin i podmiotów powiatu janowskiego oraz wybranych podmiotów 
realizujących zadania w zakresie ochrony środowiska.  

SYSTEM REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 

Program ochrony środowiska, z punktu widzenia Zarządu Powiatu, jest postrzegany jako instrument 
koordynacji działań na rzecz ochrony środowiska oraz intensyfikacji współpracy różnych instytucji 
i organizacji, ukierunkowanej na efektywne wdrażanie Programu w skali powiatu. Można wyróżnić 
cztery grupy podmiotów uczestniczących we wdrażaniu i realizacji POŚ: podmioty uczestniczące 
w organizacji i zarządzaniu programem, podmioty realizujące zadania programu, podmioty 
kontrolujące przebieg realizacji i efekty programu, społeczność powiatu, jako główny podmiot 
odbierający wyniki działań programu.  

Główne działania w ramach zarządzania Programem obejmować będą:  

 Wdrażanie programu ochrony środowiska powiatu janowskiego (podmiot odpowiedzialny - 
Zarząd Powiatu oraz jednostki wdrażające program): koordynacja wdrażania programu, 
współpraca z różnymi jednostkami, opracowywanie raportów z realizacji programu, aktualizacja 
programu: weryfikacja celów średniookresowych i kierunków działań. 

 Edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju, komunikacja ze społeczeństwem (podmiot 
odpowiedzialny: Zarząd Powiatu, WIOŚ, organy wykonawcze gmin, organizacje pozarządowe): 
rozwój różnorodnych form edukacji ekologicznej, szersze włączenie organizacji pozarządowych 
w proces edukacji ekologicznej i komunikacji ze społeczeństwem, większe wykorzystanie mediów 
(prasa, telewizja, internet) w celu informowania społeczeństwa o podejmowanych i planowanych 
działaniach z zakresu ochrony środowiska, w tym realizacji programów, stosowanie systemu 
„krótkich informacji” o środowisku (wydawanie ulotek i broszur  informacyjnych). 

 Opracowywanie gminnych programów ochrony środowiska (podmiot odpowiedzialny: 
Prezydent, Burmistrz, Wójt). 

 Monitoring stanu środowiska (podmiot odpowiedzialny: WIOŚ, WSSE). 

Zarząd Powiatu będzie oceniał, co dwa lata stopień wdrożenia programu i co dwa lata będzie 
przygotowywał raport z wykonania programu. Katalog wskaźników monitorowania efektów POŚ pod 
kątem zmian stanu środowiska został opracowany w oparciu o Wytyczne MŚ.  

FINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH ORGANU OPRACOWUJĄCEGO POŚ 

Źródłami finansowania programu będą zarówno środki krajowe, jak i zagraniczne. Do głównych 
źródeł finansowych należy zaliczyć środki własne, środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, oraz 
finansowanie unijne: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, Program 
Operacyjny Polska Wschodnia 2014 – 2020, Program Współpracy Interreg Europa Środkowa, 
Program Współpracy Transgranicznej (PWT) Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 
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 OCENA STANU ŚRODOWISKA 4

 

4.1 METODOLOGIA OCENY STANU ŚRODOWISKA  

Ocena stanu środowiska powiatu janowskiego została przeprowadzona w oparciu o dostępne 
informacje na temat zasobów środowiska oraz presji, jakiej są poddawane. Podstawowymi źródłami 
informacji były dane, analizy i opracowania Głównego Urzędu Statystycznego, Głównego Inspektora 
Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Lublinie, Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie4, danych przekazanych przez Starostwo 
Powiatowe w Janowie Lubelskim.  

Punktem wyjścia do oceny stanu środowiska było odniesienie do treści Raportu z wykonania 
Programu Ochrony Środowiska Powiatu Janowskiego za lata 2013-2014 oraz Raportu z wykonania 
Programu Ochrony Środowiska Powiatu Janowskiego za lata 2015 – 2016. Na podstawie zawartych 
w Raportach informacji przeprowadzono wskaźnikową ocenę efektów Programu, przedstawiającą 
zmiany stanu środowiska, jakie nastąpiły między 2013 i 2016 r. Jednocześnie na podstawie tych 
ustaleń wskazano na prawdopodobne trendy dalszych zmian, dzieląc je na grupy: szans na zmiany 
korzystne oraz zagrożeń pogłębiania się stanu niezadowalającego.   

Ocenę stanu środowiska przeprowadzono w 10 obszarach przyszłej interwencji5: (1) ochrona 
klimatu i jakości powietrza, (2) zagrożenia hałasem, (3) pola elektromagnetyczne, 
(4) gospodarowanie wodami, (5) gospodarka wodno-ściekowa, (6) zasoby geologiczne, (7) gleby, 
(8) gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów, (9) zasoby przyrodnicze, 
(10) zagrożenia poważnymi awariami.  

W poszczególnych obszarach przyszłej interwencji uwzględniono:  

 charakterystykę opisującą zasoby, stan i presję; 

 istniejące problemy i osiągnięte sukcesy; 

 trendy zmian z uwzględnieniem wpływu uwarunkowań zewnętrznych; 

 analizę SWOT; 

 uzasadnienie dla realizacji celów rekomendowanych w Wytycznych MŚ, wynikające 
z przeprowadzonej oceny stanu.  

W ramach każdego obszaru interwencji uwzględniono także zagadnienia horyzontalne: (I) adaptację 
do zmian klimatu, (II) nadzwyczajne zagrożenia środowiska, (III) działania edukacyjne oraz 
(IV) monitoring środowiska. 

Syntetyzując informacje zawarte w poszczególnych obszarach przyszłej interwencji, przedstawiono 
specyficzny dla powiatu stan i presje, wyróżniając przewagi i deficyty w odniesieniu do 
województwa lub średniej sytuacji w kraju. W ramach syntezy przedstawiono również główne 
korzystne i niekorzystne tendencje zmian w poszczególnych obszarach przyszłej interwencji. Celem 
takiej prezentacji jest wskazanie prawdopodobnego scenariusza sytuacji, jaka realizowałby się bez 
podejmowania interwencji. Jednocześnie ma to na celu wskazanie występowania sytuacji 
problemowych, które można ograniczyć lub rozwiązać skutecznymi działaniami prowadzonymi 
w ramach programu ochrony środowiska.  

                                                           
4 Pełna lista źródeł znajduje się w końcowej części POŚ.  
5 Zgodnie z Wytycznymi do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska, Ministerstwo 
Środowiska, 2 września 2015. 
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WSKAŹNIKOWA OCENA EFEKTÓW PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU JANOWSKIEGO ZA 
LATA 2013 / 2016 

Na podstawie przeprowadzonej oceny stanu środowiska wyodrębniono priorytetowe obszary 
przyszłej interwencji (tabela poniżej), wymagające szczególnie intensywnych i skutecznych działań. 
Działania w tych obszarach powinny zapobiec dalszemu pogarszaniu się stanu elementów 
środowiska, umożliwić jego poprawę i ograniczyć narażenie mieszkańców na uciążliwości 
i szkodliwość wynikającą ze złego stanu środowiska. 

 

Objaśnienie oznaczeń w tabeli: 

 Ryzyko pogorszenia sytuacji lub pogłębienia problemu Priorytet rekomendowany w przyszłej 
interwencji 

 Status quo - w istniejącej sytuacji, bez zmian 
 

 Szansa na utrzymanie dobrej sytuacji lub jej poprawę 
 

 

TABELA 1 WSKAŹNIKOWA OCENA EFEKTÓW REALIZACJI DOTYCHCZASOWEGO POŚ  

Wskaźnik  Efekt w okresie realizacji POŚ Trend 

Zużycie wody na potrzeby przemysłu Pogorszenie: 
Nieznaczny wzrost ilości wody pobranej (z 75 do 78 dam

3
) 

Ryzyko 

Ścieki przemysłowe odprowadzone w 
ciągu roku do wód lub do ziemi 
wymagające oczyszczania 

Status quo:  
Utrzymujący się poziom ilości ścieków przemysłowych 
odprowadzanych w ciągu roku do wód lub do ziemi 
wymagające oczyszczania - 55 dam

3
 

Status 
quo 

Ludność korzystająca z oczyszczalni 
ścieków  

Poprawa:  
wzrost ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków 
(z 13 490 os. do 13 602 os.) 

Szansa  

Odsetek ludności korzystającej z 
kanalizacji 

Poprawa:  
Wzrost z 74,2 do 81,7% 

Szansa  

Odsetek ludności korzystającej z 
wodociągu 

Poprawa:  
Wzrost z 27,3 do 29,1% 

Szansa  

Wielkość emisji zanieczyszczeń 
pyłowych do powietrza z zakładów 
szczególnie uciążliwych  

Poprawa:  
spadek wielkości emisji zanieczyszczeń pyłowych (z 13 do 
10 Mg/rok)  

Szansa  

Wielkość emisji zanieczyszczeń 
gazowych do powietrza z zakładów 
szczególnie uciążliwych  

Poprawa:  
spadek wielkości emisji zanieczyszczeń gazowych (z 4823 
do 3462 Mg/rok)  

Szansa  

Zaklasyfikowanie strefy, do której 
należy powiat janowski, do klasy C - 
kryterium ochrony zdrowia ze względu 
na przekroczenia poziomu 
dopuszczalnego dla pyłu PM10, 
benzoapirenu w pyle PM10 oraz pyły 
PM2,5 

Status quo Ryzyko: 
Priorytet 

Wzrost zainteresowania gmin oraz 
mieszkańców montażem kolektorów 
słonecznych, paneli fotowoltaicznych, 
wymianą pieców na charakteryzujące 
się mniejszą emisyjnością 

Poprawa:  
Systematycznie realizowane projekty dofinansowane ze 
środków UE: ECO-ENERGETYCZNY JANÓW LUBELSKI czy 
Odnawialna energia gwarancją postępu – montaż 
kolektorów słonecznych w gminie Potok 
Wielki 

Szansa  

Ilość odpadów komunalnych 
poddanych odzyskowi 

Poprawa: 
Wzrost z 2 979 do 5 278,44 Mg  

Szansa 
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Lesistość Status quo:  
poziom wskaźnika lesistości powiatu zasadniczo 
niezmienny (40,5%) 

Status 
quo  

Powierzchnia terenów objęta formami 
prawnej ochrony  obszarowej 

Status quo: 
utrzymanie udziału powierzchni objętej ochroną  (63%) 

Status 
quo 

Edukacja ekologiczna Poprawa:  
Szeroko zakrojone działania ciągłe m. in. w szkołach 
podstawowych i ponadpodstawowych, Nadleśnictwie 
Janów Lubelski oraz w niektórych zakładach na terenie 
powiatu (olimpiady, konkursy, wystawy, pogadanki, 
prelekcje oraz inne zajęcia z zakresu ochrony środowiska) 

Szansa 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS oraz Raportów z wykonania Programu Ochrony Środowiska Powiatu 
Janowskiego za lata 2013-2016 

 

4.2 ZASOBY I STAN ŚRODOWISKA W POWIECIE NA TLE WOJEWÓDZTWA  

Powiat Janowski wyróżnia6: 

 mała powierzchnia – 875 km2 (tylko 3,48% powierzchni województwa); 

 powiat zamieszkuje 46 596 osób, co stanowi zaledwie 2,18% ludności województwa 

 niska gęstość zaludnienia - 53 os./km2 (w województwie 85 os./km2); 

 bardzo mała liczba gmin –7 (Janów Lubelski, Modliborzyce, Batorz, Chrzanów, Dzwola, 
Godziszów, Potok Wielki), podczas gdy województwo liczy 213 gmin (3,3% wszystkich gmin 
w województwie);  

 dwa miasta: Janów Lubelski oraz Modliborzyce; 

 niski wskaźnik uprzemysłowienia i urbanizacji (ludność zamieszkująca miasta stanowi 28,9% 
ogółu ludności powiatu, podczas gdy w województwie wskaźnik ten wynosi 46,5%); 

 wysoki ujemny przyrost naturalny - 2,2/1000 ludności (-1,06 w województwie); 

W tabeli poniżej przedstawiono specyfikę powiatu w poszczególnych obszarach ochrony środowiska, 
w których realizowana będzie przyszła interwencja. Kolorem zielonym oznaczono pozytywne, 
a czerwonym – negatywne cechy obrazujące specyfikę powiatu. 

 

TABELA 2 SPECYFIKA POWIATU W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH PRZYSZŁEJ INTERWENCJI 

Obszar interwencji  Specyfika regionalna  

I Ochrona klimatu 
i jakości powietrza 

 bardzo niski poziom emisji zanieczyszczeń pyłowych (mniej niż 1% emisji 
województwa) 

 bardzo niski poziom emisji zanieczyszczeń gazowych (mniej niż 1% emisji 
województwa) 

 niższy poziom redukcji zanieczyszczeń gazowych – tylko 25,8% (województwo 89,1%) 

 niższy poziom redukcji zanieczyszczeń pyłowych - 73,7% (województwo 97,8%) 

 bardzo wysoki potencjał energii słonecznej – warunki usłonecznienia jedne z 
najlepszych w województwie i kraju 

 wysoki potencjał produkcji biomasy pochodzenia rolniczego (głównie słoma i siano) 

II Zagrożenia 
hałasem 

 brak pomiarów hałasu drogowego wykazujących przekroczenia na obszarach 
chronionych akustycznie przy budynkach jednakże należy przypuszczać iż z uwagi na 
uwarunkowania powiatu zagrożenie to jest niewielkie 

III Pola 
elektromagnetyczne 

 zdecydowanie niższy niż średni w województwie stwierdzany poziom 

                                                           
6 GUS BDL 2016 
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promieniowania elektromagnetycznego (region 0,177 V/m) 

IV Gospodarowanie 
wodami 

 wysoka jakość wód podziemnych z zasobu kredowego poziomu wodonośnego 

V Gospodarka 
wodno-ściekowa 

 niższe zużycie wody przypadające na mieszkańca  

 całkowite objęcie oczyszczaniem ścieków komunalnych odprowadzanych siecią 
kanalizacyjną 

 dynamiczny przyrost przydomowych oczyszczalni ścieków 

 zdecydowanie niższy odsetek ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków (głównie 
na wsi) 

 niższa gęstość sieci wodociągowej i kanalizacyjnej   

VI Zasoby 
geologiczne 

 brak złóż energetycznych surowców kopalnych, jedynie kilka eksploatowanych złóż 
kruszyw mineralnych 

VII Gleby  powiat wchodzi w skład strategicznego obszaru żywicielskiego o znaczeniu krajowym 
i europejskim  

 wysoki udział użytków rolnych o wysokiej bonitacji i kulturze 

 niższy odsetek gruntów wymagających rekultywacji  

 wysoki udział gruntów leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych  

VIII Gospodarka 
odpadami 
i zapobieganie 
powstawaniu 
odpadów 

 bardzo niski wskaźnik wytwarzania odpadów innych niż komunalne – 3,01 Mg/km
2
 

(województwo 264,8 Mg/km
2
) 

 bardzo niski wskaźnik wytwarzania odpadów komunalnych – 150 kg/M/rok 
(województwo 236 kg/M/rok - zgodnie z Kpgo) 

IX Zasoby 
przyrodnicze 

 wysoki udział obszarów prawnie chronionych w powierzchni ogółem- 62% 

 wysoka lesistość powiatu 40,5% (województwo 22,5%)  

X Zagrożenia 
poważnymi 
awariami 

 zerowa liczba zdarzeń o charakterze poważnych awarii przemysłowych 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, WIOŚ - Raportów o stanie środowiska 

 

PODSUMOWANIE 

Priorytetowymi obszarami przyszłej interwencji w ramach Programu Ochrony Środowiska 
zidentyfikowanymi na podstawie przeprowadzonej diagnozy, powinny być:  

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

2. gospodarka wodno-ściekowa - w zakresie efektywnych rozwiązań dla gromadzenia 
i oczyszczania ścieków w zabudowie rozproszonej. 
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4.3 OCHRONA KLIMATU I JAKOŚCI POWIETRZA 

 

 CHARAKTERYSTYKA OBSZARU PRZYSZŁEJ INTERWENCJI 4.3.1

EMISJA Z ZAKŁADÓW SZCZEGÓLNIE UCIĄŻLIWYCH DLA CZYSTOŚCI POWIETRZA: 

a. wielkość emisji:  

 łączna emisja gazowa z powiatu wyniosła 3 462 Mg w 2015r (0,07% emisji w województwie); 

 łączna emisja pyłowa z powiatu wyniosła 10 Mg w 2015r (0,5% emisji w województwie); 

b. struktura emisji: 

 dominującym składnikiem zanieczyszczeń gazowych jest CO2 - 3 416 Mg w 2015r. 

 pozostałe zanieczyszczenia gazowe to dwutlenek siarki SO2 – 15 Mg w 2015r, tlenki azotu NOx – 
7 Mg w 2015r, tlenek węgla CO – 26 Mg w 2015r. 

 emisja pyłowa z obszaru powiatu w całości pochodzi z procesu spalania paliw i należy do 
najniższej w województwie lubelskim – zaledwie 0,7% udziału w emisji wojewódzkiej 

c. skuteczność redukcji: 

 odsetek zanieczyszczeń zatrzymanych lub zneutralizowanych w urządzeniach do redukcji 
zanieczyszczeń pyłowych wynosi 73,3% (województwo - 98,4%), a gazowych – 25,8% 
(województwo 87,4%). 

d. większe zakłady emitujące zanieczyszczenia na terenie powiatu: 

 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Janowie Lubelskim, Zakład 
Przetwórstwa Mięsa „MATTHIAS” w Koloni Zamek, Caterpillar Poland Sp. z o.o. w Janowie 
Lubelskim, FORTACO JL Sp. z o.o. w Janowie Lubelskim, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska 
w Janowie Lubelskim, Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. w Borownicy, 
Fabryka Drzwi „DERPAL” w Janowie Lubelskim. 

Na poniższych wykresach przedstawiono dane dotyczące emisji zanieczyszczeń do powietrza na 
przestrzeni lat 2010 – 2015. 

 

WYKRES 1 EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWYCH OGÓŁEM Z ZAKŁADÓW SZCZEGÓLNIE UCIĄŻLIWYCH 
NA OBSZARZE POWIATU JANOWSKIEGO [MG/ROK] 

 

Źródło: BDL GUS 
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WYKRES 2 EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ PYŁOWYCH OGÓŁEM Z ZAKŁADÓW SZCZEGÓLNIE UCIĄŻLIWYCH 
NA OBSZARZE POWIATU JANOWSKIEGO [MG/ROK] 

 

Źródło: BDL GUS 

 

WYKRES 3 ZANIECZYSZCZENIA ZATRZYMANE LUB ZNEUTRALIZOWANE W URZĄDZENIACH DO 
REDUKCJI ZANIECZYSZCZEŃ W % ZANIECZYSZCZEŃ WYTWORZONYCH [%] 

 

Źródło: BDL GUS 

 

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA WEDŁUG KRYTERIÓW OKREŚLONYCH W CELU OCHRONY ZDROWIA7: 

 do klasy C (poziomy stężeń powyżej poziomu dopuszczalnego) zaliczono całą strefę lubelską (w 
tym powiat janowski) - ze względu na przekroczenia 24-godzinnych stężeń pyłu PM10 
i benzo(a)pirenu oznaczanego w pyle PM10 oraz stężeń średnich rocznych pyłu PM2,5. 

 

ZIDENTYFIKOWANE OBSZARY PRZEKROCZEŃ WYMAGAJĄCE PODJĘCIA DZIAŁAŃ NA RZECZ 
POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA: 

 Strefa lubelska w zakresie PM10 – uśredniony dla 24h: obszary położone w Janowie Lubelskim; 

 Strefa lubelska w zakresie PM2,5 – uśredniony dla roku: obszary położone w Janowie Lubelskim; 

 Strefa lubelska w zakresie B/a/p- uśredniony dla roku: obszary zlokalizowane wokół miejscowości 
Janów Lubelski, Modliborzyce, Dzwola, Potok Wielki, Godziszów, Batorz (mapa 2 – obszary 
przekroczeń stężeń benzo(a)pirenu); 

                                                           
7 Ocena jakości powietrza w województwie lubelskim za 2015r. 
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 Cały obszar województwa, a więc i powiat janowski, mieści się w obszarze przekroczeń poziomu 
celu długoterminowego ozonu - ochrona zdrowia. 

 

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA WEDŁUG KRYTERIÓW  OKREŚLONYCH W CELU OCHRONY ROŚLIN: 

 klasa A - dla wszystkich zanieczyszczeń;  

 klasa D2 - ze względu na stwierdzone przekroczenie poziomu celu długoterminowego ozonu. 

 

ROZWÓJ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII:  

 największym zainteresowaniem cieszą się inwestycje związane z instalacją kolektorów 
słonecznych; 

 w roku 2014r w Gminie Potok Wielki w ramach projektu „Odnawialna energia gwarancją postępu 
– montaż kolektorów słonecznych w gminie Potok Wielki” rozpoczęto montaż kolektorów 
słonecznych, ponadto zainstalowano piec na biomasę, w latach 2015 – 2016 zainstalowano 353 
zestawy kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych oraz 3 zestawy na budynkach 
użyteczności publicznej, ponadto zainstalowano piec na biomasę; 

 w gminie Janów Lubelski w 2014 realizowano projekt „ECO-ENERGETYCZNY JANÓW LUBELSKI” 
w ramach , którego zamontowano kolektory słoneczne w ilości 796 szt. oraz piece CO na biomasę 
– pelet w ilości 90 szt. na łączną kwotę 1 029 591,01 PLN; w latach 2015 – 2016 zamontowano 
1040 instalacji solarnych, w tym 1037 na budynkach prywatnych, 3 zestawy na budynkach 
użyteczności publicznej oraz 173 piece na biomasę, zamontowano także jedną pompę ciepła; 

 Kolektory słoneczne montowane są także w pozostałych gminach, lecz brak danych o ilości 
i rodzajach indywidualnych instalacji. 

 



18 

MAPA 1 OBSZARY PRZEKROCZEŃ 24-GODZ. STĘŻEŃ PYŁU PM10 ORAZ OBSZARY PRZEKROCZEŃ ŚREDNIOROCZNYCH 
STĘŻEŃ PYŁU PM 2,5 W 2015 R. 

 

Źródło: WIOŚ  
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MAPA 2 OBSZARY PRZEKROCZEŃ BENZO(A)PIRENU ORAZ STREFY ZALICZONE DO KLASY D2 I OBSZARY PRZEKROCZEŃ 
POZIOMU CELU DŁUGOTERMINOWEGO OZONU - OCHRONA ZDROWIA 

 

Źródło: WIOŚ
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 GŁÓWNE TENDENCJE 4.3.2

TABELA 3 GŁÓWNE TENDENCJE  

Tendencje korzystne Tendencje niekorzystne 

 zmniejszająca się liczba punktowych źródeł 
emisji zanieczyszczeń  

 spadek emisji zanieczyszczeń z dużych 
źródeł punktowych  

 wzrost efektywności energetycznej 

 sukcesywny spadek zapotrzebowania na 
energie elektryczną cieplną 

 rozwijająca się energetyka bazująca na 
źródłach odnawialnych – głównie kolektory 
słoneczne, fotowoltaika 

 sukcesywny choć powolny wzrost długości 
sieci gazowej 
 

 dynamicznie rosnąca presja motoryzacyjna  

 rosnąca emisja zanieczyszczeń ze źródeł 
liniowych  

 utrzymujące się na obszarach miejskich 
ponadnormatywne stężenia pyłu zawieszonego 

 wzrastający poziom zużycia energii elektrycznej, 
zwłaszcza na obszarach wiejskich   

 wzrastające zapotrzebowanie na energię 
cieplną 

 wzrost liczby hydrometeorologicznych zjawisk 
ekstremalnych  

 tendencja wzrostu temperatury powietrza  

Źródło: Opracowanie własne 

 

 ANALIZA SWOT 4.3.3

TABELA 4 ANALIZA SWOT  

MOCNE STRONY (czynniki wewnętrzne)  SŁABE STRONY (czynniki wewnętrzne)  

 niska emisja zanieczyszczeń pyłowych i 
gazowych z zakładów szczególnie uciążliwych 

 

 brak w większości gmin uchwalonych 
i realizowanych programów ochrony 
powietrza/planów gospodarki niskoemisyjnej 

 niezadowalająca pyłowa jakość powietrza 
w ośrodkach miejskich (pył zawieszony 
i benzo/a/piren w pyle) 

 przekroczenia poziomu celu 
długoterminowego dla ozonu  

 wysoki poziom zużycia węgla 
w indywidualnych paleniskach domowych 

 niewielkie wykorzystanie potencjału 
odnawialnych źródeł energii   

SZANSE (czynniki zewnętrzne) ZAGROŻENIA (czynniki zewnętrzne) 

 rozwój technologii alternatywnego 
pozyskiwania energii i ich rosnąca dostępność 

 dostępność funduszy wsparcia dla instalacji 
OZE i likwidacji źródeł niskiej emisji 

 realizacja Strategii Bezpieczeństwo 
Energetyczne i Środowisko w zakresie zmiany 
struktury systemu energetycznego, wdrażania 
nowych technologii i zwiększenia 
efektywności energetycznej  
 

 coroczny wiosenny nawiew "czarnych" pyłów 
znad stepów Europy południowo-wschodniej  

 napływ zanieczyszczeń gazowych i pyłowych 
z zachodu (okręgi przemysłowe zachodniej 
Małopolski i Śląska)  

 wysokie ceny przyjaznych środowisku 
nośników energii 

 rygory obszarów chronionych ograniczające 
rozwój infrastruktury energetyki odnawialnej 

 dynamiczny wzrost liczby pojazdów 
i natężenia ruchu 

 duże narażenie na występowanie 
ekstremalnych zjawisk pogodowych 

Źródło: Opracowanie własne 
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 SUKCESY I PROBLEMY 4.3.4

TABELA 5 SUKCESY I PROBLEMY 

SUKCESY PROBLEMY 

 ograniczenie emisji zanieczyszczeń ze 
stacjonarnych źródeł punktowych 

 niezadowalająca pyłowa jakość powietrza 
głównie w centralnych strefach miast  

 niewystarczający stopień zaangażowania 
samorządów w realizację programów ochrony 
powietrza i planów gospodarki niskoemisyjnej  

Źródło: Opracowanie własne 

 

 OCENA POTRZEBY REALIZACJI CELÓW REKOMENDOWANYCH W WYTYCZNYCH MŚ 4.3.5

TABELA 6 CELE REKOMENDOWANE W WYTYCZNYCH MŚ W KONTEKŚCIE POTRZEB  WYNIKAJĄCYCH  
Z OCENY STANU W OBSZARZE INTERWENCJI OCHRONA KLIMATU I JAKOŚCI  POWIERTRZA - OCENA 

Rekomendowany cel: 

Zasadność realizacji 
celu wynikająca z 

oceny stanu 
TAK/NIE 

Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń emitowanych do 
powietrza m.in. poprzez przejście na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach, 
rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii, rozwój i modernizację zbiorowych 
systemów ciepłowniczych, termomodernizację, rozbudowę energooszczędnych 
systemów oświetlenia dróg publicznych, modernizację/ wymianę indywidualnych źródeł 
ciepła. 

TAK 

Jeżeli na terenie województwa istnieje strefa, w której poziom substancji w powietrzu 
przekracza poziom celu długoterminowego (a powiat leży w zasięgu tej strefy), jednym z 
celów POŚ musi być osiągnięcie poziomu celu długoterminowego. 

TAK 

Jeżeli na terenie województwa przekroczony jest pułap stężenia ekspozycji (a powiat leży 
w zasięgu tej strefy), jednym z celów POŚ musi być dążenie do osiągnięcia krajowego celu 
redukcji narażenia. W takim też wypadku wprowadza się dodatkowe działania w obszarze 
ochrony powietrza. 

TAK 

Źródło: Opracowanie własne 

 

4.4 ZAGROŻENIA HAŁASEM  

 CHARAKTERYSTYKA OBSZARU PRZYSZŁEJ INTERWENCJI  4.4.1

TRANSPORT DROGOWY - DOMINUJĄCE ŹRÓDŁO HAŁASU:  

 sieć drogową tworzy 282,5 km dróg o nawierzchni twardej i 41,5 km o nawierzchni gruntowej;  

 na 100 km dróg gminnych i powiatowych przypada 67,7 km dróg o twardej nawierzchni 
(sukcesywny choć powolny wzrost w ostatnich latach); 

 liczba zarejestrowanych pojazdów: osobowe – 20 046 szt., ciężarowe – 3 196 szt., motocykle 
ogółem – 2 098 szt.;  

 na terenie powiatu janowskiego zlokalizowany jest odcinek drogi krajowej nr 19 Lublin - Rzeszów 
(odcinek Janów Lubelski / przejście- Modliborzyce), i drogi krajowej nr 74 Kielce - Janów Lubelski 
- Frampol - Zamość - Zosin - granica państwa (odcinek Janów Lubelski/przejście), które objęto 
opracowaniem map akustycznych w 2011r; oba odcinki zlokalizowane są na terenie gminy 
miejsko-wiejskiej Janów Lubelski; 
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 w Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Janów Lubelski na lata 2014 – 2022 przewidziano 
przebudowę lub modernizację dróg krajowych (S19, DK74) poprawiających zewnętrzną 
dostępność komunikacyjną gminy; 

 średniodobowe natężenie ruchu na tych odcinkach waha się pomiędzy 11-13 tys. pojazdów 
/dobę; 

 z informacji przedstawionych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim wynika, że 
w latach 2014 — 2016 przebudowano 43,674 km dróg powiatowych, a więc około 17% 
wszystkich dróg utwardzonych. 

 

PRZEMYSŁ - NIEZNACZNY WPŁYW NA KLIMAT AKUSTYCZNY: 

 na obszarze powiatu funkcjonuje niewielka liczba zakładów szczególnie uciążliwych dla 
środowiska, brak informacji na temat oddziaływania hałasu ze źródeł przemysłowych. 

 

STAN KLIMATU AKUSTYCZNEGO: 

 w kolejnych latach monitorowania klimatu akustycznego zauważa się wzrost skali problemu 
narażenia mieszkańców regionu na ponadnormatywny poziom hałasu, zwłaszcza drogowego;   

 w pomiarach długookresowych hałasu drogowego prowadzonych przez WIOŚ w Lublinie, na 
badanych terenach mieszkalnych województwa lubelskiego (2014) nie stwierdzono przekroczeń 
dopuszczalnego poziomu hałasu; zdecydowanie mniej korzystny obraz klimatu akustycznego 
powodowanego hałasem drogowym przedstawiają mapy akustyczne i programy ochrony przed 
hałasem;  

 wg Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa lubelskiego dla terenów poza 
aglomeracjami położonych wzdłuż odcinków dróg, liczba mieszkańców zagrożonych 
ponadnormatywnym hałasem wyrażonym wskaźnikiem LDWN wynosi w powiecie 364 osób - 
przekroczenia do 5dB, 16 osoby w przedziale 5-10 dB, natomiast liczba mieszkańców zagrożonych 
ponadnormatywnym hałasem wyrażonym wskaźnikiem LN wynosi w powiecie 254 osoby - 
przekroczenia do 5dB, 65 osób w przedziale 5-10 dB,  

 brak danych dot. inwestycji w zakresie ochrony przed hałasem (z sektora gospodarczego, 
przemysłowego – ekrany dźwiękochłonne); 

 w latach 2013 – 2016 nie prowadzono pomiarów hałasu drogowego na terenie powiatu 
janowskiego. 

 

 GŁÓWNE TENDENCJE 4.4.2

TABELA 7 GŁÓWNE TENDENCJE  

Tendencje korzystne  Tendencje niekorzystne 

 wzrost świadomości społecznej na temat 
zagrożeń powodowanych przez hałas 

 rozwój infrastruktury rowerowej i wzrost 
popularności transportu rowerowego 

 przyrost liczby pojazdów i wzrost natężenia 
ruchu 

 rosnąca presja komunikacji w centralnych 
częściach większych miast i przy drogach 
prowadzących ruch tranzytowy 

 rosnąca liczba narażonych na 
ponadnormatywny poziom dźwięku; 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 ANALIZA SWOT 4.4.3
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TABELA 8 ANALIZA SWOT  

MOCNE STRONY (czynniki wewnętrzne)  SŁABE STRONY (czynniki wewnętrzne)  

 dobrze rozpoznana lokalizacja obszarów 
zagrożonych hałasem  

 niewielka liczba przemysłowych źródeł hałasu  

 niewielka uciążliwość akustyczna źródeł 
przemysłowych 

 ponadnormatywny hałas na terenach 
zabudowy mieszkaniowej w centrach miast 
i w sąsiedztwie tras komunikacyjnych 
o intensywnym ruchu  

 zagrożenie hałasem w miejscowościach 
rekreacyjno -wypoczynkowych 

 usytuowanie budynków mieszkalnych 
i obiektów użyteczności publicznej 
w bezpośrednim sąsiedztwie dróg  

 nieefektywne planowanie przestrzenne, które 
nie uwzględnia problemów hałasu 

SZANSE (czynniki zewnętrzne) ZAGROŻENIA (czynniki zewnętrzne) 

 dostępność technik i technologii ograniczania 
emisji hałasu do środowiska i jego tłumienia  

 plany budowy obwodnic miast  

 popularyzacja komunikacji rowerowej  

 rosnąca liczba pojazdów samochodowych, 
zwiększająca natężenie ruchu drogowego  

 niższy niż w innych częściach kraju priorytet 
inwestycji drogowych w drogi ekspresowe 
i autostrady oraz linie kolejowe 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 SUKCESY I PROBLEMY 4.4.4

TABELA 9 SUKCESY I PROBLEMY 

SUKCESY PROBLEMY 

 stosunkowo niewielkie dotychczasowe 
zagrożenie hałasem 

 niezadowalający stan klimatu akustycznego 
na terenach zabudowy mieszkaniowej 
w Centrum Janowa Lubelskiego, w 
sąsiedztwie tras komunikacyjnych o 
intensywnym ruchu, w miejscowościach 
rekreacyjno-wypoczynkowych 

 niewystarczająca efektywność działań 
w zakresie ochrony przed hałasem i jego 
zmniejszania zwłaszcza pochodzącego z dróg 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 OCENA POTRZEBY REALIZACJI CELÓW REKOMENDOWANYCH W WYTYCZNYCH MŚ 4.4.5

TABELA 10 CELE REKOMENDOWANE W WYTYCZNYCH MŚ W KONTEKŚCIE POTRZEB WYNIKAJĄCYCH 
Z OCENY STANU W OBSZARZE INTERWENCJI ZAGROŻENIE HAŁASEM - OCENA 

Rekomendowany cel: 

Zasadność realizacji 
celu wynikająca z 

oceny stanu 
TAK/NIE 

Ochrona przed hałasem TAK 

Zmniejszanie hałasu TAK 

Źródło: Opracowanie własne 

 

4.5 POLA ELEKTROMAGNETYCZNE (PEM) 
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 CHARAKTERYSTYKA OBSZARU INTERWENCJI 4.5.1

ŹRÓDŁA:  

 napowietrzne linie energetyczne wysokiego napięcia;  

 stacje elektromagnetyczne; 

 instalacje radiokomunikacyjne, w tym stacje bazowe radiokomunikacji ruchomej (w tym telefonii 
komórkowej i stacje dostępu do Internetu), oraz stacje nadające programy radiowe i telewizyjne. 

 

STAN: 

 niski poziom natężenia pól elektromagnetycznych: dla miast poniżej 50 tys. mieszkańców 
kształtuje się na poziomie 0,15 V/m, a dla terenów wiejskich 0,17 V/m; 

 w 2014 r. na terenie powiatu pomiary PEM wykonano w jednym punkcie w miejscach dostępnych 
dla ludności: przy ul. Kilińskiego, średnia arytmetyczna zmierzonych wartości uzyskanych dla 
punktu pomiarowego (składowa elektryczna) wyniosła 0,11 V/m (poziom odpuszczalny wynosi 
7 V/m. 

 

 GŁÓWNE TENDENCJE 4.5.2

TABELA 11 GŁÓWNE TENDENCJE  

Tendencje korzystne Tendencje niekorzystne 

 brak tendencji wzrostu poziomu PEM 
w ostatnich latach  

 

 dynamiczny rozwój stacji bazowych telefonii 
komórkowej  

 wzrost liczby zezwoleń dla instalacji 
radiokomunikacji ruchomej  

Źródło: Opracowanie własne 

 

 ANALIZA SWOT 4.5.3

TABELA 12 ANALIZA SWOT 

MOCNE STRONY (czynniki wewnętrzne)  SŁABE STRONY (czynniki wewnętrzne)  

 niskie poziomy natężenia PEM w środowisku 

 brak przekroczeń PEM wokół źródeł emisji  

 zagrożenie ograniczone do granic pasów 
technicznych linii energetycznych, 
przebiegających z reguły poza obszarem 
zabudowy 

 duże nasycenie przestrzeni urządzeniami 
infrastruktury elektroenergetycznej  
i radiokomunikacyjnej  

 niski poziom świadomości społecznej  
o zagrożeniach ze strony PEM 

SZANSE (czynniki zewnętrzne) ZAGROŻENIA (czynniki zewnętrzne) 

 coroczny monitoring PEM prowadzony przez 
WIOŚ na obszarze całego województwa 

 zmniejszanie odległości miedzy stacjami 
bazowymi ogranicza wielkość emisji (mocy) 
wymaganej do obsługi abonentów  

 dynamiczny wzrost liczby abonentów telefonii 
komórkowej skutkujący zagęszczeniem 
lokalizacyjnym stacji bazowych telefonii 
komórkowej 

 krajowy plan rozbudowy sieci 
elektroenergetycznej najwyższych napięć do 
2025 r.  

Źródło: Opracowanie własne 

 SUKCESY I PROBLEMY 4.5.4
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TABELA 13 SUKCESY I PROBLEMY 

SUKCESY PROBLEMY 

 wysoki poziom bezpieczeństwa 
mieszkańców wynikający z niskiego poziomu 
pól elektromagnetycznych w środowisku  

 niski poziom świadomości społecznej 
w zakresie narażenia i oddziaływania na 
ludzi i zwierzęta pól elektromagnetycznych  

Źródło: Opracowanie własne 

 

 OCENA POTRZEBY REALIZACJI CELÓW REKOMENDOWANYCH W WYTYCZNYCH MŚ 4.5.5

TABELA 14 CELE REKOMENDOWANE W WYTYCZNYCH MŚ W KONTEKŚCIE POTRZEB  WYNIKAJĄCYCH 
Z OCENY STANU W OBSZARZE INTERWENCJI POLA ELEKTROMAGNETYCZNE - OCENA 

Rekomendowany cel: 

Zasadność realizacji 
celu wynikająca z 

oceny stanu 
TAK/NIE 

Utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych lub co najmniej na 
tych samych poziomach 

TAK 

Zmniejszenie poziomów pól elektromagnetycznych co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są 
one dotrzymane 

NIE 

Źródło: Opracowanie własne 

 

4.6 GOSPODAROWANIE WODAMI 

 CHARAKTERYSTYKA OBSZARU PRZYSZŁEJ INTERWENCJI 4.6.1

ZASOBY: 

 powiat janowski leży w zlewni rzek San i Wieprz; 

 główne rzeki powiatu to: Biała, Borownica, Branew, Bukowa, Czartosowa, Ciechocinka, 
Dębowiec, Biała Łada, Łukawica, Rakowa, Por, Rakowa „A”, Sanna, Stanianka, Trzebensz, 
Żytnówka;  

 wody płynące na terenie powiatu mają łączną długość 223,7 km; 

 wody stojące zajmują łącznie 961,79 ha powierzchni powiatu, liczne stawy naturalne i oczka 
wodne – głównie w południowo-zachodniej części powiatu; 

 wzdłuż cieków wodnych na terenach gmin powiatu janowskiego: Modliborzyce i Potok Wielki 
znajdują się bardzo liczne (łącznie około 1000 ha) stawy rybne, większość stawów jest 
zarybionych i prowadzona jest w nich intensywna hodowla karpia;  

 w zlewni Białej występuje 16 czynnych źródeł, z czego źródlisko zwane „Stoki janowskie” należy 
do większych źródeł w obrębie Wyżyny Lubelskiej i Roztocza, wody tego źródliska zasilają zalew 
rekreacyjny miasta – sztuczny zbiornik wodny w Janowie Lubelskim o powierzchni lustra wody 
28,19 ha.; 

 północna część powiatu janowskiego leży w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 
(GZWP) – GZWP nr 406 – „Niecka Lubelska (Lublin)” - zbiornik szczelinowo-porowy, którego 
szacunkowe zasoby dyspozycyjne wynoszą od 1330,0 tys. m3/d, przy średniej głębokości ujęć 85-
70 m. 

 

 

ZAGROŻENIA:  
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 rzeka Biała (Białka) odbiera oczyszczone ścieki z największego w zlewni punktowego źródła 
emisji- oczyszczalni miejskiej w Janowie Lubelskim; 

 w obrębie zbiornika „Niecka Lubelska” występują wody nieznacznie zanieczyszczone (łatwe do 
uzdatniania), brak izolacji od powierzchni terenu utworami słabo przepuszczalnymi sprawia, że 
wody podziemne narażone są na zanieczyszczenia antropogeniczne, szczególnie obszary stoków 
z wychodniami skał kredowych lub przykryte cienką warstwą lessu; 

 główne presje na wody powierzchniowe to pobór wody, wprowadzanie ścieków komunalnych 
i przemysłowych oraz wód pochłodniczych i kopalnianych, zanieczyszczenia obszarowe, zmiany 
hydro- morfometryczne (regulacje rzek, ochrona przeciwpowodziowa) oraz eutrofizacja; 

 główne presje na wody podziemne to nieczynne lub niewłaściwie zabezpieczone studnie 
wiercone (zagrożenie bakteriologiczne), wycieki z nieizolowanych wysypisk odpadów, z baz 
paliwowych i stacji sprzedaży paliw do pojazdów samochodowych, nieszczelne zbiorniki ścieków 
tzw „szamba” oraz niewłaściwe składowanie substancji niebezpiecznych (np. nawozy sztuczne, 
chemikalia itp.). 

 dla powiatu janowskiego nie zostały wykonane mapy zagrożenia powodziowego, w związku z tym 
dla rzek Bukowa, Biała i Łada ważność zachowuje opracowanie „Wyznaczenie obszarów 
bezpośredniego zagrożenia powodzią w zlewni Sanu, jako integralny element studium ochrony 
przeciwpowodziowej" stanowiące I etap studium ochrony przeciwpowodziowej; 

 obszary szczególnego zagrożenia powodzią określone w studium ochrony przeciwpowodziowej, 
zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. z dnia 2011r. nr 32 poz. 159) obowiązują do czasu opracowania mapy 
zagrożenia powodziowego w tym zakresie; 

 w latach 2014-2015 RZGW w Krakowie realizował zadanie pn.: „Opracowanie planów 
przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych w obszarze działania RZGW w Krakowie", 
w ramach którego wykonano m.in.: projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie 
wodnym Górnej Wisły wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Jednakże, z uwagi na 
niejasność zapisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (Dz. U. 2015r. poz. 469 z późn. zm.) 
dotyczące sposobu zatwierdzenia/akceptacji planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionach 
wodnych, jak również ich mocy prawnej, „Plan przeciwdziałania skutkom suszy w regionie 
wodnym Górnej Wisły" nie został jeszcze upubliczniony. 

 

STAN: 

Wyniki badań powadzonych w ramach monitoringu diagnostycznego, operacyjnego, badawczego 

i obszarów chronionych w pełnym cyklu wodnym w latach 2010-2015 wskazują, że większość 

przebadanych wód powierzchniowych powiatu uzyskała w ostatecznej klasyfikacji ocenę określoną 

jako zły stan wód.  

 

Stan wód powierzchniowych 

Ocena stanu i potencjału ekologicznego jcwp 

 ocena stanu i potencjału ekologicznego jcwp województwa lubelskiego za lata 2013 – 2015 
wskazuje, iż na terenie powiatu janowskiego przeważa umiarkowany stan ekologiczny, przy czym 
stan jcwp w południowo-wschodniej części powiatu zaliczono do stanu dobrego; potencjał 
umiarkowany wykazują jedynie jcwp w północno-zachodniej części powiatu. 
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Ocena stanu chemicznego jcwp 

 ocena stanu chemicznego jcwp województwa lubelskiego za lata 2013 – 2015 wskazuje, iż na 
terenie powiatu janowskiego przeważa dobry stan chemiczny wód. 

Ocena spełnienia wymagań dla obszarów chronionych ustanowionych jako jcwp przeznaczone do 
celów kąpieliskowych 

 ocena spełnienia wymagań dla obszarów chronionych ustanowionych jako jcwp przeznaczone do 
celów kąpieliskowych i obszarów ochrony siedlisk i gatunków, dla których stan jest zależny od 
jakości wód w województwie lubelskim wskazuje, że większość rzek powiatu nie spełnia 
wymagań.  

Ocena spełnienia wymagań dla obszarów chronionych wyznaczonych jako wrażliwe na eutrofizację 

 ocena spełnienia wymagań dla obszarów chronionych wyznaczonych jako wrażliwe na 
eutrofizację ze źródeł komunalnych i narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu 
pochodzenia rolniczego w województwie lubelskim wskazuje, że większość rzek powiatu nie 
spełnia wymagań. 

 

Stan wód podziemnych:  

 jakość wód podziemnych w sieci krajowej - Klasyfikacja jakości oraz ocena stanu chemicznego 
wód podziemnych na podstawie monitoringu operacyjnego w latach 2013-2015 w województwie 
lubelskim wg badań PIG PIB w Warszawie wskazała, że nie prowadzono pomiaru na terenie 
powiat; 

 pomiary jakości wód w sieci regionalnej nie objęły punktów znajdujących się na terenie powiatu 
janowskiego; 

 na terenie powiatu brak jest obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenia związkami 
azotu ze źródeł rolniczych. 

 

 GŁÓWNE TENDENCJE 4.6.2

TABELA 15 GŁÓWNE TENDENCJE 

Tendencje korzystne  Tendencje niekorzystne 

 zadowalający i poprawiający się stan 
wód podziemnych  

 obniżanie się zwierciadła wód gruntowych 

 pogarszający się stan wód powierzchniowych 

 postępująca eutrofizacja i zarastanie jezior  

 pogarszająca się dostępność wód dla rolnictwa 
i leśnictwa  

 rosnące zużycie nawozów mineralnych w rolnictwie  

 zwiększająca się liczba ekstremalnych zjawisk 
pogodowych, których skutkiem jest wzrost częstości 
występowania np. suszy 

Źródło: Opracowanie własne 

 ANALIZA SWOT 4.6.3

TABELA 16 ANALIZA SWOT  

MOCNE STRONY (czynniki wewnętrzne) SŁABE STRONY (czynniki wewnętrzne) 

 wysoka zasobność w wody 
podziemne 

 dobra jakość wód podziemnych 

 niezadowalająca jakość wód powierzchniowych 

 wysoka podatność małych i płytkich zbiorników na 
degradację  
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 liczne oczka wodne, stawy naturalne 
oraz hodowlane – podnoszące 
zdolność retencji wód 

 

 lokalne występowanie deficytu wód podziemnych 
(depresje regionalne, leje wypadkowe) 

 znaczny stopień uregulowania koryt rzecznych 
zwłaszcza małych rzek 

 duże zagrożenie suszą glebową i hydrologiczną 
(niżówki)  

SZANSE (czynniki zewnętrzne) ZAGROŻENIA (czynniki zewnętrzne) 

 wysoka świadomość potrzeb  
zwiększania zdolności retencyjnej 

 brak statusu obszarów ochronnych zbiorników wód 
śródlądowych  

 brak stref ochrony pośredniej ujęć wody  

 duży udział obszarów podatnych na zagrożenia 
antropopresją w granicach GZWP 

 dopływ zanieczyszczeń z obszarów nieskanalizowanych 
(gł. wiejskich), biogenów ze źródeł obszarowych, 
zanieczyszczeń z przemysłowych ferm trzody chlewnej  

 niewystarczająco rozpropagowane zasady dobrej 
praktyki rolniczej wśród właścicieli gospodarstw  

 zagrożenie wystąpieniem suszy – znaczna część 
obszaru województwa (w tym powiatu janowskiego) 
jest zagrożona wystąpieniem co najmniej trzech 
rodzajów suszy w 3 lub 4 klasie (rodzaje suszy: 
atmosferyczna, rolnicza, hydrologiczna, 
hydrogeologiczna; klasy: 3 - obszary silnie narażone, 4 - 
obszary bardzo silnie narażone) 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 SUKCESY I PROBLEMY 4.6.4

TABELA 17 SUKCESY I PROBLEMY 

SUKCESY PROBLEMY 

 skuteczne utrzymywanie dobrego stanu 
wód podziemnych stanowiących źródło 
zaopatrzenia ludności   

 wysoki poziom wiedzy o stanie wód 
wynikający z badań monitoringowych WIOŚ  

 wysoka świadomość decydentów o 
potrzebach w zakresie koniecznych działań 
poprawiających stan zasobów wodnych  

 zagrożenie suszą i deficytami wody  

 wysoki poziom zagrożenia wód zanieczyszczeniami 
z różnych źródeł  

Źródło: Opracowanie własne 
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 OCENA POTRZEBY REALIZACJI CELÓW REKOMENDOWANYCH W WYTYCZNYCH MŚ 4.6.5

TABELA 18 CELE REKOMENDOWANE W WYTYCZNYCH MŚ W KONTEKŚCIE POTRZEB WYNIKAJĄCYCH 
Z OCENY STANU W OBSZARZE INTERWENCJI GOSPODAROWANIE WODAMI - OCENA 

Rekomendowany cel: 

Zasadność realizacji 
celu wynikająca 
z oceny stanu 

TAK/NIE 

Gospodarowanie wodami dla ochrony przed: suszą i deficytem wody TAK 

Minimalizacja ryzyka powodziowego NIE 

Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi TAK 

Racjonalizacja korzystania z wód TAK 

Optymalizacja zużycia wody TAK 

Poprawa skuteczności zaopatrzenia w wodę TAK 

Dążenie do osiągnięcia dobrego stanu wód TAK 

Ograniczenie odpływu biogenów z terenów rolniczych TAK 

Działania rekultywacyjne TAK 

Źródło: Opracowanie własne 

 

4.7 GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA  

 CHARAKTERYSTYKA OBSZARU PRZYSZŁEJ INTERWENCJI  4.7.1

ZUŻYCIE WODY:  

 jedynym źródłem zaopatrzenia wodociągów sieciowych są wody podziemne; 

 zużycie wody na potrzeby gospodarki i ludności przypadające na jednego mieszkańca powiatu 
systematycznie wzrasta - na koniec 2015 r wynosiło ono 23,5 m3, podczas gdy w 2010 r było to 
20,8 m3;  

 ilość wody dostarczanej gospodarstwom domowym również wrasta – w 2015 r wskaźnik ten 
wyniósł 1102 dam3, podczas gdy w 2010 r było to 1004 dam3; 

 zdecydowanie szybciej wzrasta zużycie wody na potrzeby przemysłu – 37 dam3 w 2010 r do 
78 dam3 w 2015r; 

 aż o połowę w ciągu ostatnich lat zwiększył się pobór wód podziemnych – z 43 dam3 w 2010 r do 
80 dam3 w 2015r; 

 Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Janowie Lubelskim eksploatuje dwa ujęcia wody w Janowie 
Lubelskim i Zofiance Górnej oraz sieć wodociągową o łącznej długości 139 km w 
miejscowościach: Janów Lubelski, Podlaski, Borownica, Biała I, Biała II, Oś. Kawęczyn, Jonaki, 
Pikule, Łążek Ordynacki, Łążek Garncarski, Łążek Przymiarki, Momoty Dolne, Momoty Górne, 
Kiszki, Ujście, Szewce, Zofianka Górna oraz do miejscowości w powiecie biłgorajskim tj. Bukowa i 
Andrzejówka. 

 

SIEĆ WODOCIĄGOWA: 

 całkowita długość eksploatowanej sieci wynosiła w 2015 r. wg GUS – 446,6 km, co stanowi 
zaledwie 2,1% całkowitej długości sieci w województwie; najnowsze dane pochodzące z raportu 
z wykonania programu ochrony środowiska dla powiatu janowskiego wskazują na wzrost tej 
wartości do 457,2 km; 

 ludność korzystająca z sieci wodociągowej wynosiła w 2015 r 38 334 osób, z czego w miastach 
13 330 osób; 
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 z sieci wodociągowej korzysta 81,7% mieszkańców powiatu, z czego w miastach 98,6%, a na wsi 
74,9%; 

 wg GUS liczba odnotowanych awarii sieci wodociągowej w 2015 r wyniosła 66 odnotowanych 
zdarzeń; 

 w celu oceny jakości wody wodociągowej prowadzone są systematyczne badania monitoringowe: 
w 2016 r pobrano na terenie powiatu janowskiego 189 próbek wody; na koniec 2016 r jakość 
wody wyprodukowanej przez wodociągi zbiorowego zaopatrzenia, jak i ujęcia indywidualne 
będące pod nadzorem na terenie powiatu janowskiego oceniona została jako przydatna do 
spożycia; wskazuje się jednak na tendencję do cyklicznie pojawiających się przekroczeń 
mikrobiologicznych z tych samych wodociągów czy ujęć indywidualnych na terenie gminy 
Godziszów, która jest jedną z najmniej zwodociągowanych gmin w powiecie (tylko około 43% 
ludności korzysta z wodociągów). Przekroczenia mikrobiologiczne są jednocześnie natychmiast 
usuwane (krótkotrwały charakter) i nie stanowią zagrożenia dla bezpieczeństwa zdrowotnego 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

 

SIEĆ KANALIZACYJNA: 

 całkowita długość czynnej sieci wynosiła w 2015 r. wg GUS - 57,9 km co stanowi zaledwie 1% 
długości sieci w województwie; najnowsze dane pochodzące z raportu z wykonania programu 
ochrony środowiska dla powiatu janowskiego wskazują na wzrost tej wartości do 72,8 km; 

 tempo przyrostu sieci utrzymywało się na niskim poziomie – łączny przyrost o 4,3 km w latach 
2010-2015; 

 ludność korzystająca z  sieci kanalizacyjnej wynosiła w 2015r 13 630 osób, z czego w miastach 
13 135 osób; 

 ogółem z sieci kanalizacyjnej korzysta 29,1% ludności powiatu, z czego w miastach 97,1%, a na 
wsi zaledwie 1,5%, co wskazuje na bardzo duże dysproporcje w wyposażeniu w urządzenia 
kanalizacji sanitarnej pomiędzy miastem i wsią;  

 na terenach niezurbanizowanych znaczna część mieszkańców korzysta ze zbiorników 
bezodpływowych lub oczyszczalni przydomowych; 

 w 2015 r. odnotowano 16 awarii sieci kanalizacyjnej; 

 ogólnospławną siecią kanalizacyjną odprowadzono 2015 r. 450,2 dam3 ścieków bytowych 
z gospodarstw domowych oraz budynków użyteczności publicznej. 

 

OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW: 

 na terenie powiatu funkcjonuje jedna przemysłowa biologiczna oczyszczalnia ścieków 
komunalnych, o przepustowości 360m3/dobę; 

 w latach 2013 i 2014 wyprodukowała ona po około15 Mg osadów ściekowych, które w całości 
zostały przeznaczone do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne; 

 ścieki przemysłowe odprowadzone w ciągu roku  ogółem wynoszą 97dam3 (systematyczny 
wzrost), z czego ścieki odprowadzone do sieci kanalizacyjnej – 4 dam3, a bezpośrednio do wód 
lub do ziemi – 55 dam3 (jednocześnie jest to ilość ścieków wymagających oczyszczania);  

 udział przemysłowych ścieków oczyszczonych w ściekach wymagających oczyszczenia wynosi 
63,5%; 

 na terenie powiatu funkcjonują 3 komunalne oczyszczalnie ścieków – biologiczne z 
podwyższonym usuwaniem biogenów o łącznej przepustowości 4 336 m3/dobę; 

 ludność korzystająca z komunalnych oczyszczalni ścieków wynosi 13 602 osoby (2015  r); 
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 w 2015 r. odprowadzono i oczyszczono ogółem 769,0 dam3
 ścieków komunalnych 

 w 2015r wytworzono w komunalnych czyszczalniach 519 Mg osadów ściekowych, w całości 
wykorzystanych na cele rolnicze.  

 na terenie powiatu znaczącą rolę odgrywa gromadzenie i wywóz nieczystości ciekłych – stan na 
dzień 31 XII 2015r wskazuje, że w powiecie janowskim znajdowało się 5 399 szt. zbiorników 
bezodpływowych i 958 oczyszczalni przydomowych (w 2010 r liczba oczyszczalni przydomowych 
wynosiła zaledwie 116 szt.). 

 

 GŁÓWNE TENDENCJE 4.7.2

TABELA 19 GŁÓWNE TENDENCJE  

Tendencje korzystne  Tendencje niekorzystne 

 stały wzrost poboru wody na cele komunalne 
i przemysłowe 

 wzrastający udział ścieków oczyszczalnych 
w ilości ścieków wymagających oczyszczania 

 dynamicznie rosnąca liczba przydomowych 
oczyszczalni ścieków 

 wolne tempo rozwoju infrastruktury 
kanalizacyjnej i wodociągowej – głównie na 
obszarach wiejskich 

 duża liczba zbiorników bezodpływowych na 
terenach wiejskich (szamba) 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 ANALIZA SWOT 4.7.3

TABELA 20 ANALIZA SWOT  

MOCNE STRONY (czynniki wewnętrzne)  SŁABE STRONY (czynniki wewnętrzne)  

 wysoki odsetek ludności 
miejskiej korzystającej z 
oczyszczalni ścieków 

 rażąca dysproporcja między stanem zwodociągowania i 
skanalizowania obszarów wiejskich i miejskich 

 rozwój zwodociągowania uzależniony jest od posiadania 
środków finansowych/ między innymi funduszy unijnych 

 niezadowalający stan gromadzenia i oczyszczania 
ścieków na obszarach o rozproszonej zabudowie 

SZANSE (czynniki zewnętrzne) ZAGROŻENIA (czynniki zewnętrzne) 

 dostępność środków 
finansowych na rozwój 
infrastruktury wodociągowo-
kanalizacyjnej  

 niższa niż planowana efektywność realizacji inwestycji 
służących gospodarce wodno-ściekowej  

 wzrastający poziom zadłużenia gmin ograniczający 
aktywność inwestycyjną  

 niezadowalająca sytuacja ekonomiczna gospodarstw 
domowych na obszarach wiejskich ograniczająca 
partycypowanie w kosztach działań prośrodowiskowych 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 SUKCESY I PROBLEMY 4.7.4

TABELA 21 SUKCESY I PROBLEMY  

SUKCESY PROBLEMY 

 Zakończenie projektu: Przebudowa sieci 
kanalizacji sanitarnej w msc. Janów Lubelski" 
Nr. umowy o dofinansowanie: 
POIS.01.01.00-00-007/15 

 brak wystarczającego wyposażenia regionu 
w infrastrukturę techniczną służącą 
dostarczaniu wody, odprowadzaniu 
i oczyszczaniu ścieków zwłaszcza na 
obszarach wiejskich  
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 Podpisanie umowy o dofinansowanie 
projektu "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Biała Pierwsza w gminie 
Janów Lubelski" Nr. umowy o 
dofinansowanie: POIS.02.03.00-00-0024/16-
00 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 OCENA POTRZEBY REALIZACJI CELÓW REKOMENDOWANYCH W WYTYCZNYCH MŚ 4.7.5

TABELA 22 CELE REKOMENDOWANE W WYTYCZNYCH MŚ W KONTEKŚCIE POTRZEB WYNIKAJĄCYCH 
Z OCENY STANU W OBSZARZE INTERWENCJI GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA – OCENA  

Rekomendowany cel: 

Zasadność realizacji 
celu wynikająca z 

oceny stanu 
TAK/NIE 

Zapewnienie dostępu do czystej wody dla społeczeństwa i gospodarki TAK 

Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych TAK 

Rozbudowa infrastruktury oczyszczania ścieków, w tym realizacja programów sanitacji 
w zabudowie rozproszonej 

TAK 

Źródło: Opracowanie własne 

 

4.8 ZASOBY GEOLOGICZNE 

 CHARAKTERYSTYKA OBSZARU PRZYSZŁEJ INTERWENCJI8 4.8.1

ZŁOŻA WĘGLA KAMIENNEGO, ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO 

 na terenie powiatu janowskiego nie odnotowano złóż powyżej wymienionych zasobów. 

 

INNE SUROWCE9: 

 surowce ilaste: złoże „STOJESZYN” – gmina Modliborzyce; 

 surowce gliniaste: złoże „STAWKI” – gmina Potok Wielki; 

 surowce ilaste: złoże „STAWKI IV” – gmina Potok Wielki;  

 kruszywo naturalne- piasek: złoże „MICHAŁÓWKA” i „MICHAŁÓWKA I”– gmina Modliborzyce; 
złoże „KAWĘCZYN I” – gmina Godziszów; 

 łączne wydobycie kopalin naturalnych ze złóż na terenie powiatu janowskiego wyniosło w latach 

2011-2012: 55 648 Mg, w latach 2013-2014: 45 460,62 Mg, a w latach 2015-2016: 47 298 Mg. 

  

                                                           
8 Stan na 31.12.2015 r. 
9 Na podstawie danych przekazanych przez Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim 



33 

 GŁÓWNE TENDENCJE 4.8.2

TABELA 23 GŁÓWNE TENDENCJE  

Tendencje korzystne  Tendencje niekorzystne 

 zmniejszające się sumaryczne wydobycie kopalin 
naturalnych 

 malejące w wyniku eksploatacji zasoby 
surowców mineralnych (wyczerpywalnych 
i nieodnawialnych): spadek zasobów surowców 
ilastych, gliniastych i piasków 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 ANALIZA SWOT 4.8.3

TABELA 24 ANALIZA SWOT  

MOCNE STRONY (czynniki wewnętrzne)  SŁABE STRONY (czynniki wewnętrzne)  

 niski poziom konfliktów przestrzennych 
między istniejącą infrastrukturą liniową 
i obszarami wydobycia, ograniczający 
zagrożenia  

 wyczerpywanie zasobów surowców złóż 
udokumentowanych na terenie powiatu  

 

SZANSE (czynniki zewnętrzne) ZAGROŻENIA (czynniki zewnętrzne) 

 rosnąca świadomość zagrożeń dla 
środowiska wynikających z eksploatacji 
kopalin   

 rozwój technologii umożliwiający 
zastępowanie surowców naturalnych  

 rozwój gospodarki odpadami zwiększający 
możliwość ich gospodarczego wykorzystania 
i zastąpienia surowców  

 rosnąca zapotrzebowanie na surowce 
mineralne  

 niewystarczająco skuteczne regulacje prawne 
chroniące złoża kopalin 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 SUKCESY I PROBLEMY 4.8.4

TABELA 25 SUKCESY I PROBLEMY 

SUKCESY PROBLEMY 

 dobry stan rozpoznania złóż i monitoring 
ich eksploatacji  

 niski poziom eksploatacji kopalin  

 - 

Źródło: Opracowanie własne 
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 OCENA POTRZEBY REALIZACJI CELÓW REKOMENDOWANYCH W WYTYCZNYCH MŚ 4.8.5

TABELA 26 CELE  REKOMENDOWANE W WYTYCZNYCH MŚ W KONTEKŚCIE POTRZEB WYNIKAJĄCYCH 
Z OCENY STANU W OBSZARZE INTERWENCJI GLEBY - OCENA  

Rekomendowany cel 

Zasadność realizacji 
celu wynikająca 
z oceny stanu 

TAK/NIE 

Racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami kopalin ze złóż TAK 

Zabezpieczanie cennych gospodarczo złóż surowców mineralnych TAK 

Ograniczanie presji środowiskowej wywieranej przez sektor wydobywczy NIE 

Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobywania kopalin NIE 

Źródło: Opracowanie własne 

 

4.9 GLEBY 

 CHARAKTERYSTYKA OBSZARU PRZYSZŁEJ INTERWENCJI  4.9.1

ZASOBY I STAN GLEB UŻYTKOWANYCH ROLNICZO: 

 w powiecie dominują gleby brunatne, miejscami wyługowane oraz bielice, w dolinach rzek 
i zagłębieniach terenu występują gleby hydrogeniczne – torfowe piaszczysto-pylaste oraz 
organiczno-mineralne; 

 przydatność gruntów powiatu janowskiego do produkcji rolnej można określić jako średnią. 
Najsłabsze grunty do produkcji rolnej znajdują się na terenie gminy Janów Lubelski, nieco lepsze 
na terenie gmin Dzwola i Modliborzyce; 

 powierzchnia geodezyjna użytków rolnych na terenie powiatu janowskiego w latach 2015 – 2016 
uległa zwiększeniu o ok. 12 915 ha (z 47 404 ha w roku 2015 do 60 319 ha w 2016 roku); wiąże 
się to ze zmianą klasyfikacji gruntów związaną m.in. z zalesianiem, modernizacją ewidencji 
gruntów i budynków, w wyniku której dokonano zmian w ilości powierzchni gruntów; 

 charakterystycznym dla terenu siedmiu gmin jest brak gleb I klasy i znikomy udział II klasy; 

 dogodne warunki do rozwoju rolnictwa z uwagi na przewagę gleb III i IV klasy; 

 najsłabsze gleby V i VI kasy zajmują 9,9% gruntów ornych oraz 47% użytków zielonych; 

 w powiecie janowskim ogólnie 45,5% z całości gleb to gleby kwaśne, 43,5% to gleby o niskiej 
zawartości przyswajalnych form fosforu, 66,3% gleb to gleby o niskiej zawartości przyswajalnych 
form potasu, 67,3% gleb powiatu janowskiego to gleby o niskiej zawartości przyswajalnych form 
magnezu; 

 brak osuwisk na terenie powiatu oraz nie zidentyfikowano występowania tzw. mogilników; 

 na terenie powiatu działa Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Janowie Lubelskim, który 
realizuje działania doradcze w zakresie statutu jednostki, między innymi: kształtowanie postaw 
i zachowań mieszkańców obszarów wiejskich sprzyjających ochronie środowiska, propagowanie 
ekologicznych metod produkcji żywności, realizacja zadań wynikających z programów 
rolnośrodowiskowych i rolnośrodowiskowo-klimatycznych, wspieranie wykorzystania surowców 
rolniczych w pozyskaniu odnawialnych źródeł energii, upowszechnianie wśród rolników wiedzy 
i nabywanie umiejętności stosowania integrowanych metod ochrony i integrowanych metod 
produkcji; 

 na terenie powiatu zlokalizowane są 24 gospodarstwa ekologiczne z czego 20 korzysta 
z dofinansowania ARiMR do certyfikowanej produkcji ekologicznej. 
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ZAGROŻENIA DLA UTRZYMANIA DOBREGO STANU ZASOBÓW GLEBOWYCH:  

 nadmierne nawożenie mineralne; 

 „dzikie” składowiska odpadów; 

 nieszczelne szamba, zanieczyszczanie wód; 

 nadmierne zakwaszenie. 

 

GRUNTY ZDEGRADOWANE, ZDEWASTOWANE I ZREKULTYWOWANE: 

 na terenie powiatu nie zidentyfikowano gruntów zdegradowanych i zdewastowanych, jednak 
pozostaje konieczność zrekultywowania zamkniętych składowisk odpadów – np. Gmina Potok 
Wielki. 

 

 GŁÓWNE TENDENCJE 4.9.2

TABELA 27 GŁÓWNE TENDENCJE  

Tendencje korzystne Tendencje niekorzystne 

 utrzymujący się ogólnie dobry stan gleb  

 zwiększająca się powierzchnia leśna, 
zakrzewiona i zadrzewiona 

 postępujące zakwaszenie gleb użytków 
rolnych i rosnące potrzeby wapnowania 

 ubytek materii organicznej w glebach użytków 
rolnych  

Źródło: Opracowanie własne 

 

 ANALIZA SWOT 4.9.3

TABELA 28 ANALIZA SWOT 

MOCNE STRONY (czynniki wewnętrzne)  SŁABE STRONY (czynniki wewnętrzne)  

 duży areał i wysoka jakość gleb 
użytkowanych rolniczo  

 wysoki odsetek gruntów ornych 
w powierzchni użytków rolnych  

 przewaga dobrych klas bonitacyjnych gleb 
użytkowanych rolniczo 

 duży udział gleb zakwaszonych 

SZANSE (czynniki zewnętrzne) ZAGROŻENIA (czynniki zewnętrzne) 

 rosnące zainteresowanie konsumentów tzw. 
zdrową żywnością i jej pochodzeniem  

 malejąca presja przemysłowa ograniczająca 
depozycję emitowanych zanieczyszczeń na 
powierzchni ziemi  

 poprawa efektywności w gospodarce 
odpadami   

 eksploatacja surowców mineralnych 

 wykorzystywanie powierzchni ziemi do 
deponowania odpadów  

 rosnąca presja komunikacyjna zwiększająca 
ryzyko zanieczyszczenia gleb wzdłuż dróg 

Źródło: Opracowanie własne 
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 SUKCESY I PROBLEMY  4.9.4

TABELA 29 SUKCESY I PROBLEMY 

SUKCESY PROBLEMY 

 skuteczne utrzymywanie wysokiej jakości 
i produktywności gruntów ornych 
stanowiących podstawowy udział 
w strukturze wykorzystania powierzchni 
ziemi 

 niewystarczająca edukacja w zakresie 
stosowania zasad kodeksu dobrej praktyki 
rolniczej 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 OCENA POTRZEBY REALIZACJI CELÓW REKOMENDOWANYCH W WYTYCZNYCH MŚ 4.9.5

TABELA 30 CELE REKOMENDOWANE W WYTYCZNYCH MŚ W KONTEKŚCIE POTRZEB WYNIKAJĄCYCH 
Z OCENY STANU W OBSZARZE INTERWENCJI GLEBY - OCENA  

Rekomendowany cel: 

Zasadność realizacji 
celu wynikająca z 

oceny stanu 
TAK/NIE 

Ochrona i zapewnienie właściwego sposobu użytkowania powierzchni ziemi TAK 

Remediacja terenów zanieczyszczonych oraz rekultywacja terenów zdegradowanych TAK 

Rekultywacja i dekontaminacja terenów poprzemysłowych (w tym terenów powojskowych) NIE 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 

4.10 GOSPODARKA ODPADAMI I ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU ODPADÓW  

 CHARAKTERYSTYKA OBSZARU PRZYSZŁEJ INTERWENCJI 4.10.1

Aktualnie obowiązującym powiatowym dokumentem w zakresie gospodarki odpadami jest „Plan 
gospodarki odpadami dla Powiatu Janowskiego na lata 2009 – 2012 z perspektywą do roku 2019”. 
Dotychczas plan ten nie podlegał aktualizacji. 

 

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI: 

 wg Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2022 w powiecie funkcjonuje 
1 składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (w Borownicy, zarządzane przez 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Janowie Lubelskim), na którym składowane są 
odpady komunalne; składowisko ma powierzchnię 26,6ha, pojemność 545 197 m3 i w 2015 r. 
zdeponowano na nim 1 646,94 Mg odpadów komunalnych; 

 gminy powiatu w większości (5 gmin) należą do Regionu Południowo-Zachodniego, 
obsługiwanego przez instalację mechaniczno–biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów 
komunalnych - Zakład Zagospodarowania Odpadów w Kraśniku; 

 dwie gminy powiatu: Chrzanów i Dzwola, należą do Regionu Południowego obsługiwanego przez 
instalację do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno – biologicznego 
przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów 
komunalnych – składowisko (Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w 
Biłgoraju); 
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 wg danych wynikających z powiatowych raportów z wykonania programu ochrony środowiska, 
na terenie powiatu w ciągu ostatnich lat wzrosła ilość odpadów komunalnych zebranych 
w gminach – z 4 902,76 Mg w 2013 do 7 105,04 Mg w 2016 r.; 

 ilość odpadów komunalnych poddanych odzyskowi również systematycznie wzrasta: z 2 979 Mg 
w 2013 r. do 5 278,44 Mg w 2016 r.; 

 ilość odpadów komunalnych zdeponowanych na składowiskach gminnych była zróżnicowana, 
wynosiła: 1 407,73 Mg w 2013 r., 6 223,21 Mg w 2014 r., 3 434,25 Mg w 2015 r i 1 055,8 Mg 
w 2016 r.; 

 na terenie powiatu znajduje się 1 PSZOK – w gminie Potok Wielki; 

 pomimo wzrostu ilości mieszkańców objętych selektywną zbiórką odpadów w latach 2015-2016 
nie osiągnięto założonego wskaźnika 100% obsługi mieszkańców powiatu; w okresie 
sprawozdawczym procent mieszkańców powiatu objętych selektywną zbiórką odpadów pozostał 
na poziomie 99,7 %  (dane ankietowe na potrzeby raportu z wykonania programu ochrony 
środowiska); 

 selektywna zbiórka odpadów prowadzona jest we wszystkich gminach powiatu, ma ona główny 
udział w wyodrębnieniu  m.in. odpadów rodzaju : opakowania z tworzyw sztucznych z papieru 
i tektury, ze szkła, opakowania z metali, opakowania wielomateriałowe, zużyte urządzenia 
elektryczne i elektroniczne, odpady wielkogabarytowe. 

 

GOSPODARKA ODPADAMI INNYMI NIŻ KOMUNALNE: 

 w sektorze przemysłowym w roku 2015 wytworzono 2 757,64 Mg odpadów; odzyskowi poddano 
744,38 Mg odpadów (26,99%), unieszkodliwiono 349,91 Mg, co stanowi 12,69 % masy 
wytworzonych odpadów, tymczasowo zmagazynowano 220,1 Mg (7,97 % ogółem 
wytworzonych); 

 w roku 2016 wytworzono 2 659,03 Mg, odzyskowi poddano 963,77 Mg odpadów (36,26 % 
ogółem wytworzonych), unieszkodliwiono 230,03 Mg odpadów (8,65 % ogółem wytworzonych), 
zmagazynowano tymczasowo 257, 41 Mg ( 9,68 % ogółem wytworzonych); 

 z analizy danych ankietowych przekazanych na potrzeby sporządzenia raportu z wykonania 
programu ochrony środowiska wynika, że w latach 2015 i 2016 nastąpił spadek w ilości 
wytworzonych odpadów (o 98,61 Mg mniej w roku 2016 w stosunku do roku 2015), natomiast 
stopień odzysku odpadów w analizowanych latach wzrósł o 9,27 % wyniósł średnio 31,54 % i był 
niższy o 4,22 % w stosunku do roku 2014; 

 na budynkach będących mieniem powiatu janowskiego jest do usunięcia 5,93 Mg wyrobów 
zawierających azbest, ich usunięcie planuje się do 2032 r. 

 łącznie na terenie powiatu janowskiego zewidencjonowano 21 200,15 Mg wyrobów 
zawierających azbest. 

 

STAN JAKOŚCI ŚRODOWISKA WOKÓŁ EKSPLOATOWANEGO  SKŁADOWISKA ODPADÓW  

 wokół składowiska prowadzony był przez zarządzającego monitoring składowiska, m.in. w 
zakresie wód podziemnych. Klasyfikacja poszczególnych elementów fizykochemicznych pozwoliła 
określić stan chemiczny badanych wód jako dobry (I-III klasa jakości); 

 na terenie gmin powiatu janowskiego miejsca nielegalnego składowania odpadów tzw. „dzikie 
wysypiska” występują najczęściej w lasach i likwidowane są na bieżąco w miarę posiadanych 
środków finansowych. 
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MAPA 3 LOKALIZACJA SKŁADOWISK ODPADÓW, REGIONALNYCH INSTALACJI DO PRZETWARZANIA 
ODPADÓW I INNYCH INSTALACJI NA TERENIE WOEWÓDZTWA  LUBELSKIEGO 

Źródło: WIOŚ w Lublinie oraz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego  
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 GŁÓWNE TENDENCJE 4.10.2

TABELA 31 GŁÓWNE TENDENCJE  

Tendencje korzystne  Tendencje niekorzystne 

 dynamiczny wzrost efektywności 
selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych 

 zmniejszająca się ilość odpadów 
deponowanych na składowiskach 

 rosnąca świadomość społeczna kształtująca 
dobre nawyki w postępowaniu z odpadami  

 wzrastająca ilość wytwarzanych odpadów 
innych niż komunalne i komunalnych  

 niewystarczający poziom podejmowanych 
działań z zakresu zapobiegania powstawaniu 
odpadów  

Źródło: Opracowanie własne 

 

 ANALIZA SWOT 4.10.3

TABELA 32 ANALIZA SWOT  

MOCNE STRONY (czynniki wewnętrzne)  SŁABE STRONY (czynniki wewnętrzne) 

 niski jednostkowy wskaźnik wytwarzanych 
odpadów komunalnych   

 ciągłe powstawanie dzikich wysypisk 

SZANSE (czynniki zewnętrzne) ZAGROŻENIA (czynniki zewnętrzne) 

 dostępne wsparcie finansowe przy 
usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów 
zawierających azbest  

 wysokie poziomy wymagań wynikających 
z Dyrektywy Odpadowej (odpady 
opakowaniowe, wielkogabarytowe, 
remontowo-budowlane, odpady 
niebezpieczne wydzielone ze strumienia 
odpadów komunalnych) 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 SUKCESY I PROBLEMY 4.10.4

TABELA 33 SUKCESY I PROBLEMY  

SUKCESY PROBLEMY 

 skuteczne wdrożenie zasad nowego sytemu 
gospodarki odpadami w gminach  

 realizacja kluczowych dla gospodarki 
odpadami i ochrony powierzchni ziemi 
zobowiązań wynikających z dyrektyw unijnych  

 potrzeba bezpiecznego usunięcia 
i unieszkodliwienia pozostałych ilości 
wyrobów zawierających azbest  

 ciągły przyrost liczby dzikich wysypisk 
odpadów wymagających likwidacji  

Źródło: Opracowanie własne 
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 OCENA POTRZEBY REALIZACJI CELÓW REKOMENDOWANYCH W WYTYCZNYCH MŚ 4.10.5

TABELA 34 CELE REKOMENDOWANE W WYTYCZNYCH MŚ W KONTEKŚCIE POTRZEB WYNIKAJĄCYCH 
Z OCENY STANU W OBSZARZE INTERWENCJI GOSPDARKA ODPADAMI I ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU 
ODPADÓW - OCENA 

Rekomendowany cel 

Zasadność realizacji 
celu wynikająca 
z oceny stanu 

TAK/NIE 

Racjonalne gospodarowanie odpadami zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, w 
tym zapobieganie powstawaniu odpadów i wykorzystanie ich na cele energetyczne 

TAK 

Budowa infrastruktury do selektywnego zbierania odpadów komunalnych TAK 

Budowa instalacji służących do odzysku (w tym recyklingu), termicznego przekształcania z 
odzyskiem energii oraz instalacji unieszkodliwiania odpadów 

NIE 

Minimalizacja składowanych odpadów TAK 

Zredukowanie liczby nieefektywnych, lokalnych składowisk odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojętne 

NIE 

Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych TAK 

Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne TAK 

Promowanie i wspieranie budowy sieci napraw i ponownego użycia TAK 

Źródło: Opracowanie własne 

 

4.11 ZASOBY PRZYRODNICZE 

 CHARAKTERYSTYKA OBSZARU PRZYSZŁEJ INTERWENCJI  4.11.1

ZASOBY: 

 obszary prawnie chronione zajmują na terenie powiatu powierzchnię 55 106,1 ha; 

 udział obszarów prawnie chronionych w powierzchni powiatu ogółem wynosi 63%; 

 brak parków narodowych oraz zespołów przyrodniczo – krajobrazowych; 

 rezerwaty przyrody zajmują powierzchnię 3 849,9 ha (Imielty Ług, Szklarnia, Lasy Janowskie, 
Kacze Błota),  

 park krajobrazowy – 35 095 ha (Lasy Janowskie); 

 obszar chronionego krajobrazu – 20 000 ha (Roztoczański Obszar Chronionego Krajobrazu); 

 użytki ekologiczne zajmują powierzchnię 11 ha (10 szt.); 

 2 stanowiska dokumentacyjne – 0,1 ha ; 

 na terenie powiatu istnieje 127 pomników przyrody (stan na koniec 2016 r. wg raportu z realizacji 
programu ochrony środowiska za lata 2015-2016); 

 na terenie powiatu znajdują się następujące obszary Natura 2000: obszar specjalnej ochrony 
(OSO) PLB060005 Lasy Janowskie o powierzchni łącznej obszaru 60 235,75 ha oraz specjalny 
obszar ochrowy (SOO) PLH060031 Uroczyska Lasów Janowskich o łącznej powierzchni obszaru 
34 544,25 ha, przy czym oba obszaru nakładają się na siebie oraz położone są na terenie 
województw lubelskiego i podkarpackiego; 

 powierzchnia gruntów leśnych wszystkich form własności ogółem wg GUS wynosi 36 162,51 ha, 
powierzchnia gruntów leśnych gminnych i prywatnych ogółem wynosi 14 518,65 ha, przy czym 
tylko 30 ha to grunty leśne gminne, a pozostała część gruntów leśnych to grunty prywatne; 
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 powierzchnia lasów wg GUS (2015r) wynosi 35 444,86 ha, wg raportu z wykonania programu 
ochrony środowiska za lata 2015-2016 - powierzchnia lasów na terenie powiatu janowskiego na 
koniec 2016r wynosiła 36 700 ha10; 

 lesistość powiatu kształtuje się na poziomie 40,5%; 

 gospodarka leśna w lasach państwowych na terenie powiatu prowadzona jest w oparciu o Plan 
urządzenia lasu, nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu 
Państwa sprawuje Starosta Janowski;  

 aktualne uproszczone plany urządzenia lasu ( inwentaryzacje stanu lasów ) posiadają wszystkie 
lasy nie stanowiące własności Skarbu Państwa z terenu powiatu janowskiego;  

 zalesienia gruntów porolnych na terenie powiatu: 2013 – 1,4 ha, 2014 – 0,89 ha , 2015 – 0,96 ha, 
2016 – 3,02 ha; 

 tereny zieleni w gestii samorządów: 2 parki spacerowo-wypoczynkowe o powierzchni 5,68 ha, 
8 zieleńców o powierzchni 3,91 ha; 

 w latach 2014-2015 wg GUS doszło do znacznej wycinki drzew i krzewów na terenie powiatu 
wynoszącej po około 270 drzew/rok oraz 500 krzewów/rok; nasadzenia krzewów zostały 
odbudowane (1210 szt. nowych krzewów w 2014 i 450 szt. w 2015r, natomiast dokonano tylko 
po około 30 nasadzeń nowych drzew/rok); 

 pożary w lasach – po około 4 rocznie, z czego zwykle tylko jeden przekracza powierzchnię 7 ha, 
pozostałe mają powierzchnię oscylującą w granicach około 0,02 ha. 

 

 GŁÓWNE TENDENCJE 4.11.2

TABELA 35 GŁÓWNE TENDENCJE  

Tendencje korzystne  Tendencje niekorzystne 

 wysoka lesistość 

 wzrost liczebności 
zwierząt łownych 

 nie odnotowuje się 
występowania 
organizmów szkodliwych 
w stopniu zagrażającym 
trwałości lasów. 

 zmniejszanie się różnorodności biologicznej w wyniku kolizyjnego 
zagospodarowania (np.: zabudowa) 

 wzrost presji turystycznej na obszarach o wysokich walorach 
przyrodniczych  

 zmniejszająca się liczba pomników przyrody  

 postępująca fragmentacja siedlisk 

 ekspansja obcych gatunków zwierząt zwłaszcza w środowisku 
wodnym  

 zmniejszanie się drożności leśnych korytarzy ekologicznych  

 rosnący udział gatunków obcych w faunie i florze, w tym 
inwazyjnych 

 postępująca degradacja walorów przyrodniczo-krajobrazowych na 
terenach podmiejskich 

Źródło: Opracowanie własne 
  

                                                           
10 Aktualne dane wynikają ze zmian w ewidencji geodezyjnej gruntów. Wzrost powierzchni leśnej spowodowany jest  zalesieniami 
nieużytków i mało przydatnych rolniczo gruntów na pochyłościach oraz gruntów rolnych klas V i VI jak również aktualizacją klasyfikacji 
gruntów.  
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 ANALIZA SWOT 4.11.3

TABELA 36 ANALIZA SWOT 

MOCNE STRONY (czynniki wewnętrzne)  SŁABE STRONY (czynniki wewnętrzne) 

 bogactwo gatunkowe  

 duża różnorodność siedlisk i unikatowość 
niektórych z nich  

 malownicze naturalne krajobrazy  

 atrakcyjne krajobrazy kulturowe obszarów 
użytkowanych rolniczo  

 ogólnie dobry stan zachowania siedlisk 
przyrodniczych  

 osobliwości flory roślin naczyniowych 
i porostów  

 rzadkie gatunki motyli, chrząszczy i ważek 

 rzadkie gatunki krągłoustych i ryb, ptaków 
ssaków i gadów  

 niewystarczający stopień ochrony obszarów, 
ważnych dla dziedzictwa przyrodniczego, 
wymagających najwyższego reżimu 
ochronnego 

 brak lub obniżona ranga otulin większości 
parków krajobrazowych 

 znaczny udział monokultur w zbiorowiskach 
leśnych, o słabszej kondycji i odporności 

 niewystarczająco rozwinięta infrastruktura 
turystyczna kanalizująca ruch turystyczny  

 

SZANSE (czynniki zewnętrzne) ZAGROŻENIA (czynniki zewnętrzne) 

 realizacja "Programu ochrony 
i zrównoważonego użytkowania 
różnorodności biologicznej wraz z Planem 
działań na lata 2015-2020"   

 realizacja programów rolnośrodowiskowych 

 realizacja planów zadań ochronnych  

 realizacja „Programu ochrony i rozwoju 
zasobów wodnych województwa lubelskiego 
w zakresie udrożnienia rzek dla ryb 
dwuśrodowiskowych" 

 ustawodawstwo leśne odpowiadające 
zasadom racjonalnej i zrównoważonej 
gospodarki zasobami leśnymi  

 niewystarczające prawne warunki ochrony 
korytarzy ekologicznych 

 brak społecznej akceptacji działań związanych 
z tworzeniem obszarów chronionych  

 napływ zanieczyszczeń gazowych z kierunku 
wschodniego, południowo-wschodniego 
i zachodniego pogłębiających defoliację 
w drzewostanach iglastych 

 prognozowany dynamiczny rozwój turystyki 
w regionie, wymuszający rozwój 
infrastruktury turystycznej i zwiększający 
presję turystów na obszary przyrodniczo 
cenne (Audyt turystyczny województwa 
lubelskiego, 2015) 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 SUKCESY I PROBLEMY 4.11.4

TABELA 37 SUKCESY I PROBLEMY 

SUKCESY PROBLEMY 

 utrzymywanie na dużym obszarze 
ekstensywnego systemu gospodarki rolnej 
sprzyjającego zachowaniu lądowych 
ekosystemów nieleśnych   

 wdrożenie racjonalnej i zrównoważonej 
gospodarki leśnej w lasach państwowych   

 skuteczna reintrodukcja i introdukcja 
zagrożonych gatunków zwierzyny łownej  

 wysoki poziom przekształcenia siedlisk 
zależnych od wody głównie na skutek 
działań melioracyjnych 

 ekspansja gatunków obcych  

 kolizyjność planowanych inwestycji 
gospodarczych (zwłaszcza liniowych) 
z zachowaniem walorów przyrodniczych  

Źródło: Opracowanie własne 
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 OCENA POTRZEBY REALIZACJI CELÓW REKOMENDOWANYCH W WYTYCZNYCH MŚ 4.11.5

TABELA 38 CELE REKOMENDOWANE W WYTYCZNYCH MŚ W KONTEKŚCIE POTRZEB WYNIKAJĄCYCH 
Z OCENY STANU W OBSZARZE INTERWENCJI ZASOBY PRZYRODNICZE - OCENA  

Rekomendowany cel: 

Zasadność realizacji 
celu wynikająca 
z oceny stanu 

TAK/NIE 

Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów, w tym m.in.: 

Przywrócenie/ utrzymanie właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i 
gatunków fauny i flory w ramach sieci Natura 2000 

TAK 

Ochrona form ochrony przyrody i innych obszarów cennych przyrodniczo TAK 

Trwale zrównoważona gospodarka leśna TAK 

Ochrona gatunkowa TAK 

Stworzenie warunków ochrony korytarzy ekologicznych i przeciwdziałanie fragmentacji 
przestrzeni przyrodniczej 

TAK 

Utrzymanie i odtwarzanie ekosystemów i ich funkcji TAK 

Ochrona krajobrazu TAK 

Tworzenie zielonej infrastruktury TAK 

Źródło: Opracowanie własne 

 

4.12 ZAGROŻENIA POWAŻNYMI  AWARIAMI 

 CHARAKTERYSTYKA OBSZARU PRZYSZŁEJ INTERWENCJI  4.12.1

ŹRÓDŁA:  

 Rejestr zdarzeń o znamionach poważnej awarii i poważnych awarii w 2013 r. publikowany przez 
GIOŚ wskazuje, że na terenie powiatu janowskiego nie doszło do zdarzeń o znamionach poważnej 
awarii i poważnych awarii. 

 

 GŁÓWNE TENDENCJE 4.12.2

TABELA 39 GŁÓWNE TENDENCJE  

Tendencje korzystne  Tendencje niekorzystne 

 rosnący wzrost świadomości o zagrożeniach  

 zwiększająca się dostępność czystych 
(alternatywnych) technologii produkcji 
opartych na niższym ryzyku zdarzeń 
awaryjnych i ich mniejszych negatywnych 
skutkach   

 wzrastająca ilość magazynowanych substancji 
niebezpiecznych na terenie zakładów  

 tendencja zbliżania się zabudowy 
nieprzemysłowej do istniejących zakładów 
stwarzających ryzyko  wynikające 
z intensywnych procesów transformacji  

 rosnące natężenie ruchu pojazdów 
przewożących ładunki niebezpieczne 

Źródło: Opracowanie własne 
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 ANALIZA SWOT 4.12.3

TABELA 40 ANALIZA SWOT  

MOCNE STRONY (czynniki wewnętrzne)  SŁABE STRONY (czynniki wewnętrzne)  

 brak zdarzeń o charakterze poważnych awarii  

 często prowadzone kontrole zakładów  

 dobre przygotowanie służb kontrolnych 
i interwencyjnych (PIOŚ, PIP, PSP) 

 -   

SZANSE (czynniki zewnętrzne) ZAGROŻENIA (czynniki zewnętrzne) 

 wystarczający stan prawny do określenia 
i wdrożenia systemu zarządzania 
bezpieczeństwa w praktycznie każdym 
zakładzie  

 rosnące natężenie ruchu na drogach  

 zmiany klimatyczne zwiększające 
częstotliwość ekstremalnych zjawisk 
pogodowych  

Źródło: Opracowanie własne 

 

 SUKCESY I PROBLEMY 4.12.4

TABELA 41 SUKCESY I PROBLEMY 

SUKCESY PROBLEMY 

 wysoki potencjał reagowania i efektywność 
działań ratowniczych służb  

 niedostatecznie rozwinięta infrastruktura 
drogowa i kolejowa do rosnących potrzeb 
przewozowych ładunków niebezpiecznych na 
ważnych szlakach komunikacyjnych 
przebiegających przez region   

Źródło: Opracowanie własne 

 

 OCENA POTRZEBY REALIZACJI CELÓW REKOMENDOWANYCH W WYTYCZNYCH MŚ 4.12.5

TABELA 42 CELE REKOMENDOWANE W WYTYCZNYCH MŚ W KONTEKŚCIE POTRZEB WYNIKAJĄCYCH 
Z OCENY STANU W OBSZARZE INTERWENCJI ZAGROŻENIE POWAŻNYMI AWARIAMI - OCENA  

Rekomendowany cel 

Zasadność realizacji 
celu wynikająca 
z oceny stanu 

TAK/NIE 

Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń TAK 

Przeciwdziałanie awariom instalacji przemysłowych TAK 

Minimalizacja potencjalnych negatywnych skutków awarii dla ludzi, środowiska, 
dziedzictwa  kulturowego, działalności gospodarczej 

TAK 

Źródło: Opracowanie własne 
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4.13 POWIĄZANIA ZIDENTYFIKOWANYCH POTRZEB W OBSZARACH PRZYSZŁEJ 
INTERWENCJI Z ZAGADNIENIAMI HORYZONTALNYMI 

Zgodnie z Wytycznymi, każdy obszar przyszłej interwencji powinien być rozpatrzony 
z uwzględnieniem zagadnień horyzontalnych. W tabeli poniżej zaprezentowano, które obszary 
przyszłej interwencji będą miały bezpośredni lub pośredni związek z wybranymi zagadnieniami 
horyzontalnymi w kontekście zidentyfikowanych potrzeb, a w których obszarach związek taki nie 
będzie zachodził. 

Objaśnienie oznaczeń w tabeli: 

 BEZPOŚREDNI - potrzeby w obszarze przyszłej interwencji w sposób zasadniczy odnoszą się do zagadnienia 
horyzontalnego  (problemy i sukcesy zidentyfikowane w obszarze przyszłej interwencji są bezpośrednio 
powiązane z zagadnieniem horyzontalnym) 

 POŚREDNI  - potrzeby w obszarze przyszłej interwencji odnoszą się do zagadnienia horyzontalnego tylko 
w pewnym stopniu  (problemy i sukcesy maja pośredni związek z zagadnieniem horyzontalnym) 

 BEZ ZWIĄZKU  - potrzeby w obszarze przyszłej interwencji nie odnoszą się do zagadnienia horyzontalnego 

 

TABELA 43 POWIĄZANIA ZINDENTYFIKOWANYCH POTRZEB W OBSZARACH PRZYSZŁEJ INTERWENCJI 
Z ZAGADNIENIAMI HORYZONTALNYMI 

Obszary przyszłej 
interwencji: 

Powiązania z zagadnieniami (kwestiami) horyzontalnymi: 

adaptacja do 
zmian klimatu 

nadzwyczajne 
zagrożenia środowiska 

działania 
edukacyjne 

monitoring 
środowiska 

I Ochrona klimatu i jakości 
powietrza 

    

II Zagrożenia hałasem     

III Pola elektromagnetyczne     

IV Gospodarowanie wodami     

V Gospodarka wodno-ściekowa     

VI Zasoby geologiczne     

VII Gleby     

VIII Gospodarka odpadami 
i zapobieganie powstawaniu 
odpadów 

    

IX Zasoby przyrodnicze     

X Zagrożenia poważnymi 
awariami 

    

Źródło: Opracowanie własne 

 

PODSUMOWANIE 

Zasadniczo jako obszary, w których wszystkie zagadnienia horyzontalne będą miały bezpośrednie 
znaczenie, można wskazać Obszar I Ochrona klimatu i jakości powietrza oraz Obszar IX Zasoby 
przyrodnicze; zaś obszarami, w których powiązanie z zagadnieniami horyzontalnymi będzie bez 
związku lub marginalne, są: Obszar III Pola elektromagnetyczne i Obszar VI Zasoby geologiczne.  

Kwestia adaptacji do zmian klimatu będzie miała kluczowe znaczenie w obszarach: I Ochrona klimatu 
i jakości powietrza, IV Gospodarowanie wodami, V Gospodarka wodno-ściekowa, VII Gleby i IX 
Zasoby przyrodnicze. 

Nadzwyczajne zagrożenia środowiska powinny być najbardziej brane pod uwagę w obszarach: 
I Ochrona klimatu i jakości powietrza, IV Gospodarowanie wodami, V Gospodarka wodno-ściekowa, 
IX Zasoby przyrodnicze i X Zagrożenia poważnymi awariami. 

Działania edukacyjne należy uznać za element niezwykle ważny dla większości omawianych 
obszarów, jedynie w przypadku obszarów: III Pola elektromagnetyczne oraz VI Zasoby geologiczne 
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kwestia edukacji społeczeństwa wydaje się mieć marginalne znaczenie, niewymagające 
skoordynowanych działań skierowanych do społeczeństwa ogólnie (a tylko do wybranych grup, np. 
przedsiębiorstw wydobywających surowce). 

Z kolei monitorowanie poprawy stanu środowiska będzie zachodzić w każdym obszarze – zgodnie 
z tabelą proponowanych wskaźników, prezentowaną w dalszej części programu. 

 

 CELE PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA, ZADANIA I ICH FINANSOWANIE 5

 

5.1 CELE PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA  

Celem strategicznym poprzedniego jak i obecnego POŚ jest Zrównoważony rozwój powiatu 
janowskiego przy zachowaniu walorów środowiska naturalnego. 

W programie obowiązującym w latach 2009 – 2012 z perspektywą do roku 2019 zostały określone 
priorytety ekologiczne, w których wskazano poszczególne kierunki działań. 

Obecny POŚ wykonywany jest w oparciu o Wytyczne do opracowania wojewódzkich, powiatowych 
i gminnych programów ochrony środowiska, stąd przedstawione w tabeli poniżej priorytety 
ekologiczne i kierunki działań programu za lata 2009 – 2012 z perspektywą do roku 2019, zostały 
zweryfikowane i przyporządkowane wg 10 obszarów ochrony środowiska postulowanych 
w Wytycznych MŚ. 

 

TABELA 44 CELE POŚ NA LATA 2009 – 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2019 

Priorytety ekologiczne: Kierunki działań: 

Ochrona dziedzictwa 
przyrodniczego i racjonalne 
wykorzystanie zasobów przyrody 

 ochrona istniejących obszarów i obiektów prawnie chronionych, 

 wzmocnienie systemu obszarów chronionych województwa 
lubelskiego poprzez tworzenie nowych obszarów, 

 ochrona zasobów i walorów przyrodniczych i krajobrazowych poza 
obszarami prawnie chronionymi, 

 ochrona obszarów wodno-błotnych (torfowiska, mokradła, bagna), 

 odtworzenie zniszczonych ekosystemów i siedlisk, odbudowa 
zagrożonych gatunków roślin i zwierząt, 

 zwiększenie lesistości powiatu, 

 zwiększenie powierzchni lasów ochronnych w obrębie lasów 
prywatnych, 

 ochrona gleb o najlepszej przydatności rolniczej, 

 rekultywacja gruntów zdegradowanych, 

 racjonalne korzystanie z zasobów kopalin. 

Zrównoważone wykorzystanie 
materiałów, wody i energii 

 zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii (wdrożenie 
„Programu Rozwoju Alternatywnych Źródeł Energii dla 
Województwa Lubelskiego”), 

 prowadzenie działań energooszczędnych w mieszkalnictwie i 
budownictwie poprzez stosowanie energooszczędnych materiałów 
budowlanych oraz wykonywanie termomodernizacji, szczególnie w 
obiektach użyteczności publicznej, 

 wdrażanie programów efektywnego wykorzystania wody w 
przemyśle i działalności gospodarczej, w tym zamkniętych jej 
obiegów, ujętych w „Programie gospodarki wodnej województwa 
lubelskiego” i w „Programie małej retencji dla województwa 
lubelskiego” oraz odbudowa melioracji podstawowych i 
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szczegółowych). 

Dalsza poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego 

Jakość wód  uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracjach ujętych w 
Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK), 

 uporządkowanie gospodarki ściekowej w utworzonych na terenie 
województwa aglomeracjach powyżej 2000 RLM (nie 
uwzględnionych w KPOŚK), 

 budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach, gdzie 
uwarunkowania techniczne lub ekonomiczne wskazują na 
nieefektywność rozwiązań w zakresie zbiorowego odprowadzania 
ścieków, 

 uporządkowanie gospodarki ściekami opadowymi poprzez budowę, 
rozbudowę i modernizację kanalizacji deszczowej oraz urządzeń 
podczyszczających, 

 aktywizacja gmin, które nie wykazują zaangażowania w 
rozwiązywanie problemów gospodarki wodno-ściekowej na swoim 
terenie, 

 ochrona wód powierzchniowych i podziemnych. 

Jakość powietrza 
atmosferycznego 

 redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, w tym emisji gazów 
cieplarnianych ze wszystkich sektorów gospodarki, a zwłaszcza z 
zakładów energetycznego spalania paliw (poprzez modernizację 
istniejących technologii i wprowadzanie nowych, nowoczesnych 
urządzeń), a także z indywidualnego ogrzewania mieszkań (poprzez 
korzystanie z ekologicznych nośników energii ), 

 ograniczanie emisji ze środków transportu poprzez modernizację 
taboru, wykorzystywanie paliwa gazowego w miejsce oleju 
napędowego i benzyny oraz zwiększanie płynności ruchu 
samochodowego. 

Gospodarka odpadami  rozwój systemów zorganizowanego odbierania i zbierania odpadów 
komunalnych, w tym segregacji odpadów, 

 edukacja ekologiczna mieszkańców, 

 dostosowanie składowisk odpadów do wymagań prawnych oraz 
zamknięcie do końca 2009r. wszystkich składowisk 
niedostosowanych, rekultywacja składowisk zamkniętych, 

 tworzenie GPZON (Gminne Punkty Zbierania Odpadów 
Niebezpiecznych). 

Oddziaływanie hałasu  zmniejszenie negatywnego oddziaływania hałasu na zdrowie 
człowieka i środowisko, zwłaszcza w obszarze miasta Janowa 
Lubelskiego, w obrębie dróg krajowych i na terenach turystyczno-
rekreacyjnych 

Oddziaływanie pól 
elektromagnetycznych 

 monitoring pól elektromagnetycznych, 

 edukacja ekologiczna nt. rzeczywistej skali zagrożenia emisją pól. 

Poważne awarie  działania zapobiegające powstawaniu poważnych awarii w 
zakładach oraz w trakcie przewozu materiałów niebezpiecznych, 

 szybkie usuwanie skutków poważnych awarii 

Doskonalenie systemu 
zarządzania ochroną środowiska 

 prowadzenie edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, 
dotyczącej wszystkich elementów środowiska oraz promocja 
przyjaznych środowisku postaw konsumenckich,  

 wspieranie podmiotów gospodarczych wdrażających / 
posiadających systemy zarządzania środowiskowego,  

 zapewnienie integracji celów ochrony środowiska ze strategiami 
rozwoju różnych sektorów gospodarczych,  

 uwzględnianie aspektów ekologicznych w planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym,  

 intensyfikacja współpracy ponadregionalnej i międzynarodowej w 
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zakresie ochrony środowiska. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Janowskiego na lata 2009 – 2012 
z perspektywą do roku 2016 

 

TABELA 45 CELE POŚ NA LATA 2017 – 2020 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2024 

Obszary przyszłej 
interwencji: 

Cele POŚ na lata 2017 – 2020 z perspektywą do roku 2024 

I Ochrona klimatu 
i jakości powietrza 

Poprawa jakości powietrza do osiągnięcia poziomów wymaganych przepisami prawa, 
spełnianie standardów emisyjnych z instalacji oraz promocja wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii 

II Zagrożenia hałasem Zmniejszenie zagrożenia mieszkańców powiatu ponadnormatywnym hałasem, 
zwłaszcza emitowanym przez środki transportu drogowego 

III Pola 
elektromagnetyczne 

Stała kontrola potencjalnych źródeł pól elektromagnetycznych 

IV Gospodarowanie 
wodami 

Zapewnienie skutecznej ochrony przed podtopieniami i suszą 

V Gospodarka wodno-
ściekowa 

Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych  
Rozbudowa infrastruktury związanej z oczyszczaniem ścieków na obszarach wiejskich 

VI Zasoby geologiczne Optymalizacja wykorzystania zasobów kopalin oraz ograniczenie presji na środowisko 
w trakcie prowadzenia geologicznych prac poszukiwawczych i rozpoznawczych oraz 
w trakcie eksploatacji złóż kopalin 

VII Gleby Ochrona gleb na terenach rolnych i leśnych, ograniczenie negatywnego oddziaływania 
procesów gospodarczych na środowisko glebowe  

VIII Gospodarka 
odpadami 
i zapobieganie 
powstawaniu odpadów 

Ograniczenie ilości odpadów kierowanych do składowania, zapobieganie 
powstawaniu odpadów, zwiększenie poziomu recyklingu odpadów i przygotowania do 
ponownego użycia, zwiększenie udziału odpadów zbieranych selektywnie 

IX Zasoby przyrodnicze Zachowanie i wzmocnienie różnorodności biologicznej i krajobrazowej powiatu 
Rozwój trwale zrównoważonej, wielofunkcyjnej gospodarki leśnej 
Wdrożenie systemu prewencyjnego, mającego na celu zapobieganie szkodom 
w środowisku i sygnalizującego możliwość wystąpienia szkody 

X Zagrożenia poważnymi 
awariami 

Ograniczanie skutków poważnych awarii przemysłowych dla ludzi i środowiska 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej analizy stanu środowiska, informacji uzyskanych w ramach 
ankietyzacji podmiotów, analizy sprawozdań z wykonania POŚ oraz wytycznych MŚ 

 

Przeprowadzona diagnoza stanu środowiska w powiecie janowskim wskazuje, iż praktycznie każdy 
obszar środowiska (z wyjątkiem obszaru nr III – Pola elektromagnetyczne) wymaga prowadzenia 
działań mających na celu poprawę jakości środowiska, choć nie w każdym z nich działania te muszą 
być intensywne.  

Poniżej w tabeli ujęto syntetycznie, jakie kierunki działań wraz z typami zadań będą realizowane 
przez Zarząd Powiatu oraz gminy, lub inne wybrane podmioty realizujące zadania ochrony 
środowiska. Tabela ujmuje także wskaźniki, jakie będą brane pod uwagę w ramach monitorowania 
realizacji zadań wskazanych w POŚ – jako potencjalnie wpływających na wartość wyszczególnionych 
wskaźników11. 

 

                                                           
11 Zgodnie z zaleceniem Wytycznych MŚ w punkcie: Załącznik 1 – Wzór tabeli Cele, kierunki interwencji oraz zadania. 
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TABELA 46 TABELA WSKAŹNIKÓW MONITOROWANIA POŚ  ORAZ CELÓW, KIERUNKÓW DZIAŁAŃ I ZADAŃ12 PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W LATACH 2017 
– 2024 

Obszary 
przyszłej 

inter- 
wencji 

Cele POŚ na lata 
2017 – 2020 

z perspektywą do 
roku 2024 

Nazwa wskaźnika i źródło 
Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

Kierunki interwencji 
Typy zadań realizowanych  

w ramach poszczególnych kierunków 
interwencji 

Podmiot odpowiedzialny 

I O
ch

ro
n

a 
kl

im
at

u
 i 

ja
ko

śc
i p

o
w

ie
tr

za
 Poprawa jakości 

powietrza do 
osiągnięcia 
poziomów 

wymaganych 
przepisami prawa, 

spełnianie 
standardów 
emisyjnych 

z instalacji oraz 
promocja 

wykorzystania 
odnawialnych 
źródeł energii 

Emisja zanieczyszczeń gazowych 
z zakładów szczególnie uciążliwych 
ogółem (Mg) 
GUS 

3462 2600 

Zmniejszenie emisji 
gazów cieplarnianych 

i innych zanieczyszczeń 
emitowanych do 

powietrza m.in. poprzez 
przejście na gospodarkę 

niskoemisyjną we 
wszystkich sektorach 

Programy ochrony powietrza i ich 
aktualizacje 

Zarząd Województwa 
Lubelskiego, Sejmik 
Województwa Lubelskiego 

Remont kotłów w obiektach publicznych 
stanowiących własność jst 

Zarząd Powiatu, Gminy 

Modernizacja systemów ogrzewania 
budynków publicznych stanowiących 
własność jst 

Zarząd Powiatu, Gminy 

Montaż kolektorów słonecznych i paneli 
fotowoltaicznych na budynkach 
użyteczności publicznej  

Zarząd Powiatu, Gminy 

Poziom zanieczyszczeń powietrza wg 
oceny rocznej - kryteria dla ochrony 
zdrowia: 
1. Pył zawieszony PM10 Strefa lubelska 
2. Pył zawieszony PM 2,5  Strefa lubelska 
3. Benzo(a)piren Strefa lubelska 
Raport WIOŚ – Roczna ocena jakości 
powietrza w województwie lubelskim 

  
 

1.Klasyfikacja – 
C 

2.Klasyfikacja – 
C 

3.Klasyfikacja – 
C 

bieżący 
monitoring 

Wprowadzenie w planach 
zagospodarowania przestrzennego zapisów 
stwarzających warunki do stosowania 
odnawialnych źródeł energii 

Gminy 

Poziom zanieczyszczenia powietrza wg 
oceny rocznej - kryteria dla ochrony roślin: 
1. Dwutlenek siarki Strefa lubelska 
2. Tlenki azotu Strefa lubelska 
3. Ozon poziom docelowy Strefa lubelska 
4. Ozon poziom celu długoterminowego 
Strefa lubelska 
Raport WIOŚ – Roczna ocena jakości 
powietrza w województwie lubelskim 

 
1.Klasyfikacja – 

A 
2.Klasyfikacja – 

A 
3.Klasyfikacja – 

A 
4.Klasyfikacja – 

D2 

bieżący 
monitoring 

Rozwój i modernizacja 
transportu zbiorowego 
w kierunku transportu 

przyjaznego dla 
środowiska; wspieranie 

ekologicznych form 
transportu  

Budowa oraz przebudowa dróg gminnych 
i powiatowych 

Zarząd Powiatu, Gminy 

Termomodernizacja 
Docieplenie i wymiana drzwi zewnętrznych  
w budynkach mieszkalnych - 
termomodernizacja 

Gminy, mieszkańcy 

                                                           
12 Zdania realizowane przez Zarząd Powiatu – należą do zadań własnych organu opracowującego POŚ. 
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Obszary 
przyszłej 

inter- 
wencji 

Cele POŚ na lata 
2017 – 2020 

z perspektywą do 
roku 2024 

Nazwa wskaźnika i źródło 
Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

Kierunki interwencji 
Typy zadań realizowanych  

w ramach poszczególnych kierunków 
interwencji 

Podmiot odpowiedzialny 

Rozbudowa 
energooszczędnych 

systemów oświetlenia 
budynków i dróg 

publicznych 

Wymiana oświetlenia ulicznego na 
energooszczędne 

Gminy 

Modernizacja/wymiana 
indywidulanych źródeł 

ciepła 

Modernizacja systemu grzewczego, 
wymiana kotłów węglowych na piece 
gazowe, olejowe, pompy ciepła 

Gminy, mieszkańcy 

Liczba (szt.) i moc (MW) instalacji OZE  
URE 
(http://www.ure.gov.pl/uremapoze/mapa
.html) 

Liczba – 0 
Moc – 0 

bieżący 
monitoring 

Rozwój rozproszonych 
odnawialnych źródeł 

energii 

Montaż kolektorów słonecznych, montaż 
instalacji fotowoltaicznych, farmy 
fotowoltaiczne 

Zarząd Powiatu, Gminy 

Instalacja OZE w budynkach użyteczności 
publicznej 

Zarząd Powiatu, Gminy 

Czynne przyłącza sieci gazowej do 
budynków ogółem (szt.) 
Sprawozdanie z wykonania POŚ 

2489 
bieżący 

monitoring 

Rozwój i modernizacja 
zbiorowych systemów 

ciepłowniczych 

Opracowanie planów zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną i gaz 

Gminy 

Modernizacja sieci gazowej 

Polska Spółka 
Gazownictwa sp. z o.o. 
Oddział Zakład Gazowniczy 
w Lublinie 

  EDUKACJA 

Szkolenia w zakresie gospodarki 
niskoemisyjnej 

Gminy 

Edukacja mieszkańców gmin w zakresie 
efektywnego wykorzystania energii 
i gospodarki niskoemisyjnej 

Gminy 
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Obszary 
przyszłej 

inter- 
wencji 

Cele POŚ na lata 
2017 – 2020 

z perspektywą do 
roku 2024 

Nazwa wskaźnika i źródło 
Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

Kierunki interwencji 
Typy zadań realizowanych  

w ramach poszczególnych kierunków 
interwencji 

Podmiot odpowiedzialny 
II

 Z
ag

ro
że

n
ia

 h
ał

as
e

m
 Zmniejszenie 

zagrożenia 
mieszkańców 

powiatu 
ponadnormaty-
wnym hałasem, 

zwłaszcza 
emitowanym 
przez środki 
transportu 
drogowego 

Liczba mieszkańców zagrożonych 
ponadnormatywnym hałasem wyrażonym 
wskaźnikiem LDWN  
Monitoring Program ochrony środowiska 
przed hałasem dla województwa 
lubelskiego poza aglomeracjami 
położonych wzdłuż odcinków dróg 2014-
2024 

380 
bieżący 

monitoring 
Ochrona przed hałasem 

Program ochrony środowiska przed hałasem 
i jego aktualizacja 

Zarząd Województwa 
Lubelskiego, Sejmik 
Województwa Lubelskiego, 
Prezydent Miasta Lublin 
i rada miasta, Zarządcy 
dróg 

Kontrolowanie dopuszczalnych norm emisji 
hałasu z obiektów działalności gospodarczej 
oraz linii komunikacyjnych 

WIOŚ 

Liczba mieszkańców zagrożonych 
ponadnormatywnym hałasem wyrażonym 
wskaźnikiem LN  
Monitoring Program ochrony środowiska 
przed hałasem dla województwa 
lubelskiego poza aglomeracjami 
położonych wzdłuż odcinków dróg 2014-
2024 

319 
bieżący 
monitoring 

Zmniejszenie hałasu 

Remont dróg gminnych, powiatowych, 
krajowych 

Gminy/Zarząd Powiatu/ 
GDDKiA, Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Lublinie 

Wynikająca z programu ochrony przed 
hałasem realizacja planów inwestycyjnych 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad oraz Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Lublinie – budowa dróg, 
ekranów dźwiękochłonnych, wymiana 
nawierzchni na cichą, wprowadzenie zieleni 
ozdobnej 

   

Wprowadzanie ograniczeń prędkości ruchu 
na terenach zabudowanych 

Likwidacja operacji związanych z 
prostowaniem detali (zmiana technologii) 

CATERPILLAR Poland Sp. z 
o.o. 

Modernizacja pomieszczeń (kuchni i pralni) 
w celu zmniejszenia oddziaływania hałasu w 
obiektach Domu Pomocy Społecznej  

Starostwo Powiatowe w 
Janowie Lubelskim i 
,,BARKA'' Dom Pomocy 
Społecznej im. Jana Pawła 
II w Janowie Lubelskim 
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Obszary 
przyszłej 

inter- 
wencji 

Cele POŚ na lata 
2017 – 2020 

z perspektywą do 
roku 2024 

Nazwa wskaźnika i źródło 
Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

Kierunki interwencji 
Typy zadań realizowanych  

w ramach poszczególnych kierunków 
interwencji 

Podmiot odpowiedzialny 

Wprowadzenie do mpzp zapisów 
sprzyjających ograniczeniu zagrożeń 
hałasem (rozgraniczenie terenów 
o zróżnicowanej funkcji), np.: odsuwanie 
linii zabudowy od istniejących 
i potencjalnych źródeł hałasu oraz 
lokalizacja zabudowy mieszkaniowej na 
terenach o korzystnym klimacie 
akustycznym (bez istniejących 
i potencjalnych przekroczeń hałasu) 

Gminy 

II
I P

o
la

 

e
le

kt
ro

m
ag

n
e

ty
cz

n
e

 Stała kontrola 
potencjalnych 

źródeł pól 
elektromagnetycz

-nych 
Liczba punktów pomiarowych, w których 
zanotowano przekroczenia 
Raport WIOŚ 

0 0 

Zadania z zakresu 
ograniczenia 

niekorzystnego 
oddziaływania pól 

elektromagnetycznych, 
np. uwzględnianie 

w mpzp, monitoring. 

Prowadzenie cyklicznych badań kontrolnych 
poziomów pól elektromagnetycznych 

WIOŚ 

IV
 G

o
sp

o
d

ar
o

w
an

ie
 w

o
d

am
i Zapewnienie 

skutecznej 
ochrony przed 

powodzią i suszą 

- - - 

Gospodarowanie 
wodami dla ochrony 

przed: powodzią, suszą 
i deficytem wody; 

zwiększenie retencji 
wodnej 

Opracowanie i wdrożenie zasad 
renaturalizacji małych cieków wodnych 
zamienionych na proste kanały melioracyjne 

Zarząd Województwa 
Lubelskiego, Sejmik 
Województwa Lubelskiego 

Modernizacja stawów rybnych 
Właściciele stawów 
rybnych 

Przygotowywanie planów przeciwdziałania 
skutkom suszy w regionach wodnych 

RZGW w Krakowie 

- - - 

Zwiększenie 
bezpieczeństwa 
powodziowego, 

minimalizacja ryzyka 

Koszenie i konserwacja rowów 
melioracyjnych 

Właściciele nieruchomości, 
na których znajdują się 
rowy melioracyjne 
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Obszary 
przyszłej 

inter- 
wencji 

Cele POŚ na lata 
2017 – 2020 

z perspektywą do 
roku 2024 

Nazwa wskaźnika i źródło 
Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

Kierunki interwencji 
Typy zadań realizowanych  

w ramach poszczególnych kierunków 
interwencji 

Podmiot odpowiedzialny 

powodziowego 
Regulacja potoków i rzek, bieżąca 
konserwacja urządzeń melioracyjnych 
i cieków wodnych oraz konserwacja 
urządzeń i budowli wodnych służących do 
gromadzenia i odprowadzania wód 

Administratorzy cieków 
wodnych  

Zużycie wody na potrzeby gospodarki 
narodowej i ludności w ciągu roku (dam3) 
GUS 

16 281,9 
bieżący 

monitoring 
Optymalizacja zużycia 

wody 

Wprowadzanie rozwiązań technicznych 
i technologicznych pozwalających na 
ograniczenie zużycia wody (np. Zakup 
baterii "wodooszczędnych" - CATERPILLAR 
Poland Sp. z o.o.) 

Przedsiębiorstwa 

V
 G

o
sp

o
d

ar
ka

 w
o

d
n

o
-ś

ci
e

ko
w

a Osiągnięcie 
i utrzymanie 

dobrego stanu 
wód powierzchnio 

-wych 
i podziemnych 

powiatu; 
Rozbudowa 

infrastruktury 
związanej 

z oczyszczaniem 
ścieków na 
obszarach 
wiejskich 

Długość sieci wodociągowej rozdzielczej 
(km) 
GUS 

446,6 
bieżący 

monitoring 

Zapewnienie dostępu do 
czystej wody dla 
społeczeństwa i 

gospodarki 

Przebudowa obiektów i wymiana urządzeń 
ujęcia wody (modernizacja ujęć wód 
głębinowych) 

Gminy 

Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej Gminy, MPWiK 

Budowa przepompowni wody Gminy 

Wprowadzenie systemu elektronicznego 
odczytu wodomierzy  

Gminy 

Nieoczyszczone ścieki przemysłowe 
wymagające oczyszczania odprowadzone 
do wód lub do ziemi razem (dam3) 
GUS 

55 
bieżący 

monitoring 

Poprawa jakości wód 
powierzchniowych 

i podziemnych 

Monitoring gospodarki wodno-ściekowej 
(badania wód, ścieków, odcieków, 
wizualizacja, kontroling parametrów 
ilościowych i jakościowych wód i ścieków) 

Gminy, WIOŚ, WSSE, 
właściciele instalacji 

Długość sieci kanalizacyjnej (km) 
GUS 

57,9 
bieżący 

monitoring 
Rozbudowa 

infrastruktury 
oczyszczania ścieków, 

w tym realizacja 
programów sanitacji 

w zabudowie 
rozproszonej 

Budowa kanalizacji, w tym kanalizacji 
deszczowej 

Gminy 

Liczba przydomowych oczyszczalni 
ścieków 
GUS 

958 1600 
Budowa przydomowych oczyszczalni 
ścieków  

Gminy, mieszkańcy 

Odsetek ludności korzystającej z 
oczyszczalni ścieków (%) 

29 
bieżący 

monitoring 
Budowa hydroforni  Gminy 
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Obszary 
przyszłej 

inter- 
wencji 

Cele POŚ na lata 
2017 – 2020 

z perspektywą do 
roku 2024 

Nazwa wskaźnika i źródło 
Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

Kierunki interwencji 
Typy zadań realizowanych  

w ramach poszczególnych kierunków 
interwencji 

Podmiot odpowiedzialny 

GUS 
Inwentaryzacja zbiorników 
bezodpływowych na ścieki (szamba) 

Gminy 

V
I Z

as
o

b
y 

ge
o

lo
gi

cz
n

e
 Optymalizacja 

wykorzystania 
zasobów kopalin 
oraz ograniczenie 

presji na 
środowisko 

w trakcie 
prowadzenia 
geologicznych 

prac 
poszukiwawczych 
i rozpoznawczych 

oraz w trakcie 
eksploatacji złóż 

kopalin 

Liczba aktualnych koncesji na wydobycie 
kruszyw naturalnych wydanych przez 
Starostę Powiatu (szt.) 
Raport z wykonania POŚ dla powiatu 
janowskiego 

4 
bieżący 

monitoring 

Racjonalne i efektywne 
gospodarowanie 

zasobami kopalin ze złóż 
Wydawanie koncesji 

Marszałek Województwa, 
Zarząd Powiatu 

Ochrona zasobów złóż 
kopalin 

Ujawnianie złóż kopalin w celu ich ochrony 
w studiach uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy, 
miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego oraz planach 
zagospodarowania przestrzennego 
województwa 

Zarząd Powiatu, Gminy 

V
I G

le
b

y Ochrona gleb na 
terenach rolnych 

i leśnych, 
ograniczenie 
negatywnego 
oddziaływania 

procesów 
gospodarczych na 

środowisko 
glebowe oraz 

zwiększenie skali 
rekultywacji 

terenów 
zdegradowanych 

Powierzchnia gruntów wymagających 
rekultywacji ogółem (ha) 
GUS 

bieżący monitoring 

Ochrona i zapewnienie 
właściwego sposobu 

użytkowania 
powierzchni ziemi 

Monitoring jakości gleb 
IUNG w Puławach, Stacja 
Chemiczno-Rolnicza w 
Lublinie, Gminy 

Kształtowanie struktury upraw 
przeciwdziałającej erozji i pogarszaniu się 
jakości gleb 

ODR 

Wprowadzenie do mpzp. konieczności 
ochrony gleb klasy I-IV i racjonalnego 
gospodarowania ich zasobami 

Gminy 

Remediacja terenów 
zanieczyszczonych oraz 
rekultywacja terenów 

zdegradowanych 

Identyfikacja potencjalnych zanieczyszczeń 
powierzchni ziemi 

Zarząd Powiatu 

Dokonywanie wpisów, aktualizacji 
i uzupełnień w rejestrze historycznych 
zanieczyszczeń powierzchni ziemi 

RDOŚ 
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Obszary 
przyszłej 

inter- 
wencji 

Cele POŚ na lata 
2017 – 2020 

z perspektywą do 
roku 2024 

Nazwa wskaźnika i źródło 
Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

Kierunki interwencji 
Typy zadań realizowanych  

w ramach poszczególnych kierunków 
interwencji 

Podmiot odpowiedzialny 

Podejmowanie działań zapobiegających 
i naprawczych w odniesieniu do szkód 
w powierzchni ziemi 

Korzystający ze środowiska 
lub RDOŚ 

   

EDUKACJA 

Promowanie zasad Kodeksu Dobrej praktyki 
Rolniczej 

Gminy, ODR 

   
Szkolenie rolników w zakresie stosowania 
środków ochrony roślin i nawożenia 

Gminy, ODR 

   
Wspieranie i promocja gospodarstw 
ekologicznych 

Gminy, ODR 

   

Promowanie upraw energetycznych na 
ugorach, nieużytkach, glebach 
zdegradowanych 

ODR 

V
II

I G
o

sp
o

d
ar

ka
 o

d
p

ad
am

i i
 z

ap
o

b
ie

ga
n

ie
 

p
o

w
st

aw
an

iu
 o

d
p

ad
ó

w
 Ograniczenie 

ilości odpadów 
kierowanych do 

składowania, 
zwiększenie 

poziomu 
recyklingu 
odpadów 

i przygotowania 
do ponownego 

użycia, 
zwiększenie 

udziału odpadów 
zbieranych 
selektywnie 

Liczba gmin posiadających punkty 
selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych (szt.) 
Raport w wykonania programu ochrony 
środowiska 

1 5 

Budowa infrastruktury 
do selektywnego 

zbierania odpadów 
komunalnych 

Tworzenie punktów ponownego użycia oraz 
punktów napraw umożliwiających wymianę 
rzeczy używanych np. w ramach punktów 
selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych (PSZOK)  

Gminy, ZZO 

Racjonalne 
gospodarowanie  

odpadami zgodnie 
z hierarchią sposobów 

postępowania 
z odpadami, w tym 

wykorzystanie ich na 
cele energetyczne 

Zagospodarowanie odpadów zielonych oraz 
odpadów z rolnictwa, leśnictwa 
i pokrewnych dziedzin gospodarki oraz 
komunalnych osadów ściekowych 

Gminy, przedsiębiorstwa 
gminne i prywatne Ilość osadów ściekowych wytworzonych w 

ciągu roku stosowanych w rolnictwie (Mg) 
GUS 

519 
bieżący 

monitoring 

Odpady komunalne wytworzone w ciągu 
roku poddane odzyskowi (Mg) 
GUS 

5 278,44 

utrzymanie 
status quo 
i bieżący 

monitoring 

Zakup pojemników do zbierania i segregacji 
odpadów 

Gminy 

Rekultywacja składowisk odpadów 
Gminy (Gmina Potok 
Wielki) 
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Obszary 
przyszłej 

inter- 
wencji 

Cele POŚ na lata 
2017 – 2020 

z perspektywą do 
roku 2024 

Nazwa wskaźnika i źródło 
Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

Kierunki interwencji 
Typy zadań realizowanych  

w ramach poszczególnych kierunków 
interwencji 

Podmiot odpowiedzialny 

Ilość wyrobów zawierających azbest na 
terenie powiatu (Mg) 
Raport z realizacji Planu Gospodarki dla 
Województwa Lubelskiego 2022/ 
Raporty z wykonania POS – powiatowe i 
gminne 

21 200,15 
bieżący 

monitoring 

Gospodarowanie 
odpadami innymi niż 

komunalne 

Realizacja zadań w zakresie 
gospodarowania azbestem określonych w 
"Programie usuwania wyrobów 
zawierających azbest dla terenów 
województwa lubelskiego " 

Gminy 

Realizacja projektu pod nazwą "System 
gospodarowania odpadami azbestowymi na 
terenie województwa lubelskiego" 

Samorząd Województwa 
Lubelskiego/ jednostka 
organizacyjna 
Województwa Lubelskiego 

    

Likwidacja dzikich wysypisk Gminy 

Gospodarowanie odpadami w 
przedsiębiorstwach, np.: Segregacja 
odpadów/ zakup pras do tektury i plastiku - 
CATERPILLAR Poland Sp. z o.o. 

Przedsiębiorstwa 

Rekultywacja składowisk odpadów innych 
niż komunalne 

Gminy, właściciele 
składowisk 

  EDUKACJA 

Promowanie oraz wspieranie działań 
edukacyjno-informacyjnych w zakresie 
zapobiegania powstawaniu odpadów   

Marszałek Województwa, 
Gminy 

Działania edukacyjno-informacyjne 
dotyczące właściwego postępowania 
z odpadami w tym zwiększenia 
efektywności selektywnego zbierania 
u „źródła”  

Gminy 

Wsparcie dla akcji "sprzątanie świata" Gminy 

Zakup worków na śmieci i rękawiczek wraz 
z zagospodarowaniem śmieci - akcja 
wspólnie organizowana przez Urzędy Gmin 
i szkoły na terenie gmin 

Gminy 

IX
 Z

as
o

b
y 

p
rz

yr
o

d
n

i

cz
e

 Zachowanie 
i wzmocnienie 
różnorodności 

biologicznej 
i krajobrazowej 

Powierzchnia obiektów i obszarów 
o szczególnych walorach przyrodniczych 

prawnie chronionych ogółem (ha) 
GUS RDOŚ GDOŚ 

55 106,10 

utrzymanie 
status quo 
i bieżący 

monitoring 

Ochrona różnorodności 
biologicznej i funkcji 
ekosystemów, w tym 
m.in.: przywrócenie/ 

utrzymanie właściwego 

Inwentaryzacje zasobów przyrodniczych 
oraz monitoringu siedlisk i gatunków  

Zarząd Województwa 
Lubelskiego, Sejmik 
Województwa Lubelskiego, 
RDOŚ, Zarząd Powiatu, 
Gminy  

Inwentaryzacje i waloryzacje przyrodnicze 
gmin 
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Obszary 
przyszłej 

inter- 
wencji 

Cele POŚ na lata 
2017 – 2020 

z perspektywą do 
roku 2024 

Nazwa wskaźnika i źródło 
Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

Kierunki interwencji 
Typy zadań realizowanych  

w ramach poszczególnych kierunków 
interwencji 

Podmiot odpowiedzialny 

powiatu; Rozwój 
trwale 

zrównoważonej, 
wielofunkcyjnej 

gospodarki leśnej; 
Wdrożenie 

systemu 
prewencyjnego, 

mającego na celu 
zapobieganie 

szkodom 
w środowisku 

i sygnalizującego 
możliwość 

wystąpienia 
szkody 

stanu ochrony siedlisk 
przyrodniczych 

i gatunków fauny i flory 
w ramach sieci Natura 

2000; ochrona form 
ochrony przyrody 
i innych obszarów 

cennych przyrodniczo 

Wykonywanie opracowań 
ekofizjograficznych (do nowych 
miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego) 

Zwiększenie powierzchni obszarów 
chronionych 

Zarząd Województwa 
Lubelskiego, Sejmik 
Województwa Lubelskiego 

Ocena potrzeb i uzupełnienie sieci 
rezerwatów przyrody pod kątem ich 
ekologicznej reprezentatywności 

RDOŚ 

Włączanie wskazań planów ochrony lub 
planów zadań ochronnych obszarów 
chronionych do dokumentów sektorowych 
i aktów prawa miejscowego 

Zarząd Województwa 
Lubelskiego, Sejmik 
Województwa Lubelskiego, 
Gminy 

Ustanowienie i wdrożenie monitoringu 
realizacji działań ochronnych, w tym na 
obszarach Natura 2000 

Zarząd Województwa 
Lubelskiego, Sejmik 
Województwa Lubelskiego, 
RDOŚ 

Wykonanie zadań ochronnych wynikających 
z PZO dla obszarów Natura 2000 (przy 
współpracy z RDOŚ). 

RDOŚ, nadleśnictwa 

Leczenie (w tym zwalczanie szrotówka 
kasztanowcowiaczka), pielęgnacja 
drzewostanów oraz nasadzenia drzew 
i krzewów  

Gminy, RDOŚ 

Likwidacja barier na trasach 
przemieszczania się gatunków 

Zarząd Województwa 
Lubelskiego, Sejmik 
Województwa Lubelskiego, 
zarządcy dróg 

Utrzymanie, wymiana i wprowadzenie 
zadrzewień przydrożnych  

Zarządcy dróg 

Utrzymanie drożności ekologicznej w 
obrębie lokalnego systemu ekologicznego 
oraz jego powiązań z ponadlokalną siecią 
ekologiczną 

Gminy 
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Obszary 
przyszłej 

inter- 
wencji 

Cele POŚ na lata 
2017 – 2020 

z perspektywą do 
roku 2024 

Nazwa wskaźnika i źródło 
Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

Kierunki interwencji 
Typy zadań realizowanych  

w ramach poszczególnych kierunków 
interwencji 

Podmiot odpowiedzialny 

Uwzględnianie zapisów „Planu 
zagospodarowania przestrzennego woj. 
Lubelskiego” w zakresie ochrony terenów 
otwartych, tożsamości krajobrazu, 
kształtowania zabudowy – w studiach 
kierunków i uwarunkowań 
zagospodarowania przestrzennego gmin 
i m.p.z.p 

Gminy 

Utrzymanie 
i odtwarzanie 

ekosystemów i ich 
funkcji 

Zachowanie w stanie zbliżonym do 
naturalnego śródleśnych bagien, użytków 
do szczególnej ochrony 

RDOŚ, Nadleśnictwa, 
właściciele gruntów 

Zachowanie śródleśnych łąk znajdujących 
się w zasobach nadleśnictwa poprzez ich 
koszenie, są to żerowiska rzadkich 
gatunków zwierząt 

Nadleśnictwa 

Zwiększenie różnorodności biologicznej 
poprzez przebudowę drzewostanów – 
dostosowanie składu gatunkowego do 
właściwego siedliska 

Nadleśnictwa 

Zadania z zakresu czynnej ochrony 
chronionych i rzadkich gatunków roślin 
i zwierząt 

RDOŚ, Nadleśnictwa 

Liczba pomników przyrody ogółem 
GUS, RDOŚ,  Raporty z wykonania POŚ 

126 

utrzymanie 
status quo 
i bieżący 

monitoring 

Ochrona krajobrazu 

Uwzględnianie wyników audytu 
krajobrazowego w zakresie ochrony 
krajobrazu w studiach uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy oraz mpzp. 

Gminy 

Pielęgnacja i konserwacja pomników 
przyrody 

Gminy 

Wykonanie pieszej ścieżki rekreacyjno-
edukacyjnej wokół stawów w Potoczku 

Gmina Potok Wielki 
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Obszary 
przyszłej 

inter- 
wencji 

Cele POŚ na lata 
2017 – 2020 

z perspektywą do 
roku 2024 

Nazwa wskaźnika i źródło 
Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

Kierunki interwencji 
Typy zadań realizowanych  

w ramach poszczególnych kierunków 
interwencji 

Podmiot odpowiedzialny 

Realizacja zadań z zakresu czynnej ochrony 
ekosystemów na obszarach objętych 
formami ochrony przyrody: parki 
krajobrazowe i obszary chronionego 
krajobrazu 

Zarządcy parków / gminy 

Poziom lesistości (%) 
GUS 

40,5 

utrzymanie 
status quo 
i bieżący 

monitoring 

Trwale zrównoważona 
gospodarka leśna, 

ochrona gatunkowa 

Uwzględnienie w planach 
zagospodarowania przestrzennego 
i studium uwarunkowań terenów 
predysponowanych do zalesień 

Gminy 
Powierzchnia lasów (ha) 
GUS 

35 444,86 

utrzymanie 
status quo 
i bieżący 

monitoring 

Powierzchnia gruntów zalesionych (ha 
w danym roku) 
Raport z wykonania POŚ 

0,8 
bieżący 

monitoring 
Zalesianie gruntów porolnych na terenach 
Lasów Państwowych 

RDLP 

Powierzchnia parków, zieleńców i terenów 
zieleni osiedlowej ogółem w miastach (ha) 
GUS 

11,64 
bieżący 

monitoring 
Tworzenie zielonej 

infrastruktury 

Modernizacja infrastruktury szlaków 
turystycznych / Budowa i rozbudowa 
szlaków pieszych (chodników) i ścieżek 
rowerowych, tras wycieczkowych 

Gminy, nadleśnictwa 

Zaadoptowanie terenu na funkcje 
rekreacyjno-sportowe z urządzeniami 
zieleni miejskiej 

Gminy 

Zakup drzew i krzewów w celu dokonania 
nasadzeń przy budynkach użyteczności 
publicznej na terenie gminy 

Gminy 



60 

Obszary 
przyszłej 

inter- 
wencji 

Cele POŚ na lata 
2017 – 2020 

z perspektywą do 
roku 2024 

Nazwa wskaźnika i źródło 
Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

Kierunki interwencji 
Typy zadań realizowanych  

w ramach poszczególnych kierunków 
interwencji 

Podmiot odpowiedzialny 

Urządzenie terenów zieleni, w tym skwerów 
oraz bieżące utrzymanie zieleni 

Gminy 

  EDUKACJA 

Programy ekologiczne realizowane przez 
szkoły (organizowanie wycieczek, pikników 
konkursów, prelekcji o tematyce 
ekologicznej) 

Szkoły 

Warsztaty ekologiczne dla młodzieży 
szkolnej  

Zarząd Powiatu, Gminy, 
szkoły, nadleśnictwa, 
organizacje pozarządowe 

Promocja wśród rolników korzyści 
z zachowania drobno przestrzennych form 
krajobrazowych – miedz, zadrzewień 
śródpolnych, oczek wodnych, torfowisk itp. 

Gminy, RDOŚ, ODR, 
organizacje pozarządowe, 
organizacje ekologiczne 

Edukacja nieformalna: Akcja sprzątania 
świata, Konkursy wiedzy o ochronie 
środowiska 

Gminy, Przedszkola, Szkoły 

Edukacja ekologiczna realizowana 
w przedszkolach, szkołach (programy 
ekologiczne, konkursy, olimpiady) 

Gminy, szkoły 

Materiały informacyjno-edukacyjne dla 
dzieci i młodzieży i szkolnej 

Gminy, szkoły 

Eksponowanie funkcji społecznych lasu. 
Edukacja społeczeństwa w zakresie wiedzy 
leśnej, konieczności przestrzegania norm 
obowiązujących w lesie, idei 
zrównoważonego rozwoju lasów (w oparciu 
o programy edukacji leśnej społeczeństwa) 

Nadleśnictwa 

X
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i Ograniczanie 
skutków 

poważnych awarii 
przemysłowych 

dla ludzi 
i środowiska 

Liczba przypadków wystąpienia 
poważnych awarii  
GUS, Raport ochrona środowiska 

0 
bieżący 

monitoring 

Wspieranie inwestycji 
ukierunkowanych na 

konkretne rodzaje 
zagrożeń 

Dofinansowanie do zakupu samochodów 
strażackich i policyjnych 

Gminy 

Doposażenie aktywnych OSP Gminy 

Budowa monitoringu miejskiego Gminy 
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Obszary 
przyszłej 

inter- 
wencji 

Cele POŚ na lata 
2017 – 2020 

z perspektywą do 
roku 2024 

Nazwa wskaźnika i źródło 
Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

Kierunki interwencji 
Typy zadań realizowanych  

w ramach poszczególnych kierunków 
interwencji 

Podmiot odpowiedzialny 

Budowa zintegrowanej platformy cyfrowej 
do alarmowania służb ratowniczych i 
ludności powiatu janowskiego”  

OSP Potok Wielki i OSP 
Potok Stany 

Zakup łączności radiowej dla jednostki ZOSP 
CATERPILLAR-FORTACO w ramach ćwiczeń 
p.poż. 

CATERPILLAR Poland Sp. z 
o.o. 

Przeciwdziałanie 
awariom instalacji 
przemysłowych, 

minimalizacja 
potencjalnych 

negatywnych skutków 
awarii dla ludzi, 

środowiska, dziedzictwa  
kulturowego, 
działalności 

gospodarczej 

Szybkie oczyszczanie i usuwanie 
zanieczyszczeń powstałych w wyniku 
powstania jakiegokolwiek  przypadku awarii 

Gminy, Państwowa Straż 
Pożarna 

Zakup części zamiennych do pojazdów, 
sprzęt przeciwpożarniczy, motopompy itp.; 
usuwanie skutków awarii w przypadku 
nieustalenia sprawcy 

Gminy 

Bieżący nadzór nad zakładami zwiększonego 
i dużego ryzyka wystąpienia poważnych 
awarii przemysłowych (ZDR, ZZR) oraz 
aktualizacja rejestru tych zakładów 

Komenda Wojewódzka 
Państwowej Straży 
Pożarnej, Komenda 
Powiatowa Państwowej 
Straży Pożarnej, 
Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska 

Doposażenie w sprzęt minimalizujący 
oddziaływanie  awarii – agregaty 
prądotwórcze 

Gminy 

  EDUKACJA 

Aktualizacja informacji o zakładach 
o zwiększonym i dużym ryzyku wystąpienia 
poważnej awarii 

Gminy 

Organizacja konkursów    o tematyce 
pożarniczej i bezpieczeństwa w szkołach na 
terenie gminy. 

Gminy 

Edukacja społeczeństwa na wypadek 
wystąpienia awarii przemysłowej 

Gminy, Wojewoda, 
zarządcy dróg 

Źródło: Opracowano na podstawie Wytycznych MŚ, informacji przekazanych przez przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim oraz pozostałych źródeł danych wskazanych 
w niniejszym programie ochrony środowiska 
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5.2 HARMONOGRAM ZADAŃ WŁASNYCH ORGANU OPRACOWUJĄCEGO POŚ  

Zgodnie z Wytycznymi MŚ, przedstawienie harmonogramu rzeczowo-finansowego powinno dotyczyć zadań własnych organu opracowującego POŚ – a więc 
Zarządu Powiatu13. Do zadań własnych organu opracowującego POŚ należą zadania z zakresu ochrony jakości powietrza, ochrony przed hałasem 
gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, ochrony zasobów przyrodniczych oraz z ograniczania skutków poważnych awarii. 

Poniżej przedstawiono harmonogram i źródła finansowania zadań własnych Zarządu Powiatu Janowskiego w perspektywie do 2020 roku. 

 

TABELA 47 HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ WŁASNYCH W OBSZARZE I OCHRONA KLIMATU I JAKOŚCI POWIETRZA  WRAZ Z ICH FINANSOWANIEM 

  
  

Zadanie 
Podmiot odpowiedzialny za realizację 
+ jednostki włączone 

Szacunkowe koszty (tys. PLN) Źródło 
finansowania 
(+udział %) 

Dodatkowe 
informacje 
o zadaniu Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Razem 

1 
Program ochrony środowiska 
i jego aktualizacja 

Zarząd Powiatu Janowskiego     - Środki własne 

Realizacja w 
2021r., na chwilę 
obecną brak 
informacji na 
temat 
szacunkowych 
kosztów 

2 

Opracowanie Raportu z 
wykonania Programu ochrony 
środowiska za lata 2017 i 2018 
oraz 2019 i 2020 

Zarząd Powiatu Janowskiego     - Środki własne 

W ramach zadań 
wykonywanych 
przez 
pracowników 
Starostwa 
Powiatowego w 
Janowie 
Lubelskim 

3 
Montaż solarów i baterii 
fotowoltaicznych na 
budynkach mieszkalnych 

Starostwo Powiatowe w Janowie 
Lubelskim i ,,BARKA'' Dom Pomocy 
Społecznej im. Jana Pawła II w Janowie 
Lubelskim 

    900 

Środki finansowe: 
unijne, funduszu 
ochrony  
środowiska, 
PFRON-u, udział 
własny 

Wartość 
szacunkowa 
została określona 
bez kosztorysów i 
dokumentacji 

                                                           
13 W związku z tym nie ujmowano w harmonogramie kosztów zadań własnych pozostałych samorządów gminnych, informacje te będą dostępne w ramach ich własnych programów, które także będą 
aktualizowane w oparciu o Wytyczne MŚ. 
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4 

Docieplenie strychów i 
wymiana drzwi zewnętrznych  
w budynkach mieszkalnych - 
termomodernizacja 

Starostwo Powiatowe w Janowie 
Lubelskim i ,,BARKA'' Dom Pomocy 
Społecznej im. Jana Pawła II w Janowie 
Lubelskim 

    300 

Środki finansowe: 
unijne, funduszu 
ochrony  
środowiska, 
PFRON-u, udział 
własny 

Wartość 
szacunkowa 
została określona 
bez kosztorysów i 
dokumentacji 

5 

Adaptacja budynków 
gospodarczych na 
pomieszczenia do terapii 
zajęciowej dla mieszkańców - 
termomodernizacja 

Starostwo Powiatowe w Janowie 
Lubelskim i ,,BARKA'' Dom Pomocy 
Społecznej im. Jana Pawła II w Janowie 
Lubelskim 

    250 

Środki finansowe: 
unijne, funduszu 
ochrony  
środowiska, 
PFRON-u, udział 
własny 

Wartość 
szacunkowa 
została określona 
bez kosztorysów i 
dokumentacji 

6 

Modernizacja  kotłowni 
gazowej ( m.in. wymiana 
urządzeń: kotły gazowe, kocioł 
parowy, pozostałe urządzenia) 

Starostwo Powiatowe w Janowie 
Lubelskim i ,,BARKA'' Dom Pomocy 
Społecznej im. Jana Pawła II w Janowie 
Lubelskim 

    200 

Środki finansowe: 
unijne, funduszu 
ochrony  
środowiska, 
PFRON-u, udział 
własny 

Wartość 
szacunkowa 
została określona 
bez kosztorysów i 
dokumentacji 

Źródło: Przekazano przez Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim 

 

TABELA 48 HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ WŁASNYCH W OBSZARZE II ZAGROŻENIA HAŁASEM WRAZ Z ICH FINANSOWANIEM 

  
  

Zadanie 
Podmiot odpowiedzialny za realizację 
+ jednostki włączone 

Szacunkowe koszty (tys. PLN) Źródło 
finansowania 
(+udział %) 

Dodatkowe 
informacje 
o zadaniu Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Razem 

1 

Modernizacja kuchni łącznie z 
chłodnią i mroźnią (w tym m. 
in. wymiana urządzeń , 
montaż dżwigu towarowego)  
- zmniejszenie emisji hałasu 

Starostwo Powiatowe w Janowie 
Lubelskim i ,,BARKA'' Dom Pomocy 
Społecznej im. Jana Pawła II w Janowie 
Lubelskim 

    600 

Środki finansowe: 
unijne, funduszu 

ochrony  
środowiska, 

PFRON-u, udział 
własny 

Wartość 
szacunkowa 

została określona 
bez kosztorysów i 

dokumentacji 

2 

Modernizacja pralni (w tym 
m.in. wymiana urządzeń: 
pralnice, suszarka) - 
zmniejszenie emisji hałasu 

Starostwo Powiatowe w Janowie 
Lubelskim i ,,BARKA'' Dom Pomocy 
Społecznej im. Jana Pawła II w Janowie 
Lubelskim 

    200 

Środki finansowe: 
unijne, funduszu 

ochrony  
środowiska, 

PFRON-u, udział 
własny 

Wartość 
szacunkowa 

została określona 
bez kosztorysów i 

dokumentacji 

Źródło: Przekazano przez Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim 
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TABELA 49 HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ WŁASNYCH W OBSZARZE V GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA WRAZ Z ICH FINANSOWANIEM 

  
  

Zadanie 
Podmiot odpowiedzialny za realizację 
+ jednostki włączone 

Szacunkowe koszty (tys. PLN) Źródło 
finansowania 
(+udział %) 

Dodatkowe 
informacje 
o zadaniu Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Razem 

1 

Modernizacja instalacji 
wodno-kanalizacyjnej, 
centralnego ogrzewania i 
ciepłej wody użytkowej we 
wszystkich budynkach  

Starostwo Powiatowe w Janowie 
Lubelskim i ,,BARKA'' Dom Pomocy 
Społecznej im. Jana Pawła II w Janowie 
Lubelskim 

    700 

Środki finansowe: 
unijne, funduszu 

ochrony  
środowiska, 

PFRON-u, udział 
własny 

Wartość 
szacunkowa 

została określona 
bez kosztorysów i 

dokumentacji 

2 

Modernizacja sieci wodno-
kanalizacyjnej i ciepłowniczej 
(w tym m.in. zakup hydroforu, 
pompy) 

Starostwo Powiatowe w Janowie 
Lubelskim i ,,BARKA'' Dom Pomocy 
Społecznej im. Jana Pawła II w Janowie 
Lubelskim 

    500 

Środki finansowe: 
unijne, funduszu 

ochrony  
środowiska, 

PFRON-u, udział 
własny 

Wartość 
szacunkowa 

została określona 
bez kosztorysów i 

dokumentacji 

Źródło: Przekazano przez Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim 

 

TABELA 50 HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ WŁASNYCH W OBSZARZE VIII GOSPODARKA ODPADAMI I ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU ODPADÓW WRAZ 
Z ICH FINANSOWANIEM 

  
  

Zadanie 
Podmiot odpowiedzialny za realizację 
+ jednostki włączone 

Szacunkowe koszty (tys. PLN) Źródło 
finansowania 
(+udział %) 

Dodatkowe 
informacje 
o zadaniu Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Razem 

1 

Szkolenia edukacyjne  
pracowników i mieszkańców  
dotyczące tematyki gospodarki 
odpadami. 

Starostwo Powiatowe w Janowie 
Lubelskim i ,,BARKA'' Dom Pomocy 
Społecznej im. Jana Pawła II w Janowie 
Lubelskim 

    20 

Środki finansowe: 
unijne, funduszu 
ochrony  
środowiska, 
PFRON-u, udział 
własny 

Wartość 
szacunkowa 
została określona 
bez zapytania 
ofertowego 

Źródło: Przekazano przez Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim 
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TABELA 51 HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ WŁASNYCH W OBSZARZE XI ZASOBY PRZYRODNICZE WRAZ Z ICH FINANSOWANIEM 

  
  

Zadanie 
Podmiot odpowiedzialny za realizację 
+ jednostki włączone 

Szacunkowe koszty (tys. PLN) Źródło 
finansowania 
(+udział %) 

Dodatkowe 
informacje 
o  zadaniu Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Razem 

1 

Zagospodarowanie ogrodu i 
jego otoczenia  na teren 
rekreacyjny dla mieszkańców 
(w tym m.in. budynek 
gospodarczy, alejki, 
ogrodzenie, oświetlenie,  
altany, scena z zadaszeniem, 
ławki, zieleń) -poprawa 
zasobów przyrodniczych 

Starostwo Powiatowe w Janowie 
Lubelskim i ,,BARKA'' Dom Pomocy 
Społecznej im. Jana Pawła II w Janowie 
Lubelskim 

    400 

Środki finansowe: 
unijne, funduszu 
ochrony  
środowiska, 
PFRON-u, udział 
własny 

Wartość 
szacunkowa 
została określona 
bez kosztorysów i 
dokumentacji 

Źródło: Przekazano przez Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim 

 

TABELA 52 HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ WŁASNYCH W OBSZARZE XI ZAGROŻENIA POWAŻNYMI  AWARIAMI WRAZ Z ICH FINANSOWANIEM 

  
  

Zadanie 
Podmiot odpowiedzialny za realizację 
+ jednostki włączone 

Szacunkowe koszty (tys. PLN) 
Źródło finansowania 
(+udział %) 

Dodatkowe 
informacje 
o  zadaniu Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Razem 

1 
Zakup agregatu 
prądotwórczego - 
zmniejszenie ryzyka awarii 

Starostwo Powiatowe w Janowie 
Lubelskim i ,,BARKA'' Dom Pomocy 
Społecznej im. Jana Pawła II w Janowie 
Lubelskim 

    50 

Środki finansowe: 
unijne, funduszu 
ochrony  środowiska, 
PFRON-u, udział 
własny 

Wartość 
szacunkowa 
została 
określona bez 
kosztorysów i 
dokumentacji 

Źródło: Przekazano przez Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim 
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5.3 GŁÓWNE RYZYKA I ZAGROŻENIA W REALIZACJI ZADAŃ  

Pomimo, iż w ramach ankietyzacji samorządy nie wskazały na istotne problemy związane z ryzykiem 
realizacji zadań, można spodziewać się, iż do głównych czynników ryzyka na poziomie realizacji zadań 
będą należały ryzyka leżące zarówno po stronie wykonawcy, takie jak:  

 nieotrzymanie dofinansowania ze środków zewnętrznych na realizację inwestycji, opóźnienia 
w realizacji, wynikające z błędów w przygotowaniu dokumentacji projektowej; 

wynikające z niesprawnego systemu administracji:  

 długotrwałe i skomplikowane procedury ubiegania się o wsparcie finansowe (głównie ze środków 
UE), długotrwałe procedury przetargowe i procedury dotyczące uzyskiwania decyzji 
administracyjnych, np. środowiskowych, zmiany prawa krajowego; 

wynikające z nieprzewidzianych i losowych przyczyn: 

 wypadki, niekorzystne warunki pogodowe, przypadki losowe i nieprzewidziane zdarzenia (awarie, 
znaleziska archeologiczne). 

 

5.4 SZACOWANE KOSZTY ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA, 
REALIZOWANYCH NA SZCZEBLU POWIATOWYM PRZEZ INNE PODMIOTY-
ZADANIA MONITOROWANE 

Określenie szczegółowych kosztów zadań monitorowanych - realizowanych przez pozostałe jednostki 
- samorządy, spółki podległe samorządom, przedsiębiorstwa, organizacje itd., nie było możliwe z 
uwagi na to, iż przeprowadzona ankietyzacja podmiotów dała niewystarczający zwrot informacji. Dla 
uzupełnienia informacji wykonane zostały wywiady telefoniczne. Przeprowadzone wywiady 
wykazały, iż większość gmin powiatu nie będzie w najbliższym czasie aktualizować / sporządzać 
gminnych programów ochrony środowiska, stąd nie znana jest szczegółowa informacja o typach 
zadań i ich potencjalnych kosztach realizacji. Brak jest więc na chwilę obecną konkretnych danych 
finansowych dla zadań szczebla powiatowego, określonych jako „monitorowane” – a więc 
realizowanych przez inne podmioty, w przedziale czasowym objętym niniejszym programem. Także 
zadania własne Zarządu Powiatu Janowskiego pod kątem finansowania nie zostały w większości 
określone w sposób ostateczny, a jedynie szacunkowy i ich realizacja uzależniona jest od możliwości 
pozyskania finansowania z innych środków, niż tylko własne. 

Z uwagi na to, że Wytyczne MŚ podkreślają, iż dany program ochrony środowiska powinien skupiać 
się na szczeblu, dla którego jest tworzony, tym samym koszty realizacji działań na szczeblu 
powiatowym powinny być pierwszoplanową informacją. Niemniej pomimo braku danych 
finansowych dla pozostałych jednostek (głownie gminnych) zdecydowano o przedstawieniu działań, 
które będą realizowane przez samorządy niższego szczebla (oraz inne podmioty realizujące działania 
na terenie powiatu) przede wszystkim jako informacji jakościowej – w postaci prezentowanych typów 
zadań w poszczególnych kierunkach interwencji – tabela 48.  

Zaznacza się jednak, iż ostateczne koszty przeprowadzonych przez te podmioty działań powinny 
być ujęte w sprawozdaniach z monitoringu programu ochrony środowiska - jako dodatkowy 
element uzupełniający informację o działaniach ukierunkowanych na ochronę środowiska na 
terenie powiatu janowskiego.  
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 SYSTEM REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA  6

Niniejszy rozdział opisuje zasady i sposób zarządzania „Programem ochrony środowiska dla powiatu 
janowskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024”. Program ochrony środowiska, z punktu 
widzenia Zarządu Powiatu, jest postrzegany jako instrument koordynacji działań na rzecz ochrony 
środowiska oraz intensyfikacji współpracy różnych instytucji i organizacji, ukierunkowanej na 
efektywne wdrażanie programu w skali powiatu. Dlatego celowe jest przedstawienie procedury 
wdrażania niniejszego programu. 

Zgodnie z Wytycznymi MŚ, poniżej przedstawiono najważniejsze aspekty wdrażania programu, takie 
jak: współpraca z interesariuszami, opracowanie treści POŚ, zarządzanie, monitorowanie, okresowa 
sprawozdawczość, ewaluacja oraz aktualizacja. 

 

6.1 WSPÓŁPRACA Z INTERESARIUSZAMI 

Z punktu widzenia programu ochrony środowiska można wyodrębnić cztery grupy podmiotów 
uczestniczących w nim z uwagi na rolę, jaką pełnią. Są to:  

 podmioty uczestniczące w organizacji i zarządzaniu programem, 

 podmioty realizujące zadania programu, 

 podmioty kontrolujące przebieg realizacji i efekty programu,  

 społeczność powiatu, jako główny podmiot odbierający wyniki działań programu.  

Włączanie do procesu realizacji zrównoważonego rozwoju szerokiego grona partnerów zapewnia 
jego akceptację i przyjmowanie odpowiedzialności, tak za sukcesy jak i porażki. Stąd ważnym 
elementem jest uspołecznienie procesu planowania i podejmowania decyzji, przejrzystość procedur 
włączających szerokie grono partnerów.    

Istotny jest również rozwój partnerstwa ze wszystkimi lokalnymi, krajowymi i międzynarodowymi 
programami działającymi w powiecie lub regionie, w celu zapewnienia maksymalnej synergii i 
efektów zwielokrotnienia pomiędzy tymi programami, jak również skupienia zasobów technicznych 
i finansowych. Ustanowienie międzynarodowego partnerstwa i współpracy z instytucjami UE, 
lokalnymi i regionalnymi władzami UE oraz działaczami prywatnymi/publicznymi i organizacjami 
międzynarodowymi umożliwia skorzystanie z doświadczeń innych obszarów lokalnych/regionalnych, 
które zostały już zrestrukturyzowane lub są w trakcie procesu różnicowania i modernizowania swojej 
gospodarki.  

Główne instytucje, które będą zaangażowane w realizację POŚ to Wydział Budownictwa, Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim, instytucje wykonujące zadania 
z zakresu ochrony środowiska i zasobów przyrody (RDOŚ w Lublinie, RDLP w Lublinie, RZGW 
w Krakowie)14, instytucje kontrolujące (WIOŚ w Lublinie, WSSE w Lublinie), zarządy dróg, zakłady 
przemysłowe i podmioty gospodarcze, mieszkańcy, organizacje pozarządowe (prowadzące m.in. 
edukację ekologiczną) jednostki oświatowe oraz inne podmioty. 

                                                           
14 WZMiUW w Lublinie przekazał informację, iż w latach objętych programem nie planuje działań na terenie powiatu janowskiego. 
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6.2 ZARZĄDZANIE, OPRACOWANIE TREŚCI I WDRAŻANIE POŚ  

Zarządzanie środowiskiem na poziomie powiatu prowadzone jest obecnie zarówno przez Zarząd 
Powiatu, jak i administrację centralną oraz przez instytucje im podporządkowane. Zarząd Powiatu ma 
nałożone ustawowo między innymi następujące zadania:  

 opracowanie strategii rozwoju powiatu,  

 opracowanie programu ochrony środowiska, 

 opracowanie planu gospodarki odpadami,  

 opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego. 

Ponadto Zarząd Powiatu wykonuje szereg zadań określonych ustawami, w zakresie m.in.: edukacji 
publicznej, promocji i ochrony zdrowia, zagospodarowania przestrzennego, pomocy społecznej, 
ochrony środowiska, gospodarki wodnej, bezpieczeństwa publicznego.   

Wydział Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Janowie 
Lubelskim realizuje wiele zadań z zakresu ochrony środowiska. W szczególności prowadzi sprawy 
dotyczące wydawania pozwoleń sektorowych i zintegrowanych, zezwoleń na prowadzenie 
określonych działań, wielokierunkowych decyzji administracyjnych, prowadzi postępowania z 
udziałem społeczeństwa, udostępnia informacje o środowisku, oraz wykonuje zadania z zakresu 
geologii. Wydział zajmuje się także ochroną przyrody oraz gruntów rolnych i leśnych. 

Przedstawicielem administracji rządowej zajmującej się ochroną środowiska na terenie województwa 
lubelskiego jest od 15 listopada 2008 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, 
powołana zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.). Do głównych zadań regionalnego dyrektora ochrony 
środowiska należą: 

 postępowania w sprawie ocen oddziaływania na środowisko,  

 postępowania w sprawie zapobiegania i naprawy szkód w środowisku,  

 wydawanie pozwoleń emisyjnych na terenach zamkniętych, postępowania z zakresu krajowych 
form ochrony przyrody, postępowania z zakresu spraw obszarów Natura 2000.  

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, który jest reprezentowany przez Wojewodę, sprawuje nadzór 
nad organami gminy, powiatu i samorządu województwa. Kieruje także i koordynuje działalność 
zespolonej administracji rządowej.  

Tak więc, realizacja zarządzania środowiskiem spoczywa nie tylko na administracji rządowej 
dysponującej instrumentarium wynikającym z umocowań ustawowych, ale także w znacznym stopniu 
na samorządzie województwa, który w ramach realizacji swoich zadań opracowuje wojewódzki 
program ochrony środowiska. Kolejnym szczeblem zarządzania środowiskiem jest powiat oraz gmina. 
Na każdym z wymienionych szczebli, zarządzanie środowiskiem odbywa się zgodnie z obowiązkami 
i kompetencjami ustalonymi w aktach prawnych.  

 

GŁÓWNE DZIAŁANIA W RAMACH ZARZĄDZANIA PROGRAMEM 

Wdrażanie programu ochrony środowiska powiatu janowskiego  

(podmiot odpowiedzialny: Zarząd Powiatu): 

 koordynacja wdrażania Programu, współpraca z różnymi jednostkami,  

 opracowywanie raportów z realizacji Programu,  

 aktualizacja Programu: weryfikacja celów średniookresowych i kierunków działań. 
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Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju, komunikacja ze społeczeństwem 

(podmiot odpowiedzialny: Zarząd Powiatu, WIOŚ, organy wykonawcze gmin, organizacje 
pozarządowe): 

 rozwój różnorodnych form edukacji ekologicznej,  

 szersze włączenie organizacji pozarządowych w proces edukacji ekologicznej i komunikacji ze 
społeczeństwem,  

 większe wykorzystanie mediów (prasa, telewizja, internet) w celu informowania społeczeństwa 
o podejmowanych i planowanych działaniach z zakresu ochrony środowiska, w tym realizacji 
programów,  

 stosowanie systemu „krótkich informacji” o środowisku (wydawanie ulotek i broszur 
informacyjnych). 

Opracowywanie gminnych programów ochrony środowiska 

(podmiot odpowiedzialny: Prezydent, Burmistrz, Wójt) 

Monitoring stanu środowiska  

(podmiot odpowiedzialny: WIOŚ, WSSE). 

 

6.3 MONITORING WDRAŻANIA  PROGRAMU I SPRAWOZDAWCZOŚĆ  

Monitoring wdrażania Programu oznacza, że regularnie oceniane i analizowane będą:  

 stopień wykonania działań,  

 stopień realizacji przyjętych celów, 

 rozbieżność pomiędzy przyjętymi celami i działaniami, a ich wykonaniem, 

 przyczyny tych rozbieżności.  

Zarząd Powiatu będzie oceniał co dwa lata stopień wdrożenia Programu i co dwa lata będzie 
przygotowywał raport z wykonania programu. Na bieżąco będzie kontrolowany postęp w zakresie 
wdrażania przedsięwzięć ujętych w harmonogramie zadań własnych. Cele średniookresowe i kierunki 
działań powinny być weryfikowane co 4 lata.  

Podstawą właściwego systemu oceny realizacji Programu jest dobry system sprawozdawczości, 
oparty na wskaźnikach (miernikach) stanu środowiska i zmiany presji na środowisko, a także na 
wskaźnikach świadomości społecznej.  

Określenie wskaźników wymaga posiadania odpowiednich informacji pochodzących z monitoringu 
środowiska (informacje te powinny być opracowane co 2 lata).   

W oparciu o analizę wskaźników Zarząd Powiatu będzie mógł oceniać skuteczność realizacji 
programu, a wnioski z tej oceny będą brane pod uwagę przy cyklicznej jego weryfikacji. 

Istotne wskaźniki efektywności programu, zaprezentowano w tabeli 46 w rozdziale 5.115.. 

. 

  

                                                           
15 Korzystając z listy wskaźników zaproponowanej w Wytycznych MŚ. 
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 ZASOBY FINANSOWE POZOSTAJĄCE W DYSPOZYCJI ORGANU 7
OPRACOWUJĄCEGO POŚ  

 

7.1 ŚRODKI WŁASNE  

Źródłami finansowania niniejszego Programu będą zarówno środki krajowe, jak i zagraniczne. Należy 
stwierdzić, że podstawowym źródłem finansowania ochrony środowiska w nadchodzących latach 
będą środki własne inwestorów - zarówno przedsiębiorstw, jak i podmiotów komunalnych i 
samorządów lokalnych, na których spoczywa obowiązek wdrożenia wymagań wspólnotowych m.in. w 
zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki odpadami. Działania te, często będą musiały 
być wspierane kredytami i pożyczkami bankowymi. Natomiast udział środków budżetu Państwa jest 
mały, na poziomie kilku procent.  

 

7.2 FUNDUSZE EKOLOGICZNE  

Zasady funkcjonowania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 
wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej określa ustawa - Prawo ochrony 
środowiska. Rolą tych funduszy jest wspieranie finansowe przedsięwzięć proekologicznych, 
a podstawowym źródłem ich przychodów są wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska 
i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy - Prawo ochrony środowiska 
oraz przepisów szczególnych. W związku z poprawą stanu środowiska rola opłat i kar za korzystanie 
ze środowiska, jako instrumentu finansowania inwestycji proekologicznych, będzie malała. Stąd tak 
ważne jest to, że NFOŚiGW oraz wojewódzkie fundusze, dzięki posiadaniu osobowości prawnej, 
generują przychody między innymi poprzez udzielanie pożyczek oprocentowanych na zasadach 
preferencyjnych i częściowo umarzalnych. Zwiększa to pulę środków dyspozycyjnych, które 
przeznacza się na finansowanie, w formie bezzwrotnej (dotacje, umorzenia pożyczek i dopłaty do 
odsetek od kredytów bankowych) oraz finansowanie zwrotne (pożyczki, preferencyjne linie 
kredytowe), przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska.   

W sprawozdaniu z działalności WFOŚiGW w Lublinie za 2016 r. wskazano, że Plan przychodów w 2016 
roku został przekroczony w następujących pozycjach: przychody z tytułu odsetek bankowych 
i przychodów z operacji kapitałowych o 407 070 zł (48,5%), wpływy z nadwyżek dochodów gmin 
z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz kary z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach o 13 205 zł (2,2%) oraz pozostałe przychody o 134 734 zł (207,3%), gdzie 131 150 zł 
stanowi rozwiązana rezerwa dotycząca aktywów finansowych. Nieznacznie poniżej planowanych 
wartości na rok 2016 prezentują się następujące pozycje wykonania: wpływy z opłat i kar o 214 430 zł 
(1,0%), spłaty rat pożyczek o 2 201 169 zł (4,0%), dotacje z budżetu państwa w ramach Pomocy 
Technicznej POIiŚ o 162 506 zł (19,7%). Nieznacznie poniżej planu plasowały się również przychody z 
oprocentowania pożyczek, tj. o 92 159 zł (1,3%). 
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TABELA 53 SZCZEGÓŁOWA STRUKTURA PRZYCHODÓW W 2016 R. NA TLE WYKONANIA 2015 R. ORAZ 
PLANU NA 2016 R. (w PLN i w %). 

Wyszczególnienie 
Wykonanie 
2015 

Plan 2016 
Wykonanie 
2016 

%          
4:2 

%          
4:3 

Wpływy z tytułu opłat i kar 22 046 506 20 520 000 20 305 570 92,1 99,0 

Spłaty rat pożyczek 64 509 425 54 500 000 52 298 831 81,1 96,0 

Przychody z oprocentowania pożyczek 7 603 801 7 000 000 6 907 841 90,8 98,7 

Wpływy z nadwyżek dochodów gmin z tytułu 
opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz 
kary z ustawy o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach 

984 791 591 000 604 205 61,4 102,2 

Przychody z operacji kapitałowych i  
odsetki bankowe 

924 828 840 000 1 247 070 134,8 148,5 

Dotacje z budżetu państwa w ramach  
Pomocy Technicznej POIiŚ 

1 030 817 826 000 663 494 64,4 80,3 

Pozostałe przychody 250 060 65 000 199 734 79,9 307,3 

Razem 97 350 228 84 342 000 82 226 745 84,5 97,5 

Źródło: Sprawozdanie z działalności WFOŚiGW w Lublinie za 2016 r. 

 

Pomoc WFOŚiGW przyznawana jest wnioskodawcom realizującym zadania inwestycyjne 
i pozainwestycyjne, zgodnie z listą priorytetów i kryteriami wyboru przedsięwzięć do dofinansowania, 
opierając się na ściśle określonych „Zasadach udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji 
ze środków WFOŚiGW w Lublinie”. Jedynie w szczególnie newralgicznych obszarach ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej na realizację przedsięwzięć udzielane są dotacje.   

 

7.3 ŚRODKI UNIJNE  

W wyniku akcesji do Unii Europejskiej rozszerzyły się możliwości wykorzystania funduszy 
zagranicznych, które w latach 2014-2020 będą pełniły ważną rolę w finansowaniu ochrony 
środowiska, zwłaszcza w kierunku mobilizowania środków krajowych i funduszy własnych podmiotów 
realizujących inwestycje w celu uzupełniania montażu finansowego. 

 

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO NA LATA 2014 - 2020  

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, zgodnie z projektem 
Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2014 – 2020 (NSRO), stanowi jeden z 
programów operacyjnych będących podstawowym narzędziem do osiągania założonych w NSRO 
celów przy wykorzystaniu środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. Budżet programu wynosi 27 513,9 mln euro z Funduszy Europejskich, czyli 114,94 mld 
zł. Głównym celem Programu jest wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i 
przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej. Do głównych obszarów 
wsparcia, które będą kwalifikowały się do wskazanych w POŚ obszarów ochrony środowiska będą: (1) 
zmniejszenie emisyjności gospodarki, (2) ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, (3) 
rozwój infrastruktury transportowej, przyjaznej dla środowiska i ważnej w skali europejskiej, (4) 
zwiększenie dostępności do transportowej sieci europejskiej, (5) poprawa bezpieczeństwa 
energetycznego oraz ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego. Szczegółowe informacje na temat 
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programu oraz zasad udzielania dofinansowania dostępne są na Portalu Funduszy Europejskich 
Ministerstwa Rozwoju16. 

 

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014 – 2020 

Głównym celem POPW jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności makroregionu Polski 
Wschodniej. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez koncentrację działań programu na wsparciu: MŚP 
w zakresie działalności innowacyjnej; tworzenia warunków sprzyjających powstawaniu 
innowacyjnych MŚP w Polsce Wschodniej; tworzenia nowych modeli biznesowych w celu 
umiędzynarodowienia działalności MŚP; poprawy efektywności układów transportowych oraz 
zrównoważonego transportu miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych; zwiększenia 
dostępności makroregionu w zakresie infrastruktury transportowej.  

 

PROGRAM WSPÓŁPRACY INTERREG EUROPA ŚRODKOWA 

W skład obszaru objętego programem wchodzi dziewięć państw członkowskich (PC). Siedem z nich 
w całości uczestniczy w Programie EUROPA ŚRODKOWA; są to: Austria, Chorwacja, Czechy, Węgry, 
Polska, Słowacja i Słowenia. Ogółem 76 regionów NUTS 2 zostało włączonych do programu. Głównym 
celem programu jest „Współpraca ponad granicami w Europie Środkowej, aby nasze miasta i regiony 
stały się lepszym miejscem do życia i pracy”. Program obejmuje 4 osie priorytetowe, przy czym na oś 
II Współpraca w zakresie strategii niskoemisyjnych w Europie Środkowej, przeznaczono 44 384 600 
euro. Z kolei na oś priorytetową III Współpraca w zakresie zasobów naturalnych i kulturowych na 
rzecz trwałego wzrostu gospodarczego w Europie Środkowej, przeznaczono 88 769 200 euro. 

 

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ (PWT) POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2014-2020 

Program Współpracy Transgranicznej (PWT) Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 (Program) w ramach 
Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (EIS) kontynuuje i rozszerza współpracę na obszarze 
pogranicza trzech zaangażowanych państw, która dotychczas rozwijana była w ramach Programu 
Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004-2006 (Program Sąsiedztwa) i EISP 
PWT Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Program skierowany jest do polskich, ukraińskich i 
białoruskich regionów przygranicznych. Będzie on realizowany na obszarze obejmującym jednostki 
NUTS 3 po stronie polskiej (2008) oraz jednostki terytorialne na poziomie obwodów na Białorusi i 
Ukrainie. Cel strategiczny B. programu to: Rozwiązywanie wspólnych wyzwań dotyczących 
środowiska, zdrowia publicznego i bezpieczeństwa. Działania będą realizowane w ramach osi 
priorytetowej 2: Poprawa dostępności regionów, rozwoju trwałego i odpornego na klimat transportu 
oraz sieci i systemów komunikacyjnych.  

 

REGIONALNY PROGRAM WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020 

Celem programu jest podniesienie konkurencyjności województwa lubelskiego w oparciu 
o wewnętrzne potencjały, sprzyjające zwiększeniu spójności społecznej i terytorialnej. Program 
będzie się skupiał głównie na obszarach: przedsiębiorczości, badań i innowacji, energetyki 
odnawialnej, środowiska, rynku pracy, edukacji, pomocy społecznej, transporcie, kulturze oraz 
ochronie zdrowia 

W ramach programu zapisano iż podział środków uwzględnia wymagane w regulacjach UE dla polityki 
spójności poziomy koncentracji tematycznej (tzw. ring-fencing): na wsparcie innowacji, prac B+R, 
wzmocnienie przedsiębiorstw, e-usługi, jak też działania  z zakresu zwiększenia efektywności 

                                                           
16 www.funduszeeuropejskie.gov.pl  

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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energetycznej i wykorzystania OZE (tj. CT 1, 2, 3, 4) przeznaczonych będzie 54,52 % środków EFRR na 
Program, z czego na działania z zakresu zwiększenia efektywności energetycznej i wykorzystania OZE 
skierowanych będzie 25,56% środków EFRR na Program. Na osie związane z ochroną środowiska 
przeznaczono kolejno: Oś Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku – 150 866 891 euro;  
Oś Priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna – 258 939 368 euro;  
Oś Priorytetowa 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów – 154 615 611 euro;  
Oś Priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego  - 70 707 126 euro; Oś 
Priorytetowa 8 Mobilność regionalna i ekologiczny transport – 271 031 040 euro. 

 

7.4 WYTYCZNE MŚ  DO AKTUALIZACJI GMINNYCH PROGRAMÓW OCHRONY 
ŚRODOWISKA   

Ustawa prawo ochrony środowiska określa w art. 17 i 18, że samorząd gminny w celu realizacji 
polityki ekologicznej państwa, sporządza gminny program ochrony środowiska, który następnie jest 
uchwalany przez radę gminy. Program ten, podobnie jak polityka ekologiczna państwa oraz program 
wojewódzki, powinien obejmować okres 8 lat i być aktualizowany co cztery lata. Z wykonania 
programu organ wykonawczy gminy ma sporządzać co dwa lata raporty i przedstawiać je radzie 
gminy.   

Zasady ogólne tworzenia gminnych programów ochrony środowiska wynikają z zapisów ww. ustawy: 
„…program ochrony środowiska, na podstawie aktualnego stanu środowiska, określa w szczególności: 
cele ekologiczne, priorytety ekologiczne, poziomy celów długoterminowych, rodzaj i harmonogram 
działań proekologicznych, środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-
ekonomiczne i środki finansowe”.   

Korzystając z wojewódzkiego i powiatowego programu ochrony środowiska zaleca się, aby 
zagadnienia omówione w nich ogólnie, a specyficzne i ważne dla danej gminy, zostały 
uszczegółowione w gminnym programie.   

Gminny program ochrony środowiska, podobnie jak program wojewódzki i powiatowy, powinien być 
opracowywany we współpracy z wszystkimi instytucjami związanymi z ochroną środowiska 
i zagospodarowaniem przestrzennym, przedsiębiorstwami oddziałującymi na środowisko oraz 
społeczeństwem, które często jest reprezentowane przez pozarządowe organizacje ekologiczne.   

Gminny program ochrony środowiska powinien być skoordynowany z wszelkimi innymi programami 
sektorowymi, np. w zakresie ochrony wód - z planami gospodarowania wodami na obszarach 
dorzeczy, w zakresie ochrony przed powodzią - planami zarządzania ryzykiem powodziowym dla 
obszarów dorzeczy, natomiast w zakresie ochrony przed suszą - planami  przeciwdziałania skutkom 
suszy na obszarach dorzeczy, bądź programami współpracy ponadlokalnej np. w zakresie rozwiązań 
dotyczących gospodarki wodno-ściekowej lub gospodarki odpadami.    

 

STRUKTURA GMINNEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA   

Dokument programu ochrony środowiska województwa lubelskiego jest dostępny na stronach 
internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, natomiast aktualnych program 
ochrony środowiska dla powiatu janowskiego - na stronie internetowej Starostwa Powiatowego 
w Janowie Lubelskim i może być wykorzystany w pracach nad gminnymi programami. Zaleca się, aby 
zachować podobną strukturę programów gminnych, natomiast cele i strategia ich realizacji, a także 
priorytety i przedsięwzięcia muszą być dopasowane do specyfiki danej gminy.  

Ponadto – niniejszy powiatowy program ochrony środowiska powstał w oparciu o Wytyczne do 
opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska. Dla spójności 
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programów ochrony środowiska opracowywanych przez gminy, zaleca się wykorzystanie struktury 
Programu opracowanej w Wytycznych MŚ: 

 

1. Spis treści  

2. Wykaz skrótów  

3. Wstęp  

4. Streszczenie  

5. Ocena stanu środowiska  

6. Cele programu ochrony środowiska, zadania i ich finansowanie  

7. System realizacji programu ochrony środowiska  

8. Spis tabel  

9. Spis map  

10. Spis rycin  

11. Spis załączników  

12. Załączniki do programu ochrony środowiska 

Postulowane jest zapoznanie się przez osoby opracowujące programy ochrony środowiska szczebla 
gminnego z wymaganiami co do zawartości treści powyższych głównych punktów, opisanymi 
szczegółowo w Wytycznych MŚ. 

Zagadnienie organizacji zarządzania Programem, w tym harmonogram wdrażania programu, 
w znacznej części mogą być przeniesione z programu powiatowego do programu gminnego, 
z zachowaniem kompetencji właściwego szczebla i korekty terminów wykonania takich zadań jak: 
weryfikacja listy przedsięwzięć, przygotowywanie raportów z wykonania programu, aktualizacja 
Programu.   

W gminnych programach ochrony środowiska postulowane jest ponadto wykorzystanie listy 
wskaźników monitorowania efektów programu, zaproponowanej w tabeli 46 niniejszego programu, 
z zaznaczeniem, iż poszczególne samorządy powinny dostosować listę wskaźników, uwzględniając 
własne uwarunkowania wynikające z diagnozy stanu środowiska na obszarze podległym gminie oraz 
dostępność danych monitoringowych w agregacji dla poziomu gminy. 
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