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Wstęp 
 

 Przedmiotem niniejszej analizy jest prognoza oddziaływań na środowisko przyrodnicze 
proponowanych kierunków rozwoju zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta i 
gminy Bełżyce. 

 
1. Podstawa formalno-prawna  
 Podstawą prawną wykonania prognozy oddziaływania na środowisko jest Ustawa z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. 2015 poz. 
199). Zakres merytoryczny prognozy określa art. 51 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 (tekst jedn. Dz. U. 2013 poz. 1235 ze 
zm.).  
 Podstawą formalną opracowania prognozy oddziaływania na środowisko jest uchwała 
numer LIII/332/2014 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 26.03.2014 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzania zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta i gminy Bełżyce. Obowiązek sporządzania niniejszej dokumentacji nakłada art. 40 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. 

 
2. Cel, zakres opracowania 

 Celem przedmiotowego opracowania jest określenie potencjalnych skutków realizacji 
ustaleń zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz 
wskazanie rozwiązań mających na celu zapobieganie lub ograniczanie negatywnych oddziaływań 
na środowisko. 
 Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko, niniejsza prognoza oddziaływania na środowisko:  
1) zawiera:  

a) informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego 
powiązaniach z innymi dokumentami,  
b) informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy,  
c) propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień 
projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania,  
d) informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,  
e) streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym;  

2) określa, analizuje i ocenia: 
a) istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji 
projektowanego dokumentu,  
b) stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem,  
c) istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji 
projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na 
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,  
d) cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i 
krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te 
cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu,  
e) przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, 
wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i 
chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz 
integralność tego obszaru, a także na środowisko, a w szczególności na:  

– różnorodność biologiczną,  
– ludzi,  
– zwierzęta,  
– rośliny,  
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– wodę,  
– powietrze,  
– powierzchnię ziemi,  
– krajobraz,  
– klimat,  
– zasoby naturalne,  
– zabytki,  
– dobra materialne  

z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na 
te elementy;  
3) przedstawia:  

a) rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą 
negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji 
projektowanego dokumentu,  
b) biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu – rozwiązania alternatywne do 
rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz 
opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań 
alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków 
techniki lub luk we współczesnej wiedzy.  

Integralną częścią opracowania jest załącznik graficzny.  
 Zakres terytorialny opracowania określa uchwała nr LIII/332/2014 Rady Miejskiej w 

Bełżycach z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmian studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bełżyce. Granica 
studium jest tożsama z granica miasta i gminy Bełżyce. 

3. Metodyka i materiały wyjściowe  
 Podstawą do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko jest projekt zmiany 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bełżyce. Prognoza 
dostosowana jest do skali studium – do skali dostosowano stopień szczegółowości analiz oraz opis 
stanu środowiska. 
 Części opisowa i graficzna prognozy są wynikiem analiz i ocen potencjalnych skutków 
jakie mogłaby spowodować realizacja projektu studium w stosunku do:  
1) studium obecnie obowiązującego;  
2) obecnego stanu środowiska części miasta oraz jego otoczenia.  
 Szczegółowe oceny dotyczyły przede wszystkim zagadnień z zakresu stanu i 
funkcjonowania środowiska, jego zagrożeń, odporności i zdolności do regeneracji, rozwiązań 
funkcjonalno-przestrzennych oraz innych ustaleń zawartych w projekcie zmiany studium, 
zagrożeń środowiska i możliwości rozwiązań eliminujących lub ograniczających negatywne 
oddziaływania na środowisko. 
 
Podstawowymi materiałami źródłowymi do opracowania prognozy były:  

− Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta i gminy Bełżyce 

Ponad to:  

− Strategia rozwoju gminy Bełżyce 2004- 2018, 

− Opracowanie ekofizjograficzne na potrzeby projektowe instalacji siłowni wiatrowych, 

− Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia o nazwie „elektrownia wiatrowa 
Bełżyce – Podole z niezbędna infrastrukturą techniczną i komunikacją” w gminie 
Bełżyce, powiat lubelski, województwo lubelskie, 

− Bazy Danych Państwowego Instytutu Geologicznego 
http://www.geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/MIDASGIS/; 
http://www.pgi.gov.pl/pl/geologiczne-bazy-danych.html 

− Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie; 
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− Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny; 

− Kondracki J.: Geografia fizyczna Polski, PWN 2000;  
− Matuszkiewicz J.: Potencjalna roślinność naturalna i geobotaniczna regionalizacja Polski, 

2008;  
− Wysocki C., Sikorski P.: Fitosocjologia stosowana w ochronie i kształtowaniu krajobrazu. 

Wyd. SGGW 2009; 
− Dokumentacja określająca warunki hydrologiczne dla ustanowienia obszaru ochronnego 

zbiornika wód podziemnych Niecka Lubelska (GZWP nr 406) 

 
oraz następujące akty prawne:  
− Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. 
Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.); 
− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. 2013, poz. 1232 ze zm.);  
− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. 2015 poz. 1651); 
− Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2015, poz. 469);  
− Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tj. Dz. U. 2013 poz. 1205 
ze zm.);  
− Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. 2014, poz. 1153 ze zm.);  
− Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz.21 ze zm.);  
− Ustawa z dnia z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tj. Dz. U. 2015, poz. 196); 
  Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 

2015, poz. 199 ze zm.);  
− Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014, poz. 
1446 ze zm.);  
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego 
zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. 2003, nr 164, poz. 
1587); 
− Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.);  
− Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów 
(Dz. U. 2001, Nr 112, poz. 1206);  
− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (tj. Dz. U. 2014 poz. 112);  
− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej 
roślin (Dz. U. 2012, poz. 81);  
− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony 
gatunkowej zwierząt (Dz. U. 2011 Nr 237, poz. 1419).  

 
 

4. Informacja o zawartości, głównych celach projektu zmiany studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego i jego powiązania z innymi 
dokumentami 

4.1. Zawartość dokumentu  
Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta i gminy Bełżyce zwany dalej „projektem zmiany studium” jest sporządzany w trybie 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity  
Dz. U.  2015,  poz. 199 ze zm.) zaś jego zawartość jest zgodna z zakresem przedmiotowym 
określonym w art. 10 ust. 1 i 2 powołanej wyżej ustawy oraz Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. 2004, Nr 118, poz. 1233).  
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Na treść dokumentu przedłożonego do oceny składają się dwie główne części: tekstowa oraz 
graficzna w skali 1:10 000. 

Wg art. 10 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - w studium 
uwzględnia się uwarunkowania wynikające w szczególności z: 

1) dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu; 
2) stanu ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony; 
3) stanu środowiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, wielkości i 

jakości zasobów wodnych oraz wymogów ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego; 

4) stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 
4a) rekomendacji i wniosków zawartych w audycie krajobrazowym lub określenia przez audyt 

krajobrazowy granic krajobrazów priorytetowych; 
5) warunków i jakości życia mieszkańców, w tym ochrony ich zdrowia; 
6) zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia; 
7) potrzeb i możliwości rozwoju gminy; 
a) analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne,  
b) prognozy demograficzne, w tym uwzględniające, tam gdzie to uzasadnione, migracje w ramach 

miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodka wojewódzkiego; 
c) możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej, 

a także infrastruktury społecznej, służących realizacji zadań własnych gminy,  
d) bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę; 
8) stanu prawnego gruntów; 
9) występowania obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów odrębnych; 
10) występowania obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych; 
11) występowania udokumentowanych złóż kopalin oraz zasobów wód podziemnych; 
12) występowania terenów górniczych wyznaczonych na podstawie przepisów odrębnych; 
13) stanu systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym stopnia 

uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej oraz gospodarki odpadami; 
14) zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych; 
15) wymagań dotyczących ochrony przeciwpowodziowej. 
 

Wg art. 10 ust. 2 ww. ustawy w studium określa się w szczególności:  
1) uwzględniające bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę, o którym mowa w ust. 1 

pkt 7 lit. d:  
a) kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów, w tym 

wynikające z audytu krajobrazowego, 
b) kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym 

tereny przeznaczone pod zabudowę oraz tereny wyłączone spod zabudowy;  
3) obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu, w 

tym krajobrazu kulturowego i uzdrowisk;  
4) obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej;  
5) kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 
6) obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu 

lokalnym;  
7) obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu 

ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa i 
ustaleniami programów, o których mowa w art. 48 ust. 1; 

8) obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych, w tym obszary 
wymagające przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości, a także obszary przestrzeni 
publicznej;  

9) obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego, w tym obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na 
cele nierolnicze i nieleśne;  
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10) kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej;  
11) obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych; 12) 

obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny;  
13) obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych oraz obowiązujące na nich 

ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 maja 
1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. Nr 41, poz. 412, z późn. 
zm.5) );  

14) obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji, rekultywacji lub remediacji; 14a) 
obszary zdegradowane;  

15) granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych;  
16) obszary funkcjonalne o znaczeniu lokalnym, w zależności od uwarunkowań i potrzeb 

zagospodarowania występujących w gminie. 
 

4.2. Główne cele projektu zmiany studium oraz cele polityki przestrzennej  

Jak stanowi art. 9 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tekst jednolity  Dz. U.  z 2015,  poz. 199 ze zm.), podstawowym celem projektu 
studium jest określenie polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania 
przestrzennego. Studium jest także narzędziem implementacji planowania wyższych poziomów 
tj. planowania regionalnego i pośrednio krajowego (art. 9 pkt 2), a także narzędziem 
koordynowania strategicznych zamierzeń gminy i planowania przestrzennego na szczeblu 
lokalnym (art. 9 pkt. 4). Studium mimo, że nie jest aktem prawa miejscowego (art. 9 pkt 5), ma 
moc wiążącą dla opracowywanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

W związku z powyższym kierunki zagospodarowania przestrzennego przedstawiono w 
projekcie zmiany studium w sposób powszechnie zrozumiały w środowisku planistów i 
branżystów. Większość standardów, a w szczególności oznaczeń graficznych i literowych 
poszczególnych terenów przyjęto wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 
2003 roku w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. Z uwagi na chęć zachowania łatwości w przekładaniu kierunków rozwoju 
zawartych w studium na ustalenia sporządzanych planów miejscowych, w projekcie studium 
zastosowano oznaczenia zbliżone do standardów określonych dla projektów planów 
miejscowych. Nie mniej jednak nie mogą i nie powinny być one interpretowane tak samo, jak dla 
ustaleń planów miejscowych. 

Zdefiniowana w projekcie studium funkcja wiodąca (kierunkowa), powinna być traktowana 
w planie miejscowym jako funkcja podstawowa, która może, a nawet powinna na poziomie planu 
miejscowego zostać wzbogacona o funkcje uzupełniające, niezbędne dla pełnej realizacji kierunku 
zagospodarowania wyznaczonego w studium. 

 
4.3. Powiązania projektu zmiany studium z innymi dokumentami  

 
 Projekt planu powstał w oparciu o dokumenty strategiczne i planistyczne na szczeblu 

krajowym:  
− Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 z 2011 r.;  

− Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 
2020 z perspektywą do roku 2030; 

 
 wojewódzkim:  

−  Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego z 2002r.; 

   Projekt Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego (sierpień 2015); 

−  Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020; 

−  Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na 2007-2013 z 2007 r.;  

−  Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami na lata 2012-2015 z 2011 r.; 
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−  Program ochrony środowiska województwa lubelskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do 
2019 roku.; 

−   Plan Gospodarki Odpadami dla województwa lubelskiego na lata z 2012-2017 z perspektywą 
do 2020 r.;  
 

 lokalnym:  
 Strategia rozwoju gminy Bełżyce 2004-2018; 

 

 Ponad to:  

− Opracowanie ekofizjograficzne sporządzone na potrzeby projektowe instalacji siłowni 
wiatrowych 

− http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/MIDASGIS/;  
− i inne nie wymienione. 
 
5. Charakterystyka, analizy i oceny istniejącego stanu środowiska 

5.1. Charakterystyka środowiska przyrodniczego 

5.1.1. Charakterystyka warunków abiotycznych 

5.1.1.1. Uwarunkowania geologiczne i ukształtowanie terenu 

Gmina Bełżyce położona jest w granicach Niecki Lubelskiej. W budowie geologicznej 
podstawę stanowi cokół kontynentalny na głębokości ponad 10 000 m. Na nim znajdują się 
warstwy skał osadowych pochodzących z paleozoiku, mezozoiku i kenozoiku. Są to głównie osady 
mułowcowo-piaszczyste, iłowcowe i drobnoziarniste piaskowce kwarcytowe. 

Miąższość utworów pochodzących z dewonu sięga 3 500 m, są to głównie dolomity 
częściowo z wkładkami piaskowco-mułowcowymi, osady margliste z fauną morską oraz 
wapienie. Na głębokości 1 100-1 880 m znajdują się pokłady węgla kamiennego, piaskowców, 
skał ilasto-mułowcowych pochodzących z karbonu. Przykryte one są skałami pochodzącymi z 
jury, ich miąższość sięga 210 m. Są to m.in. wapienie gąbkowe, mułowcowe, piaskowce, margle 
mułowcowe, białe wapienie pelitowe i wapienie ziarniste. Na nich znajduje się seria utworów z 
kredy o miąższości 850-900 m – głównie wapienie, osady piaszczysto-margliste. 

Znajdujące się na tych utworach pyły, piaski, iły, piaskowce, mułowce z domieszką 
substancji organicznej pochodzą z kenozoiku (okres paleogen). Osady morskie w postaci piasków 
kwarcowych z domieszką glaukonitu oraz piaski, muły i iły z glaukonitem pochodzą z neogenu. 
Piaski i żwiry wodnolodowcowe ze zlodowacenia Odry (czwartorzęd) mają kilka metrów 
miąższości i występują płatowo na terenie całej gminy. Wśród utworów powierzchniowych w 
północnej i północno-zachodniej części gminy znajdują się lessy (piaszczyste i gliniaste), 
pochodzące ze Zlodowacenia Wisły. W dolinie Krężniczanki oraz w okolicach wsi Babin zalegają 
iły, mułki i piaski jeziorne. W dolinie rzeki występują także zamulone torfy niskie. Najmłodsze 
utwory na terenie gminy występują w południowo-zachodniej  części, są to piaski budujące 
wydmy. W centralnej części występują iły, gliny i piaski zwietrzelinowe.  

Budowa geologiczna nie stwarza barier dla rozwoju gminy. 
Wg Kondrackiego teren gminy przynależy do Wyżyny Lubelskiej, która rozciąga się od 

przełomu Wisły przez Wyżyny Polskie na zachodzie poza dolinę Wieprza na wschodzie. Jej 
północną krajobrazową granicę z Niziną Południowopodlaską wyznacza 20-30 m stok 
płaskowyżu lessowego między Wisłą a Bystrzycą oraz zasięg płaskowyżu kredowego między 
Bystrzycą a Wieprzem. Na południu kończy się stopniami tektonicznymi, oddzielającymi od 
Kotliny Sandomierskiej i Wału Roztocza, od wschodu graniczy z krajobrazami poleskimi i Wyżyną 
Wołyńską. 

Gmina Bełżyce na granicy dwóch mezoregionów wyodrębnionych w granicach Wyżyny 
Lubelskiej: Równiny Bełżyckiej, Płaskowyżu Nałęczowskiego. Płaskowyż Nałęczowski obejmuje 
bardzo niewielki fragment gminy w północno-wschodniej części.  
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Równina Bełżycka - przylega od południa, pomiędzy doliną Wisły a doliną Bystrzycy, do 
Płaskowyżu Nałęczowskiego, przechodząc łagodnie nachylonym stokiem w Kotlinę Chodelską. 
Urzeźbienie tej części Wyżyny Lubelskiej jest słabe, wysokości względne niewielkie, chociaż 
wysokości nad poziomem morza na dziale wodnym Wisły i Bystrzycy przekraczają 230 m. Region 
rozciąga się na długości około 45 km, przy szerokości od 5 do 25 km i zajmuje powierzchnię około 
640 km. Centralnie usytuowane miasteczko Bełżyce (ok. 6,5 tys. mieszk.) jest lokalnym ośrodkiem 
usługowym, położonym na uboczu głównych szlaków komunikacyjnych. Nieco większym 
miastem jest, położona na zachód od Bełżyc, Poniatowa. Wschodnim skrajem Równiny Bełżyckiej 
biegnie linia kolejowa z Lublina do Rozwadowa (Stalowej Woli) w Kotlinie Sandomierskiej. 
Równina Bełżycka jest regionem rolniczym, prawie bezleśnym. Zbudowana jest z utworów 
kredowych, przykrytych cienką warstwą osadów czwartorzędowych. 

 
Płaskowyż Nałęczowski - osiąga wysokości ponad 200 m (kulminacja 253 m) i opada 

dwoma równoległymi stopniami wysokości 20-30 m zarówno na północy ku Wysoczyźnie 
Lubartowskiej, jak i na południu ku Równinie Bełżyckiej. Na wschodzie granicą jest dolina 
Bystrzycy pod Lublinem, a na zachodzie dolina Wisły pod Kazimierzem. W tych ramach zajmuje 
powierzchnię 625 km . Rozcinają go 3 doliny podłużne: dopływu Wisły - rzeczki Bystrej oraz 
dopływów Bystrzycy - Ciemięgi i Czechówki, a w pobliżu doliny Wisły gęsta sieć wąwozów. 

Płaskowyż Nałęczowski ze względu na urodzajne gleby jest zajęty prawie w całości pod 
uprawę, bezleśny i gęsto zaludniony. 

 
5.1.1.2. Surowce mineralne 

Na terenie gminy Bełżyce występują złoża kruszyw naturalnych głównie piasków. Mają one 
znaczenie dla lokalnego przemysłu budowniczego. 
 

Tabela 1. Wykaz złóż surowców w gminie Bełżyce 
        

Nr 
rejest

ru 

Nazwa 

Stan 
zagospo
darowani

a 

Złoże 
kopaliny 

Kopaliny wg 
NKZ 

Kopalina 
Pow. 
złoża 
[ha] 

Miąższość 
złoża 

średnia 

Rekultywacja 
Kierunek: 

KN 
6121 

Cuple Eksploatacja 
złoża 

zaniechana 

pospolitej bd Piasek, 
kruszywa 
naturalne 

0,96 2,24 leśny 

KN 
6539 

Cuple II Eksploatacja 
złoża 

zaniechana 

pospolitej złoża piasków 
budowlanych 

Piasek, 
kruszywa 
naturalne 

1,24 1,50 leśny 

KN 
7715 

Cuple III Eksploatacja 
złoża 

zaniechana 

pospolitej Złoża kruszyw 
naturalnych i 
materiałów 
pokrewnych 

piasek 1,89 1,47 leśny 

KN 
17195 

Cuple V Złoże 
zagospodarow

ane 

pospolitej Złoże piasków 
budowlanych 

piasek, 
kruszywa 
naturalne 

1,14 1,36 bd 

KN 
17572 

Cuple VI złoże 
rozpoznane 
szczegółowo 

pospolitej bd piasek, 
kruszywa 
naturalne 

1,99 1,80 bd 

KN 
3506 

Dylążki Eksploatacja 
złoża 

zaniechana 

pospolitej bd piasek, 
kruszywa 
naturalne 

4,70 5,30 bd 

KN 
6893 

Dylążki II Eksploatacja 
złoża 

zaniechana 

pospolitej bd piasek, 
kruszywa 
naturalne 

0,55 2,41 rolniczo-leśny 

KN 
6169 

Malinowsz
czyzna. 

Eksploatacja 
złoża 

zaniechana 

pospolitej bd piasek, 
kruszywa 
naturalne 

0,98 4,56 leśny 

KN 
6631 

Malinowsz
czyzna III* 

Złoże 
eksploatowan
e okresowo 

pospolitej Złoża piasków 
budowlanych 

piasek, 
kruszywa 
naturalne 

7,06 3,63 leśny 
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Nr 

rejest
ru 

Nazwa 

Stan 
zagospo
darowani

a 

Złoże 
kopaliny 

Kopaliny wg 
NKZ 

Kopalina 
Pow. 
złoża 
[ha] 

Miąższość 
złoża 

średnia 

Rekultywacja 
Kierunek: 

KN 
8579 

Malinowsz
czyzna VI 

Złoże 
rozpoznane 
szczegółowo 

pospolitej Złoże piasków 
budowlanych 

piasek 0,22 1,63 leśny 

KN 
8262 

Malinowsz
czyzna. V-

p B 

Eksploatacja 
złoża 

zaniechana 

pospolitej Złoże piasków 
budowlanych 

piasek 0,34 2,76 leśny 

KN 
17298 

Malinowsz
czyzna  

IX 

Złoże 
rozpoznane 
szczegółowo 

pospolitej bd piasek bd bd bd 

KN 
16009 

Skrzyniec 
Kolonia 

(Pole A i B) 

Złoże 
zagospodarow
ane, Pole B w 

trakcie 
rekultywacji 

pospolitej Złoże piasków 
budowlanych 

piasek 1,96 2,21 Rolniczo-
wodny, leśny 

KN 
6130 

Zosin Eksploatacja 
złoża 

zaniechana 

pospolitej Złoża 
mieszanek 
żwirowo-

piaskowych 

piasek 1,05 2,65 rolniczy 

Źródło: http://geoportal.pgi.gov.pl/midas-web/pages/zloza/wyszukiwanie.jsf?conversationContext=1 

*Decyzją Marszałka Województwa Lubelskiego z dnia 16 września 2015 r., znak RŚ-IV.7427.70.2015.MASK został zatwierdzony 

Dodatek nr 4 do dokumentacji geologicznej złoża kruszywa naturalnego „Malinowszczyzna III” w kat. C1 wyznaczający jego nowe 
granice – część złoża wyłączona pod rekultywację w kierunku leśnym. 

 
 

 
Rysunek 1. Rozmieszczenie złóż kopalin, obszarów i terenów górniczych (bez Malinowszczyzna, 
Malinowszczyzna VI, Malinowszczyzna V-p B, Zosin). 
Źródło: Opracowanie własne 
 

Eksploatacja powierzchniowa prowadzona na terenie gminy, wywołuje szereg zmian w 
środowisku. Zmianie ulega pokrycie terenu, warunki wodne oraz warunki bytowania roślin i 

http://geoportal.pgi.gov.pl/midas-web/pages/zloza/wyszukiwanie.jsf?conversationContext=1
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zwierząt. Trwałym przekształceniom ulega rzeźba ternu i krajobraz, a wyrobiska i hałdy 
poeksploatacyjne wymagają przeprowadzenia szerokiej rekultywacji terenu po zakończeniu 
wydobycia. W części złóż eksploatacja została zaniechana.  

Na terenie gminy (stan na 06.2015 r.) znajdują cztery zarejestrowane tereny i obszary 

górnicze, ich granice są tożsame.  

Tabela 2. Tereny i obszary górnicze w gminie Bełżyce 

Lp 
Nazwa 
terenu/obszaru 
górniczego 

Położenie 
Powierzchnia 
złoża 

Data 
wydania 
decyzji 

Znak dok./Koncesja 

1 Cuple V Cuple 11 376 m² 26.05.2014 r. OŚR..6522.24.2014 GK 

2 
Malinowszczyzna 
IIIa 

Malinowszczyzna 70 630 m² 25.09.2006 r. BGG.II.JP.7512/35/06 

3 
Malinowszczyzna 
IX 

Malinowszczyzna 2 651 m² 02.09.2014 r. OŚR.6522.44.2014.GK 

4 

Skrzyniec Kolonia 
Pole A 

Skrzyniec Kolonia 10 633 m² 

24.05.2012 r. OŚR.6522.46.2012 Skrzyniec Kolonia 
Pole B (w trakcie 
rekultywacji) 

Skrzyniec Kolonia 
8788 m² 

Źródło: Państwowy Instytut Geologiczny MIDAS 

 
5.1.1.3. Osuwiska 

Zgodnie z rejestracją i inwentaryzacją naturalnych zagrożeń geologicznych na terenie 
całego kraju (ze szczególnym uwzględnieniem osuwisk oraz innych zjawisk geodynamicznych)1 
(http://www.geozagrozenia.agh.edu.pl/) na terenie miasta i gminy Bełżyce nie występują 
udokumentowane osuwiska.  

Potencjalne zagrożenie występuje na zboczach dolin rzecznych, zwłaszcza przy dużym 
uwilgotnieniu gruntu. Obszary predysponowane do występowania ruchów masowych zostały 
oznaczone na rysunku studium. Występują punktowo w północnej części w okolicach i 
miejscowości Chmielnik, w północno-wschodniej Wojcieszyn/Matczyn oraz w południowej 
Skrzyniec/Skrzyniec Kolonia.  

 

 
Rysunek 2. Obszary predysponowane do występowania ruchów masowych w gminie Bełżyce 
Źródło: http://geoportal.pgi.gov.pl/css/sopo/mapy/woj_lubelskie.jpg 

                                                             
1 Projekt badawczy nr:   415/2002/Wn-12/FG172-go-tx/D   zrealizowany na zamówienie Ministerstwa Środowiska sfinansowany 
przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i 62Gospodarki Wodnej. 

http://www.geozagrozenia.agh.edu.pl/
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Potencjalne zagrożenie osuwiskami dotyczy także terenów górniczych, w których 

eksploatowane są złoża. W przypadku terenów i obszarów górniczych na terenie gminy Bełżyce 
nie przewiduje się ruchów masowych związanych z wydobywaniem kopalin. 
 

5.1.1.4. Warunki inżynieryjno-geologiczne 

Budowa geologiczna, stosunki wodne i zachodzące na danym obszarze procesy 
geomorfologiczne są zasadniczymi elementami decydującymi o warunkach geotechnicznych 
terenu dla rozwoju budownictwa. Warunki geologiczne dla posadowienia budynków na 
przeważającej części gminy są dobre.  

Do obszarów niekorzystnych  do posadowienia budynków należą: 
 obszary den nieprzewietrzanych dolin; 
 skarpy dolin rzecznych; 
 tereny gdzie w utworach powierzchniowych dominują grunty niespoiste tj. piaski luźne, 
 podmokłe obniżenia terenu, 
 tereny predysponowane do występowania osuwisk.  

5.1.1.5. Wody podziemne 

Gmina Bełżyce leży w  granicach górnokredowego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 
Niecka Lubelska (Lublin) GZWP nr 406. Leży on w całości w dorzeczu Wisły (gmina Bełżyce 
położona jest w zlewni Wieprza). Jego powierzchnię szacuje się na ok. 6 650 km². Prawie na całym 
obszarze GZWP 406 głównym użytkowym poziomem wodonośnym  jest górnokredowy (lokalnie 
paleoceńsko-górnokredowy, neogeńsko-górnokredowy lub czwartorzędowo-górnokredowy) 
poziom wodonośny. Paleoceńsko-górnokredowy poziom wodonośny występuje w północnej 
części zbiornika. Neogeńsko-górnokredowy poziom wodonośny występuje w południowej części. 
Wodonośne osady miocenu reprezentowane przez wapienie detrytyczne, litotamniowe, rafowe i 
serpulowe oraz piaski i piaskowce zalegają na zawodnionych osadach kredy. Bezpośredni kontakt 
obu warstw wodonośnych sprawia, że wody podziemne poziomów neogeńskiego i kredowego są 
w ścisłym związku hydraulicznym, tworząc jeden zbiornik wód podziemnych. Miąższość utworów 
mioceńskich wynosi od 10 do 40 m. Wodonośność tego poziomu jest znaczna a wydajność studni 
wynoszą do 70 m³/h. 

Na przeważającym obszarze zbiornika, osady węglanowe występują bezpośrednio na 
powierzchni lub przykryte są niewielkiej miąższości utworami młodszymi. Jedynie w części 
północnej występują dość znacznej miąższości piaszczyste osady paleogenu, neogenu i 
czwartorzędu. Utwory te oddzielone są od poziomu paleceńsko-górnokredowego słabo 
przepuszczalnymi lub nieprzepuszczalnymi warstwami. Występuje w nich paleogeński lub 
czwartorzędowy podrzędny poziom wodonośny. W dolinach i pradolinach rzek: Wisły, Wieprza, 
Bystrzycy, Poru, Chodelki i Kurówki czwartorzędowe osady piaszczyste tworzą wspólny 
czwartorzędowo-górnokredowy poziom wodonośny. W północno-zachodnim obszarze zbiornika 
głównym użytkowym poziomem wodonośnym jest czwartorzęd. Występujące w okolicach 
Annopola wapienie jurajskie nie są zbadane i ujmowane. Na południu, w okolicach Modliborzyc 
główny użytkowy poziom wodonośny związany jest z mioceńskimi wapieniami rafowymi i 
litotamniowymi.  

Kredowy, główny użytkowy poziom wodonośny związany jest z marglami, opokami, 
gezami, kredą piszącą oraz z innymi przejściowymi typami litologicznymi, przechodzącymi w 
układzie facjalnym jedne w drugie, co łącznie z pionową zmiennością wykształcenia 
litologicznego sprawia, że warunki występowania wód podziemnych są przestrzennie 
zróżnicowane. Zróżnicowanie potęguje stopień zaangażowania tektonicznego i wynikająca z 
niego szczelinowość masywu skalnego. 

Najistotniejszym czynnikiem wpływającym na zawodnienie zbiornika lubelskiego jest 
stopień szczelinowatości skał, który jest zależny od wykształcenia litologicznego. Margle ilaste i 
kreda pisząca ze znacznym udziałem minerałów ilastych, nie zachowują dużej zdolności do 
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utrzymania szczelin, natomiast margle, opoki i gezy jako skały twardsze wykazują dużą 
szczelinowatość i cechują się lepszym zawodnieniem. Jednocześnie wraz z głębokością następuje 
zaciskanie szczelin, co powoduje pogarszanie właściwości hydrogeologicznych skał. Parametry 
hydrogeologiczne kształtowane są przez dwa podstawowe rodzaje szczelin wodonośnych – 
spękania ciosowe i spękania stref dyslokacyjnych.  

Na obszarze GZWP 406 zlokalizowanych są 827 ujęcia (704 wód kredowo-paleoceńskiego 
piętra wodonośnego, 42 z neogenu, 56 z czwartorzędu i 25 z połączonych poziomów 
wodonośnych. Zasoby dyspozycyjne wód podziemnych określono na 1 052,7 tys. m³/d. W gminie 
Bełżyce nie ma użytkowników, których dzienny pobór wody przekraczałby 1000 m³. W celu 
zmniejszenia ryzyka zanieczyszczenia wód podziemnych, ujęć i ich obszarów zasilania w 
Bełżycach w 1997 r. została wyznaczona strefa ochrony pośredniej komunalnego ujęcia wody. 

W obrębie gminy Bełżyce został wyznaczony Lubelski obszar szczególnej ochrony, 
obejmujący Lublin i część jego aglomeracji (łącznie ok. 976,1 km²). W strefie tej leży środkowa i 
wschodnia część gminy. 

Jest on tylko w nieznacznacznym stopniu pod wpływem antropogenicznym. Średnia 
głębokość ujęć wynosi 85 m. Jego zasoby szacuje się na 1 052,7 tys. m³/d. Leży w zasięgu JCWPd 
89 oraz 88, obejmujące region Środkowej Wisły JCWPd 88 (dawniej 106) charakteryzuje się 
nadwyżką zasobów wód podziemnych w odniesieniu do wielkości poboru, wynoszącego ponad 
22% wielkości zasobów. Nie występują tu zanieczyszczenia wód podziemnych, wody są dobrej 
jakości, wymagają na ogół prostego uzdatniania.  

JCWPd 89 (dawniej 107) charakteryzuje się nadwyżką zasobów wód podziemnych w 
odniesieniu do wielkości poboru, wynoszącego około 50% wielkości zasobów. Nie występują tu 
zanieczyszczenia wód podziemnych, wody są dobrej jakości, wymagają na ogół prostego 
uzdatniania.  

Tabela 3. Jednolite Części Wód Podziemnych w obrębie gminy Krasne 

 Lokalizacja Ocena stanu 

Nazwa JCWPd Region wodny ilościowego chemicznego 

88 region wodny Środkowej Wisły dobry dobry 

89 region wodny Środkowej Wisły dobry dobry 
Źródło: http://www.psh.gov.pl/ 

Dążąc do ochrony  ilościowej i jakościowej zasobów wodnych  wg „Dokumentacji 
określającej warunki hydrologiczne dla ustanowienia obszaru ochronnego zbiornika wód 
podziemnych Niecka Lubelska (GZWP 406)” uznaje się za zasadne ustanowienie obszaru 
ochronnego tego zbiornika.  

Dla obszarów szczególnej ochrony zaproponowano( w „Dokumentacji określającej warunki 
hydrologiczne dla ustanowienia obszaru ochronnego zbiornika wód podziemnych Niecka 
Lubelska (GZWP 406)” (2008 r.) następujące propozycje zakazów, nakazów i zaleceń przy 
użytkowaniu terenu: 

„Zakazy: 

1. Lokalizacji inwestycji szkodliwych oraz mogących pogorszyć stan środowiska: 
2. Składowisk odpadów komunalnych i przemysłowych oraz wylewisk; 
3. Wielkich ferm hodowlanych, zakładów przemysłowych i innych przedsięwzięć o dużej 

szkodliwości dla wód podziemnych; 
4. Składów nawozów i środków ochrony roślin bez zabezpieczenia podłoża przed wsiąkaniem 

zanieczyszczeń do gruntu; 
5. Wykonywania wierceń dla celów odwodnieniowych powodujących powstanie rozległych 

lejów depresyjnych przy odkrywkowej eksploatacji surowców; 
6. Stacji przeładunku i dystrybucji produktów ropopochodnych; 
7. Prowadzenia rurociągów transportujących substancje niebezpieczne dla środowiska bez 

specjalnych zabezpieczeń i monitoringu 
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8. Wprowadzania nieczyszczonych ścieków do gruntu, wód podziemnych i powierzchniowych 
9. Gromadzenia ścieków bytowych w nieszczelnych szambach o dołach chłonnych 
10. Rolniczego wykorzystywania ścieków 
11. Stosowania ścieków ochrony roślin innych niż dopuszczone do stosowania w strefach 

ochronnych 
 

Nakazy: 

1. Sporządzenie raportów oddziaływania na środowisko dla wszystkich przedsięwzięć 
mogocących znacząco oddziaływać na środowisko; 

2. Zorganizowanie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej poprzez podłączenie do sieci 
kanalizacyjnej wszystkich gospodarstw oraz budowę oczyszczalni przydomowych w 
obszarach o zabudowie rozproszonej; 

3. Likwidacja dzikich wysypisk śmieci i zapobieganie powstawaniu nowych; 
4. Likwidacja dzikich zrzutów ścieków, nieszczelnych szamb i dołów chłonnych; 
5. Likwidacja istniejącego skażenia wód podziemnych; 
6. Likwidacja nieeksploatowanych studni wierconych; 
7. Wyegzekwowanie od właścicieli istniejących stacji paliw prowadzenia monitoringu 

lokalnego; 
8. Okresowe kontrole wszystkich podmiotów ze środowiska. 

 

Zalecenia: 
 Stosowanie nawozów mineralnych, organicznych oraz środków ochrony roślin w ilościach i 

terminach uzgodnionych ze służbami agrotechnicznymi gmin lub ze służbami Lubelskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego; 

 Doprowadzenie wody w rzekach do co najmniej III klasy czystości poprzez budowę nowych 
bądź modernizację istniejących oczyszczalni oraz zaprzestanie nielegalnego zrzutu ścieków 
i nieczyszczonych wód z kanalizacji deszczowej do wód powierzchniowych; 

 Dążenie do zachowania dotychczasowego zagospodarowania terenu, a w przypadku zmiany 
przeznaczenia niedopuszczenie do negatywnego wpływu na środowisko”.  

 
Nie ustanowiono dotąd stosownych aktów prawa miejscowego w tym zakresie, a cytowane 

powyżej propozycje w razie wydania stosownych rozporządzeń będą musiały być dostosowane 
do obowiązujących przepisów prawa. 

 
Celem zachowania walorów hydrograficznych zlewni oraz ochrony ilościowej i jakościowej 

zasobów wodnych Plan ustanowił jako formę ochrony planistycznej hydrosfery tzw. Obszar 
ochronny zlewni wód powierzchniowych. Do jednych z nich należy zlewnia górnej Bystrzycy, 
górna część zlewni Chodelki, dorzecze Bystrej w obszarze których znajduje się większa część 
gminy Bełżyce. Zasady zagospodarowania na terenie zlewni powinny zmierzać do: 

 Zwiększenia naturalnej retencyjności terenów poprzez zalesianie obszarów 
wododziałowych, 

 Ochrony dolin rzecznych oraz pozadolinnych podmokłości, bagien i torfowisk przed 
odwodnieniem, 

 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej 
 Eliminacji ognisk zanieczyszczeń wód podziemnych i powierzchniowych, 
 Wykluczenia lokalizacji obiektów uciążliwych dla środowiska, 
 Racjonalnego stosowania nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin. 
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5.1.1.6. Wody powierzchniowe 

Według podziału na regiony hydrograficzne Wilgata (1998) gmina Bełżyce należy do II 
regionu – ubogiego w sieć rzeczną i duże obszary bezodpływowe w międzyrzeczach. Wynika to z 
obecności węglanowych skał w podłożu. Leży w subregionie  IID o dość zróżnicowanych 
stosunkach wodnych. 

Przez Bełżyce przebiega dział wodny dzieląc gminę na dwie zlewnie Wisły i Wieprza. 
Głównym ciekiem wodnym jest rzeka Krężniczanka należąca do rzek IV rzędu, leżąca w zlewni 
Wieprza. Jej długość wynosi niespełna 21 km, a jej źródło leży na zachód od Krężnicy Okrągłej. W 
południowej części gminy początek bierze Zalesianka, która jest prawym dopływem Chodelki. We 
wsi Wronówka źródło bierze bezimienny ciek również stanowiący prawostronny dopływ 
Chodelki. W północnej części natomiast znajduje się źródło Czerki przepływającej przez 
Wojciechów. Naturalną sieć rzeczną wzbogacają sztuczne rowy melioracyjne odprowadzające 
nadmiar gromadzącej się wody. 

Odcinek rzeki Krężniczanki na obszarze gminy został uznany za zdegradowany i wymaga 
rewaloryzacji biologicznej. Oznacza to: 

 Sukcesywną likwidację zabudowy substandardowej znajdującej się na terenach 
zalewowych, możliwie pełny odzysk powierzchni biologicznie czynnej poprzez 
likwidację terenów pod sztuczną nawierzchnią (placów, składów, targowisk itp.), 

 Likwidację śmietnisk, gnojowisk, gruzowisk, złomowisk, 
 Odtwarzanie zadrzewień i zakrzewień w układach pasmowych, 
 Poprawę czystości wód między innymi poprzez likwidację niekontrolowanych punktów 

zrzutu ścieków.  
Gmina Bełżyce leży w zasięgu następujących JCWP: 

 Poniatówka (stan dobry), 
 Bystra do dopł. spod Wąwolnicy (stan zły), 
 Chodelka od dopł. spod Wronowa do ujścia(stan dobry), 
 Ciemięga (stan dobry). 

Tabela 4. Jednolite Części Wód Powierzchniowych w granicach gminy Krasne 

Nazwa JCWP Region wodny Status 
Ocena 
stanu 

Poniatówka region wodny Środkowej 
Wisły 

naturalna część 
wód 

dobry 

Bystra do dopł. spod Wąwolnicy region wodny Środkowej 
Wisły 

naturalna część 
wód 

zły 

Chodelka od dopł. spod Wronowa 
do ujścia 

region wodny Środkowej 
Wisły 

naturalna część 
wód 

dobry 

Ciemięga region wodny Środkowej 
Wisły 

naturalna część 
wód 

dobry 

Źródło: http://www.psh.gov.pl/ 

    

5.1.1.7. Klimat 

Wg podziału A. Woś Bełżyce leżą we wschodniomałopolskim regionie klimatycznym.  
Klimat gminy Bełżyce określany jest jako umiarkowany kontynentalny, suchszy i 

łagodniejszy niż w innych częściach województwa lubelskiego, chociaż dochodzi tu do ścierania 
się mas powietrza kontynentalnych i oceanicznych. Latem masy powietrza polarno-morskiego 
skutkują występowaniem chłodnej pogody z większą ilością dni pochmurnych z opadem. W zimie 
natomiast powodują odwilż i wyższe temperatury. Polarno-kontynentalne masy powietrza z kolei 
dominują w marcu, przynoszą słoneczną pogodę i spadek temperatur.  

W maju nad gminę napływają arktyczne masy powietrza, mogące powodować 
przygruntowe przymrozki. Masy tropikalno-morskiego czy tropikalno-kontynentalnego 
powietrza występują rzadko, ale przynoszą znaczne ocieplenie, w lecie bardzo wysokie 
temperatury, a w zimie odwilże. Średnie roczne temperatury wynoszą tu ok. 7°C. Według IMGW 
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średnia roczna temperatura w latach 1981-2010 r. w Lublinie wyniosła 7,3 °C (najcieplejszym 
miesiąc był lipiec ze średnią temperaturą 18,2°C, najchłodniejszym styczeń z temperaturą -2,9°C), 
średnia roczna suma opadów w tym samym okresie wyniosła 576,6 mm. W wieloletniej analizie 
opad ten jest bardzo nieregularny i w latach 1951-1995 wahał się od 350 – 850 mm. Podobnie jak 
w całej Polsce dominują tu wiatry zachodnie i południowo-zachodnie, których średnia prędkość 
wynosi niespełna 7 m/s. Okres wegetacyjny warunkujący rozwój roślinności trwa ponad 200 dni 
zwykle 210-220. 

Największe zachmurzenie nieba występuje w listopadzie i styczniu, najmniejsze zaś w 
czerwcu, lipcu i sierpniu. 

Uśrednione ciśnienie atmosferyczne, zredukowane do poziomu morza wynoszą 1 015,0 hPa 
– 1 016,8 hPa. 

 

 

Rysunek 3. Średnie temperatury w lipcu i styczniu w wieloleciu 1971- 2000  
Źródło: http://www.imgw.pl/ 

 

 

Rysunek 4. Średnie sumy opadów w lipcu i styczniu w wieloleciu 1971- 2000 
Źródło: http://www.imgw.pl/ 

 
5.1.1.8.  Uwarunkowania glebowe 

Gmina Bełżyce jest dość złożona pod względem różnorodności gleb. W północnej części 
dominują  gleby płowe wytworzone są na utworach lessowatych i pyłowych. W profilu gleby 
wyróżnia się warstwę próchnicy, poziom przemywania, poziom akumulacji i skałę macierzystą. 
W południowej natomiast gleby bielicowe i bielice wytworzone na piaskach słabogliniastych i 
gliniastych. Gleby bielicowe w swoim profilu charakteryzują się niewielkim poziomem 
akumulacyjnym związków żelaza i glinu, bielice natomiast posiadają bardzo niewielki poziom 
próchniczy. 

W południowo-zachodniej części występują rędziny kredowe, zasobne w składniki 
odżywcze. W granicach miasta Bełżyce można też znaleźć czarne ziemie. Lokalnie w dolinach 
cieków wodnych występują gleby torfowe. Powstały one na skutek długotrwałego osadzania się 
szczątków roślinności bagiennej w środowisku przesyconym wodą. Na terenie miasta Bełżyce na 
terenach, o stosunkowo wyższym stopniu urbanizacji występują gleby antropogeniczne.   

Podział wynikający z klas bonitacyjnych gleb wskazuje, że znaczna część gleb należy od 
bardzo dobrych do średnio dobrych. Żyzność tych gleb wynika ze skały macierzystej, którą 
stanowią utwory lessowe. Zróżnicowanie przestrzenne żyzności gleb wskazuje wyraźną granice 
jakości gleb przebiegającą z północnego-zachodu w kierunku południowo-wschodnim.  

Szacuje się, że w gminie Bełżyce klasy bonitacyjne I-III zajmują około 60% powierzchni 
gminy. Wśród nich ponad 72 % stanowią gleby III klasy, natomiast II klasy bonitacyjnej stanowią 
27%. 
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Rysunek 5. Klasy bonitacyjne gleb 
Źródło: opracowanie własne 

 
5.2. Charakterystyka powiązań przyrodniczych, system przyrodniczy gminy 

Lasy na terenie gminy Bełżyce stanowią ok. 12% całkowitej powierzchni. Zdecydowanie 
dominują tu grunty rolne zwłaszcza grunty orne. Pozostałe tereny rolne stanowią sady, łąki i 
pastwiska, stanowiąc niespełna 5% całkowitej powierzchni gminy. Gospodarka rolna oparta jest 
o uprawę pszenicy, jęczmienia, kukurydzę, ziemniaki, buraki cukrowe i mieszanki zbożowe. 
Uprawiane są również rośliny przemysłowe takie jak rzepak czy chmiel. Wśród upraw 
owocowych wyróżnia się maliny, czarną porzeczkę i truskawki. 

W lasach przeważają zbiorowiska borów i dąbrów. Wśród borów wyróżnia się bór mieszany 
dębowo-sosnowy z dominującymi gatunkami sosny pospolitej, dębu szypułkowego, dęby 
bezszypułkowego i domieszką brzozy brodawkowatej. Wśród krzewów dominują kruszyna, 
leszczyna, jarzębina pospolita, kalina koralowa i czeremcha. W runie występują typowe gatunki 
dla siedlisk borowych np. borówka czarna, pszeniec gajowy. Wśród dąbrów dominuje dąbrowa 
świetlista, w której dominuje dąb bezszypułkowy z niewielkim udziałem sosny. W warstwie 
krzewów występuje leszczyna, jarzębina, grusza pospolita, głóg jedno i dwuszyjowy, berberys 
zwyczajny, szakłak pospolity i śliwa tarnina. W runie występują: koniczyna, przylaszczka 
pospolita i miłek wiosenny.  

Doliny rzeczne stały się siedliskiem sprzyjającym wytworzeniu się zbiorowiska olsu 
porzeczkowego z olszą czarną, domieszka brzozy brodawkowatej i omszonej oraz osiką. Wzdłuż 
rzeki Krężniaczki występują łąki okresowo wilgotne porastające przez rośliny takie jak trzęślica 
modra, dzięgiel leśny, krwiściąg lekarski, olszewnik kminolistny i bliźniczkę psią trawkę 

Według regionalizacji geobotanicznej Matuszkiewicza gmina należy do Podokręgu 
Bełżyckiego: 
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 Dział Mazowiecko-Poleski 

 Kraina Wyżyna Lubelskiej 

 Okręg Wyżyna Lubelska 

 Podokręg Bełżycki - o powierzchni ok. 448 km² 

 
Wg zbiorowisk roślinności potencjalnej teren gminy należy do zbiorowiska grądu 

subkontynentalnego (Tilio-Carpinetum). Zgodnie z tym podziałem teren gminy jest optymalny dla 
wielogatunkowych lasów liściastych (las świeży, las wilgotny) z gatunkami dęba szypułkowego, 
graba, buka, lipy drobnolistnej, świerka i jodły. 

Warunki środowiskowe zwłaszcza mała lesistość gminy i stosunkowo niska wartość 
przyrodnicza decydują o ubogiej różnorodności zwierzęcej. W strukturze zwierzęcej 
najpopularniejsze są kuropatwy, bażanty, zające. Występują tu także borsuki, lisy, jenoty, sarny,  
dziki, kaczki, piżmaki. Wśród ptaków zaobserwowano około 97 gatunków ptaków, spośród 
których do lęgowych zaliczono 67 gatunków. Największą różnorodność wykazał się okres lęgowy, 
kiedy to zaobserwowano 73 gatunki. Zaobserwowano łącznie 34 gatunki kluczowe, 10 
wymienionych w załączniku I Dyrektywy Ptasiej, 1 z Polskiej Księgi Zwierząt, 27 SPEC w kategorii 
1-3 (Species of European Conservation Concern). Wśród nich występują: Białorzytka (Oenanthe 
oenanthe), Błotniak stawowy (Circus aeruginosus), Błotniak łąkowy (Circus pygargus), Boocian 
biały (Ciconia ciconia), Brzegówka (Riparia riparia) czajka (Vanellus vanellus), Czeczotka 
(Carduelis flammea), Czubatka (Lohophanes cristatus), Derkacz (Crex crex), Dudek (Upupa eops), 
Dymówka (Hirundo rustica), Dzięcioł czarny (Dryocopus martius), Dzięcioł zielony (Picus virdis), 
Gąsorek (Lanius collurio), Jarzębatka (Sylvia nisoria), Kuropatwa (Perdix perdix), Lerka (Lullula 
arborea), Makolągwa (Carduelis cannabina), Mazurek (Passer montanus), Mewa typ srebrzysta 
(Larus typ argentatus), Muchołowka szara (Muscicapa strata), Oknowka (Delichron urbicum), 
Ortolan (Embriza hortulana), Pleszka (Phoenicurus phoenicurus), Potrzeszcz (Emberiza kalandra), 
Przepiórka (Coturnix coturnix), Pustułka (Falco tinnunculus), Sikora uboga (Alauda arvensis), 
Srokosz (Lanius excubitor), Szpak (Sturnus vulgaris), Wróbel (Passer domesticus), Żuraw (Grus 
grus). Ponad to: myszołów (Buteo buteo), Myszołów włochaty (Buteo lagopus), Krogulec (Accipiter 
nisus), Jastrząb (Accipiter gentilis), Kobuz (Falco subbuteo). 

Teren gminy Bełżyce znajduje się poza zasięgiem głównych korytarzy ekologicznych 
wyznaczanych w ramach sieci ECONET-PL.  

Na terenie gminy znajdują się natomiast fragment Chodelskiego Parku Krajobrazowego i 
Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Wierzchowiska. Jako najcenniejsze elementy struktury 
przyrodniczej stanowią jednocześnie podstawowe powiązania przyrodnicze z sąsiednimi 
terenami cennymi ze względu na środowisko.  
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Rysunek 6. Obszary chronione na tle terenów zieleni 
Źródło: Opracowanie własne 

 

Tereny zieleni w gminie nie mają charakteru ciągłego i nie zawsze łączą się z terenami 
aktywnymi biologicznie na ternach gmin sąsiednich. Są stosunkowo rozdrobnione i poprzecinane 
zabudową mieszkaniową co utrudnia swobodną migracje zwierząt i roślin. Na terenach leśnych 
dokonuje się także eksploatacji kruszyw naturalnych, co ma niekorzystny wpływ zarówno na 
krajobraz jak i środowisko przyrodnicze. Wpływa to także negatywnie na świat zwierzęcy, dla 
którego tak inwazyjna działalność człowieka stanowi swoisty rodzaj straszaka.  

System Przyrodniczy Gminy obejmuje tereny dolin rzecznych oraz większe koncentracje 
terenów leśnych i zadrzewień. 

Wschodnia część gminy położona jest w obszarze objętym programem kształtowania 
„zielonego pierścienia” wokół miasta Lublina. „Zielonemu pierścieniowi przypisuje się poza 
stabilizującym wpływem na środowiskowe warunki życia w mieście również: 

 Funkcję ochrony struktury ekologicznej z pozostałościami przyrody zbliżonej do naturalnej 
i osobliwościami przyrodniczo-krajobrazowymi, 

 Funkcję ochrony tożsamości osadnictwa i krajobrazu wiejskiego przed semiurbanizacją, 
 Funkcję ochrony struktury przestrzennej przed chaotyczną urbanizacją, prowadzącą z 

czasem do zupełnego zaniku charakterystycznego dla terenów podmiejskich krajobrazu 
mozaikowego, 

 Funkcję buforową, osłabiającą presję miasta na tereny wiejskie, 
 Funkcję wypoczynku codziennego i świątecznego dla mieszkańców miast. 

„Zielony pierścień” traktuje się jako strefę czynnej ochrony fizjonomii krajobrazu, co 
oznacza również konieczność wzbogacania przyrodniczego terenów znajdujących się w jego 
obrębie, głównie drogą fitomeliracji oraz o ile pozwalają na to warunki naturalne – rozwoju 
małej retencji. Za elementy konstytuujące „zielony pierścień” wokół Lublina uznaje się: 
 Doliny rzeczne, 
 Większe kompleksy leśne, 
 Rolnicze tereny otwarte. 

http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/
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Z obszaru „zielonego pierścienia” wyłącza się tereny przeznaczone w planach 
zagospodarowania przestrzennego pod zwarte zainwestowanie kubaturowe lub obszary 
przewidziane w studiach uwarunkowań jako tereny rozwojowe miast z funkcjami uciążliwymi 
dla środowiska. Struktura ekologiczna „zielonego pierścienia” podlega ochronie i 
kształtowaniu w kierunku jego wzbogacenia. Cenne pod względem przyrodniczo-
krajobrazowym elementy powinny być wskazane do ochrony indywidualnej natomiast 
pozostałe przyrodnicze elementy krajobrazu do ochrony planistycznej, z określeniem 
związków z systemem przyrodniczym miasta, roli w utrzymaniu stabilności krajobrazu oraz 
znaczenia dla rekreacji. 

Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego na 
obszarze gminy powinny być wyznaczane strefy otwartego krajobrazu rolniczego 
(wymagające ochrony przed zabudową) oraz strefy czynnej ochrony fizjonomii krajobrazu, 
które obejmują otwarte tereny wymagające kompensacji ekologicznej.  

 
5.3. Charakterystyka stanu ochrony 

5.3.1. Obiekty i tereny chronione na podstawie przepisów o ochronie przyrody 

W granicach gminy znajdują się dwa obszary objęte ochroną prawną na podstawie 
przepisów o ochronie przyrody. Są to Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Wierzchowiska 
(PLH060069) oraz Chodelski Obszar Chronionego Krajobrazu.  

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 Wierzchowiska (PLH060069) 

W całości zlokalizowany jest na terenie gminy i zajmuje powierzchnię około 4ha. 
Przedmiotem ochrony obszaru objętego ochroną w ramach sieci Natura 2000 jest ciepłolubna 
dąbrowa oraz stanowisko dzwonecznika wonnego. Dąbrowa świetlista jest bogata w rzadkie i 
chronione gatunki roślin naczyniowych takich jak pluskwica europejska (Cimicifuga europaea), 
powojnik prosty (Clematis recta), parzydło leśne (Aruncus sylvestris), naparstnica zwyczajna 
(Digitalis grandiflora), miodownik melisowaty (Melittis melissophyllum), lilia złotogłów (Lilium 
martagon). 4-hektarowa ostoja posiada także znaczenie jako miejsce występowania ginącej 
populacji dzwonecznika wonnego (Adenphora liliifolia).  

Zgodnie z Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 29 
kwietnia 2014 r. (Dz. U. Woj. Lubelskiego z 2014 r., poz. 1881) został ustanowiony plan zadań 
ochronnych dla obszaru Natura 2000 "Wierzchowiska" (kod PLH060069). Plan m.in. identyfikuje 
istniejące i potencjalne zagrożenia dla zachowania właściwego stanu siedliska przyrodniczego 
będącego przedmiotem ochrony oraz wskazuje cele działań ochronnych. Głównym istniejącym 
zagrożeniem dla ciepłolubnej dąbrowy (Quercetalia pubescentipetraeae) jest zmiana składu 
gatunkowego, natomiast za cel działań ochronnych uznano: utrzymanie zwarcia drzewostanu na 
poziomie 50-70% oraz przerzedzenie zwarcia warstwy podszytu do poziomu 20%. 

Chodelski Obszar Chronionego Krajobrazu 

Na terenie Bełżyc obszar Chodelskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu zajmuje ponad 
12 km² i znajduje się w południowej części gminy. Obejmuje tereny chronione ze względu na 
wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na 
możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem, a także pełnioną 
funkcją korytarzy ekologicznych. Stanowią one jednocześnie siedliska dla większości gatunków 
zwierząt występujących na terenie gminy. 

Teren Chodelskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu obejmuje ochronę ekosystemów w 
tym m.in. zachowanie i poprawę stosunków wodnych ograniczenie nadmiernego odpływu wód, 
zachowanie lub odtwarzanie różnorodności biologicznej, ochronę i kształtowanie zadrzewień, 
ochronę specyficznych cech krajobrazu, tworzenie i ochronę korytarzy ekologicznych. 

Pomniki przyrody 

Na terenie gminy znajdują się ponadto następujące pomniki przyrody: 
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 Miłorząb chiński (obwód 208 cm) – Chmielnik, 
 Lipa drobnolistna (400 cm) – Bełżyce, 
 2 buki pospolite – Bełżyce, 
 1 kasztanowiec biały (260 cm) – Krężnica Okrągła, 
 4 jesiony wyniosłe (230-320 cm) – Krężnica Okrągła, 
 Aleja lipowa - 42 lipy drobnolistne (200-540 cm) – Krężnica Okrągła. 

 
5.3.2. Obszary proponowane do objęcia ochroną prawną na podstawie przepisów o 

ochronie przyrody 
 

Na terenie gminy nie występują tereny proponowane do objęcia formą ochrony prawnej. 
 

5.3.3. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, 
wspólnotowym i krajowym 
 

Ochrona środowiska na szczeblu międzynarodowym i wspólnotowym realizowana jest w 
Polsce poprzez odpowiednie akty prawne, w tym ustawy i rozporządzenia. Za najważniejszą 
należy uznać ustawę 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, na podstawie której sporządzona została niniejsza prognoza. Ustawa jest częściowo 
wynikiem ustaleń na szczeblu międzynarodowym. Konwencja o Różnorodności Biologicznej 
sporządzona w Rio de Janeiro w dniu 5 czerwca 1992 r. w art. 14 wprowadza odpowiednie 
procedury wymagające wykonania oceny oddziaływania na środowisko projektów, które mogą 
mieć znaczenie dla różnorodności biologicznej. 

Z punktu widzenia niniejszego opracowania szczególnej wagi nabiera aspekt ekologiczny w 
planowaniu przestrzennym ujęty w Polityce Ekologicznej Państwa w latach 2009-2012 z 
perspektywą do roku 2016. Studium powinno spełniać wymogi zawarte w tym dokumencie tj. 
kształtować ład przestrzenny pozwalając na racjonalną gospodarkę. Przez ład przestrzenny 
należy rozumieć sposób ukształtowania przestrzeni, który tworzy harmonijną całość. Nie należy 
przy tym zapominać o zasadzie zrównoważonego rozwoju, o której mówi Konstytucja RP w art. 5 
– „Rzeczpospolita Polska (...) zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego 
rozwoju”. Kryteria zrównoważonego rozwoju zostały uwzględnione w projekcie studium m.in. 
poprzez utrzymanie i wprowadzenie możliwie jak największych obszarów biologicznie czynnych 
na terenach zabudowanych i wskazanych do zabudowy, nie blokujących jednocześnie rozwoju 
inwestycji na terenach zurbanizowanych. Jest to swego rodzaju kompromis społeczno - 
ekologiczny, którego wypracowanie jest niezbędne by zachować środowisko przyrodnicze dla 
przyszłych pokoleń.  

Najważniejszymi ustaleniami w zakresie ochrony środowiska na szczeblu państw 
członkowskich są dyrektywy, wśród których jako najważniejsze należy wymienić: 

-  dyrektywę Rady 79/40/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikich ptaków 
ze zmianami (Dyrektywa Ptasia); 

- dyrektywę Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dyrektywa Siedliskowa). 

Obie dyrektywy są podstawą prawną tworzenia sieci NATURA 2000, której celem jest 
zachowanie zagrożonych wyginięciem siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt w 
skali Europy. Realizacja projektu studium dla gminy Bełżyce nie powinna wpływać negatywnie na 
sąsiadujące obszary NATURA 2000.  

Z powyższego wynika, że cele ochrony środowiska na szczeblu międzynarodowym, 
wspólnotowym i krajowym zostały uwzględnione w projekcie studium, dla którego sporządzona 
została niniejsza prognoza. Uwidacznia się to przede wszystkim w próbie zapisania jak 
najbardziej racjonalnych zasad kształtowania już zurbanizowanej przestrzeni objętej studium, z 
jednoczesnym zachowaniem dużej ilości zieleni, cennych przyrodniczo obiektów i 
uwzględnieniem powiązań przyrodniczych. 
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Stan zasobowy i jakościowy wód 
Cele środowiskowe określone w "Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 

Wisły”. 
Ograniczenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych jest głównym celem 

środowiskowym wskazanym w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”. W 
związku z tym wyznaczono wartości graniczne dla wskaźników jakości wód. Jak podaje ten 
dokument: „Dla naturalnych części wód celem będzie osiągnięcie co najmniej dobrego stanu 
ekologicznego.Ponadto,w celu osiągnięcia dobrego stanu konieczne będzie dodatkowo 
utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego.” Dla obszarów Natura 2000, do czasu 
sporządzenia planów ochrony, celem środowiskowym będzie osiągnięcie lub utrzymanie co 
najmniej dobrego stanu.  

W przypadku wód podziemnych (zgodnie z art. 4 RDW) główne cele środowiskowe 
obejmują: 

 zapobieganie dopływowi lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych, 
 zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych (z 

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

trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego w skutek działalności człowieka.  
 

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

 
Aktualna sytuacja w gminie  

Na terenie miasta i gminy zaopatrzenie w wodę odbywa się przede wszystkim za 
pośrednictwem gminnych ujęć wody oraz sieci wodociągowych. Długość sieci wodociągowej 
wynosi 64 km i podłączonych jest do niej 1 861 budynków mieszkalnych (indywidualnych i 
zbiorowych) (wg danych GUS, BDL. Stan na koniec 2014 r.). 

Z sieci wodociągowej w roku 2013 korzystało 5 122 (75,7%) mieszkańców miasta oraz 1 
692 (25,1%) mieszkańców wsi, co w sumie stanowi 50,5% mieszkańców gminy. Na koniec 2014 
r. zużycie wody dostarczanej wodociągami na jednego mieszkańca gminy wynosiło 16,9 m3, w tym 
dla terenu miasta 21,6 m3, a dla wsi 12,1 m3. Pobór wody dostarczanej do gospodarstw domowych 
wynosił 227 500 m3. 

System zaopatrzenia w wodę miasta i gminy Bełżyce oparty jest na 3 komunalnych ujęciach 
wód podziemnych w Bełżycach, Matczynie i Skrzyńcu. Sieć ujęć wody zasilających odbiorców na 
terenie gminy uzupełniają 2 ujęcia zlokalizowane na obszarach przyległych. Ujęcie wody w 
Łączkach (gmina Borzechów) obsługuje Wierzchowiska Górne i Stare, a ujęcie wody w Trzcińcu 
(gmina Chodel) obsługuje miejscowość Malinowszczyzna. 

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej wynosi 35,7 km (z czego większość na terenie miasta – 
26,7 km) i jest do niej podłączonych 215 budynków mieszkalnych (indywidualne i zbiorowe). Z 
sieci kanalizacyjnej w roku 2013 korzystało 4940 mieszkańców miasta oraz 203 mieszkańców 
obszaru wiejskiego (łącznie 5143 tj. 38,1% ogółu mieszkańców). Na koniec 2013 r. za 
pośrednictwem kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni odprowadzono 235 dam3 ścieków. 

Na pozostałym obszarze gminy odprowadzanie ścieków opiera się na zbiornikach 
bezodpływowych i wywozie ścieków wozami asenizacyjnymi oraz przydomowych 
oczyszczalniach ścieków. Na koniec 2013 r. w gminie istniało 805 zbiorników bezodpływowych 
oraz 85 przydomowych oczyszczalni. 

Kanalizacja deszczowa występuje jedynie na terenie miasta w postaci kolektora 
deszczowego, położonego wzdłuż ul. Fabrycznej.  

Miejska biologiczno-mechaniczna oczyszczalnia w Bełżycach o przepustowości (zgodnie z 
pozwoleniem wodnoprawnym Starosty Lubelskiego OŚR.6341.84.2014AM1 z dnia 1 sierpnia 
2014 r.) 1450,0 m3/śrd (Qmax=240,0 m3/h) przyjmuje wszystkie ścieki z miasta. Odbiornikiem 
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wód oczyszczonych jest rów melioracyjny zlokalizowany w km 16+990 rzeki Krężniczanki. 
Oczyszczalnia nie posiada strefy ochrony sanitarnej. 

Na terenie miejscowości Babin znajduje się lokalna mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia 
ścieków, obejmująca swoim zasięgiem osiedle mieszkaniowe dawnego PGR-u. Zgodnie z 
pozwoleniem wodnoprawnym Starosty Lubelskiego (znak: OŚR.6341.4.2013 z dnia 24 styczna 
2012 r.) przepustowość oczyszczalni wynosi 13,2 m3/śrd (Qmax=1,14 m3/h). Odbiornikiem wód 
oczyszczonych jest również rzeka Krężniczanka w jej 14+772 km, za pomocą wylotu rowu. 
 

Analiza osiągania celów środowiskowych  
1. Projekt zmiany studium dostosowuje planowane przeznaczenie terenu oraz 

sformułowane dla tego terenu kierunki i zasady zagospodarowania przestrzennego, w tym 
znaczący udział powierzchni zabudowy, do warunków geologiczno - hydrologicznych oraz 
związanych z tym uwarunkowań prawnych.  

2. Projekt zmiany studium właściwie dba o rozwój infrastruktury wodno - kanalizacyjnej i 
wymuszając właściwe rozwiązana z zakresu gospodarki ściekowej, odgrywające znaczącą rolę w 
utrzymaniu właściwej jakości wód.  

Podsumowując, stwierdza się że realizacja ustaleń projektu zmiany studium umożliwi 
spełnienie celów środowiskowych dla jednolitych części wód podziemnych i powierzchniowych, 
wynikających z Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz działu III ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo 
wodne (tj. Dz. U. 2015, poz. 469). 

5.3.4. Obiekty i obszary chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków 

W stosunku do zabytków wpisanych do ewidencji zabytków obowiązuje priorytet 
wymagań konserwatorskich: 
- uzgadnianie zamierzeń i działań inwestycyjnych, w trybie przepisów odrębnych, z organem ds. 
ochrony zabytków, 
- uzyskanie pozwolenia organu ds. ochrony zabytków dla wszelkich działań inwestorskich 
realizowanych w obiektach i na nieruchomościach wpisanych do rejestru zabytków. 

 
Wykaz obiektów nieruchomych wpisanych do Rejestru Zabytków Nieruchomych Województwa 
Lubelskiego 

 

Tabela 5. Wykaz obiektów nieruchomych wpisanych do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków położonych na 
obszarze miasta i gminy Bełżyce 

LP. MIEJSCOWOŚĆ OBIEKT ULICA NR 
NR 

REJESTRU 
UWAGI 

1 Babin 

Zespół przestrzenny: 
dwór, park wraz ze 

szpalerem drzew wzdłuż 
granicy północnej parku, 

stawy – na działkach 
wskazanych w dec., w 

gran. wg opisu w decyzji, 
zał. planu i opracowania 

ewidencyjnego 

  A/817  

2 Babin 

kapliczka z kamiennym 
krzyżem z figurą 

Chrystusa 
Ukrzyżowanego, w 

obrysie ścian 
zewnętrznych kapliczki, 
na działce wskazanej w 

decyzji, wg zał. mapy 

  A/1121  
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LP. MIEJSCOWOŚĆ OBIEKT ULICA NR 
NR 

REJESTRU 
UWAGI 

3 Bełżyce 

Kościół paraf. pw. 
Nawrócenia św. Pawła z 
wyposażeniem wnętrza, 

dzwonnica, cmentarz 
kościelny z 

drzewostanem (w gran. 
ogrodzenia), ogrodzenie 
cmentarza kościelnego 

Plac 
Kościel

ny 
7 A/26  

4 Bełżyce 

zespół dworsko-parkowy: 
dwór (d. szpital), park w 
gran. działki wskazanej 

w dec. – w gran. wg 
opisu decyzji oraz wg 

zał. planu i opracowania 
ewidencyjnego 

ul. Szpitalna  A/816  

5 Bełżyce dawny budynek zamkowy 
ul. 
Zamko

wa  

30 (d. 
36) 

A/121  

6 Matczyn 
drzewostan w miejscu 

otoczenia dawn. kościoła 
  A/137  

7 Matczyn 

zespół przestrzenny: 
dwór, park, stawy, w 

gran. obszaru 
wskazanego na zał. 

mapie, który odpowiada 
działce i częściom 

działek wskazanych w 
dec. 

  A/818  

8 Podole Pierwsze  

kaplica grobowa 
Ligowskich na 

cmentarzu parafialnym 
wraz z gruntem pod 

budowlą, 
na terenie cmentarza 

parafialnego 
rzymskokatolickiego, 

na działce wskazanej w 
dec., wg zał. mapy 

  A/1607  

9 Matczyn  

kaplica grobowa 
Ligowskich na 

cmentarzu parafialnym 
wraz z gruntem pod 

budowlą, 
na terenie cmentarza 

parafialnego 
rzymskokatolickiego, 

na działce wskazanej w 
dec., wg zał. mapy 

  A/1607  

10 Wronów 
park dworski, w gran. 
działek wskazanych w 

dec., wg zał. planu 
  A/932  

Źródło: Materiały udostępnione przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie 
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Obiekty i zespoły wpisane do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków województwa lubelskiego: 
 
Tabela 6. Wykaz obiektów nieruchomych ujętych w Wojewódzkie Ewidencji Zabytków położonych na 
obszarze miasta i gminy Bełżyce 

L
P
. 

MIEJSCOWOŚ
Ć 

OBIEKT ULICA 
N
R 

LOKALIZACJA 
(NR DZIAŁKI) 

UWAGI 

1 Babin 
Stodoła w zespole 
dworsko-parkowym  

  3/3  

2 Babin 
Spichlerz w zespole 
dworsko-parkowym 

  3/3  

3 Bełżyce-Centrum 
Organistówka w zespole 
kościelnym 

Pl. Kościelny  260  

4 Bełżyce-Centrum 
Kostnica w zespole 
kościelnym 

Pl. Kościelny  153  

5 Bełżyce-Rolne 
Brama wjazdowa na 
cmentarz parafialny 

ul. T. Kościuszki  534  

6 Bełżyce-Centrum 
Zdrój Władysława 
Jagiełły  

ul. Partyzantów   153  

7 Krężnica Okrągła Zespół dworsko-parkowy   
171/20; 
171/21;171/51 

 

8 Krężnica Okrągła 
Dwór w zespole 
dworsko-parkowym  

  171/51  

9 Krężnica Okrągła 
Oficyna w zespole 
dworskim 

  171/51  

1
0 
Krężnica Okrągła 

Stajnia w zespole 
dworsko-parkowym  

  171/27  

1
1 
Krężnica Okrągła 

Pozostałości parku w 
zespole dworsko-
parkowym  

  171/51  

1
2 
Krężnica Okrągła 

Pomnik na mogile 
partyzantów AK 

  4727/2  

1
3 
Matczyn 

Kościół pw. 
Wniebowzięcia NMP na 
działce 398/2 

  398/4  

1
4 
Matczyn 

Chlewnia w zespole 
dworsko-parkowym  

  318/1  

1
5 
Skrzyniec  Kapliczka przydrożna    493  

1
6 
Wierzchowiska Stare Kapliczka   Obok dz. 492/5  

Źródło: Materiały udostępnione przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie 

 
5.3.5. Obszary i obiekty chronione na podstawie innych niż powyższe przepisów 

odrębnych 

5.3.5.1. Gleby pochodzenia organicznego i grunty wysokich klas bonitacyjnych 
 

Grunty rolne I, II, III klasy bonitacyjnej podlegają ochronie na mocy ustawy z dnia 3 lutego 
1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Zgodnie z art. 7 ust. 1 i 2 tejże ustawy przeznaczenia 
gruntów rolnych na cele nierolnicze dokonuje się w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego i wymaga ono zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi dla klas I-III. 

Ze względu na nowelizację ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (art. 10b. w 
brzmieniu: przepisów rozdziału 2 (Ograniczanie przeznaczania gruntów na cele nierolnicze i 
nieleśne) nie stosuje się do gruntów rolnych stanowiących użytki rolne, położonych w granicach 
administracyjnych miast), użytki rolne wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego i 
organicznego (zaliczone dla klas I, II, III, IIIa i IIIb) oraz użytki rolne (klas IV, IVa, IVb, V i VI) 
wytworzone z gleb pochodzenia organicznego, położone w granicach administracyjnych miast, 
nie podlegają warunkom ochrony określonym w tej ustawie, a co za tym idzie nie ma konieczności 
uzyskiwania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze poprzez ustalenie 
innego niż rolniczy sposób użytkowania gruntów rolnych. 
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5.3.5.2. Lasy, lasy ochronne 
 

Lasy podlegają ochronie na mocy ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych. Zgodnie z art. 7 ust 1 i 2 tejże ustawy przeznaczenie gruntów leśnych na cele 
nieleśne dokonuje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i wymaga ono 
zgody: 

1) Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa dla gruntów leśnych 
stanowiących własność Skarbu Państwa; 

2) Marszałka województwa dla pozostałych gruntów leśnych. 
W lasach Nadleśnictwa Świdnik obowiązują zasady gospodarowania określone w Planie 

Urządzenia Lasu (decyzja Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2011 r.).  

Na terenie miasta i gminy Bełżyce nie występują żadne lasy ochronne. 

5.4. Sozologia – stan środowiska naturalnego, jego zagrożenia i identyfikacja 
potencjalnych źródeł zagrożeń 

5.4.1. Stan środowiska – ocena jakości środowiska 
 

 Ocena jakości środowiska została sporządzona na podstawie wyników badań 
prezentowanych przez Wojewódzki Inspektorat Środowiska w Lublinie. Coroczne raporty 
dotyczące jakości poszczególnych komponentów środowiska abiotycznego pozwalają na 
kompleksową diagnozę stanu wód podziemnych, powierzchniowych, powietrza, gleb a także 
poziomu pól elektromagnetycznych. Wyniki prezentowane są dla całego województwa, a badania 
prowadzone są w miejscach najbardziej reprezentatywnych. 

 

Powietrze 
Do głównych źródeł zanieczyszczeń powietrza zalicza się: zakłady przemysłowe, kotłownie, 

paleniska domowe, transport i rolnictwo. Większość z nich to zanieczyszczenia energetyczne, 

powstające przy spalaniu paliw. Poszczególne kategorie zagospodarowania wpływają na stan 

powietrza poprzez:  

sektor komunalno-bytowy – głównie spalanie odpadów w domowych piecach, które nie 

wytwarzają wystarczająco wysokiej temperatury do całkowitego spalenia odpadów, takich jak 

tekstylia, guma i tworzywa sztuczne. W związku z czym do atmosfery przedostają się szkodliwe 

substancje w postaci sadzy, węglowodorów aromatycznych, merkaptanów oraz innych 

szkodliwych dla zdrowia ludzi substancji. Zjawisko nasila się w okresie grzewczym, a szczególnie 

widoczne jest na obszarach zwartej zabudowy.  

źródła komunikacyjne – głównie zły stan techniczny pojazdów, przestoje w ruchu 

spowodowane złą organizacją ruchu lub zbyt małą przepustowością dróg; zły stan nawierzchni 

dróg i rodzaj paliwa. Występowanie i nasilenie tych czynników powoduje, że na skrzyżowaniach 

i trasach komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu występuje wysokie zanieczyszczenie 

powietrza substancjami pochodzącymi ze spalania paliw (tlenek węgla, tlenek azotu, 

węglowodory lotne, związki ołowiu). Emisja komunikacyjna jest bardzo nierównomierna - 

związana ściśle z natężeniem pojazdów i zależy od pory dnia (wzrasta w godzinach szczytu tj. 

dojazdu do pracy i powrotu do domu) oraz roku (wzrasta w okresie letnim - wzmożony ruch 

turystyczny). Największy ruch samochodowy, a co za tym idzie największe zanieczyszczenie 

liniowe, występuje na drogach o utwardzonej nawierzchni, przede wszystkim na drogach 

krajowych. 

emisje technologiczne tj. emisje z pobliskich zakładów przemysłowych (procesy 

technologiczne, prywatne zakłady np. rzemieślnicze, rolnictwo) – główną przyczyną tego typy 

zanieczyszczeń jest przede wszystkim brak lub zły stan technicznych zabezpieczeń oraz 

przestarzałe procesy technologiczne.  
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Bliskie położenie Bełżyc w stosunku do centralnego ośrodka województwa bezpośrednio 

wpływa na jakość powietrza terenu całej gminy. Stosunkowo niski stopień urbanizacji gminy 

kompensuje się z sąsiedztwem aglomeracji lubelskiej. Zatem pomimo relatywnie niskiego udziału 

przemysłu w strukturze gospodarczej a co za tym idzie spodziewanego niskiego wpływu na 

środowisko, charakter miasta (Lublin) i jego aglomeracji powoduje, że uciążliwości z tego 

wynikające wychodzą daleko poza jej obszar. 

 Pomiary jakości powietrza atmosferycznego udostępnione przez Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska wskazały, że dopuszczone normy przekroczone są jedynie w przypadku pyłu 

zawieszonego PM10. Głównymi źródłami jego emisji są: indywidualne systemy grzewcze 

wykorzystujące węgiel, drewno, biomasę) oraz ruch komunikacyjny zwłaszcza drogowy. 

Uciążliwości wynikające z jego istnienia pogłębiane są przez niekorzystne warunki pogodowe – 

głównie brak wiatru.  

Oceny dokonuje się dla: dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), benzenu (C6H6), 
tlenku węgla (CO) i ozonu (O3), pyłu zawieszonego PM2,5, pyłu zawieszonego PM10 oraz 
zawartych w nim: ołowiu (Pb), arsenu (As), kadmu (Cd), niklu (Ni) i benzo(a)pirenu (BaP) przy 
uwzględnieniu kryteriów związanych z ochroną zdrowia oraz dwutlenku siarki (SO2), tlenków  

azotu (NOx) i ozonu (O3) przy uwzględnieniu kryteriów związanych z ochroną roślin  

Tabela 7. Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń uzyskane w ocenie rocznej 

dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia ludzi. 

Nazwa 
strefy 

Kod 
strefy 

Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całej 
strefy 
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strefa 
lubelska 

PL0602 A A C d A A A A A A A C B d 

klasa A - jeżeli stężenia substancji na terenie strefy nie przekraczają odpowiednio poziomów 
dopuszczalnych bądź poziomów docelowych,  
klasa B – jeżeli stężenia substancji na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne lecz nie 
przekraczają poziomów dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji,  
klasa C - jeżeli stężenia substancji na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne powiększone o 
margines tolerancji, w przypadku gdy margines tolerancji nie jest określony – poziomy dopuszczalne 
bądź poziomy docelowe,  
Źródło: WIOŚ, Lublin 2014 
 

Tabela 8. Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń uzyskane w ocenie rocznej 
dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony roślin 

Nazwa strefy Kod strefy 

Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla 
obszaru całej strefy 

dwutlenek siarki 
SO2 

tlenki azotu NOX Ozon O3 

strefa lubelska PL0602 A A A 
klasa A – poziom substancji nie przekracza dolnego progu oszacowania  
Źródło: WIOŚ, Lublin 2013 
 

Na jakość powietrza na terenie gminy wpływają przede wszystkim lokalne źródła 
zanieczyszczeń pochodzące ze spalania paliw. Ciągłej poprawie ulega jakość powietrza pod 
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względem zawartości siarki i tlenku węgla, co wynika z poprawiającej się jakości paliw 
stosowanych do ogrzewania budynków oraz stosowania nowych technologii. Wzrasta zawartość 
tlenków azotu, którego głównym źródłem pochodzenia jest transport komunikacyjny - ilość 
samochodów na drogach ciągle rośnie. Na ograniczenie tlenków azotu w powietrzu może 
wpłynąć: poprawa stanu technicznego pojazdów – nowsze samochody posiadają instalacje 
zmniejszające emisję szkodliwych substancji do atmosfery oraz dbanie o właściwy stan 
techniczny nawierzchni. 

Hałas 
Do głównych źródeł hałasu kształtujących klimat akustyczny gminy Bełżyce zalicza się: 

– komunikację samochodową,  
– zakłady przemysłowe, rzemieślnicze i usługowe, 
– obiekty publiczne, takie jak: stadiony, tereny zabaw,  
– tereny budowy, 
– lotnisko w Radawcu. 

Największe zagrożenie dla klimatu akustycznego na terenie gminy stanowi hałas drogowy, 
co jest związane przede wszystkim z gwałtownym przyrostem w ostatnich latach liczby 
samochodów. Przez teren gminy nie przebiega żadna linia kolejowa, nie mieści się tu również 
żaden port lotniczy. W sąsiedniej gminie – Konopnica, w miejscowości Radawiec (w odległości 
około 3 km od granicy gminy) znajduje się Aeroclub Lubelski, którego wpływ na klimat 
akustyczny przylegającej części gminy Bełżyce jest znikomy. 

Pozytywnym czynnikiem poprawiającym klimat akustyczny gminy jest istnienie obwodnicy 
Bełżyc. Wyprowadza ona główny ruch samochodowy poza tereny zabudowane miasta, dzięki 
czemu hałas komunikacyjny jest jeszcze mniej uciążliwy, zwłaszcza na terenach zabudowanych. 

Monitoring hałasu prowadzony przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska nie 
obejmuje miasta ani gminy Bełżyce gdyż nie jest to miejsce potencjalnie narażone na zagrożenia 
ponadnormatywnym hałasem. 

Wody powierzchniowe - rzeki 

 Ostatnie badania jakości wód powierzchniowych odnośnie cieków wodnych 
przepływających przez gminę Bełżyce zostały przeprowadzone w 2010 r. na rzece Krężniczanka 
w punkcie pomiarowo-kontrolnym Krężnica Jara na terenie gminy Niedrzwica Duża. Można 
jednak przypuszczać, że jakość i stan wody na odcinku w gminie jest nie gorszy niż punkcie 
kontrolnym. Badania wskazały na umiarkowany stan ekologiczny rzeki.  

Tabela 9. Stan ekologiczny rzeki Krężniczanka w punkcie Krężnica Jara w 2010  
Klasa elementów biologicznych Klasa elementów 

hydromorfologicznych 

Klasa elementów 

fizykochemicznych 

III umiarkowana 
(makrobezkręgowce bentosowe) 

I bardzo dobra poniżej stanu dobrego 
(fosforany) 

Stan ekologiczny 
UMIARKOWANY 

Źródło: WIOŚ 2010 r. 
 

Pozostałe cieki nie zostały objęte monitoringiem. Przypuszcza się jednak, że na terenie 
gminy może istnieć zagrożenie zanieczyszczenia wód nawozami oraz innymi substancjami 
pochodzenia rolniczego, a także zanieczyszczeniami pochodzenia komunikacyjnego. 

Wody podziemne 

Ostatnie badania stanu wód podziemnych zostały przeprowadzone w 2011 r. Wykazały 
one, że wody podziemne są w dobrym stan chemicznym i dobrej jakości – II klasy. Charakteryzują 
się podwyższoną zawartością wapnia co jest skutkiem budowy geologicznej. Ocena wód pod 
kątem badań mikrobiologicznych w województwie wykazała zanieczyszczenie wód źródlanych 
bakteriami grupy coli. 
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Pola elektromagnetyczne 
 Pola elekromagnetyczne występują w otoczeniu wszystkich urządzeń elektrycznych. 

Stacje bazowe telefonii komórkowej, stacje radiowe i telewizyjne, stacje radiolokacyjne czy linie 
elektroenergetyczne wysokiego napięcia są źródłami pól elektromagnetycznych – 
promieniowania niejonizującego.   

Badania poziomu pola elektromagnetycznego z 2012 r. przeprowadzone przez Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie wskazały, że na terenie całego województwa 
lubelskiego nie dochodzi do przekroczeń wartości składowej elektrycznej pola 
elektromagnetycznego wynoszącej 7 V/m. Jeden z punktów pomiarowych został zlokalizowany 
na terenie gminy w mieście Bełżyce przy ul. Zamkowa/Spółdzielcza. Średnia arytmetyczna 
zmierzonych wartości skutecznych natężeń pól elektrycznych promieniowania 
elektromagnetycznego dla zakresu częstotliwości co najmniej od 3 MHz do 3 000 MHz uzyskanych 
dla punktu pomiarowego wyniosła zaledwie 0,08 V/m. 

Wśród obiektów generujących największe pole elektroenergetyczne:  

 

Tabela 10. Wykaz pozwoleń radiowych dla stacji  

Lp. Nazwa Operatora Nr Decyzji Rodz. decyzji Data ważności Lokalizacja Id Stacji 

1 P4 Sp. z o.o. GSM900/4/1677/2/11 
Zmiana 

pozwolenia 
2019-05-31 

Bełżyce, ul. 
Fabryczna 
20 

LUB3312 

2 P4 Sp. z o.o. MNET/4/2882/1/14 Pozwolenie 2024-01-31 
Bełżyce, ul. 
Fabryczna 
20 

LUB3312 

3 POLKOMTEL S.A. GSM900/1/3299/1/08 Pozwolenie 2018-09-30 
Bełżyce, 
Fabryczna 
2, komin 

11714 

4 POLKOMTEL S.A. GSM900/1/6126/2/12 Pozwolenie 2023-01-31 
Bełżyce, 
Fabryczna 2 

11714 

5 POLKOMTEL S.A. MNET/1/40346/2/14 
Zmiana 

pozwolenia 
2018-06-30 

Bełżyce, 
Fabryczna 2 

11714 

6 
T-Mobile Polska 
S.A. 

MNET/11/86083/4/15 
Zmiana 

pozwolenia 
2022-09-30 

Bełżyce, 
Fabryczna 2 

27354 

7 SFERIA S.A. LTE800/9/1027/1/14 Pozwolenie 2018-12-31 
Bełżyce, 
Fabryczna 2 

BT11714 

8 MOBYLAND LTE1800/10/0935/1/12 Pozwolenie 2022-07-31 
Bełżyce, 
Fabryczna 
2, komin 

P11714 

9 AERO 2 Sp. z o.o. UMTS900/5/1669/1/12 Pozwolenie 2022-10-31 
Bełżyce, 
Fabryczna 2 

P11714 

10 P4 Sp. z o.o. UMTS900/4/0668/1/11 Pozwolenie 2021-05-31 
Bełżyce, 
Fabryczna 
20 

LUB3312 

11 P4 Sp. z o.o. UMTS2100/4/3006/2/11 
Zmiana 

Pozwolenia 
2019-05-31 

Bełżyce, 
Fabryczna 
20 

LUB3312 

12 POLKOMTEL S.A. UMTS2100/3/2530/1/08 Pozwolenie 2018-08-31 
Bełżyce, 
Fabryczna 2 

11714 

13 
T-Mobile Polska 
S.A. 

UMTS2100/2/3787/1/11 Pozwolenie 2021-05-31 
Bełżyce, 
Fabryczna 2 

27354 

Źródło: https://www.uke.gov.pl/ 
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Gleby 
  

Gmina nie posiada aktualnych badań stanu gleb. Można jednak przypuszczać, że stan ten nie 
uległ zmianie od czasu ostatnich pomiarów, gdyż krajobraz nie uległ znacznym przekształceniom, 
a gleby są komponentem środowiska, który na skutek podobnych przekształceń ulega powolnej 
ale stałej degradacji.  

Badanie przedstawione przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą w Lublinie w 2005 r. 
wskazują, że gleby kwaśne i bardzo kwaśne (na glebach bardzo lekkich odczyn <4,5 pH, na glebach 
ciężkich 6,5 pH) stanowią 21-40% wszystkich gleb w gminie. Przyczyną zakwaszenia są: klimat 
umiarkowany z przewagą opadów nad parowaniem; rośliny, które pobierają niezbędne im do 
wzrostu pierwiastki zwłaszcza Ca i Mg; czynniki antropogeniczne związane z uprawianiem 
rolnictwa (stosowanie nawozów) oraz szeroko rozumiana gospodarka wpływająca na ogólne 
zanieczyszczenia powietrza, a w konsekwencji także i na opady. Dla gleb tych w większości 
wskazane jest wapnowanie, które ogranicza negatywne skutki zakwaszenia gleb. 

Z rolniczego punktu widzenia największe znaczenie ma zawartość w glebie pierwiastków 
takich jak fosfor, potas i magnez - w formach przyswajalnych. Wpływają one na jakość i zasobność 
plonów. Gleby IV i V klasy zasobności w fosfor, odpowiadające niskiej i bardzo niskiej zasobności, 
zajmują mniej niż 20% gminy. Gleby te zawierają mniej niż 10,0 mg P205/100g gleby. Niska i 
bardzo niska zawartość potasu (na glebach lekkich <7,5 K2O mg/100 g gleby, na ciężkich <15,0 
K2O mg/100 g gleby) występuje na powierzchni gminy zawierającej się w przedziale 21-40%. 
Trzecim podstawowym pierwiastkiem chemicznym warunkującym dobrą jakość gleb jest 
magnez. W gminie ponad połowa gleb (61-80%) posiada niedobory tego pierwiastka. Na glebach 
tych zawartość Mg/100g wynosi <2,0 na glebach lekkich i <6,0 na glebach ciężkich. 

Oprócz upraw rolnych prowadzących do wyjałowienia gleb największe zagrożenie 
stanowią zasolenie oraz alkalizacja gleb. Źródłem jej są zarówno czynniki naturalne (skała 
macierzysta) jak i antropogeniczne takie jak emisja pyłów o odczynie zasadowym, paleniska 
indywidualne, alkaiczne związki używane do ograniczania śliskości jezdni. Wyżej wymienione 
czynniki prowadzące do wzrostu pH są także przyczyną zasolenia gleb. Nadmierna koncentracja 
tych środków powoduje ograniczanie możliwości pobierania składników pokarmowych przez 
rośliny, a niektóre substancje są wręcz toksyczne dla roślin. 

 
Gospodarka odpadami 
  

 Miasto i gmina Bełżyce posiada uregulowaną gospodarkę odpadami stałymi, prowadzoną 
zgodnie z „Planem gospodarki odpadami województwa lubelskiego 2017” (2012 r.) - załącznik do 
uchwały Nr XXIV/397/2012 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 lipca 2012 r. 

Podstawowym sposobem unieszkodliwiania odpadów jest ich deponowanie na 
składowiskach. Na terenie miasta i gminy Bełżyce nie ma czynnego składowiska odpadów. 
Zgodnie z „Planem gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2017” Gminne 
Składowisko Odpadów Komunalnych przy tzw. „drodze Czółnowskiej” w Bełżycach pod koniec 
2011 r. było całkowicie zapełnione (pojemność całkowita – 48 210,00 m3, masa zeskładowanych 
odpadów w 2011 r. – 1 271,53 Mg). Składowisko zostało zamknięte pod koniec 2012 r. i poddane 
rekultywacji. 

  
 Przekształcenia powierzchni ziemi 
 
 Na terenie opracowania oraz w najbliższej strefie nie występują udokumentowane 
naturalne zagrożenia mogące wpływać na rzeźbę terenu. Brak jest udokumentowanych zagrożeń 
wynikających z masowych ruchów ziemi – brak osuwisk wpisanych do rejestru terenów 
zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy.  Potencjalne 
zagrożenia wynikające ze zróżnicowanej budowy geologicznej oraz morfologii terenu zostały 
opisane w rozdziale 5.1.1.3 Osuwiska.   
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Zagrożenia powodziowe 
 
 Zgodnie z Ustawą Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001r. (tj. Dz. U. 2015, poz. 469.) przez 
obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi rozumie się określone we wstępnej ocenie 
ryzyka powodziowego obszary, na których istnieje znaczące ryzyko powodzi lub jest 
prawdopodobne wystąpienie znaczącego ryzyka powodzi. 

Według danych z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej gmina Bełżyce leży poza 
strefą bezpośredniego zagrożenia powodzią związaną ze zwiększonym stanem wód w Wiśle.  

5.4.2. Potencjalne zagrożenia środowiska przyrodniczego 
 

Wśród zagrożonych komponentów środowiska należy wymienić: 

1) abiotyczne: 
- powietrze atmosferyczne; 
- powierzchnię ziemi; 
- glebę; 
- wody powierzchniowe; 
- wody gruntowe. 

2) biotyczne: 
- florę (zarówno zespoły roślinne jak i poszczególne gatunki roślin); 
- faunę; 
- ludzi. 

Zagrożenia dla wymienionych wyżej poszczególnych komponentów przyrody stanowią 
bezpośrednie zagrożenie dla krajobrazu, a także naturalnych środowisk rozwoju roślin oraz życia 
zwierząt i ludzi, prowadząc w efekcie do obniżenia ich odporności lub zmian formacji (w 
przypadku zbiorowisk roślinnych), wyginięcia lub zmniejszania liczebności niektórych gatunków 
roślin i zwierząt lub pogarszania kondycji i zdrowia (w przypadku ludzi i zwierząt). 

Poniżej podano rodzaj zagrożeń dla poszczególnych elementów przyrody, źródło ich 
powstawania oraz znaczenie (rozmiary) dla obszaru opracowania. 

Zagrożenia komponentów abiotycznych 

Główne źródła emisji podstawowych zanieczyszczeń do powietrza: 
− dla SO2 – sektor komunalno-bytowy; dominujący udział w zanieczyszczeniu powietrza ma 

spalanie węgla kamiennego, koksu, olejów opałowych; zużycie tych paliw jest maksymalne w 
czasie jesiennym i zimowym, stąd też zdecydowanie większe zasiarczenie atmosfery 
odnotowuje się w tym okresie; 

− dla NO2 – transport i komunikacja, w mniejszym stopniu energetyka zawodowa; w stężeniach 
dwutlenku azotu decydującą rolę odgrywa emisja ze środków transportu, niewielki procent 
pochodzi z procesów spalania, co wiąże się głównie ze zmiennością dobową; 

− dla CO – transport drogowy, w mniejszym stopniu spalanie paliw w kotłowniach; 

− dla pyłu PM10 – głównie energetyka, ciepłownictwo oraz przemysł, dodatkowo unoszenie się 
pyłu z dróg, dachów, pól uprawnych, emisja pochodząca z indywidualnego ogrzewania 
budynków szczególnie w okresie grzewczym. W stężeniach pyłu dużą rolę odgrywa także 
emisja tzw. „niezorganizowana” np. pylenie ze źle zagospodarowanych obszarów np. pasów 
drogowych czy źle zabezpieczonych składowisk odpadów. 

Na stan powietrza wpływ ma emisja antropogeniczna (związana z działalnością człowieka) 
oraz o marginalnym znaczeniu emisja naturalna (związana z procesami zachodzącymi w naturze). 
Na emisję antropogeniczną składa się emisja zanieczyszczeń z zakładów przemysłowych oraz 
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energetycznych, tzw. emisja niska (związania z gospodarką komunalną np. kotłownie, 
indywidualne paleniska domowe, prywatne zakłady) oraz emisja komunikacyjna.  

  Źródła zanieczyszczeń powietrza według źródła pochodzenia są: 

− tzw. emisja niska - główną przyczyną zanieczyszczeń jest spalanie odpadów w domowych 
piecach, które nie wytwarzają wystarczająco wysokiej temperatury do całkowitego spalenia 
odpadów takich jak tekstylia, guma i tworzywa sztuczne. W związku z tym do atmosfery 
przedostają się szkodliwe substancje w postaci sadzy, węglowodorów aromatycznych, 
merkaptanów oraz innych szkodliwych dla zdrowia ludzi substancji. Zjawisko nasila się w 
okresie grzewczym, a szczególnie widoczne jest w przypadku zwartej zabudowy 

− emisja komunikacyjna - główną przyczyną zanieczyszczeń komunikacyjnych jest m.in. zły 
stan techniczny pojazdów, przestoje w ruchu spowodowane jego złą organizacją lub zbyt 
małą przepustowością dróg, zły stan nawierzchni dróg, rodzaj paliwa. Występowanie i 
nasilenie tych czynników powoduje, że na skrzyżowaniach i trasach komunikacyjnych o 
dużym natężeniu ruchu występuje wysokie zanieczyszczenie powietrza substancjami 
pochodzącymi ze spalania paliw (tlenek węgla, dwutlenek węgla, tlenek azotu, węglowodory 
aromatyczne oraz pyły zawierające związki ołowiu, niklu, kadmu i miedzi). Emisja 
komunikacyjna nabiera coraz większego znaczenia ze względu na rosnącą liczbę pojazdów 
na drogach oraz wzmożony ruch tranzytowy. Przez omawiany teren przebiega droga krajowa 
nr 92 - generuje ona wzmożony ruch samochodowy, a co za tym idzie największe 
zanieczyszczenia liniowe.  

Podsumowując na pogorszenie jakości powietrza atmosferycznego mają wpływ między 
innymi:  
- nieekologiczne źródła ciepła (kotłownie zakładowe, paleniska indywidualne…) (emisja do 

atmosfery pyłów i dymów), zagrożenie małe lokalnie średnie;  
- mechaniczne środki transportu (emisja do atmosfery dymów i gazów), zagrożenie małe 

lokalnie średnie do dużego; 
- źródła wtórne („dzikie wysypiska”), emisja do atmosfery niebezpiecznych związków 

pochodzących z rozkładu lub niewłaściwego składowania śmieci oraz nieprzyjemnych 
związków lotnych (zapachy), rozmiary lokalne małe 

- zanieczyszczenia napływające z sąsiednich terenów.  
 
Źródłami zagrożenia powierzchni ziemi (głównie jej ukształtowania) są czynniki 

antropogeniczne: 
- zamiana naturalnych formacji roślinnych na rzecz gruntów ornych i nieużytków lub 

zabudowy (zwiększona erozja powierzchni ziemi, powodowana zwiększeniem spływu 
powierzchniowego wód) – występują na znacznych powierzchniach (szczególnie 
niebezpieczne na glebach gliniastych, z warstwą słaboprzepuszczalną),  

- zmiany w ukształtowaniu powierzchni powodowane wykopami pod zabudowę, drogi itp.; 
występują głównie na obszarach przeznaczonych do zainwestowania,  

- nadmierna zabudowa powierzchni biologicznie czynnej. 
 

Przyczyną zanieczyszczenia gleb jest degradacja chemiczna i fizyczna. Do degradacji 
fizycznej dochodzi w skutek wzrostu urbanizacji tj. rozwój budownictwa i towarzyszącej mu 
infrastruktury. Inną przyczyną degradacji fizycznej jest erozja wodna i nielegalna eksploatacja 
kruszywa. Do degradacji chemicznej może dojść natomiast poprzez wzmożone natężenie ruchu 
kołowego. Tereny sąsiadujące z drogą krajową uznać należy za potencjalne źródło metali ciężkich. 

Nierozpoznane badaniami lecz częste na terenie gminy i miasta jest także powierzchniowe 
dewastowanie pokrywy glebowej wskutek zaśmiecenia, dzikiego składowania odpadów, 
rozkopywania powierzchni terenu. Stwarza to obraz ogólnej powierzchniowej dewastacji terenu, 
w tym także pokrywy glebowej.  
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Podsumowując głównymi źródłami zanieczyszczeń dla pokrywy glebowej są: 

− zmiana formacji roślinnych na rzecz nieużytków (zwiększona erozja wodna gleb, 
powodowana zwiększeniem infiltracji) 

− zanieczyszczenie gleb przez odpady komunalne i gospodarcze 
− gromadzenie i lub transport odpadów oraz zakłady, które mają zatwierdzony program 

gospodarki odpadami niebezpiecznymi mogą stanowić potencjalne źródło zagrożenia. 
− zanieczyszczenie gleb metalami ciężkimi – wywoływane głównie przez zakłady przemysłowe 

oraz ruch pojazdów mechanicznych 
− zmiany struktury oraz zawartości makro i mikroelementów związane z niewłaściwą kulturą 

agrotechniczną 
 

Wody powierzchniowe i podziemne są elementem w niewielkim stopniu zagrożonym, ale 
wpływającym na pozostałe komponenty środowiska. Wśród źródeł wpływających na pogorszenie 
ich jakości należy wymienić: 
− ścieki deszczowe – odprowadzanie niepodczyszczonych wód deszczowych do gruntu, rowów 

a dalej do rzek – stanowi niebezpieczeństwo dla tych wód; stopień zagrożenia – małe; 
− dzikie wysypiska odpadów bytowych i gospodarskich (głównie występujące w obniżeniach 

terenu, w lasach, w starych wyrobiskach itp.) – powodują przedostawanie się do wód 
powierzchniowych i gruntowych substancji szkodliwych i stanowią poważne źródło skażeń; 
zagrożenie średnie, lokalnie – duże; 
 
Zagrożenia komponentów biotycznych 

Do głównych i potencjalnych zagrożeń dla szaty roślinnej terenu objętego studium można 
zaliczyć: urbanizację i komunikację, rolnictwo. Największym zagrożeniem dla flory jest zmiana 
warunków siedliskowych lub ich bezpośrednie niszczenie. 

Zmiany abiotycznych komponentów przyrody prowadzą w dalszej kolejności do zmian w 
roślinności i faunie.  

Zarówno dla flory jak i dla fauny największe znaczenie mają zmiany w poziomie i trofizmie 
wód gruntowych i powierzchniowych oraz ich jakość. Obniżanie poziomu wód gruntowych 
powoduje ubożenie i degradację środowiska ich występowania, a co za tym idzie zbiorowisk 
roślinnych i poszczególnych gatunków; zagrożenie średnie. 

Zbiorowiska roślinne narażone są także na inne niekorzystne zmiany, powodowane 
niewłaściwą gospodarką człowieka, a w szczególności na : 
 celowe ich usuwanie przez człowieka lub zmianę użytkowania (np. z łąk na tereny 

zabudowane),  
 wypieranie zbiorowisk naturalnych i półnaturalnych przez zbiorowiska synantropijne; 

zagrożenie średnie do dużego; 
 wprowadzanie nowych konkurencyjnych gatunków (tzw. introdukowanych), obcych 

rodzimej roślinności; zagrożenie małe, lokalnie średnie; 

Zagrożonym jest także człowiek. Źródłami zagrażającymi jego zdrowiu są: 

 zanieczyszczenia wód podziemnych (szczególnie na obszarach płytkich wód gruntowych 
stanowiących źródło wody pitnej), stopień zagrożenia – małe, średnie do dużego; 

 zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego (szczególnie ważne przy dużych trasach 
przelotowych); zagrożenie małe lokalnie średnie do dużego; 

 skażenia gleb (szczególnie ważne na obszarach przeznaczonych do produkcji rolnej) – małe, 
lokalnie (przy drogach) średnie do dużego; 

 smog elektromagnetyczny (zagrożenia lokalne małe do średniego wzdłuż przebiegu linii 
elektroenergetycznych oraz stacji transformatorowych) 

 hałas (lokalnie przy ciągach komunikacyjnych, głównie przy kolei i drogach samochodowych 
o dużym natężeniu ruchu (droga krajowa) oraz przy niektórych zakładach produkcyjnych), 
rozmiary zagrożenia lokalne – średnie do dużego; 
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 wibracje (ciągi komunikacyjne – kolej i drogi, niektóre zakłady produkcyjne), rozmiary 
zagrożenia lokalne – małe do średniego; 

 inne (uciążliwe sąsiedztwo: fermy hodowlane; ubojnie; inne …). 
 

5.5. Potencjalne zmiany istniejącego stanu środowiska w przypadku braku realizacji 
projektu zmiany studium 
 

Wariant zerowy określa kierunki zmian jakie nastąpią w środowisku w przypadku braku 
realizacji niniejszego projektu zmiany studium. Ocenie będzie przede wszystkim podlegać 
możliwa intensywność niepożądanych zmian zachodzących w środowisku, mogących w efekcie 
prowadzić do jego degradacji. Największy wpływ na środowisko może powodować 
dotychczasowe użytkowanie i zagospodarowanie oraz działalność człowieka.  

W przypadku braku realizacji przedstawionego do oceny projektu zmiany studium, dalsza 
polityka przestrzenna zmienianych obszarów w gminie Bełżyce prowadzona będzie w oparciu o 
aktualnie obowiązującą zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Bełżyce, którą Rada Gminy uchwaliła 10 września 2008 r. 
(Uchwała Nr VIII/68/2011 Rady Miejskiej w Bełżycach). Dokument ten składa się z 2 części: 
− części tekstowej; 
− części graficznej. 

Przyjmując, że rozwój gminy będzie zmierzał w kierunku ustalonym przez obowiązujące 
studium stopień antropopresji na środowisko będzie nieco niższy niż przedmiotowy projekt 
zmiany studium. Wynika to głównie z wprowadzenia w projekcie studium drugiej linii zabudowy 
a tym samym większych powierzchni obszarów zainwestowanych. Jednocześnie projekt zmiany 
studium wprowadza dodatkowe kierunki rozwoju tj. elektrownie fotowoltaiczne oraz 
elektrownie wiatrowe.  

Wariant zerowy pozbawiony wyżej wymienionych form użytkowania terenu uważany jest za 
stosunkowo korzystny dla środowiska przyrodniczego. Respektując jednak zasady 
zrównoważonego rozwoju czyli nie tylko poszanowanie środowiska ale i względów społecznych 
czy gospodarczych nie należy wykluczać rozwoju przestrzennego gminy uwzględniającego te 
uwarunkowania.  

 
6. Charakterystyka, analiza i ocena ustaleń projektu zmiany studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego 
 
6.1. Ustalenia ogólne studium i ich przewidywany wpływ na środowisko  
 

Studium wyróżnia w strukturze funkcjonalno-przestrzennej 3 strefy: 
-  strefa dominacji funkcji ekologicznych i przyrodniczo-krajobrazowych z rozwojem 

osadnictwa i funkcji turystycznych (E-K-Z), 
- strefa dominacji funkcji rolno - leśno - osadniczej (R-L-Z),   
- strefa dominacji zabudowy (Z). 

 
Wyróżnienie takich stref funkcjonalno-przestrzennych przyczynia się do 
wprowadzenia/zachowania ładu przestrzennego oraz racjonalnego gospodarowania 
przestrzenią. Nie wpływa negatywnie na środowisko a wręcz przeciwnie. Stwarza warunki dla 
rozwoju procesów przyrodniczych w skali całej gminy w powiązaniu z regionem starając się 
zachować ciągłość lokalnych korytarzy ekologicznych. 

 

Na terenach zwartej zabudowy i zainwestowania, leżących w obrębie opisanych powyżej stref 
funkcjonalnych wyszczególniono obszary funkcjonalne, w których przewidziane jest utrzymanie 
i/lub przekształcenie istniejącej oraz rozwój nowej zabudowy i inwestycji, z podziałem na: 

- obszar koncentracji zabudowy miejskiej (M), 
- obszar koncentracji zabudowy przemysłowej i innej mogącej nieść uciążliwości (P), 
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- obszar koncentracji zabudowy wiejskiej (W). 
 
Studium wyróżnia także grupy terenów funkcjonalnych, a wśród nich: 
 
1) tereny zabudowy i infrastruktury technicznej: 

- zabudowy usług publicznych (UP), 
- zabudowy turystycznej (UT), 
- zabudowy usługowej (U), 
- zabudowy usługowej z dopuszczeniem usług mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko (U-UU), 
- zabudowy usługowo – mieszkaniowej (UM), 
- zabudowy mieszkaniowo – usługowej (MU), 
- zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług (MW), 
- zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług (MN), 
- zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i/lub zagrodowej z dopuszczeniem usług 

(MN/RM), 
- zabudowy letniskowej (ML) 
- aktywności gospodarczej, w tym zabudowy przemysłowej, produkcyjnej wysokiej i 

średniowysokiej, składów i magazynów  (AGw), 
- aktywności gospodarczej, w tym zabudowy produkcyjnej niskiej, składów i magazynów  

(AGn) 
- aktywności gospodarczej, w tym zabudowy produkcyjnej o charakterze rolniczym (AGr), 
- powierzchniowej eksploatacji kopalin (PE), 
- obsługi technicznej gminy w zakresie infrastruktury technicznej (IT), 

2) tereny zieleni nieurządzonej, urządzonej, wypoczynku i sportu: 
- ogródków działkowych (ZD), 
- zieleni urządzonej: parków, skwerów i zieleńców (ZP), 
- zieleni urządzonej z zabudowa usługową (ZP/U), 
- usługi sportu (US), 
- zieleni cmentarnej (ZC), 
- zieleni izolacyjnej (ZI); 

3) tereny komunikacji: 
- drogi publiczne klasy głównej ruchu przyspieszonego (GP), 
- drogi publiczne klasy głównej (G), 
- drogi publiczne klasy zbiorczej (Z), 
- drogi publiczne klasy lokalnej lub dojazdowej (L/D), 
- drogi publiczne klasy dojazdowej (D), 
- parkingów (KP); 
-   inne ważne drogi do analiz i uszczegółowienia w późniejszych pracach planistycznych (bez 

oznaczenia literowego). 
4) tereny lasów - (ZL); 
5) tereny rolne: 

- tereny dolesień (ZLn), 
-   zieleni naturalnej nieleśnej (zbiorowiska łąkowe, zaroślowe, przywodne (szuwarowo-

bagienne) …) (ZE); 
- rolne z wysokim udziałem gruntów o wysokich klasach bonitacyjnych (R), 
-  rolne z dopuszczeniem lokalizacji urządzeń elektrowni wiatrowych (R (w)), 
-  rolne z dopuszczeniem lokalizacji urządzeń elektrowni fotowoltaicznych (R (f)), 
- rolne z wysokim udziałem trwałych użytków zielonych i gleb organicznych (Re), 

6) tereny wód otwartych – (WS). 
 

Strategicznym celem gminy Bełżyce jest dążenie do zapewnienia ludności gminy 
odpowiedniego dla jej aspiracji poziomu życia, stworzenie warunków do rozwoju społecznego, 
gospodarczego, systemu infrastruktury technicznej. Podstawą tej działalności jest zrównoważony 
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rozwój, integrujący działania polityczne, gospodarcze i społeczne z zachowaniem równowagi 
przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych.  

Przyjęte kierunki rozwoju przestrzennego gminy wskazują na potencjalne możliwości 
optymalnego wykorzystania przestrzeni. Zagospodarowywanie poszczególnych terenów 
powinno być uwarunkowane realizacją systemów infrastruktury technicznej, w szczególności 
grupowych systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków. W kształtowaniu przestrzeni 
wskazuje się utrzymanie pasmowego zagospodarowania gminy Bełżyce, uwarunkowanego 
istniejącym układem komunikacyjnym. Należy przyjąć zasadę niewychodzenia z zabudową poza 
wyznaczone strefy mieszkaniowe/mieszkaniowo-usługowe. 
 

6.2. Ustalenia szczegółowe studium i ich przewidywany wpływ na środowisko   

Przedmiotowy projekt planu niewątpliwie wprowadza wiele ustaleń o dość dużym 
znaczeniu dla środowiska. Część z nich można określić jako zdecydowanie negatywne, część z nich 
jako pozytywne a część jako mieszane, gdyż łączą one ze sobą zarówno pozytywne jak i negatywne 
aspekty. Wszystkie kierunki rozwoju gminy wydają się jednak być optymalne, adekwatne do 
lokalnych warunków i potrzeb społecznych.  

Należy pamiętać, że u podstaw planowania przestrzennego powinna leżeć dbałość o 
środowisko przyrodnicze, ale jedocześnie należy dążyć do takich rozwiązań planistycznych aby 
środowisko nie stanowiło bariery w rozwoju gminy. Wynika to z zasady zrównoważonego 
rozwoju, która jest naczelną regułą pozwalającą utrzymać w równowadze wymiar społeczny, 
gospodarczy i przyrodniczy.  
 
Tereny zabudowy i infrastruktury technicznej 

 zabudowy usług publicznych (UP), zabudowy turystycznej (UT), zabudowy usługowej (U), 
zabudowy usługowo – mieszkaniowej (UM), zabudowy mieszkaniowo – usługowej (MU). 

Przewidywany wpływ na środowisko 

Przewidywanym kierunkiem rozwoju dla tych terenów są usługi określane jako 
nieuciążliwe (UT – dopuszcza lokalizację przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko). Powierzchnia biologicznie czynna mieści się w granicach 5-60%. 
Oddziaływanie tych terenów na środowisko uznawane jest za średnie. Wynika to ze zwiększonej 
antropopresji, będącej wynikiem użytkowania – ośrodki wypoczynkowe, tereny sportu i rekreacji, 
usługi publiczne.   
 

 zabudowy usługowej z dopuszczeniem usług mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko (U-UU),  

Przewidywany wpływ na środowisko 

Największe oddziaływanie tych terenów wiąże się z dopuszczeniem usług uciążliwych, 
mogących zawsze/potencjalnie oddziaływać na środowisko.  Na etapie projektu studium trudno 
jest precyzyjnie określić wpływ takiej formy zagospodarowania, jednak może ona być 
stosunkowo duża. Może wiązać się z zanieczyszczeniem gleb, powietrza, wód powierzchniowych 
i podziemnych. Tereny usługowe narażone są na zwiększony ruch komunikacyjny, a to z kolei 
może przyczynić się do przekroczonych norm dopuszczalnego hałasu. Zwiększona antropopresja 
niewątpliwie przełoży się na lokalną różnorodność roślin i zwierząt występujących na tym 
obszarze. 

 zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług (MW), zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług (MN), zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i/lub zagrodowej z dopuszczeniem usług (MN/RM), zabudowy 
letniskowej (ML),  

Przewidywany wpływ na środowisko 
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Tereny te związane są ze stałym pobytem ludności. Ich oddziaływanie jest określane jako 
słabe/średnie jednak przy zapewnieniu odpowiedniej infrastruktury technicznej oddziaływanie 
to powinno być skutecznie minimalizowane. Czynnikiem wspomagającym powinny być 
nasadzenia roślinne zapewniające swobodną migrację roślin i zwierząt, tłumiące hałasy oraz 
poprawiające mikroklimat.  
 

 aktywności gospodarczej, w tym zabudowy przemysłowej, produkcyjnej wysokiej i 
średniowysokiej, składów i magazynów  (AGw), aktywności gospodarczej, w tym 
zabudowy produkcyjnej niskiej, składów i magazynów  (AGn), aktywności gospodarczej, 
w tym zabudowy produkcyjnej o charakterze rolniczym (AGr),  

Przewidywany wpływ na środowisko 

Działalność ta może być związana ze wzmożonym ruchem samochodowym, a w 
konsekwencji ze wzrostem emisji zanieczyszczeń. Eliminowanie negatywnych skutków takiej 
działalności może odbywać się poprzez komponowanie odpowiednich nasadzeń roślinnych – 
wykorzystywanie roślin o właściwościach fitoremediacyjnych. Powierzchnia biologicznie czynna 
waha się w granicach 15-35%. Przy takiej wielkości wskaźnika ważnym elementem jest wielkość 
działki, która pozostaje do określenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 
Istotne jest aby wielkość ta była stosunkowo duża a teren pokryty roślinnością był w miarę 
możliwości zwarty, tak aby stanowił optymalne środowisko dla roślin i drobnej fauny.  
 

 obsługi technicznej gminy w zakresie infrastruktury technicznej (IT) 

Przewidywany wpływ na środowisko 

Oddziaływanie na środowisko związane jest głównie z ingerencją w środowisko naturalne na 
etapie realizacji i eksploatacji – wprowadzanie do gruntu urządzeń np. melioracji. Ponadto teren 
ten często wymaga utwardzenia co oznacza pozbawienia go pokrywy roślinnej, co utrudnia 
procesy przyrodnicze. Tereny te na ogół są niewielkich powierzchni dzięki czemu w skali gminy 
ich wielkość jest zdecydowanie niezauważalne.  

Tereny zieleni nieurządzonej, urządzonej, wypoczynku i sportu 
 ogródków działkowych (ZD), zieleni urządzonej: parków, skwerów i zieleńców (ZP), zieleni 

urządzonej z zabudowa usługową (ZP/U), usługi sportu (US), zieleni izolacyjnej (ZI); 

Przewidywany wpływ na środowisko 

Oddziaływanie na środowisko tych terenów określane jest jako pozytywne lub mieszane 
(pozytywne i negatywne). Ewentualne negatywne skutki mogą wiązać się z wprowadzaniem 
infrastruktury technicznej i wszelką formą zabudowy. Są to jednak dodatkowe tereny zieleni 
wzbogacające strukturę funkcjonalno-przestrzenną gminy i poprawiające komfort życia 
mieszkańców.  

 
Tereny zieleni cmentarnej (ZC) 

Tereny te stanowią część terenów zieleni gminy. Ich oddziaływanie może jednak 

wykraczać poza korzystny wpływ na mikroklimat. Wynika to z potencjalnej możliwości 

przedostawania się wód z terenów cmentarza do wód podziemnych, a to wiąże się z 

niebezpieczeństwem ich zanieczyszczenia.  

Na mocy Rozporządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w 

sprawie określenia jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze  

(Dz.U. 1959 nr 53 poz. 315), odpowiednia lokalizacja terenów nekropoli musi spełniać szereg 

warunków. Te które związane są z czynnikiem środowiskowym to: 

− odległość cmentarza od zabudowań mieszkalnych, zakładów produkujących żywność, 

zakładów przechowujących żywność oraz studzien, strumieni służących do czerpania wody 

do picia i potrzeb gospodarczych powinna wynosić co najmniej 150 m; odległość ta może być 
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zmniejszona do 50 m pod warunkiem, że teren w granicach od 50  do 150 m odległości od 

cmentarza posiada sieć wodociągową i wszystkie budynki korzystające z wody są do niej 

podłączone, - Odległość zabudowań od granicy poszerzenia cmentarza w Bełżycach wynosi 

ponad 50 m, a tereny to leżą w zasięgu wodociągu. W Babinie odległość od zabudowań wynosi 

ponad 150 m; 

− teren cmentarza powinien znajdować się w miarę możliwości na wzniesieniu i nie podlegać 

zalewom oraz posiadać ukształtowanie umożliwiające łatwy spływ wód deszczowych, - teren 

poszerzenia cmentarza w Babinie położony jest na niewielkim wyniesieniu (ok. 207,5 m 

n.p.m.) o spadku w kierunku południowym, w Bełżycach natomiast teren ten jest nieznacznie 

nachylony w kierunku północno-zachodnim umożliwiając tym samym spływ wody opadowej 

z terenu cmentarza; 

− miejsce na cmentarz powinno być w miarę możliwości tak wybrane, aby najczęściej 

spotykane w tym miejscu wiatry wiały od terenów mieszkalnych w kierunku cmentarza. – W 

gminie przeważają wiatry zachodnie i południowo-zachodnie.  W Babinie cmentarz położony 

jest z dala od zabudowy, w Bełżycach natomiast w pierwszej linii zabudowy od planowanego 

poszerzenia cmentarza (w kierunku wschodnim i północno-wschodnim) znajdują się tereny 

działalności gospodarczej oraz tereny usługowe, w drugiej linii tereny zabudowy 

mieszkaniowo-usługowej.  

− zwierciadło wody gruntowej powinno znajdować się na głębokości nie wyższej niż 2,5 m 

poniżej powierzchni ternu, przy czym nie może być ono nachylone ku zabudowaniom lub ku 

zbiornikom lub innym ujęciom wody służącym za źródło zaopatrzenia w wodę do picia i 

potrzeb gospodarczych – w przeciwnym przypadku w miejscach pochówku może gromadzić 

się woda. 

− grunt cmentarza powinien być możliwie przepuszczalny  i bez zawartości węglanu wapnia, - 

Utwory powierzchniowe występujące na terenie planowanych poszerzeń cmentarzy to: 

wapienie, opoki, margle z domieszką piaskowców, stanowiące utwory przepuszczalne. W 

przypadku wystąpienia nadmiernej ilości węglanu wapnia w podłożu może dochodzić do 

mumifikacji zwłok. 

W celu poszerzenia cmentarza należy przeprowadzić analizę pod kątem sanitarnym, 

geologicznym i hydrologicznym, sprawdzając w podłożu poziom węglanu wapnia oraz głębokość 

zalegania wód gruntowych. Na etapie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego nie można przewidzieć innych oddziaływań. 

 

Tereny komunikacji 
 drogi publiczne klasy głównej ruchu przyspieszonego (GP), drogi publiczne klasy głównej 

(G), drogi publiczne klasy zbiorczej (Z), drogi publiczne klasy lokalnej lub dojazdowej 
(L/D), drogi publiczne klasy dojazdowej (D), parkingi (KP) 

Przewidywany wpływ na środowisko 

 Oddziaływanie tego typu terenów związane jest szczególnie z trzema zagrożeniami – 
zanieczyszczeniem gleb i powietrza oraz hałasem. Sposobem eliminacji nieuniknionych skutków 
komunikacji kołowej jest wprowadzanie roślinności pełniącej funkcje fitoremediacyjne lub 
ekranów dźwiękochłonnych. Jedno i drugie rozwiązanie stanowi zarówno barierę dla 
rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń jak i hałasu. Roślinność stanowi rozwiązanie stosunkowo 
tanie i ekologiczne, ekrany natomiast nie są możliwe do zastosowania w każdych warunkach jak 
również, nie w każdej sytuacji są dobrym rozwiązaniem. Głównie dlatego, że stanowią duże 
niebezpieczeństwo dla ptaków i mają wątpliwe walory wizualne.  
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Tereny lasów oraz tereny wód otwartych (WS) 
 oraz tereny dolesień (ZLn) 

Przewidywany wpływ na środowisko 

  Tereny leśne i przeznaczone na dolesienia to jedne z najważniejszych pod względem 
przyrodniczym. Wszystkie one natomiast pełnią szereg funkcji nie tylko prośrodowiskowych ale 
też społecznych i gospodarczych. 

Oprócz faktu, że wytwarzają korzystny mikrokilmat, pozytywnie wpływają na klimat w  
ujęciu globalnym. Podczas procesów fotosyntezy  rośliny pobierają dwutlenek węgla wydzielając 
niezbędny do życia tlen. Pochłaniany dwutlenek węgla w trakcie tego procesu magazynowany jest 
w postaci materii organicznej. W pewnym uproszczeniu - im większe zasoby leśne tym większe 
możliwości kumulowania węgla na powierzchni ziemi.  

Ponadto lasy pełnią ważną funkcję glebochronną chroniąc  gleby przed wymywaniem i 
wyjaławianiem. Poprawiają obieg wody w środowisku i regulują stosunki wodne. Pełnią 
podstawową rolę w ochronie różnorodności biologicznej stanowiąc ważne siedlisko dla wielu 
gatunków roślin i zwierząt.  

 Projekt studium zakłada wprowadzenie funkcji rekreacyjno-sportowej. Potencjalnie może 
to częściowo zakłócić naturalne procesy przyrodnicze, jednak wprowadzenie infrastruktury, 
dróg, ścieżek ukierunkuje ruch turystyczny nie zakłócając pozostałym terenom. 

Istotne jest zatem, aby zwiększać powierzchnie terenów leśnych zwłaszcza w kontekście 
korzyści środowiskowych, do czego przyczynia się niniejszy projekt studium. 
 
Tereny rolne  

 zieleni naturalnej nieleśnej (zbiorowiska łąkowe, zaroślowe, przywodne (szuwarowo-
bagienne) (ZE); rolne z wysokim udziałem gruntów o wysokich klasach bonitacyjnych (R), 
rolne z wysokim udziałem trwałych użytków zielonych i gleb organicznych (Re),  

Przewidywany wpływ na środowisko 

Chociaż tereny rolne bez prawa zabudowy pozostają powierzchnią biologicznie czynną nie 
oznacza to jednocześnie, że nie generują negatywnego oddziaływania na środowisko. Rolnictwo, 
zwłaszcza intensywne, wywiera bardzo dużą presję na komponenty abiotyczne (np. gleby). 
Przyczyniają się do tego stosowanie ciężkich maszyn rolniczych, nawożenie, nawadnianie, 
monokultury roślin itp. W konsekwencji powoduje to pogorszenie przepuszczalności, 
napowietrzenia i ogólnych właściwości chemicznych warunkujących możliwości produkcyjne. 
Rolnictwo jest jednak jednocześnie fundamentalną gałęzią gospodarki narodowej. Istnienie gleb 
wysokich klas bonitacyjnych (I-III klasa) powoduje, że są to tereny bardzo korzystne do 
uprawiania rolnictwa, a tym samym na terenach wiejskich wyłączone z zabudowy.  

Tereny farm fotowoltaicznych – R(f) 

Przewidywany wpływ na środowisko 

W projekcie zmiany studium wskazany jest teren rozmieszczenia urządzeń wytwarzających 
energię z odnawialnych źródeł o mocy przekraczającej 100 kW – tereny fotowoltaiki (oznaczenie 
R(f)). Obecnie jest to teren rolny. 

Przy założeniu że na 1 MW mocy niezbędne jest ok. 2 ha gruntu można założyć, że farma 
fotowoltaiczna będzie miała moc do ok. 12 MW. Jej lokalizację w projekcie zmiany studium 
przedstawia rysunek 7.  

Ze względu na moc planowanych urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł 
(przekraczającą 100kW) zmiana studium wyznacza strefy ochronne związane z ograniczeniami 
w zabudowie  oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu, zgodnie z art. 10 ust. 2a ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U.  2015,  poz. 199) Wyznaczona strefa 
ochronna jest tożsama z granicą terenów oznaczonych R(f); określona tak strefa jest maksymalną 
możliwą, tzn. ponadnormatywne oddziaływanie urządzeń wytwarzających energię z 
odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW może być mniejsze. 
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Rysunek 7. Lokalizacja obszaru przeznaczonego w projekcie zmiany studium pod tereny fotowoltaiki 
Źródło: Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bełżyce 

 
Teren proponowany pod urządzenia elektrowni fotowoltaicznych nie leży na obszarach 

objętych ochroną prawną. Odległość od najbliższego terenu chronionego to ok. 5 km (od 
Chodelskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu). W związku z tym, że strefa ochronna od obiektu 
zamyka się w granicy działki nie istnieje ryzyko oddziaływania na pobliskie tereny leśne. Należy 
również pamiętać, że jest elektrownia służy pozyskiwaniu energii z ekologicznych źródeł. 

 
Ogólnie charakteryzując ten rodzaj inwestycji można przytoczyć poniższe dane: 

1) Ogniwa fotowoltaiczne to urządzenia, w których cienkie półprzewodnikowe płytki z 
krzemu, pod wpływem promieniowania, produkują energię elektryczną. Uzyskana w ten sposób 
energia jest przekazana do zakładu energetycznego; 

2) Elektrownie są bezobsługowe, nie wymagają budowy zaplecza socjalnego, ani 
infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. W czasie eksploatacji nie wykorzystują wody, ani innych 
surowców oraz materiałów i paliw. Elektrownia wykorzystują wyłącznie energię słoneczną i 
niewielkie ilości energii elektrycznej dla własnych potrzeb. W trakcie ich funkcjonowania nie 
powstają odpady, z wyjątkiem niewielkich ich ilości związanych z pracami konserwacyjnymi 
urządzeń technicznych; 

3) Wysokość urządzeń wynosi do 10 m, w tym przypadku do 5 m; 
4) Elektrownie fotowoltaiczne nie są źródłem hałasu i zanieczyszczeń emitowanych do 

środowiska; 
5) Ewentualne warianty przedsięwzięcia mogą polegać na możliwości zastosowania ogniw 

fotowoltaicznych różnych typów; 
6) Przewidywany okres eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej wynosi 25 lat. 
 
W zakresie ewentualnego negatywnego oddziaływania na środowisko należy rozpatrywać: 

 wpływ na glebę (wyłączenie z produkcji rolnej, wyjałowienie gleby w związku z 
czasowym, ale długotrwałym (ok. 25 letnim) zaprzestaniem działalności rolniczej na 
tym terenie); 
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 wpływ na rośliny (usunięcie, zanik lub zubożenie szaty roślinnej); 
 wpływ na zwierzęta i ludzi (głównie odblaski); 
 wpływ na krajobraz (obecność instalacji w krajobrazie antropogenicznym, 

ruralistycznym). 
Należy także pamiętać o wpływie na zubożenie zasobów (krzem do produkcji ogniw 

fotowoltaicznych) oraz uciążliwościach związanych z utylizacją instalacji po okresie działalności, 
co dzisiaj wydaje się być głównym problemem. 

Oddziaływanie obszarów farm fotowoltaiki wskazanych w ocenianym projekcie studium na 
wymagane przepisami odrębnymi elementy środowiska, zabytki i dobra materialne zostały 
ocenione w rozdziałach poniżej (tabela 5 i 6). Przy istniejących zapisach projektu studium obszary 
z dopuszczoną lokalizacją farm fotowoltaicznych nie będą powodowały znaczącego negatywnego 
oddziaływania na środowisko. 

Wśród działań minimalizujących zaleca się realizować ogrodzenia bez podmurówki, 
ażurowe oraz podwyższać je do wysokości 0,2-0,3 m od urządzonego lub rodzimego gruntu, tak 
aby umożliwić migrację drobnym zwierzętom. 

Poniżej przytacza się inne problemy ochrony środowiska związane z wytwarzaniem i 
recyklingiem modułów PV. Należy zaznaczyć, że nie mają ani nie będą miały one bezpośredniego 
związku z gminą Bełżyce, ponieważ nie przewiduje się tu wytwarzania ani prowadzenia 
recyklingu modułów fotowoltaicznych. Przytaczane poniżej problemy są istotne w skali globalnej 
i należy się liczyć z ich występowaniem w przyszłości. Lokalizacja każdej nowej instalacji każe już 
dzisiaj zastanowić się nad optymalną technologią oraz oszacowaniem kosztów inwestycyjnych 
instalacji do recyklingu modułów fotowoltaicznych. 

Podczas procesów wytwórczych powstaje znaczna ilość odpadu krzemowego. W dobie 
znacznego zapotrzebowania na krzem i dynamicznego rozwoju przemysłu fotowoltaicznego, 
powstający w następujących po sobie procesach produkcyjnych odpad krzemowy należy 
odzyskiwać i powtórnie wykorzystać. Z kolei dla uszkodzonych i wyeksploatowanych modułów 
PV, składowanych obecnie na wysypiskach komunalnych, rozwiązaniem alternatywnym jest 
poddanie ich procesowi recyklingu.  

Trudnym problemem jest obecnie opracowanie optymalnej technologii oraz oszacowanie 
kosztów inwestycyjnych instalacji do recyklingu (aktualnie recykling ogniw nie jest możliwy). 
Zagadnienie to jest szczególnie interesujące ze względu na ograniczoną podaż czystego krzemu 
do produkcji ogniw PV i – co za tym idzie – konieczność jego odzyskiwania. Prowadzenie 
recyklingu zużytych lub uszkodzonych krzemowych modułów i ogniw PV wymaga zastosowania 
między innymi chemicznego procesu recyklingu krzemowych ogniw fotowoltaicznych. Proces ten 
realizować należy poprzez działanie na nie roztworami kwasowymi i zasadowymi – co wymusza 
stosowanie dwóch następujących po sobie procesów roztwarzania, z zastosowaniem pomiędzy 
tymi procesami płukania, co już stwarza różnorodne zagrożenia.  

Nie mniej jednak należy podkreślić, że wprowadzenie recyklingu w odniesieniu do 
krzemowych modułów fotowoltaicznych korzystnie wpłynie na obieg materiałów, które nadają 
się do wielokrotnego przetwarzania. Prowadzenie recyklingu ogniw i modułów PV z 
krystalicznego krzemu wymaga dostarczania odczynników chemicznych, wody oraz energii 
elektrycznej, ponadto podczas recyklingu występuje emisja substancji szkodliwych do atmosfery. 

Oddziaływania te w chwili obecnej nie zostały określone i wymagają szczególnej uwagi, 
jednakże recykling zużytych krzemowych ogniw PV powinien być traktowany jako jedna z dróg 
prowadzących do zmniejszenia materiałochłonności. 

Należy pamiętać, że każda energia odnawialna nie jest całkowicie wolna od emisji i 
pozostałych oddziaływań na środowisko, jak również powoduje pośrednio zubożenie zasobów. 
Nie mniej jednak obserwuje się nieustanny i szybki rozwój technologii w dziedzinie fotowoltaiki 
tj. zwiększenie sprawności modułu, zmniejszenie masowego zużycia krzemu w ogniwach, 
zwiększenie efektywności cięcia, recykling wewnętrzny odpadów krzemowych, nowe technologie 
oczyszczania krzemu. Ze względu na to bardzo ważne dla analiz jest stosowanie aktualnych 
danych, a takie są trudne do uzyskania, zwłaszcza dla etapu końca życia oraz procesów recyklingu. 
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Tereny elektrowni wiatrowych – R(e)  

Przewidywany wpływ na środowisko 

Elektrownie wiatrowe to ekologiczne źródło energii odnawialnej. Oddziaływanie na środowisko 
wiąże się z kilkoma istotnymi czynnikami: hałasem, emisją infradźwięków, emisją pola 
magnetycznego oraz e efektami wizualnymi „efekt migotania cienia”. 

Hałas 

Źródło odgłosów pochodzących od turbin wiatrowych może być mechaniczne (z 
wewnętrznego osprzętu, takiego jak przekładnia, generator czy mechanizm kierunkowania 
względem wiatru) lub aerodynamiczne (z powietrza ciętego przez łopaty wirnika).  
Dzięki zaawansowanym technologiom izolacji gondoli, hałas mechaniczny został w stosowanych 
obecnie modelach turbin ograniczony do poziomu poniżej szumu aerodynamicznego.  
Poziom emitowanego hałasu mechanicznego nie wzrasta wraz ze wzrostem wielkości turbiny w 
takim tempie, jak obserwuje się to w przypadku szumu aerodynamicznego. 
W związku z tym, że źródłem szumu aerodynamicznego jest przepływające przez łopaty wirnika 
powietrze, hałas ten jest nieunikniony i dominuje w bezpośrednim sąsiedztwie farmy wiatrowej 
(Pedersen, Waye, 2004).  

Natężenie emitowanego hałasu uzależnione jest od wielu czynników, przede wszystkim 
od sposobu rozmieszczenia turbin w obrębie farmy oraz ich modelu, ukształtowania terenu, 
prędkości i kierunku wiatru oraz rozchodzenia się fal dźwiękowych w powietrzu. Przykładowo, 
wraz ze wzrostem prędkości wiatru wzrasta poziom szumu aerodynamicznego emitowanego 
przez turbinę. Jednocześnie jednak wzrasta natężenie naturalnych dźwięków generowanych w 
środowisku, który w dużym lub nawet całkowitym stopniu tłumią dźwięki emitowane przez 
turbinę.  

To, w jaki sposób będziemy odbierać dźwięki emitowane przez turbiny (czy będą one dla 
nas uciążliwe czy nie), w głównej mierze uzależnione będzie od poziomu tzw. hałasu tła oraz od 
odległości farmy wiatrowej od zabudowy mieszkalnej (Manwell, Wright, 2006). Otaczająca nas 
przestrzeń pełna jest bowiem różnorodnych dźwięków związanych z naszym codziennym 
funkcjonowaniem. Jeżeli ich natężenie jest zbliżone do poziomu hałasu emitowanego przez 
pracującą turbinę, dźwięki emitowane przez znajdującą się w naszym sąsiedztwie farmę wiatrową 
będą dla nas właściwie „nierozróżnialne” od otoczenia (Pedersen, Waye, 2004). 

Infradźwięki 

Hałasem infradźwiękowym przyjęto nazywać hałas, w którego widmie występują 
składowe o częstotliwościach infradźwiękowych od 2 do 20 Hz i o niskich częstotliwościach 
słyszalnych. Obecnie w literaturze coraz powszechniej używa się pojęcia hałas 
niskoczęstotliwościowy, które obejmuje zakres częstotliwości od około 10 Hz do 250 Hz. 
Poziom infradźwięków, których źródłem jest farma wiatrowa jest jednak zwykle niższy od tzw. 
tła, czyli poziomu infradźwięków, których naturalnym źródłem jest wiatr czy fale morskie. Część 
doświadczeń i badań doświadczenia i badania wykazało, że infradźwięki wytwarzane przez 
turbiny nie są odbierane przez organizm człowieka (Howe Gastmeier Chapnik Limited (HGC 
Engineering), 2006. 

Pole elektromagnetyczne 

Ze względu na lokalizację turbiny wiatrowej na wysokości ok. 100 m nad poziomem 
gruntu poziom pola elektromagnetycznego generowanego przez elementy elektrowni, w 
poziomie terenu (na wysokości 1,8 m) jest w praktyce pomijalny. Urządzenia generujące fale 
elektromagnetyczne (zarówno generator jak i transformator) znajdą się wewnątrz gondoli i są 
zamknięte w przestrzeni otoczonej metalowym przewodnikiem o właściwościach ekranujących, 
co w konsekwencji powoduje, że efektywny wpływ elektrowni wiatrowej na kształt klimatu 
elektromagnetycznego środowiska będzie równy zero. Pole generowane przez generator będzie 
polem o częstotliwości 100Hz, natomiast pole generowane przez transformator – polem o 
częstotliwości 50Hz. Wypadkowe natężenie pola elektrycznego na wysokości 1,8 m n.p.t. wyniesie 
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ok. 9 V/m, tj. znacznie poniżej wartości występującej naturalnie. Wypadkowe pole magnetyczne 
wyniesie w tym miejscu ok. 4,5 A/m, a więc również mniej niż naturalne pole naturalne. 

Biorąc pod uwagę, że promieniowanie elektromagnetyczne generowane przez turbiny 
wiatrowe, mierzone na poziomie 1,8 m nad gruntem nie przekracza wartości pól 
elektroenergetycznych występujących w naturze, nie ma podstaw do stwierdzenia iż elektrownie 
wiatrowe mogą powodować jakiekolwiek oddziaływania na zdrowie ludzi przebywających w ich 
okolicy. 

Efekt migotania cienia 

Obracające się łopaty wirnika turbiny wiatrowej rzucają na otaczające je tereny cień, 
powodując tzw. efekt migotania. Z efektem migotania cienia mamy do czynienia głównie w 
krótkich okresach dnia, w godzinach porannych i popołudniowych, gdy nisko położone na niebie 
słońce świeci zza turbiny, a cienie rzucane przez łopaty wirnika są mocno wydłużone. Jest on 
szczególnie zauważalny w okresie zimowym, kiedy kąt padania promieni słonecznych jest 
stosunkowo mały (EDR, 2009). 

Analiza migotania cienia dla turbin w Bełżycach wykazała, że żaden budynek nie będzie 
narażony na migotanie cienia dłużej niż 99 godzin w ciągu roku kalendarzowego.  

Na ekspozycję w zakresie 49-99 godzin będą wystawione 3 gospodarstwa we wsi Matczyn. 
Dokładnie będą to wartości 53h25m, 63h03m, 54h59minut.  
Na ekspozycję w zakresie 30-49 godzin będą wystawione 2 gospodarstwa we wsi Palikije Drugie, 
3 gospodarstwa w Stasinie, 2 gospodarstwa w Podolu Drugim i 2 gospodarstwa w Podolu 
Pierwszym oraz 11 gospodarstw w Matczynie. Pozostałe budynki będę wystawione na ekspozycję 
w zakresie 0-30 godzin w ciągu roku.  

Należy tutaj zaznaczyć, że wszystkie zabudowania mieszkalne w Matczynie, Podolu 
Pierwszym Palikijach i Stasinie są przysłonięte od strony ekspozycji na migotanie cienia 
budynkami gospodarczymi oraz wysoką zielenią w postaci zadrzewień co najprawdopodobniej 
zminimalizuje efekt migotania do zera godzin w ciągu roku. 
 

Faza realizacji  

Wpływ na faunę  

Główne oddziaływanie na zwierzęta w tym awifaunę i chiropterofaunę związane będzie z 
podwyższonym poziomem hałasu wytwarzanego przez maszyny budowlane. Mniejsze znaczenie 
mają wytwarzane spaliny czy same przemieszczanie sprzętu budowlanego. Może dojść do 
krótkotrwałego opuszczenia terenów wokół placów posadowienia wież elektrowni przez ptaki i 
drobne ssaki. Dotychczas prowadzone obserwacje oraz dane z istniejących farm wiatrowych jak i 
szeregu innych inwestycji wskazują, że ww. wpływ na ptaki i ssaki jest czasowy i większość z nich 
powraca na stare tereny po zakończeniu budowy i ustaniu hałasu.  

Na obszarze poddanym niniejszej analizie nie sklasyfikowano istotnych szlaków 
migracyjnych zwierząt.  

Na terenie posadowienia siłowni wiatrowych nastąpi zdjęcie wierzchnich warstw ziemi w 
związku z czym nastąpi również likwidacja fauny glebowej w tych miejscach.  

Wpływ na florę  

Wpływ na florę będzie istotny tylko w fazie budowy. W trakcie prac budowlanych nastąpi 
niewielkie, okresowe zniszczenie szaty roślinnej, przede wszystkim zasiewów rolnych na 
obszarze posadowienia wież elektrowni oraz w obrębie liniowych wykopów pod sieci. Negatywny 
wpływ na florę ograniczony będzie do obszarów placów montażowych oraz dróg dojazdowych i 
ze względu na niewielką ich powierzchnię nie powinno spowodować wielkich szkód w 
agrocenozie. Nastąpi wyłączenie terenów z powierzchni biologicznie czynnej w wielkości ok. 
5000m2 (drogi, place manewrowe).  

Planowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na cenne siedliska i gatunki flory istotne 
dla najbliższych obszarów Natura 2000.  

Nie przewiduje się usuwania drzew lub/i krzewów.  
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Wpływ na wody podziemne i powierzchniowe  

Wpływ na wody podziemne, a zwłaszcza pierwsze zwierciadło wód gruntowych może być 
zauważalny wyłącznie w czasie budowy obiektu (wykop i zalewanie fundamentu). Może dojść do 
okresowego obniżonego poziomu wód gruntowych. Zjawisko to wystąpi w krótkim odcinku czasu 
w okresie budowy fundamentu.  

Wpływ na wody podziemne może być związany również z lokalnym ograniczeniem 
infiltracji wody opadowej do gruntu, która spływając po fundamencie wsiąknie do gruntów 
znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie. 
Siłownia wiatrowa jako budowla techniczna do wytwarzania energii elektrycznej nie wymaga 
instalacji odprowadzenia wód deszczowych ponieważ jej specyficzna budowa (łopaty wirnika, 
gondola, wieża) posiada owalne i aerodynamiczne kształty, które nie pozwalają na jakiekolwiek 
gromadzenie się wody deszczowej. Wody opadowe stanowią jednocześnie i ściek i ważny element 
obiegu wody w przyrodzie.  

Ze względu na znaczne oddalenie nie przewiduje się wpływu inwestycji na cieki wodne.  
Może natomiast dojść do ewentualnego niewielkiego zanieczyszczenia wód podziemnych 
substancjami ropopochodnymi z maszyn budowlanych. Tę hipotetyczną sytuację można 
wyeliminować poprzez odpowiedni nadzór na pracą urządzeń.  

Wpływ na powietrze  

W trakcie prac budowlanych nastąpi okresowy wzrost zanieczyszczenia powietrza w 
wyniku ruchu transporterów oraz prac montażowych elektrowni wiatrowych oraz infrastruktury 
towarzyszącej. Transport materiałów budowlanych oraz praca ciężkiego sprzętu budowlanego 
spowoduje czasowy wzrost emisji pyłów oraz produktów spalania benzyny i oleju napędowego. 
Wystąpi ograniczona emisja tlenku węgla, tlenków azotu, węglowodorów oraz dwutlenku siarki 
w wyniku pracy silników spalinowych. W przypadkach robót spawalniczych emitowany będzie 
CO, NO2, pył zawieszony. Ponadto przy robotach wykończeniowych, mogą być emitowane lotne 
związki organiczne. Emisja zanieczyszczeń do powietrza będzie ograniczona do miejsc budowy i 
montażu elektrowni. Ponieważ opisywany wpływ będzie okresowy można ocenić, że przy 
przestrzeganiu przepisów BHP planowana inwestycja nie będzie miała istotnego wpływu na 
powietrze. 

Faza eksploatacji  

Wpływ na faunę, awifaunę  

W celu wykonania prognozy oddziaływania planowanej inwestycji na awifaunę 
analizowano potencjalny wpływ na gatunki kluczowe w tym gatunki z Załącznika I Dyrektywy 
Ptasiej. Pod uwagę wzięto również gatunki, dla których istnieją dane potwierdzające ich wysoką 
kolizyjność. Dla wszystkich tych gatunków rozpatrywano możliwość wystąpienia efektu 
odstraszającego, możliwości utraty siedliska, możliwości kolizji z turbiną wiatrową. Największe 
zagrożenie istnieje dla: czajki, kuropatwy, potrzeszcza, przepiórki, skowronka oraz srokosza.  

Należy sądzić, że po pierwszych latach funkcjonowania elektrowni, ptaki przestaną 
gniazdować w tym miejscu przenosząc się na inne dogodne stanowiska. Są to gatunki objęte 
ochroną gatunkową w myśl Rozporządzenia o ochronie gatunkowej zwierząt jednak liczne i nie 
zagrożone w skali regionu i kraju. 

Jak wynika z analizy i obserwacji ptaków, teren inwestycji i najbliższa okolica nie stanowią 
miejsca będącego strumieniem przelotu dla tych gatunków ptaków. Większość obserwowanych 
gatunków o znacznych rozmiarach ciała (drapieżne, żurawie czy gęsi), widzianych było 
przeważnie na wysokim pułapie poza zasięgiem pracy ramion wirnika/śmigła, w pewnym 
oddaleniu od terenu planowanej inwestycji.  

Prognozuje się, że w wyniku funkcjonowania planowanej inwestycji turbiny wiatrowe 
będą działały głównie jako bariera i obiekty płoszące ptaki a potencjalne kolizje będą miały 
charakter incydentalny. 
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Wpływ na chiropterofaunę  

Na badanej powierzchni, podczas całego okresu badawczego, na transekcie głównym oraz 
w punktach nasłuchowych zarejestrowano bardzo niską aktywność. Nie stwierdzono skupień 
charakterystycznych dla żerowisk i wyraźnych szlaków migracyjnych. Jest to z pewnością 
związane z mało atrakcyjnymi dla nietoperzy terenami otwartymi znajdującymi się w najbliższej 
okolicy planowanej inwestycji. Jednak nawet jak na tak ubogie środowisko aktywność nietoperzy 
była wyjątkowo mała w porównaniu z innymi, analogicznymi obszarami badanymi tą samą 
metodyką. Ciekawi również fakt, iż mimo znalezienia kolonii rozrodczej karlika większego w 
kościele w Bełżycach na monitorowanej powierzchni stwierdzony był tylko dwukrotnie. 
Prawdopodobnie gatunek ten wykorzystuje tereny zlokalizowane w samych Bełżycach oraz 
obszary na południowym-zachodzie od tej miejscowości gdzie rozciągają się tereny leśne. Przez 
Bełżyce przepływa rzeczka Krężniczanka a przy niej zlokalizowane są liczne, różnej wielkości 
zbiorniki wodne będące typowym miejscem żerowania dla karlików. Obszary leśne na 
południowym-zachodzie natomiast stanowią dogodne warunki dla nietoperzy zarówno jako 
miejsca dziennych kryjówek, rozrodu jak i żerowania. Planowana lokalizacja inwestycji nie 
znajduje się na trasie pomiędzy dziennymi kryjówkami a potencjalnymi żerowiskami. Również 
trasy sezonowych migracji najbardziej narażonych na szkodliwe oddziaływanie farm wiatrowych 
gatunków przebiegają najczęściej wzdłuż dolin rzeczny i kompleksów leśnych. Podczas 
najbardziej newralgicznego okresu dla nietoperzy zagrożonych kolizjami, tj. sierpień-wrzesień 
(grupa Pipistrellus) i koniec sierpnia-październik (grupa Nyctalus) nie zanotowano wzmożonej 
aktywności mogącej świadczyć o szlakach migracyjnych pomiędzy kwaterami letnimi a 
zimowiskami. Z badań prowadzonych w zachodniej Europie wynika, że to właśnie wtedy 
najczęściej dochodzi do kolizji nietoperzy z łopatami wirnika lub śmierci w wyniku barotraumy. 
Analiza wyników uzyskanych w trakcie prowadzonych badań wykazuje, iż budowa, 
funkcjonowanie i ewentualna likwidacja inwestycji zlokalizowanej pomiędzy miejscowościami 
Bełżyce, Matczyn, Wojcieszyn, Stasin, Ignaców, Podole przy spełnieniu odpowiednich warunków 
(załącznik 2 pkt 7) nie powinna mieć istotnego wpływu na chiropterofaunę. Należy tu jednak 
zaznaczyć, iż wg. hipotez niektórych naukowców zajmujących się tą problematyką pozytywne 
wyniki monitoringu przedrealizacyjnego nie gwarantują bezkolizyjnej pracy turbin. Możliwe jest 
bowiem, iż nietoperze mogą wykorzystywać turbiny jako nowe elementy krajobrazu do orientacji 
w przestrzeni oraz jako miejsca rojenia się owadów. Zaproponowane zalecenia 
powinny zminimalizować zarówno ewentualny, negatywny wpływ analizowanej inwestycji jak i 
zapobiec powstaniu w przyszłości efektu skumulowanego.  

Wpływ na florę 

W trakcie eksploatacji zespołu elektrowni wiatrowych nie będzie występowało znaczące 
negatywne oddziaływanie na florę  

Wpływ na wody podziemne i powierzchniowe 

Użytkowanie elektrowni wiatrowych nie wpłynie negatywnie na warunki gruntowo-
wodne, zarówno wód podziemnych jak i powierzchniowych.  

Wpływ na powietrze 

Eksploatacja projektowanej farmy wiatrowej nie będzie wywierać szkodliwego wpływu 
na stan powietrza atmosferycznego. W trakcie ich pracy nie zachodzą żadne procesy 
technologiczne powodujące emisje pyłów, gazów czy odorantów do atmosfery.  

Dla przybliżenia skali redukcji emisji gazów i pyłów do atmosfery należy zaznaczyć że 
Farma wiatrowa Bełżyce/Podole o mocy nominalnej 9 MW zapobiegnie rocznej emisji gazów i 
pyłów z elektrowni konwencjonalnej w wielkościach (przy wyprodukowaniu tej samej ilości 
energii):  

Faza likwidacji  

Likwidacja elektrowni wiatrowych, będzie miała niewielki wpływ na elementy 
środowiska przyrodniczego. Będą to uciążliwości tego samego typu co w fazie realizacji 
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przedsięwzięcia. Zwiększony będzie tylko udział powstałych odpadów, które zostaną 
zagospodarowane zgodnie z wytycznymi prawa lokalnego i krajowego. 
 
Tereny powierzchniowej eksploatacji kopalin pospolitych - PE 

 
Tereny powierzchniowej eksploatacji kopalin polegającej na wydobywaniu kruszywa 

naturalnego dotyczą złóż „Malinowszczyzna IIIa”, „Malinowszczyzna IX”, „CupleV”, „Skrzyniec 
Kolonia(pole A i B)”.  

Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia ogranicza się do granicy terenu górniczego, którego 
zasięg w całości mieści się w granicach własności terenu w obrębie złoża. 

Jedyne oddziaływanie na środowisko oprócz zmiany rzeźby terenu, będzie związane z 
emisją niezorganizowaną - do środowiska będą się dostawały spaliny samochodowe - oraz z 
emisją hałasu.  

Na etapie realizacji inwestycji wystąpi okresowo emisja hałasu oraz substancji pyłowych do 
powietrza powstałych na skutek prowadzonych prac eksploatacyjnych i transportu. 
Oddziaływanie to będzie miało charakter lokalny.  

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia wystąpi oddziaływanie na środowisko związane z 
emisją hałasu pochodzącą z pracy maszyn i urządzeń wykorzystywanych do urabiania złoża. 
Uciążliwości te będą mieć charakter krótkotrwały i ustąpią po zakończeniu wydobycia. 
Warunkiem ich minimalizacji jest prawidłowa organizacja prac wydobywczych i transportowych 
oraz dopuszczenie do robót sprawnego technicznie sprzętu. Uciążliwość spowodowana hałasem 
(oddziaływanie akustyczne) będzie dotyczyć terenu eksploatacji oraz bezpośredniego otoczenia.  

 

Nasilenie i rodzaj oddziaływań na poszczególne komponenty zależy od rodzaju i 
intensywności zagospodarowania terenu w poszczególnych obszarach funkcjonalnych 
określonych w projekcie studium. Skutki środowiskowe takiej działalności zależą też od rodzaju 
występujących komponentów ich wrażliwości i odporności na zakłócenia. W tym celu 
przeanalizowano cechy poszczególnych komponentów środowiska i nałożono na nie informacje 
na temat intensywności i rodzaju zagospodarowania, wyrażonego we współczynnikach: 
minimalnej powierzchni biologicznie czynnej, minimalnej powierzchni działki oraz wysokości 
zabudowy (liczbie kondygnacji). Przeanalizowano także obecne występowanie zabudowy i 
stopień zainwestowania, odległość budynków od dróg i kolei, uwarunkowania gruntowo-wodne. 
W prognozie wzięto także pod uwagę odległość poszczególnych form zagospodarowania od 
zlokalizowanych stanowisk chronionych gatunków roślin i zwierząt oraz od form ochrony 
przyrody.  

Art. 51 ust.1 pkt 2 lit. e Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 
oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1235) wśród ocen i analiz nakazuje 
określenie przewidywanego znaczącego oddziaływania na środowisko ustaleń analizowanego 
dokumentu (w tym przypadku Studium), w szczególności na: różnorodność biologiczną, ludzi, 
zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, 
zabytki, dobra materialne oraz zależności między wymienionymi elementami środowiska i 
między oddziaływaniami na te elementy. Wpływ na wymienione komponenty środowiska ma 
różnego rodzaju oddziaływanie, związane głównie z formą zagospodarowania terenu. 

Ocena wpływu na środowisko oparta jest na metodzie listy sprawdzającej, polegającej na 
zestawieniu możliwych oddziaływań z elementami środowiska przyrodniczego podlegającymi 
oddziaływaniom (patrz: schemat poniżej). 

 

Poszczególne kierunki rozwoju różnią się zapisami szczegółowymi. Największy wpływ na 
środowisko mają jednak sama forma przyszłego użytkowania, minimalna powierzchnia 
biologicznie czynna oraz minimalna powierzchnia działki. Im większa powierzchnia pokryta 
roślinnością tym lepsze oddziaływania danej formy zagospodarowania terenu na środowisko. Im 
niższa jest ta wartość tym bardziej zahamowane są procesy przyrodnicze. Należy zatem dążyć, 
aby zoptymalizować tę powierzchnię i była ona wypadkową minimalnej powierzchni działki oraz 
formy użytkowania terenu, która jest jednocześnie determinantą zarówno powierzchni pokrytej 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001235
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roślinnością jak i wielkości działki. Oznacza to, że czynniki te wpływają na siebie wzajemnie i nie 
można ich rozpatrywać w oderwaniu od konkretnej sytuacji 

 
 Elementy podlegające 

oddziaływaniom 
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Wprowadzenie gazów i 
pyłów do powietrza 

 X X X X X  X   X  X X 

Wytwarzanie odpadów X    X X X  X      
Wprowadzenie ścieków 
do wody i do ziemi 

X  X X X X X        

Wykorzystanie zasobów 
środowiska 

X  X X   X   X  X   

Zanieczyszczenie gleby i 
ziemi 

   X X X X  X      

Zmiany rzeźby     X X   X X  X   
Emitowanie hałasu X X X X           
Emitowanie pól 
elektromagnetycznych 

X X X X           

Ryzyko wystąpienia 
awarii 

X X X X X X X X X X    X 

Tabela 11. Matryca oddziaływań 
Źródło: opracowanie własne 

 
Wpływ jaki wywiera rodzaj i charakter wprowadzanej zabudowy na komponenty 

środowiska wymienione w ustawie oraz uwarunkowania wynikające z przeprowadzonej analizy, 
określono dla poszczególnych grup obszarów o jednakowej kategorii przeznaczenia terenu. 

Poniżej zamieszczono tabelę, w której na podstawie przeprowadzonych analiz 
szczegółowych ustaleń tekstu projektu zmiany studium, wyłoniono kilkanaście głównych typów 
projektowanych terenów. Następnie waloryzowano ich oddziaływanie na poszczególne 
komponenty środowiska przyrodniczego. 

 

Powyższe ustalenia wpisują się w szereg polityk krajowych mających na celu ochronę 
krajobrazu, klimatu, środowiska przyrodniczego, rozwoju społeczno-gospodarczego. Wpisują się 
także w Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do 
roku 2020 z perspektywą do roku 2030. Jego nadrzędnym celem jest zapewnienie 
zrównoważonego rozwoju oraz efektywnego funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa w 
warunkach zmian klimatu. Jednym z kierunków działań w ramach celu 4. „Zapewnienie 
zrównoważonego rozwoju regionalnego i lokalnego z uwzględnieniem zmian klimatu” jest 
miejska polityka przestrzenna uwzględniająca zmiany klimatu.  W ramach tego działania 
wskazano priorytet uwzględnienia w planach zagospodarowania w miastach konieczności 
zwiększenia obszarów zieleni i wodnych, korytarzy wentylacyjnych . Zapis ten odnoszący się do 
planu wprowadzono już na etapie studium, które wskazało taki kierunek rozwoju części terenów.   
Ponadto studium wpisuje się pośrednio w większość   celi nie będąc z nimi sprzeczna w żadnym 
stopniu. 
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funkcja podstawowa funkcja uzupełniająca 

MW 

zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna, w tym 
małe domy mieszkalne 
zawierające 4 - 8 lokali 

usługi komercyjne, w 
szczególności usługi 
handlu i gastronomii, 
usługi publiczne, zieleń 
publiczna, tereny sportu i 
rekreacji oraz niezbędne 
do prawidłowego 
funkcjonowania tych 
terenów urządzenia 
infrastruktury 
technicznej i komunikacja 

25% nie określa się 15/20 m 2 3 1 2 2 2 2 0 2 

MN 
zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna 

zabudowa zagrodowa 
(dopuszczona jedynie na 
obszarze gminy), usługi 
zapewniające obsługę 
mieszkańców oraz inne 
usługi nieuciążliwe w tym 
usługi publiczne, zieleń 
urządzona, tereny sportu 
i rekreacji oraz niezbędne 
do prawidłowego 
funkcjonowania tych 
terenów urządzenia 
infrastruktury 
technicznej i komunikacja 

30% 250-1500 m² 12 m 2 2 1 1 2 1 2 1 

 
 
 
 

 
 
2 
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funkcja podstawowa funkcja uzupełniająca 

U 

usługi nieuciążliwe 
(głównie komercyjne z 
dopuszczeniem 
działalności 
administracyjnej i 
biurowej); 
 

zieleń urządzona oraz 
niezbędne do 
prawidłowego 
funkcjonowania tych 
terenów urządzenia 
infrastruktury 
technicznej i komunikacja 

5% 400 m²/600 m² 17/12 m 2 3 2 2 3 3 3 2 

 
 
 

3 

U-UU 

usługi nieuciążliwe i 
uciążliwe tj. mogące 
zawsze (z zastrzeżeniem 
jak niżej) lub potencjalnie 
oddziaływać na 
środowisko 

zieleń izolacyjna oraz 
niezbędne do 
prawidłowego 
funkcjonowania tych 
terenów urządzenia 
infrastruktury 
technicznej i komunikacja 

15% 800 m² 12 m 3 3 2 3 3 3 3 2 

 
 
 

3 

UM 

nieuciążliwe usługi 
komercyjne, w 
szczególności handlu, 
gastronomii, organizacji 
społecznych, zdrowia, 
kultury, nauki, obrotu 
finansowego, 
ubezpieczeń, łączności 
itp. oraz mieszkalnictwo 

usługi inne niż funkcji 
podstawowej, w tym 
usługi publiczne, zieleń 
urządzona (w tym 
publiczna) oraz 
niezbędne do 
prawidłowego 
funkcjonowania tych 
terenów urządzenia 
infrastruktury 
technicznej i komunikacja 
oraz inne funkcje 
uzupełniające bez 

5-20% 250 m² 17 m 2 3 2 2 3 3 3 2 

 
 
 
 
 
 

2 
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wskaźnik 

powierzchni 
biologicznie 
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funkcja podstawowa funkcja uzupełniająca 

których nie jest możliwe 
właściwe 
zagospodarowanie i 
użytkowanie tych 
terenów 

MU 

zabudowa mieszkaniowa 
oraz usługi nieuciążliwe 
komercyjne, w 
szczególności usługi 
handlu i gastronomii 

usługi inne niż funkcji 
podstawowej, w tym 
usługi publiczne, zieleń 
urządzona (w tym 
publiczna), tereny sportu 
i rekreacji oraz niezbędne 
do prawidłowego 
funkcjonowania tych 
terenów urządzenia 
infrastruktury 
technicznej i komunikacja 
oraz inne funkcje 
uzupełniające bez 
których nie jest możliwe 
właściwe 
zagospodarowanie i 
użytkowanie tych 
terenów 

25% 350-750 m² 12/17 m 2 2 2 2 2 2 2 2 
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funkcja podstawowa funkcja uzupełniająca 

UP tereny usług publicznych 

usługi nieuciążliwe, w tym 
kultury fizycznej, zieleń 
urządzona oraz niezbędne 
do prawidłowego 
funkcjonowania tych 
terenów urządzenia 
infrastruktury technicznej 
i komunikacja 

30% 400 m² 12 m 2 2 1 2 2 2 2 0 

 
 
 

 
3 

UT 

zabudowa usług turystyki 
ze szczególnym 
uwzględnieniem usług 
hotelarskich 
świadczonych w hotelach 
i pensjonatach, ośrodki 
wypoczynkowe, 
ogólnodostępne tereny 
sportu i rekreacji tj. 
boiska, ogólnodostępne 
plaże, przystanie wodne, 
itp. 

zieleń urządzona, 
zabudowa rekreacji 
indywidualnej, niezbędne 
do prawidłowego 
funkcjonowania tych 
terenów urządzenia 
infrastruktury technicznej 
i komunikacja oraz inne 
funkcje uzupełniające bez 
których nie jest możliwe 
właściwe 
zagospodarowanie i 
użytkowanie tych 
terenów 

60% 1200/2000 m² 9/15m 2 3 2 2 3 3 2 0 

 
 
 
 
 
 

 

2 

MN/ 
MR 

zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna; 
zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna z usługami 

usługi zapewniające 
obsługę mieszkańców 
oraz inne usługi 
nieuciążliwe, w tym 
usługi publiczne, zieleń 

30% 
1000m² dla 
rekreacji 
indywidualnej 

12 m 2 2 1 1 2 1 2 1 

 
 

1 
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funkcja podstawowa funkcja uzupełniająca 

i/lub zabudowa 
zagrodowa 

urządzona, tereny sportu 
i rekreacji oraz niezbędne 
do prawidłowego 
funkcjonowania tych 
terenów urządzenia 
infrastruktury 
technicznej i komunikacja 

ML 
zabudowa rekreacji 
indywidualnej 

usługi, w tym usługi 
publiczne i usługi 
turystyki, zieleń 
publiczna, tereny sportu i 
rekreacji, w tym kultury 
fizycznej oraz niezbędne 
do prawidłowego 
funkcjonowania tych 
terenów urządzenia 
infrastruktury 
technicznej i komunikacja 

40% 600-1000m² 10 m 1 1 0 1 1 1 1 0 

 
 
 
 
 

1 

AGw 
AGn 
AGr 

działalności produkcyjna, 
usługowa, rzemieślnicza, 
wytwórcza oraz składy, 
magazyny, hurtownie, a 
także centra logistyczne, 
bazy transportowe, parki 
technologiczne i centra 

zieleń izolacyjna, 
zabudowa 
administracyjna, 
usługowa, socjalna i 
biurowa służąca obsłudze 
funkcji podstawowej oraz 
niezbędne do 
prawidłowego 

15-30% Nie określa się 17 m 

2 3 0 2 3 3 2 0 

 
2 

2 3 0 2 3 2 2 0 

 
2 
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Funkcja terenu 

Minimalny 
wskaźnik 

powierzchni 
biologicznie 

czynnej 

Minimalna 
powierzchnia 

działki 
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funkcja podstawowa funkcja uzupełniająca 

kongresowo-
wystawiennicze 

funkcjonowania tych 
terenów urządzenia 
infrastruktury 
technicznej i komunikacja 

2 3 1 2 2 2 1 0 

 
2 

PE 
powierzchniowa 
eksploatacja kopalin 
 

w miarę potrzeb 
zabudowa służąca 
obsłudze funkcji 
podstawowej oraz 
obiekty i urządzenia 
niezbędne do 
prowadzenia działalności 
eksploatacyjnej i 
unieszkodliwiania 
odpadów wydobywczych 

nie dotyczy 
zgodnie z 
potrzebami 

7 m 3 3 3 2 3 3 3 0 

 
 

 

 
3 

IT 

tereny infrastruktury 
technicznej – obiekty 
obsługi mieszkańców 
miasta, gminy i rejonu w 
zakresie zaopatrzenia w 
wodę, energię 
elektryczną, gaz, 
oczyszczania ścieków itp 

niezbędne do 
prawidłowego 
funkcjonowania tych 
terenów urządzenia 
infrastruktury 
technicznej i komunikacja 

Nie określa się Nie określa się Nie określa się 2 3 0 2 3 2 2 0 

 
 

 
2 

KP Tereny parkingów 

obiekty i urządzenia 
pomocnicze dla funkcji 
podstawowej, w 
szczególności 
wyposażenia 

Nie określa się Nie określa się Nie określa się 3 3 0 2 2 2 2 1 

 
 

2 
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Funkcja terenu 

Minimalny 
wskaźnik 

powierzchni 
biologicznie 
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Minimalna 
powierzchnia 

działki 

Maksymalna 
dopuszczona 

wysokość 
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funkcja podstawowa funkcja uzupełniająca 

technicznego dróg oraz 
infrastruktura techniczna 
nie związana z drogą 

ZD ogrody działkowe 

urządzenia infrastruktury 
technicznej niezbędne do 
prawidłowego 
funkcjonowania obszaru 
gminy i komunikacja 

70% Nie określa się 4 m 1 1 0 1 1 1 1 0 

 

 
1 

ZP 

zieleń urządzona , w tym o 
funkcji reprezentacyjnej i 
służącej rekreacji i 
wypoczynkowi 

urządzenia infrastruktury 
technicznej niezbędne do 
prawidłowego 
funkcjonowania tych 
terenów oraz obszaru 
gminy i komunikacja 

80% 
Zgodnie ze 
stanem 
istniejącym 

9 m 1 1 0 1 1 1 1 0 

 

 
1 

ZP/U 

zieleń urządzona , w tym o 
funkcji reprezentacyjnej i 
służącej rekreacji i 
wypoczynkowi oraz 
usługi nieuciążliwe, 
przede wszystkim 
związane z funkcją 
podstawową np. kultury, 
wypoczynku, sportu, w 
tym kultury fizycznej, 
rekreacji, gastronomii itp. 

urządzenia infrastruktury 
technicznej niezbędne do 
prawidłowego 
funkcjonowania tych 
terenów oraz obszaru 
gminy i komunikacja 

75% 2500 m² 12 m 2 2 1 1 2 2 2 0 

 
 
 
 
 

2 
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Funkcja terenu 

Minimalny 
wskaźnik 

powierzchni 
biologicznie 

czynnej 

Minimalna 
powierzchnia 
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wysokość 
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funkcja podstawowa funkcja uzupełniająca 

US 
niekubaturowe usługi 
sportu, w tym kultury 
fizycznej 

inne niekubaturowe 
obiekty służące funkcji 
rekreacyjno-sportowej i 
wypoczynkowej, w tym 
kulturze fizycznej 

80% nie określa się 10 m 1 2 1 1 2 2 2 0 

 

 
2 

ZC 
cmentarz (zieleń 
cmentarna) 

urządzenia infrastruktury 
technicznej niezbędne do 
prawidłowego 
funkcjonowania tych 
terenów oraz obszaru 
gminy i komunikacja 

15% 
zgodnie ze 
stanem 
istniejącym 

12 m 1 2 1 2 2 2 2 0 

 
 

 
2 

ZI zieleń o funkcji izolacyjnej 

urządzenia infrastruktury 
technicznej niezbędne do 
prawidłowego 
funkcjonowania obszaru 
gminy i komunikacja 

80% Nie określa się Nie określa się 1 1 1 1 1 2 2 0 

 
 

1 

ZL las 

urządzenia i obiekty 
służące funkcji 
podstawowej; urządzenia 
infrastruktury technicznej 
niezbędne do 
prawidłowego 
funkcjonowania obszaru 
gminy, drogi, urządzenia i 
obiekty służące funkcji 
rekreacyjno-sportowej i 

Nie określa się Nie określa się Nie określa się 3 3 3 3 3 3 3 0 

 
 
 

 
 

3 
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Funkcja terenu 

Minimalny 
wskaźnik 

powierzchni 
biologicznie 

czynnej 

Minimalna 
powierzchnia 

działki 

Maksymalna 
dopuszczona 

wysokość 
zabudowy 
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funkcja podstawowa funkcja uzupełniająca 

wypoczynkowej, w tym 
kulturze fizycznej 

ZLn dolesienia 

urządzenia i obiekty 
służące funkcji 
podstawowej; drogi i 
urządzenia infrastruktury 
technicznej niezbędne do 
prawidłowego 
funkcjonowania obszaru 
gminy, w tym obszarów i 
terenów funkcjonalnych 
wskazanych w studium, a 
także urządzenia i obiekty 
służące funkcji 
rekreacyjno-sportowej i 
wypoczynkowej 

Nie określa się Nie określa się Nie określa się 3 3 3 3 3 3 3 0 

 
 
 
 

 
 

 
3 

R 
rolnictwo intensywne 
 

urządzenia i obiekty 
służące funkcji 
podstawowej; drogi i 
urządzenia infrastruktury 
technicznej niezbędne do 

Nie określa się Nie określa się Nie określa się 1 2 1 1 3 2 2 0 

 
 

1 
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Funkcja terenu 

Minimalny 
wskaźnik 

powierzchni 
biologicznie 

czynnej 

Minimalna 
powierzchnia 

działki 

Maksymalna 
dopuszczona 

wysokość 
zabudowy 
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funkcja podstawowa funkcja uzupełniająca 

R(w) 

rolnictwo intensywne 
(dopuszcza się lokalizację 
obiektów, urządzeń i 
instalacji 
wykorzystujących siłę 
wiatru do produkcji 
energii) 

prawidłowego 
funkcjonowania obszaru 
gminy, w tym obszarów i 
terenów funkcjonalnych 
wskazanych w studium, a 
także urządzenia i obiekty 
służące funkcji 
rekreacyjno-sportowej i 
wypoczynkowej 
 

180m 1 2 1 1 2 1 1 0 

 
 
 

2 

R(f) 
 

Rolnictwo intensywne 
(farmy fotowoltaiczne z 
dopuszczeniem innych 
inwestycji z 
wykorzystaniem 
odnawialnych źródeł 
energii, w szczególności 
biogazowi oraz z 
wyłączeniem elektrowni 
wiatrowych) 

4 m 1 2 0 1 2 3 2 0 

 
 

 
 

2 

Re rolnictwo ekstensywne 

urządzenia i obiekty 
służące funkcji 
podstawowej; drogi i 
urządzenia infrastruktury 
technicznej niezbędne do 
prawidłowego 
funkcjonowania obszaru 
gminy, w tym obszarów i 
terenów funkcjonalnych 
wskazanych w studium, a 

Nie określa się Nie określa się Nie określa się 1 1 1 1 1 1 1 0 

 
 
 
 
 

1 
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Funkcja terenu 

Minimalny 
wskaźnik 

powierzchni 
biologicznie 

czynnej 

Minimalna 
powierzchnia 

działki 

Maksymalna 
dopuszczona 

wysokość 
zabudowy 
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funkcja podstawowa funkcja uzupełniająca 

także urządzenia i obiekty 
służące funkcji 
rekreacyjno-
wypoczynkowej, w 
szczególności ścieżki 
piesze, ścieżki 
dydaktyczne, miejsca 
odpoczynku i punkty 
widokowe, z 
zastrzeżeniem zakazu ich 
realizacji w sposób 
zagrażający siedliskom, 
gatunkom oraz siedliskom 
tych gatunków, objętych 
ochroną 

WS wody powierzchniowe  Nie określa się Nie określa się Nie określa się 1 1 1 1 1 1 1 0 

 
 

1 

Tabela 12. Wskaźniki zagospodarowania terenu wg studium 
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TEREN 

ODDZIAŁYWANIE 
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ar
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n
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O
D

D
Z

IA
Ł

Y
W

A
N

IE
  

MW 2 2 2 3 1 2 1 2 2 2 2 2 0 2 1,79 2 
MN 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1,57 1/2 
U 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2,57 2/3 

U-UU 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2,79 3 
UM 2 2 2 3 2 2 1 3 2 2 3 3 2 2 2,21 2 
MU 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1,93 2 
UP 2 2 2 3 1 2 1 2 2 2 2 2 0 3 1,86 2 
UT 2 2 2 3 2 2 1 3 3 3 3 2 0 2 2,14 2 

MN/ 
MR 

1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1,43 1/2 

ML 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0,86 1 
AGn 2 2 3 3 0 2 1 3 2 2 2 2 0 2 1,86 2 
AGw 2 2 3 3 0 2 1 3 2 2 3 2 0 2 1,93 2 
AGr 2 2 2 3 1 2 1 2 2 2 2 1 0 2 1,71 1/2 
R(f) 1 1 2 1 0 1 1 2 2 2 3 2 0 2 1,43 1/2 

R(w) 2 2 3 2 1 1 1 2 2 3 3 3 0 2 1,93 2 
Re 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0,93 1 
R 1 1 1 2 1 1 1 3 3 2 2 2 0 1 1,50 1/2 

PE 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 0 3 2,50 2/3 
IT 2 2 2 3 0 2 1 3 2 3 2 2 0 2 1,86 2 
KP 2 3 3 3 0 2 2 3 3 3 2 2 0 2 2,14 2 
ZD 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0,86 1 
ZP 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0,86 1 

ZP/U 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 0 2 1,57 1/2 
US 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 0 2 1,50 1/2 
ZC 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 0 2 1,43 1/2 
ZI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 0 1 1,07 1 
ZL 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 2,79 3 

ZLn 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 0 3 2,64 2/3 
WS 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0,86 1 
Tabela 13. Oddziaływanie terenów na komponenty wymienione w przepisach prawnych 

Legenda: nasilenie presji na środowisko: 0 – brak oddziaływania/śladowe, 1 – słabe, 2 – średnie, 3 – 
silne/nadmierne;  
Uśrednione oddziaływanie poszczególnych terenów na środowisko przyrodnicze: nasilenie presji na 
środowisko: pozytywne, negatywne, mieszane; 0 – brak oddziaływania/śladowe, 0/1 – śladowe do słabego, 
1 – słabe, 1/2 – słabe do średniego, 2 – średnie, 2/3 – średnie do silnego, 3 – silne/nadmierne;  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie analiz projektu zmiany studium  

 

Wpływ poszczególnych form zagospodarowania terenu określono w oparciu o siłę ich 
oddziaływania oraz pozytywny/negatywny wpływ na środowisko. Większość kierunków rozwoju 
nie niesie ze sobą jednoznacznie pozytywnego lub negatywnego oddziaływania dlatego wpływ 
ten został określony pod katem tego, który zdecydowanie przeważa. Proponowane formy 
użytkowania, w których pozytywne i negatywne oddziaływania równoważą się zostały określone 
jako mieszane. Największe uciążliwości wiążą się z wprowadzeniem terenów powierzchniowej 
eksploatacji surowców oraz terenów usług mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Ich 
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wpływ na środowisko zwłaszcza krajobraz, gleby, powierzchnię ziemi i przyrodę ożywioną jest 
zdecydowanie najsilniejszy.  

Każda zmiana użytkowania terenu wiąże się także z wpływem na klimat i powietrze. 
Wpływ ten określany jest jako słabo do średnio negatywny. Zmiany te będą wiązały się ze 
wzrostem powierzchni zabudowanych i utwardzonych, wpłyną zatem na obniżoną wilgotność 
powietrza i wyższą temperaturę powietrza. Zmiany te pomimo, że określone są jako negatywne 
nie będą miały istotnego znaczenia w skali globalnej. Gdyż wiążą się ze zbyt małą powierzchnią 
terenu. Należy mieć jednak na uwadze, że podobna tendencja zabudowywania terenów otwartych 
w szerszej skali (powiatu, województwa czy kraju) wiąże się już z dość istotnymi zmianami, które 
odczuwane będą przez mieszkańców.  
 

6.3. Wpływ ustaleń projektu studium na ustawowe formy ochrony przyrody 
 

 Obszar objęty projektem studium w niewielkiej części pokrywa się z obszarem Natura 
2000 Wierzchowiska (PLH060069). Teren ten pozostaje leśnym bez prawa zabudowy.  
Południowa część gminy leży ponadto w Chodelskim Obszarze Chronionego Krajobrazu. 
Dominują tam tereny leśne/dolesienia oraz tereny rolne.  
Projekt studium racjonalnie wykorzystuje zasoby przyrodnicze wyznaczając kierunki rozwoju w 
oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju.  
 

6.4. Kompleksowa ocena wpływu na środowisko projektu zmiany studium w ujęciu 
scenariuszowym 

 W 2015 r. gminę Bełżyce zamieszkiwało 13 400 osoby. Według prognozy liczby ludności 
2008 – 2035 (GUS) ilość mieszkańców powiatu będzie wzrastać. 
 Ponadto, aktualna sytuacja gospodarczo – ekonomiczna na świecie wskazuje, że 
przekształcanie terenu w kierunku zabudowań będzie postępować dużo wolniej niż dotychczas. 
W scenariuszu stagnacyjnym można uznać, że liczba mieszkańców utrzyma się na podobnym 
poziomie lub ulegnie nieznacznemu spadkowi, co spowoduje zmniejszenie lub utrzymanie 
produkcji odpadów i bezpośredniej presji na środowisko na poziomie zbliżonym do 
dotychczasowego. Cześć terenów rolnych oraz ugorowanych ulegnie samozalesieniu. 
Różnorodność biologiczna będzie wzrastać. Ciągi ekologiczne pozostaną aktywne, a bariery 
ekologiczne będą oddziaływać w dotychczasowym nasileniu. Jakość życia mieszkańców może się 
pogorszyć z powodów niezależnych od ustaleń studium 

 Scenariusz prorozwojowy, zakłada, że zmiany sposobu użytkowania wynikające z 
ocenianego projektu spowodują rozwój zabudowy oraz zainwestowanie terenów produkcyjnych 
i usługowych. Nastąpi nieznaczny wzrost liczby mieszkańców. Spowoduje to zwiększenie 
wytwarzania zanieczyszczeń gazowych i pyłowych (ogrzewanie i zanieczyszczenia 
komunikacyjne) oraz odpadów stałych i płynnych z koniecznością ich utylizacji i potencjalnym 
zagrożeniem zanieczyszczenia środowiska (gleba, wody powierzchniowe i podziemne). Zwiększy 
się pobór wód gruntowych. 

 Analiza projektu studium pozwala stwierdzić, że dalszy rozwój zagospodarowania 
przestrzennego poszczególnych terenów będzie wykazywał tendencje do uzupełniania i 
zagęszczania istniejącej zabudowy oraz zainwestowania obszarów podporządkowanych 
istniejącemu już i projektowanemu układowi drogowemu oraz sieci infrastruktury technicznej. 

 Przyjęty kierunek rozwoju jest korzystny, ponieważ z jednej strony przyczyni się do 
maksymalnego wykorzystania terenów już zainwestowanych, stworzy nowe obszary potencjalne 
do zagospodarowania, a tym samym ograniczy zagospodarowywanie nowych terenów i 
nieuzasadnione rozpraszanie zabudowy w tej strefie, z drugiej strony daje możliwość 
pełniejszego wykorzystania istniejącej sieci infrastrukturalnej. 

 Zagęszczenie zabudowy oraz powstanie nowych ciągów komunikacyjnych i zwiększenie 
natężenia ruchu pojazdów, będzie jednak nasilać oddziaływanie barier ekologicznych, co 
zmniejszy możliwości migracyjne i możliwości wymiany genów w przypadku wielu gatunków 
roślin i zwierząt. 
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 Lokalizacja terenów mogących nieść uciążliwości (przede wszystkim terenów 
komunikacji) nawiązuje do dotychczasowego przeznaczenia w obowiązującym studium lub 
istniejącego zagospodarowania terenu, zapewniając jednocześnie ochronę ludzi i obszarów 
cennych przyrodniczo. Uciążliwość wymienionych obiektów nie powinna być odczuwalna poza 
ich granicami (z wyjątkiem zmian krajobrazu i nasilenia ruchu pojazdów). 

 Zagrożenia nadzwyczajne (skażenie wód) są mało prawdopodobne, ze względu na ogólne 
ustalenia studium dotyczące zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej. Jakość życia 
mieszkańców nie ulegnie pogorszeniu (przejściowe i odwracalne zmiany negatywne są możliwe 
na terenach w trakcie zabudowy). 

 Zaproponowany sposób zagospodarowania nie powinien wywoływać konfliktów z 
sąsiednimi gminami. 

 

 
 Analiza powyżej dokonanych ocen cząstkowych w tym tabeli oddziaływań 

poszczególnych terenów pozwoliła zwaloryzować i ocenić poszczególne oddziaływania w skali 
całego obszaru objętego projektem zmiany studium. 

 Dla większości oddziaływań, ich skutki środowiskowe zależą od pola powierzchni 
obszaru, będącego ich źródłem. Jednak część oddziaływań powoduje skutki nietypowe, niezależne 
od tego parametru. Właściwość tą uwzględniono w zbiorczej tabeli oddziaływań zamieszczonej 
poniżej. 

 

 
Komponen
t 
środowisk
a 

ODDZIAŁYWANIE NIEKORZYSTNE ODDZIAŁYWANIE KORZYSTNE 

Z
 

N
Z

 

K
 

D
 

O
D

 

N
O

 

L
 

R
 

B
 

P
 

S W
 

Z
 

N
Z

 

K
 

D
 

O
D

 

N
O

 

L
 

R
 

B
 

P
 

S W
 

Wody 
powierzch. 

 X  X X  X   X X              

Wody 
podziemne 

 X  X  X X  X  X              

Jakość 
powietrza 

 X  X X   X X  X              

Klimat 
lokalny 

 X  X  X X   X  X             

Klimat 
akustyczny 

 X X  X  X  X  X              

Powierzch. 
ziemi 

 X  X  X X  X  X              

Gleby X   X  X X  X  X              
Bioróżnor
odność 
biolog. 

 X  X  X X   X X X             

Fauna  X  X  X X  X   X             
Flora X   X  X X  X  X              
Krajobraz  X  X X  X  X  X   X  X X  X   X  X 
Człowiek  X  X  X    X X   X  X X  X   X  X 
Dobra 
materialne 

             X  X  X X   X X  

Tabela 14. Zbiorcza tabela potencjalnych wpływów projektu zmiany studium na środowisko 
Legenda: Z – znaczące, NZ – nieznaczące; K – krótkotrwałe, D – długotrwałe; OD – odwracalne, N – 
nieodwracalne; L – lokalne, R – regionalne; B – bezpośrednie, P – pośrednie, S – skumulowane, W – wtórne 
X - oddziaływanie występuje, - brak oddziaływania 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie analiz projektu studium 
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Znaczące oddziaływanie, jak również długotrwałe, nieodwracalne mające charakter 

lokalny, bezpośredni i skumulowany na terenie objętym zmianą studium obejmuje dwa 
komponenty środowiska: gleby i florę. Komponenty te są jedne z najwrażliwszych na wszelkie 
zmiany w zagospodarowaniu terenu będące niejako wskaźnikami siły jego oddziaływania.  

Najwłaściwszym sposobem na  zniwelowanie skutków innego przeznaczenia niż 
dotychczas jest zaniechanie wszelkich zmian. Tak znacząco negatywne oddziaływanie dotyczy 
zwłaszcza terenów usługowo-przemysłowych oraz powierzchniowej eksploatacji surowców. W 
celu zminimalizowania negatywnych skutków należy wprowadzić zapisy w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego ograniczające powierzchnie zabudowy, intensywność 
zabudowy oraz zwiększające powierzchnię biologicznie czynną. Tereny powierzchniowej 
eksploatacji surowców należy natomiast poddać rekultywacji. 

 Każda działalność człowieka prowadzi do zmian w środowisku naturalnym. Warto 
pamiętać, że tereny polne, ugorowe i łąkowo-pastwiskowe oraz lasy produkcyjne (szczególnie 
pochodzące z sadzenia) jak również parki leśne, zieleńce, uznawane przez większość ludzi za 
„naturalne” są w rzeczywistości zbiorowiskami nietrwałymi, utrzymywanymi w stanie pozornej 
równowagi przez człowieka. Człowiek nie jest pod tym względem wyjątkiem. W przypadku 
jednych terenów aktualny jest problem „czy przekształcać środowisko?”, a w przypadku innych 
„jakich zmian można dokonać bez istotnej deformacji krajobrazu, bez zubożenia 
bioróżnorodności, bez pogorszenia warunków życia ludzi, itd.?”. Spełnienie tych wszystkich 
wymogów nie zawsze jest możliwe i pozostaje wybór kompromisu uwzględniającego interesy 
obecnie żyjących ludzi oraz potrzebę zachowania wszystkich składników środowiska, które są 
wartością samą w sobie, ale mogą być też istotne dla przyszłych pokoleń. 
 

 Sumując jednak wszystkie plusy i minusy proponowanych rozwiązań, oddziaływanie 
projektu  studium na środowisko uznano za korzystne, ponieważ: 
− przyczynia się do porządkowania dotychczasowej struktury funkcjonalnej; 
− intensyfikuje zabudowę w stopniu nie pogarszającym warunków życia i zamieszkiwania ludzi 

oraz funkcjonowania środowiska przyrodniczego, przeciwdziałając jednocześnie 
bezplanowemu rozpraszaniu zabudowy, w tym na obszary cenne przyrodniczo (pośrednio 
zapobiega ich degradacji); 

− respektuje obszary cenne pod względem przyrodniczym; 
− wskazuje rozwiązania zapewniające ochronę abiotycznych komponentów środowiska, dzięki 

czemu chronione będzie również życie i zdrowie człowieka. Wdrożenie wskazanych w 
studium rozwiązań przyczyni się nie tylko do poprawy jakości środowiska, ale także jakości 
życia mieszkańców. 

 
 Podsumowując, projekt studium został opracowany z uwzględnieniem potrzeby 

zachowania trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, równowagi biologicznej i zasad 
zrównoważonego rozwoju, uwzględniającego prawa ludzi do korzystania ze środowiska 
przyrodniczego oraz obowiązek jego ochrony. Nowe tereny o zwiększonej uciążliwości zostały 
zlokalizowane w miejscach najmniej kolidujących z potrzebami ochrony środowiska naturalnego 
oraz wymogami ochrony warunków życia ludzi. Oddziaływania na środowisko (dla większości 
obszarów o nasileniu małym lub średnim) wynikające z przedłożonego projektu są możliwe do 
zaakceptowania. 

 
7. Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą 

negatywnego oddziaływania na środowisko 
 Realizacja polityki przestrzennej określonej w ocenianym projekcie studium, nie 

pociągnie za sobą poważnych skutków środowiskowych. Potencjalne oddziaływania negatywne 
mają charakter lokalny chociaż mogą być długotrwałe. W celu ich zminimalizowania 
zaproponowano poniżej szereg zabiegów łagodzących. 

Na całym obszarze objętym opracowaniem należy: 
− kontrolować umieszczenie w krajobrazie nowych obiektów jak: maszty telefonii komórkowej, 
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maszty telewizyjne poprzez precyzujące zapisy w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego; 

− podejmować dalsze działania zmierzające do eliminacji istniejących i potencjalnych zagrożeń, 
w tym m.in. uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej, modernizacja wraz z ewentualną 
rozbudową oczyszczalni ścieków, promocja ekologicznych źródeł ciepła, itp. 

 
GRUPY 

TERENÓW 
ZABIEGI ŁAGODZĄCE 

 
MW, 
MN, 
U, 

U-UU, 
UM, 
MU, 
UP, 
UT, 

MN/MR, 
ML, 
AGn, 
AGw, 
AGr, 

ZP/U, 
IT 

 
 
 
 

− bezwzględnie utrzymać istniejące, a w miarę możliwości dążyć do 
wprowadzania nowych terenów zieleni o wielowarstwowej tj. zróżnicowanej 
strukturze pionowej; 

− zaleca się usystematyzowanie struktury szaty roślinnej jako całości, złożonej 
z układów grupowych i liniowych pełniących funkcje łączników, 
ułatwiających migracje roślin i zwierząt; 

− należy poprawić obecną strukturę zieleni urządzonej i izolacyjnej. Można to 
osiągnąć poprzez uzupełnienie roślinności wysokiej krzewami 
wykazującymi właściwości dźwiękochłonne, np. głóg, berberys, leszczyna 
itp.; 

− należy unikać pozostawiania w obrębie działek dużych powierzchni 
pozbawionych pokrywy roślinnej, nowa roślinność powinna być 
wprowadzana bezpośrednio po zakończeniu robót budowlanych; 

− kształtowanie roślinności w obrębie działek należy oprzeć o właściwy dobór 
gatunków. Należy preferować przede wszystkim rodzime gatunki roślin, 
krzewy umożliwiające dobre warunki bytowania fauny, szczególnie ssaków i 
ptaków; 

− dążyć do włączenia budynków w strukturę ekosystemów (stworzenie 
powierzchni biologicznie czynnych), np. poprzez: wprowadzenie roślin 
pnących na pionowe i puste płaszczyzny; 

komuni- 
kacja, 

KP 
ZI 
 

− należy poprawić obecną strukturę zieleni izolującej zabudowę mieszkaniową 
przed niekorzystnym oddziaływaniem tych terenów (uzupełnienie 
roślinności wysokiej krzewami wykazującymi właściwości dźwiękochłonne, 
np. głóg, berberys, leszczyna itp. z preferencją gatunków rodzimych); 

− należy dążyć do scalania i łączenia zespołów biocenotycznych, m.in. poprzez 
uzupełnianie nasadzeń wzdłuż ciągów komunikacyjnych, dolesienia, 
projektowanie zieleni w sposób uwzględniający połączenie terenów z 
terenami najcenniejszymi – kształtowanie przestrzeni powinno uwzględniać 
zachowanie łączności z terenami zasilającymi; 

− wzdłuż ciągów komunikacyjnych należy wprowadzać roślinność 
nawiązującą do spontanicznych zbiorowisk zaroślowych, pasy zieleni 
przydrożnej znacznie ograniczają zasięg i stopień skażeń poprzez 
wymuszanie podłużnego przepływu powietrza przy utrudnionym 
poprzecznym. Dzięki temu zmniejsza się zasięg rozprzestrzeniania 
zanieczyszczeń pyłowych, gazowych i hałasu. Ponadto zieleń przydrożna ma 
znaczne właściwości absorpcyjne zanieczyszczeń; 

ZL, 
ZLn, 
ZC, 
ZD, 
ZP, 
ZE, 
WS 

 
 

 

− wszelkie działania, w tym użytkowanie terenu powinno być 
podporządkowane ochronie przyrody; 

− należy ograniczać do minimum obecność powierzchni pozbawionych 
roślinności (ochrona wód gruntowych przed zanieczyszczeniem); 

− należy dążyć do minimalizowania zmian w istniejącej strukturze roślinności 
na tych terenach (poza ważną funkcją przyrodniczą pełnią również ważną 
rolę estetyczną i kulturową); 

− wskazane zachowanie funkcjonowania istniejących ekosystemów w czasie, 
tzn. tego samego sposobu użytkowania; 

− szczególną uwagę należy zwrócić na ochronę zadrzewień i zakrzewień. W 
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GRUPY 
TERENÓW 

ZABIEGI ŁAGODZĄCE 

pierwszej kolejności należy zachować wszystkie elementy tego typu, 
następnie przeanalizować możliwości uzupełnień w celu właściwego 
kształtu i funkcjonowania lokalnych korytarzy ekologicznych.  

R(f), 
R(w) 
 

− konieczność wykonania monitoringu przedrealizacyjnego ornitologicznego 
oraz wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej mającej na celu ocenę 
występujących na danym terenie gatunków roślin, cennych siedlisk 
przyrodniczych, gatunków zwierząt (przede wszystkim gadów, płazów i 
mniejszych ssaków) itp.; 

− realizacja ogrodzeń bez podmurówki, ażurowych oraz podwyższonych do 
wysokości 0,2-0,3 m od urządzonego lub rodzimego gruntu, tak aby 
umożliwić migrację drobnym zwierzętom; 

− poddanie instalacji procesowi recyklingu, po zakończeniu eksploatacji; 

R, 
Re 

− należy ograniczać do minimum obecność powierzchni pozbawionych 
roślinności (ochrona wód gruntowych przed zanieczyszczeniem); 

− uprawy rolne wykorzystujące nawozy sztuczne powinny być oparte o ich 
racjonalną gospodarkę 

PE  

− należy poprawić obecną strukturę zieleni izolującej zabudowę mieszkaniową 
przed niekorzystnym oddziaływaniem tych terenów (uzupełnienie 
roślinności wysokiej krzewami wykazującymi właściwości dźwiękochłonne, 
np. głóg, berberys, leszczyna itp. z preferencją gatunków rodzimych); 

− stosowanie pasa buforowego pomiędzy wyrobiskiem a otaczającymi go 
siedliskami; 

− ograniczenie zapylenia poprzez zraszanie w okresach suszy dróg 
technologicznych, placów manewrowych oraz powierzchni terenu zakładów 
przeróbczych; 

− prawidłowa organizacja prac wydobywczych i transportowych oraz 
dopuszczenie do robót sprawnego technicznie sprzętu w celu minimalizacji 
hałasu (oddziaływanie akustyczne winno zamykać się w granicach 
wyrobiska); 

− dostosowanie kierunku rekultywacji do stanu otaczającej przyrody. 
Tabela 15. Zestawienie zabiegów łagodzących ustalenia projektu zmiany studium 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie projektu studium 

 
Rozwiązania alternatywne do zawartych w dokumencie mające na uwadze cel i przedmiot 

ochrony obszaru  
 
Obszar objęty projektem studium pokrywa się z obszarem Natura 2000 Wierzchowiska. Mając 

na uwadze przyjęte w projekcie studium rozwiązania stwierdza się, że nie wpłyną one negatywnie 
na cel i przedmiot ochrony projektowanego obszaru Natura 2000 i nie ma zatem potrzeb ustalenia 
rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą 
negatywnych oddziaływań na środowisko (zgodnie z art. 51 ust. 2 pkt. 3 lit. a i b 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). 
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8. Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień 
projektu studium oraz częstotliwość jego przeprowadzania 
 

Obowiązujące prawo nie przewiduje systemu monitorowania przestrzeni, co byłoby 
najwłaściwszym przyrządem do analizy skutków realizacji projektu zmiany studium. Najlepszym 
z dostępnych narzędzi przewidzianych w prawie, wydaję się być ocena aktualności studium i 
planów miejscowych przeprowadzana przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta na 
podstawie art. 32 ust. 1 i 22 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, co   

W ramach wymienionej analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym proponuje się, 
aby zawierała ona rozdział dotyczący wpływu postanowień studium na stan środowiska3 oraz 
analizę ewentualnych zmian jakimi skutkuje jego realizacja w środowisku (np. analizę i ocenę 
stanu poszczególnych komponentów środowiska w oparciu o wyniki pomiarów uzyskanych w 
ramach kontroli państwowego monitoringu środowiska lub w ramach indywidualnych 
zamówień, analizę i ocenę zgodności wyposażenia terenu w infrastrukturę techniczną). 

 
9. Oddziaływanie transgraniczne 

 Nie występuje konieczność przeprowadzenia postępowania dotyczącego 
transgranicznego oddziaływania na środowisko. 

 
10. Streszczenie prognozy w języku niespecjalistycznym 

 
Celem prognozy oddziaływania na środowisko jest optymalizacja procesu podejmowania 

decyzji zezwalającej na dane przeznaczenie i użytkowanie terenu. Następuje to przez ocenę 
przewidywanych skutków wpływu projektu zmiany studium na środowisko, które mogą 
wyniknąć z wprowadzenia zmiany funkcji oraz nowych ustaleń w zakresie zagospodarowania 
obszarów objętych zmianą studium. 

Ochrona środowiska, w tym w szczególności ochrona jakości jego komponentów, zasobów 
przyrodniczych i zdrowia ludzi realizowana jest w projekcie zmiany studium wielotorowo, 
mianowicie poprzez ustalenia ogólne i szczegółowe: 
− zmian dla struktury przestrzennej gminy; 
− wskaźników dotyczących zagospodarowania oraz użytkowania terenu; 
− respektowanie istnienia istniejących form ochrony oraz zapewnienie możliwości powołania 

planowanych wraz z ustaleniem warunków zachowania ich wartości, w tym należytego 
funkcjonowania przyrodniczego; 

− ochrony wskazanego systemu przyrodniczego; 
− ochrony lub przywrócenia właściwej jakości komponentów abiotycznych środowiska; 
− dotyczące infrastruktury technicznej oraz układu komunikacyjnego. 

 

                                                             
2 ust. 1. W celu oceny aktualności studium i planów miejscowych wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje 
analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenia postępy w opracowywaniu planów 
miejscowych i opracowuje wieloletnie programy ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń studium, z 
uwzględnieniem decyzji zamieszczonych w rejestrach, o których mowa w art. 57 ust. 1-3 i art. 67, oraz wniosków 
w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego. 
ust. 2. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta przekazuje radzie gminy wyniki analiz, o których mowa w ust. 1, po 
uzyskaniu opinii gminnej lub innej właściwej, w rozumieniu art. 8, komisji urbanistyczno-architektonicznej, co 
najmniej raz w czasie kadencji rady. Rada gminy podejmuje uchwałę w sprawie aktualności studium i planów 
miejscowych, a w przypadku uznania ich za nieaktualne, w całości lub w części, podejmuje działania, o których 
mowa w art. 27. 
3 Jakość poszczególnych komponentów środowiska podlega pomiarom i ocenom, a także analizom wpływu na 
nie różnych czynników, w tym presji antropogenicznej. Działalność w ramach Państwowego Monitoringu 
Środowiska dotyczy monitoringu powietrza, wód, gleb i ziemi, przyrody, hałasu, pól elektromagnetycznych. Na 
poziomie województwa monitoring prowadzony jest przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. 
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Projekt zmiany studium respektuje ustalenia dotyczące obszarów i obiektów objętych 
formami ochrony przyrody oraz innych terenów cennych przyrodniczo, ustalając dla nich takie 
formy i zasady gospodarowania, które pozwolą na zachowanie ich ekosystemów w czasie. 
Również zasady zagospodarowania terenów sąsiednich nie naruszą ich wartości przyrodniczej. 
Przedłożony projekt honoruje również ustalenia dotyczące obszarów i obiektów objętych 
ochroną na mocy pozostałych przepisów w tym w szczególności: 
− ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; 
− ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych; 
− ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach; 
− ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne; 
− ustawy z dnia z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze. 

Projekt zmiany studium nie przytacza literalnego brzmienia przepisów, co jest korzystne 
nie tylko w świetle ciągłego dostosowywania przepisów krajowych do wymagań UE, ale także 
właściwe w świetle obowiązującego orzecznictwa (NSA II S.A./Wr 1179/98 orzeczenie - OSS 
2000/1/17), stanowiącego, że uchwała rady gminy nie może powtarzać jeszcze raz tego co jest 
zawarte w obowiązującym prawie. 

 
Należy zauważyć, że dla zdecydowanej większości obszaru opracowania projekt zmiany 

studium ustala dotychczasowe przeznaczenie i sposób zagospodarowania terenu bądź respektuje 
funkcję nadaną w obowiązującym studium lub miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego i pozwoleniach na budowę, zgodnie, z którymi rozpoczęto już proces 
inwestycyjny. Mimo, iż realizacja nowych zamierzeń spowoduje ingerencję w środowisko to, w 
większości będzie to oddziaływanie słabe do średniego. Niemniej jednak nastąpią pewne 
nieuniknione i najczęściej trwałe przekształcenia środowiska takie jak m.in.: 
− zmniejszenie powierzchni aktywnej przyrodniczo o powierzchnię terenów zabudowanych i 

utwardzonych; 
− przekształcenie krajobrazu poprzez wprowadzenie nowych obiektów kubaturowych,  
− wzrost produkcji odpadów, ścieków bytowych oraz wód opadowych. 

Realizacja celów przewidzianych w projekcie zmiany studium pozwoli jednak na poprawę 
jakości życia mieszkańców, zapewni zrównoważony rozwój zagospodarowania uwzględniający 
poza środowiskowym również aspekt społeczny i gospodarczy. 

Przy atrakcyjnym programie zagospodarowania terenu i zachowaniu wymogów ładu 
przestrzennego nastąpi umiarkowany rozwój gminy Bełżyce jako atrakcyjnego miejsca do 
zamieszkania oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Istotny będzie tu rozwój usług 
komercyjnych, usług turystyki oraz przemysłu nieuciążliwego (czystych technologii), centrów 
logistycznych, itp. z zachowaniem wymogów ochrony środowiska. 

Wpływ kierunków na środowisko szczegółowo opisano w rozdziałach powyżej. 
 

Analiza zapisów projektu zmiany studium, w kontekście istniejącego zainwestowania 
analogicznych stref gospodarczych w Polsce i ich skutków, nie wskazuje na możliwe znaczące 
negatywne oddziaływanie zapisów projektu zmiany studium na: 
− komponenty środowiska, w tym w szczególności na zdrowie ludzi, 
− obszary i obiekty objęte ochroną na mocy przepisów odrębnych. 

 
Niemniej jednak należy pamiętać, że projekt zmiany studium jest sporządzany na podstawie 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz aktu wykonawczego 
określającego m.in. zakres studium. Status tego dokumentu (wyraża politykę przestrzenną gminy, 
nie stanowiąc prawa) oraz związana z tym jego szczegółowość sprawiają, że nie ma możliwości 
określenia w nim wielu cennych informacji mających znaczenie przy określaniu wpływu na 
środowisko i obszary cenne przyrodniczo (są to informacje najbardziej całościowe, 
uwzględniające wszystkie elementy na całym obszarze gminy włącznie z powiązaniami 
zewnętrznymi, ale przez to też uogólnione). System ocen oddziaływania na środowisko jest 
złożony i w dalszej kolejności (w miarę uszczegóławiania poszczególnych inwestycji) będzie 
obejmował plan miejscowy lub decyzję o warunkach zabudowy, a potem przedsięwzięcia. 
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Zgodnie z obowiązującym prawem, każdy plan lub przedsięwzięcie (czyli późniejszy 
dokument pozwalający na proces inwestycyjny), które może w istotny sposób oddziaływać na 
obiekt wchodzący w skład sieci, musi podlegać ocenie oddziaływania jego skutków na ochronę 
obszaru (art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - Dz. U. 2015 poz. 
1651), a zgoda na działania szkodzące obiektowi może być wyrażona wyłącznie w określonych 
przypadkach i pod warunkiem zrekompensowania szkód. 

 
Projekt zmiany studium został opracowany z uwzględnieniem potrzeby zachowania 

trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, równowagi biologicznej i zasad 
zrównoważonego rozwoju, uwzględniającego prawa ludzi do korzystania ze środowiska 
przyrodniczego oraz obowiązek jego ochrony. Uwzględniono rożne formy prawne ochrony 
przyrody i środowiska. Nowe tereny o zwiększonej uciążliwości zostały zlokalizowane w 
miejscach najmniej kolidujących z potrzebami ochrony środowiska naturalnego oraz 
wymogami ochrony warunków życia ludzi. Oddziaływania na środowisko (dla większości 
obszarów o nasileniu małym do średniego) wynikające z przedłożonego projektu są 
możliwe do zaakceptowania. 

 
Wielotorowe wdrożenie przedłożonego projektu zmiany studium, przyczyni się do: 

− utrzymania ciągłości przestrzennej i funkcjonalnej obszarów o szczególnych wartościach 
przyrodniczych i krajobrazowych, które w strukturze gminy stanowią system przyrodniczy, 
obejmując także fragmenty ciągów przyrodniczych o randze ponadregionalnej (krajowej); 

− objęcia formami ochrony przyrody najcenniejszych obiektów i obszarów; 
− ochrony istniejącej oraz wprowadzania nowych terenów zieleni urządzonej; 
− poprawy jakości środowiska; 
− wzrostu bezpieczeństwa ekologicznego. 

 

Przyjęte w projekcie zmiany studium rozwiązania nie wpłyną negatywnie na cel i przedmiot 
ochrony obszaru Natura 2000 Wierzchowiska. 

W związku z powyższym nie ma potrzeby wprowadzania rozwiązań mających na celu 
zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na 
środowisko (zgodnie z art. 51 ust. 2 pkt. 3 lit. a i b 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). 

 

Obowiązujące prawo nie przewiduje systemu monitorowania przestrzeni, co byłoby 
najwłaściwszym przyrządem do analizy skutków realizacji projektu zmiany studium. Najlepszym 
z dostępnych narzędzi przewidzianych w prawie, wydaję się być ocena aktualności studium i 
planów miejscowych przeprowadzana przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta na 
podstawie art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, co najmniej raz w 
czasie kadencji rady. 

W ramach wymienionej analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym proponuje się, 
aby zawierała ona rozdział dotyczący wpływu postanowień studium na stan środowiska oraz 
analizę ewentualnych zmian jakimi skutkuje jego realizacja w środowisku. (np. analizę i ocenę 
stanu poszczególnych komponentów środowiska w oparciu o wyniki pomiarów uzyskanych w 
ramach kontroli państwowego monitoringu środowiska lub w ramach indywidualnych 
zamówień, analizę i ocenę zgodności wyposażenia terenu w infrastrukturę techniczną). 

 

 
Nie występuje konieczność przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego 

oddziaływania na środowisko. 
 


