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1 WYKAZ SKRÓTÓW  

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 

KZGW Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej 

M mieszkaniec 

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

MŚ Ministerstwo Środowiska 

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 

PZO Plan zadań ochronnych 

PZRP plan zarządzania ryzykiem powodziowym 

RDLP Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych 

RDOŚ Regionalna Dyrekcji 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 

WSSE Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 

WWA wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne 

WZMiUW Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 

ZZO Zakład Zagospodarowania Odpadów 

 

  

http://www.odpady.poznan.pl/
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2 STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 

CEL DOKUMENTU 

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Janowskiego na 
lata 2017 – 2020 z perspektywą do roku 2024, została wykonana zgodnie z wymaganiami Ustawy z 
dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. 
poz. 353).  

Celem prognozy oddziaływania na środowisko, oprócz opisu przewidywanych skutków 
środowiskowych, było określenie zaleceń i rekomendacji w co najmniej w dwóch sferach: 

 jak należy ewentualnie zmodyfikować, względnie uzupełnić poszczególne zapisy POŚ, aby w jak 
największym stopniu były one spójne i komplementarne z celami ochrony środowiska wyższego 
szczebla oraz koncepcją zrównoważonego rozwoju; 

 w jaki sposób wyeliminować, a co najmniej ograniczyć niepożądane/nieakceptowalne koszty 
środowiskowe realizacji celów i zamierzeń zapisanych w POŚ. 

METODYKA 

W ramach metod badawczych zastosowano desk research w celu dokonania analizy spójności POŚ 
z dokumentami strategicznymi, analizy stopnia, w jakim dokument ustala ramy dla późniejszych 
przedsięwzięć oraz analizy stanu środowiska i oceny zachodzących trendów zmian w środowisku. 
Ocenę stanu środowiska przeprowadzono pod katem dziesięciu podstawowych obszarów przyszłej 
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. Podstawowymi źródłami informacji1 były dokumenty strategiczne 
(plany, programy, strategie) szczebla wspólnotowego, krajowego, ponadregionalnego, 
wojewódzkiego i powiatowego oraz dane, analizy i opracowania Głównego Urzędu Statystycznego, 
Urzędu Statystycznego w Lublinie, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego 
Inspektora Ochrony Środowiska w Lublinie, dane przekazane przez Starostwo Powiatowe w Janowie 
Lubelskim. Kluczowym elementem analizy była ocena wpływu kierunków działań zaplanowanych w 
POŚ na poszczególne komponenty środowiska w oparciu o macierz, która pozwoliła na 
przyporządkowanie typów projektów (najbardziej szczegółowy poziom analizy Prognozy, zgodny z 
poziomem szczegółowości POŚ) do jednej z pięciu podstawowych klas: NE – potencjalnie neutralne, 
PP – potencjalnie pozytywne, PP/PN – zarówno potencjalnie pozytywne, jak i potencjalnie 
negatywne, PN – potencjalnie negatywne, NH – potencjalnie negatywne/hamujące. Analiza ta została 
następnie pogłębiona o ocenę rodzaju i skali oddziaływania na poszczególne elementy środowiska.  

OCENA SPÓJNOŚCI POŚ Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI ORAZ ZASADNOŚCI CELÓW WYZNACZONYCH W RAMACH POŚ 

Analiza dokumentów strategicznych wykazała, że wszystkie cele POŚ przyczyniają się do realizacji 
celów środowiskowych wyznaczonych w Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju. Polska 2030 
(zwiększenie poziomu ochrony środowiska), jak i średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju 2020 
(poprawa stanu środowiska). Większość celów POŚ jest spójna z celami wskazanymi w Strategii 
Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko (BEiŚ). Cele POŚ uwzględniają również dokumenty 
sektorowe szczebla krajowego, oraz są również zbieżne z celami regionalnych dokumentów 
o charakterze programowym lub wdrożeniowym szczebla wojewódzkiego. Analiza celów POŚ 
względem celów środowiska określonych w dokumentach wyższego szczebla wskazuje, iż ramach 

                                                           

1 Wykorzystane źródła informacji zaprezentowano w końcowej części prognozy. 
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POŚ zaplanowano najwięcej działań nakierowanych na ograniczanie presji na środowisko (czyli tzw. 
działań mitygacyjnych) oraz na siły sprawcze (działania prewencyjne), nieco mniej na działania 
adaptacyjne ograniczające lub niwelujące negatywny wpływ stanu środowiska na ludzi, najmniej zaś 
na działania kompensacyjne przywracające dobry stan środowiska. Jest to zgodne z unijnymi oraz 
krajowymi zasadami prowadzenia polityki ochrony środowiska, zgodnie z którymi najwyższy priorytet 
powinien być przyznawany działaniom prewencyjnym i  mitygacyjnym.  

GŁÓWNE PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA 

Przy ogólnie dobrej jakości powietrza stwierdza się występujące problemy dotyczące pyłowego 
zanieczyszczenia powietrza charakterystyczne dla centrów ośrodków miejskich i wysokiego poziomu 
narażenia na pyły azbestu, występującego ze szczególnym nasileniem na obszarach wiejskich.  

Przy ogólnie sprzyjającym dobrym warunkom życia klimacie akustycznym regionu - wzrasta narażenie 
mieszkańców i turystów na ponadnormatywny hałas komunikacyjny wynikający ze wzrostu natężenia 
ruchu.  

Przy systematycznym, choć bardzo powolnym postępie w rozwoju sieci kanalizacyjnej, występuje 
znaczący problem niedoboru kanalizacji sanitarnej na obszarach wiejskich o rozproszonej zabudowie, 
gdzie rozwiązania sieciowe nie znajdują uzasadnienia ekonomicznego. Istniejąca sytuacja 
problemowa przyczynia się do postępującego zanieczyszczenia wód. 

Przy bardzo dobrych warunkach glebowo-rolniczych i ich intensywnym wykorzystywaniu w produkcji 
rolniczej zaznaczają się rosnące potrzeby wapnowania gleb i wzbogacania w glebową materię 
organiczną, utrzymujące ich produktywność i ograniczające procesy degradacji.  

PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA, W TYM ODDZIAŁYWANIA TRANSGRANICZNE   

Wstępna analiza oddziaływania na środowisko typów inwestycji wskazuje, iż wszelkie przedsięwzięcia 
o charakterze inwestycyjnym / infrastrukturalnym, będą generowały uciążliwości dla środowiska na 
etapie ich realizacji, natomiast na etapie użytkowania / funkcjonowania, będą oddziaływać 
pozytywnie i przyczyniać się do ograniczania presji na środowisko. W związku z tym, że planowane 
działania w POŚ mają się przyczynić do osiągnięcia celów środowiskowych, oddziaływania wynikające 
z ich realizacji oceniono w kategoriach kosztu zewnętrznego tych działań, a ich efekty oceniono w 
aspekcie korzyści środowiskowych (wnioski zebrano w tabelach kosztów i korzyści, sporządzonych dla 
każdego z rozpatrywanych dziesięciu obszarów przyszłej interwencji). 

Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko związane z POŚ dotyczy oddziaływania na stan 
środowiska pochodzącego spoza granic RP i ujawniającego się na terytorium RP (głównie w obszarze 
realizacji POŚ). Obszary, z których ma miejsce napływ zanieczyszczeń na obszar realizacji POŚ to 
Ukraina i Białoruś. Ten rodzaj oddziaływania dotyczy napływu zanieczyszczeń powietrza. Na jakość 
powietrza Lubelszczyzny mają wpływ zanieczyszczenia transgraniczne, będące efektem procesów 
eolicznych (naturalne pyły „czarne” transportowane znad stepów Europy południowo-wschodniej 
w odległości od kilkuset do 3 000 km) oraz emisji antropogenicznej. Zanieczyszczenia pyłowe 
antropogeniczne to głównie tlenki azotu i dwutlenek siarki, będące wynikiem specyficznego 
położenia województwa lubelskiego i wyższego poziomu uprzemysłowienia ukraińskiej i białoruskiej 
części obszaru pogranicza.  

ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH 

ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO ORAZ ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE 

Z uwagi na brak wskazań lokalizacyjnych oraz podstawowej charakterystyki planowanych 
przedsięwzięć, ustalenie prawdopodobieństwa, rodzaju i siły potencjalnych oddziaływań będzie 
możliwe na etapie oceny oddziaływania na środowisko poszczególnych przedsięwzięć. Z tego powodu 
dla każdego z rozpatrywanych obszarów interwencji podano katalog najczęściej stosowanych 
możliwych działań zapobiegających negatywnym oddziaływaniom na poszczególne elementy 
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środowiska poddawane presji. Prognoza zawiera tabelaryczne zestawienia wskazujące: działania 
zapobiegające i ograniczające negatywne oddziaływania na etapie planowania przedsięwzięć, 
działania zapobiegające i ograniczające negatywne oddziaływania na etapie realizacji przedsięwzięć, 
działania zapobiegające i ograniczające negatywne oddziaływania na etapie eksploatacji 
przedsięwzięć, działania o charakterze kompensującym zalecane w przypadku wystąpienia 
oddziaływań negatywnych, oraz zestawienie tabelaryczne możliwych do zastosowania rozwiązań 
alternatywnych zaproponowanych na poziomie typów zadań w poszczególnych obszarach przyszłej 
interwencji w POŚ. 

MONITORING 

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 POŚ i kierunki działań 
powinny być weryfikowane co 4 lata. Katalog wskaźników przewidziany do monitorowania efektów 
POŚ można uznać za wystarczający do mierzenia jakości i stanu środowiska na terenie powiatu 
(w każdym z dziesięciu obszarów przyszłej interwencji dobrano mierzalne wskaźniki stanu 
środowiska, uwzględniając wskaźniki obligatoryjne wyszczególnione w Wytycznych MŚ, oraz 
uwzględniając większość wskaźników zalecanych w ramach Wytycznych MŚ). 

TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCE Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI LUB LUK WE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY, NAPOTKANYCH W TRAKCIE 

SPORZĄDZANIA PROGNOZY 

Stan wiedzy na temat wpływu rozwoju infrastruktury na środowisko jest dobrze rozpoznany. Należy 
więc stwierdzić, że podczas sporządzania Prognozy, w szczególności oceny oddziaływania, nie 
napotkano na trudności wynikające z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy. Trzeba 
jednak podkreślić, że stopień szczegółowości prognozowanych skutków środowiskowych w 
Prognozie, odpowiada ogólnemu określeniu celów i sposobów ich realizacji określonych jako typy 
zadań, a nie konkretne przedsięwzięcia, dla których jest znana dokładna lokalizacja, skala, warunki 
techniczne realizacji i okres ich realizacji. Niniejsza Prognoza nie zastępuje więc prognozowania 
prowadzonego na etapie raportu oceny oddziaływania na środowisko poszczególnych przedsięwzięć.  

WNIOSKI I REKOMENDACJE 

Aktualizowany Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Janowskiego na lata 2017 – 2020 
z perspektywą do roku 2024 jest co do zasady, programem nastawionym na osiąganie 
długoterminowych, trwałych pozytywnych dla środowiska efektów. Program w swej treści nie 
zawiera zapisów, które mogłyby w przyszłości prowadzić do potencjalnych trwałych, negatywnych 
skutków dla środowiska oraz ludzi. Część realizowanych zadań będzie wykazywać na etapie realizacji 
niekorzystne oddziaływanie. Jest to jednak koszt środowiskowy niezbędny do poniesienia z uwagi na 
osiąganie długoterminowych celów Programu. W związku z powyższym rekomendowane jest 
stosowanie (na etapie planowania i realizacji typów projektów skazanych w POŚ) zalecanych 
rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych 
oddziaływań na środowisko inwestycji infrastrukturalnych, a także wzięcie pod uwagę rozwiązań 
alternatywnych, wskazanych w niniejszej Prognozie. 

Ponadto, jak wskazano w części Prognozy dotyczącej monitorowania wdrażania POŚ, warty 
rozważenia jest postulat dotyczący włączenia w okresowe raporty z wykonania POŚ informacji o 
rodzajach zrealizowanych inwestycji infrastrukturalnych z zakresu ochrony środowiska na terenie 
powiatu janowskiego (w podziale na obszary ochrony środowiska przyjęte w Programie), które 
otrzymały wsparcie dzięki PO IiŚ 2013 – 2020 oraz RPO WL 2014 – 2020 (a także NFOŚiGW / 
WFOŚiGW). 
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3 WSTĘP 

Postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest jednym z narzędzi 
realizacji zasady trwałego i zrównoważonego rozwoju - jednego z filarów strategii lizbońskiej 
i goeteborskiej, jak również jednej z podstawowych konstytucyjnych zasad ustroju Państwa Polskiego 
(art. 5 Konstytucji RP). 

Prognoza oddziaływania na środowisko została wykonana zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353), w 
myśl której przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymagają projekty 
polityk, strategii, planów lub programów w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, 
telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, 
turystyki i wykorzystywania terenu, opracowywanych lub przyjmowanych przez organy administracji, 
wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko.  

Zakres prognozy został uzgodniony Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Lublinie (pismo 
z dnia 25 października 2016r.)oraz z Lubelskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym 
w Lublinie (pismo z dnia 20 października 2016r.). 

 

4 METODY ZASTOSOWANE PRZY SPORZĄDZENIU PROGNOZY 

4.1 PODEJŚCIE BADAWCZE  

Z doktryny strategicznych ocen oddziaływania na środowisko wynika, że efektem analizy powinny 
być, oprócz opisu przewidywanych skutków środowiskowych, zalecenia i rekomendacje co najmniej 
w dwóch sferach: 

 jak należy ewentualnie zmodyfikować, względnie uzupełnić poszczególne zapisy POŚ, aby w jak 
największym stopniu były one spójne i komplementarne z celami ochrony środowiska wyższego 
szczebla oraz koncepcją zrównoważonego rozwoju; 

 w jaki sposób wyeliminować, a co najmniej ograniczyć niepożądane/nieakceptowalne koszty 
środowiskowe realizacji celów i zamierzeń zapisanych w POŚ. 

Istnieją zasadniczo dwa podstawowe modele przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko, w ramach której opracowuje się prognozę oddziaływania na środowisko.  

Model pierwszy oparty jest na brytyjskich doświadczeniach z oceną polityk (policy appraisal). 
Najważniejszą rolę w tym modelu odgrywa wyznaczenie celów samego dokumentu i ocena ich 
realizacji – nie zaś bezpośredniego oddziaływania poszczególnych inwestycji na środowisko. 
Procedura ta jest mniej sformalizowana i mniej obszerna. Kładzie ona bowiem większy nacisk na 
związek oceny z procesem decyzyjnym, którego sama ocena jest nieodłącznym i harmonijnym 
elementem. Ten model stosowany jest najczęściej w ocenie polityk, strategii rozwoju – czyli 
dokumentów, które nie wskazują konkretnych przedsięwzięć, a jedynie ramy i kierunki rozwoju 
w sferze społecznej, gospodarczej czy środowiskowej.  

Model drugi wzorowany jest na procedurze oceny oddziaływania na środowisko, którą stosuje się dla 
konkretnych przedsięwzięć w ciągu procesu administracyjnego prowadzącego do wydania zgody na 
realizację przedsięwzięcia. Oparty jest na sformalizowanej procedurze, często odrębnej od procedury 
przygotowania samego dokumentu strategicznego będącego przedmiotem prognozy – ocenie 
poddaje się osobno każde przedsięwzięcie, którego ramy realizacji wyznacza prognozowany 
dokument. Pozwala to na przybliżone określenie oddziaływań na środowisko w sposób naukowo 
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potwierdzony i dość precyzyjny. Model ten sprawdza się w przypadku dokumentów wytyczających 
ramy realizacji konkretnych inwestycji mających na etapie oceny określony przybliżony kształt 
i zasięg. 

W ramach opracowania prognozy oddziaływania na środowisko zasadniczo zastosowano podejście 
mieszane: na etapie sporządzania prognozy znane były przede wszystkim ogólne informacje na temat 
typów planowanych przedsięwzięć, część informacji o typowych oddziaływaniach planowanych 
inwestycji na środowisko czerpana była z wiedzy eksperckiej Wykonawcy oraz informacji 
literaturowych i innych prognoz oddziaływania na środowisko, powiązanych z POŚ. 

 

4.2 ZASTOSOWANE METODY 

ANALIZA SPÓJNOŚCI POŚ Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI 

W ramach analizy wskazano spójność celów POŚ z najważniejszymi wybranymi krajowymi 
i wojewódzkimi dokumentami strategicznymi, w tym dokumentami sektorowymi. W kolejnym etapie 
dokonano pogłębionej analizy stopnia i sposobu uwzględnienia celów ochrony środowiska w POŚ. 
Jako model analityczny przyjęto tzw. model DPSIR opracowany przez OECD i rozwijany przez 
Europejską Agencję ds. Środowiska. Przeprowadzono również analizę zgodności POŚ z zasadą 
zrównoważonego rozwoju. 

ANALIZA STOPNIA, W JAKIM DOKUMENT USTALA RAMY DLA PÓŹNIEJSZYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ  

Stopień, w jakim dokument ustala ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć, oceniono na 
poziomie typów zadań planowanych do realizacji w ramach kierunków i obszarów interwencji. Typom 
zadań w poszczególnych obszarach przypisano prawdopodobną kwalifikację środowiskową 
przedsięwzięć. W kwalifikacji wyróżniono przedsięwzięcia zawsze lub potencjalnie znacząco 
oddziałujące na środowisko, zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t. j. Dz.U. 2016 poz. 71) oraz 
niepodlegające takiej kwalifikacji. Podstawowym czynnikiem kwalifikacji były rodzaje planowanych 
działań. Ze względu na brak szczegółowych danych pominięto ich skalę i usytuowanie. 

ANALIZA STANU ŚRODOWISKA 

Istniejący stan środowiska powiatu janowskiego został opisany w oparciu o dostępne informacje na 
temat zasobów środowiska oraz presji, jakiej są poddawane. Podstawowymi źródłami informacji2 
były dane, analizy i opracowania Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędu Statystycznego w 
Lublinie, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska 
w Lublinie. Z uwagi na to, iż charakter POŚ wymaga przedstawienia bardzo dogłębnej diagnozy stanu 
środowiska, w Prognozie wykorzystano podstawowe informacje, które zawarto już w POŚ, skupiono 
się ponadto na ujęciu problemów ochrony środowiska występujących na obszarze powiatu, 
a następnie wskazano potencjalne zagrożenia i pola konfliktów ekologicznych związanych z realizacją 
postanowień dokumentu w przedziale czasowym: 2017-2024. 

OCENA POTENCJALNYCH ZMIAN STANU ŚRODOWISKA W PRZYPADKU NIEZREALIZOWANIA POŚ 

Analizy dokonano w ujęciu tabelarycznym w podziale na dziesięć obszarów interwencji POŚ, 
oceniając aktualną presję, tendencję zmian i potencjalną zmianę stanu w przypadku braku realizacji 
POŚ. Każda tabela w ostatniej kolumnie zawiera krótką ocenę, czy realizacja POŚ jest uzasadniona i w 
jakim stopniu.  

                                                           

2 Szczegółowy spis źródeł danych znajduje się w końcowej części prognozy. 
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MATRYCA OCENY POTENCJALNEGO ODDZIAŁYWANIA – MACIERZ LEOPOLDA 

Kluczowym elementem analizy była ocena wpływu kierunków działań zaplanowanych w POŚ na 
poszczególne komponenty środowiska.  

Ocena podstawowa dotycząca wpływu poszczególnych kierunków działań na środowisko, została 
umieszczona w części I matrycy3. Analiza przeprowadzona została poprzez przyporządkowanie 
kierunków działań do jednej z pięciu klas, gdzie każda klasa zwiera dwa elementy oceny - charakter 
oddziaływania na środowisko faz realizacji i eksploatacji inwestycji oraz wpływ na długofalową 
poprawę stanu środowiska: 

NE – potencjalnie neutralne – podejmowane działania nie będą ukierunkowane na długofalową 
poprawę stanu środowiska, jednocześnie realizacja działań nie będzie miała istotnego negatywnego 
oddziaływania na środowisko, zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji; 

PP – potencjalnie pozytywne – podejmowane działania będą ukierunkowane na długofalową 
poprawę stanu środowiska, jednocześnie realizacja przedsięwzięć nie będzie miała istotnego 
negatywnego oddziaływania na środowisko, zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji; 

PP/PN – zarówno potencjalnie pozytywne, jak i potencjalnie negatywne - podejmowane działania 
będą ukierunkowane na długofalową poprawę stanu środowiska, jednocześnie realizacja 
przedsięwzięć może istotnie negatywnie oddziaływać na pewne komponenty środowiska na etapie 
realizacji i/lub eksploatacji; 

PN – potencjalnie negatywne - podejmowane działania nie będą ukierunkowane na długofalową 
poprawę stanu środowiska, jednocześnie realizacja działań może istotnie negatywnie oddziaływać na 
pewne komponenty środowiska na etapie realizacji i/lub eksploatacji; 

NH – potencjalnie negatywne/hamujące - skutkiem realizacji działań może być powstanie 
niekorzystnych, długofalowych i nieodwracalnych zmian w środowisku, realizacja przedsięwzięć może 
mieć bardzo istotny negatywny wpływ na pewne komponenty środowiska na etapie realizacji lub 
eksploatacji. 

TABELA 1 PODSTAWOWA ANALIZA ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO 

Charakter oddziaływania Potencjalnie może wystąpić 
istotne negatywne 

oddziaływanie na środowisko 
na etapie realizacji i/lub 

eksploatacji 

Podejmowane działania są 
ukierunkowane na 

długofalową poprawę stanu 
środowiska 

Skutkiem realizacji działań 
może być powstanie 

niekorzystnych, 
długofalowych 

i nieodwracalnych zmian 
w środowisku 

NE NIE NIE NIE 
PP NIE TAK NIE 

PP/PN TAK TAK NIE 
PN TAK NIE NIE 
NH TAK NIE TAK 

Źródło: Opracowanie własne 

Matryca podstawowej analizy oddziaływań na środowisko została uzupełniona o II część - ocenę 
poszerzoną dotyczącą możliwości wystąpienia określonego charakteru oddziaływań4 - bezpośrednich, 
pośrednich, wtórnych, skumulowanych, krótkoterminowych, średnioterminowych, 
i długoterminowych, stałych i chwilowych (wskazując jednocześnie, na jakim etapie potencjalnie 
wystąpi oddziaływanie: R - realizacja, E - eksploatacja, R/E - oba etapy, 0 - dany charakter 
oddziaływania nie wystąpi. 

                                                           
3 Załącznik nr 1 – Matryca oceny oddziaływania na środowisko 
4 Wg Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Dz. U. z 2016r. poz. 353 
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Podsumowanie matrycy stanowi punkt wyjściowy dla dalszych pogłębionych analiz środowiskowych, 
których dokonano przede wszystkim w oparciu o wiedzę na temat kosztów i korzyści 
środowiskowych, jakie będą generowane z uwagi na oddziaływanie zadań przewidzianych do 
realizacji we wszystkich obszarach przyszłej interwencji. Końcową część analiz stanowią tabele 
syntetycznie obrazujące rodzaj i skalę oddziaływania na poszczególne (wskazane ustawą OOŚ) 
elementy inwestycji we wszystkich dziesięciu analizowanych obszarach interwencji. 

 

5 INFORMACJE O OGÓLNEJ ZAWARTOŚCI DOKUMENTU  

Treść Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Janowskiego na lata 2017 – 2020 z perspektywą do 
roku 2024 została opracowana w oparciu o Wytyczne do opracowania wojewódzkich, powiatowych 
i gminnych programów ochrony środowiska (Ministerstwo Środowiska, 2 września 2015r.). 

Zgodnie z Wytycznymi MŚ, Program charakteryzuje się zwięzłą strukturą, uwzględniającą w możliwie 
dużym stopniu strukturę tabelaryczną omawianych zagadnień. Układ dokumentu jest zgodny 
z zalecanym w Wytycznych i zawiera następujące merytoryczne rozdziały: 

 Streszczenie; 

 Wstęp; 

 Ocenę stanu środowiska;  

 Cele programu ochrony środowiska, zadania i ich finansowanie;  

 System realizacji programu ochrony środowiska; 

a także spis tabel i rysunków do programu. 

Ocenę stanu środowiska przeprowadzono pod katem dziesięciu podstawowych obszarów przyszłej 
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.  

Ocena stanu środowiska zawiera w każdym wskazanym obszarze podsumowanie tabelaryczne 
głównych tendencji korzystnych i niekorzystnych, analizę SWOT, informację na temat osiągniętych 
sukcesów i istniejących w obszarze problemów, a także końcowa ocenę potrzeby realizacji kierunków 
działań wskazywanych w Wytycznych w kontekście przeprowadzonej dla obszaru województwa 
analizy. 

W podobnym układzie – dziesięciu przyszłych podstawowych obszarów interwencji – zweryfikowano 
i uaktualniono cele POŚ na lata 2017 -2020 z perspektywą do 2024 r. W każdym obszarze 
sformułowano cel szczegółowy, w ramach którego wskazano główne kierunki działań oraz typy 
zadań, które będą realizowane na terenie powiatu.  

W POŚ zawarto również tabele finansowe dotyczące realizacji zadań własnych organu 
opracowującego POŚ. 

Rozdział poświęcony systemowi realizacji programu ochrony środowiska zawiera informacje na temat 
zarządzania wdrażaniem programu, współpracy z interesariuszami, monitorowania efektów 
wdrażania programu, informacje o częstotliwości okresowej sprawozdawczości oraz podstawowe 
wytyczne dla gmin, dotyczące aktualizacji programów ochrony środowiska. 
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6 INFORMACJE O GŁÓWNYCH CELACH DOKUMENTU 

Główne cele POŚ na lata 2017 – 2020 z perspektywą do roku 2024 przedstawiono poniżej. 

TABELA 2 CELE, KIERUNKI INTERWENCJI ORAZ ZADANIA POŚ NA LATA 2017 – 2020 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2024 

Obszary 
przyszłej 

inter- 
wencji 

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

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 

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 

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

Gminy 

Rozwój i modernizacja 
transportu zbiorowego w 

kierunku transportu 
przyjaznego dla środowiska; 

wspieranie ekologicznych form 
transportu - budowa ścieżek 

rowerowych 

Budowa oraz przebudowa dróg gminnych i powiatowych Zarząd Powiatu, Gminy 

Termomodernizacja Docieplenie i wymiana drzwi zewnętrznych  w budynkach mieszkalnych - termomodernizacja Gminy, mieszkańcy 

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 

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 
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Obszary 
przyszłej 

inter- 
wencji 

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

Kierunki interwencji 
Typy zadań realizowanych  

w ramach poszczególnych kierunków interwencji 
Podmiot 

odpowiedzialny 

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 

II
 Z

ag
ro

że
n

ia
 h

ał
as

e
m

 Zmniejszenie zagrożenia 
mieszkańców powiatu 

ponadnormatywnym hałasem, 
zwłaszcza emitowanym przez 
środki transportu drogowego 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 

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 

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

Wprowadzanie ograniczeń prędkości ruchu na terenach zabudowanych 

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

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 

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 

Gminy 
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Obszary 
przyszłej 

inter- 
wencji 

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

Kierunki interwencji 
Typy zadań realizowanych  

w ramach poszczególnych kierunków interwencji 
Podmiot 

odpowiedzialny 

istniejących i potencjalnych przekroczeń hałasu) 

II
I P

o
la

 

e
le

kt
ro

m
ag

n
e

ty
cz

n
e

 Stała kontrola potencjalnych 
źródeł pól 

elektromagnetycznych 

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 powodziowego 

Koszenie i konserwacja rowów melioracyjnych 

Właściciele 
nieruchomości, na 
których znajdują się 
rowy melioracyjne 

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  

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 
powierzchniowych i 

podziemnych powiatu; 
Rozbudowa infrastruktury 
związanej z oczyszczaniem 

ścieków na obszarach wiejskich 

Zapewnienie dostępu do czystej 
wody dla społeczeństwa i 

gospodarki 

Przebudowa obiektów i wymiana urządzeń ujęcia wody  Gminy 

Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej Gminy, MPWiK 

Budowa przepompowni wody Gminy 

Wprowadzenie systemu elektronicznego odczytu wodomierzy  Gminy 
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Obszary 
przyszłej 

inter- 
wencji 

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

Kierunki interwencji 
Typy zadań realizowanych  

w ramach poszczególnych kierunków interwencji 
Podmiot 

odpowiedzialny 

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 

Rozbudowa infrastruktury 
oczyszczania ścieków, w tym 

realizacja programów sanitacji 
w zabudowie rozproszonej 

Budowa kanalizacji, w tym kanalizacji deszczowej Gminy 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków  Gminy, mieszkańcy 

Budowa hydroforni  Gminy 

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 

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
II

 G
le

b
y 

Ochrona gleb na terenach 
rolnych i leśnych, ograniczenie 
negatywnego oddziaływania 
procesów gospodarczych na 

środowisko glebowe  

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 

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
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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 

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 

Zakup pojemników do zbierania i segregacji odpadów Gminy 

Rekultywacja składowisk odpadów Gminy (Potok Wielki) 

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 

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 
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Obszary 
przyszłej 

inter- 
wencji 

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

Kierunki interwencji 
Typy zadań realizowanych  

w ramach poszczególnych kierunków interwencji 
Podmiot 

odpowiedzialny 

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
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ze

 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 

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; 
ochrona form ochrony przyrody 

i innych obszarów cennych 
przyrodniczo 

Inwentaryzacje zasobów przyrodniczych oraz monitoringu siedlisk i gatunków  
Zarząd Województwa 
Lubelskiego, Sejmik 
Województwa 
Lubelskiego, RDOŚ, 
Zarząd Powiatu, Gminy 

Inwentaryzacje i waloryzacje przyrodnicze gmin 

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 
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Obszary 
przyszłej 

inter- 
wencji 

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

Kierunki interwencji 
Typy zadań realizowanych  

w ramach poszczególnych kierunków interwencji 
Podmiot 

odpowiedzialny 

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 

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 
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Obszary 
przyszłej 

inter- 
wencji 

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

Kierunki interwencji 
Typy zadań realizowanych  

w ramach poszczególnych kierunków interwencji 
Podmiot 

odpowiedzialny 

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 

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

Zarządcy parków / 
gminy 

Trwale zrównoważona 
gospodarka leśna, ochrona 

gatunkowa 

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

Gminy 

Zalesianie gruntów porolnych na terenach Lasów Państwowych RDLP 

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 

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 
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Obszary 
przyszłej 

inter- 
wencji 

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

Kierunki interwencji 
Typy zadań realizowanych  

w ramach poszczególnych kierunków interwencji 
Podmiot 

odpowiedzialny 

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
 Z

ag
ro

że
n

ia
 p

o
w

aż
n
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i a

w
ar

ia
m

i Ograniczanie skutków 
poważnych awarii 

przemysłowych dla ludzi i 
środowiska 

Wspieranie inwestycji 
ukierunkowanych na konkretne 

rodzaje zagrożeń 

Dofinansowanie do zakupu samochodów strażackich i policyjnych Gminy 

Doposażenie aktywnych OSP Gminy 

Budowa monitoringu miejskiego Gminy 

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 
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Obszary 
przyszłej 

inter- 
wencji 

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

Kierunki interwencji 
Typy zadań realizowanych  

w ramach poszczególnych kierunków interwencji 
Podmiot 

odpowiedzialny 

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: Opracowanie własne na podstawie POŚ. 
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7 SPÓJNOŚĆ CELÓW POŚ Z  DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI I  PROGRAMOWYMI 

7.1 PODSTAWOWA ANALIZA SPÓJNOSCI Z WYBRANYMI  DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI 

W poniższej tabeli wskazano spójność celów POŚ z najważniejszymi wybranymi krajowymi dokumentami strategicznymi. 

TABELA 3 SPÓJNOŚĆ CELÓW POŚ Z WYBRANYMI DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI  

Obszary przyszłej 
interwencji 

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

Polska 2030 SRK 2020 BEiŚ Wybrane krajowe strategie sektorowe 

I Ochrona klimatu i jakości 
powietrza 

Poprawa jakości powietrza do 
osiągnięcia poziomów wymaganych 
przepisami prawa 

Zwiększenie poziomu 
ochrony środowiska 

II.6.4. Poprawa 
stanu środowiska   
II.7.3. Udrożnienie 
obszarów miejskich 

3.3. Ochrona powietrza, w tym 
ograniczenie oddziaływania energetyki 

SIEG: Cel 3: Wzrost efektywności wykorzystania 
zasobów naturalnych i surowców  
SRT: Cel szczegółowy 4. Ograniczanie negatywnego 
wpływu transportu na środowisko PEP 2030 

Spełnianie standardów emisyjnych 
z instalacji  

Zwiększenie poziomu 
ochrony środowiska 

II.6.4. Poprawa 
stanu środowiska 

3.3. Ochrona powietrza, w tym 
ograniczenie oddziaływania energetyki             
3.4. Wspieranie nowych i promocja 
polskich technologii energetycznych 
i środowiskowych 

SIEG: Cel 3: Wzrost efektywności wykorzystania 
zasobów naturalnych i surowców PEP 2030 

Promocja wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii 

Zwiększenie poziomu 
ochrony środowiska 

II.6.4. Poprawa 
stanu środowiska   
II.6.3. Zwiększenie 
dywersyfikacji 
dostaw paliw 
i energii 

2.6. Wzrost znaczenia rozproszonych, 
odnawialnych źródeł energii                    
3.4. Wspieranie nowych i promocja 
polskich technologii energetycznych 
i środowiskowych 

SIEG: Cel 3: Wzrost efektywności wykorzystania 
zasobów naturalnych i surowców  
 SZRWRiR: Priorytet 5.5. Zwiększenie wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich  
KSRR: 1.3.5. Dywersyfikacja źródeł i efektywne 
wykorzystanie energii oraz reagowanie na 
zagrożenia naturalne PEP 2030 

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

Zwiększenie poziomu 
ochrony środowiska 

II.6.4. Poprawa 
stanu środowiska 

  SRT: Cel szczegółowy 4. Ograniczanie negatywnego 
wpływu transportu na środowisko 

III Pola elektromagnetyczne Stała kontrola potencjalnych źródeł 
pól elektromagnetycznych 

Zwiększenie poziomu 
ochrony środowiska 

II.6.4. Poprawa 
stanu środowiska 

    

IV Gospodarowanie wodami Zapewnienie skutecznej ochrony 
przed powodzią i suszą 

Zwiększenie poziomu 
ochrony środowiska 

II.6.4. Poprawa 
stanu środowiska 

1.2. Gospodarowanie wodami dla 
ochrony przed powodzią, suszą i 
deficytem wody 

 

V Gospodarka wodno-
ściekowa 

Osiągnięcie i utrzymanie dobrego 
stanu wód powierzchniowych i 
podziemnych powiatu  
Rozbudowa infrastruktury 
związanej z oczyszczaniem ścieków 

Zwiększenie poziomu 
ochrony środowiska 

II.6.4. Poprawa 
stanu środowiska 

3.1. Zapewnienie dostępu do czystej 
wody dla społeczeństwa i gospodarki 

SZRWRiR: 2.1.4. Rozbudowa i modernizacja sieci 
kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków  
KSRR: 2.2.4. Usługi komunalne i związane z ochroną 
środowiska 
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na obszarach wiejskich 

VI Zasoby geologiczne Optymalizacja wykorzystania 
zasobów kopalin  

Zwiększenie poziomu 
ochrony środowiska 

II.6.4. Poprawa 
stanu środowiska   
II.6.1. Racjonalne 
gospodarowanie 
zasobami 

1.1. Racjonalne i efektywne 
gospodarowanie zasobami kopalin           
3.4. Wspieranie nowych i promocja 
polskich technologii energetycznych 
i środowiskowych 

SIEG: Cel 3: Wzrost efektywności wykorzystania 
zasobów naturalnych i surowców 
PEP 2030 

Ograniczenie presji na środowisko 
w trakcie prowadzenia 
geologicznych prac 
poszukiwawczych i rozpoznawczych 
oraz w trakcie eksploatacji złóż 
kopalin 

Zwiększenie poziomu 
ochrony środowiska 

II.6.4. Poprawa 
stanu środowiska 

3.3. Ochrona powietrza, w tym 
ograniczenie oddziaływania energetyki             
3.4. Wspieranie nowych i promocja 
polskich technologii energetycznych 
i środowiskowych 

SIEG: Cel 3: Wzrost efektywności wykorzystania 
zasobów naturalnych i surowców   
PEP 2030 

VII Gleby Ochrona gleb na terenach rolnych i 
leśnych 

Zwiększenie poziomu 
ochrony środowiska 

II.6.4. Poprawa 
stanu środowiska   
II.6.1. Racjonalne 
gospodarowanie 
zasobami 

    

Ograniczenie negatywnego 
oddziaływania procesów 
gospodarczych na środowisko 
glebowe  

Zwiększenie poziomu 
ochrony środowiska 

II.6.4. Poprawa 
stanu środowiska 

3.4. Wspieranie nowych i promocja 
polskich technologii energetycznych i 
środowiskowych 

SIEG: Cel 3: Wzrost efektywności wykorzystania 
zasobów naturalnych i surowców 

VIII Gospodarka odpadami 
i zapobieganie 
powstawaniu odpadów 

Zapobieganie powstawaniu 
odpadów  i racjonalne 
gospodarowanie odpadami 

Zwiększenie poziomu 
ochrony środowiska 

II.6.4. Poprawa 
stanu środowiska 

3.2. Racjonalne gospodarowanie 
odpadami, w tym wykorzystanie ich na 
cele energetyczne   3.4. Wspieranie 
nowych i promocja polskich technologii 
energetycznych i środowiskowych 

SZRWRiR:  2.1.5. Rozwój systemów zbiórki, odzysku 
i unieszkodliwiania odpadów           
KSRR: 2.2.4. Usługi komunalne i związane z ochroną 
środowiska 

Zwiększenie poziomu recyklingu 
odpadów i przygotowania do 
ponownego użycia, zwiększenie 
udziału odpadów zbieranych 
selektywnie 

Zwiększenie poziomu 
ochrony środowiska 

II.6.4. Poprawa 
stanu środowiska 

3.2. Racjonalne gospodarowanie 
odpadami, w tym wykorzystanie ich na 
cele energetyczne 

SZRWRiR:  2.1.5. Rozwój systemów zbiórki, odzysku 
i unieszkodliwiania odpadów           
KSRR: 2.2.4. Usługi komunalne i związane z ochroną 
środowiska 

IX Zasoby przyrodnicze Zachowanie i wzmocnienie 
różnorodności biologicznej i 
krajobrazowej powiatu 

Zwiększenie poziomu 
ochrony środowiska 

II.6.4. Poprawa 
stanu środowiska   
II.6.1. Racjonalne 
gospodarowanie 
zasobami 

1.3. Zachowanie bogactwa różnorodności 
biologicznej, w tym wielofunkcyjna 
gospodarka leśna 

SIEG: Cel 3: Wzrost efektywności wykorzystania 
zasobów naturalnych i surowców                                
KSRR: 1.3.6. Wykorzystanie walorów środowiska 
przyrodniczego oraz potencjału dziedzictwa 
kulturowego                             
SRKS: 4.1.2. Ochrona dziedzictwa kulturowego i 
przyrodniczego oraz krajobrazu 
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Rozwój trwale zrównoważonej, 
wielofunkcyjnej gospodarki leśnej 

Zwiększenie poziomu 
ochrony środowiska 

II.6.4. Poprawa 
stanu środowiska 

1.3. Zachowanie bogactwa różnorodności 
biologicznej, w tym wielofunkcyjna 
gospodarka leśna 

SIEG: Cel 3: Wzrost efektywności wykorzystania 
zasobów naturalnych i surowców                         
SZRWRiR: Priorytet 5.4. Zrównoważona gospodarka 
leśna i łowiecka na obszarach wiejskich 

Wdrożenie systemu 
prewencyjnego, mającego na celu 
zapobieganie szkodom w 
środowisku i sygnalizującego 
możliwość wystąpienia szkody 

Zwiększenie poziomu 
ochrony środowiska 

II.6.4. Poprawa 
stanu środowiska     
I.3.3. Zwiększenie 
bezpieczeństwa 
obywatela 

  Sprawne Państwo: Cel 7. Zapewnienie wysokiego 
poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego    
SRSBNRP                                   
KSRR: 1.3.5. Dywersyfikacja źródeł i efektywne 
wykorzystanie energii oraz reagowanie 
na zagrożenia naturalne 

X Zagrożenia poważnymi 
awariami 

Ograniczanie skutków poważnych 
awarii przemysłowych dla ludzi i 
środowiska 

Zwiększenie poziomu 
ochrony środowiska 

II.6.4. Poprawa 
stanu środowiska     
I.3.3. Zwiększenie 
bezpieczeństwa 
obywatela 

  Sprawne Państwo: Cel 7. Zapewnienie wysokiego 
poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego    
SRSBNRP 

Źródło: Opracowanie własne
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Jak widać z powyższego zestawienia, wszystkie cele POŚ przyczyniają się do realizacji celów 
środowiskowych wyznaczonych w Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju. Polska 2030 (zwiększenie 
poziomu ochrony środowiska), jak i średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju 2020 (poprawa stanu 
środowiska). Większość celów POŚ jest również spójna z celami wskazanymi w jednej z dziewięciu 
zintegrowanych strategii rozwoju nakierowanej bezpośrednio na kwestie środowiskowe, tj. Strategii 
Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko (BEiŚ). Część z nich, mimo, że nie wymieniona explicite 
w BEiŚ, może być wywiedziona z pozostałych celów strategii. Co więcej, większość z celów POŚ 
przyczynia się dodatkowo do realizacji celów zidentyfikowanych w pozostałych sektorowych 
zintegrowanych strategiach rozwoju, tj.: (1) Strategią innowacyjności i efektywności gospodarki 
„Dynamiczna Polska 2020” (SIEG), (2) Strategią rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 
2030 roku) (SRT), (3) Strategią zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012–2020 
(SZRWRiR), (4) Strategią „Sprawne Państwo 2020” (SSP), (5) Strategią rozwoju systemu 
bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022 (SRSBNRP), (6) Krajową strategią rozwoju 
regionalnego 2010–2020: regiony, miasta, obszary wiejskie (KSRR), (7) Strategią Rozwoju Kapitału 
Społecznego 2020 (SRKS), jak również z (8) Polityką energetyczną Polski do 2030 roku (PEP 2030). 

Cele POŚ uwzględniają również dokumenty sektorowe, takie jak: Krajowy Program Ochrony 
Powietrza do roku 2020 (KPOP), Aktualizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków 
komunalnych (AKPOŚK), Krajowy plan gospodarki odpadami 2022 (KPGO), Krajowy program 
zapobiegania powstawaniu odpadów (KPZPO), Program ochrony i zrównoważonego użytkowania 
różnorodności biologicznej (POZURB) oraz Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły. 

 

TABELA 4 SPÓJNOŚĆ CELÓW POŚ Z  DOKUMENTAMI SEKTOROWYMI 

Obszary przyszłej 
interwencji 

Cele POŚ na lata 2017 
– 2020 z perspektywą 

do roku 2024 
KPOP AKPOŚK KPGO KPZPO POZURB 

Dokumenty z zakresu 
ochrony 

przeciwpowodziowej 
oraz ochrony przez 

suszą5  

I Ochrona klimatu i 
jakości powietrza 

Poprawa jakości 
powietrza do osiągnięcia 
poziomów wymaganych 
przepisami prawa 

√      

Spełnianie standardów 
emisyjnych z instalacji  

√      

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 powodzią 
i suszą 

     √ 

V Gospodarka 
wodno-ściekowa 

Osiągnięcie i utrzymanie 
dobrego stanu wód 
powierzchniowych i 
podziemnych powiatu  

 √     

                                                           
5 Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, plan zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły (regionu 
wodnego Środkowej Wisły) oraz plan przeciwdziałania skutkom suszy. 
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VI Zasoby 
geologiczne 

Optymalizacja 
wykorzystania zasobów 
kopalin  

      

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 

Zapobieganie 
powstawaniu odpadów i 
racjonalne 
gospodarowanie 
odpadami 

  √ √   

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  
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Cel horyzontalny POŚ Adaptacja do zmian klimatu jest zaś spójny ze Strategicznym Planem Adaptacji 
dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030. 

Cele POŚ są również zbieżne z celami regionalnych dokumentów o charakterze programowym lub 
wdrożeniowym, takimi jak: (1) Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, (2) 
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego, (3) Program Ochrony Środowiska 
województwa Lubelskiego na lata 2016-2019 z perspektywą do doku 2023, (4) Regionalna Strategia 
Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 r., (5) Plan gospodarki odpadami dla województwa 
lubelskiego, (6) Program ochrony powietrza dla strefy lubelskiej, (7) Program Ograniczenia Niskiej 
Emisji, (8) Wojewódzki Program Rozwoju Alternatywnych Źródeł Energii dla Województwa 
Lubelskiego, oraz plan zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły (regionu 
wodnego Środkowej Wisły) i plan przeciwdziałania skutkom suszy. 

Spójność celów POŚ z dokumentami nadrzędnymi niesie dwa rodzaje implikacji, tj. w wymiarze 
formalnym i praktycznym. W pierwszym przypadku zapewnienie zgodności celów jest wypełnieniem 
wymogu formalnego dla dokumentu, jakim jest program ochrony środowiska. Zaś w wymiarze 
praktycznym ocena zgodności z celami dokumentów nadrzędnych powinna prowadzić do 
priorytetyzacji celów konkretnego POŚ. W niniejszym przypadku obligatoryjna analiza dokumentów 
wyższego rzędu wykazała, że najwyższy priorytet mają następujące obszary interwencji: Ochrona 
klimatu i jakości powietrza, Zasoby przyrodnicze, , Gospodarka wodno-ściekowa, Gospodarka 
odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów. Znajduje to odzwierciedlenie we wskazanych 
w ramach poszczególnych celów zadaniach. 

 

7.2 POGLĘBIONA ANALIZA SPOSOBÓW UWZGLĘDNIENIA CELÓW OCHRONY 
ŚRODOWISKA USTANOWIONYCH W DOKUMENTACH WYŻSZEGO  SZCZEBLA 
W POŚ WZGLĘDEM ZASADY DPSIR 

W kolejnym etapie dokonano pogłębionej analizy stopnia i sposobu uwzględnienia celów ochrony 
środowiska w POŚ. Jako model analityczny przyjęto tzw. model DPSIR opracowany przez OECD 
i rozwijany przez Europejską Agencję ds. Środowiska. Model ten zakłada analizę i ocenę interakcji 
pomiędzy działaniami społeczno-gospodarczymi a środowiskiem, tj. analizę następujących 
elementów: 

 czynników napędowych (D – driving forces) – jak np. rozwój transportu drogowego czy 
konsumpcji, 

 presji, którą wywierają (P – pressures they create) – np. emisja gazów cieplarnianych, 

 na stan środowiska (S – on the state of environment) – np. zanieczyszczenie powietrza, 

 i jego oddziaływania na ekosystem i zdrowie ludzi (I – impact this has on ecosystems or 
human health) – np. erozja brzegów morskich, anomalie pogodowe, 

 jak również przeciwdziałań w postaci polityk, strategii, programów czy projektów (R – 
responses) – np. programy ochrony środowiska. 

Model DPSIR umożliwił przedstawienie nie tylko stanu środowiska, ale również analizę przyczyn 
takiego stanu oraz jego wpływu na życie gospodarcze i społeczne, a w konsekwencji ocenę zasadności 
i trafności działań zaproponowanych w ramach POŚ. 

Co więcej, sposoby przeciwdziałań sklasyfikowane w modelu DPSIR są tożsame z typami działań 
(czasem jako zaniechanie działań) wymienionymi w ustawie Prawo ochrony środowiska jako 
działaniami polegającymi na: 

 racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu zasobami środowiska zgodnie 
z zasadą zrównoważonego rozwoju (działania prewencyjne – działania nakierowane na 
czynniki napędowe), 

http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&book=0&poz=5187
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 przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom (działania mitygacyjne – działania nakierowane na 
presję), 

 przywracaniu elementów przyrodniczych do stanu właściwego (działania kompensacyjne – 
działania nakierowane na stan środowiska). 

Ostatni typ działań, czyli działania ograniczające wpływ stanu środowiska na ludzi można zaś 
sklasyfikować jako działania adaptacyjne. 

Wykorzystanie modelu w niniejszym badaniu polegało na przyporządkowaniu celów zaplanowanych 
w POŚ (jako R - responses) do elementów matrycy, które zostały zidentyfikowane jako: czynniki 
napędowe (D), presja (P), stan środowiska (S) oraz oddziaływania (I). Wyniki przyporządkowania 
zaprezentowano w tabeli poniżej. 

 

TABELA 5 PRZYPORZĄDKOWANIE CELÓW POŚ DO TYPÓW DZIAŁAŃ PROŚRODOWISKOWYCH 

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

Działania 
nakierowane 

na siły 
sprawcze – 
prewencja 

R→D 

Działania 
nakierowane 
na presję – 
mitygacja 

R→P 

Działania 
nakierowane 
na poprawę 

stanu 
środowiska – 
kompensacja 

R→S 

Działania 
nakierowane 
na wpływ – 
adaptacja 

R→I 

Cele horyzontalne Adaptacja do zmian klimatu 
   

√ 
Nadzwyczajne zagrożenia 
środowiska    

√ 

Działania edukacyjne √ 
   

Monitoring środowiska 
   

√ 
Wsparcie B+R+I w obszarze 
ochrony środowiska √ √ √ √ 

I Ochrona klimatu i 
jakości powietrza 

Poprawa jakości powietrza 
do osiągnięcia poziomów 
wymaganych przepisami 
prawa 

√ √ 
  

Spełnianie standardów 
emisyjnych z instalacji   

√ 
  

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 powodzią i 
suszą    

√ 

V Gospodarka 
wodno-ściekowa 

Osiągnięcie i utrzymanie 
dobrego stanu wód 
powierzchniowych i 
podziemnych powiatu  

 
√ 

  

VI Zasoby 
geologiczne 

Optymalizacja 
wykorzystania zasobów 
kopalin  

√ 
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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 

Zapobieganie powstawaniu 
odpadów i racjonalne 
gospodarowanie odpadami 

√ √ 
  

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 

 

Z powyższego zestawienia wynika, że w ramach POŚ powiatu janowskiego zaplanowano najwięcej 
działań nakierowanych na ograniczanie presji na środowisko (czyli tzw. działań mitygacyjnych) oraz 
na siły sprawcze (działania prewencyjne), nieco mniej na działania adaptacyjne ograniczające lub 
niwelujące negatywny wpływ stanu środowiska na ludzi, najmniej zaś na działania kompensacyjne 
przywracające dobry stan środowiska.  

Jest to zgodne z unijnymi oraz krajowymi zasadami prowadzenia polityki ochrony środowiska, 
zgodnie z którymi najwyższy priorytet powinien być przyznawany działaniom prewencyjnym 
i  mitygacyjnym, tj. ograniczającym czynniki i niwelującym negatywną presję na środowisko, a 
dopiero w następnej kolejności na naprawianie szkód środowiskowych, czyli redukcję negatywnego 
oddziaływania i zmianę stanu środowiska. Jest to zgodne z tzw. polityką zapobiegania (wyrażaną 
m.in. przez zasadę zanieczyszczający płaci, zasadę integracji polityki środowiskowej do innych polityk, 
etc.). 

Z drugiej jednak strony, np. w przypadku problemu dotyczącego zmian klimatycznych, polityka dająca 
priorytet prewencji i mitygacji może nie być wystarczająca. Wynika to z faktu, że przyczyny problemu 
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mają zasięg globalny, co oznacza, że podejmowanie działań zapobiegawczych może nie być 
wystarczające, należy podjąć w większym zakresie także działania niwelujące skutki i działania 
adaptacyjne, co znalazło odzwierciedlenie w celach horyzontalnych POŚ powiatu janowskiego. 

Z przedstawionego modelu DPSIR wynika również, że zaplanowane w POŚ powiatu janowskiego 
działania (R) odpowiadają wszystkim elementom modelu, tj. D - czynnikom, P - presji, S - stanowi 
środowiska oraz I - oddziaływaniom. Rozwiązanie takie, czyli połączenie wszystkich zagadnień 
w jednym programie pozwoli odpowiedzieć na wyzwania ochrony środowiska w sposób kompletny 
i kompleksowy. 

 

7.3 ANALIZA ZGODNOŚCI POŚ Z ZASADĄ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 

Na potrzeby niniejszej analizy przyjęto następującą definicję zrównoważonego rozwoju - 
zrównoważony rozwój to dążenie do synergii celów gospodarczych, społecznych i ochrony 
środowiska. W dyskursie naukowym można wyróżnić dwie koncepcje zrównoważoności rozwoju: 
silną i słabą (ang. strong sustainability, weak sustainability). Pierwsza koncepcja zakłada, że 
działalność człowieka nie może prowadzić do uszczuplenia kapitału naturalnego. Według drugiej 
konieczne jest tylko, aby całkowita suma zasobów była zachowana. Innymi słowy wyczerpywanie 
kapitału przyrodniczego może być zgodne z koncepcją słabej trwałości rozwoju tak długo, jak długo 
wyrównywane jest akumulacją pozostałych rodzajów zasobów (Żylicz 2004, s. 197). Obowiązujące 
obecnie w Polsce prawo i dominujące doktryny z zakresu rozwoju regionalnego operują tzw. słabą 
koncepcją trwałego rozwoju. Zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska ustawodawca 
dopuścił występowanie negatywnego oddziaływania na środowisko obligując korzystających ze 
środowiska do zapobiegania takiemu oddziaływania lub ponoszenia kosztów usunięcia skutków 
takiego zanieczyszczenia. 

Jak widać z powyższego, obowiązująca w Polsce koncepcja zrównoważonego rozwoju dopuszcza 
uszczuplenie kapitału naturalnego w sytuacji kumulacji pozostałych zasobów (gospodarczych lub 
społecznych). Zależność tę można odwrócić i generalizować na wszystkie typy zasobów – możliwe jest 
uszczuplenie któregokolwiek z zasobów (gospodarczego, społecznego, naturalnego) w sytuacji 
akumulacji pozostałych.  

Realizacja zasady zrównoważonego rozwoju w takim ujęciu koncepcyjnym może przyjmować szerokie 
spektrum: 

 od dopuszczenia szkody (uszczuplenia jednego z zasobów) przy założeniu podjęcia działań 
kompensacyjnych,  

 poprzez ograniczenie szkody (działania mitygacyjne),  

 aż do zapobiegania powstaniu szkody w postaci działań prewencyjnych. 

Sposoby realizacji zasady zrównoważonego rozwoju oraz odpowiadające im kategorie analityczne 
w postaci stopnia realizacji zasady zostały zaprezentowane na rysunku poniżej.  
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RYSUNEK 1 MOŻLIWE SPOSOBY I STOPNIE REALIZACJI ZASADY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Jako najniższy stopień realizacji zasady zrównoważonego rozwoju wskazano postawę tzw. standardu 
minimum, czyli przyjęcie konieczności wyrządzenia szkody i podjęcie działań kompensacyjnych. 
Wyższym stopniem jest podjęcie działań mitygacyjnych (ograniczających negatywny wpływ) 
wymaganych prawem lub dobrym zwyczajem. Kolejnym stopniem jest podejmowanie działań 
mitygacyjnych wykraczających poza standard minimum wymagany przez obowiązujące prawo lub 
dobry obyczaj. Najwyższym stopniem realizacji zasady zrównoważonego rozwoju jest proaktywna 
postawa zakładająca podejmowanie działań prewencyjnych (zapobiegających powstaniu szkody). 
Każdy ze sposobów dodatkowo może stymulować powstawanie efektów synergicznych w ramach 
trzech wymiarów zrównoważonego rozwoju, czyli celów gospodarczych, społecznych 
i środowiskowych.  

Zasada zrównoważonego rozwoju najpełniej jest realizowana na poziomie operacjonalizacji celów 
dokumentu programowego, tj. w zasadach wdrażania, wskaźnikach czy kryteriach doboru projektów. 
W związku z powyższym, zaleca się, aby podmioty wdrażające POŚ podejmowały podczas planowania 
i realizacji projektów działania prośrodowiskowe wykraczające poza minimum wymagane prawem 
czy dobrym obyczajem. Bardziej proaktywne podejście do realizacji celów ochrony środowiska, 
wykraczające poza uwzględnienie standardu minimum (wyznaczonego m.in. ustawą OOŚ), powinno 
być dodatkowo punktowane na etapie wyboru projektów do dofinansowania.  

  

Działania 
kompensujące 
negatywny 
wpływ na 
środowisko lub 
jakość życia 

Działania 
mitygujące 
negatywny wpływ 
na środowisko lub 
jakość życia - 
standardowe,  
wymagane prawem 

Działania 
mitygujące 
negatywny wpływ 
na środowisko lub 
jakość życia - 
proaktywne 
wykraczające poza 
wymogi prawne 

Działania 
prewencyjne 
ograniczające 
negatywny wpływ 
na środowisko lub 
jakość życia 

Działania proaktywne 

Działania 
standardowe 
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8 STOPIEŃ, W JAKIM DOKUMENT USTALA RAMY DLA PÓŹNIEJSZEJ 
REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, W ODNIESIENIU DO USYTUOWANIA, 
RODZAJU I SKALI TYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ  

Cele POŚ z założenia zmierzają do utrzymania dobrego stanu środowiska lub jego poprawy 
w obszarach, w których jest on niezadowalający. Dla osiągnięcia tych celów konieczne jest jednak 
podejmowanie działań inwestycyjnych, których etapy realizacji i eksploatacji mogą wykazywać 
niekorzystne oddziaływanie na poszczególne elementy środowiska. Działania te należy jednak uznać 
za racjonalne, dające większe korzyści, niż szkody środowiskowe. Oddziaływania w tym wypadku 
należy uznać za środowiskowe koszty osiągania długoterminowych celów związanych z ochroną 
środowiska.  

W każdym kierunku działań wyszczególnionym w POŚ, wymieniono typy projektów, jakie będą 
realizowane. Przeprowadzona w ramach POŚ diagnoza stanu środowiska na obszarze powiatu 
wskazuje, iż praktycznie każdy obszar środowiska (z wyjątkiem obszaru nr III – Pola 
elektromagnetyczne) wymaga prowadzenia działań mających na celu poprawę jakości środowiska. 

Poniżej w tabelach sporządzonych dla każdego obszaru przyszłej interwencji zestawiono typy 
planowanych zadań wynikające z POŚ, oraz prawdopodobną kwalifikację środowiskową wynikającą 
z przyporządkowania planowanych zadań do przedsięwzięć wymienionych w Rozporządzeniu 
Ministra Środowiska w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 

W dalszych analizach dotyczących oddziaływania na środowisko (począwszy od wstępnej analizy 
oddziaływań wynikającej z załącznika nr 1 do niniejszej prognozy6), posługiwano się typami zadań 
wynikającymi z poniższej kwalifikacji, pomijając typy zadań o oddziaływaniu jedynie pozytywnym 
(głównie nieinfrastrukturalne, jak np. edukacja ekologiczna, lub też przedsięwzięcia niekwalifikujące 
się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko), gdyż nie ma konieczności 
zastosowania dla nich działań o charakterze minimalizującym oddziaływanie. 

 

                                                           

6 Zał. 1 Wstępna analiza oddziaływań na środowisko 
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TABELA 6 OBSZAR I - OCHRONA KLIMATU (W TYM ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU) I JAKOŚCI  POWIETRZA 

Typy planowanych zadań inwestycyjnych w obszarze Prawdopodobna kwalifikacja środowiskowa 

Modernizacja systemów grzewczych przez wymianę kotłów 
węglowych na: piece gazowe, olejowe, pompy ciepła 

Przedsięwzięcia kwalifikujące się do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko:  

 instalacje wykorzystujące do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru (…): 
a) lokalizowane na obszarach objętych formami ochrony przyrody (…)  
b) o całkowitej wysokości nie niższej niż 30 m;  

Montaż instalacji umożliwiających wytwarzanie energii z OZE 
głównie z energii słońca i biomasy 

Przedsięwzięcia kwalifikujące się do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko: 

 instalacje do produkcji paliw z produktów roślinnych, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego 
(…) o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 0,5 MW lub wytwarzających ekwiwalentną ilość biogazu 
rolniczego wykorzystywanego do innych celów niż produkcja energii elektrycznej; 

 zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, (…) o powierzchni zabudowy nie mniejszej 
niż: 
a) 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody (…) lub w otulinach form ochrony przyrody (…) 
b) 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a (…); 

Rozwój i modernizacja zbiorowych systemów ciepłowniczych Przedsięwzięcia kwalifikujące się do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko: 

 instalacje do przesyłu pary wodnej lub ciepłej wody, z wyłączeniem osiedlowych sieci ciepłowniczych i przyłączy do 
budynków; 

Termomodernizacja budynków Zadania niekwalifikujące się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

Źródło: Opracowanie własne 

TABELA 7 OBSZAR II - ZAGROŻENIA HAŁASEM  

Typy planowanych zadań inwestycyjnych w obszarze Prawdopodobna kwalifikacja środowiskowa 

Remont dróg, w tym wynikające z programu ochrony przed 
hałasem 

Przedsięwzięcia kwalifikujące się do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko: 

 drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km (…) oraz obiekty mostowe w ciągu 
drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji 
elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami  ochrony przyrody (…); 

Źródło: Opracowanie własne 

TABELA 8 OBSZAR III - POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 

Typy planowanych zadań inwestycyjnych w obszarze Prawdopodobna kwalifikacja środowiskowa 

Nie planuje się zadań o charakterze inwestycyjnym, 
infrastrukturalnym. Zadowalający stan w obszarze.  

- 

Źródło: Opracowanie własne 
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TABELA 9 OBSZAR IV - GOSPODAROWANIE WODAMI 

Typy planowanych zadań inwestycyjnych w obszarze Prawdopodobna kwalifikacja środowiskowa 

Modernizacja stawów rybnych Przedsięwzięcia kwalifikujące się do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko: 

 gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na: 
e) realizacji zbiorników wodnych lub stawów, o powierzchni nie mniejszej niż 0,5 ha na terenach gruntów innych niż 
orne znajdujących się na obszarach objętych formami ochrony przyrody (…), lub w otulinach form ochrony przyrody 
(…); 

Regulacja rzek i potoków Przedsięwzięcia kwalifikujące się do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko: 

 regulacja wód lub ich kanalizacja rozumiana jako zagospodarowanie wód umożliwiające ich wykorzystanie do celów 
żeglugowych; 

Konserwacja urządzeń wodnych Zadanie niekwalifikujące się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko; 

Źródło: Opracowanie własne 

 

TABELA 10 OBSZAR V - GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA  

Typy planowanych zadań inwestycyjnych w obszarze Prawdopodobna kwalifikacja środowiskowa 

Przebudowa obiektów i wymiana urządzeń ujęcia wody 
Modernizacja ujęć wód głębinowych 

Przedsięwzięcia kwalifikujące się do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko: 

 urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych (…) o zdolności poboru wody nie mniejszej 
niż 10 m

3
 na godzinę; 

 urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych z tej samej warstwy wodonośnej, o 
zdolności poboru wody nie mniejszej niż 1 m

3
 na godzinę (…) jeżeli w odległości mniejszej niż 500 m znajduje się 

inne urządzenie lub zespół urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody nie mniejszej 
niż 1 m

3
 na godzinę, z wyłączeniem zwykłego korzystania z wód; 

Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej, przepompowni wody  Przedsięwzięcia kwalifikujące się do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko: 

 rurociągi wodociągowe magistralne do przesyłania wody oraz przewody wodociągowe magistralne doprowadzające 
wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych, z wyłączeniem ich przebudowy metodą 
bezwykopową; 

Budowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnej Przedsięwzięcia kwalifikujące się do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko: 

 sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem ich przebudowy 
metodą bezwykopową, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz 
przyłączy do budynków; 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Zadania niekwalifikujące się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko; 

Źródło: Opracowanie własne 
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TABELA 11 OBSZAR VI - ZASOBY GEOLOGICZNE 

Typy planowanych zadań inwestycyjnych w obszarze Prawdopodobna kwalifikacja środowiskowa 

Monitoring wydobycia kopalin, ujawnianie złóż kopalin w mpzp 
w celu ich lepszej ochrony 

Zadania niekwalifikujące się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 

Źródło: Opracowanie własne 

 

TABELA 12 OBSZAR VII - GLEBY 

Typy planowanych zadań inwestycyjnych w obszarze Prawdopodobna kwalifikacja środowiskowa 

Kształtowanie struktury upraw przeciwdziałającej erozji i 
pogarszaniu się jakości gleb 

Przedsięwzięcia kwalifikujące się do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko: 

 zalesienia: 
a) pastwisk lub łąk, na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, 
b) nieużytków na glebach bagiennych, 
c) nieużytków lub innych niż orne użytków rolnych, znajdujących się na obszarach objętych formami ochrony 
przyrody(…); 
zalesienia o powierzchni powyżej 20 ha (…); 

Źródło: Opracowanie własne 

 

TABELA 13 OBSZAR VIII - GOSPODAROWANIE ODPADAMI I ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU ODPADÓW  

Typy planowanych zadań inwestycyjnych w obszarze Prawdopodobna kwalifikacja środowiskowa 

Budowa infrastruktury do selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych 

Przedsięwzięcia kwalifikujące się do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko: 

 punkty do zbierania lub przeładunku złomu; 

Rekultywacja składowiska odpadów 
Zadania niekwalifikujące się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko; 

Likwidacja dzikich wysypisk śmieci 

Źródło: Opracowanie własne 
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TABELA 14 OBSZAR IX - ZASOBY PRZYRODNICZE 

Typy planowanych zadań inwestycyjnych w obszarze Prawdopodobna kwalifikacja środowiskowa 

Zalesianie i zadrzewianie Przedsięwzięcia kwalifikujące się do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko: 

 zalesienia: 
a) pastwisk lub łąk, na obszarach bezpośredniego lub potencjalnego zagrożenia powodzią, 
b) nieużytków na glebach bagiennych, 
c) nieużytków lub innych niż orne użytków rolnych, znajdujących się na obszarach objętych formami ochrony 
przyrody(…); 
zalesienia o powierzchni powyżej 20 ha (…); 

Modernizacja infrastruktury szlaków turystycznych Przedsięwzięcia kwalifikujące się do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko: 

 stałe pola kempingowe lub karawaningowe: 
a) na obszarach objętych formami ochrony przyrody (…), 
b) o powierzchni zagospodarowania nie mniejszej niż 0,5 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a; 

Źródło: Opracowanie własne 

 

TABELA 15 OBSZAR X - ZAGROŻENIA POWAŻNYMI  AWARIAMI 

Typy planowanych zadań inwestycyjnych w obszarze Prawdopodobna kwalifikacja środowiskowa 

Nie planuje się zadań o charakterze inwestycyjnym, 
infrastrukturalnym. 

- 

Źródło: Opracowanie własne 
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9 ISTNIEJĄCY STAN ŚRODOWISKA ORAZ POTENCJALNE ZMIANY TEGO 
STANU W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI PROJEKTOWANEGO 
DOKUMENTU 

9.1 ISTNIEJĄCY STAN ŚRODOWISKA W OBSZARACH PRZYSZŁEJ INTERWENCJI  

9.1.1 OCHRONA KLIMATU I JAKOŚCI POWIETRZA  

Na terenie powiatu janowskiego ocena jakości powietrza jest przeprowadzana w strefie lubelskiej 
obejmującej obszar województwa, niewchodzący w skład aglomeracji lubelskiej. 

Ocena obejmuje następujące substancje: 

 według kryteriów ochrony zdrowia: benzen, dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, ołów, tlenek 
węgla, ozon, pył zawieszony PM10 i PM2,5, arsen, kadm, nikiel, benzo/a/piren;  

 według kryteriów ochrony roślin: dwutlenek siarki, tlenki azotu, ozon. 

 

Ocena według kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia w strefie lubelskiej: 

Dwutlenek siarki 

Stężenie średnie roczne na poszczególnych stanowiskach wynosiło od 2,0 μg/m3
 do 5 μg/m3. Nie 

stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych stężeń godzinowych i 24-godzinnych. 

Dwutlenek azotu 

Stężenia średnie roczne nie przekraczały poziomu dopuszczalnego i wynosiły od 7 μg/m3
 do 13 μg/m3, 

co stanowi maksymalnie 32,5% stężenia dopuszczalnego. 

Pył zawieszony PM10 

Na wszystkich stanowiskach dotrzymane były stężenia średnie roczne, najwyższe 35 μg/m3 stanowiło 
87,5% poziomu dopuszczalnego. Natomiast na wszystkich stanowiskach odnotowano przekroczenie 
dopuszczalnego stężenia 24-godzinnego.  

Pył zawieszony PM 2,5 

Stężenie średnie roczne na obszarze Białej Podlaskiej i Chełma wynosiło odpowiednio 26 μg/m3
 i 27 

μg/m3, co stanowi odpowiednio 104% i 108% poziomu dopuszczalnego, zaś w Zamościu 24μg/m3, co 
stanowi 96% poziomu dopuszczalnego. 

Benzen 

Stężenie średnie roczne wynosiło odpowiednio 1 μg/m3 i 2 μg/m3, co stanowi maksymalnie 40% 
stężenia dopuszczalnego. 

Tlenek węgla 

Nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych poziomów. 

Ozon 

Nie wystąpiło przekroczenie poziomu docelowego. Liczba dni ze stężeniami ozonu powyżej 120 
μg/m3

 wyznaczona dla lat 2013-2015 wyniosła na większej części województwa od 11 do 15, a w 
pozostałej części od 16 do 25 dni. 

Metale 

Stwierdza się niewielkie zanieczyszczenie powietrza analizowanymi metalami 
i dotrzymanie obowiązujących standardów.  
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Benzo/a/piren 

Wartości średnie roczne na wszystkich stanowiskach przekraczały poziom docelowy.  

Wyniki klasyfikacji strefy według kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia 

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

Ocena według kryteriów określonych w celu ochrony roślin 

 Dwutlenek siarki 

Przeprowadzone pomiary nie wykazały przekroczeń wartości kryterialnych.  

 Tlenki azotu 

Przeprowadzone pomiary nie wykazały przekroczeń poziomu dopuszczalnego.  

 Ozon 

Zmierzone wartości nie przekraczały poziomu docelowego, natomiast przekraczały poziom celu 

długoterminowego.  

Wyniki klasyfikacji strefy według kryteriów określonych w celu ochrony roślin 

W wyniku przeprowadzonej klasyfikacji ze względu na kryteria ochrony roślin, dla wszystkich 
zanieczyszczeń strefę lubelską zaliczono do klasy A, natomiast ze względu na stwierdzone 
przekroczenie poziomu celu długoterminowego ozonu - do klasy D2. 

 

9.1.2 ZAGROŻENIA HAŁASEM  

Klimat akustyczny kształtowany jest głównie przez hałas komunikacyjny, w mniejszym stopniu przez 
przemysłowy. Uciążliwości akustyczne pochodzą także z małych obiektów produkcyjnych i 
usługowych funkcjonujących w sąsiedztwie zabudowy chronionej.  

Ocena stanu klimatu akustycznego na obszarach nie objętych obowiązkiem opracowywania map 
akustycznych  

W ramach monitoringu hałasu WIOŚ w Lublinie wykonał badania hałasu komunikacyjnego 
w 10 punktach pomiarowych. Na obszarze powiatu janowskiego nie prowadzono pomiarów.  

 

9.1.3 POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 

Stan środowiska w obszarze pól elektromagnetycznych jest dobry. Na terenie powiatu występuje 
niski poziom pól elektromagnetycznych w środowisku. Nie stwierdza się przekroczeń dopuszczalnych 
poziomów.  

 

9.1.4 STAN WÓD POWIERZCHNIOWYCH 

Wyniki badań powadzonych w ramach monitoringu diagnostycznego, operacyjnego, badawczego 

i obszarów chronionych w pełnym cyklu wodnym w latach 2010-2015 wskazują, na następującą 

ocenę: 
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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. 

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:  

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 przeprowadzono pomiar dla punku 
w Janowie Lubelskim (JCWPd nr 85) w 2014 r – zaliczając tę JCWPd do II klasy jakości, o dobrym 
składzie chemicznym; 

 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. 

 

9.1.5 GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA 

Pobór wód 

Jedynym źródłem zaopatrzenia wodociągów sieciowych są wody podziemne. Aż o połowę w ciągu 
ostatnich lat zwiększył się pobór wód podziemnych – z 43 dam3 w 2010 r do 80 dam3 w 2015 r. 
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. Zdecydowanie szybciej wzrasta zużycie wody na potrzeby przemysłu – 37 dam3 w 2010 r do 
78 dam3 w 2015r. 

Sieć wodociągowa 
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Całkowita długość eksploatowanej sieci wynosiła w 2015 r. – 446,6 km, co stanowi zaledwie 2,1% 
całkowitej długości sieci w województwie. Z sieci wodociągowej korzysta 81,7% mieszkańców 
powiatu, z czego w miastach 98,6%, a na wsi 74,9%.  
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Sieć kanalizacyjna 

Całkowita długość czynnej sieci wynosiła w 2015 r. - 57,9 km co stanowi zaledwie 1% długości sieci 
w województwie. Tempo przyrostu sieci utrzymywało się na niskim poziomie – łączny przyrost o 4,3 
km w latach 2010-2015. 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.  

Oczyszczanie i oczyszczalnie ścieków 

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). Na terenie powiatu 
funkcjonują 3 komunalne oczyszczalnie ścieków – biologiczne z podwyższonym usuwaniem biogenów 
o łącznej przepustowości 4 336 m3/dobę, oraz jedna przemysłowa biologiczna oczyszczalnia ścieków 
komunalnych, o przepustowości 360m3/dobę. 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.). 

 

9.1.6 ZASOBY GEOLOGICZNE 

Na terenie powiatu janowskiego nie odnotowano złóż kopalin węgla kamiennego, brunatnego i ropy 
naftowej. Występują natomiast złoża surowców mineralnych:  

 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. 

 

9.1.7 GLEBY 

W powiecie ominują 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 2013 – 2014 uległa zmniejszeniu o ok. 4 ha ( z 47 716 ha – dane 
geodezyjne z końca 2013 roku do 47 712 ha – dane geodezyjne z końca 2014 roku). Wiązało się to z 
przeznaczaniem nowych terenów pod inwestycje oraz zmianą klasyfikacji gruntów związaną m.in. z 
zalesianiem. Występują tu dogodne warunki do rozwoju rolnictwa z uwagi na przewagę gleb III i IV 
klasy. Brak osuwisk na terenie powiatu oraz nie zidentyfikowano występowania tzw. mogilników. 
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9.1.8 GOSPODARKA ODPADAMI I ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU ODPADÓW  

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). 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. 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 %. 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 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). Łącznie na terenie powiatu janowskiego zewidencjonowano 21 200,15 Mg wyrobów 
zawierających azbest, z czego na budynkach będących mieniem powiatu janowskiego jest do 
usunięcia 5,93 Mg wyrobów zawierających azbest, ich usunięcie planuje się do 2032 r. 

 

9.1.9 ZASOBY PRZYRODNICZE 

Obszary prawnie chronione zajmują na terenie powiatu powierzchnię 55 106,1 ha. Udział obszarów 
prawnie chronionych w powierzchni powiatu ogółem wynosi 63%. Na terenie powiatu 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 126 pomników przyrody (stan na koniec 2014 
r. wg raportu z realizacji programu ochrony środowiska za lata 2013-2014). Na terenie powiatu 
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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 lasów ogółem wynosi w powiecie 35 444,86 ha, a lesistość powiatu 
kształtuje się na poziomie 40,5%. 

 

9.1.10 ZAGROŻENIA POWAŻNYMI AWARIAMI  

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. 

 

9.2 WSKAZANIE POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ I PÓL KONFLIKTÓW 
EKOLOGICZNYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ POSTANOWIEŃ DOKUMENTU 
W PRZEDZIALE CZASOWYM: 2017-2024 

9.2.1 POTENCJALNE ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POSTANOWIEŃ 
DOKUMENTU W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH INTERWENCJI 

Celami programu ochrony środowiska są cele środowiskowe. Planowane działania będą więc sprzyjać 
poprawie dobrego stanu środowiska lub utrzymaniu stanu zadowalającego. Zagrożenia dla 
środowiska mogą więc ewentualnie wynikać z następujących powodów:  

 niewłaściwego doboru rodzajów zadań do zidentyfikowanych potrzeb; 

 nieodpowiedniego wyboru miejsca lokalizacji zadań; 

 niewystarczającego natężenia planowanych zadań w stosunku do zidentyfikowanych potrzeb; 

 niewystarczających środków finansowych do realizacji zadań; 

 niskiej efektywności planowanych zadań, niewystarczająco wpływających na postawione cele. 

Zagrożenia należy więc w tym przypadku rozpatrywać w kategoriach ryzyka nieosiągnięcia 
zakładanych rezultatów. Poszczególne obszary przyszłej interwencji charakteryzuje różny poziom 
potrzeb w zakresie pilności i ważności interwencji. Poglądowe przedstawienie zróżnicowanych 
potrzeb przedstawiono poniżej.  

TABELA 16 PROGNOZOWANE POTRZEBY DZIAŁAŃ W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH INTERWENCJI 
(W 10 STOPNIOWEJ SKALI)   

Obszar interwencji 
Prognozowane potrzeby działań w skali pilności i ważności 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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 
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9.2.2 POLA EWENTUALNYCH KONFLIKTÓW EKOLOGICZNYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ 
POSTANOWIEŃ DOKUMENTU W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH INTERWENCJI 

Każda ingerencja w środowisko posiada pewien potencjał do wystąpienia konfliktu na tle zasobów 
lub wartości, które przedstawia element środowiska objęty interwencją. Potencjał ten jest 
uzależniony od rodzaju i skali ingerencji oraz wrażliwości obszaru, na którym ma ona zostać 
przeprowadzona. Ponieważ planowane w ramach programu działania nie posiadają w większości 
wskazań lokalizacyjnych, nie ma na tym etapie możliwości określenia wrażliwości obszarów przyszłej 
interwencji. Prawdopodobieństwo wystąpienia konfliktu społecznego, w tym ekologicznego jest 
elementem analiz prowadzonych w ramach oceny oddziaływania na środowisko planowanych 
przedsięwzięć i stanowi obligatoryjny element sporządzanych w tym procesie raportów. Należy więc 
przyjąć, że każde przedsięwzięcie objęte oceną oddziaływania na środowisko zostanie poddane 
analizie pod tym kątem.  

Pod względem rodzaju za przedsięwzięcia o wysokim potencjale wystąpienia konfliktu ekologicznego 
uznaje się inwestycje liniowe (drogi lądowe i wodne, wodociągi, systemy kanalizacyjne, linie 
energetyczne), których przebieg może obejmować obszary o wysokich walorach przyrodniczych. 
Podłożem konfliktu ekologicznego może być również powiększanie granic obszarów chronionych.  

Zidentyfikowane pola potencjalnych konfliktów ekologicznych w poszczególnych obszarach 
interwencji wynikają z ewentualnego konfliktu interesów społecznych, gospodarczych 
i środowiskowych na tle działań planowanych w ramach POŚ i innych działań niezwiązanych 
bezpośrednio z celami POŚ.  

 

9.3 ISTNIEJĄCE PRZEKROCZENIA STANDARDÓW JAKOŚCI ŚRODOWISKA  

Na terenie powiatu notowane są głównie przekroczenia standardów jakości powietrza rozumiane 
jako przekroczenia poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu w odniesieniu do ustalonego 
czasu oraz przekroczenie pułapu stężenia ekspozycji (art. 3 pkt. 28 i 31a ustawy w dnia 27 kwietnia 
2001r. Prawo ochrony środowiska). 

 

9.4 PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA  

Ogólny zarys regionalnych problemów ochrony środowiska:  

1. Cały region, a więc i powiat janowski, pozostaje pod wpływem globalnych zmian 
klimatycznych przejawiających się we wzroście natężenia ekstremalnych zjawisk 
pogodowych zwłaszcza ulewnych opadów, przy ich niezmienionych sumach rocznych, co 
ogranicza możliwość odpowiedniego wykorzystania wód opadowych, przy dodatkowo 
niezaspokojonych potrzebach ich retencjonowania i lokalnych niedoborach. Sytuacja 
problemowa może spowodować zwiększenie zagrożenia powodziowego, zwłaszcza na silnie 
zurbanizowanych obszarach o dużym udziale powierzchni uszczelnionej.  

2. Przy ogólnie dobrej jakości powietrza stwierdza się występujące problemy dotyczące 
pyłowego zanieczyszczenia powietrza charakterystyczne dla centrów ośrodków miejskich 
i wysokiego poziomu narażenia na pyły azbestu, występującego ze szczególnym nasileniem 
na obszarach wiejskich.  

3. Przy systematycznym, choć niezwykle powolnym postępie w rozwoju sieci kanalizacyjnej, 
występuje znaczący problem niedoboru kanalizacji sanitarnej na obszarach wiejskich 
o rozproszonej zabudowie, gdzie rozwiązania sieciowe nie znajdują uzasadnienia 
ekonomicznego. Istniejąca sytuacja problemowa przyczynia się do ryzyka zanieczyszczenia 
wód.  
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4. Przy bardzo dobrych warunkach glebowo-rolniczych i ich intensywnym wykorzystywaniu 
w produkcji rolniczej zaznaczają się rosnące potrzeby wapnowania gleb i wzbogacania 
w glebową materię organiczną, utrzymujące ich produktywność i ograniczające procesy 
degradacji.  

5. Przy bardzo wysokich walorach przyrodniczych powiatu istnieje ryzyko fragmentacji siedlisk 
i ograniczania drożność korytarzy ekologicznych oraz degradacji siedlisk głównie zależnych od 
wody.  

 

9.4.1 OCHRONA KLIMATU I JAKOŚCI POWIETRZA  

Problemy w obszarze interwencji mają charakter:  

 lokalny, wynikający ze stwierdzanych przekroczeń dopuszczalnych stężeń pyłu zawieszonego 
PM10 (także benzo/a/pirenu w PM10), pyłu zawieszonego PM2,5 oraz poziomu celu 
długoterminowego dla ozonu, powodowany emisją powierzchniową (niską) i liniową 
(komunikacyjną – w mniejszym zakresie); problem ponadnormatywnych stężeń pyłu 
utrzymuje się w głównych ośrodkach miejskich strefy lubelskiej mimo podejmowanych 
działań prowadzonych w ramach programów ochrony powietrza.  

 

9.4.2 ZAGROŻENIA HAŁASEM  

Zagrożenie hałasem stanowi dotychczas nieduży, choć rosnący problem ochrony środowiska 
w powiecie. Generalnie na terenie całego województwa przekroczenia dopuszczalnych poziomów 
hałasu stwierdza się na terenach chronionych akustycznie w:  

 centrach miast;  

 sąsiedztwie tras komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu; 

 miejscowościach rekreacyjno-wypoczynkowych. 

Problem niezadowalającego klimatu akustycznego jest wynikiem hałasu komunikacyjnego 
pochodzącego z dróg.  

 

9.4.3 POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 

Ocena stanu środowiska w obszarze pól elektromagnetycznych jest DOBRA. Nie zidentyfikowano 
istotnych problemów w obszarze interwencji.  

 

9.4.4 GOSPODAROWANIE WODAMI 

Zidentyfikowane problemy w aspekcie skutków okresowego nadmiaru i deficytu wody:  

 występowanie zagrożenia powodziowego (głównie w odcinku dolnego i środkowego 
Wieprza);  

 postępujący proces przesuszania gruntów, prowadzący do zaniku siedlisk i gatunków 
zależnych od wody; 

 pogarszająca się dostępność wód dla rolnictwa i leśnictwa; 

 niezaspokojone potrzeby retencjonowania wód.  

Zidentyfikowane problemy w ujęciu jakościowym:  

 niezadowalająca jakość wód powierzchniowych, zwłaszcza płynących, będących odbiornikami 
ścieków, mimo realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. 



48 

Czynnikami wpływającymi na występowanie niezadowalającej jakości wód są:  

 niewystarczająco rozwinięty system kanalizacyjny na obszarach wiejskich skutecznie 
zastępujący zbiorniki do gromadzenia ścieków i eliminujący możliwość ich nieodpowiedniego 
opróżniania; 

 niewystarczające wyposażenie gospodarstw w rozproszonej zabudowie, gdzie brak 
uzasadnienia dla inwestycji w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków, w przydomowe 
oczyszczalnie ścieków; 

 niewłaściwe gospodarowanie odchodami zwierzęcymi w indywidualnych gospodarstwach 
rolnych i wielkoprzemysłowych fermach zwierzęcych; 

 niestosowanie zasad dobrej praktyki rolniczej w zakresie stosowania nawozów mineralnych 
i organicznych;  

 brak ochrony prawnej GZWP i większości stref ochronnych ujęć wód podziemnych.  

 

9.4.5 GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA 

Problemy w obszarze gospodarki wodno-ściekowej koncentrują się na głównie na obszarach 
wiejskich regionu. Są to głównie: 

 rażąca dysproporcja między stanem zwodociągowania i skanalizowania obszarów wiejskich, 

 niezadowalający stan gromadzenia i oczyszczania ścieków na obszarach o rozproszonej 
zabudowie, 

 niska efektywność podczyszczania ścieków opadowych i roztopowych. 

 

9.4.6 ZASOBY GEOLOGICZNE 

Praktyki w tym zakresie prowadzą do:  

 nieodwracalnych przekształceń środowiskowych,  

 tworzenia warunków do nielegalnego składowania odpadów.  

W obszarze interwencji rysuje się konflikt między wartością przyrodniczą obniżeń terenowych 
i wyrobisk poeksploatacyjnych objętych procesami sukcesji naturalnej, a gospodarowaniem 
odpadami wydobywczymi jako działaniem alternatywnym do ich składowania.  

 

9.4.7 GLEBY 

Problemy ochrony środowiska w obszarze interwencji odnoszą się do gleb i szerszego ujęcia obszaru 
interwencji - powierzchni ziemi. Zidentyfikowane problemy dotyczą:  

 narażenia na erozję wietrzną, wodną i wąwozową dużej części użytków rolnych,  

 podatności na ruchy masowe ziemi,  

 wzrostu udziału gleb zakwaszonych i wymagających wzbogacenia w glebową materię 
organiczną. 

 

9.4.8 GOSPODARKA ODPADAMI I ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU ODPADÓW  

W obszarze gospodarki odpadami zidentyfikowano następujące problemy:  

 niewystarczająca efektywność selektywnego zbierania odpadów, 

 brak spalarni odpadów medycznych i weterynaryjnych w regionie, 

 wysoki stopień nagromadzenia wyrobów zawierających azbest i wolne tempo ich usuwania,  



49 

 wysoki udział unieszkodliwiania odpadów przez ich składowanie,  

 ciągłe powstawanie dzikich wysypisk (odpady z budowy i remontów, zużyty sprzęt, odpady 
wielkogabarytowe),  

 niewystarczający poziom świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie postępowania 
z odpadami bezpiecznego dla środowiska (selektywne zbieranie, przekazywanie).   

 

9.4.9 ZASOBY PRZYRODNICZE 

W obszarze interwencji odnoszącym się do zasobów przyrodniczych zidentyfikowano problemy 
wynikające głównie z konfliktu interesów gospodarczych i przyrodniczych oraz antropopresji na 
tereny przyrodniczo cenne. Są to w szczególności:  

 niewłaściwy stan przedmiotów ochrony w obszarach Natura 2000,  

 słaba spójność przestrzenna obszarów chronionych, 

 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,  

 brak drożności rzek dla ryb dwuśrodowiskowych.  

 

9.4.10 ZAGROŻENIA POWAŻNYMI AWARIAMI 

W obszarze interwencji obserwuje się wzrastającą liczbę zakładów kwalifikowanych do potencjalnych 
sprawców awarii. Wzrasta też natężenie ruchu drogowego, które może być źródłem zwiększonego 
zagrożenia awariami wynikającymi z wypadków z udziałem środków transportu przewożących 
ładunki niebezpieczne. W świetle zwiększonego ryzyka nie obserwuje się w ostatnich latach zdarzeń 
o charakterze poważnych awarii.  

 

9.5 POTENCJALNA ZMIANA STANU ŚRODOWISKA W PRZYPADKU 
NIEREALIZOWANIA POŚ 

Cele POŚ są celami środowiskowymi. Ich nierealizowanie będzie prowadzić do zmian wynikających 
z zaobserwowanych trendów. Podejmowanie interwencji w poszczególnych obszarach ma na celu 
rozwiązanie istniejących problemów ochrony środowiska oraz zachowanie i gospodarowanie 
zasobami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.  

Generalne trendy zmian w stanie środowiska, bez uwzględnienia planowanej interwencji w ramach 
POŚ, stanowiące uwarunkowanie i często także uzasadnienie dla planowanych działań, przedstawiają 
się następująco:  

 postępujące skutki zmian klimatycznych, przejawiające się w zwiększonym natężeniu 
ekstremalnych zjawisk pogodowych, zwłaszcza ulewnych deszczy; 

 wzrost zagrożenia powodziami opadowymi i ich skutkami zwłaszcza na silnie zurbanizowanych 
obszarach o znaczącym udziale powierzchni uszczelnionych; 

 pogłębianie zjawiska susz hydrologicznych prowadzących do przesuszenia gleb skutkującego 
wzrostem intensywności zjawiska erozji wietrznej; 

 zwiększona erozja wgłębna rzek prowadząca do zmniejszenia zasobów wód podziemnych 
w dolinach;   

 wzrost lesistości i poprawa stanu zdrowotnego lasów na skutek zalesiania i sukcesji naturalnej; 
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 postępująca rozproszona urbanizacja; 

Korzystne zmiany jakości poszczególnych elementów środowiska: powietrza, wód, gleb będą silnie 
uzależnione od rodzaju i skali interwencji.    

 

PYŁOWE ZANIECZYSZCZENIE ATMOSFERY W OŚRODKACH MIEJSKICH  

TABELA 17 ANALIZA POTENCJALNYCH ZMIAN PYŁOWEGO ZANIECZYSZCZENIA ATMOSFERY 
W OŚRODKACH MIEJSKICH  

Źródła Obecna presja Tendencja zmian Potencjalna zmiana bez interwencji 
Potrzeba 

interwencji 

Punktowe niewielka korzystna zgodna z tendencją niekonieczna  

Liniowe znacząca niekorzystna nasilenie presji i wzrost 
zanieczyszczenia 

uzasadniona 

Powierzchniowe bardzo znacząca presja stabilna istotne pogorszenie warunków i jakości 
życia 

konieczna i pilna 

Źródło: Opracowanie własne 

 

WYSOKA EMISJA DWUTLENKU WĘGLA WYNIKAJĄCA  ZE SPALANIA PALIW KOPALNYCH  

TABELA 18 ANALIZA POTENCJALNYCH ZMIAN WYNIKAJĄCYCH ZE WZROSTU EMISJI DWUTLENKU 
WĘGLA   

Źródła Obecna presja Tendencja zmian Potencjalna zmiana bez interwencji 
Potrzeba 

interwencji 

Spalanie paliw  znacząca presja stabilna utrzymanie wysokiego poziomu emisji uzasadniona 

Transport znacząca niekorzystna wzrost emisji przyczyniający się do zmian 
klimatycznych 

uzasadniona 

Źródło: Opracowanie własne 

 

WYSOKI STAN NAGROMADZENIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST  

TABELA 19 ANALIZA POTENCJALNYCH ZMIAN ZANIECZYSZCZENIA ATMOSFERY WŁÓKNAMI AZBESTU 
WYROBÓW AZBESTOWYCH  

Źródła Obecna presja Tendencja zmian 

Potencjalna 
zmiana bez 
interwencji 

Potrzeba 
interwencji 

Korozja wyrobów 
azbestowych  

znacząca, skoncentrowana 
na obszarach wiejskich 

postępująca korozja 
wyrobów i emisja włókien 

wzrost 
zachorowalności na 
choroby 
azbestozależne  

konieczna i pilna 

Usuwanie 
wyrobów 
azbestowych  

zróżnicowana, zależna od 
intensywności działań i 
warunków ich prowadzenia 

rosnąca wraz z realizacją 
programu usuwania 

Źródło: Opracowanie własne 

 

ZAGROŻENIE HAŁASEM OBSZARÓW CHRONIONYCH AKUSTYCZNIE 

TABELA 20 ANALIZA POTENCJALNYCH ZMIAN ZAGROŻENIA HAŁASEM  

Źródła Obecna presja Tendencja zmian 
Potencjalna zmiana bez 

interwencji 
Potrzeba 

interwencji 

Przemysł niewielka korzystna  zgodna z tendencją niekonieczna 

Transport drogowy  bardzo znacząca niekorzystna  wzrost narażenia, istotne pogorszenie 
warunków i jakości życia 

konieczna i pilna 

Źródło: Opracowanie własne 
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NARAŻENIE NA ODDZIAŁYWANIE PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH 

TABELA 21 ANALIZA POTENCJALNYCH ZMIAN W OBSZARZE PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH  

Źródła Obecna presja Tendencja zmian 
Potencjalna zmiana 

bez interwencji 
Potrzeba 

interwencji 

Napowietrzne linie 
energetyczne  

niewielka, w 
granicach pasa 
technicznego 

presja stabilna nieznacząca niekonieczna 

Instalacje 
radiokomunikacyjne 

niewielka, lokalna wzrost presji ilościowej, 
spadek zasięgu 
oddziaływania 

nieznacząca niekonieczna 

Źródło: Opracowanie własne 

ZANIECZYSZCZENIE WÓD  

TABELA 22 ANALIZA POTENCJALNYCH ZMIAN W OBSZARZE GOSPODAROWANIA WODAMI WEDŁUG 
ŹRÓDEŁ 

Źródła 
Obecna 
presja 

Tendencja zmian 
Potencjalna zmiana 

bez interwencji 
Potrzeba 

interwencji 

Gospodarowanie ściekami w  
skoncentrowanej zabudowie 

niewielka korzystna nieznacząca niekonieczna 

Gospodarowanie ściekami w 
rozproszonej zabudowie 

znacząca stabilna silna presja pogorszenie stanu wód  konieczna i pilna 

Spływy powierzchniowe z pól znacząca niekorzystna pogorszenie stanu wód  konieczna i pilna 

Skoncentrowana produkcja 
zwierzęca 

znacząca niekorzystne pogorszenie stanu wód  konieczna i pilna 

Źródło: Opracowanie własne 

 

TABELA 23 ANALIZA POTENCJALNYCH ZMIAN W OBSZARZE GOSPODAROWANIA WODAMI WEDŁUG 
RECEPTORÓW  

Źródła Obecna presja Tendencja zmian 
Potencjalna zmiana bez 

interwencji 
Potrzeba 

interwencji 

Podziemne w sieci krajowej zadowalający nieznaczące  nieznacząca niekonieczna 

Podziemne w sieci 
regionalnej (źródła) 

zadowalający znacząca stabilna 
presja 

możliwe pogorszenie 
stanu (azotany, bakterie 
coli) 

uzasadniona 

Podziemne w sieci lokalnej 
(składowiska odpadów) 

zły znacząca stabilna 
presja 

utrzymujący się zły stan 
wód 

uzasadniona 

Powierzchniowe stojące niezadowalający niekorzystne pogorszenie stanu wód, 
eutrofizacja 

konieczna i pilna 

Powierzchniowe 
płynące 

niezadowalający niekorzystne pogorszenie stanu wód konieczna i pilna 

Źródło: Opracowanie własne 

 

DOSTARCZANIE WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW  

TABELA 24 ANALIZA POTENCJALNYCH ZMIAN W OBSZARZE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ  

Źródła Obecna presja Tendencja zmian 
Potencjalna zmiana 

bez interwencji 
Potrzeba 

interwencji 

Zużycie wody nieznacząca wzrostowa nieznacząca niekonieczna 

Dostarczanie wody nieznacząca korzystna nieznacząca niekonieczna 

Odprowadzanie ścieków znacząca korzystna w wyniku 
ciągłej interwencji 

pogorszenie stanu wód konieczna i pilna 
zwłaszcza na 
obszarach 
wiejskich 

Oczyszczanie ścieków znacząca pogorszenie stanu wód 

Źródło: Opracowanie własne 
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NIERACJONALNE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI GEOLOGICZNYMI  

TABELA 25 ANALIZA POTENCJALNYCH ZMIAN W ZASOBACH GEOLOGICZNYCH    

Źródła Obecna presja Tendencja zmian 
Potencjalna zmiana 

bez interwencji 
Potrzeba 

interwencji 

Eksploatacja kruszyw  nieznacząca niezmienna nieznacząca niekonieczna 

Źródło: Opracowanie własne 

 

ZANIECZYSZCZENIE GLEB  

TABELA 26 ANALIZA POTENCJALNYCH ZMIAN W STANIE ZANIECZYSZCZENIA GLEB 

Źródła Obecna presja Tendencja zmian 
Potencjalna zmiana 

bez interwencji 
Potrzeba 

interwencji 

Rolnictwo niezanieczyszczone stabilna presja nieznacząca niekonieczna 

Przemysł nierozpoznany  malejąca presja nieznacząca niekonieczna 

Transport  stan słabo rozpoznany 
lokalnie podwyższona 
zawartość WWA 

wzrost emisji 
zanieczyszczeń 

możliwy wzrost zagrożeń niekonieczna 

Gospodarka 
odpadami 
(składowiska) 

stan słabo rozpoznany 
prawdopodobne 
zanieczyszczenie 

ograniczenie presji  nieznacząca niekonieczna 

Źródło: Opracowanie własne 

 

WYTWARZANIE ODPADÓW I ICH ZAGOSPODAROWANIE  

TABELA 27 ANALIZA POTENCJALNYCH ZMIAN W GOSPODARCE ODPADAMI 

Źródła Obecna presja Tendencja zmian 
Potencjalna zmiana 

bez interwencji 
Potrzeba 

interwencji 

Odpady 
komunalne 

niezadowalający korzystne niewystarczający postęp  uzasadniona 

Odpady inne 
niż komunalne 

niezadowalający stabilna presja rosnący stan 
nagromadzenia 

uzasadniona 

Źródło: Opracowanie własne 

 

ZACHOWANIE ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH  

TABELA 28 ANALIZA POTENCJALNYCH ZMIAN W ZASOBACH PRZYRODNICZYCH 

Źródła Obecna presja Tendencja zmian 
Potencjalna zmiana 

bez interwencji 
Potrzeba 

interwencji 

Fragmentacja 
siedlisk 

niezadowalający niekorzystne utrata siedlisk i 
gatunków/ przerwanie 
drożności korytarzy 

uzasadniona 

Presja 
turystyczna 

niezadowalający niekorzystne niszczenie siedlisk i 
gatunków chronionych 

uzasadniona 

Źródło: Opracowanie własne 
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RYZYKO I SKUTKI POWAŻNYCH AWARII  

TABELA 29 ANALIZA POTENCJALNYCH ZMIAN ZAGROŻENIA POWAŻNYMI AWARIAMI  

Źródła Obecna presja Tendencja zmian 
Potencjalna zmiana 

bez interwencji 
Potrzeba 

interwencji 

Przemysł akceptowalny wzrost liczby źródeł zagrożenia 
przy poprawie warunków 
bezpieczeństwa 

nieznacząca niekonieczna 

Transport akceptowalny wzrost prawdopodobieństwa 
zdarzeń drogowych  

nieznacząca niekonieczna 

Źródło: Opracowanie własne 

 

10 PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA  

10.1 CHARAKTERYSTYKA POTENCJALNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO,  
WYNIKAJĄCYCH Z REALIZACJI DOKUMENTU – ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI 
ŚRODOWISKOWYCH  

Program Ochrony Środowiska jest dokumentem opracowywanym w celu nakreślenia kierunków 
działań, które będą służyć poprawie stanu środowiska w długofalowym horyzoncie czasowym. 

Wstępna analiza oddziaływania na środowisko typów inwestycji wskazuje, iż wszelkie przedsięwzięcia 
o charakterze inwestycyjnym / infrastrukturalnym, będą generowały uciążliwości dla środowiska na 
etapie ich realizacji, natomiast na etapie użytkowania / funkcjonowania, będą oddziaływać 
pozytywnie i przyczyniać się do ograniczania presji na środowisko – stąd można je zaliczyć do 
przedsięwzięć o mieszanych oddziaływaniach, zarówno pozytywnych jak i negatywnych7.  

W związku z tym, że planowane działania w POŚ mają się przyczynić do osiągnięcia celów 
środowiskowych, oddziaływania wynikające z ich realizacji oceniono w kategoriach kosztu 
zewnętrznego tych działań, a ich efekty oceniono w aspekcie korzyści środowiskowych. 
Przedsięwzięcia o charakterze nieinfrastrukturalnym, dotyczące szeroko pojętej edukacji ekologicznej 
i promowania zachowań / wyborów konsumenckich prośrodowiskowych, oceniono jako pozytywne, 
stąd nie rozpatrywano ich w dalszej analizie w aspekcie kosztów i korzyści. 

                                                           

7 Załącznik 1 Matryca oceny potencjalnego oddziaływania 
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TABELA 30 OCHRONA KLIMATU I JAKOŚCI POWIETRZA  

Koszty środowiskowe Korzyści środowiskowe  

Modernizacja systemów grzewczych 

 emisje zanieczyszczeń, w tym hałasu, z fazy realizacji  

 możliwy wzrost emisji pyłów i benzo(a)pirenu w wyniku spalania 
biomasy  

 wytworzenie odpadów wymagających zagospodarowania  

 zmiana rodzaju paliwa na mniej negatywnie oddziałujące na środowisko → zmniejszenie emisji 
pyłów i gazów do atmosfery ze źródeł powierzchniowych → poprawa jakości powietrza → 
poprawa warunków i jakości życia mieszkańców  

 poprawa efektywności energetycznej budynków →  zmniejszenie zużycia energii → zmniejszenie 
ilości spalanych paliw  → ograniczenie emisji zanieczyszczeń → poprawa jakości powietrza → 
poprawa warunków i jakości życia mieszkańców  

 ograniczenie emisji gazów cieplarnianych → ograniczenie negatywnego oddziaływania na klimat  

Montaż instalacji OZE 

 uciążliwości, w tym zanieczyszczenia, z fazy realizacji  

 możliwy wzrost emisji pyłów i benzo(a)pirenu w wyniku spalania 
biomasy   

 ograniczenie zapotrzebowania na paliwa nieodnawialne → ograniczenie potrzeb wydobycia / 
importu paliw kopalnych  i wynikających z tego skutków środowiskowych  

 ograniczenie emisji gazów i pyłów z procesów spalania paliw kopalnych → poprawa jakości 
powietrza → poprawa warunków i jakości życia mieszkańców  

 ograniczenie emisji gazów cieplarnianych  → zmniejszenie natężenia czynników powodujących 
zmiany klimatyczne  

 zagospodarowanie nieużytków na cele produkcji biomasy 

 zagospodarowanie odpadów rolniczych   

Rozwój i modernizacja zbiorowych systemów ciepłowniczych 

 uciążliwości fazy realizacji   zwiększenie liczby odbiorców ciepła wytwarzanego w monitorowanych warunkach → 
zmniejszenie zapotrzebowania na indywidualne systemy grzewcze → ograniczenie niskiej emisji 
(eliminacja kotłowni niskoemisyjnych i palenisk domowych) → poprawa jakości powietrza → 
poprawa warunków i jakości życia mieszkańców 

Budowa i przebudowa dróg 

 koszty środowiskowe silnie uzależnione od lokalizacji budowanych dróg; 
największe koszty środowiskowe wynikają z fragmentacji obszarów 
przyrodniczo cennych i uciążliwości akustycznych dla mieszkańców   

 korzyści środowiskowe silnie uzależnione od lokalizacji budowanych dróg np. w przypadku 
obwodnic wyprowadzających ruch tranzytowy z centrów miast korzyści znacząco przeważają nad 
kosztami środowiskowymi 

Termomodernizacja budynków 

 uciążliwości wynikające z fazy realizacji  

 zwiększone ryzyko zniszczenia siedlisk ptaków w elewacjach i na 
poddaszach, ich płoszenia i zabijania  

 zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną → zmniejszenie ilości paliw zużywanych do 
wytworzenia energii → zmniejszenie emisji gazów i pyłów do atmosfery → poprawa jakości 
powietrza → poprawa warunków i jakości życia mieszkańców  

 zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną → zmniejszenie ilości paliw kopalnych 
zużywanych do wytworzenia energii → ograniczenie emisji gazów cieplarnianych → ograniczenie 
negatywnego oddziaływania na klimat → ograniczenie skutków zmian klimatycznych  

 poprawa estetyki budynków → zmniejszenie negatywnego oddziaływania na krajobraz → 
poprawa warunków i jakości życia mieszkańców 

Źródło: Opracowanie własne 
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TABELA 31 ZAGROŻENIA HAŁASEM  

Koszty środowiskowe Korzyści środowiskowe  

Remont dróg 

 uciążliwości wynikające z fazy realizacji   zwiększenie przepustowości drogi → zwiększenie płynności ruchu → obniżenie emisji hałasu i spalin → 
poprawa jakości powietrza i klimatu akustycznego → poprawa warunków i jakości życia 

 poprawa bezpieczeństwa i komfortu przejazdu → zmniejszenie liczby wypadków  

Źródło: Opracowanie własne 

 

TABELA 32 POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 

Koszty środowiskowe Korzyści środowiskowe 

Nie zaplanowano działań inwestycyjnych w obszarze.  

Źródło: Opracowanie własne 

 

TABELA 33 GOSPODAROWANIE WODAMI 

Koszty środowiskowe Korzyści środowiskowe  

Regulacja rzek i potoków 

 uciążliwości fazy realizacji  

 zmiana morfologii koryta (kanalizowanie) → wzrost prędkości 
wody → utrata niektórych siedlisk organizmów wodnych → 
spadek liczebności i różnorodności gatunkowej  

 budowa nowego przebiegu koryta → zasypywanie starorzeczy 
→ utrata miejsc rozrodu płazów → zmniejszenie liczebności i 
bioróżnorodności płazów 

 zmiana przebiegu i koryta i jego kanalizowanie → utrata 
różnorodności i malowniczości krajobrazu   

 usuwanie drzew nadbrzeżnych →  likwidacja siedlisk i 
kryjówek zwierząt / eliminacja bariery dopływu zanieczyszczeń  

 obniżenie dna koryta → obniżenie zwierciadła wód płynących 
→ pogorszenie warunków bytowania organizmów wodnych  

 ograniczenie ryzyka i skutków powodzi na obszarach zainwestowanych 

 zwiększenie retencji korytowej 

Źródło: Opracowanie własne 
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TABELA 34 GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA  

Koszty środowiskowe Korzyści środowiskowe  

Modernizacja ujęć wód głębinowych 

 uciążliwości wynikające z fazy realizacji  wzrost stopnia oczyszczenia pobieranej wody → poprawa jakości wody dostarczanej do odbiorców → 
poprawa warunków i jakości życia mieszkańców 

 zmniejszenie strat wody i energii na płukanie sieci wodociągowej → oszczędność zasobów   

Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej, przepompowni wody 

 uciążliwości wynikające z fazy realizacji   zapewnienie mieszkańcom dostępu do wysokiej jakości wody pitnej → ograniczenie zagrożeń zdrowotnych 
wynikających z użytkowania wód z płytkich poziomów wodonośnych → poprawa warunków i jakości życia 
mieszkańców  

Budowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnej 

 uciążliwości wynikające z fazy realizacji   ograniczenie lokalnych uciążliwości odorowych wynikających z gromadzenia i opróżniania zbiorników 
bezodpływowych   

 możliwość likwidacji zbiorników niegwarantujących bezpiecznego dla środowiska gromadzenia ścieków / 
eliminacja praktyk nielegalnego pozbywania się ścieków do wód lub ziemi → ograniczenie zagrożeń dla 
ekosystemów wodnych wynikających z przedostawania się zanieczyszczeń i składników biogennych do wód 
→ ograniczenie ładunku substancji zagrażających ekosystemom wodnym → ograniczenie/zahamowanie 
procesu eutrofizacji wód → poprawa warunków siedliskowych gatunków żyjących w ekosystemach 
wodnych → zachowanie wysokich walorów środowiska przyrodniczego i różnorodności biologicznej  

 poprawa warunków sanitarnych życia mieszkańców  → poprawa jakości życia mieszkańców  

 uregulowanie gospodarki ściekowej i doprowadzenie do standardów wymaganych przepisami prawa  

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 

 uciążliwości wynikające z fazy realizacji   ograniczenie lokalnych uciążliwości odorowych wynikających z gromadzenia i opróżniania zbiorników 
bezodpływowych   

 możliwość likwidacji zbiorników niegwarantujących bezpiecznego dla środowiska gromadzenia ścieków / 
eliminacja praktyk nielegalnego pozbywania się ścieków do wód lub ziemi → ograniczenie zagrożeń dla 
ekosystemów wodnych wynikających z przedostawania się zanieczyszczeń i składników biogennych do wód 
→ ograniczenie ładunku substancji zagrażających ekosystemom wodnym → ograniczenie/zahamowanie 
procesu eutrofizacji wód → poprawa warunków siedliskowych gatunków żyjących w ekosystemach 
wodnych → zachowanie wysokich walorów środowiska przyrodniczego i różnorodności biologicznej  

 poprawa warunków sanitarnych życia mieszkańców  → poprawa jakości życia mieszkańców  

 uregulowanie gospodarki ściekowej i doprowadzenie do standardów wymaganych przepisami prawa 
 

Budowa rowów odwadniających wzdłuż dróg  

 uciążliwości fazy realizacji 

 odprowadzanie ładunku zanieczyszczeń pochodzących z 
eksploatacji dróg do ziemi   

 ograniczenie tempa odpływu wód opadowych zwiększenie retencyjności obszaru → minimalizowanie ryzyka 
lokalnych podtopień 

 podczyszczenie ścieków opadowych → ograniczenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanego do wód i 
ziemi → ograniczenie negatywnego wpływu na stan wód powierzchniowych  

 



57 

Konserwacja urządzeń wodnych (rowów melioracyjnych)  

 niszczenie siedlisk zwierząt/płoszenie zwierząt w fazie 
realizacji  

 obniżenie poziomu wód gruntowych → pogorszenie 
warunków siedliskowych roślinności bagiennej → inicjacja 
procesów murszenia torfów → uruchomienie związków azotu i 
dwutlenku węgla → zwiększenie zagrożenia eutrofizacją i 
zmianami klimatycznymi 

 odprowadzanie nadmiaru wód → ułatwienia w prowadzeniu zabiegów agrotechnicznych → poprawa 
zdolności produkcyjnych gleb  

Źródło: Opracowanie własne 

 

TABELA 35 ZASOBY GEOLOGICZNE 

Koszty środowiskowe Korzyści środowiskowe 

Wydobycie kopalin  

 uciążliwości wynikające z fazy realizacji/eksploatacji  

 uszczuplenie zasobów 

- 

Źródło: Opracowanie własne 

 

TABELA 36 GLEBY 

Koszty środowiskowe Korzyści środowiskowe  

Kształtowanie struktury upraw przeciwdziałającej erozji i pogarszaniu się jakości gleb 

-  zapobieganie deformacjom rzeźby terenu / zapobieganie wywiewaniu i wymywaniu składników 
pokarmowych i materii organicznej → ochrona potencjału produkcyjnego gleb  

 ochrona powietrza przed pyłem glebowym → poprawa warunków i jakości życia mieszkańców  

 spowolnienie spływu wód → wydłużanie obiegu wody → przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom 
stosunków wodnych → poprawa dostępności wody / ograniczanie suszy glebowej  

Źródło: Opracowanie własne 
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TABELA 37 GOSPODARKA ODPADAMI I ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU ODPADÓW  

Koszty środowiskowe Korzyści środowiskowe  

Budowa infrastruktury do selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

 przekształcenie terenu/zmiana sposobu użytkowania 

 uciążliwości fazy realizacji/eksploatacji  

 stworzenie warunków do prawidłowego gospodarowania wytworzonymi odpadami, w tym odpadami 
niebezpiecznymi → ograniczenie praktyk porzucania odpadów na dzikich wysypiskach → ograniczenie 
zagrożeń dla środowiska wynikających z magazynowania i składowania odpadów w miejscach do tego  
nieprzeznaczonych  

 zwiększenie efektywności odzysku i recyklingu odpadów → zmniejszenie zapotrzebowania na surowce i 
materiały → oszczędne gospodarowanie zasobami  

Rekultywacja składowisk odpadów 

 uciążliwości fazy realizacji   wykonanie okrywy składowiska → eliminacja przepływu wód opadowych przez składowane odpady → 
kontrolowane odprowadzanie wód opadowych → ochrona wód podziemnych przed zanieczyszczeniem  

 wykonanie instalacji odgazowującej → możliwości pozyskania i wykorzystania biogazu → ograniczenie emisji 
gazów cieplarnianych do atmosfery  

 ukształtowanie powierzchni zdegradowanego terenu → nadanie wartości biologicznej warstwie wierzchniej 
→ wprowadzenie roślinności → przywrócenie walorów przyrodniczych terenom składowania odpadów   

 eliminacja uciążliwości odorowych → poprawa warunków i jakości życia mieszkańców  

 przywrócenie walorów krajobrazowych  

 monitorowanie stanu środowiska w fazie poeksploatacyjnej umożliwiające podejmowanie działań 
adekwatnych do ewentualnego zagrożenia  

Likwidacja dzikich wysypisk śmieci 

 wytworzenie odpadów wymagających zagospodarowania   eliminacja źródeł chemicznego i biologicznego zanieczyszczenia gleb i wód → utrzymanie potencjału 
produkcyjnego gleb uprawnych → zachowanie warunków produkcji zdrowej żywności 

 eliminacja uciążliwości odorowych → poprawa warunków i jakości życia mieszkańców  

 likwidacja siedlisk rozwoju gryzoni stwarzających zagrożenie epidemiologiczne → ograniczenie ryzyka 
zachorowań ludzi i zwierząt  

 eliminacja zagrożeń dla dzikich zwierząt penetrujących wysypiska w poszukiwaniu pożywienia (likwidacja 
pułapek) 

 eliminacja zagrożenia pożarowego → zachowanie siedlisk i bytujących w nich gatunków roślin i zwierząt → 
ochrona bioróżnorodności  

 poprawa estetyki otoczenia → zachowanie wysokich walorów krajobrazowych 

Źródło: Opracowanie własne 
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TABELA 38 ZASOBY PRZYRODNICZE 

Koszty środowiskowe Korzyści środowiskowe  

Zalesianie i zadrzewianie 

 utrata siedlisk ukształtowanych w drodze sukcesji   zwiększenie glebowej zdolności retencyjnej  

 zwiększenie bioróżnorodności flory i fauny w skali lokalnej  

 ochrona gleb przed erozją  

 obniżenie prędkości wiatru  

 poprawa drożności lądowych korytarzy ekologicznych   

 poprawa walorów krajobrazowych zwłaszcza w obszarach wielkopowierzchniowych monokulturowych 
upraw rolniczych  

 poprawa warunków i jakości życia mieszkańców  

Modernizacja infrastruktury szlaków turystycznych 

 uciążliwości fazy realizacji  

 zwiększenie natężenia ruchu turystycznego → wzrost presji 
turystycznej → degradacja siedlisk /pogorszenie warunków 
bytowania zwierząt 

 skanalizowanie ruchy turystycznego i ograniczenie niekontrolowanej ekspansji turystów na środowisko  

Źródło: Opracowanie własne 

 

TABELA 39 ZAGROŻENIA POWAŻNYMI AWARIAMI  

Koszty środowiskowe Korzyści środowiskowe 

Nie zaplanowano działań inwestycyjnych w obszarze.  

Źródło: Opracowanie własne 
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10.2 RODZAJ I SKALA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO  

W ocenie rodzaju i skali potencjalnego oddziaływania uwzględniono etap realizacji i eksploatacji 
planowanych działań. W poszczególnych obszarach oceny sprecyzowano jej kryteria. Siłę 
prognozowanego oddziaływania określono w skali od (-5) - bardzo silne negatywne oddziaływanie, 
przez (0) brak oddziaływania po (5) - bardzo silne pozytywne oddziaływanie.  

10.2.1 W OBSZARZE RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ (W TYM SIEDLISK ROŚLINNOŚCI, GRZYBÓW 
I POROSTÓW) 

Kryteria oceny:  

 wpływ na gatunki i siedliska objęte ochroną zagrażający bioróżnorodności; 

 wpływ na spójność obszarów chronionych; 

 wpływ na drożność lądowych, powietrznych i wodnych korytarzy ekologicznych. 

TABELA 40 POTENCJALNE ODDZIAŁYWANIA NA RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNĄ, WYNIKAJĄCE 
Z REALIZACJI PLANOWANYCH DZIAŁAŃ W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH INTERWENCJI NA ETAPIE 
REALIZACJI 

Obszar 
interwencji 

Skala natężenia potencjalnych oddziaływań 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

I            

II            

III            

IV            

V            

VI            

VII            

VIII            

IX            

X            

Źródło: Opracowanie własne 

Uzasadnienie oceny potencjalnych negatywnych oddziaływań w obszarach interwencji:  

 I - Ochrona klimatu i jakości powietrza; 

 II - Zagrożenia hałasem; 

 IV - Gospodarowanie wodami; 

 V - Gospodarka wodno-ściekowa; 

 VII – Gleby; 

 VIII - Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów. 

Etap realizacji planowanych inwestycji może negatywnie oddziaływać na siedliska roślinności, 
grzybów i porostów wpływając na zmniejszenie różnorodności biologicznej, głównie poprzez utratę 
i fragmentację siedlisk. Istotnym potencjalnym zagrożeniem dla bioróżnorodności może być 
usuwanie drzew przydrożnych kolidujących z planami modernizacji/przebudowy dróg. 
Przedsięwzięciami o największym potencjalnym wpływie na różnorodność biologiczną będą 
inwestycje liniowe, zwłaszcza budowa dróg (w mniejszym stopniu przebudowa), oraz regulacja rzek i 
potoków. Skala rzeczywistych negatywnych oddziaływań będzie wynikała przede wszystkim z 
planowanej lokalizacji inwestycji względem obszarów o wysokiej wartości przyrodniczej. Decydujące 
dla ograniczenia negatywnych oddziaływań na bioróżnorodność będą ustalenia wynikające z oceny 
oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć.  
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Planowane przedsięwzięcia nie powinny wpłynąć znacząco negatywnie na obszary Natura 2000, w 
tym na przedmiot ich ochrony, ich integralność i spójność sieci Natura 2000. Gwarantem takiego 
stanowiska jest prawidłowo przeprowadzona ocena oddziaływania planowanych przedsięwzięć na 
obszary Natura 2000, uwzględniająca wyniki inwentaryzacji przyrodniczych w obszarach 
planowanych inwestycji.  

TABELA 41 POTENCJALNE ODDZIAŁYWANIA NA RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNĄ, WYNIKAJĄCE 
Z REALIZACJI PLANOWANYCH DZIAŁAŃ W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH INTERWENCJI NA ETAPIE 
EKSPLOATACJI 

Obszar 
interwencji 

Skala natężenia potencjalnych oddziaływań 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

I            

II            

III            

IV            

V            

VI            

VII            

VIII            

IX            

X            

Źródło: Opracowanie własne  

Uzasadnienie oceny potencjalnych negatywnych oddziaływań w obszarze interwencji:  

 I - Ochrona klimatu i jakości powietrza. 

Planowane inwestycje liniowe, głównie drogowe, mogą być przyczyną negatywnego oddziaływania 
na siedliska roślinności, grzybów i porostów przez zwiększoną presję użytkowników korzystających z 
nowo wybudowanych i zmodernizowanych dróg oraz infrastruktury rowerowej.  

10.2.2 W OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA NA ROŚLINY 

Kryteria oceny:  

 wpływ na warunki wegetacji roślin; 

 oddziaływanie przez mechaniczne zniszczenie roślinności; 

 usuwanie roślinności na skutek kolizji z planowanymi przedsięwzięciami; 

 wpływ na specyficzne siedliska roślinności np. wodne. 

TABELA 42 POTENCJALNE ODDZIAŁYWANIA NA ROŚLINY, WYNIKAJĄCE Z REALIZACJI PLANOWANYCH 
DZIAŁAŃ W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH INTERWENCJI NA ETAPIE REALIZACJI 

Obszar 
interwencji 

Skala natężenia potencjalnych oddziaływań 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

I            

II            

III            

IV            

V            

VI            

VII            

VIII            

IX            

X            

Źródło: Opracowanie własne  
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Uzasadnienie oceny potencjalnych negatywnych oddziaływań w obszarach interwencji:  

 I - Ochrona klimatu i jakości powietrza; 

 II - Zagrożenia hałasem; 

 IV - Gospodarowanie wodami; 

 V - Gospodarka wodno-ściekowa; 

 VII – Gleby; 

 VIII - Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów. 

Etap realizacji planowanych przedsięwzięć będzie związany z mechanicznym usunięciem roślinności 
w obszarze prac ziemnych przy inwestycjach liniowych na lądzie oraz podczas prac na ciekach 
wodnych, w czasie ich regulacji. Potencjalne negatywne oddziaływania wiążą się także z 
koniecznością usuwania drzew i krzewów przydrożnych kolidujących z planowanymi inwestycjami 
drogowymi.  

TABELA 43 POTENCJALNE ODDZIAŁYWANIA NA ROŚLINY, WYNIKAJĄCE Z REALIZACJI PLANOWANYCH 
DZIAŁAŃ W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH INTERWENCJI NA ETAPIE EKSPLOATACJI 

Obszar 
interwencji 

Skala natężenia potencjalnych oddziaływań 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

I            

II            

III            

IV            

V            

VI            

VII            

VIII            

IX            

X            

Źródło: Opracowanie własne  

Uzasadnienie oceny potencjalnych negatywnych oddziaływań w obszarze interwencji: 

 IV - Gospodarowanie wodami. 

Zmiany hydrologiczne w obszarze inwestycji związanych z gospodarowaniem wodami, mogą być 
przyczyną eliminacji roślinności związanej z siedliskami wodnymi.  

10.2.3 W OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA NA ZWIERZĘTA 

Kryteria oceny:  

 wpływ na warunki życia zwierząt; 

 wpływ na warunki migracji zwierząt; 

TABELA 44 POTENCJALNE ODDZIAŁYWANIA NA ZWIERZĘTA, WYNIKAJĄCE Z REALIZACJI 
PLANOWANYCH DZIAŁAŃ W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH INTERWENCJI NA ETAPIE REALIZACJI 

Obszar 
interwencji 

Skala natężenia potencjalnych oddziaływań 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

I            

II            

III            

IV            

V            

VI            

VII            



63 

VIII            

IX            

X            

Źródło: Opracowanie własne  

Uzasadnienie oceny potencjalnych negatywnych oddziaływań w obszarach interwencji:  

 I - Ochrona klimatu i jakości powietrza; 

 II - Zagrożenia hałasem; 

 IV - Gospodarowanie wodami; 

 V - Gospodarka wodno-ściekowa; 

 VII – Gleby; 

 VIII - Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów; 

 IX - Zasoby przyrodnicze. 

Faza realizacji planowanych inwestycji może spowodować zagrożenie dla miejsc bytowania zwierząt 
znajdujących się w obszarach planowanych inwestycji i ich sąsiedztwie. Prace z użyciem maszyn 
i urządzeń powodujących hałas mogą skutkować płoszeniem zwierząt. W czasie realizacji inwestycje 
związane z głębokimi wykopami mogą negatywnie oddziaływać na zwierzęta, poprzez tworzenie 
pułapek uniemożliwiających wydostanie się zwierząt. Inwestycje w istniejących budynkach zwiększają 
ryzyko zniszczenia siedlisk ptaków i nietoperzy w elewacjach i na poddaszach. Mogą także 
spowodować ich płoszenie i zwiększoną śmiertelność wynikającą z powstania pułapek 
uniemożliwiających wydostanie się zwierząt.   

TABELA 45 POTENCJALNE ODDZIAŁYWANIA NA ZWIERZĘTA , WYNIKAJĄCE Z REALIZACJI 
PLANOWANYCH DZIAŁAŃ W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH INTERWENCJI NA ETAPIE EKSPLOATACJI 

Obszar 
interwencji 

Skala natężenia potencjalnych oddziaływań 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

I            

II            

III            

IV            

V            

VI            

VII            

VIII            

IX            

X            

Źródło: Opracowanie własne  

Uzasadnienie oceny potencjalnych negatywnych oddziaływań w obszarach interwencji:  

 I - Ochrona klimatu i jakości powietrza; 

 II - Zagrożenia hałasem. 

Zrealizowane inwestycje, głównie liniowe, poprzez fragmentację siedlisk i ingerencję w istniejące 
korytarze ekologiczne, mogą ograniczać migrację zwierząt wędrujących. Inwestycje drogowe mogą 
być przyczyną zwiększonej liczby kolizji pojazdów ze zwierzętami.  

10.2.4 W OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA NA LUDZI 

Kryteria oceny:  

 wpływ na poziomy imisji zanieczyszczeń w powietrzu (warunki życia); 

 wpływ na poziom klimaty akustycznego (warunki życia); 
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 wpływ na dostępność i jakość wody przeznaczonej do spożycia (warunki życia); 

 wpływ na jakość życia ludzi. 

TABELA 46 POTENCJALNE ODDZIAŁYWANIA NA ZDROWIE LUDZI I JAKOŚĆ ŻYCIA, WYNIKAJĄCE 
Z REALIZACJI PLANOWANYCH DZIAŁAŃ W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH INTERWENCJI NA ETAPIE 
REALIZACJI 

Obszar 
interwencji 

Skala natężenia potencjalnych oddziaływań 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

I            

II            

III            

IV            

V            

VI            

VII            

VIII            

IX            

X            

Źródło: Opracowanie własne  

Uzasadnienie oceny potencjalnych negatywnych oddziaływań w obszarach interwencji:  

 I - Ochrona klimatu i jakości powietrza; 

 II - Zagrożenia hałasem; 

 V - Gospodarka wodno-ściekowa; 

 VIII - Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów. 

Uciążliwości fazy realizacji planowanych przedsięwzięć, wynikające przede wszystkim z emisji hałasu 
oraz zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do atmosfery, mogą negatywnie oddziaływać na komfort 
życia i zdrowie ludzi przebywających w bezpośrednim sąsiedztwie realizowanych prac. Poziom 
uciążliwości i negatywnego wpływu na ludzi będzie uwarunkowany intensywnością prac, sposobem 
ich organizacji oraz czasem trwania.  

TABELA 47 POTENCJALNE ODDZIAŁYWANIA NA ZDROWIE LUDZI I JAKOŚĆ ŻYCIA, WYNIKAJĄCE 
Z REALIZACJI PLANOWANYCH DZIAŁAŃ W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH INTERWENCJI NA ETAPIE 
EKSPLOATACJI 

Obszar 
interwencji 

Skala natężenia potencjalnych oddziaływań 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

I            

II            

III            

IV            

V            

VI            

VII            

VIII            

IX            

X            

Źródło: Opracowanie własne  
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10.2.5 W OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA NA WODY 

Kryteria oceny:  

 wpływ na stan wód powierzchniowych i podziemnych; 

 wpływ na GWZP wrażliwych na zanieczyszczenie; 

 wpływ na występowanie podtopień i powodzi; 

 wpływ na występowanie deficytów wody. 

 

TABELA 48 POTENCJALNE ODDZIAŁYWANIA NA WODY, WYNIKAJĄCE Z REALIZACJI PLANOWANYCH 
DZIAŁAŃ W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH INTERWENCJI NA ETAPIE REALIZACJI  

Obszar 
interwencji 

Skala natężenia potencjalnych oddziaływań 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

I            

II            

III            

IV            

V            

VI            

VII            

VIII            

IX            

X            

Źródło: Opracowanie własne  

Uzasadnienie oceny potencjalnych negatywnych oddziaływań w obszarach interwencji:  

 I - Ochrona klimatu i jakości powietrza; 

 II - Zagrożenia hałasem; 

 IV - Gospodarowanie wodami; 

 V - Gospodarka wodno-ściekowa; 

 VIII - Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów. 

Faza realizacji planowanych inwestycji, głównie przy regulacji rzek i potoków, może spowodować 
obniżenie zwierciadła wód płynących i czasowe zmętnienie wód. Działania inwestycyjne w pobliżu 
zbiorników i cieków wodnych oraz odprowadzanie wód napływających do wykopów mogą być 
przyczyną okresowego pogorszenia jakości wód powierzchniowych. Planowane przedsięwzięcia nie 
powinny ograniczać możliwości spełnienia celów środowiskowych dla jednolitych części wód 
powierzchniowych i podziemnych określonych w Planie gospodarowania wodami w obszarze 
dorzecza Wisły.  
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TABELA 49 POTENCJALNE ODDZIAŁYWANIA NA WODY, WYNIKAJĄCE Z REALIZACJI PLANOWANYCH 
DZIAŁAŃ W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH INTERWENCJI NA ETAPIE EKSPLOATACJI 

Obszar 
interwencji 

Skala natężenia potencjalnych oddziaływań 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

I            

II            

III            

IV            

V            

VI            

VII            

VIII            

IX            

X            

Źródło: Opracowanie własne  

Uzasadnienie oceny potencjalnych negatywnych oddziaływań w obszarach interwencji:  

 I - Ochrona klimatu i jakości powietrza; 

 II - Zagrożenia hałasem. 

Zrealizowane inwestycje zwiększą ilość odprowadzanych do środowiska zanieczyszczonych wód 
opadowych i roztopowych w związku ze wzrostem powierzchni zabudowanej. Zmniejszeniu ulegnie 
retencja glebowa wód opadowych i skuteczność ich samooczyszczania w glebach.  

10.2.6 W OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA NA POWIETRZE 

Kryteria oceny:  

 wpływ na wielkość emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych; 

 wpływ na poziom imisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych; 

 wpływ na stan klimatu akustycznego. 

TABELA 50 POTENCJALNE ODDZIAŁYWANIA NA JAKOŚĆ POWIETRZA, WYNIKAJĄCE Z REALIZACJI 
PLANOWANYCH DZIAŁAŃ W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH INTERWENCJI NA ETAPIE REALIZACJI 

Obszar 
interwencji 

Skala natężenia potencjalnych oddziaływań 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

I            

II            

III            

IV            

V            

VI            

VII            

VIII            

IX            

X            

Źródło: Opracowanie własne  

Uzasadnienie oceny potencjalnych negatywnych oddziaływań:  

 I - Ochrona klimatu i jakości powietrza; 

 II - Zagrożenia hałasem; 

 IV - Gospodarowanie wodami; 

 V - Gospodarka wodno-ściekowa; 
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 VIII - Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów. 

Faza realizacji planowanych przedsięwzięć będzie źródłem emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych 
wprowadzanych do atmosfery zarówno w sposób zorganizowany, jak i niezorganizowany. Pyły i gazy 
będą wprowadzane do atmosfery w wyniku procesów demontażu (rozbiórki), budowy, podczas 
składowania materiałów i surowców, wykonywania prac ziemnych, w tym przemieszczania mas 
ziemnych, czy spalania paliw w silnikach pojazdów, maszyn i urządzeń. W zależności od ilości 
wyemitowanych zanieczyszczeń i warunków pogodowych będzie kształtował się lokalny poziom imisji 
zanieczyszczeń powietrza z tego etapu. Realizowane prace budowlane będą też źródłem hałasu, 
wpływającym na lokalny klimat akustyczny.   

TABELA 51 POTENCJALNE ODDZIAŁYWANIA NA JAKOŚĆ POWIETRZA, WYNIKAJĄCE Z REALIZACJI 
PLANOWANYCH DZIAŁAŃ W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH INTERWENCJI NA ETAPIE EKSPLOATACJI 

Obszar 
interwencji 

Skala natężenia potencjalnych oddziaływań 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

I            

II            

III            

IV            

V            

VI            

VII            

VIII            

IX            

X            

Źródło: Opracowanie własne  

 

10.2.7 W OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA NA POWIERZCHNIĘ ZIEMI 

Kryteria oceny:  

 wpływ na ukształtowanie terenu; 

 wpływ na stabilność gruntów i podatność na ruchy masowe ziemi; 

 wpływ na walory rolniczej przestrzeni produkcyjnej; 

 wpływ na ochronę gruntów rolniczych i leśnych przed ich przeznaczeniem na cele nierolnicze 
i nieleśne; 

 wpływ na jakość gleby i ziemi (zanieczyszczenie). 

TABELA 52 POTENCJALNE ODDZIAŁYWANIA NA POWIERZCHNIĘ ZIEMI , WYNIKAJĄCE Z REALIZACJI 
PLANOWANYCH DZIAŁAŃ W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH INTERWENCJI NA ETAPIE REALIZACJI 

Obszar 
interwencji 

Skala natężenia potencjalnych oddziaływań 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

I            

II            

III            

IV            

V            

VI            

VII            

VIII            

IX            

X            

Źródło: Opracowanie własne  
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Uzasadnienie oceny potencjalnych negatywnych oddziaływań w obszarach interwencji:  

 I - Ochrona klimatu i jakości powietrza; 

 II - Zagrożenia hałasem; 

 IV - Gospodarowanie wodami; 

 V - Gospodarka wodno-ściekowa. 

Realizacja planowanych przedsięwzięć spowoduje zmiany ukształtowania powierzchni ziemi w 
związku z wykonywaniem wykopów, gromadzeniem i przemieszczaniem mas ziemnych. 
Przemieszczanie mas ziemnych powoduje mieszanie warstw gleby, co może negatywnie wpłynąć na 
jej wartość produkcyjną w przypadku gleb użytkowanych rolniczo. Powierzchnia ziemi w fazie 
realizacji inwestycji będzie miejscem gromadzenia surowców i materiałów wykorzystywanych w 
procesie budowy, a także będzie miejscem pracy i postoju maszyn, urządzeń i pojazdów. 
Wykorzystywanie powierzchni ziemi na potrzeby realizowanych inwestycji może spowodować jej 
zanieczyszczenie.  

TABELA 53 POTENCJALNE ODDZIAŁYWANIA NA POWIERZCHNIĘ ZIEMI , WYNIKAJĄCE Z REALIZACJI 
PLANOWANYCH DZIAŁAŃ W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH INTERWENCJI NA ETAPIE EKSPLOATACJI 

Obszar 
interwencji 

Skala natężenia potencjalnych oddziaływań 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

I            

II            

III            

IV            

V            

VI            

VII            

VIII            

IX            

X            

Źródło: Opracowanie własne  

 

10.2.8 W OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA NA KRAJOBRAZ 

Kryteria oceny:  

 wpływ na zachowanie krajobrazów naturalnych. 

TABELA 54 POTENCJALNE ODDZIAŁYWANIA NA KRAJOBRAZ, WYNIKAJĄCE Z REALIZACJI 
PLANOWANYCH DZIAŁAŃ W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH INTERWENCJI NA ETAPIE REALIZACJI  

Obszar 
interwencji 

Skala natężenia potencjalnych oddziaływań 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

I            

II            

III            

IV            

V            

VI            

VII            

VIII            

IX            

X            

Źródło: Opracowanie własne  
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Uzasadnienie oceny potencjalnych negatywnych oddziaływań w obszarach interwencji:  

 I - Ochrona klimatu i jakości powietrza; 

 II - Zagrożenia hałasem; 

 IV - Gospodarowanie wodami; 

 V - Gospodarka wodno-ściekowa; 

 VIII - Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów; 

 IX - Zasoby przyrodnicze. 

Realizacja przedsięwzięć, także poprzedzona likwidacją istniejącej infrastruktury, powoduje czasowe 
przekształcenie krajobrazu. Wiąże się ono głównie z urządzaniem placów budowy, przemieszczaniem 
mas ziemnych, gromadzeniem surowców i materiałów na potrzeby budowy oraz wytwarzanych 
odpadów. Znacząco na krajobraz mogą też wpłynąć grodzenia wykonywane na terenie budowy. 
W ocenie uwzględniono również negatywny wpływ modernizacji infrastruktury szlaków 
turystycznych, z uwagi na szczególną lokalizację planowanych działań w obszarach o wysokich 
walorach turystycznych i przyrodniczych w tym krajobrazowych.  

TABELA 55 POTENCJALNE ODDZIAŁYWANIA NA KRAJOBRAZ, WYNIKAJĄCE Z REALIZACJI 
PLANOWANYCH DZIAŁAŃ W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH INTERWENCJI NA ETAPIE EKSPLOATACJI 

Obszar 
interwencji 

Skala natężenia potencjalnych oddziaływań 
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VI            

VII            

VIII            

IX            

X            

Źródło: Opracowanie własne  

Uzasadnienie oceny potencjalnych negatywnych oddziaływań:  

 I - Ochrona klimatu i jakości powietrza; 

 II - Zagrożenia hałasem; 

 IV - Gospodarowanie wodami; 

 V - Gospodarka wodno-ściekowa. 

Planowane inwestycje wiążą się z trwałymi zmianami krajobrazowymi. Znaczący wpływ może 
wystąpić zwłaszcza przy inwestycjach liniowych, naziemnych, w wyniku których następuje wzrost 
gęstości sieci antropogenicznych linii granicznych miedzy płatami użytkowania ziemi, powodujący 
rozdrobnienie struktury przestrzennej krajobrazu i fragmentację ekosystemów. Realizacja 
przedsięwzięć wiąże się też z wprowadzeniem do przestrzeni obiektów kubaturowych trwale 
zniekształcających krajobraz, zwłaszcza naturalny. W przypadku inwestycji drogowych istnieje ryzyko 
przekształcania krajobrazu na skutek usuwania istniejących zadrzewień przydrożnych.  

10.2.9 W OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA NA KLIMAT 

Kryteria oceny:  
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 wpływ na emisję CO2; 

 wpływ na zużycie paliw kopalnych; 

 wpływ na wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych; 

 wpływ na efektywność energetyczną; 

 wpływ na występowanie ekstremalnych zjawisk meteorologicznych. 

TABELA 56 POTENCJALNE ODDZIAŁYWANIA NA KLIMAT, WYNIKAJĄCE Z REALIZACJI  PLANOWANYCH 
DZIAŁAŃ W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH INTERWENCJI NA ETAPIE REALIZACJI  

Obszar 
interwencji 

Skala natężenia potencjalnych oddziaływań 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 
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VI            

VII            

VIII            

IX            

X            

Źródło: Opracowanie własne  

Uzasadnienie oceny potencjalnych negatywnych oddziaływań w obszarach interwencji:  

 I - Ochrona klimatu i jakości powietrza; 

 II - Zagrożenia hałasem; 

 VIII - Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów. 

Niewielkie oddziaływania negatywne planowanych przedsięwzięć na klimat w fazie ich realizacji 
wiążą się przede wszystkim ze zużyciem paliw i energii elektrycznej. Zużycie paliw i energii będzie 
źródłem emisji gazów cieplarnianych o udowodnionym negatywnym wpływie na zmiany klimatyczne, 
które przejawiają się m.in. zwiększeniem intensywności występowania ekstremalnych zjawisk 
pogodowych.  

TABELA 57 POTENCJALNE ODDZIAŁYWANIA NA KLIMAT, WYNIKAJĄCE Z REALIZACJI  PLANOWANYCH 
DZIAŁAŃ W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH  INTERWENCJI NA ETAPIE EKSPLOATACJI 

Obszar 
interwencji 

Skala natężenia potencjalnych oddziaływań 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

I            

II            

III            

IV            

V            

VI            

VII            

VIII            

IX            

X            

Źródło: Opracowanie własne  

10.2.10 W OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA NA ZASOBY NATURALNE  

Kryteria oceny:  

 wpływ na zużycie surowców naturalnych; 
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 wpływ na racjonalne wykorzystanie zasobów. 

 

TABELA 58 POTENCJALNE ODDZIAŁYWANIA NA ZASOBY NATURALNE, WYNIKAJĄCE Z REALIZACJI 
PLANOWANYCH DZIAŁAŃ W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH INTERWENCJI NA ETAPIE REALIZACJI 

Obszar 
interwencji 

Skala natężenia potencjalnych oddziaływań 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

I            

II            

III            
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VI            

VII            

VIII            

IX            

X            

Źródło: Opracowanie własne  

Uzasadnienie oceny potencjalnych negatywnych oddziaływań w obszarach interwencji:  

 I - Ochrona klimatu i jakości powietrza; 

 II - Zagrożenia hałasem; 

 IV - Gospodarowanie wodami; 

 V - Gospodarka wodno-ściekowa; 

 VIII - Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów. 

Planowane przedsięwzięcia wymagają na etapie realizacji zużycia surowców i materiałów, w tym 
wody, energii, paliw, surowców mineralnych, produktów i półproduktów, głównie materiałów 
budowlanych i surowców metalicznych. Skala oddziaływania będzie uzależniona od rozmiaru 
planowanych działań i sposobu gospodarowania wykorzystywanymi surowcami i materiałami 
(oszczędności surowcowej i energetycznej).  

TABELA 59 POTENCJALNE ODDZIAŁYWANIA NA ZASOBY NATURALNE, WYNIKAJĄCE Z REALIZACJI 
PLANOWANYCH DZIAŁAŃ W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH  INTERWENCJI NA ETAPIE EKSPLOATACJI 

Obszar 
interwencji 

Skala natężenia potencjalnych oddziaływań 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 
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IX            

X            

Źródło: Opracowanie własne  

10.2.11 W OBSZARZE GOSPODARKI ODPADAMI 

Kryteria oceny:  

 wpływ na ilość wytwarzanych odpadów; 
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 wpływ na organizację systemu gospodarowania odpadami; 

 wpływ na zapobieganie wytwarzania odpadów; 

 wpływ na efektywność odzysku, w tym recyklingu odpadów; 

 wpływ na bezpieczne unieszkodliwianie odpadów. 

TABELA 60POTENCJALNE ODDZIAŁYWANIA NA GOSPODARKĘ ODPADAMI, WYNIKAJĄCE  Z REALIZACJI 
PLANOWANYCH DZIAŁAŃ W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH INTERWENCJI NA ETAPIE REALIZACJI 

Obszar 
interwencji 

Skala natężenia potencjalnych oddziaływań 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 
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V            

VI            

VII            

VIII            

IX            

X            

Źródło: Opracowanie własne  

Uzasadnienie oceny potencjalnych negatywnych oddziaływań w obszarach interwencji:  

 I - Ochrona klimatu i jakości powietrza; 

 II - Zagrożenia hałasem; 

 IV - Gospodarowanie wodami; 

 V - Gospodarka wodno-ściekowa; 

 VII – Gleby; 

 VIII - Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów. 

Planowane przedsięwzięcia będą źródłem powstawania odpadów, głównie budowlanych 
i rozbiórkowych, w tym odpadów niebezpiecznych. Siła oddziaływania będzie uzależniona od 
efektywności systemu selektywnego gromadzenia wytwarzanych odpadów i dalszego 
gospodarowania nimi.  

TABELA 61 POTENCJALNE ODDZIAŁYWANIA NA GOSPODARKĘ ODPADAMI, WYNIKAJĄCE  Z REALIZACJI 
PLANOWANYCH DZIAŁAŃ W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH INTERWENCJI NA ETAPIE EKSPLOATACJI 

Obszar 
interwencji 

Skala natężenia potencjalnych oddziaływań 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

I            

II            

III            

IV            

V            

VI            

VII            

VIII            

IX            

X            

Źródło: Opracowanie własne  

Uzasadnienie oceny potencjalnych negatywnych oddziaływań w obszarach interwencji:  

 IV - Gospodarowanie wodami; 
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 V - Gospodarka wodno-ściekowa; 

 X - Zagrożenie poważnymi awariami. 

Zrealizowane przedsięwzięcia spowodują zwiększenie strumienia wytwarzanych odpadów, zwłaszcza 
w przypadku inwestycji związanych z gospodarką wodno-ściekową. Zdecydowanemu zwiększeniu 
może ulec ilość wytwarzanych osadów ściekowych, których właściwości - głównie zawartość 
mikroorganizmów chorobotwórczych, liczba żywych jaj pasożytów jelitowych oraz zawartość metali 
ciężkich - będą decydowały o sposobie ich zagospodarowania. Niska jakość osadów ściekowych może 
spowodować ograniczenia w ich wykorzystywaniu na cele rolnicze i jednocześnie zwiększyć ich 
deponowanie na składowiskach.  

10.2.12 W OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA NA ZABYTKI 

Kryteria oceny:  

 wpływ na zachowanie obiektów zabytkowych; 

 wpływ na ekspozycję obiektów zabytkowych. 

TABELA 62 POTENCJALNE ODDZIAŁYWANIA NA ZABYTKI, WYNIKAJĄCE Z REALIZACJI PLANOWANYCH 
DZIAŁAŃ W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH INTERWENCJI NA ETAPIE REALIZACJI  

Obszar 
interwencji 

Skala natężenia potencjalnych oddziaływań 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 
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VI            

VII            

VIII            

IX            

X            

Źródło: Opracowanie własne  

Uzasadnienie oceny potencjalnych negatywnych oddziaływań w obszarach interwencji:  

 I - Ochrona klimatu i jakości powietrza; 

 II - Zagrożenia hałasem; 

 IV - Gospodarowanie wodami; 

 V - Gospodarka wodno-ściekowa; 

 VIII - Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów. 

Potencjalny negatywny wpływ planowanych przedsięwzięć na zabytki będzie uzależniony od ich 
położenia względem obiektów objętych rejestrem lub ewidencją zabytków. Nie można wykluczyć 
negatywnych oddziaływań fazy realizacyjnej na stan techniczny istniejących zabytków w efekcie 
powodowanych wibracji i emisji gazów lub pyłów. Szczególny wpływ planowanych działań dotyczy 
inwestycji liniowych, których przebieg z dużym prawdopodobieństwem może sąsiadować 
z istniejącymi obiektami zabytkowymi. Skala oddziaływań będzie zależna m.in. od technologii 
wykonywania prac budowlanych, głównie prac ziemnych.  

TABELA 63 POTENCJALNE ODDZIAŁYWANIA NA ZABYTKI, WYNIKAJĄCE Z REALIZACJI PLANOWANYCH 
DZIAŁAŃ W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH INTERWENCJI NA ETAPIE EKSPLOATACJI 

Obszar 
interwencji 

Skala natężenia potencjalnych oddziaływań 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

I            
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II            

III            

IV            

V            

VI            

VII            

VIII            

IX            

X            

Źródło: Opracowanie własne  

10.2.13 W OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA NA DOBRA MATERIALNE 

Kryteria oceny:  

 wpływ na wartość nieruchomości; 

 wpływ na stan techniczny obiektów; 

 wpływ na efektywność gospodarowania. 

TABELA 64 POTENCJALNE ODDZIAŁYWANIA NA DOBRA MATERIALNE, WYNIKAJĄCE Z REALIZACJI 
PLANOWANYCH DZIAŁAŃ W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH INTERWENCJI NA ETAPIE REALIZACJI 

Obszar 
interwencji 

Skala natężenia potencjalnych oddziaływań 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 
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VII            

VIII            

IX            

X            

Źródło: Opracowanie własne  

Uzasadnienie oceny potencjalnych negatywnych oddziaływań w obszarach interwencji:  

 I - Ochrona klimatu i jakości powietrza; 

 II - Zagrożenia hałasem; 

 IV - Gospodarowanie wodami; 

 V - Gospodarka wodno-ściekowa; 

 VIII - Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów. 

Planowane przedsięwzięcia będą powodowały ingerencję w istniejące dobra materialne, część z nich 
prawdopodobnie będzie musiała ulec rozbiórce (likwidacji) na rzecz nowych dóbr wytworzonych 
w wyniku inwestycji. W ocenie uwzględniono także ryzyko powstania szkód w dobrach materialnych 
w związku z realizacją procesów inwestycyjnych. Realizacja inwestycji może wymagać zmiany 
obecnego faktycznego sposobu zagospodarowania terenu i/lub ograniczać efektywność działalności 
gospodarczej w obszarach bezpośrednio sąsiadujących z terenami inwestycji, poprzez czasowe 
ograniczenie dostępności do obiektów produkcyjnych i wykorzystywanych na potrzeby świadczenia 
usług np. handlu.  
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TABELA 65 POTENCJALNE ODDZIAŁYWANIA NA DOBRA MATERIALNE, WYNIKAJĄCE Z REALIZACJI 
PLANOWANYCH DZIAŁAŃ W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH INTERWENCJI NA ETAPIE EKSPLOATACJI 

Obszar 
interwencji 

Skala natężenia potencjalnych oddziaływań 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 
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Źródło: Opracowanie własne  

 

10.3 PRAWDOPODOBIEŃSTWO WYSTĄPIENIA ODDZIAŁYWAŃ SKUMULOWANYCH  

Za obszar objęty oddziaływaniem POŚ można uznać cały obszar powiatu janowskiego. Horyzont 
czasowy POŚ obejmuje przede wszystkim lata 2017 – 2020, oraz perspektywę do 2024 r. Pokrywa się 
to z programami / planami / strategiami, które w przeważającej części będą realizowane w ramach 
perspektywy finansowej 2014 – 2020. Stąd jako źródło oddziaływań skumulowanych można uznać 
przede wszystkim realizację przedsięwzięć infrastrukturalnych w ramach programów i planów 
obowiązujących w tym czasie. 

Oddziaływania skumulowane rozpatrywane w fazie realizacji będą prawdopodobne w przypadku 
każdej inwestycji infrastrukturalnej – z uwagi na możliwe sąsiedztwo realizacji innych inwestycji – 
zarówno w infrastrukturę ochrony środowiska, jak i inną infrastrukturę wynikającą z osiągania celów 
gospodarczych, bądź społecznych. Aktualnie z uwagi na mnogość i różnorodność oraz zróżnicowaną 
skale oddziaływania poszczególnych typów projektów wskazanych choćby w ramach ankietyzacji JST, 
nie jest możliwe określenie szczegółowego charakteru oddziaływań skumulowanych jakie wystąpią 
w fazie realizacji (oraz równie często eksploatacji). Zagadnienie to powinno być szczególnie 
weryfikowane w ramach sporządzania raportów oceny oddziaływania na środowisko poszczególnych 
inwestycji.  

Niemniej, biorąc pod uwagę sam charakter dokumentów strategicznych obowiązujących w 
horyzoncie czasowym 2014 -2020 oraz ich długofalowe oddziaływanie, można przypuszczać, iż 
komplementarne do POŚ programy, wpisujące się w dziesięć omawianych w POS obszarów przyszłej 
interwencji, będą istotnie uzupełniać cele POŚ i przyczyniać się do skumulowania pozytywnych dla 
stanu środowiska efektów ich oddziaływania. Będą to przede wszystkim: 

 Plan gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2017; 

 Program Ochrony Środowiska województwa lubelskiego na lata 2016 – 2019 z perspektywą do 
roku 2023; 

 Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla terenu województwa lubelskiego na lata 
2012-2032; 

 Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa lubelskiego dla terenów poza 
aglomeracjami położonych wzdłuż odcinków dróg; 

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

 Aktualizacja krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych 2015 - AKPOŚK2015; 
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 Program rozwoju odnawialnych źródeł energii dla województwa lubelskiego; 

 Aktualizacja krajowego programu zwiększania lesistości 2014; 

 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. 

Drugą grupą planów i programów będą te dokumenty strategiczne, które zakładają zarówno 
osiąganie celów środowiskowych jaki społeczno-gospodarczych (lub tylko i wyłącznie celów 
społeczno-gospodarczych). 

W ramach tych planów / programów realizowane będą przedsięwzięcia infrastrukturalne, które nie 
będą nakierowane na długotrwałą poprawę warunków środowiska, a ich oddziaływanie może 
potencjalnie stać w sprzeczności, lub utrudniać osiąganie celów POŚ, co będzie mieć znaczenie 
głównie w przypadku bliskiej lokalizacji inwestycji – przykładem najbardziej obrazującym taką 
sytuację jest rozwój sieci drogowej na poziomie połączeń międzynarodowych, krajowych, 
wojewódzkich, powiatowych i gminnych, co prowadzi niejednokrotnie do konfliktów na polu 
osiągania celów ochrony przyrody. Plany inwestycyjne dotyczące rozwoju transportu na obszarze 
województw Polski Wschodniej wskazują, iż w najbliższej perspektywie znaczącej poprawie ulegnie 
skomunikowanie całego nadregionu, w tym województwa lubelskiego, co nie pozostanie bez 
znaczenia dla obszarów cennych przyrodniczo oraz objętych formami ochrony przyrody (znaczny 
udział powierzchni form ochrony przyrody w całkowitej powierzchni powiatu janowskiego – 63%), 
gdyż presja oddziaływania transportu na ekosystemy wzrośnie. Presja wynikająca z rozwoju 
transportu to także większe oddziaływania hałasu. Rozwiązania ograniczające ryzyko związane z 
propagacją fal akustycznych są aktualnie stosowane niemal w przypadku każdej inwestycji, nie 
eliminują jednak całkowicie tego oddziaływania. Rozwój sieci transportowej na obszarze powiatu 
janowskiego, a więc i wzrost potencjalnych oddziaływań skumulowanych i pól konfliktu, może być 
związany z realizacją celów poniższych dokumentów:  

 Strategia Rozwoju Transportu 2020; 

 Strategia rozwoju społeczno-. -gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020; 

 Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 – 2020; 

 Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego; 

 Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. (z perspektywą do 2030 r.); 

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014 – 2020. 

W przypadku potencjalnej kumulacji niekorzystnego oddziaływania przedsięwzięć realizowanych 
w ramach tych programów konieczne jest zastosowanie rozwiązań mających na celu eliminację, 
ograniczenie oraz skompensowanie niekorzystnego oddziaływania. 

 

10.4 PRAWDOPODOBIEŃSTWO WYSTĄPIENIA ODDZIAŁYWAŃ 
TRANSGRANICZNYCH 

Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko związane z POŚ dotyczy oddziaływania na stan 
środowiska pochodzącego spoza granic RP i ujawniającego się na terytorium RP (głównie w 
obszarze realizacji POŚ). Obszary, z których ma miejsce napływ zanieczyszczeń na obszar realizacji 
POŚ to Ukraina i Białoruś. Ten rodzaj oddziaływania dotyczy napływu zanieczyszczeń powietrza, oraz 
wód. Oddziaływanie to będzie miało wpływ ograniczający na osiągnięcie zakładanych celów POŚ..  

Napływ zanieczyszczeń powietrza 

Na jakość powietrza całej Lubelszczyzny mają wpływ zanieczyszczenia transgraniczne, będące 
efektem allochtonicznych procesów eolicznych (pył naturalny) oraz emisji antropogenicznej.  

Pyły naturalne. Szczególnie obciążone pyłem są masy powietrza przemieszczające się nad 
Lubelszczyzną praktycznie corocznie wczesną wiosną (marzec, kwiecień, maj) z kierunków 
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wschodniego i południowo-wschodniego. Nawiewane są wówczas pyły „czarne” (ciemnoszare) 
transportowane znad stepów Europy południowo-wschodniej w odległości od kilkuset do 3 000 km. 
W zasięgu tych procesów eolicznych znajduje się cała Polska, ale pyły opadają głównie na 
Lubelszczyźnie z intensywnością 2 – 3 Mg/km2.  

Zanieczyszczenia antropogeniczne napływające na obszar realizacji POŚ z terytorium krajów 
sąsiedzkich (głównie tlenki azotu i dwutlenek siarki) są wynikiem specyficznego położenia 
województwa lubelskiego i wyższego poziomu uprzemysłowienia ukraińskiej i białoruskiej części 
obszaru pogranicza.  

Źródłami zanieczyszczeń powietrza pochodzącymi spoza terytorium RP, położonymi po stronie 
wschodniej i południowo-wschodniej, są:  

 Lwowsko-Wołyńskie Zagłębie Węglowe (Nowowołyńsk, Włodzimierz Wołyński, 
Czerwonohrad),  

 Nowojaworowskoje (zagłębie siarkowe), 

 Luboml, Brześć, Łuck, Kowel, Lwów.  

O wpływie zanieczyszczeń transgranicznych powietrza na środowisko Lubelszczyzny świadczą przede 
wszystkim uszkodzenia drzewostanów w rejonach przygranicznych pozbawionych przemysłu (lasy 
gościeradowskie i roztoczańskie). 

Województwo lubelskie znajdowało się również w strefie skażeń radioaktywnych, których źródłem 
jest elektrownia jądrowa w Czarnobylu (Ukraina). Pomiary skażeń promieniotwórczych 
przeprowadzone w 1998 r. w województwie lubelskim wykazały stopniowy spadek poziomu skażeń.   
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11 ROZWIĄZANIA  MAJĄCE NA CELU ZAPOB IEGANIE, OGRANICZANIE LUB 
KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA 
ŚRODOWISKO, MOGĄCYCH  BYĆ REZULTATEM REALIZACJI 
PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU, W SZCZEGÓLNOŚC I NA CELE 
I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU NATURA 2000 ORAZ INTEGRALNOŚĆ 
TEGO OBSZARU 

 

11.1 ANALIZA WNIOSKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PROGNOZ ODDZIAŁYWANIA NA 
ŚRODOWISKO SPORZĄDZONYCH DLA DOKUMENTÓW POWIĄZANYCH 
STRATEGICZNIE Z POŚ 

Zgodnie z art. 52.  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko; ust. 2. W prognozie oddziaływania na środowisko uwzględnia się informacje zawarte 
w prognozach oddziaływania na środowisko sporządzonych dla innych, przyjętych już, dokumentów 
powiązanych z projektem dokumentu będącego przedmiotem postępowania. 

Analizie poddano inne prognozy oddziaływania na środowisko sporządzone dla powiązanych 
strategicznie dokumentów, skupiając się na następujących: 

 Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Planu Gospodarki Odpadami dla województwa 
lubelskiego 2017; 

 Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska województwa lubelskiego 
na lata 2016 – 2019 z perspektywą do roku 2023; 

 Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020; 

 Prognoza oddziaływania na środowisko Projektu Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na 
lata 2014 – 2020. 

We wszystkich wymienionych wyżej dokumentach wskazywano negatywne oraz pozytywne 
oddziaływania danych typów inwestycji na środowisko naturalne, jak również sposoby minimalizacji 
negatywnego oddziaływania (kompensacja, zapobieganie i ograniczanie negatywnego wpływu). 
Główne wnioski z przeprowadzonej analizy zawierają tabele poniżej. 
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TABELA 66 MOŻLIWE NEGATYWNE ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI W INFRASTRUKTURĘ OCHRONY ŚROROWISKA ORAZ SPOSOBY MINIMALIZACJI 
NEGATYWNEGO ODDZIAŁYWANIA 

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Planu Gospodarki Odpadami dla województwa lubelskiego 2017 

Komponent Możliwe oddziaływania negatywne Sposoby minimalizacji negatywnego oddziaływania 

Różnorodność 
biologiczna, 
zwierzęta i rośliny 

- część gatunków będzie migrować na inne tereny, co związane będzie przede 
wszystkim ze zwiększonym hałasem oraz ruchem pojazdów transportowych 
-  lokalne zapylenie roślin przy trasach transportowych, co może być powodem 
zmniejszenia intensywności fotosyntezy oraz transpiracji roślin 

-  stosowanie przesypki, wykorzystanie siatek zapobiegających rozwiewaniu 
odpadów 

Stan i jakość 
powietrza 
atmosferycznego 

- potencjalnym źródłem zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego będzie 
wzmożony transport odpadów do obiektów gospodarowania odpadami 
- składowiska będą, nawet mimo prawidłowej eksploatacji, źródłem dodatkowego 
zanieczyszczenia gazami (m.in. CO2, metan), pyłami oraz odorami 
- lokalne występowanie odorów na terenie do zagospodarowania odpadów 
ulegających biodegradacji (kompostowni, instalacji fermentacji) 
- emisja dwutlenku węgla w kompostowniach, jako wynik tlenowego rozkładu materii 
organicznej 
- budowa nowych składowisk przeznaczonych do unieszkodliwiania odpadów 
azbestowych może mieć wpływ na wzrost poziomu zanieczyszczenia powietrza 
włóknami azbestowymi punktowo na terenie województwa oraz 
wzdłuż szlaków transportu odpadów na składowiska 

- stosowanie siatek zabezpieczających odpady przed ich wydostawaniem się ze 
środków transportu, spełnianie standardów emisyjnych przez pojazdy, polewanie 
wodą wewnętrznych dróg transportowych zapobiegające pyleniu. itp. 

Ludzie - zwiększony hałas oraz lokalne zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego 
substancjami emitowanymi przez pojazdy (tlenki węgla i azotu, węglowodory) 
-  na etapie eksploatacji w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów zagospodarowania 
odpadów zwiększona będzie też ilość w powietrzu owadów oraz mikroorganizmów 
występujących na cząsteczkach pyłu, w tym patogenów i ich form przetrwalnikowych 
- emisje przy pracach związanych z zamykaniem i rekultywacja składowisk 

- stosowanie  ekranów dźwiękochłonnych 

Powierzchnia ziemi 
i gleby 

-  do zanieczyszczenia może dochodzić w trakcie dowozu i wyładunku odpadów, ich 
niewłaściwej eksploatacji, nieprawidłowym odprowadzaniu wód ze składowiska, a 
także w wyniku rozprzestrzeniania się gazu wysypiskowego. 
- przy niewłaściwym transporcie odpadów (brak siatek zabezpieczających), może 
dochodzić do zanieczyszczenia terenów przy trasach transportowych 

-  właściwe pasy z zieleni ochronnej, monitoring środowiska, rekultywacja 
składowiska po zakończeniu eksploatacji itp. 

Krajobraz -  negatywny wpływ na krajobraz dotyczy przede wszystkim nowo budowanych 
obiektów, w tym głównie instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz 
rozbudowywanych i budowanych składowisk 
 
 
 
 
 

-  właściwe pasy z zieleni ochronnej, monitoring środowiska, rekultywacja 
składowiska po zakończeniu eksploatacji itp. 
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Prognoza oddziaływania na środowisko  Programu Ochrony Środowiska województwa lubelskiego na lata 2016 – 2019 z perspektywą do roku 2023 

Komponent  Możliwe oddziaływania negatywne Sposoby minimalizacji negatywnego oddziaływania 

Różnorodność 
biologiczna 

Inwestycje infrastrukturalne w tym liniowe, głównie drogowe, mogą być przyczyną 
negatywnego oddziaływania na siedliska roślinności, grzybów i porostów przez 
zwiększoną presję użytkowników korzystających z nowo wybudowanych i 
zmodernizowanych dróg  

- prawidłowe gospodarowanie odpadami, bezpieczne magazynowanie 
uniemożliwiające styczność zwierząt z odpadami  

- zapewnienie odpowiedniej widoczności dla ptactwa barier na trasach ich 
przelotów  

- stosowanie substancji o niskim potencjale zagrożeń 
- utrzymywanie terenów zieleni w dobrej kondycji (pielęgnowanie, ochrona) 
- stosowanie substancji o niskim potencjale zagrożeń 

Ludzie Uciążliwości fazy realizacji planowanych przedsięwzięć, wynikające przede wszystkim z 
emisji hałasu oraz zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do atmosfery, mogą 
negatywnie oddziaływać na komfort życia i zdrowie ludzi przebywających w 
bezpośrednim sąsiedztwie realizowanych prac. 

- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska przy 
eksploatacji instalacji  

- stosowanie indywidualnych środków ochrony przed zagrożeniami wynikającymi 
z narażenia zawodowego 

Wody Działania inwestycyjne w pobliżu zbiorników i cieków wodnych oraz odprowadzanie 
wód napływających do wykopów mogą być przyczyną okresowego pogorszenia jakości 
wód powierzchniowych. Zrealizowane inwestycje zwiększą ilość odprowadzanych do 
środowiska zanieczyszczonych wód opadowych i roztopowych w związku ze wzrostem 
powierzchni zabudowanej. Zmniejszeniu ulegnie retencja glebowa wód opadowych i 
skuteczność ich samooczyszczania w glebach. 

- przestrzeganie warunków odprowadzania ścieków  
- oszczędne gospodarowanie wodą  
- retencjonowanie wód opadowych i ich wykorzystywanie do nawadniania 

terenów zieleni  
- stosowanie substancji o niskim potencjale zagrożeń 

Powietrze Faza realizacji planowanych przedsięwzięć będzie źródłem emisji zanieczyszczeń 
gazowych i pyłowych wprowadzanych do atmosfery zarówno w sposób 
zorganizowany, jak i niezorganizowany. 

- monitoring emisji i imisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery zgodnie z 
warunkami wydanych decyzji 

Powierzchnia ziemi Realizacja planowanych przedsięwzięć spowoduje zmiany ukształtowania powierzchni 
ziemi w związku z wykonywaniem wykopów, gromadzeniem i przemieszczaniem mas 
ziemnych. Powierzchnia ziemi w fazie realizacji inwestycji będzie miejscem 
gromadzenia surowców i materiałów wykorzystywanych w procesie budowy, a także 
będzie miejscem pracy i postoju maszyn, urządzeń i pojazdów. Wykorzystywanie 
powierzchni ziemi na potrzeby realizowanych inwestycji może spowodować jej 
zanieczyszczenie. 

- eliminowanie praktyk magazynowania surowców, materiałów i odpadów na 
powierzchni ziemi  

- stosowanie sprawnych maszyn, urządzeń i pojazdów oraz ich bezpieczne 
serwisowanie  

- utrzymywanie szaty roślinnej na powierzchniach nieuszczelnionych 

Krajobraz Realizacja przedsięwzięć, także poprzedzona likwidacją istniejącej infrastruktury, 
powoduje czasowe przekształcenie krajobrazu. Wiąże się ono głównie z urządzaniem 
placów budowy. Znaczący wpływ może wystąpić zwłaszcza przy inwestycjach 
liniowych, naziemnych, w wyniku których następuje wzrost gęstości sieci 
antropogenicznych linii granicznych miedzy płatami użytkowania ziemi, powodujący 
rozdrobnienie struktury przestrzennej krajobrazu i fragmentację ekosystemów. 

- utrzymywanie ładu i porządku na terenie objętym oddziaływaniem  
- ograniczenie wielkości i intensywności reklam wielkoformatowych na obiektach 

Klimat Niewielkie oddziaływania negatywne planowanych przedsięwzięć na klimat w fazie ich 
realizacji wiążą się przede wszystkim ze zużyciem paliw i energii elektrycznej. 

- racjonalne gospodarowanie energią elektryczną i cieplną  
- stosowanie sprawnych maszyn i urządzeń oraz pojazdów 
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Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 
Komponent Możliwe oddziaływania negatywne Sposoby minimalizacji negatywnego oddziaływania 

Różnorodność 
biologiczna, 
zwierzęta i rośliny 

- planowane działania zmierzające do wzrostu ilości nowych inwestycji w regionie 
mogą mieć negatywny wpływ na florę i faunę województwa, w związku z 
zajmowaniem nowych powierzchni, co może prowadzić do degradacji siedlisk 
gatunków (oddziaływanie krótkoterminowe, średnioterminowe, długoterminowe, 
pośrednie); 
- rozwój gałęzi OZE, w tym energetyki wiatrowej, hydroenergetyki, upraw 
energetycznych, może negatywnie wpłynąć różnorodność biologiczną, florę i faunę 
województwa, poprzez kolizje zwierząt z turbinami wiatraków, utrudnienia w migracji 
ichtiofauny czy zmniejszanie różnorodności agroekosystemów (oddziaływanie krótko-, 
średnio-i długoterminowe, bezpośrednie i pośrednie). 
- planowana termomodernizacja budynków może wpłynąć negatywnie na stan 
miejskich populacji zwierząt poprzez ograniczanie dostępnych dla nich siedlisk i śmierć 
osobników w czasie realizacji prac (oddziaływanie krótko-, średnio-i długoterminowe, 
bezpośrednie i pośrednie). 
- nasilenie ruchu turystycznego może doprowadzić do wzrostu antropopresji, czego 
skutkiem może być niszczenie siedlisk roślin i zwierząt oraz przyczynianie się do 
pogarszania ich stanu (oddziaływanie krótko-, średnio-i długoterminowe, 
bezpośrednie i pośrednie). 
- działania związane z rozwojem sieci transportowej mogą wiązać się z trwałym 
zniszczeniem siedlisk bądź pogorszeniem ich stanu w wyniku zajęcia terenu hałasu, 
zanieczyszczenia powietrza i zaburzania ciągłości korytarzy ekologicznych 
(oddziaływanie krótko-, średnio-i długoterminowe, bezpośrednie i pośrednie). 

- tworzenie nowych terenów zielonych w przestrzeniach miejskich, prowadzenie 
działań pozwalających na przywrócenia równowagi przyrodniczej; 
- lokalizowanie obiektów w obszarach, gdzie nie będą znacząco oddziaływać na 
faunę i florę; 
-  uwzględnianie aspektów środowiska przyrodniczego podczas projektowania 
inwestycji liniowych m.in. szlaków migracji zwierząt. Ma to istotne znaczenie w 
aspekcie ograniczania kolizji pojazdów ze zwierzyną. W przypadkach problemów z 
zachowaniem szlaków migracyjnych należy wprowadzać rozwiązania pozwalające 
na przejście tych zwierząt tj. zaprojektowanie odpowiednich przejść dla zwierząt; 
- uwzględnianie, tras migracyjnych ptaków w trakcie wyboru lokalizacji obiektów, 
przeprowadzanie rzetelnych ocen oddziaływania na środowisko dla inwestycji 

Ochrona przyrody, 
Natura 2000, 
rośliny i zwierzęta 

- planowane inwestycje w zakresie ochrony powietrza i energetyki, w tym energetyki 
odnawialnej, mogą mieć potencjalnie negatywny wpływ na parki krajobrazowe 
- nowe inwestycje mogą mieć potencjalnie negatywny wpływ na parki krajobrazowe 
oraz obszary chronionego krajobrazu w związku z zajmowaniem nowych powierzchni, 
co może prowadzić do degradacji siedlisk gatunków 

- w parkach krajobrazowych zakazana jest realizacja przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (za wyjątkiem przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona ocena 
oddziaływania na środowisko wykazała brak znacząco negatywnego wpływu na 
ochronę przyrody parku krajobrazowego) 
- koniecznym jest uwzględnienie zapisów Planu ochrony parku krajobrazowego, w 
tym dotyczących zachowania starorzeczy i obszarów wodno-błotnych 
- koniecznym jest wykonanie inwentaryzacji chronionych gatunków i w przypadku 
ich stwierdzenia, przeniesienie gatunków lub ich siedlisk po uprzednim uzyskaniu 
odpowiedniego zezwolenia w myśl art. 51 i 52 ustawy o ochronie przyrody 
-  planowane do realizacji inwestycje muszą być zlokalizowane poza obszarami 
występowania pomników przyrody, stanowiskami dokumentacyjnymi, użytkami 
ekologicznymi i zespołami przyrodniczo-krajobrazowymi. Wynika to w 
szczególności z art. 45 ustawy o ochronie przyrody, który wprowadza na tych 
obszarach szereg zakazów, o których jedynie w wyjątkowych przypadkach mogą 
być zastosowane odstępstwa 
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Stan i jakość 
powietrza 
atmosferycznego 

- zwiększona emisja zanieczyszczeń do powietrza, w wyniku potencjalnej intensyfikacji 
ruchu na rozbudowanych, zmodernizowanych drogach oraz na szlakach 
komunikacyjnych objętych wzmożonym transportem odpadów do zakładów 
zagospodarowania odpadów (oddziaływanie pośrednie/bezpośrednie, średnio i 
długookresowe); 
- zwiększona emisja zanieczyszczeń do powietrza powstająca na etapie prac 
budowlanych poszczególnych inwestycji; (oddziaływanie pośrednie/bezpośrednie, 
krótkookresowe); 
- emisja m.in. tlenków azotu, powstających podczas procesu spalania w potencjalnych 
biogazowniach (oddziaływanie pośrednie/bezpośrednie, długookresowe). 

-  spełnianie standardów emisyjnych przez pojazdy 

Ludzie - potencjalny negatywny wpływ emisji hałasu związany z powstawaniem np. farm 
wiatrowych, biogazowni, na zdrowie i jakość życia ludzi, (oddziaływanie 
pośrednie/bezpośrednie, długookresowe); 
- możliwy negatywny wpływ hałasu aerodynamicznego związany z ewentualną pracą 
turbin wiatrowych, na zdrowie ludzi, (oddziaływanie pośrednie/bezpośrednie, 
długookresowe); 
- potencjalny negatywny wpływ promieniowania elektromagnetycznego (generatory 
prądu, stacje transformatorowe, przewody energetyczne) na zdrowie ludzi, 
(oddziaływanie pośrednie/bezpośrednie, długookresowe); 
- potencjalne negatywne oddziaływanie związane z emisją tlenków azotu (proces 
spalania) oraz powstawaniem odorów w biogazowniach, na zdrowie i jakość życia 
ludzi; (oddziaływanie pośrednie/bezpośrednie, długookresowe); 
- potencjalna intensyfikacja ruchu drogowego wynikająca z rozwoju sieci drogowej, 
może spowodować wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza i hałasu, mających 
wpływ na zdrowie i jakość życia okolicznych mieszkańców, (oddziaływanie 
pośrednie/bezpośrednie, długookresowe) 

-  przeprowadzona powinna zostać dokładana analiza wpływu inwestycji na 
poszczególne komponenty środowiska, w tym zdrowie ludzi 
- obiekty takie powinny być lokalizowane powyżej kilkuset metrów od zabudowy 
mieszkaniowej przy uwzględnieniu kierunków wiatrów oraz powinny zostać 
odizolowane od terenów sąsiadujących pasami zieleni średnio- i wysokopiennej 
- zaleca się eliminowanie transportu surowców oraz odpadów pofermentacyjnych 
przez obszary zabudowane w celu uniknięcia oddziaływania emisja zanieczyszczeń 
i hałasu na ludzi 
- ograniczanie etapu prac budowalnych do godzin dziennych, stosowanie sprzętu 
w dobrym stanie technicznym, eliminowanie bezproduktywnej pracy sprzętu na 
biegu jałowym (podstawowe działania minimalizujące stosowane na etapach prac 
budowalnych różnych inwestycji); 
- dokładany charakter działań minimalizujących powinien zostać określony na 
etapie poszczególnych ocen oddziaływania na środowisko; 
- lokalizowanie obiektów w odległości gwarantującej dotrzymanie dopuszczalnych 
poziomów hałasu na terenach chronionych akustycznie (rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 
w środowisku); 
- stosowanie systemów kontrolnych umożliwiających regulację ustawienia łopat 
wirnika (zmniejszanie emisji hałasu) 
-  możliwość przełączania się turbin w zależności od prędkości i kierunku wiatru ze 
zwykłego trybu na cichszy 
-  lokalizowanie obiektów w odległościach pozwalających dotrzymać dopuszczalne 
poziomy pól elektromagnetycznych 
- izolacja obszarów przeznaczonych pod biogazownie pasami zieleni; 
- lokalizowanie obiektów w odległościach powyżej kilkuset metrów od zabudowy 
mieszkaniowej; z uwzględnieniem kierunków wiatrów; 

Wody 
powierzchniowe i 
podziemne 

- spływy obszarowe z terenów rolniczych oraz problem zagospodarowania wód 
opadowych z terenów miejskich 

-  wprowadzenie zapisów przypominających o konieczności szczegółowej oceny 
każdej inwestycji pod kątem wpływu na cel środowiskowych, wskazany w 
odpowiednim planie gospodarowania wodami na podstawie zapisów ustawy 
Prawo wodne oraz Dyrektywy 2000/60/WE 
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Powierzchnia ziemi 
i gleby 

- rozwój sieci drogowej zwiększy powierzchnię uszczelnioną województwa 
(oddziaływanie bezpośrednie, krótko, średniookresowe); 
- rozwój sieci transportowej wpłynąć może na wzrost emisji zanieczyszczeń, które 
częściowo przedostają się także do gleby (oddziaływanie bezpośrednie, krótko, 
średniookresowe). 

-  racjonalne gospodarowanie surowcami podczas prowadzenia prac 
budowlanych, oszczędność wody, utylizacja pozostałości po rozbiórkach obiektów 
budowlanych i stosowanie do wyrobu półproduktów jak największej ilości 
surowców z odzysku 

Krajobraz - potencjalne negatywne oddziaływanie wynikające z zajmowania nowych powierzchni 
pod inwestycje (np. liniowe, kanalizacyjne), w przypadku braku uwzględniania walorów 
krajobrazowych (oddziaływanie pośrednie/bezpośrednie, długookresowe); 
- możliwy negatywny wpływ na krajobraz, związany z budową obiektów dominujących 
w inwestowanym obszarze (elektrownie wiatrowe, farmy fotowoltaiczne, elementy 
infrastruktury komunikacyjnej- estakady, wiadukty), (oddziaływanie 
pośrednie/bezpośrednie, długookresowe). 

- analiza lokalizacji nowych elementów zagospodarowania w aspekcie wpływu na 
krajobraz i wybór miejsc, w których nie zakłócą one istotnie aktualnych walorów 
krajobrazowych, 
- wkomponowywanie nowych elementów z poszanowaniem wartości krajobrazu, 
- stosowanie zieleni izolującej np. przy infrastrukturze komunikacyjnej, 
biogazowniach 

Zabytki i dobra 
materialne 

- potencjalny negatywny wpływ na zabytki może wystąpić podczas prowadzenia prac 
budowlanych poszczególnych inwestycji w zasięgu obiektów zabytkowych 
(oddziaływanie pośrednie/bezpośrednie, krótkookresowe). 

-  prowadzenie prac budowlanych z dbałością o wartości zabytkowe obiektów w 
konsultacji z konserwatorem zabytków 

Prognoza oddziaływania na środowisko Projektu Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 
Komponent Możliwe oddziaływania negatywne Sposoby minimalizacji negatywnego oddziaływania 

Różnorodność 
biologiczna, 
zwierzęta i rośliny 

- ze względu na specyfikę autostrad i dróg ekspresowych oraz głównych tras 
kolejowych (izolowane od otoczenia korytarze transportowe o dużym natężeniu 
ruchu) uważa się je jako inwestycje mogące znacząco oddziaływać na środowisko 

-  szczegółowe rozwiązania techniczne (np. przejścia dla zwierząt) powinny 
wynikać z prowadzonych postępowań w sprawie oceny oddziaływania na 
środowisko dla konkretnych projektów tras infrastruktury drogowej i kolejowej. 
-  projekty dotyczące infrastruktury transportowej powinny być planowane i 
realizowane ze szczególną starannością w celu uniknięcia lub istotnego 
ograniczenia ewentualnych negatywnych oddziaływań na środowisko oraz ludzi, 
jak również w celu zachowania drożności istotnych połączeń ekologicznych w 
regionie 

Ochrona przyrody, 
Natura 2000, 
rośliny i zwierzęta 

-  presja spowodowana nadmiernym ruchem turystycznym może prowadzić do 
obniżenia walorów środowiska przyrodniczego i może stać się zagrożeniem dla 
niektórych obszarów podlegających ochronie prawnej 
 

- projekty dotyczące infrastruktury turystycznej powinny być planowane i 
realizowane ze szczególną starannością w celu uniknięcia lub istotnego 
ograniczenia ewentualnych negatywnych oddziaływań na środowisko oraz ludzi, 
jak również w celu zachowania drożności istotnych połączeń ekologicznych w 
regionie 

Ludzie -   zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego, w określonych lokalizacjach mogą 
wywierać istotną presję na niektóre elementy środowiska oraz powodować 
uciążliwości dla ludzi. W 
szczególności chodzi o ilość i jakość wód, powstawanie odpadów, generowanie 
uciążliwości związanej z emisją hałasu lub substancji odorowych 

-  najnowsze dostępne rozwiązania technologiczne pozwalają na istotne 
ograniczenie znaczenia potencjalnych negatywnych oddziaływań, będących 
rezultatem rozwoju sektora przetwórstwa rolno-spożywczego 

Wody 
powierzchniowe i 
podziemne 

-  wytwarzanie ścieków i odpadów w przypadku budowy parków przemysłowych -  lokalizacja parków przemysłowych powinna uwzględniać dostępność wód do 
przemysłowego wykorzystania 

Powierzchnia ziemi 
i gleby 

- zmiana użytkowania gruntów, trwałe przekształcenie pokrywy glebowej  
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wymienionych prognoz 

Krajobraz - scalanie gruntów może znacząco zmienić fizjonomię krajobrazu - w pracach scaleniowych należy uwzględnić ochronę szczególnie cennych 
fragmentów krajobrazu kulturowego Lubelszczyzny. Celom ochrony krajobrazu 
kulturowego mogą służyć parki kulturowe 
- nawiązanie do wymagań Europejskiej Konwencji Krajobrazowej sporządzonej we 
Florencji dnia 20 października 2000 roku oraz ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu ochrony powietrza dla strefy - Aglomeracja Lubelska 
Komponent Możliwe oddziaływania negatywne Sposoby minimalizacji negatywnego oddziaływania 

Różnorodność 
biologiczna, 
zwierzęta i rośliny 

-  usuwanie drzew i krzewów podczas realizacji inwestycji 
-  płoszenie zwierząt w trakcie wykonywania prac 

- uwzględnianie ochrony wartości przyrodniczych przy 
modernizacji sieci ciepłowniczych prowadzenie prac budowlanych poza okresem 
lęgowym ptaków, rozrodu płazów 

Ochrona przyrody, 
Natura 2000, 
rośliny i zwierzęta 

- likwidacja i fragmentacja ekosystemów wskutek rozbudowy 
sieci drogowej 
- przerwanie szlaków migracyjnych zwierząt 
- zmniejszenie różnorodności biologicznej 
- płoszenie zwierząt na terenach realizacji inwestycji 
- usuwanie drzew i krzewów podczas realizacji inwestycji 

-  uwzględnianie ochrony wartości przyrodniczych przy planowaniu lokalizacji 
inwestycji 
budowa przejść dla zwierząt  
- wprowadzenie nasadzeń zieleni wzdłuż dróg 
- odtwarzanie siedlisk w miejscach zastępczych 
- stosowanie zbiorników podczyszczających wody spływające z dróg 
- prowadzenie prac budowlanych poza okresem lęgowym ptaków, rozrodu płazów 
- materiał ziemny wykorzystywany przy pracach wykończeniowych powinien być 
pochodzenia lokalnego, tak aby nie zawierał bazy nasion gatunków obcych temu 
regionowi 
- w przypadku projektowania oświetlenia drogi, w celu ograniczenia 
niekorzystnego efektu przyciągania nietoperzy (pokarm stanowią owady wabione 
przez światło) w rejonie 
drogi konieczne jest zastosowanie oświetlenia jak najmniej intensywnego, o 
ciepłej barwie i skierowanego wyłącznie w kierunku elementu, który ma oświetlać 

Stan i jakość 
powietrza 
atmosferycznego 

-  emisja spalin podczas wykonywania prac (pojazdy i maszyny budowlane) -  stosowanie sprzętu, który powoduje jak najmniejsze zanieczyszczenie 
środowiska 
- sprawne przeprowadzenie prac 

Ludzie - emisja hałasu i spalin podczas prac związanych z realizacją inwestycji - sprawne przeprowadzenie prac stosowanie sprzętu, który 
powoduje jak najmniejsze zanieczyszczenie środowiska 

Powierzchnia ziemi 
i gleby 

- powstawanie odpadów budowlanych 
- powstawanie nieużytecznych w danym miejscu mas ziemnych 
-  przekształcenie profilu glebowego i ograniczenie powierzchni 
gleb w związku z realizacją planowanych inwestycji 
- wzrost wydobycia surowców budowlanych 
-  powstawanie nieużytecznych w danym miejscu mas ziemnych 

- ograniczenie do minimum strefy bezpośredniej ingerencji  
- racjonalna gospodarka materiałami (minimalizacja powstających odpadów) 

Krajobraz -  pogorszenie walorów krajobrazowych w związku z modernizacją sieci ciepłowniczych 
na terenie miasta 

-  poprawa lub uwzględnienie ochrony krajobrazu podczas realizacji inwestycji 
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TABELA 67 MOŻLIWE POZYTYWNE ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI W INFRASTRUKTURĘ OCHRONY ŚROROWISKA 

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Planu Gospodarki Odpadami dla województwa lubelskiego 2017 

Komponent Możliwe oddziaływania pozytywne 

Różnorodność biologiczna - zwiększy się liczebność gatunków towarzyszących obszarom zmienionym antropogenicznie 
- zwiększy się liczebność niektórych gatunków ptaków, gryzoni i owadów (dotyczy to głównie składowiska odpadów oraz instalacji do 
zagospodarowania odpadów) 

Ludzie - stosowanie technologii spełniających kryteria BAT 
- zwiększenie intensywności edukacji w tym zakresie, w tym promowanie działań mających na celu minimalizację wytwarzanych odpadów 

Stan i jakość powietrza atmosferycznego -  minimalizacja emisji do środowiska zanieczyszczeń ze składowisk poprzez ograniczanie ilości składowanych odpadów. 

Powierzchnia ziemi i gleby - zwiększenie odzysku i recyklingu odpadów mających wartość materiałową i użytkową (opakowania, surowce inne niż opakowaniowe, gruz 
budowlany) oraz recyklingu organicznego odpadów ulegających biodegradacji (odpadów kuchennych i ogrodowych) poprzez kompostowanie 
indywidualne oraz w kompostowni 
- zbiórka selektywna i wysegregowanie odpadów niebezpiecznych i ich unieszkodliwienia w odpowiednich instalacjach 
-  ograniczenia masy odpadów składowanych 
-  wyeliminowanie składowania odpadów nie przetworzonych 
- minimalizacja wytwarzania odpadów 

Krajobraz -  nie dopuszczanie do powstawania tzw. dzikich wysypisk i wyeliminowanie powodów, w wyniku których powstają nowe 

Prognoza oddziaływania na środowisko  Programu Ochrony Środowiska województwa lubelskiego na lata 2016 – 2019 z perspektywą do roku 2023 

Komponent Możliwe oddziaływania pozytywne 

Ludzie Poprawa szeroko rozumianego komfortu życia, warunków otoczenia związana z poprawą i uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej, 
zmniejszeniem uciążliwości związanych z hałasem, zagospodarowanie / uporządkowanie terenów zieleni w przestrzeni publicznej, oszczędności 
związane z efektywnością energetyczną 

Wody Dążenie do uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej przyczyni się do poprawy jakości wód powierzchniowych i podziemnych 

Powietrze Realizacja zadań wynikających z programów ochrony powietrza oraz programów w zakresie ograniczania niskiej emisji będzie wiązać się z poprawa 
lokalnych warunków związanych z zanieczyszczeniem powietrza, szczególnie w sezonie grzewczym 

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 
Komponent Możliwe oddziaływania pozytywne 

Różnorodność biologiczna  
 
 

- rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej i wzmocnienie współpracy pomiędzy nauką i biznesem mogą w znaczący sposób ograniczyć 
negatywny wpływ działalności człowieka na środowisko i wpłynąć korzystnie na różnorodność biologiczną, florę i faunę regionu (oddziaływanie 
pośrednie, średnio i długookresowe); 
- działania zmierzające do wsparcia rozwoju odnawialnych źródeł energii, ograniczenia zjawiska niskiej emisji przyczyniać się będą do poprawy 
elementów środowiska takich jak powietrze, klimat, wody i gleby, co będzie miało pozytywny wpływ na różnorodność biologiczną omawianego 
terenu (oddziaływanie pośrednie, średnio i długookresowe); 
- poprawa efektywności energetycznej wpłynie pozytywnie na środowisko naturalne województwa w tym również na florę i faunę, w związku ze 
zmniejszeniem emisji gazów cieplarnianych (oddziaływanie pośrednie, średnio i długookresowe); 
wprowadzenie zrównoważonego systemu transportowego doprowadzi do zmniejszenia negatywnego oddziaływania transportu na środowisko, w 
tym florę i faunę (oddziaływanie pośrednie, średnio i długookresowe); 
- prowadzona czynna ochrona przyrody na obszarach chronionych w regionie prowadzić będzie do ograniczenia degradacji środowiska naturalnego 
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oraz strat zasobów różnorodności biologicznej (oddziaływanie bezpośrednie, krótko, średnio i długookresowe); 
- poprawa jakości wody poprzez rozwój i modernizację gospodarki wodno-ściekowej przyczyni się do poprawy środowiska wodnego pośrednio 
pozytywnie wpłynie na stan ekosystemów wodnych i zależnych od wody (oddziaływanie pośrednie, średnio i długookresowe); 
- kształtowanie właściwych postaw przyczyni się do stosowania proekologicznych kryteriów wyboru projektów (oddziaływanie pośrednie, średnio i 
długookresowe). 
- przywracanie walorów przyrodniczych terenom zdegradowanym będzie miało pozytywny wpływ na rozwój flory i fauny (oddziaływanie 
bezpośrednie, krótko, średnio i długookresowe); 
- podnoszenie kwalifikacji ludności oraz edukacja ekologiczna wpłyną na kształtowanie właściwych postaw społeczeństwa wobec zasobów 
środowiska naturalnego (oddziaływanie pośrednie, średnio i długookresowe). 

Ochrona przyrody, Natura 2000, rośliny i 
zwierzęta 

-  założenia osi priorytetowej dotyczącej ekologicznego transportu wpłyną pozytywnie na obszary chronionego krajobrazu, poprzez redukcję emisji 
gazów cieplarnianych 
-  poprawy jakości wód powierzchniowych i podziemnych w parkach krajobrazowych, poprzez zmniejszenie presji ze strony nieuregulowanej 
gospodarki wodno-ściekowej 

Ludzie - rozwój przedsiębiorczości MŚP, tworzenie nowych miejsc pracy, generować będzie wyższy poziom zatrudnienia oraz pozytywnie wpływać na 
poprawę sytuacji ekonomicznej społeczeństwa (oddziaływanie pośrednie/bezpośrednie, długookresowe); 
- rozwój e-usług ułatwi dostęp m.in. osobom niepełnosprawnym do szeregu usług, przyczyni się do redukcji czasu oraz kosztów związanych z 
dotychczasowym wymaganiem fizycznej obecności w poszczególnych obiektach administracji publicznej (oddziaływanie bezpośrednie/pośrednie, 
długookresowe); 
- wsparcie dla rozwoju działalności gospodarczych, prowadzić będzie do wzrostu zatrudnienia, a tym samym poprawy jakości życia (oddziaływanie 
bezpośrednie, długookresowe); 
- działania niskoemisyjne, inwestycje w zakresie transportu zbiorowego, poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do środowiska, wpłyną pozytywnie 
na zdrowie, jakość życia mieszkańców (oddziaływanie pośrednie/bezpośrednie, długookresowe); 
- uprządkowanie gospodarki wodno- ściekowej, gospodarki odpadami poprawi warunki życia mieszkańców, (oddziaływanie pośrednie/bezpośrednie, 
długookresowe); działania z zakresu ochrony przeciwpowodziowej zwiększą bezpieczeństwo mieszkańców oraz posiadanych dóbr materialnych, 
(oddziaływanie bezpośrednie, długookresowe); 
- edukacja ekologiczna wpłynie na podniesienie świadomości społecznej i tworzenie postaw bardziej przyjaznych środowisku, a w konsekwencji 
pośrednio poprawy stanu zdrowia, (oddziaływanie pośrednie, średnio i długookresowe); 
- poprawa jakości dróg zwiększy komfort, bezpieczeństwo jazdy, jak również bezpieczeństwo użytkowników; (oddziaływanie 
pośrednie/bezpośrednie, długookresowe); 
- zwiększenie atrakcyjności województwa (rozwój dziedzictwa kulturowego, rekultywacja terenów, poprawa jakości środowiska i infrastruktury 
komunikacyjnej) może przyczynić się do rozwoju turystyki, a przez to stanowić źródło dochodu mieszkańców (oddziaływanie 
pośrednie/bezpośrednie, średnio i długookresowe); 
- aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, wpłynie na poprawę aktualnej sytuacji ekonomicznej tej części społeczeństwa, (oddziaływanie 
bezpośrednie, średnio i długookresowe); 
- podnoszenie kwalifikacji zawodowych, rozwój edukacji i infrastruktury społecznej, ochrony zdrowia wpłynie na jakość i komfort życia 
społeczeństwa (oddziaływanie pośrednie/bezpośrednie, długookresowe); 
- rozwój edukacji przedszkolnej m.in. na terenach wiejskich wpłynie na podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności dzieci, (oddziaływanie 
bezpośrednie, długookresowe). 

Stan i jakość powietrza atmosferycznego - ograniczanie emisji zanieczyszczeń do powietrza, w konsekwencji poprawa jakości powietrza, w wyniku wdrażania technologii/rozwiązań 
niskoemisyjnych; (oddziaływanie pośrednie/bezpośrednie, długookresowe); 
- zmniejszenie presji wynikających ze źródeł komunikacyjnych, w wyniku stosowania rozwiązań niskoemisyjnych (tabory kolejowe); (oddziaływanie 



87 

pośrednie/bezpośrednie, długookresowe); 
- ograniczanie presji komunikacyjnej na powietrze, poprzez promowanie ruchu pieszego, rowerowego, łączenie podróży (m.in. park and ride, bike 
and ride); (oddziaływanie pośrednie/bezpośrednie, długookresowe); 
- ograniczanie emisji zanieczyszczeń, w wyniku modernizacji systemów grzewczych, wymiany źródeł ciepła (oddziaływanie pośrednie/bezpośrednie, 
długookresowe). 

Wody powierzchniowe i podziemne - wdrożenie nowych technologii oczyszczania ścieków może przyczynić się do poprawy jakości rzek będących ich odbiornikami 
- działania mającej na celu zwiększenie cyfryzacji regionu, a przez to zwiększenie dostępności i możliwości wykorzystania danych o środowisku 
wodnym, mogą przyczynić się do poprawy zarządzania zasobami wodnymi, w sposób pośredni 
- likwidacja ognisk zanieczyszczeń wód gruntowych, a tym samym zmniejszenia presji antropogenicznej na wody powierzchniowe i podziemne 
- technologie niskoemisyjne, bardziej ekologiczne oraz promowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, przyczynią się do zmniejszenia 
presji na środowisko wodne ze strony zanieczyszczeń powstających z instalacji do wytwarzania energii konwencjonalnej 
- zmniejszenie zużycia energii a tym samym redukcja strat energii, ciepła i wody będą miały pozytywne skutki dla wód w zakresie zmniejszania jej 
poborów do celów produkcyjnych 
- ograniczenie spływów powierzchniowych z dróg poprzez instalowanie nowoczesnych separatorów oraz urządzeń oczyszczających, wymaganych 
obowiązującymi przepisami 

Powierzchnia ziemi i gleby - rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej w regionie oraz wzmocnienie współpracy pomiędzy nauką i biznesem może skutkować wdrażaniem 
nowych technologii (oddziaływanie pośrednie, średnio i długookresowe); 
- zagospodarowanie przestrzeni poprzez ponowne jej wykorzystanie (oddziaływanie pośrednie, średnio i długookresowe); 
- poprawa jakości gleb poprzez likwidację potencjalnych źródeł zanieczyszczeń (oddziaływanie pośrednie, średnio i długookresowe); 
- gospodarka niskoemisyjna wpłynąć może na ograniczenie negatywnego oddziaływania zakładów przemysłowych na właściwości fizyko-chemiczne 
gleb (oddziaływanie pośrednie, średnio i długookresowe); 
- rozwój sieci kanalizacyjnych zminimalizuje zagrożenie zanieczyszczenia gleb z indywidualnych zbiorników przeznaczonych do magazynowana 
ścieków, (oddziaływanie pośrednie, średnio i długookresowe); 
- ponowne wykorzystanie obszarów zdegradowanych może zmniejszyć popyt na zainwestowanie i zabudowanie nowych terenów (oddziaływanie 
pośrednie, średnio i długookresowe). 

Krajobraz - poprawa krajobrazu na obszarach zdegradowanych, wynikająca z zabiegów rekultywacyjnych; (oddziaływanie bezpośrednie, długookresowe); 
- poprawa krajobrazu wynikająca z likwidacji, zmniejszania powierzchni składowanych odpadów; rekultywacji wysypisk (oddziaływanie 
bezpośrednie, długookresowe); 
- poprawa wartości krajobrazowych poprzez zabezpieczenie cennych przyrodniczo obszarów (oddziaływanie bezpośrednie, długookresowe); 
- pośredni wpływ na krajobraz wynikający z edukacji ekologicznej, edukacji z zakresu zagadnień zrównoważonego rozwoju; poprzez podnoszenie 
świadomości społeczeństwa, również w aspekcie poszanowania wartości krajobrazowych; (oddziaływanie pośrednie/ średnio i długookresowe). 

Zabytki i dobra materialne - poprawa stanu zabytków w wyniku prac remontowych, rewitalizacyjnych, (oddziaływanie bezpośrednie, długookresowe); 
- zwiększenie dostępności do walorów kulturowych, zabytkowych, z uwagi na modernizację infrastruktury komunikacyjnej, małej infrastruktury 
turystycznej, (oddziaływanie pośrednie/bezpośrednie, długookresowe); 
- zmniejszenie obciążania infrastruktury transportowej poprzez rozwój e-usług, rozwój transportu zbiorowego, (oddziaływanie bezpośrednie, 
długookresowe); 
- modernizacja, poprawa jakości infrastruktury edukacyjnej; infrastruktury komunikacyjnej; (oddziaływanie bezpośrednie, średnio i długookresowe). 
 

Prognoza oddziaływania na środowisko Projektu Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 
Komponent Możliwe oddziaływania pozytywne 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wymienionych prognoz 

Różnorodność biologiczna - zabezpieczenie zwierząt gospodarskich przed występowaniem stresu cieplnego 

Ludzie - tworzenie systemów wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami powodziowymi 

Stan i jakość powietrza atmosferycznego - w ramach działań 1.1. oraz 1.2. wspierany będzie rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego. W ośrodku lubelskim ma powstać kolej 
aglomeracyjna. Działania te wzmocnią realizację polityki klimatycznej (obniżenie emisji gazów cieplarnianych), jak również przyczynią się do 
poprawy jakości powietrza atmosferycznego w największych ośrodkach miejskich Lubelszczyzny 

Wody powierzchniowe i podziemne -  działania z zakresu rozwoju infrastruktury komunalnej (1.2. oraz 2.5) w miastach oraz na terenach wiejskich przyczynia się do uporządkowania 
gospodarki odpadami, zgodnie z zasadami i wytycznymi Unii Europejskiej oraz pozwolą ograniczyć zrzut ścieków 
nieoczyszczonych do środowiska, a tym samym wpłyną na poprawę stanu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych 
zgodnie z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej 

Powierzchnia ziemi i gleby -  działania wielokierunkowe z zakresu ochrony środowiska i przyrody planowane są do realizacji w ramach celu 4.5. Generalnie dotyczą one 
rolnictwa, gospodarki wodnej, energetyki, przemysłu wydobywczego, gospodarki odpadami i powinny być traktowane jako działania horyzontalne. 
Ich realizacja korzystnie wpłynie na osiąganie założonych celów polityki klimatycznej (obniżenie emisji gazów cieplarnianych) i działań adaptacyjnych 
do zmian klimatu, efektywności energetycznej oraz oszczędności w gospodarowaniu zasobami naturalnymi. Ponadto wzmocniona zostanie 
realizacja celów Planu Gospodarki Odpadami dla województwa. 
-  cel operacyjny 2.3. „Wzmocnienie doradztwa rolniczego oraz promowanie i wspieranie inicjatyw współpracy rolników i mieszkańców wsi” będzie 
pośrednio wpływał na właściwe, proekologiczne zachowania producentów rolnych. Chodzi głównie o stosowanie zrównoważonych metod uprawy i 
hodowli, umiejętne aplikowanie nawozów i środków ochrony roślin oraz zapobieganie procesom wyjaławiania i erozji gleb. 

Krajobraz - zwiększanie obszarów zieleni i wodnych w miastach 

Zabytki i dobra materialne  - ograniczenie i kontrola zabudowy terenów szczególnie zagrożonych katastrofami naturalnymi 

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu ochrony powietrza dla strefy - Aglomeracja Lubelska 
Komponent Możliwe oddziaływania pozytywne 

Różnorodność biologiczna -  poprawa jakości środowiska i skuteczności jego ochrony 
-  zmniejszenie presji antropogenicznej na środowisko spowodowane nieprawidłowym spalaniem węgla, często złej jakości 
- poprawa funkcjonowania ekosystemów oraz wzrost różnorodności biologicznej dzięki poprawie jakości powietrza 
-  poprawa kondycji ekosystemów dzięki poprawie jakości powietrza  

Ludzie - wzrost efektywności zarządzania środowiskiem 
- wzrost świadomości społeczeństwa 

Stan i jakość powietrza atmosferycznego - poprawa jakości powietrza 
-  zmniejszenie wielkości emisji gazów i pyłów powstających podczas spalania węgla 

Wody powierzchniowe i podziemne - poprawa jakości wód powierzchniowych wskutek zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza 

Powierzchnia ziemi i gleb - poprawa jakości gleb wskutek zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza 

Zabytki i dobra materialne - zmniejszenie negatywnego oddziaływania zanieczyszczeń powietrza na obiekty zabytkowe 
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11.2 ROZWIĄZANIA  MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB 
KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA 
ŚRODOWISKO, ZALECANE  W PRZYPADKU REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY 
ŚRODOWISKA  

Czynnikami warunkującymi wystąpienie negatywnych oddziaływań na środowisko wynikających 
z działań objętych POŚ są:  

 rodzaj planowanych przedsięwzięć, także pod względem ryzyka wystąpienia poważnych awarii, 
katastrof naturalnych i budowlanych, oraz zmian klimatycznych, 

 skala planowanych przedsięwzięć, w tym wielkość zajmowanego obszaru, zdolność do 
wytwarzania/przetwarzania dóbr, 

 powiązania między planowanymi przedsięwzięciami pod względem ich rodzaju, lokalizacji i czasu 
realizacji,  

 zasoby naturalne, w tym gleba, woda i powierzchnia ziemi wykorzystywane na cele planowanych 
przedsięwzięć na etapie realizacji i eksploatacji, 

 rodzaj i wielkość emisji jakie będą powstawały w wyniku realizacji i eksploatacji planowanych 
przedsięwzięć: gazy i pyły, hałas, promieniowanie, odpady, 

 usytuowanie przedsięwzięć względem obszarów wrażliwych w tym m.in. objętych ochroną, 
obszarów na których stwierdza się przekroczenia standardów jakości środowiska, zamieszkanych 
przez dużą liczbę ludności, o wysokich walorach krajobrazowych, obszarów uzdrowisk i ochrony 
uzdrowiskowej, leśnych i znajdujących się w sąsiedztwie wód.  

Z uwagi na brak wskazań lokalizacyjnych oraz podstawowej charakterystyki dla zdecydowanej 
większości planowanych przedsięwzięć, ustalenie prawdopodobieństwa, rodzaju i siły potencjalnych 
oddziaływań przy uwzględnieniu w. w. czynników będzie możliwe na etapie oceny oddziaływania na 
środowisko poszczególnych przedsięwzięć. 
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11.2.1 DZIAŁANIA ZAPOBIEGAJĄCE I OGRANICZAJĄCE NEGATYWNE ODDZIAŁYWANIA 

TABELA 68 DZIAŁANIA ZAPOBIEGAJĄCE I OGRANICZAJĄCE NEGATYWNE ODDZIAŁYWANIA NA ETAPIE PLANOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ  

Element środowiska 
poddany presji 

Możliwe działania zapobiegające negatywnym oddziaływaniom 

Środowisko jako całość  rzetelne informowanie społeczeństwa o planowanych przedsięwzięciach i zachęcanie społeczności lokalnych do czynnego udziału w 
podejmowaniu decyzji 

 rzetelne prowadzenie postępowań w zakresie oceny oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko uwzględniających szczegółowe 
inwentaryzacje zasobów w tym zasobów przyrodniczych na terenie objętym potencjalnym oddziaływaniem   

 uwzględnianie w decyzjach ustaleń i warunków z zakresu ochrony środowiska określonych w planach miejscowych 

 optymalna lokalizacja  i rozplanowanie placu budowy ograniczające zajętość terenu i obszar poddany presji fazy realizacji  

 promowanie działań rozproszonych o małej skali oddziaływania (np. przydomowych oczyszczalni, energetyki prosumenckiej, przydomowego 
kompostowania odpadów zielonych) 

 wybór najlepszego dostępnego rozwiązania pozwalającego osiągnąć cel przy minimalnej ingerencji w środowisko 

 wybór skali przedsięwzięcia odpowiadającej pojemności środowiska i akceptowalności presji 

 planowanie organizacji prac w możliwie najkrótszym okresie  

 wybór technologii o jak najmniejszym potencjalnym wpływie na środowisko 
Ludzie  eliminacja lokalizacji przedsięwzięć odorotwórczych np. biogazowni w sąsiedztwie obszarów zamieszkania  

 wybór rozwiązań charakteryzujących się niskim poziomem emisji hałasu  

 wybór alternatywy lokalizacyjnej o najmniejszym negatywnym oddziaływaniu na obszary zamieszkania 

 planowanie rozwiązań ograniczających narażenie ludzi na emisję hałasu i zanieczyszczeń  

 planowanie pasów zieleni izolacyjnej (wysokiej) ograniczającej zasięg negatywnych oddziaływań  

 planowanie organizacji prac w okresach o najmniejszej potencjalnej uciążliwości dla ludzi  

 planowanie rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych sprzyjających korzystnym warunkom życia   
Zwierzęta  unikanie wielkoobszarowych monokultur roślin energetycznych  

 wybór alternatywy lokalizacyjnej o najmniejszym negatywnym oddziaływaniu zwierzęta: siedliska ich bytowania, rozrodu, żerowiska i 
korytarze migracyjne 

 planowanie rozwiązań technicznych umożliwiających bezpieczną migrację zwierząt 

 uwzględnianie rozwiązań organizacyjnych ograniczających zagrożenia dla zwierząt (np. znaki ostrzegawcze, ograniczenie prędkości ruchu)  

 uwzględnienie rozwiązań ograniczających nadmierne oświetlenie terenu zwłaszcza w sąsiedztwie szlaków migracji  
Rośliny  zapobieganie uszczelnianiu powierzchni ziemi 

 unikanie wielkoobszarowych monokultur roślin energetycznych  

 wybór alternatywy lokalizacyjnej pozwalającej na ochronę rzadkich i chronionych siedlisk roślin; 
Powietrze i klimat  wybór rozwiązań o niskich wskaźnikach emisyjności  

 uwzględnianie w projektach rozwiązań technicznych skutecznie ograniczających emisję  
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 uwzględnianie w projektach rozwiązań o wysokiej efektywności energetycznej 

 planowanie placu budowy przy jak najmniejszej kolizji ze stanowiskami roślin zwłaszcza drzew i krzewów 
Wody  uwzględnianie rozwiązań technicznych skutecznie podczyszczających ścieki opadowe i roztopowe z powierzchni uszczelnionych  

 planowanie prac regulacyjnych na ciekach wodnych tylko w sąsiedztwie obszarów zabudowanych i zainwestowanych  

 stosowanie rozwiązań technicznych umożliwiających oszczędne gospodarowanie wodą  

 stosowanie zamkniętych obiegów wody  

 odpowiednie i wystarczające zaplanowanie zaplecza socjalnego dla pracowników 
Powierzchnia ziemi   wybór rozwiązań zwiększających lokalne retencjonowanie wód  

 ograniczenie powierzchni przekształconej do niezbędnego minimum 

 odpowiednie rozplanowanie miejsc magazynowania surowców, materiałów i odpadów 
Krajobraz  wybór kolorystyki eksponowanych obiektów dobrze komponującej się z cechami krajobrazu  

 stosowanie materiałów dobrze komponujących się z otoczeniem  

 usytuowanie dużych obiektów w sposób nie przesłaniający wartościowych dominant krajobrazowych np. obiektów zabytkowych  

Źródło: Opracowanie własne 

 

TABELA 69 DZIAŁANIA ZAPOBIEGAJĄCE I OGRANICZAJĄCE NEGATYWNE ODDZIAŁYWANIA NA ETAPIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ  

Element środowiska 
poddany presji 

Możliwe działania zapobiegające negatywnym oddziaływaniom 

Środowisko jako całość  realizacja prac w możliwie najkrótszym okresie  

 maksymalne ograniczenie powierzchni przekształconej  

Ludzie  prowadzenie prac budowlanych z poszanowaniem warunków życia ludzi 

 sprawne i efektywne prowadzenie prac  

 stosowanie sprzętu sprawnego technicznie i charakteryzującego się niskimi wskaźnikami emisyjności  

Zwierzęta  odstąpienie lub znaczące ograniczenie prac budowlanych w okresach ochronnych  

 przy pracach w obrębie koryt rzecznych prowadzenie działań minimalizujących zmętnienie wód  

 weryfikacja stanu zasiedlenia drzew i krzewów przez ptaki przed wykonaniem ich usuwania 

 usuwanie drzew i krzewów poza okresem ochrony rozrodu i lęgów  

 skracanie czasu pozostawiania otwartych wykopów do niezbędnego minimum 

Rośliny  uwzględnienie w zagospodarowaniu placu budowy siedlisk i stanowisk roślin chronionych (wyraźne oznakowanie) i ich wyłączenie spod presji  

 zabezpieczenie pni drzew przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi  

 wykorzystywanie sprawnych maszyn i urządzeń  

 parkowanie pojazdów i magazynowanie surowców, materiałów i odpadów tylko w miejscach wyznaczonych 

Powietrze i klimat  magazynowanie materiałów sypkich pod przykryciem  

 zwilżanie powierzchni ziemi ograniczające pylenie spowodowane pracą maszyn i urządzeń  

 stosowanie maszyn, urządzeń i pojazdów sprawnych technicznie  



92 

 wyłączanie silników pojazdów w czasie przestojów i przerw w pracy 

Wody  stosowanie maksymalnego pokrycia terenu zielenią zwłaszcza w sąsiedztwie zbiorników i cieków wodnych 

 zapewnienie wykonawcom prac odpowiedniego zalecza socjalnego 

Powierzchnia ziemi   ograniczenie poziomu przekształcenia powierzchni do niezbędnego minimum  

 zdjęcie warstwy próchnicznej gleby przed wykonaniem wykopów i jej rozplantowanie po zakończeniu prac budowlanych  

 zaopatrzenie placu budowy w sorbenty umożliwiające usuwanie awaryjnych rozlewów substancji ropopochodnych 

 stosowanie do gromadzenia odpadów szczelnych pojemników i kontenerów  

 selektywne zbieranie i gromadzenie odpadów w pojemnikach uniemożliwiających przedostanie się ich składników do ziemi  

 sprawne przekazywanie odpadów podmiotom uprawnionym do dalszego gospodarowania nimi  

 zapewnienie wykonawcom prac odpowiedniego zalecza socjalnego 

Krajobraz  skracanie okresu magazynowania surowców, materiałów i odpadów  

 wykonanie ogrodzenia placu budowy z estetycznych materiałów, okresowe przeglądy ogrodzenia i usuwanie uszkodzeń 

Źródło: Opracowanie własne 

 

TABELA 70 DZIAŁANIA ZAPOBIEGAJĄCE I OGRANICZAJĄCE NEGATYWNE ODDZIAŁYWANIA NA ETAPIE EKSPLOATACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ  

Element środowiska 
poddany presji 

Możliwe działania zapobiegające negatywnym oddziaływaniom 

Środowisko jako całość  oszczędne gospodarowanie zasobami w tym energią  

 utrzymywanie w sprawności technicznej eksploatowanych instalacji i ich okresowe przeglądy  

 wykonywanie napraw maszyn i urządzeń niezwłocznie po stwierdzeniu stanu niesprawności/nieszczelności  

 zapobieganie wytwarzaniu odpadów i ich ponowne wykorzystanie  

 selektywne gromadzenie odpadów i ich przekazywanie uprawnionym podmiotom do dalszego gospodarowania  

Ludzie  przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska przy eksploatacji instalacji  

 stosowanie indywidualnych środków ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia zawodowego 

Zwierzęta  prawidłowe gospodarowanie odpadami, bezpieczne magazynowanie uniemożliwiające styczność zwierząt z odpadami  

 zapewnienie odpowiedniej widoczności dla ptactwa barier na trasach ich przelotów  

 stosowanie substancji o niskim potencjale zagrożeń 

Rośliny  utrzymywanie terenów zieleni w dobrej kondycji (pielęgnowanie, ochrona) 

 stosowanie substancji o niskim potencjale zagrożeń 

Powietrze i klimat  monitoring emisji i imisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery zgodnie z warunkami wydanych decyzji  

 racjonalne gospodarowanie energią elektryczną i cieplną  

 stosowanie sprawnych maszyn i urządzeń oraz pojazdów 

Wody  przestrzeganie warunków odprowadzania ścieków  

 oszczędne gospodarowanie wodą  

 retencjonowanie wód opadowych i ich wykorzystywanie do nawadniania terenów zieleni  

 stosowanie substancji o niskim potencjale zagrożeń 
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Powierzchnia ziemi   eliminowanie praktyk magazynowania surowców, materiałów i odpadów na powierzchni ziemi  

 stosowanie sprawnych maszyn, urządzeń i pojazdów oraz ich bezpieczne serwisowanie  

 utrzymywanie szaty roślinnej na powierzchniach nieuszczelnionych  

Krajobraz  utrzymywanie ładu i porządku na terenie objętym oddziaływaniem  

 ograniczenie wielkości i intensywności reklam wielkoformatowych na obiektach  

Źródło: Opracowanie własne 
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11.2.2 DZIAŁANIA O CHARAKTERZE KOMPENSUJĄCYM ZALECANE W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA 
ODDZIAŁYWAŃ NEGATYWNYCH 

Proponowane działania o charakterze kompensacyjnym powinny odpowiadać ustawowej definicji 
kompensacji przyrodniczej tj. stanowić zespół działań obejmujących w szczególności roboty 
budowlane, roboty ziemne, rekultywację gleby, zalesianie, zadrzewianie lub tworzenie skupień 
roślinności, prowadzących do przywrócenia równowagi przyrodniczej lub tworzenie skupień 
roślinności, prowadzących do przywrócenia równowagi przyrodniczej na danym terenie, wyrównania 
szkód dokonanych w środowisku przez realizację przedsięwzięcia i zachowanie walorów 
krajobrazowych (art. 3 pkt. 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska).  

Działania takie w przypadku wystąpienia szkody w środowisku powinny także odpowiadać definicji 
działań naprawczych tj. wszelkim działaniom, w tym ograniczającym lub tymczasowym, 
podejmowanym w celu naprawy lub zastąpienia w równoważny sposób elementów przyrodniczych 
lub ich funkcji, które uległy szkodzie, a także działaniom kompensacyjnym; do działań naprawczych 
zalicza się w szczególności przeprowadzenie remediacji, przywracanie naturalnego ukształtowania 
terenu, zalesianie, zadrzewianie lub tworzenie skupień roślinności, reintrodukcję zniszczonych 
gatunków, prowadzące do usunięcia zagrożenia dla zdrowia ludzi oraz przywracania równowagi 
przyrodniczej na danym terenie (art. 6 pkt. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007r. o zapobieganiu 
szkodom w środowisku i ich naprawie).  

 

TABELA 71 DZIAŁANIA KOMPENSACYJNE 

Przedmiot kompensacji Zalecane działania kompensacyjne 

Ubytki drzew i krzewów  nasadzenia zastępcze rozumiane jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie 
mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż 
powierzchnia usuwanych krzewów 

Zniszczone gatunki 
chronione 

 reintrodukcja zniszczonych gatunków 

 odtwarzanie stanu populacji gatunków poddanych presji 

 przenoszenie płazów z zagrożonych zniszczeniem zbiorników wodnych do innych 
bezpiecznych siedlisk 

 tworzenie nowych miejsc rozrodu zastępujących utracone siedliska np. budki lęgowe 
dla ptaków i nietoperzy, platformy gniazdowe dla ptaków drapieżnych 

 przenoszenie spróchniałych pni drzew stanowiących siedliska chronionych owadów 
w miejsca poza obszarem presji  

 naturalna regeneracja gatunków chronionych przez proces odtwarzania się populacji 
gatunku na danym terenie do stanu początkowego lub do osiągnięcia właściwego 
stanu ochrony gatunku przebiegający samoistnie, bez ingerencji człowieka, ale 
którego przebieg może być przez człowieka wspomagany 

Zniszczone siedliska 
przyrodnicze  

 odtworzenie siedliska przyrodniczego w innym miejscu  

 naturalna regeneracja siedlisk chronionych w wyniku procesu odtwarzania się 
siedliska przyrodniczego na danym terenie do stanu początkowego lub do 
osiągnięcia właściwego stanu ochrony siedliska przyrodniczego przebiegającego 
samoistnie, bez ingerencji człowieka, ale którego przebieg może być przez człowieka 
wspomagany 

Źródło: Opracowanie własne 
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12 ROZWIĄZANIA  ALTERNATYWNE DO ROZWIĄZAŃ ZAWARTYCH 
W PROJEKTOWANYM DOKUMENCIE WRAZ Z UZASADNIENIEM ICH 
WYBORU 

Rozwiązania alternatywne zaproponowano na poziomie typów zadań w poszczególnych obszarach 
przyszłej interwencji w POŚ. Wymieniono dostępne i stosowane w praktyce rozwiązania 
alternatywne. Z uwagi na brak wskazań lokalizacyjnych dla zdecydowane większości poszczególnych 
typów zadań, uniemożliwiający ocenę możliwości zastosowania proponowanych rozwiązań 
alternatywnych w świetle szczególnych uwarunkowań przestrzennych, kwestie wyboru najlepszego 
dostępnego rozwiązania pozostawiono autorom wykonywanych dokumentacji w ramach oceny 
oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć.  
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TABELA 72 DOSTEPNE ROZWIĄZANIA  ALTERNATYWNE 

Typy planowanych zadań  Dostępne rozwiązania alternatywne 

Obszar I - Ochrona klimatu (w tym adaptacja do zmian klimatu) i jakości powietrza 

Modernizacja systemów grzewczych 
przez wymianę kotłów węglowych na: 
piece gazowe, olejowe, pompy ciepła, 
biogazownie, turbiny wiatrowe, małe 
elektrownie wodne  

 Przy wyborze systemów alternatywnych dla kotłów węglowych należy kierować się wskaźnikami emisji zanieczyszczeń głównie pyłów 
charakteryzujących inne rodzaje paliw.  

 W pierwszym rzędzie należy wybierać rozwiązania oparte na odnawialnych źródłach energii.  

 Alternatywne dla instalacji indywidualnych są działania z zakresu rozwoju zbiorowych systemów ciepłowniczych.  

Montaż instalacji umożliwiających 
wytwarzanie energii z OZE głównie 
energii słońca i biomasy 

 Biorąc pod uwagę zróżnicowany poziom oddziaływania instalacji OZE na środowisko, w miarę możliwości należy wybierać je według 
zaproponowanego poniżej szeregu od najmniej znacząco oddziałujących na środowisko: ogniwa fotowoltaiczne (rozproszone) na dachach 
obiektów, instalacje fotowoltaiczne (wielkopowierzchniowe), elektrownie wodne (na istniejącej infrastrukturze piętrzącej), elektrownie wiatrowe. 

Rozwój i modernizacja zbiorowych 
systemów ciepłowniczych  

 Działaniami alternatywnymi do rozwoju zbiorowych systemów ciepłowniczych są systemy indywidualne. Rozwiązania takie z punktu widzenia 
oddziaływania na środowisko należy uznać za mniej korzystne, z wyłączeniem rozwiązań opartych na  odnawialnych źródłach energii.  

Termomodernizacja budynków   W kontekście termomodernizacji poprawiającej efektywność energetyczną budynków nie należy poszukiwać działań alternatywnych o charakterze 
substytucyjnym a dokonywać wyborów między technologią wykonania prac i używanymi materiałami, które umożliwią osiągnięcie największych 
korzyści energetycznych.  

 W ramach planowanych działań termomodernizacyjnych istnieje możliwość alternatywnego wyboru zakresu prac takich jak: docieplenie dachu i 
stropu nad ostatnią kondygnacją; izolacja piwnic; likwidacja mostków termicznych; użycie specjalnych tynków termomodernizacyjnych; wentylacja 
mechaniczna z rekuperacją; modernizacja instalacji wewnętrznych z użyciem energii ze źródeł odnawialnych (pomp ciepła, kolektorów 
słonecznych czy ogniw fotowoltaicznych); docieplanie budynku od wewnątrz. 

 Najbardziej efektywne w planowanych działaniach jest wykonanie prac termomodernizacyjnych w połączeniu z modernizacja systemów 
grzewczych a rzecz pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.  

Obszar II - Zagrożenia hałasem 

Remont dróg   Remonty dróg są działaniem umożliwiającym osiągnięcie celu poprawy klimatu akustycznego. Wariantowość działań może dotyczyć sposobu 
wyboru odcinków dróg przeznaczonych do remontu i technologii jego wykonania o różnym stopniu poprawy akustyki otoczenia drogi. Przy 
wyborze odcinków dróg przeznaczonych do remontu w celu poprawy klimaty akustycznego podstawowym kryterium wyboru odcinków dróg do 
remontu powinny być aktualne wyniki uciążliwości akustycznej i liczba ludności narażona na hałas. Im większy poziom przekroczeń dopuszczalnych 
poziomów hałasu i większa liczba osób narażonych na uciążliwości tym zadanie powinno uzyskiwać wyższy priorytet.  

Obszar III - Pola elektromagnetyczne 

Zadowalający stan w obszarze. Brak planowanych działań inwestycyjnych.  

Obszar IV - Gospodarowanie wodami 

Modernizacja stawów rybnych   Alternatywą dla modernizacji stawów rybnych są nietechniczne sposoby retencji w tym:  

 Obudowa zielenią cieków i zbiorników wodnych  

 Utrzymywanie maksymalnej możliwej powierzchni biologicznie czynnej  

 Zwiększenie retencji glebowej na użytkach rolnych zabiegami agrotechnicznymi  

 Gospodarka leśna zwiększająca zdolność lasów do retencjonowania wód opadowych i roztopowych 

Regulacja rzek i potoków  Alternatywne dla regulacji rzek i potoków w celu ochrony przeciwpowodziowej są przyrodnicze koncepcje ochrony przeciwpowodziowej, oparte 
na następujących rozwiązaniach:  
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 Tworzenie naturalnych obszarów zalewowych, wszędzie tam gdzie rzeka sąsiaduje z obszarami niezabudowanymi i niezainwestowanymi,  

 Ograniczenie działań technicznych wyłącznie do obszarów sąsiadujących z zabudową, 

 Utrzymywanie łąkowego i zaroślowego charakteru zagospodarowania terenów nadrzecznych,  

 Utrzymanie przyrodniczych i krajobrazowych walorów koryt i dolin rzecznych z ich meandrami, zakolami, siedliskami i ostojami, 

 Eliminowanie zabudowy na obszarach zalewowych, 

 Dbałość o utrzymanie lasów łęgowych zmniejszających szybkość przepływu wody, magazynujących wodę, zapobiegających erozji bocznej rzek, 
zatrzymujących zanieczyszczenia dopływające do wód . 

Budowa rowów odwadniających 
wzdłuż dróg  

Dobór optymalnego rozwiązania powinien opierać się na kryterium wrażliwości na zanieczyszczenie ekosystemów znajdujących się w sąsiedztwie 
pasa drogowego:  

 Do obszarów bardzo wrażliwych zalicza się: strefy ochrony pośredniej ujęć wód i obszary źródliskowe, siedliska i akweny hodowlane 
łososiowatych, małe i płytkie zbiorniki wodne podatne na eutrofizację, małe rzeki i potoki tereny charakteryzujące się wysoką 
wodoprzepuszczalnością gruntu, tereny o płytkim występowaniu zwierciadła wód gruntowych, obszary objęte ochroną przyrody; 

 Do obszarów średnio wrażliwych zalicza się: siedliska i akweny ryb karpiowatych, obszary ochronne GZWP, duże zbiorniki wodne, cieki wodne o 
wysokim przepływie, terenu o średniej wodoprzepuszczalnosci gruntów, akweny rekreacyjne, tereny podmokłe z rozwiniętą siecią 
hydrograficzną; 

 Do obszarów mało wrażliwych zalicza się pozostałe wody i grunty;  

 Dobór rozwiązań alternatywnych do poziomu wrażliwości:  

 Dla obszarów bardzo wrażliwych - szczelne układy odprowadzania wód opadowych (system kanalizacyjny, rowy szczelne, ścieki korytkowe) z 
odprowadzeniem ścieków i ich oczyszczaniem poza obszarem wrażliwym o ile ubytek wody nie zagrozi stosunkom wodnym warunkującym 
istnienie obszaru chronionego; 

 Dla obszarów średnio wrażliwych - głównie rowy trawiaste, przy drogach o średnim natężeniu ruchu pojazdów; w przypadku dużego nasilenia 
ruchu należy rozważyć montaż dodatkowych urządzeń podczyszczających lub spowalniających przepływ; 

 Dla obszarów mało wrażliwych - rozproszone odwodnienie dróg (powierzchnie trawiaste, muldy, rowy trawiaste, rowy z warstwą filtracyjną, rowy 
z funkcją retencjonowania) bazujące na oczyszczaniu w gruncie; 

Konserwacja urządzeń wodnych 
(systemów melioracyjnych) 

 Wśród rozwiązań alternatywnych należy rozważać sposób prowadzenia działań konserwacyjnych: ręczny lub mechaniczny.  

Obszar V - Gospodarka wodno-ściekowa 

Modernizacja ujęć wód głębinowych  Wśród rozwiązań alternatywnych można rozważać warstwę wodonośną, z której może być pobierana woda oraz rozwiązania techniczne 
decydujące o efektywności poboru wody.  

Budowa i rozbudowa sieci 
wodociągowej, przepompowni wody  

 Rozwiązania alternatywne w tym obszarze powinny obejmować różny przebieg (lokalizację wodociągu) z ustaleniem priorytetów w kategorii 
sekwencji planowanych działań (np. Liczba odbiorców) lub przebiegu w sąsiedztwie obszarów chronionych.  

Budowa i rozbudowa sieci 
kanalizacyjnej  

 Rozwiązania alternatywne według kryterium obszarowego: kanalizacja indywidualna, kanalizacja zbiorcza, kanalizacja grupowa.  

 Rozwiązania alternatywne w zakresie transportu ścieków: kanalizacja bezodpływowa, kanalizacja odpływowa.  

 Rozwiązania alternatywne względem kryterium hydraulicznego: kanalizacja grawitacyjna, kanalizacja ciśnieniowa, kanalizacja podciśnieniowa, 
kanalizacja mieszana.  

Budowa przydomowych oczyszczalni 
ścieków  

 Alternatywą dla budowy przydomowych oczyszczalni ścieków jest budowa oczyszczalni zbiorczych.  

Obszar VI - Zasoby geologiczne 

Nie planuje się zadań o charakterze inwestycyjnym, infrastrukturalnym. 
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Obszar VII - Gleby 

Kształtowanie struktury upraw 
przeciwdziałającej erozji i pogarszaniu 
się jakości gleb; 

Jako alternatywne w ramach planowanego działania przeciwerozyjnego można rozpatrywać rozwiązania:  

 Zapobiegawcze (prewencyjne) lub rekultywacyjne (rehabilitacyjne),  

 Trwałe (wieloletnie np. Tarasowanie zboczy, umacnianie dróg i cieków wodnych, budowa grobli) lub okresowe (sezonowe głównie agrotechnika 
przeciwerozyjna).  

 W ramach agrotechniki przeciwerozyjnej należy rozważyć zasadność: orki przeciwerozyjnej, bezodkładnicowej uprawy roli, nawożenia ochronnego 
strefowo-stokowego, poprzecznostokowego siewu i sadzenia, poprzecznostokowej (warstwicowej) uprawy roli, zmianowania przeciwerozyjnego 
(ochronnego), płodozmianu przeciwerozyjnego (ochronnego), uprawy pasmowej (pasowej).  

Obszar VIII - Gospodarowanie odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów 

Budowa infrastruktury do 
selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych 

Działaniem alternatywnym wobec budowy infrastruktury służącej selektywnemu zbieraniu odpadów (punktów zbierania odpadów) mogą być 
następujące rozwiązania:  

 Odbieranie selektywnie zebranych odpadów bezpośrednio od wytwórców z terenu ich nieruchomości, 

 Lokalizowanie na obszarach zamieszkania zbiorczych pojemników do zbierania selektywnie gromadzonych odpadów, 

 Organizowanie okresowych zbiórek odpadów gromadzonych selektywnie przez wystawianie zbiorczych kontenerów,  

 Rozwój systemu wymiany opakowań zwrotnych, zwrotu przeterminowanych leków w aptekach, zużytego sprzętu w punktach sprzedaży itp.  

 W odniesieniu do odpadów biodegradowalnych rozwój indywidualnych kompostowników przydomowych;  

Rekultywacja składowiska odpadów W odniesieniu do rekultywacji składowisk o zakończonej eksploatacji rozwiązania alternatywne należy rozpatrywać w kontekście kierunków i 
metod rekultywacji:  

 Kierunki: rolny, leśny, rekreacyjny, przemysłowo-budowlany, 

 Metody: sposób zabezpieczania składowiska przed infiltracja wód opadowych, sposób odgazowania składowiska, dobór komponentów do 
utworzenia warstwy glebotwórczej, dobór roślinności  

Likwidacja dzikich wysypisk śmieci  Zadanie ma charakter porządkowy, którego celem jest usunięcie zagrożeń dla środowiska. Jedynym sposobem osiągnięcia celu jest likwidacja 
dzikich składowisk.  

Obszar IX - Zasoby przyrodnicze 

Zalesianie i zadrzewianie Działaniami alternatywnymi wobec zalesień i zadrzewień gruntów marginalnych (wadliwych z punktu widzenia produkcji rolniczej) przy 
zachowaniu ich biologicznej funkcji, mogą być:  

 Przekształcenie w łąki i pastwiska, 

 Przekształcenie w użytki ekologiczne,  

 Przeznaczenie pod uprawę roślin dla celów energetycznych,  

 Zakładanie poletek łowieckich z roślinnością stanowiącą pokarm dla zwierzyny łownej. 

Modernizacja infrastruktury szlaków 
turystycznych 

 Alternatywa dla modernizacji infrastruktury szlaków turystycznych (kanalizujących ruch turystyczny) jest ich pozostawienie w obecnym stanie z 
akceptacja dalszego postępującego zniszczenia, którego skutkiem poza bezpośrednimi zagrożeniami będzie rozpraszanie się ruchu turystycznego 
na tereny nie objęte antropopresją. Działanie to należy uznać za niekorzystne.  

 Przy podejmowaniu działań modernizacyjnych warto rozpatrywać alternatywy lokalizacyjne odsuwające przebieg tras turystycznych od obszarów 
wrażliwych i szczególnie cennych, odsuwając presję od zagrożonych gatunków lub siedlisk.  

Obszar X - Zagrożenia poważnymi awariami 

Nie planuje się zadań o charakterze inwestycyjnym, infrastrukturalnym. 

Źródło: Opracowanie własne 
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13 PROPOZYCJE DOTYCZĄCE  PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY SKUTKÓW 
REALIZACJI POSTANOWIEŃ PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ORAZ 
CZĘSTOTLIWOŚCI JEJ PRZEPROWADZANIA 

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 POŚ 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.  

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. W każdym 
z dziesięciu obszarów przyszłej interwencji dobrano mierzalne wskaźniki stanu środowiska, 
uwzględniając wskaźniki obligatoryjne wyszczególnione w Wytycznych MŚ, oraz uwzględniając 
zdecydowaną większość wskaźników zalecanych w ramach Wytycznych MŚ.  

Katalog wskaźników można uznać za wystarczający do mierzenia jakości i stanu środowiska. 

Z uwagi na dostępność informacji – warty rozważenia jest postulat dotyczący włączenia w okresowe 
raporty z wykonania POŚ informacji o wszystkich rodzajach zrealizowanych inwestycji 
infrastrukturalnych z zakresu ochrony środowiska (oraz ich kosztach) na terenie powiatu (w podziale 
na obszary ochrony środowiska przyjęte w Programie), które otrzymały wsparcie dzięki PO IiŚ 2013 – 
2020 oraz RPO WL 2014 – 2020 (a także NFOŚiGW / WFOŚiGW). Uzasadnione jest to tym, iż struktura 
aktualizowanego POŚ zgodnie z najnowszymi Wytycznymi MŚ postuluje przede wszystkim ujęcie 
w harmonogramie finansowym zadań własnych organu opracowującego Program, podczas gdy inne 
podmioty / jednostki również będą realizować działania o skali istotnej dla powiatu, natomiast nikłe 
jest zainteresowanie tychże podmiotów udzielaniem informacji w ramach ankietyzacji. Dotyczy to 
w szczególności sektora przedsiębiorstw, które realizują tego typu inwestycje. 

 

14 TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCE Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI  LUB LUK 
WE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY,  NAPOTKANYCH W TRAKCIE SPORZĄDZANIA 
PROGNOZY 

Stan wiedzy na temat wpływu rozwoju infrastruktury ochrony środowiska, drogowej i sektora 
budowlanego na środowisko jest dobrze rozpoznany. Istnieje wiele opracowań dokumentujących 
wpływ tego rodzaju inwestycji na stan środowiska, a także wskazujących na efektywność rozwiązań 
stosowanych w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko. Należy więc stwierdzić, że 
podczas sporządzania Prognozy nie napotkano na trudności wynikające z niedostatków techniki lub 
luk we współczesnej wiedzy. Trzeba jednak podkreślić, że stopień szczegółowości prognozowanych 
skutków środowiskowych w Prognozie, odpowiada ogólnemu określeniu celów i sposobów ich 
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realizacji określonych jako typy zadań, a nie konkretne przedsięwzięcia, dla których jest znana 
dokładna lokalizacja, skala, warunki techniczne realizacji i okres realizacji. Niniejsza Prognoza nie 
zastępuje więc prognozowania prowadzonego na etapie oceny oddziaływania na środowisko 
poszczególnych przedsięwzięć. Nie można wykluczyć, że na etapie oceny oddziaływania 
poszczególnych przedsięwzięć na środowisko rozpoznany stan środowiska, zwłaszcza w odniesieniu 
do zasobów przyrodniczych, może być źródłem dylematów w ocenie skutków środowiskowych 
planowanych działań i skuteczności rozwiązań zapobiegających, minimalizujących i kompensujących 
te skutki. 

 

15 WNIOSKI I  REKOMENDACJE  

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Janowskiego na lata 2017 – 2020 z perspektywą do roku 
2024 jest co do zasady, programem nastawionym na osiąganie długoterminowych, trwałych 
pozytywnych dla środowiska efektów. Program w swej treści nie zawiera zapisów, które mogłyby 
w przyszłości prowadzić do potencjalnych trwałych, negatywnych skutków dla środowiska oraz ludzi. 

Cele programu zostały określone w podziale na dziesięć podstawowych obszarów interwencji, 
w ramach których część realizowanych zadań będzie wykazywać na etapie realizacji niekorzystne 
oddziaływanie. Jest to jednak koszt środowiskowy niezbędny do poniesienia z uwagi na osiąganie 
długoterminowych celów Programu. 

W związku z powyższym rekomendowane jest stosowanie (na etapie planowania i realizacji typów 
projektów skazanych w POŚ) zalecanych rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub 
kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko inwestycji infrastrukturalnych, 
dla których ramy wyznacza POŚ, a także wzięcie pod uwagę rozwiązań alternatywnych, wskazanych 
w niniejszej Prognozie. 

Ponadto, jak wskazano w części Prognozy dotyczącej monitorowania wdrażania POŚ, warty 
rozważenia jest postulat dotyczący włączenia w okresowe raporty z wykonania POŚ informacji o 
rodzajach zrealizowanych inwestycji infrastrukturalnych z zakresu ochrony środowiska na terenie 
powiatu (w podziale na obszary ochrony środowiska przyjęte w Programie), które otrzymały wsparcie 
dzięki PO IiŚ 2013 – 2020 oraz RPO WL 2014 – 2020 (a także NFOŚiGW / WFOŚiGW). 
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