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1. WSTĘP 

Przedmiotem opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko Programu 

ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Bełżyce.  

Podstawą prawną opracowania Programu ochrony środowiska dla Miasta  

i Gminy Bełżyce na lata 2018 – 2021 jest art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.). Natomiast podstawą 

prawną opracowania „Prognozy oddziaływania na środowisko dla Programu ochrony 

środowiska dla Miasta i Gminy Bełżyce na lata 2018 - 2021” jest 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 –  

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081). Art. 51 tej ustawy nakłada na organ opracowujący projekt 

dokumentu, którym w tym przypadku jest Program ochrony środowiska obowiązek 

sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko. 

1.1. CEL, ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 

Celem opracowywanej prognozy jest zbadanie oraz ocena stopnia i sposobu 

uwzględnienia aspektów środowiskowych w Programie ochrony środowiska dla Miasta  

i Gminy Bełżyce w na lata 2018 – 2021, a także analiza, czy realizacja przedsięwzięć 

umieszczonych w tym opracowaniu pozytywnie przyczyni się do zrównoważonego rozwoju 

Gminy Bełżyce. 

Zakres prognozy wynika z wymogów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081). Zgodnie z art. 51 ust. 1 ww. ustawy, prognoza 

zawiera: 

 informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego 

powiązaniach z innymi dokumentami, 

 informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy, 

 propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień 

projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania, 

 informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko. 

Niniejsza prognoza określa, analizuje i ocenia: 
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 istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku 

realizacji projektowanego dokumentu,  

 stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem, 

 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,  

 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,  

 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,  

 wodę,  

 powietrze,  

 powierzchnię ziemi,  

 krajobraz,  

 klimat,  

 zasoby naturalne, 

 zabytki,  

 dobra materialne 

- z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między 

oddziaływaniami na te elementy. 

W Prognozie również przedstawiono: 

 rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą 

negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji 
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projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru 

Natura 2000 oraz integralność tego obszaru,  

 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, przy uwzględnieniu celów i geograficznego zasięgu planowanej zmiany oraz 

celów i przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralności tego obszaru. 

1.2. POWIĄZANIA Z INNYMI DOKUMENTAMI OKREŚLAJĄCYMI POLITYKI ROZWOJU 

I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY 

Program ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Bełżyce na lata 2018-2021 jest 

spójny z założeniami następujących dokumentów: 

 Ustawą z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081). 

 Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 

799 ze zm.). 

 Programem ochrony środowiska dla województwa lubelskiego na lata 2016 - 2019 

z perspektywą do roku 2023. 

 Aktualizacją powiatowego programu ochrony środowiska dla powiatu lubelskiego na 

lata 2014 -2017 z perspektywą do 2021 r. 

 Strategią Rozwoju Gminy Bełżyce. 

1.3. METODY ZASTOSOWANE PRZY SPORZĄDZANIU PROGNOZY 

Przy sporządzeniu prognozy zastosowano stacjonarno-analityczne metody prac. 

Materiały źródłowe do prognozy posłużyły w określeniu i zanalizowaniu stanu 

istniejącego. Ponadto zgromadzono i przeanalizowano materiały źródłowe dotyczące 

informacji o stanie środowiska naturalnego. 

W prognozie przyjęto założenie oceny porównawczej przewidywanych zmian 

w środowisku w odniesieniu do istniejącego stanu prawnego i rzeczywistego. Ocena 

porównawcza została wykorzystana w odniesieniu do tych zagadnień, dla których istnieją 
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odpowiednie dane wyjściowe – przeprowadzone były badania pomiarowe w ramach 

monitoringu środowiska. W oparciu o dostępną wiedzę, skoncentrowano się na 

szczegółowym przeanalizowaniu wpływu wprowadzanych ustaleń projektu Programu 

ochrony środowiska na środowisko, przy założeniu, że zawarte w projekcie programu 

ustalenia zostaną docelowo zrealizowane. 

2. METODY ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI POSTANOWIEŃ PROJEKTOWANEGO 

DOKUMENTU ORAZ CZĘSTOTLIWOŚCI JEJ PRZEPROWADZANIA 

W Programie ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Bełżyce na lata 2018-2021 

możliwie precyzyjnie określone zostały zasady oceny i monitorowania efektów jego realizacji. 

Zaproponowane w nim wskaźniki ilościowe i jakościowe pozwolą określić stopień realizacji 

poszczególnych działań i prognozować związane z tym zmiany w środowisku. Dla każdego 

wskaźnika określono także źródło pozyskiwania danych do weryfikacji, co znacznie ułatwi ich 

uzyskanie. Ocena realizacji Programu na podstawie wyznaczonych wskaźników dokonywana 

będzie, co dwa lata i opierać się będzie na regularnej ocenie następujących zagadnień:  

− określenie stopnia wykonania przedsięwzięć /lub działania,  

− określenia zaawansowania przyjętych celów lub inwestycji,  

− oceny rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami, a ich wykonaniem.  

Oceniany będzie, co dwa lata stopień wdrożenia Programu. Raport z jego realizacji 

przedstawiany będzie, co dwa lata Radzie Gminy. Ocena ta będzie bazą do ewentualnej 

korekty celów i kierunków ich realizacji. Taka procedura pozwoli także na spełnienie 

wymagań zapisanych w Ustawie Prawo ochrony środowiska, a dotyczących okresu, na jaki 

jest przyjmowana Program ochrony środowiska i systemu raportowania o stanie realizacji 

Programu.  

Tabela 1. Proponowany zestaw wskaźników monitoringu realizacji Programu ochrony środowiska 

Rodzaj wskaźnika Jednostka 
Wartość docelowa 

(do osiągnięcia) 

Ochrona przyrody i krajobrazu 

Obszary Chronionego Krajobrazu 
szt. Utrzymanie i zachowanie stanu 

istniejącego – obejmowanie 
ochroną ważnych obiektów 

w postaci np. pomników przyrody 

Użytki ekologiczne szt. 

Korytarze ekologiczne szt. 

Lasy 

Lesistość gminy % zalesienia gminy 
Wg Krajowego Programu 

Zwiększania Lesistości  

Jakość wód podziemnych i powierzchniowych 
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Rodzaj wskaźnika Jednostka 
Wartość docelowa 

(do osiągnięcia) 

Jakość jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) 

Wg obowiązującej 
klasyfikacji 

Osiągnięcie dobrego stanu wód i 
dobrego potencjału – cele 
środowiskowe wg planów 

zagospodarowania wodami dla 
obszarów dorzeczy w zakresie 
Ramowej Dyrektywy Wodnej 

Jakość jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) 

Gospodarka wodno - ściekowa 

Zwodociągowanie gminy % 

Wg celów określonych w KPOŚK 
Skanalizowanie gminy % 

Długość kanalizacji sanitarnej km 

Liczba komunalnych oczyszczalni ścieków szt. 

Ochrona powietrza atmosferycznego 

Stężenie NO2 μg/m3 

Brak przekroczeń poziomów 
dopuszczalnych dla substancji 

Stężenie SO2 μg/m3 

Stężenie średnioroczne benzenu μg/m3 

Stężenie średnioroczne pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 μg/m3 

Liczba przekroczeń wartości dopuszczalnej poziomu 24- 
godzinnego pyłu zawieszonego PM10 

liczba 35 dni w ciągu roku 

Substancje, których stężenia przekroczyły wartości 
dopuszczalne lub wartości dopuszczalne powiększone o 
margines tolerancji – klasyfikacja strefy w której leży gmina 

strefa C 

Ochrona przed hałasem 

Miejsca, gdzie poziom hałasu przekracza wartości 
dopuszczalne wg obowiązujących przepisów 

Lokalizacja wg 
WIOŚ 

Brak miejsc z przekroczeniami 

Promieniowanie elektromagnetyczne 

Miejsca, gdzie poziom pól elektromagnetycznych przekracza 
wartości dopuszczalne wg obowiązujących przepisów 

Lokalizacja wg 
WIOŚ 

Brak miejsc z przekroczeniami 

Poważne awarie 

Liczba poważnych awarii i miejscowych zagrożeń w ciągu roku szt. 
Brak poważnych awarii 
i miejscowych zagrożeń 

Gospodarka odpadami 

Odsetek masy zbieranych odpadów komunalnych w stosunku 
do masy powstających odpadów 

% 100 

Odsetek mieszkańców gminy objętych zorganizowanym 
systemem gospodarki odpadami komunalnymi 

% 100 

Odsetek mieszkańców gminy objętych systemem 
selektywnego odbierania odpadów 

% 100 

Nakłady inwestycyjne na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 

Nakłady na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 
ogółem 

zł 
Poziom nakładów określony  

w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej dla gminy 

 

W oparciu o analizę omawianych wskaźników będzie można oceniać skuteczność 

realizacji Programu, a wnioski z tej oceny będą mogły być uwzględnione przy planowaniu 

dalszych zadań z zakresu ochrony środowiska. 

3. INFORMACJE O MOŻLIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO 

Realizacja ustaleń Programu, nie będzie źródłem niekorzystnych oddziaływań 

środowiskowych, których charakter mógłby posiadać znaczenie transgraniczne. Skala 

przedsięwzięcia zaproponowanego do realizacji w ramach projektu Programu ochrony 
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środowiska, ma charakter lokalny i ewentualne negatywne oddziaływanie tych przedsięwzięć 

będzie miało zasięg lokalny. 

4. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA STANU ŚRODOWISKA NA OBSZARACH OBJĘTYCH 

PRZEWIDYWANYM ZNACZĄCYM ODDZIAŁYWANIEM 

4.1. POWIETRZE ATMOSFERYCZNE 

Obszar gminy Bełżyce zalicza się do strefy lubelskiej. Stan czystości powietrza 

analizowany jest każdego roku przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  

w Lublinie w ramach rocznej oceny tego parametru na podstawie danych ze stacji 

pomiarowych. W „Raporcie o stanie środowiska województwa lubelskiego w 2016 r.” strefę 

lubelską zaliczono do klasy C, głównie ze względu na przekroczenia wartości dopuszczalnych 

stężeń 24 – godzinnych pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo/a/pierenu. Przypisanie klasy C 

może oznaczać złą jakość powietrza na obszarze całej strefy bądź w określonym rejonie, 

nazywanym obszarem przekroczeń.  

 W analizowanym 2016 r. zidentyfikowano mniejszą powierzchnię obszarów 

przekroczeń w stosunku do roku poprzedniego, w szczególności tych, gdzie przekroczony był 

pył PM10 i PM2,5. Znacznie mniejsza też liczba mieszkańców narażona była 

na ponadnormatywne stężenia pyłów i benzo/a/pirenu. 

Wysokie wartości stężeń pyłu PM10, pyłu PM2,5 i benzo/a/pirenu występowały 

wyłącznie w sezonie grzewczym. Wskazuje to na emisję powierzchniową, jako główną 

przyczynę ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza. Na występowanie wysokich 

stężeń zanieczyszczeń duży wpływ miały niekorzystne warunki meteorologiczne w sezonie 

grzewczym (niska temperatura, mała prędkość wiatru). Utrzymuje się, zatem obowiązek 

monitorowania stężeń na obszarach przekroczeń, a także konieczność realizowania zadań 

nakreślonych w programach ochrony powietrza dla aglomeracji lubelskiej i strefy lubelskiej.  

Stężenia dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, benzenu, tlenku węgla, ołowiu, arsenu, kadmu  

i niklu dotrzymywały obowiązujących standardów i obie strefy dla tych zanieczyszczeń 

zostały zaliczone do klasy A.  

Pod względem zanieczyszczenia powietrza ozonem aglomerację lubelską i strefę 

lubelską, zaliczono do klasy A, ze względu na brak przekroczeń poziomu docelowego oraz do 

klasy D2 z powodu przekroczenia poziomu celu długoterminowego. 
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Głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza na terenie miasta i gminy Bełżyce są 

źródła tzw. „niskiej emisji” oraz transport drogowy. 

 

Niska emisja 

Ogrzewanie większości gospodarstw domowych odbywa się w oparciu  

o indywidualne piece zasilane węglem, gazem propan-butan z butli, olejem opałowym, 

gazem ziemnym lub drewnem oraz z ciepłowni zakładowej SPOMASZ Bełżyce S.A.. Większość 

zakładów produkcyjnych, obiektów szkolnych i użyteczności publicznej korzysta przede 

wszystkim z własnych kotłowni, ze źródeł cieplnych zasilanych gazem ziemnym, olejem 

opałowym lub węglem.  

Według stanu na rok 2017, na obszarze gminy Bełżyce funkcjonowały gazociągi  

o łącznej długości 109,787 km (ilość przyłączy – 1347), a mieście Bełżyce 36,493 (ilość 

przyłączy 1130). Właścicielem infrastruktury sieci gazowej na obszarze gminy jest Zakład 

Gazowniczy w Bełżycach. Zgodnie z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej Gmina Bełżyce jest 

zasilana gazem ziemnym ze stacji Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 

Oddział w Tarnowie. Przez zachodnią część obszaru gminy przebiega gazociąg wysokiego 

ciśnienia DN 700, najbliższy punkt wyjścia na sieć dystrybucyjną znajduje się w Poniatowej, 

Oddział w Tarnowie, Zakład Gazowniczy w Bełżycach. Przez teren gminy Bełżyce przebiega 

gazociąg – magistrala wysokiego ciśnienia o średnicy 250 mm, zasilający m.in. miasto Lublin. 

Do odbiorców poprzez gazociągi średniego i niskiego ciśnienia dystrybuowany jest 

gaz ziemny wysokometanowy, rodzina 2, grupa E(GZ-50) zgodnie z normą PN-C-04753. 

Operator zasila obszar miejski gminy Bełżyce oraz część miejscowości gminy. Wg Banku 

danych lokalnych (www.bdl.stat,gov.pl) w 2016 r. ok. 66,5 % całej ludności gminy Bełżyce 

korzystała z gazu ziemnego, z czego ok. 81,7 % w samym mieście Bełżyce, a 51,6 % 

na terenach wiejskich. 

Na terenie miasta i gminy Bełżyce w latach 2016-2017 były realizowane gazociągi  

w następujących miejscowościach: Podole I – długość 300 m, Wierzchowiska – długość 143 

m, Chmielnik Kol. – długość 70 m, Bełżyce, ul. Wojska Polskiego – długość 285 m, Bełżyce,  

ul. Zagrodowa – długość 40 m. 

 

 

http://www.bdl.stat,gov.pl/
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Transport 

Przez teren gminy Bełżyce przebiegają następujące drogi: 

 drogi wojewódzkie o długości 25,111 km, 

 drogi powiatowe o długości 65,714 km, 

 drogi gminne o długości 94 km. 

4.2. WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE 

4.2.1 WODY POWIERZCHNIOWE 

MONITORING WÓD POWIERZCHNIOWYCH 

Większość gminy, centralna i wschodnia część należy do zlewni Krężniczanki, 

lewobrzeżnego dopływu Bystrzycy. Krężniczanka przyjmuje w granicach gminy wody 

Wzgórzanki i wody dwóch bezimiennych cieków, z których prawobrzeżny dopływ ma źródła 

w Wymysłówce, a lewobrzeżny w Matczynie. Zachodnia i południową część gminy 

odwadniają prawobrzeżne dopływy Chodelki: Zalesianka i Wronówka. Północna część 

obszaru gminy należąca do dorzecza Bystrej jest odwadniana przez rzekę Czerkę i jej 

dopływy.  

Niewielkie powierzchnie na terenie gminy zajmują zbiorniki wodne. W strefie 

wododziału rozdzielającego zlewnię Zalesianki i bezimiennego dopływu Chodelki występują 

liczne, małe bezodpływowe zagłębienia, stale lub okresowo utrzymujące wodę. Niewiele jest 

też na terenie gminy sztucznych zbiorników wodnych. 

MONITORING WÓD POWIERZCHNIOWYCH 

Zgodnie z ustawą Prawo wodne, monitoring wód powierzchniowych prowadzony jest 

w celu pozyskania informacji o stanie wód powierzchniowych na potrzeby planowania  

w gospodarowaniu wodami i oceny osiągnięcia celów środowiskowych przypisanych 

jednolitym częściom wód (jcwp). Szczegółowe zasady planowania i realizacji programów 

monitoringu określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie 

form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych  

i podziemnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1178). Monitoring wód powierzchniowych w 2016 roku 

realizowany był zgodnie z „Programem Państwowego Monitoringu Środowiska 

Województwa lubelskiego na lata 2016-2020”. Rok 2016 był też pierwszym rokiem w trzecim 

cyklu gospodarowania wodami (2016-2021). Badania były zaplanowane i realizowane na 
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podstawie rozporządzeń „monitoringowych”: rozporządzenia Ministra Środowiska  

z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych 

części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 258, poz. 1550) oraz 

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 listopada 2013 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód 

powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1558). 

 W 2016 roku jcwp były badane w ramach programu monitoringu diagnostycznego, 

operacyjnego, obszarów chronionych i badawczego.  

 Program monitoringu diagnostycznego obejmował badania wszystkich elementów 

biologicznych, fizykochemicznych, specyficznych zanieczyszczeń syntetycznych  

i niesyntetycznych oraz substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej.  

 W monitoringu operacyjnym badane były wybrane elementy biologiczne, najbardziej 

wrażliwe na presje, jakim poddana była dana jcwp, oraz elementy fizykochemiczne zgodnie  

z załącznikiem 1 rozporządzenia monitoringowego.  

 Programy pomiarowe jcwp badanych w ramach monitoringu obszarów chronionych 

uwzględniały wskaźniki, jakości wód wymienione w ww. załączniku rozporządzenia.  

 Zakres badań monitoringu badawczego dostosowywany był do potrzeb, dla których 

był wyznaczony. Cztery jcwp były badane z powodu występowania w ich zlewni źródeł 

emitujących substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, w celu sprawdzenia 

występowania tych substancji w wodzie. Dla 13 jcwp prowadzono monitoring badawczy, 

jako monitoring graniczny w ramach współpracy międzynarodowej z Republiką Ukrainy 

i Białorusi w zakresie ustalonym odpowiednio z instytucjami współpracującymi. Zakres 

pomiarowy obejmował: temperaturę, tlen rozpuszczony, BZT5, OWO, przewodność, 

twardość ogólną, odczyn pH, azot: amonowy, Kjeldahla, azotanowy, ogólny, fosforany 

i fosfor ogólny. W oparciu o wyniki badań przeprowadzono klasyfikację stanu ekologicznego 

dla jcwp naturalnych, a dla jcwp sztucznych i silnie zmienionych klasyfikację potencjału 

ekologicznego, ocenę stanu chemicznego i ocenę stanu wód. Ocenę stanu wód 

przeprowadzono w oparciu o nowe rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca  

2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz 

środowiskowych norm, jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1187). 

Rozporządzenie to uzależnia wartości graniczne od typu abiotycznego jcwp, przy czym 



Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Bełżyce na lata  
2018 – 2021 z perspektywą do 2025 roku 

 

 14 

wartości te są bardziej restrykcyjne niż obowiązujące w poprzednim rozporządzeniu, dlatego 

też nie należy porównywać klasyfikacji wód z roku 2016 z klasyfikacją z lat wcześniejszych. 

W procedurze oceny stanu jcwp zastosowano tzw. zasadę dziedziczenia wyników  

z zachowaniem terminów ważności wyniku wynikającego z ramowej dyrektywy wodnej. 

Przyjmuje się, że dziedziczone mogą być wyniki nie starsze niż 6 lat, przy czym, w przypadku 

jcwp uznanej za zagrożoną niespełnieniem celów środowiskowych lub objęcia jej 

monitoringiem operacyjnym, okres ważności danych biologicznych, fizykochemicznych  

i hydromorfologicznych (w zakresie wskaźników wybranych do monitoringu operacyjnego) 

skraca się do lat trzech. Dane dla wskaźników chemicznych wybranych do monitorowania  

w ramach monitoringu operacyjnego nie mogą być dziedziczone. 

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły przez teren 

gminy Bełżyce przepływają cieki wchodzące w skład czterech jednolitych części wód:  

 PLRW2000624649 – Ciemięga, 

 PLRW20006237436 – Chodelka do dopływu spod Wronowa, 

 PLRW20006237449 – Poniatówka, 

 PLRW200062386 – Bystra do dopływu spod Wąwolnicy, 

Charakterystyka ww. JCWP została przedstawiona poniżej: 

Ciemięga 

 Typ – potok wyżynny węglanowy z substratem drobnoziarnistym na lessach  

i lessopodobnych(6), 

 Europejski Kod JCWP – PLRW2000624649, 

 Obszar dorzecza (kod i nazwa) – 2000, obszar dorzecza Wisły, 

 Region wodny – region wodny Środkowej Wisły, 

 Status – naturalna część wód, 

 Ocena stanu – zły, 

 Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – zagrożona, 

 Odstępstwo – tak, 

 Typ odstępstwa - przedłużenie terminu osiągnięcia celu: - brak możliwości 

technicznych 

 Uzasadnienie odstępstwa – w zlewni JCWP występuje presja komunalna.  

W programie działań zaplanowano działania podstawowe, obejmujące 
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uporządkowanie gospodarki ściekowej, które są wystarczające, aby zredukować tą 

presję w zakresie wystarczającym dla osiągnięcia dobrego stanu. Z uwagi jednak 

na czas niezbędny dla wdrożenia działań, a także okres niezbędny, aby wdrożone 

działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do 

roku 2021. 

 Cel środowiskowy: dobra stan ekologiczny i chemiczny 

 

Chodelka do dopływu spod Wronowa 

 Kategoria wód (cieki naturalne, jezioro) – ciek naturalny, 

 Typ – potok wyżynny węglanowy z substratem drobnoziarnistym na lessach  

i lessopodobnych (6), 

 Europejski Kod JCWP – PLRW20006237436, 

 Obszar dorzecza (kod i nazwa) – 2000, obszar dorzecza Wisły, 

 Region wodny – region wodny Środkowej Wisły, 

 Status – naturalna część wód,  

 Ocena stanu – zły, 

 Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – zagrożona, 

 Typ odstępstwa - przedłużenie terminu osiągnięcia celu: - brak możliwości 

technicznych 

 Uzasadnienie odstępstwa – w zlewni JCWP nie zidentyfikowano presji mogącej 

być przyczyną występujących przekroczeń wskaźników jakości. Konieczne jest 

dokonanie szczegółowego rozpoznania przyczyn w celu prawidłowego 

zaplanowania działań naprawczych. Rozpoznanie przyczyn nieosiągnięcia dobrego 

stanu zapewni realizacja działań na poziomie krajowym: utworzenie krajowej bazy 

danych o zmianach hydromorfologicznych, przeprowadzenie pogłębionej analizy 

presji pod kątem zmian hydromorfologicznych, opracowanie dobrych praktyk  

w zakresie robót hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz z ustaleniem 

zasad ich wdrażania oraz opracowanie krajowego programu renaturalizacji wód 

powierzchniowych. 

 Cel środowiskowy: dobra stan ekologiczny i chemiczny 
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Poniatówka 

 Typ – potok wyżynny węglanowy z substratem drobnoziarnistym na lessach  

i lessopodobnych (6), 

 Europejski Kod JCWP – PLRW20006237449, 

 Obszar dorzecza (kod i nazwa) – 2000, obszar dorzecza Wisły, 

 Region wodny – region wodny Środkowej Wisły, 

 Status – naturalna część wód, 

 Ocena stanu – zły, 

 Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – zagrożona, 

 Odstępstwo – tak, 

 Typ odstępstwa - przedłużenie terminu osiągnięcia celu: - brak możliwości 

technicznych 

 Uzasadnienie odstępstwa – w zlewni JCWP występuje presja komunalna.  

W programie działań zaplanowano działania podstawowe, obejmujące 

uporządkowanie gospodarki ściekowej, które są wystarczające, aby zredukować 

tą presję w zakresie wystarczającym dla osiągnięcia dobrego stanu. Z uwagi jednak 

na czas niezbędny dla wdrożenia działań, a także okres niezbędny, aby wdrożone 

działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do 

roku 2021. 

 Cel środowiskowy: dobra stan ekologiczny i chemiczny 

 

Bystra do dopływu spod Wąwolnicy 

 Typ – potok wyżynny węglanowy z substratem drobnoziarnistym na lessach  

i lessopodobnych (6), 

 Europejski Kod JCWP – PLRW200062386, 

 Obszar dorzecza (kod i nazwa) – 2000, obszar dorzecza Wisły, 

 Region wodny – region wodny Środkowej Wisły, 

 Status – naturalna część wód, 

 Ocena stanu – zły, 

 Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – zagrożona, 

 Odstępstwo – tak, 
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 Typ odstępstwa - przedłużenie terminu osiągnięcia celu: - brak możliwości 

technicznych 

 Uzasadnienie odstępstwa – w zlewni JCWP występuje presja komunalna.  

W programie działań zaplanowano działania podstawowe, obejmujące 

uporządkowanie gospodarki ściekowej, które są wystarczające, aby zredukować tą 

presję w zakresie wystarczającym dla osiągnięcia dobrego stanu. Z uwagi jednak 

na czas niezbędny dla wdrożenia działań, a także okres niezbędny, aby wdrożone 

działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty 

do roku 2021. 

 Cel środowiskowy: dobra stan ekologiczny i chemiczny 

 

 Zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej W Warszawie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia wód 

powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł 

rolniczych oraz obszaru szczególnie narażonego, z którego odpływ azotu ze źródeł rolniczych 

do tych wód należy ograniczyć w granicach regionów wodnych: Środkowej Wisły, Łyny  

i Węgorapy, Niemna, Świeżej oraz Jarft – (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 

poz. 1232), jednolite części wód powierzchniowych o nazwach: Ciemięga, Chodelka do 

dopływu spod Wronowa oraz Poniatówka są wrażliwe na zanieczyszczenie związkami azotu 

ze źródeł rolniczych 

 Na terenie gminy nie znajduje się żaden punkt pomiarowo-kontrolny stanu wód. 

Najbliższy ppk., w którym prowadzony jest monitoring stanu wód jest zlokalizowany na JCWP 

„Bystra do dopł. spod Wąwolnicy” (ppk. Bystra-Mareczki – gmina Wąwolnica ), oraz JCWP 

„Ciemięga” (ppk. Ciemięga-Krężnica Jara – gmina Niedrzwica Duża). 

Tabela 2. Ocena stanu jednolitej części wód badanej w 2016 r. (źródło: WIOŚ) 

 Bystra do dopł. spod Wąwolnicy Ciemięga 

L.p. 
Klasyfikacja wskaźników 

jakości wód 
Klasa elementów 

Klasyfikacja wskaźników 
jakości wód 

Klasa elementów 

1. Elementy biologiczne IV Elementy biologiczne II 

2. Elementy fizykochemiczne PSD Elementy fizykochemiczne PSD 

3. Elementy 
hydromorfologiczne 

I 
Elementy 

hydromorfologiczne 
II 

 *PSD – poniżej stanu dobrego 
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4.2.2 WODY PODZIEMNE 

MONITORING WÓD PODZIEMNYCH 

Wody podziemne mają nieocenione znaczenie gospodarcze. Pozostają nadal 

głównym rezerwuarem wód pitnych dla potrzeb ludności, przemysłu spożywczego oraz 

hodowli. Są w znacznie niższym stopniu zdegradowane jakościowo niż wody 

powierzchniowe. 

Głównym i trudnym do opanowania zagrożeniem dla czystości wód podziemnych 

są zanieczyszczenia obszarowe związane z działalnością rolnictwa (nawozy, chemiczne środki 

ochrony roślin, gnojowica, soki kiszonkowe itp.), nieskanalizowanym osadnictwem, a także 

zanieczyszczenia z atmosfery. 

W załączniku nr 2 do „Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” 

przedstawiono charakterystykę jednolitych części wód podziemnych (JCWPd), w obrębie, 

których jest zlokalizowana Gmina Bełżyce: 

 Europejski kod JCWPd – PLGW200088 

 Nazwa JCWPd – 88, 

 Region wodny - region wodny Środkowej Wisły, 

 Obszar dorzecza, kod – 2000, 

 Obszar dorzecza, nazwa – obszar dorzecza Wisły, 

 Ocena stanu ilościowego – dobry, 

 Ocena stanu chemicznego – dobry, 

 Ocena ryzyka – niezagrożony, 

 Cel środowiskowy – dobry stan chemiczny i ilościowy 

 Europejski kod JCWPd – PLGW200089, 

 Nazwa JCWPd – 89, 

 Region wodny - region wodny Środkowej Wisły, 

 Obszar dorzecza, kod – 2000, 

 Obszar dorzecza, nazwa – obszar dorzecza Wisły, 

 Ocena stanu ilościowego – dobry, 

 Ocena stanu chemicznego – dobry, 

 Ocena ryzyka – niezagrożona, 
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 Cel środowiskowy – dobry stan chemiczny i ilościowy 

 

Z powyższego zestawienia wynika, iż stan chemiczny i ilościowy części wód 

podziemnych w rejonie planowanych inwestycji programu oceniono, jako dobry.  

Cele środowiskowe dla wód podziemnych, przedstawione w Planie gospodarowania 

wodami na obszarze dorzecza Wisły, zostały ustalone na mocy art. 4 Ramowej Dyrektywy 

Wodnej (RDW). 

RDW w art. 4 przewiduje dla wód podziemnych następujące główne cele 

środowiskowe:  

1. zapobieganie dopływowi lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych,  

2. zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych (z zastrzeżeniami 

wymienionymi w RDW),  

3. zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych,  

4. wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się 

rosnącego trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego wskutek działalności 

człowieka.  

 

 Monitoring, jakości wód podziemnych w sieci krajowej prowadzony był w 2016 r. 

na zlecenie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska przez Państwowy Instytut 

Geologiczny (PIG) – Państwowy Instytut Badawczy w oparciu o krajowy „Program 

Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2016 – 2020”. Na terenie województwa 

lubelskiego badania chemizmu wód podziemnych prowadzono w ramach monitoringu 

diagnostycznego. Sieć obejmowała 95 punktów pomiarowych na obszarach JCWPd nr 66, 67, 

75, 87, 88, 89, 90, 91, 118, 119, 120, 121 i 136. Badania realizowano w celu oceny stanu 

chemicznego jednolitych części wód podziemnych uznanych za zagrożone niespełnieniem 

określonych dla nich celów środowiskowych oraz ustalenia występowania zanieczyszczeń 

spowodowanych działalnością antropogeniczną.  

 Poniżej przedstawiono analizę otworu znajdującego się na terenie gminy Bełżyce, 

przedstawiającą klasyfikację jakości oraz ocenę stanu chemicznego wód podziemnych 

na podstawie monitoringu diagnostycznego w województwie lubelskim w 2016 r. wg badań 

PIG PIB w Warszawie. 
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Tabela 3. Klasyfikacja jakości oraz ocenę stanu chemicznego wód podziemnych na podstawie monitoringu 
diagnostycznego w województwie lubelskim w 2016 r. wg badań PIG PIB w Warszawie 

Miejscowość Nr JCWP 
Charakter 

zwierciadła 

Rodzaj 

otworu 

Użytkowanie 

terenu 

Klasa 

jakości w 

punkcie 

Stan 

chemiczny w 

punkcie 

Babin 89 S 
st. 

wiercona 
Zabudowa wiejska II dobry 

Źródło: Raport o stanie środowiska województwa lubelskiego w 2016 r. 

4.3. GLEBY 

Właściwości chemiczne i skład fizykochemiczny gleb jest monitorowany przez Stację 

Chemiczno - Rolniczą w Lublinie. Monitoring gleb użytków rolnych obejmuje przede 

wszystkim określenie odczynu gleby, zasobności w składniki mineralne oraz wydawanie 

zaleceń w zakresie zapobiegania procesom chemicznej degradacji gleb. Oprócz gleb użytków 

rolnych monitowane są również gleby pod kątem zanieczyszczeń antropogenicznych, 

głównie wokół składowisk odpadów komunalnych i przemysłowych. Jest to monitoring 

prowadzony w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Na terenie woj. lubelskiego 

monitoring ten prowadzi IUNG w Puławach (sieć krajowa) i WIOŚ w Lublinie (sieć 

regionalna). 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w 2016 r. nie prowadził badań jakości 

gleb. 

W 2012 r. Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach prowadził 

monitoring gleb zgodnie z wymaganiami prawnymi (w cyklach 5-letnich) w 20 punktach 

badawczych. Na terenie gminy Bełżyce nie były zlokalizowane punkty badawcze.  

Źródłem zanieczyszczenia gleb mogą być zanieczyszczenia komunikacyjne oraz 

niewłaściwie używane środki ochrony roślin. Skażenia na skutek chemizacji nie stanowią 

obecnie w gminie istotnego zagrożenia.  

4.4. HAŁAS 

W ramach monitoringu hałasu w 2016 r. WIOŚ w Lublinie wykonał badania hałasu 

komunikacyjnego w 20 punktach pomiarowych w większych miastach województwa jednak 

na terenie gminy Bełżyce nie prowadzi się pomiarów poziomu hałasu komunikacyjnego. 

Najbliżej zlokalizowanym punktem pomiarowym był punkt w Woli Rudzkiej (jednak 

niestwierdzono przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu).  



Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Bełżyce na lata  
2018 – 2021 z perspektywą do 2025 roku 

 

 21 

Na terenie gminy Bełżyce skala oddziaływania transportu drogowego jest dość duża. 

Przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na terenie gminy należy spodziewać się 

wzdłuż dróg wojewódzkich przecinających gminę. W sąsiedztwie dróg powiatowych  

i gminnych, gdzie natężenie ruchu kołowego jest mniejsze, panuje korzystniejszy klimat 

akustyczny.  

Przez teren gminy Bełżyce nie przebiegają linie kolejowe, w związku z tym nie ma 

czynników związanych z działalnością kolei, które zwiększałyby poziom hałasu. 

4.5. KRAJOBRAZ 

Świat roślin i zwierząt uległ na obszarze Gminy Bełżyce daleko idącym 

przeobrażeniom.  

Krajobraz występujący w otoczeniu omawianych obszarów przewidzianych pod 

inwestycje zaliczyć możemy do kulturowego. W takim krajobrazie dominują tereny 

z powierzchniową dominacją roślinności ruderalnej oraz segetalnej. 

W wyniku realizacji założeń przedstawionych w Programie ochrony środowiska 

nastąpi częściowe przekształcenie powierzchni ziemi. Przekształcenia nie będą w istotny 

sposób naruszać charakteru rzeźby. 

5. ANALIZA I OCENA ISTNIEJĄCEGO STANU ŚRODOWISKA ORAZ POTENCJALNE ZMIANY TEGO 

STANU W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA  

Analiza istniejącego stanu środowiska w Gminie Bełżyce została opisana  

w punkcie 4. 

Wszystkie działania przewidziane do realizacji w ramach Programu ochrony 

środowiska mają z założenia na celu poprawę stanu środowiska. Poprawa jakości środowiska 

wpłynie pozytywnie na zdrowie mieszkańców gminy. Brak realizacji zapisów Programu 

prowadzić będzie do znaczącego pogorszenia wszystkich elementów środowiska. 

Do potencjalnych zmian stanu środowiska w przypadku braku realizacji Programu ochrony 

środowiska dla Miasta i Gminy Bełżyce należą: 

 pogorszenie jakości wód powierzchniowych i podziemnych w związku ze zwiększonym 

wytwarzaniem ścieków i niekontrolowanym ich odprowadzaniem, 

 wzrost zużycia surowców, energii, wody oraz zmniejszanie sie zasobów wodnych, 

 pogorszenie jakości powietrza, 
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 postępująca degradacja gleb, 

 utrata różnorodności biologicznej i cennych przyrodniczo terenów, 

 degradacja walorów krajobrazu, 

 zmniejszanie się zasobów leśnych, 

 zwiększająca się liczba mieszkańców narażonych na ponadnormatywne natężenie hałasu, 

 pogorszenie jakości życia mieszkańców. 

6. ANALIZA I OCENA ISTOTNYCH PROBLEMÓW OCHRONY ŚRODOWISKA Z PUNKTU WIDZENIA 

REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCE 

OBSZARÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE 

W świetle dokonanej oceny stanu środowiska naturalnego zdefiniowano następujące 

problemy ochrony środowiska, istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego 

dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających prawnej ochronie: 

konieczność ochrony i zachowania walorów środowiska przyrodniczego oraz przestrzegania 

przepisów obowiązujących na terenach prawnie chronionych przy jednoczesnej potrzebie 

rozwoju działalności gospodarczych stanowiących źródło utrzymania mieszkańców. 

 

W gminie Bełżyce „kładzie się” duży nacisk na ochronę przyrody. Na terenie gminy 

stale prowadzone są prace polegające na utrzymaniu istniejącej zieleni, a podstawowym 

instrumentem kształtowania ładu przestrzennego gminie jest miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego. Określa on przeznaczenie, warunki zagospodarowania 

i zabudowy terenu, a także rozmieszczenie inwestycji celu publicznego.  

Na przyrodę gminy Bełżyce oddziaływać będą przedsięwzięcia inwestycyjne określone 

w Programie ochrony środowiska. Oddziaływania te występować będą na etapie realizacji 

inwestycji i związane będą z koniecznością wykorzystania ciężkiego sprzętu oraz 

prowadzeniem prac ziemnych. Ustąpią po zakończeniu etapu budowy. 

 

 Emisja substancji zanieczyszczających do powietrza pochodząca m.in. z lokalnych kotłowni, 

indywidualnych palenisk domowych i komunikacji samochodowej. 

 

Podstawowym źródłem zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Bełżyce jest 

komunikacja samochodowa oraz niska emisja. W wyniku spalania paliw w silnikach 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Inwestycja_celu_publicznego
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samochodowych, do atmosfery przedostają sie zanieczyszczenia gazowe: tlenki azotu, tlenek 

węgla, dwutlenek węgla i węglowodory (szczególnie benzen) oraz pyły zawierające 

m. in. związki ołowiu, kadmu, niklu i miedzi. W okresie zimowym, zanieczyszczenia 

komunikacyjne mogą powodować powstawanie smogu, a w okresie letnim tzw. smogu 

fotochemicznego. Zanieczyszczenia emitowane przez pojazdy w wyniku reakcji 

fotochemicznej przyczyniają sie do tworzenia ozonu przyziemnego. Największa emisja tych 

zanieczyszczeń zlokalizowana jest w rejonach dróg o dużym natężeniu ruchu. Niska emisja 

pochodzi z lokalnych kotłowni węglowych, w których paliwem jest głównie węgiel często 

gorszego gatunku. Lokalne systemy grzewcze i piece domowe praktycznie nie posiadają 

urządzeń ochrony powietrza. Wielkość emisji z tych źródeł jest trudna do oszacowania 

i wykazuje zmienność sezonową (związana z okresem grzewczym).  

Gmina Bełżyce w dniu 14.06.2016 roku w odpowiedzi na konkurs  

nr RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/16 złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pt. 

„Odnawialne źródła energii w gminie Bełżyce” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej IV Energia 

przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE. 

W dniu 28.12.2016 roku podpisano umowę o dofinansowanie projektu ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 3 404392,35 zł. 

Projekt „Odnawialne źródła energii w gminie Bełżyce” jest współfinansowany ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV Energia 

przyjazna środowisku,  Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE. Całkowita wartość 

projektu wynosi  4 470 146,60 zł, zaś wartość dofinansowania 3 404 392,35 zł. 

 Celem nadrzędnym projektu jest wzrost potencjałów rozwojowych gminy miejsko-

wiejskiej Bełżyce (przy zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju) oraz podniesienie 

jakości życia mieszkańców i poprawa stanu środowiska naturalnego. Celem głównym 

projektu jest poprawa jakości (czystości) powietrza w gminie Bełżyce poprzez wykorzystanie 

zasobów energii odnawialnej (energii słonecznej) jako alternatywnego źródła wytwarzania 

ciepła. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez montaż instalacji solarnych na prywatnych 

nieruchomościach na terenie gminy. Dzięki temu nastąpi podniesienie poziomu 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gminie, redukcja wydzielanych do atmosfery 
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gazów cieplarnianych i innych substancji szkodliwych: (pyłów, dwutlenku siarki (SO2), 

dwutlenku azotu (NO2), tlenku węgla (CO) i dwutlenku węgla (CO2), podniesienie potencjału 

gminy Bełżyce w zakresie turystyki oraz rozwoju przedsiębiorczości związane z poprawą 

jakości środowiska naturalnego. 

Cele szczegółowe projektu: 

 wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców gminy i wykorzystania odnawialnych 

źródeł energii, 

 wyposażenie gminy w nowoczesną technologię pozwalającą na wykorzystanie 

odnawialnych źródeł energii, poprzez zapewnienie dotacji na zakup kolektorów 

słonecznych, 

 ograniczenie zużycia zasobów paliw kopalnych i energii ze źródeł konwencjonalnych 

wzrost udziału energii cieplnej produkowanej z OZE, 

 zmniejszenie kosztów związanych z ogrzewaniem c.w.u. w gospodarstwach domowych 

oraz zaspokojenie potrzeb energetycznych mieszkańców, 

 obniżenie emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery, 

 spadek liczby chorób wśród mieszkańców gminy spowodowanych zanieczyszczonym 

powietrzem, 

 poprawa mikroklimatu i wykorzystanie walorów gminy, w tym walorów turystycznych, 

stworzenie warunków do aktywizacji pozarolniczej działalności gospodarczej i tworzenia 

miejsc pracy, m.in. w sektorze turystyki. 

Kluczowym rezultatem projektu będzie poprawiona jakość powietrza na terenie gminy 

Bełżyce. Rezultat ten zostanie osiągnięty poprzez zadania realizowane w ramach projektu, 

związane z montażem instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, kolektorów 

słonecznych na budynkach mieszkalnych. W ramach projektu zamontowane zostaną 

kolektory słoneczne w 420 gospodarstwach domowych. Projekt przewiduje także 

wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Instalacja będzie 

wyposażona w nowoczesną automatykę, z regulatorem pozwalającym na bieżący monitoring 

funkcjonowania instalacji oraz funkcją zliczania energii dostarczonej przez kolektory  

w postaci statystyk. Możliwa będzie zdalna obsługa instalacji solarnej i dostęp do statystyk - 

poprzez portal i narzędzia ICT. Grupą docelową projektu są mieszkańcy gminy Bełżyce 
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bezpośrednio uczestniczący w projekcie. Są to bezpośredni użytkownicy infrastruktury 

powstałej w wyniku realizacji projektu. 

Ilość gospodarstw domowych biorących udział w projekcie – 420 szt. 

 Ponadto na terenie gminy Bełżyce - we Wronowie planowane jest zbudowanie 

elektrowni słonecznej o mocy do 2,5 MW. W ramach inwestycji planuje się montaż i/lub 

budowę następujących elementów: 

 panele fotowoltaiczne o łącznej mocy nominalnej do 2,5 MW, 

 konstrukcja nośna do instalacji paneli (tzw. stoły fotowoltaiczne) pod kątem nachylenia 

30-35 stopni o orientacji południowej, posadowionej na gruncie (konstrukcja wbijana 

kafarem – palowana), 

 falowniki (inwertery) przekształcające energię prądu stałego na energię prądu zmiennego 

o parametrach dostosowanych do sieci odbiorczej, 

 instalacja monitorująca ilość wyprodukowanej energii oraz parametry pracy elektrowni 

słonecznej, 

 instalacja odgromowa, 

 transformator olejowy lub suchy nn/SN wraz z linią kablowa doziemną, 

 ogrodzenie, 

 pozostałe elementy infrastruktury niezbędne do funkcjonowania w/w inwestycji. 

 

 Zanieczyszczenie gleb wzdłuż głównych tras komunikacyjnych . 

 

Źródłem zanieczyszczenia gleb na terenie Gminy Bełżyce mogą być zanieczyszczenia 

komunikacyjne oraz niewłaściwie używane środki ochrony roślin. Skażenia na skutek 

chemizacji nie stanowią obecnie w gminie istotnego zagrożenia, nie mniej jednak zgodnie  

z publikacją Urzędu Statystycznego w Lublinie „Rolnictwo w województwie lubelskim  

w 2016 r.” Lublin lipiec 2017 r., w roku gospodarczym 2015/16 zużycie nawozów 

mineralnych w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych wyniosło 134,6 kg i w stosunku 

do okresu poprzedniego zwiększyło się o 5,7%, a do 2009/10 r. o 27,0% (w kraju 

odpowiednio o 7,9% i o 11,5%). Podobnie zużycie nawozów wapniowych na 1 ha użytków 

rolnych wzrosło w porównaniu z poprzednim okresem, jak i 2009/10 r. odpowiednio o 81,8% 

i o 60,6% (w kraju odpowiednio o 79,5% i 75,9%). W badanym okresie rolnicy zużyli 190,6 tys 
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t. nawozów mineralnych w przeliczeniu na czysty składnik, czyli więcej o 3,7% niż  

w poprzednim roku gospodarczym. 

W związku z realizacją inwestycji zagrożeniem może być zanieczyszczenie 

substancjami ropopochodnymi w wyniku awarii wykorzystywanego sprzętu i środków 

transportu. Należy jednak zaznaczyć, że z uwagi na sprawny technicznie sprzęt, prowadzenie 

prac z zachowaniem zasad BPH ww. zagrożenie będzie ograniczone do minimum. 

 

 Przekroczenia norm dopuszczalnego hałasu wzdłuż głównych tras komunikacyjnych.  

 

Na poziom hałasu drogowego w pobliżu zabudowy mieszkalnej mają wpływ przede 

wszystkim:  

 natężenie ruchu komunikacyjnego,  

 udział transportu ciężkiego w strumieniu ruchu,  

 odległość zabudowy mieszkalnej od drogi, 

 prędkość ruchu pojazdów (ze wzrostem prędkości hałas rośnie), 

 typ i stan techniczny pojazdów, 

 nachylenie drogi, 

 stan nawierzchni oraz płynność ruchu. 

Planowane do realizacja zadnia polegające na budowie i modernizacji dróg przyczynią się 

do obniżenia hałasu komunikacyjnego. Na etapie budowy wystąpi zwiększona emisja hałasu, ale 

ustąpi po zakończeniu inwestycji. 

 

 Zagrożenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych przez nieszczelne 

zbiorniki bezodpływowe, spływy powierzchniowe z terenów rolniczych i spływy 

zanieczyszczeń z powierzchni dróg. 

 

Głównym zagrożeniem dla wód zarówno powierzchniowych, jak i podziemnych na 

terenie gminy jest słabo rozwinięta sieć kanalizacji sanitarnej. Źródłem zanieczyszczeń wód 

może być także spływ wód opadowych z terenów rolniczych oraz dróg. 

Znaczna część gospodarstw odprowadza ścieki do zbiorników bezodpływowych. 

Coraz więcej gospodarstw decyduje się także na budowę małych, przydomowych 

oczyszczalni ścieków. Na terenie gminy funkcjonują 128 takie obiekty. Przydomowe 
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oczyszczalnie są najlepszym rozwiązaniem dla obsługi gospodarstw na terenach o zabudowie 

rozproszonej, gdzie nie ma możliwości stworzenia sieci kanalizacyjnej. 

W celu zapobiegania przenikaniu ścieków do wód gruntowych z nieszczelnych 

zbiorników bezodpływowych, planuje się dalszą rozbudowę sieci kanalizacyjnej.  

7. ANALIZA I OCENA CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONYCH NA SZCZEBLU 

MIĘDZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM ORAZ ZAKRES I SPOSOBY ICH 

UWZGLĘDNIANIA W PROGRAMIE OCHRONY ŚRODOWISKA 

Planowane cele i działania ochrony środowiska wpisują się w priorytety określone 

w skali Unii Europejskiej, do których należą: działania na rzecz zapewnienia realizacji zasad 

zrównoważonego rozwoju, przystosowanie do zmian klimatu oraz ochrona różnorodności 

biologicznej. Ochronę oraz poprawę stanu środowiska naturalnego gwarantują następujące 

dyrektywy i rozporządzenia: 

1. Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. 

ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Ramowa 

Dyrektywa Wodna). 

2. Dyrektywa 91/676/EWG Rady z dnia 12 grudnia 1991 r. dotycząca ochrony wód przed 

zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (tzw. 

Dyrektywa Azotanowa). 

3. Dyrektywa 2006/118/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. 

w sprawie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu 

(tzw. córka Ramowej Dyrektywy Wodnej). 

4. Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. 

w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (tzw. Dyrektywa powodziowa). 

5. Dyrektywa 2008/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 czerwca 2008 r. 

ustanawiająca ramy działań Wspólnoty w dziedzinie środowiska morskiego (Strategia 

Morska), której integralnym elementem jest Bałtycki Plan Działań, strategiczny dokument 

wypracowany przez konferencje ministerialna w ramach Konwencji o ochronie 

środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego (HELCOM). 

6. Dyrektywa 2001/80/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2001 r. 

w sprawie ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza z dużych obiektów 

energetycznego spalania (tzw. Dyrektywa LCP). 
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7. Dyrektywa 2001/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2001 r. 

w sprawie krajowych poziomów emisji dla niektórych rodzajów zanieczyszczenia 

powietrza. 

8. Dyrektywa 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008 r. 

w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (Dyrektywa CAFE). 

9. Dyrektywa 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. 

w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania 

szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu. 

10. Dyrektywa 79/409/EWG Rady z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego 

ptactwa (tzw. Dyrektywa ptasia). 

11. Dyrektywa 92/43/EWG Rady z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 

przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (tzw. Dyrektywa siedliskowa). 

12. Dyrektywa 96/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 grudnia 1996 r.  

w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami 

niebezpiecznymi (tzw. Dyrektywa Seveso II). 

13. Dyrektywa 2003/105/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2003 r. 

zmieniającej dyrektywę Rady 96/82/WE w sprawie kontroli niebezpieczeństwa 

poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi. 

14. Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. 

odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku. 

15. Rozporządzenie nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. 

w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych (tzw. F-gazy). 

16. Rozporządzenie nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. 

w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie 

chemikaliów (REACH). 

17. Rozporządzenie nr 761/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 marca 2001 r. 

dopuszczającego dobrowolny udział organizacji w systemie zarządzania środowiskiem 

i audytu środowiskowego we Wspólnocie (EMAS). 

 

Ponadto do najważniejszych dokumentów wspólnotowych należą: 

 Strategia Lizbońska, 
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 Strategia zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej (Strategia z Goeteborga), 

 Siódmy ogólny program działań w zakresie środowiska naturalnego do 2020 r., 

a do ratyfikowanych przez Polskę konwencji należą: 

 Konwencja Ramsarska o obszarach wodno błotnych (1971), 

 Konwencja w Brnie o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk 

(1979), 

 Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt sporządzona w Bonn 

(1979), 

 Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z Nowego Yorku 

(1992), 

 Konwencja o różnorodności biologicznej z Rio de Janerio (1992), 

 Protokół z Kioto do Ramowej Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian 

klimatu (1997). 

 

Najważniejszymi zobowiązaniami Polski, bezpośrednio wynikającymi 

z przedstawionych dyrektyw jest: 

 spełnienie norm dotyczących pyłu drobnego o granulacji 10 mikrometrów (PM10) oraz 

2,5 mikrometra (PM 2,5), 

 likwidacja emisji substancji niszczących warstwę ozonową przez wycofanie ich z obrotu 

i stosowania na terytorium Polski do roku 2016, 

 ograniczanie wnikania substancji chemicznych do środowiska przez stworzenie 

efektywnego systemu nadzoru nad substancjami chemicznymi dopuszczonymi na rynek, 

zgodnego z zasadami rozporządzenia REACH dotyczące bezpiecznego stosowania 

chemikaliów, 

 utrzymanie lub osiągniecie dobrego stanu wszystkich wód, w tym również zachowanie 

i przywrócenie ciągłości ekologicznej cieków do 2015 r., 

 wyznaczenie obszarów Natura 2000. 

Aby uzyskać istotny postęp, wymagany przez prawo Unii Europejskiej konieczne 

będzie wdrożenie i stosowanie wytycznych ujętych w prawodawstwie unijnym dla 

zreformowania polskiego systemu ochrony środowiska. 
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Cele przedstawione w ww. dokumentach są podstawą rozwiązań prawnych 

obowiązujących w Polsce. Wskazane tam zobowiązania w zakresie ochrony środowiska 

zostały ujęte do realizacji w krajowych dokumentach programowych takich jak: 

 Polityka ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016. 

 „Programu ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej wraz  

z Planem działań na lata 2015–2020. 

 Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) 

 Narodowa Strategia Gospodarowania Wodami 2030 (z uwzględnieniem etapu 

przejściowego2015). 

 Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych. 

 Polityka Leśna Państwa. 

 Krajowy plan gospodarki odpadami 2022. 

 Strategia Rozwoju Energetyki Odnawialnej. 

 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

Analizując cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, 

wspólnotowym i krajowym, należy stwierdzić, że najistotniejsze z punktu widzenia 

projektowanego dokumentu cele ujęte zostały w Polityce ekologicznej Państwa w latach 

2009-2012 z perspektywa do roku 2016. 

Na terenie gminy Bełżyce system obszarów chronionych tworzą: 

 Chodelski Obszar Chronionego Krajobrazu, 

 Obszar Natura 2000 Wierzchowiska (PLH060069), 

 korytarz ekologiczny. 

Gmina Bełżyce leży w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) Nr 406 

- Niecka Lubelska (Lublin). 

Dla zachowania krajobrazu tożsamości przyrodniczo-kulturowej w gminie Bełżyce 

uwzględnia się ochronę: 

 korytarzy ekologicznych, 

 historycznych układów drożnych w gminie wraz z towarzyszącą im zielenią 

komponowaną, 

 zespołów kultu religijnego i cmentarzy wraz z towarzyszącą zielenią, 

 budownictwa użyteczności publicznej o walorach kulturowych. 
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8. ANALIZA I OCENA POTENCJALNIE ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ PLANOWANEGO 

PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO, OBEJMUJĄCY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE, 
SKUMULOWANE, KRÓTKO -, ŚREDNIO -, DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I CHWILOWE ORAZ 

POZYTYWNE I NEGATYWNE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO, W TYM NA CELE 

I PRZEDMIOT OCHRONY NATURA 2000 

W „Programie ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Bełżyce na lata 2018 - 2021” 

ujęte zostały zadania inwestycyjne finansowane z budżetu gminy oraz zadania 

koordynowane - finansowane ze źródeł zewnętrznych.  

Wszystkie zadania i kierunki działań wyznaczone w Programie ochrony środowiska 

służyć mają bezpośrednio poprawie stanu i jakości środowiska lub poprawie jakości życia 

mieszkańców Gminy Bełżyce. Niemniej, niektóre z zadań mogą na pewnym etapie (budowy, 

eksploatacji, likwidacji) stanowić pod pewnymi względami źródło oddziaływań i ingerencji 

w środowisko. 

Podczas wykonywania niniejszej Prognozy dokonano wobec tego podziału na:  

• działania, których niektóre aspekty mogą mieć bezpośredni wpływ na środowisko,  

• działania, których niektóre aspekty mogą mieć pośredni wpływ na środowisko,  

• działania, których realizacja przyniesie wyłącznie pozytywne skutki.  

Do tej pierwszej i drugiej grupy należą przede wszystkim zadania inwestycyjne, 

natomiast do ostatniej grupy przypisano zadania związane z edukacją ekologiczną itp. 

Dodatkowo dla przedsięwzięć inwestycyjnych uwzględniono moment wywierania wpływu – 

w procesie budowy oraz/lub w procesie eksploatacji. 

Tabela 4. Zadania przyjęte w Programie ochrony środowiska wraz z oceną oddziaływania na środowisko 
na etapie budowy i eksploatacji 

Rodzaj zadania 

Elementy środowiska 
objęte potencjalnym 

negatywnym 
oddziaływaniem 

Kierunki i sposób potencjalnie negatywnego 
oddziaływania na środowisko 

na etapie budowy (wykonania) na etapie eksploatacji 

Gospodarka odpadami 
 

Unieszkodliwianie pokryć 
dachowych zawierających azbest 

na terenie Gminy Bełżyce 
 

Likwidacja „dzikich wysypisk 
odpadów” w Gminie Bełżyce 

ludzie 
hałas, emisja zanieczyszczeń do 

powietrza 
brak 

Ochrona powietrza 
atmosferycznego 

 
Montaż kolektorów słonecznych 

Odnawialne źródła energii 
w gminie Bełżyce 

klimat akustyczny 
 

Hałas brak 



Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Bełżyce na lata  
2018 – 2021 z perspektywą do 2025 roku 

 

 32 

Rodzaj zadania 

Elementy środowiska 
objęte potencjalnym 

negatywnym 
oddziaływaniem 

Kierunki i sposób potencjalnie negatywnego 
oddziaływania na środowisko 

na etapie budowy (wykonania) na etapie eksploatacji 

Ograniczenie emisji 
komunikacyjnej 

 
Budowa i przebudowa dróg  

krajobraz 
flora i fauna 

klimat akustyczny 
powietrze 

gleba i ziemia 
ludzie 

czasowe, odwracalne zakłócenia 
w krajobrazie, zakłócenia fauny 
na skutek obecności człowieka 
i użycia urządzeń, hałas, emisja 
zanieczyszczeń do powietrza, 
przekształcenia powierzchni 

ziemi 

hałas, emisja 
zanieczyszczeń do 

powietrza 

Racjonalne gospodarowanie 
zasobami wodnymi  

i ochrona wód 
 

Rozbudowa sieci wodociągowej 
 

Rozbudowa ujęcia wód w 
Matczynie i Bełżycach 

 
Termomodernizacja stacji 

uzdatniania wody 

krajobraz 
powietrze 

klimat akustyczny 
fauna i flora 

gleba i ziemia 
 

czasowe, odwracalne zakłócenia 
w krajobrazie, utrata siedlisk, 

zakłócenia fauny na skutek 
obecności człowieka i użycia 

urządzeń, hałas, emisja 
zanieczyszczeń do powietrza, 
przekształcenia powierzchni 

ziemi 

brak 

Ochrona przyrody 
 

Utrzymanie istniejącej zieleni 
zgodnie z zakresem prac 

zleconych Zakładowi Gospodarki 
Komunalnej  

i Mieszkaniowej (ZGKiM) w 
Bełżycach 

 
Zagospodarowanie terenu Kopca 

Kościuszki przy  
ul. Kościuszki w Bełżycach 

 
Zagospodarowanie terenu zieleni 
przy budynku administracyjnym 

przy ulicy Fabrycznej w Bełżycach 
oraz pasa zieleni drogi 

powiatowej przy ulicy Kościuszki 
w Bełżycach, przy cmentarzu 

parafialnym 
 

Budowa i rozbudowa szlaków 
pieszych (chodników) i tras 

rowerowych, itp. 

krajobraz 
flora i fauna 

klimat akustyczny 
powietrze 

gleba i ziemia 
ludzie 

czasowe, odwracalne zakłócenia 
w krajobrazie, zakłócenia fauny 
na skutek obecności człowieka 
i użycia urządzeń, hałas, emisja 
zanieczyszczeń do powietrza, 
przekształcenia powierzchni 

ziemi 

brak 

 

Z niżej przedstawionej oceny oddziaływania wpływu planowanych zadań wynika, że we 

wszystkich przypadkach zamierzenia Programu będą mieć korzystny wpływ na poszczególne 

komponenty środowiska. Na etapie budowy realizacja prawie wszystkich zadań może 

w pewnym zakresie oddziaływać na środowisko, jednak nie powinno to być oddziaływanie 

znaczące. Ponadto, jest ono krótkotrwałe i chwilowe.  
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8.1. OBSZARY CHRONIONE 

Na terenie gminy Bełżyce system obszarów chronionych tworzą następujące obszary 

chronione ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie 

przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 142 ze zm.): 

 Chodelski Obszar Chronionego Krajobrazu, 

 Obszar Natura 2000 Wierzchowiska (PLH060069) 

 korytarz ekologiczny, 

 

Chodelski Obszaru Chronionego Krajobrazu 

Południowa część gminy Bełżyce należy do Chodelskiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu, utworzonego uchwałą Nr XI/56/90 WRN w Lublinie z dnia 26 lutego 1990 r.  

w sprawie utworzenia systemu parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu 

na terenie woj. lubelskiego (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 13, poz. 14 z 1990 r.). Chodelski Obszar 

Chronionego Krajobrazu 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 Cały Obszar obejmuje teren o powierzchni 24 610 ha i położony jest 

w województwie lubelskim, powiecie opolskim, na terenie gmin: Wilków, Karczmiska, 

Łaziska, Chodel, Opole Lubelskie, miasta i gminy Poniatowa oraz w powiecie lubelskim na 

terenie gmin: Bełżyce i Borzechów. Obszar stanowi ogniwo łączące ciąg obszarów 

chronionych wzdłuż prawego brzegu Małopolskiego Przełomu Wisły. Położony jest 

on pomiędzy Wrzelowieckim i Kazimierskim Parkiem Krajobrazowym. Chodelski Obszar 

Chronionego Krajobrazu obejmuje swym zasięgiem obszary o bardzo urozmaiconym 

sposobie użytkowania gruntów, gdzie przeplatają się i zazębiają obszary leśne, łąkowe  

i uprawne położone nad rzeką Chodelką. Są to tereny o specjalnych walorach 

krajobrazowych. Walory turystyczno – rekreacyjne są znane i coraz częściej doceniane. 

Podstawą jest stosunkowo mało zmienione środowisko przyrodnicze omawianego obszaru,  

a także brak typów nieodwracalnej degradacji jego elementów mogących wpływać na 

warunki wypoczynku. Dodatkowymi czynnikami sprzyjającymi inwestowaniu i wykorzystaniu 

rekreacyjnemu na tych terenach są: bliskość i dostępność komunikacyjna kilku ośrodków 
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miejsko – przemysłowych (Lublin, Kraśnik, Opole Lubelskie, Poniatowa) rozwój sieci 

komunikacji drogowej oraz występowanie gleb słabych, które usprawiedliwiają możliwość 

wykorzystania tych terenów na cele wartościowe związane z agroturystyką i wypoczynkiem. 

Zgodnie z Uchwałą Nr VI/83/2015 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 27 marca 

2015 r. w sprawie Chodelskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu na terenie Obszaru 

zakazuje się: 

1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor i legowisk, innych schronień 

i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz 

wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarka rolną, leśną, rybacką 

i łowiecką;  

Wykonanie planowanych inwestycji drogowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, nie 

będzie powodować zabijania dziko występujących zwierząt oraz nie będzie powodować 

niszczenia nor i legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu dzikich zwierząt. Przedsięwzięcia 

będą realizowane zgodnie z zasadami BHP. Jeżeli będą tego wymagały zostaną wydane 

decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, w których zostaną zawarte szczegółowe 

wytyczne, w jaki sposób należy wykonać prace.  

 

2) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie 

wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu 

drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy 

urządzeń wodnych;  

Na etapie opracowywania Prognozy ciężko jest określić, czy w ramach planowanych 

inwestycji drogowych zajdzie konieczność usunięcia zadrzewień przydrożnych.  

 

3) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac 

związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub 

przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem 

urządzeń wodnych; 

Zadania zaplanowane do realizacji w Programie ochrony środowiska nie spowodują 

trwałego przekształcenia rzeźby terenu.  
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4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody 

lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka 

wodna lub rybacka; 

Planowane prace nie wpłyną na zmianę stosunków wodnych na terenie objętym 

zakresem robót. W trakcie prac związanych z realizacją inwestycji nie nastąpi ingerencja 

w pierwszy poziom wód podziemnych.  

 

5) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych;  

Z uwagi na charakter planowanych przedsięwzięć, inwestycje nie będą miały wpływu 

na ww. obszary. 

 

6) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior 

i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących 

prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej;  

Planowane inwestycje nie będą wymagały lokalizowania nowych obiektów 

budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników 

wodnych. 

 

Obszar Natura 2000 Wierzchowiska (PLH060069)  

Obszar położony jest w południowej części gminy Bełżyce (mezoregion Równina 

Bełżycka) w bliskim sąsiedztwie miejscowości Skrzyniec i Wierzchowiska Dolne. Przedmiotem 

ochrony jest ciepłolubna dąbrowa (siedlisko 91I0) w obszarze występuje również stanowisko 

dzwonecznika wonnego Adenphora liliifolia. Dąbrowa porasta glebę płową zalegającą płytko 

na skałach wapiennych. W warstwie drzew dominuje dąb bezszypułkowy Quercus petraea. 

W zróżnicowanej gatunkowo warstwie zielnej odnotowano takie gatunki charakterystyczne 

dla tego typu siedliska leśnego, jak: bodziszek czerwony Geranium sanguineum, traganek 

szerokolistny Astragalus glycyphyllos, bukwica zwyczajna Betonica officinalis, trzcinnik leśny 

Calamagrostis arundinacea, klinopodium pospolite Clinopodium vulgare, gorysz siny 

Peucedanum cervaria, pięciornik biały Potentilla alba, jaskier wielokwiatowy Ranunculus 

polyanthemos, malina kamionka Rubus saxatilis, gorysz pagórkowaty Peucedanum 

oeroselinum, lebiodka pospolita Origanum vulgare, pajęcznica gałęzista Anthericum 
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ramosum, koniczyna dwukłosowa Trifolium alpestre, dzwonek brzoskwiniolistny Campanula 

persicifolia, dziurawiec skąpolistny Hypericum montanum, miodownik melisowaty Melittis 

melissophyllum, ciemiężyk białokwiatowy Vincetoxicum hirundinaria. 

 
Źródło: Opracowanie własne 

Rysunek 1. Lokalizacja Gminy na tle obszarów chronionych 

8.2. LUDZIE 

O znaczącym oddziaływaniu na ludzi można mówić wtedy, gdy przekraczane 

są standardy emisyjne określone w przepisach o ochronie środowiska. 

Na etapie prowadzenia prac budowlanych wystąpią nieznaczne oddziaływania 

na ludzi pracujących na terenie inwestycji przewidzianych w Programie ochrony środowiska. 

Przejawiać się będą niewielkim wzrostem emisji zanieczyszczeń do powietrza i hałasu 

niewykraczającymi poza teren parcel.  
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Oddziaływania będą miały charakter lokalny i odwracalny. Będą to oddziaływania 

chwilowe i krótkoterminowe, ograniczone czasowo do realizacji przedsięwzięcia i rozłożone 

w czasie. Oddziaływania te ustąpią po zakończeniu prac budowlanych. 

Na etapie funkcjonowania inwestycji przewidzianych w Programie ochrony 

środowiska wystąpią głównie bezpośrednie, stałe, długoterminowe i pozytywne 

oddziaływania na ludzi.  

8.3. ŚRODOWISKO BIOTYCZNE - ZWIERZĘTA I ROŚLINY 

Realizacja zadań określonych w Programie ochrony środowiska dla Miasta i Gminy 

Bełżyce nie wprowadzi na omawianym obszarze znaczących zmian w zasobach 

przyrodniczych. Realizacja inwestycji (m.in. budowa i modernizacji dróg, budowa chodników, 

budowa tras rowerowych, budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, itp.) wiązać się 

będzie z usunięciem mało cennej przyrodniczo roślinności ruderalnej oraz segetalnej. 

Realizacja inwestycji przewidzianych w Programie ochrony środowiska wiązać się będzie 

również z wprowadzeniem nowych nasadzeń (np. wzdłuż budowanych i modernizowanych 

dróg) i utrzymaniem wymaganego współczynnika powierzchni biologicznie czynnej.  

Jak wykazano w rozdziale 8.1 planowane inwestycje na terenie Gminy Bełżyce nie 

będą miały znaczącego negatywnego wpływu na cenne walory przyrodnicze, historyczne, 

kulturowe i krajobrazowe Chodelskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu czy też Obszaru 

Natura 2000 Wierzchowiska (PLH060069). Nie wpłyną na zmniejszenie powierzchni siedlisk, 

na których występują gatunki chronione, ani nie spowodują spadku liczebności lub 

zagęszczenia populacji. Zwierzęta żyjące na terenie przeznaczonym pod przedsięwzięcia, 

będą tam też występowały także po zakończeniu etapu realizacji. 

8.4. WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE 

Wody powierzchniowe 

Realizacja zadań wyznaczonych w Programie ochrony środowiska dla Miasta i Gminy 

Bełżyce nie wpłynie negatywnie na jakość wód powierzchniowych. Na etapie budowy 

powstawać będą niewielkie ilości ścieków bytowych. Na potrzeby pracowników powinien 

zostać ustawiony kabina sanitarna przenośna. Toalety będą transportowane wozem 
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asenizacyjnym przez wyspecjalizowaną firmę. Ścieki będą wywożone na punkt zlewny 

oczyszczalni ścieków, z którym będzie miał podpisaną umowę właściciel przenośnych toalet. 

 

Wody podziemne 

Stan chemiczny części wód podziemnych w rejonie planowanych inwestycji Programu 

oceniono, jako dobry.  

JCWPd 88 i 89 charakteryzują się dobrym stanem chemicznym i ilościowym. 

 

Cele środowiskowe dla wód podziemnych, przedstawione w Planie gospodarowania 

wodami na obszarze dorzecza Wisły, zostały ustalone na mocy art. 4 Ramowej Dyrektywy 

Wodnej (RDW). 

RDW w art. 4 przewiduje dla wód podziemnych następujące główne cele 

środowiskowe:  

1. zapobieganie dopływowi lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód 

podziemnych,  

2. zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych 

(z zastrzeżeniami wymienionymi w RDW),  

3. zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych,  

4. wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się 

rosnącego trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego wskutek 

działalności człowieka.  

Zaplanowane w Programie działania inwestycyjne mają na celu ochronę środowiska 

wodnego, racjonalne wykorzystanie wód i poprawę ich stanu.  

Zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej będą polegały głównie na rozbudowie sieci 

zaopatrzenia w wodę, modernizacji ujęć wody i rozbudowie sieci kanalizacyjnej. Efektem 

działań będzie poprawa jakości pobieranych wód oraz wysoki stopień oczyszczania ścieków 

na terenie miasta i gminy Bełżyce.  

Krótkotrwałe oddziaływania negatywne na wody podziemne mogą wystąpić na etapie 

realizacji przedsięwzięć w związku z prowadzeniem prac ziemnych, m.in. odwadnianiem 

wykopów. Szczegółowa analiza tego zagadnienia będzie prowadzona na etapie 

projektowania, uzyskiwania pozwoleń na budowę oraz ewentualnych decyzji  
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o oddziaływaniu na środowisko dla poszczególnych przedsięwzięć. Na obecnym etapie 

określenie możliwości wystąpienia takiej konieczności jest trudne do przewidzenia. 

Zakładane oddziaływania będą krótkotrwałe oraz zakończą się wraz z etapem realizacji 

przedsięwzięć.  

W związku z powyższym nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania 

planowanych w Programie działań na ujęcia wód podziemnych na terenie miasta i gminy 

Bełżyce. Planowane działania inwestycyjne nie będą również utrudniały osiągnięcia celów 

środowiskowych dla jednolitych części wód podziemnych i powierzchniowych.  

Wszystkie zadania zaplanowane w Programie mają na celu poprawę jakości wód 

podziemnych i powierzchniowych na terenie miasta i gminy Bełżyce poprzez realizację 

działań inwestycyjnych i administracyjnych oraz w perspektywie długoterminowej nie będą 

miały negatywnego wpływu na środowisko. 

8.5. POWIETRZE 

Etap realizacji 

Realizacja niektórych zadań przewidzianych w Programie ochrony środowiska dla 

Miasta i Gminy Bełżyce (m.in. budowa i modernizacji dróg, budowa chodników, budowa tras 

rowerowych, budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, itp.) wymagać będzie 

przeprowadzenia prac budowlanych, ziemnych z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu 

budowlanego oraz transportem materiałów, dostarczanych na plac budowy. Dochodzi do 

tego niewielka emisja niezorganizowana, związana z przemieszczaniem materiałów sypkich 

i pylastych oraz urobku ziemnego. Będzie to oddziaływanie o charakterze czasowym, 

ograniczone do okresu realizacji danej inwestycji. 

W celu zminimalizowania emisji zanieczyszczeń do powietrza na etapie realizacji 

przedsięwzięcia należy: 

 ograniczyć przemieszczanie mas ziemnych i sypkich materiałów budowlanych w czasie 

wietrznej pogody, 

 drogi dojazdowe do placu budowy i drogi wewnętrzne utrzymywać w stanie 

ograniczającym pylenie (zamiatanie, zmywanie), 
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 w celu minimalizacji emisji zanieczyszczeń pochodzących ze spalania paliw 

w silnikach maszyn budowlanych i samochodów dostarczających materiały 

budowlane należy wyłączać silniki podczas postoju lub załadunku, 

 stosować sprawne maszyny, samochody oraz na bieżąco kontrolować ich stan 

techniczny, 

 wykonywać prace w określonym harmonogramie, co umożliwi optymalne 

wykorzystanie sprzętu na budowie, wyeliminuje przestoje i ograniczy kumulację 

emisji. 

 

Etap eksploatacji 

Główne źródła emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego to: energetyczne 

spalanie paliw oraz zanieczyszczenia pochodzące z ruchu samochodowego. 

W celu ograniczenia emisji substancji zanieczyszczających do powietrza Gmina 

Bełżyce przystąpiła do realizacji projektu „Odnawialne źródła energii w gminie Bełżyce” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi 

Priorytetowej IV Energia przyjazna środowisku. 

Kluczowym rezultatem projektu będzie poprawiona jakość powietrza na terenie 

gminy Bełżyce. Rezultat ten zostanie osiągnięty poprzez zadania realizowane  

w ramach projektu, związane z montażem instalacji wykorzystujących odnawialne źródła 

energii, kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych. W ramach projektu 

zamontowane zostaną kolektory słoneczne w 420 gospodarstwach domowych. Projekt 

przewiduje także wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.  

Planowane budowy i remonty dróg w gminie wpłyną korzystnie na stan czystości 

powietrza, zanieczyszczenia z pojazdów samochodowych nie będą powodować przekroczeń 

dopuszczalnych stężeń. Obecnie pojazdy poruszające się po tych drogach zmuszone są do 

hamowania i przyspieszania, utrzymywania niskich obrotów silnika, w konsekwencji, czego 

emitują większy hałas i ilość spalin niż pojazdy poruszające się po drogach o dobrej 

nawierzchni.  

W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości 

odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16 poz. 87) określone 
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zostały wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu, jakie emitowane są do 

powietrza przez środki transportu oraz okresy, dla jakich uśrednione są wartości odniesienia. 

8.6. POWIERZCHNIA ZIEMI I GLEBY 

Etap realizacji 

Planowane inwestycje na terenie gminy Bełżyce nie będą mieć wpływu na jakość 

gleb, pod warunkiem, że prace ziemne związane z budową dróg, chodników, tras 

rowerowych oraz instalacji uzbrojenia podziemnego (sieć kanalizacyjna i wodociągowa), 

będą zaprojektowane i wykonane prawidłowo, zgodnie z PN oraz przepisami branżowymi, 

z dostosowaniem do udokumentowanych warunków gruntowych i z prawidłowo 

prowadzoną gospodarką wodno-ściekową. 

W wyniku realizacji planowanych inwestycji nastąpi częściowe przekształcenie 

powierzchni ziemi. Przekształcenia nie będą w istotny sposób naruszać charakteru rzeźby 

terenu. Będą to oddziaływania bezpośrednie, krótkoterminowe. 

W wyniku prowadzonych prac budowlanych powstawać będą masy ziemne. Zostaną 

one wykorzystane do niwelacji gruntu po zakończeniu etapu realizacji. 

Po zakończeniu prac budowlanych teren zostanie uporządkowany i odpowiednio 

ukształtowany. 

 

Etap eksploatacji 

Przy prawidłowo prowadzonej eksploatacji dróg, chodników, tras rowerowych, oraz 

gospodarce ściekowej, planowane zmiany nie będą mieć negatywnego wpływu na jakość 

gleb. Oddziaływania na powierzchnię ziemi na etapie eksploatacji będą głownie 

bezpośrednie, stałe i pozytywne. 

8.7. KRAJOBRAZ 

Oddziaływanie na krajobraz wystąpi w fazie realizacji przedsięwzięć (m.in. przy 

budowie i modernizacji dróg, budowie chodników, budowie tras rowerowych, budowie sieci 

wodociągowej i kanalizacyjnej, itp.) i w fazie funkcjonowania inwestycji. Oddziaływanie 

na krajobraz będzie większe w fazie realizacji przedsięwzięć. Po zakończeniu inwestycji 

tereny budowy zostaną uporządkowane. 
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Realizacja ustaleń przewidzianych w Programie ochrony środowiska dla Miasta  

i Gminy Bełżyce uporządkuje funkcjonalnie teren oraz będzie się wiązać z wprowadzeniem 

nowych nasadzeń (np. wzdłuż budowanych i modernizowanych dróg) i utrzymaniem 

wymaganego współczynnika powierzchni biologicznie czynnej.  

8.8.  KLIMAT 

Zgodnie ze stroną internetową http:/www.klimada.mos.gov.pl największym 

wpływem na klimat odznaczają się ekstremalne zjawiska, jak np. fale upałów. Na podstawie 

wieloletnich badań zmienności opadów w Polsce stwierdzono, że zanikają opady ciągłe 

i małe (< 1 mm/d), a wydłużyły się susze przy wzroście liczby dni z opadem > 10 mm/d 

(ogólnie znacznie wzrosła liczba dni z opadem dobowym o dużym natężeniu). 

Na występowanie suszy bezpośredni wpływ mają:  

– okresy bezdeszczowe trwające ponad 10 dni w zimie przy braku opadów i pokrywy 

śnieżnej,  

– w okresie wiosenno-letnim wysokie temperatury, silna insolacja słoneczna 

(nasłonecznienie), brak opadów, bardzo słabe wiatry trwające 15-20 dni.  

 

Podsumowując należy stwierdzić, że stale wzrasta temperatura, a opady stały się 

bardziej intensywne i krótkotrwałe, co skutkuje gwałtownymi powodziami.  

Zgodnie ze Strategicznym planem adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na 

zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 opracowanym przez Ministerstwo 

Środowiska dla wyznaczonych zadań dla miasta i gminy Bełżyce zmiany klimatu mogą mieć 

wpływ na funkcjonalność i bezpieczeństwo dróg, stan nawierzchni, sprawność źródeł 

wytwarzających pola elektromagnetyczne, długość okresu wegetacyjnego roślin, szybkość 

parowania wody w zbiornikach wodnych, zużycie paliw do celów grzewczych i energii 

elektrycznej.  

Zadania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Bełżyce będą związane  

z emisją gazów cieplarnianych i ich prekursorów. Budowa i przebudowa dróg, 

termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, czy też ruch pojazdów spalinowych 

spowodują powstanie większej niż dotychczas ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do 
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powietrza atmosferycznego podczas realizacji, natomiast na etapie eksploatacji nastąpi ich 

trwałe ograniczenie i utrzymają się na niższym poziomie niż gdyby zaniechano zmian. 

Tabela 5. Potencjalne oddziaływania na powietrze i klimat realizacji zadań  
w poszczególnych obszarach interwencji 

Obszar interwencji 
 

Opis oddziaływania 
 

Ochrona klimatu i jakości 
powietrza  
 

Termomodernizacja budynków, wymiana systemów grzewczych i wzrost wykorzystywania 
odnawialnych źródeł energii wpłyną bezpośrednio na zmniejszenie zapotrzebowania na 
ciepło i tym samym zmniejszą emisję spalanych paliw na potrzeby grzewcze i ciepłej wody 
użytkowej. Pośrednie oddziaływania pozytywne poprzez prowadzenie edukacji 
ekologicznej w zakresie m.in. niskiej emisji. Oddziaływanie negatywne na powietrze będzie 
ograniczone do etapu realizacji, podczas których będzie stosowany  

Zagrożenia hałasem  
 

Poprawa jakości nawierzchni dróg przyczyni się do zmniejszenia poziomu uciążliwości 
akustycznej. Pozytywne oddziaływania związane będą z działaniami administracyjnymi w 
zakresie kontroli poziomów hałasu.  

Pola elektromagnetyczne  Nie przewiduje się znaczących oddziaływań.  

Gospodarowanie wodami  Nie przewiduje się znaczących oddziaływań.  

Gospodarka wodno-ściekowa  
 

Podczas prowadzenia prac w miejscach wykopów, związanych z budową sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej mogą powstawać krótkotrwałe uciążliwości wynikające  
z pracy sprzętu budowlanego i emisji pyłów.  

Zasoby geologiczne  Nie przewiduje się znaczących oddziaływań. 

Gleby  Nie przewiduje się znaczących oddziaływań.  

Gospodarka odpadami i 
zapobieganie powstawaniu 
odpadów  
 

Usuwanie wyrobów azbestowych zmniejszy ryzyko potencjalnego przedostawania się do 
powietrza włókien azbestowych.  
Przy prowadzeniu robót przez uprawnione firmy z zachowaniem przepisów branżowych 

nie wystąpią znaczące oddziaływania negatywne.  

Zasoby przyrodnicze  
 

Renowacja parków, nasadzenia i pielęgnacja zieleni będą oddziaływać pozytywnie na 
powietrze i klimat pochłaniając CO2. Zieleń będzie stanowiła naturalny filtr i barierę dla 
rozprzestrzeniania się hałasu dla zanieczyszczeń powietrza.  

Zagrożenia poważnymi 
awariami  

Nie przewiduje się znaczących oddziaływań.  

Zgodnie ze stroną internetową Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania 

Emisjami inwentaryzacja krajowa obejmuje gazy cieplarniane: dwutlenek węgla – CO2, 

metan – CH4, podtlenek azotu – N2O, sześciofluorek siarki – SF6, grupy gazów HFC 

(fluorowęglowodory) i grupy gazów PFC (perfluorowęglowodory) oraz prekursory gazów 

cieplarnianych: tlenek węgla - CO, tlenki azotu (NO + NO2) - NOX, niemetanowe lotne związki 

organiczne – NMLZO, jak również dwutlenek siarki – SO2. Emisja gazów HFC i PFC jest 

związana z instalacjami chłodniczymi, SF6 z wykorzystaniem energii elektrycznej,  

a pozostałych z ruchem pojazdów spalinowych i użytkowaniem kotłowni na paliwa stałe, 

ciekłe lub gazowe.  

Gazy cieplarniane nie posiadają wartości odniesienia określonych w rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych 

substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87). Prekursor gazów cieplarnianych w postaci CO 

nie posiada rocznej wartości odniesienia.  
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Z uwagi na charakter zaplanowanych zadań nie przewiduje się występowania gazów 

cieplarnianych, takich jak: grupy gazów HFC i PFC.  

Zasięg oddziaływania planowanych zadań ograniczy się do terenu miasta i gminy Bełżyce.  

Charakterystykę, rodzaj i skalę oddziaływań inwestycji na klimat sporządzono w poniższej tabeli. 

Tabela 6. Oddziaływanie na klimat z uwzględnieniem oddziaływań skumulowanych związanych 
z przedmiotowym POŚ 

Zagadnienia Charakterystyka Rodzaj Skala 

etap realizacji 

Bezpośredni wzrost 
emisji gazów 

cieplarnianych i ich 
prekursorów  

 

spalanie paliw przez pojazdy spalinowe będzie 
źródłem emisji gazów cieplarnianych (CO2, 
N2O, CH4) oraz ich prekursorów (SO2, NOx, 

CO), pojazdy będą służyły do realizacji 
poszczególnych zadań (transport 

wyposażenia, odpadów)  

pojazdy spalinowe  
 

teren miasta i gminy 
Bełżyce  

 

Pośredni wzrost emisji 
gazów cieplarnianych i 

ich prekursorów  

przekształcenie części terenów pod drogi, co 
będzie wiązało się z pojawieniem się 

pojazdów spalinowych i emisją  

prace ziemne  
 

teren miasta i gminy 
Bełżyce  

 

Utrata siedlisk 
zapewniających 

sekwestrację CO2  
 

teren powiatu nie znajduje się na terenach 
potencjalnych składowisk dwutlenku węgla, 

zgodnie ze stroną internetową 
http://www.skladowanie.pgi.gov.pl; brak 

zmian w ilościach i powierzchniach terenów 
przyrodniczych  

Brak 
teren miasta i gminy 

Bełżyce  
 

etap eksploatacji  

Bezpośredni wzrost 
emisji gazów 

cieplarnianych i ich 
prekursorów  

ruch pojazdów spalinowych na nowych odcinkach dróg  
 

Pośredni wzrost emisji 
gazów cieplarnianych i 

ich prekursorów  
 

wykorzystanie energii elektrycznej od regionalnego dostawcy będzie związane z emisją gazów 
cieplarnianych i ich prekursorów w miejscu funkcjonowania elektrociepłowni  

Utrata siedlisk 
zapewniających 

sekwestrację CO2  

brak  
 

 

Nie przewiduje się zmiany ilości i powierzchni obszarów przyrodniczych. Działania 

zaplanowane w ramach POŚ nie spowodują znaczącej utraty bioróżnorodności, a podniosą 

wartość estetyczną i funkcjonalną terenu.  

Mając na uwadze powyższe, zarówno bezpośredni, jak i pośredni wzrost emisji gazów 

cieplarnianych nie będzie znaczący w skali regionu, a tym bardziej w skali globalnej.  

W celu stwierdzenia zasadności podejmowania działań związanych z adaptacją 

przedmiotowej inwestycji do zmian klimatu, zgodnie z opracowaniem „Wytyczne dla 

kierowników projektów: uodpornienie wrażliwych inwestycji na zmianę klimatu” dostępnym 

na stronie internetowej http://www.klimada.mos.gov.pl, przeprowadzono analizę 
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wrażliwości dla zadań wyznaczonych dla miasta i gminy Bełżyce, biorąc pod uwagę wskazane 

czynniki i zagrożenia klimatyczne oraz wrażliwości.  

Tabela 7. Analiza wrażliwości terenu miasta i gminy Bełżyce na zmiany klimatu 

Czynniki i zagrożenia klimatyczne Kategoria wrażliwości (zerowa, średnia, wysoka) 

Stały wzrost temperatury powietrza Średnia 

Wzrost temperatur maksymalnych Średnia 

Stała zmiana wielkości opadów deszczu Średnia 

Zmiana maks. sum opadów deszczu Średnia 

Średnia prędkość wiatru Średnia 

Maksymalna prędkość wiatru Średnia 

Wilgotność Średnia 

Promieniowanie słoneczne Średnia 

Względny wzrost poziomu mórz Zerowa 

Temperatura wody morskiej Zerowa 

Dostęp do wody Średnia 

Burze Średnia 

Powodzie (morskie i rzeczne) Średnia 

Kwasowość oceaniczna Zerowa 

Burze piaskowe Zerowa 

Erozja morska Zerowa 

Erozja gleby Średnia 

Zasolenie gleby Zerowa 

Pożary lasów Średnia 

Jakość powietrza Zerowa 

Niestabilność gruntu/osuwiska Zerowa 

Miejska wyspa ciepła Zerowa 

Okres wegetacyjny Średnia 

 

Na podstawie ww. tabeli należy stwierdzić, że teren miasta i gminy Bełżyce będzie 

odporny na zmiany klimatu.  

Analizę adaptacji do zmian klimatu przeprowadzono zgodnie z opracowaniem pt. 

„Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do zmian klimatu w ocenie oddziaływania 

na środowisko” sporządzonym przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. 

Tabela 8. Ocena adaptacji planowanego przedsięwzięcia do zmian klimatu 

Klęska żywiołowa 
Rozwiązania służące przystosowaniu 

do zmian klimatu 

Ocena, czy przedsięwzięcie jest 
przystosowane do zmian klimatu 

[TAK/NIE] 

powodzie  
 

dbałość o właściwe utrzymanie rzek, 
rowów melioracyjnych, rowów 

przydrożnych i przepustów drogowych 

TAK 

pożary  
 

doposażenie i szkolenia Straży 
Pożarnej  

TAK 

fale upałów  
 

dbałość o prawidłowe funkcjonowanie 
lokalnych wodociągów  

TAK 

susze  
 

dbałość o prawidłowe funkcjonowanie 
lokalnych wodociągów  

TAK 

silne wiatry  
 

stosowanie silnych, stabilnych 
konstrukcji budowlanych, 

prowadzenie nasadzeń wzdłuż dróg 

TAK 
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publicznych, właściwe planowanie 
przestrzenne  

katastrofalne opady śniegu  
 

śnieg z terenów utwardzonych będzie 
usuwany w miarę potrzeb na tereny 

zielone, do zimowego utrzymania 
powierzchni utwardzonych będą 

stosowane materiały obojętne dla gleb 
i wód, np. piasek, żwir  

TAK 

fale mrozu  
 

stosowanie materiałów 
konstrukcyjnych odpornych na niskie 

temperatury przy budowie i 
modernizacji dróg  

TAK 

podnoszący się poziom mórz  
 

teren opracowania znajduje się poza 
zasięgiem występowania mórz  

TAK 

sztormy, erozja wybrzeża i intruzje 
wód zasolonych  

 

teren opracowania znajduje się poza 
zasięgiem występowania sztormów, 

erozji wybrzeży i intruzji wód 
zasolonych  

TAK 

osuwiska  
 

teren opracowania charakteryzują 
wzniesienia, płaskowyże i obniżenia, 

nie przewiduje się zagrożeń 
związanych z wystąpieniem osuwisk  

TAK 

 

Na podstawie powyższej analizy stwierdzono, że planowane zadania wyznaczone 

w POŚ dla Miasta i Gminy Bełżyce będą przystosowane do zmian klimatu i nie wymagają 

dalszej adaptacji.  

Na podstawie powyższej analizy należy stwierdzić, że zaplanowane działania  

w ramach realizacji POŚ dla Miasta i Gminy Bełżyce nie będą miały istotnego wpływu 

na zmiany klimatu i różnorodność biologiczną. Ustalenia projektu uwzględniają cele i kierunki 

adaptacji do zmian klimatu. Zmiany warunków klimatycznych i środowiskowych nie będą 

znacząco oddziaływać na realizację projektowanego dokumentu. 

8.9. ZASOBY NATURALNE 

Na terenie gminy Bełżyce znajdują się zasoby kruszywa mineralnego (piasek, żwir). 

Zgodnie z Bilansem zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce wg stanu na 31 grudnia 

2016 r. PIG PIB, Warszawa 2017 r. obecnie spośród 12 złóż zlokalizowanych na terenie gminy 

Bełżyce tylko na 3 prowadzona jest eksploatacja surowców. 

W obrębie inwestycji przewidzianych w Programie ochrony środowiska (budowa  

i modernizacja dróg, budowa chodników, budowa tras rowerowych i szlaków turystycznych, 

budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej) ani w ich najbliższym sąsiedztwie, nie występują 

udokumentowane złoża kopalin. Oddziaływanie na zasoby kopalin nie wystąpi. 
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8.10. ZABYTKI 

W bezpośrednim sąsiedztwie planowanych przedsięwzięć ujętych w Programie 

ochrony środowiska tj.: budowa i modernizacja dróg, budowa chodników, budowa tras 

rowerowych i szlaków turystycznych, budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, nie 

występują obiekty chronione na mocy Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 

i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 ze zm.). Oddziaływanie na zabytki nie 

wystąpi. 

8.11. DOBRA MATERIALNE 

Realizacja postanowień dokumentu nie spowoduje negatywnych oddziaływań na 

dobra materialne. Działania wynikające z Programu ochrony środowiska, będące polityką 

zrównoważonego rozwoju, mogą kwalifikować gminę Bełżyce do miana gminy przyjaznej 

środowisku. 

8.12. EMITOWANIE HAŁASU I PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH 

Etap realizacji 

W trakcie robót budowlanych i modernizacyjnych, wykorzystywany będzie sprzęt 

budowlany i środki transportu, stanowiące źródło hałasu i drgań. Emitowany hałas będzie 

oddziaływał na okolicznych mieszkańców oraz ludzi przebywających chwilowo w rejonie 

inwestycji, a także w obrębie dróg dojazdowych. Poza terenami zabudowanymi należy liczyć 

się z oddziaływaniem na lokalną faunę, co może przyczynić się do jej migracji w inne rejony. 

Oddziaływania będą chwilowe, bezpośrednie i ustąpią po wykonaniu niezbędnych prac. 

Urządzenia stosowane przy pracach powinny spełniać kryteria dotyczące ich wartości 

akustycznej, wynikające z przepisów prawa. Spełnianie tych kryteriów nie spowoduje 

całkowitej eliminacji uciążliwości hałasu na terenach otaczających place budowy 

i przebudowy, należy jednak pamiętać, że proces budowlany będzie ograniczony w czasie, 

a po jego zakończeniu wszystkie niedogodności akustyczne ustaną. Dla ograniczenia 

uciążliwości akustycznych, jeśli to możliwe, prace budowlane należy wykonywać wyłącznie  

w porze dziennej. Na etapie organizacji prac w obrębie poszczególnych zadań istnieje 

możliwość wykorzystania różnych środków zapobiegawczych i ochronnych, jednak 
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w praktyce uciążliwości przy remontach nie są zwykle podstawą do poważnych konfliktów, 

w sytuacji, gdy osoby narażone na niedogodności mają jasno określony horyzont czasowy, 

w jakim prace zostaną zakończone oraz ich dokładny harmonogram. 

 

Etap eksploatacji  

Należy się spodziewać zmniejszenia poziomu hałasu w związku z realizacją 

następujących zadań: 

 eliminacja uciążliwości nadmiernego hałasu komunikacyjnego dla mieszkańców gminy 

poprzez modernizację istniejącego układu drogowego, 

 lokalizacja nowych inwestycji drogowych z uwzględnieniem ewentualnego wpływu 

na jakość życia mieszkańców względem klimatu akustycznego. 

Remonty dróg na terenie gminy wpłyną na poprawę warunków życia mieszkańców, 

zwiększenie poczucia bezpieczeństwa oraz atrakcyjność turystyczną gminy.  

8.13. WYTWARZANIE ODPADÓW 

W trakcie realizacji przedsięwzięć będą powstawać odpady budowlane i ziemia 

z wykopów. W zakresie gospodarki odpadami na obszarach objętych opracowaniem 

obowiązywać będą zasady zgodne z „Regulaminem utrzymania porządku i czystości na 

terenie Gminy Bełżyce” oraz zgodnie z ustaleniami zawartymi w „Planie gospodarki 

odpadami dla województwa lubelskiego 2022”. 

Na terenie Gminy Bełżyce prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów. Zaleca się 

gromadzenie wytworzonych odpadów w odpowiednio przygotowanych pojemnikach oraz 

ich segregację zgodnie z systemem gospodarki komunalnej gminy.  

Proponowane inwestycje nie będą powodować powstawania dużej ilości odpadów. 

Odpady będą odbierane własnym transportem przez odbiorcę posiadającego decyzję 

na transport, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów. Oddziaływania gospodarki odpadami 

mogą mieć charakter negatywny tylko w przypadku niewłaściwej realizacji zadań z zakresu 

gospodarki odpadami komunalnymi (np. odcieki z kontenera w przypadku zalania go wodami 

opadowymi). Będą to oddziaływania negatywne bezpośrednie oceniane, jako słabe. 
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8.14. WPROWADZANIE ŚCIEKÓW DO WÓD I GRUNTÓW 

Etap realizacji 

W trakcie realizacji inwestycji proponowanych w Programie ochrony środowiska 

(m.in.. budowa i modernizacja dróg oraz budowa chodników, budowa tras rowerowych, 

budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej) powstawać będą niewielkie ilości ścieków 

bytowych. Na potrzeby pracowników powinien zostać ustawiony kabina sanitarna 

przenośna. Toalety będą transportowane wozem asenizacyjnym przez wyspecjalizowaną 

firmę. Ścieki będą wywożone na punkt zlewny oczyszczalni ścieków, z którym będzie miał 

podpisaną umowę właściciel przenośnych toalet. 

 

Etap eksploatacji 

Na etapie eksploatacji nie będą powstawały ścieki socjalno-bytowe i wody opadowe. 

9. ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ 

PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO, W TYM NA NATURA 

2000 

W południowej części gminy Bełżyce w bliskim sąsiedztwie miejscowości Skrzyniec  

i Wierzchowiska Dolne znajduje się obszar NATURA 2000 Wierzchowiska (PLH060069). 

Projektowane w  Programie ochrony środowiska przedsięwzięcia nie powinny oddziaływać 

na istniejące obszary chronione. W przypadku realizacji przedsięwzięć polegających m.in. na 

budowie i modernizacji dróg, budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, jeśli będą 

stanowiły przedsięwzięcie, będą one poddawane procedurze ocen oddziaływania 

na środowisko zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r., w 

sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. 

poz. 17).  

 

Jednym z koniecznych i skutecznych działań jest ścisłe przestrzeganie procedur 

związanych z procesem lokalizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, których zadaniem jest 

zapobieganie negatywnym skutkom w środowisku w tym na obszary chronione. Są to: 

 zapewnienie przestrzegania norm środowiskowych – parametrów: emisji zanieczyszczeń 

do powietrza, emisji hałasu, emisji odpadów, wód opadowych i ścieków; 
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 prowadzenie robót budowlanych ze szczegółowym planem i harmonogramem robót, 

uwzględniającym zabezpieczenia ekologiczne, który może ograniczyć negatywny wpływ 

przedsięwzięcia na środowisko; 

 zapewnienie nasadzeń drzew i roślinności, kompensujących wcześniejsze ich wycinki, 

itp.; 

 prawidłowe zabezpieczenie techniczne sprzętu i placu budowy, w tym zwłaszcza 

w miejscach styku z ekosystemami szczególnie wrażliwymi na zmiany warunków 

siedliskowych; 

 stosowanie odpowiednich technologii, materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych; 

 dostosowanie terminów prac do terminów rozrodu, wegetacji, okresów lęgowych. 

W celu zmniejszenia lub eliminacji negatywnego oddziaływania na środowisko 

przyrodnicze lub społeczne proponuje się podjęcie działań łagodzących opisanych poniżej. 

Powietrze atmosferyczne 

Place budowy oraz drogi dojazdowe do nich powinny być zorganizowane w taki 

sposób, aby zapobiec wtórnej emisji pyłu (przykładowo: zraszanie terenu w okresie 

bezdeszczowym, ograniczenie prędkości pojazdów, tymczasowe utwardzenie dróg w stopniu 

umożliwiającym sprzątanie, uważne ładowanie materiałów sypkich na samochody - nie 

sypanie na nadkola i inne części pojazdu, przykrywanie plandekami skrzyń ładunkowych 

samochodów transportujących materiały sypkie - dotyczy również ziemi z wykopów). 

 

Warunki klimatyczne 

Podczas prowadzenia prac budowlanych i modernizacyjnych zaleca się stosowanie 

zabiegów mających na celu zmniejszenie zatorów komunikacyjnych tj. odpowiednio 

zsynchronizowana sygnalizacja świetlna, propagowanie ruchu pieszego, rowerowego oraz 

komunikacji publicznej. Ponadto zaleca się odpowiednie zaprojektowanie zieleni, tak, aby 

pełniła funkcje ochrony przed wiatrem, wpływała na wymianę powietrza oraz przyczyniała 

się do zatrzymywania wilgoci. Zadrzewienia przydrożne poza tym, że posiadają szczególne 

wartości przyrodniczo-krajobrazowe, pełnią też funkcję osłonową – stanowią naturalną 

ochronę przed wiatrem osłabiając jego siłę o 20 do 80%. Rośliny wpływają także na wymianę 

powietrza wspomagając ruchy konwekcyjne poziome i pionowe, przyczyniają się do 

zmniejszenia wahań temperatury, czyli amplitud w jej sąsiedztwie, co zaznacza się wyraźnie 
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w okresie wegetacji. W największej mierze dotyczy to roślinności wysokiej, zajmującej 

dostatecznie duże powierzchnie. Ponadto zieleń przyczynia się do wzbogacenia powietrza 

i gleby w wilgoć. 

 

Klimat akustyczny 

Urządzenia stosowane w pracach budowlanych powinny spełniać kryteria dotyczące 

ich wartości akustycznej, wynikające z przepisów prawa. Obecnie w tym względzie 

obowiązuje Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie 

zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji 

hałasu do środowiska (Dz. U. z 2005 r. Nr 263 poz. 2202 ze zm.). Normy obowiązujące dla 

urządzeń mają na celu ochronę słuchu pracowników, a także osób postronnych. W celu 

zmniejszenia emisji hałasu związanego z pracami budowlanymi, prace te powinny być 

wykonywane wyłącznie w porze dziennej, a czas pracy maszyn budowlanych należy 

ograniczyć do minimum. Maszyny budowlane powinny być w dobrym stanie technicznym, 

posiadać sprawne tłumiki akustyczne. Na zmniejszenie hałasu komunikacyjnego mają także 

wpływ odpowiednio zaprojektowane pasy zieleni przyulicznej z rzędami wysokich drzew  

i krzewów (gatunków o właściwościach dźwiękochłonnych tj. zimozielone gatunki drzewiaste 

oraz klon topola, lipa). 

 

Gleby 

Wszelkie podejmowane na etapie trwania prac budowlanych działania powinny być 

wykonywane w sposób zabezpieczający grunt i ziemię, a także drogę dojazdową przed 

zanieczyszczeniem. W fazie realizacji inwestycji powinno być zorganizowane szczelne 

odprowadzanie ścieków socjalno-bytowych, z zachowaniem warunków ochrony środowiska 

gruntowo-wodnego. Należy kontrolować szczelność zbiorników paliw płynnych, aby nie 

dopuścić skażenia środowiska gruntowego substancjami ropopochodnymi. Magazynowane 

substancje, materiały oraz odpady należy zabezpieczyć przed możliwością kontaktu 

z wodami opadowymi, tak, aby nie dopuścić do skażenia gruntu w wyniku wymywania z nich 

substancji toksycznych. Po zakończeniu realizacji inwestycji należy usunąć wszystkie 

tymczasowe instalacje i urządzenia oraz wykonać niezbędne niwelacje powierzchni terenu. 

W miarę możliwości technicznych parkingi dla sprzętu budowlanego powinny być 
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utwardzone i odwadniane. Umowy z wykonawcami prac budowlanych powinny zawierać 

klauzule o odpowiedzialności ekologicznej – należy stosować zasadę „zanieczyszczający 

płaci”. Zabiegi solenia dróg i chodników zimą powinny zostać ograniczone do niezbędnego 

minimum. Przed rozpoczęciem prac ziemnych warstwa wierzchnia gleby (humus) powinna 

być zebrana, a po zakończeniu prac – rozplantowana na powierzchni terenu. 

 

Wody powierzchniowe i podziemne 

Na etapie realizacji inwestycji powinno się uwzględnić doprowadzenie na teren 

budowy wody do celów budowlanych i sanitarnych oraz zapewnić odpowiednie warunki 

sanitarne osobom wykonującym prace. Aby zapobiec przedostawaniu się nieoczyszczonych 

ścieków deszczowych do wód zaleca się stosowanie instalacji pozwalających na 

odprowadzanie ścieków opadowych z jezdni oraz ich oczyszczanie. Powstające ścieki 

deszczowe, przed wprowadzeniem do środowiska należy oczyszczać do wymaganych 

prawem parametrów. Należy kontrolować szczelność zbiorników paliw płynnych pojazdów 

stosowanych w czasie prac budowlanych, aby nie dopuścić skażenia środowiska gruntowego 

substancjami ropopochodnymi. Magazynowane na placach budowy substancje, materiały 

oraz odpady należy zabezpieczyć przed możliwością kontaktu z wodami opadowymi, tak, aby 

nie dopuścić do skażenia środowiska gruntowo-wodnego w wyniku wymywania  

z nich substancji toksycznych.  

 

Flora 

Podczas prac związanych z realizacją działań uwzględnionych w Programie ochrony 

środowiska może wystąpić konieczność usunięcia bądź przesadzenia niektórych drzew  

i krzewów, a także dokonania nowych nasadzeń. O ile jest to możliwe, rośliny i drzewa należy 

przesadzać, a nie wycinać, chyba, że ich wartość jest wyjątkowo niska. Zgodnie z art. 83 a. 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody zezwolenie na usunięcie drzewa lub 

krzewu z terenu nieruchomości wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta,  

a w przypadku, gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości 

lub jej części wpisanej do rejestru zabytków - wojewódzki konserwator zabytków. 

Zezwolenie na usunięcie drzewa w pasie drogowym drogi publicznej, z wyłączeniem obcych 

gatunków topoli, wydaje się po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. 
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Wyjątki od obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów opisane zostały 

w art. 83 f ww. ustawy, i zgodnie z nim, przepisów art. 83 ust. 1 nie stosuje się do: 

1) krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2; 

2) 8 krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod 

względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów  

w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do 

rejestru zabytków oraz na terenach zieleni; 

3) drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza: 

a) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego, 

b) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu 

klonolistnego, 

c) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew; 

3a) drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób 

fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej; 

3b) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do 

użytkowania rolniczego; 

4) drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 

1991 r. o lasach; 

5) 9 drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości lub 

jej części wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni; 

6) drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub 

zoologicznych; 

7) drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów 

położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim 

brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału 

przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału; 

8) drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także 

utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp 

śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu; 

9) drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji 

właściwego organu; 
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10) drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na 

potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych; 

11) drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody 

nieobjętego ochroną krajobrazową; 

12) drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań 

ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku 

krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000; 

13) prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne 

właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego 

zagrożenia życia lub zdrowia; 

14) drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez: 

a) jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, 

właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, 

zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub 

inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu, 

b) inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do 

wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub 

krzewy stanowią złom lub wywrot; 

15) drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f. 

 

Planując roboty dotyczące aranżacji zieleni warto uwzględnić specyficzne zagrożenia 

w otoczeniu na etapie realizacji jak np. zniszczenie trawników lub innych cennych gatunków 

roślin. W czasie wykonywania prac budowlanych w sąsiedztwie systemów korzeniowych 

należy przeprowadzać wykopy ręcznie. W przypadku konieczności odsłonięcia korzeni należy 

je zabezpieczyć. Należy unikać usuwania korzeni strukturalnych, zabezpieczyć środkami 

grzybobójczymi rany po odciętych korzeniach. Pnie drzew narażonych na otarcia ze strony 

sprzętu budowlanego należy zabezpieczyć np. stosując odpowiednie włókniny i obudowy 

drewniane. 
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Fauna 

W celu minimalizacji niekorzystnego oddziaływania na faunę planowane prace 

budowlane, powinny zostać przeprowadzone w możliwie najkrótszym czasie. Prace 

budowlane wiążące się z użyciem ciężkiego sprzętu, a co za tym idzie ze znaczną emisją 

hałasu powodującą płoszenie zwierząt powinny być wykonywane poza sezonem lęgowym 

ptaków. 

 

Dobra kultury i krajobraz 

W przypadku natrafienia na przedmioty o charakterze zabytkowym należy 

zabezpieczyć teren znaleziska i powiadomić o tym fakcie Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków. Wszystkie inwestycje powinny być zaplanowane tak, aby nie niszczyły walorów 

estetycznych krajobrazu, nie zaburzały historycznego układu przestrzennego gminy. 

 

Odpady 

Powstałe w trakcie prac budowlanych odpady, powinny być magazynowane 

selektywnie w zamykanych pojemnikach, w wydzielonym miejscu, na utwardzonym podłożu. 

Zakazane jest mieszanie odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów oraz mieszanie 

odpadów niebezpiecznych z innymi niż niebezpieczne, z wyjątkiem, kiedy miałoby to na celu 

poprawę bezpieczeństwa procesów odzysku lub unieszkodliwiania odpadów powstałych po 

zmieszaniu i w wyniku procesów mieszania nie nastąpi wzrost zagrożenia dla zdrowia, życia 

ludzi lub środowiska. Transport odpadów z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub 

unieszkodliwiania powinien się odbywać z zachowaniem szeregu przepisów obowiązujących 

w takiej działalności. 

 

Analizując zadania przewidziane do realizacji w Programie ochrony środowiska, nie 

przewiduje się zaistnienia nieodwracalnych szkód w środowisku wywołanych jego realizacją, 

które wymagałyby kompensacji. Wdrażanie Programu ochrony środowiska ma przynieść 

pozytywne zmiany w środowisku gminy Bełżyce. 
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10. ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE DO ROZWIĄZAŃ ZAWARTYCH W  PROGRAMIE OCHRONY 

ŚRODOWISKA WRAZ Z UZASADNIENIEM ICH WYBORU OKREŚLONYCH ZADAŃ ZAWARTYCH 

W WW. DOKUMENCIE 

Zgodnie z art. 51 ust. 3 b ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko zakres prognozy oddziaływania na środowisko powinien obejmować 

przedstawienie rozwiązań alternatywnych do rozwiązań przyjętych w Programie ochrony 

środowiska, w szczególności w odniesieniu do obszarów Natura 2000.  

W wyniku przeprowadzonej analizy nie przewiduje się znaczących negatywnych 

oddziaływań na cele, przedmiot ochrony i integralność obszaru Natura 2000.  

Proponowane do realizacji przedsięwzięcia w ramach Programu ochrony środowiska 

mają pozytywny wpływ na środowisko i proponowanie rozwiązań alternatywnych nie ma 

uzasadnienia. Ponadto brak jest możliwości precyzyjnego określenia działań alternatywnych 

dla wskazanych działań. Skutki środowiskowe podejmowanych działań silnie zależą od 

lokalnej chłonności środowiska lub od występowania w rejonie realizacji przedsięwzięcia 

tzw. obszarów wrażliwych. W związku z powyższym przy: budowie i modernizacji dróg, 

budowie tras rowerowych, budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, należy rozważać 

warianty alternatywne tak, aby wybrać ten, który w najmniejszym stopniu będzie 

negatywnie oddziaływał na środowisko. Jako warianty alternatywne przedsięwzięcia można 

rozważać: warianty konstrukcyjne i technologiczne, warianty organizacyjne czy wariant 

niezrealizowania inwestycji tzw. wariant „0”. Wariant „0” nie oznacza, że nic się nie zmieni, 

ponieważ brak realizacji inwestycji może także powodować konsekwencje środowiskowe.  

W przypadku pozostałych zaproponowanych działań, wpływających korzystnie 

na środowisko, zaproponowanie rozwiązań alternatywnych jest nieuzasadnione. 
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Streszczenie w języku niespecjalistycznym Prognozy oddziaływania na środowisko 
Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Bełżyce na lata 2018 – 2021 
z perspektywą do 2025 roku 

WSTĘP 

Podstawą prawną opracowania „Prognozy oddziaływania na środowisko do 

Programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Bełżyce na lata 2018 - 2021” jest 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 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081). 

 

CEL, ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 

Celem opracowywanej prognozy jest zbadanie oraz ocena stopnia i sposobu 

uwzględnienia aspektów środowiskowych Programu ochrony środowiska dla Miasta  

i Gminy Bełżyce na lata 2018 – 2021, a także analiza, czy realizacja przedsięwzięć 

umieszczonych w tym opracowaniu pozytywnie przyczyni się do zrównoważonego rozwoju 

Gminy Bełżyce. 

 

POWIĄZANIA Z INNYMI DOKUMENTAMI OKREŚLAJĄCYMI POLITYKI ROZWOJU I ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO GMINY 
 

Opracowując niniejszy dokument bazowano na aktualnych ustawach, Programie 

ochrony środowiska dla województwa lubelskiego na lata 2016-2019 z perspektywą do roku 

2023, Aktualizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Lubelskiego 

na lata 2014-2017, z perspektywą do roku 2021 oraz Strategii Rozwoju Gminy Bełżyce. 

 

METODY ZASTOSOWANE PRZY SPORZĄDZANIU PROGNOZY 

Sporządzając prognozę zastosowano stacjonarno-analityczne metody prac. 
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METODY ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI POSTANOWIEŃ PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ORAZ 

CZĘSTOTLIWOŚCI JEJ PRZEPROWADZANIA 
 

W Programie ochrony środowiska możliwie precyzyjnie określone zostały zasady 

oceny i monitorowania efektów jego realizacji. Ocena realizacji Programu na podstawie 

wyznaczonych wskaźników dokonywana będzie, co dwa lata i opierać się będzie:  

 określeniu stopnia wykonania przedsięwzięć /lub działania,  

 określeniu zaawansowania przyjętych celów lub inwestycji,  

 oceny rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami, a ich wykonaniem.  

Oceniany będzie co dwa lata stopień wdrożenia Programu. 

 

INFORMACJE O MOŻLIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO 
 

Realizacja ustaleń Programu, nie będzie źródłem niekorzystnych oddziaływań 

środowiskowych, których charakter mógłby posiadać znaczenie transgraniczne. 

 

OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA STANU ŚRODOWISKA NA OBSZARACH OBJĘTYCH PRZEWIDYWANYM ZNACZĄCYM 

ODDZIAŁYWANIEM 
 

W punkcie tym opisano stan poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego 

Gminy Bełżyce na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem. 

 
ANALIZA I OCENA ISTNIEJĄCEGO STANU ŚRODOWISKA ORAZ POTENCJALNE ZMIANY TEGO STANU W PRZYPADKU 

BRAKU REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA  
 

Podstawowym założeniem Programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Bełżyce 

na lata 2018 – 2021 jest uzyskanie stałej i zauważalnej poprawy jakości wszystkich 

komponentów środowiska przyrodniczego. Brak realizacji zapisów Programu prowadzić 

będzie do znaczącego pogorszenia wszystkich elementów środowiska.  

 

ANALIZA I OCENA ISTOTNYCH PROBLEMÓW OCHRONY ŚRODOWISKA Z PUNKTU WIDZENIA REALIZACJI 

PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCE OBSZARÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE  
 

W świetle dokonanej oceny stanu środowiska naturalnego zdefiniowano następujące 

problemy ochrony środowiska, istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego 

dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających prawnej ochronie: 
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 konieczność ochrony i zachowania walorów środowiska przyrodniczego oraz 

przestrzegania przepisów obowiązujących na terenach prawnie chronionych przy 

jednoczesnej potrzebie rozwoju działalności gospodarczych stanowiących źródło 

utrzymania mieszkańców. 

 emisja substancji zanieczyszczających do powietrza pochodząca m.in. z lokalnych kotłowni, 

indywidualnych palenisk domowych i komunikacji samochodowej. 

 zanieczyszczenie gleb wzdłuż głównych tras komunikacyjnych.  

 przekroczenia norm dopuszczalnego hałasu wzdłuż głównych tras komunikacyjnych.  

 zagrożenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych przez nieszczelne 

zbiorniki bezodpływowe, spływy powierzchniowe z terenów rolniczych i spływy 

zanieczyszczeń z powierzchni dróg. 

 

ANALIZA I OCENA CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONYCH NA SZCZEBLU MIĘDZYNARODOWYM, 
WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM ORAZ ZAKRES I SPOSOBY ICH UWZGLĘDNIANIA W PROGRAMIE OCHRONY 

ŚRODOWISKA 
 

Analiza celów ustanowionych w Programie ochrony środowiska dla Miasta  

i Gminy Bełżyce wpisuje się w szereg dokumentów strategicznych poziomu krajowego, 

regionalnego i lokalnego, wśród których należy wymienić : konwencje międzynarodowe, 

dokumenty wspólnotowe, dokumenty opracowane na szczeblu krajowym. 

 
ANALIZA I OCENA POTENCJALNIE ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 

NA ŚRODOWISKO, OBEJMUJĄCY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE, SKUMULOWANE, KRÓTKO -, ŚREDNIO -, 
DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I CHWILOWE ORAZ POZYTYWNE I NEGATYWNE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO, 
W TYM NA CELE I PRZEDMIOT OCHRONY NATURA 2000 
 

Z przedstawionej oceny oddziaływania wpływu planowanych zadań wynika, że we 

wszystkich przypadkach zamierzenia Programu ochrony środowiska będą mieć korzystny 

wpływ na poszczególne komponenty środowiska. Na etapie budowy realizacja prawie 

wszystkich zadań może w pewnym zakresie oddziaływać na środowisko, jednak nie powinno 

to być oddziaływanie znaczące. Ponadto, jest ono krótkotrwałe i chwilowe.  
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ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ 

NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO, W TYM NA NATURA 2000 
 

Niewielkie negatywne oddziaływanie na środowisko zaplanowanych do realizacji 

inwestycji można ograniczyć poprzez zastosowanie odpowiednich materiałów i sprzętu 

niezbędnego do wykonania prac budowlanych i remontowych. Ponadto prawidłowy projekt, 

uwzględniający potrzeby ochrony środowiska zarówno na etapie budowy, jaki i w fazie 

eksploatacji przedsięwzięć pozwoli także ograniczyć te oddziaływania. 

 

ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE DO ROZWIĄZAŃ ZAWARTYCH W PROGRAMIE OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ 

Z UZASADNIENIEM ICH WYBORU OKREŚLONYCH ZADAŃ ZAWARTYCH W WW. DOKUMENCIE 
 

Proponowane do realizacji przedsięwzięcia w ramach Programu ochrony środowiska 

mają pozytywny wpływ na środowisko i proponowanie rozwiązań alternatywnych nie ma 

uzasadnienia. Ponadto brak jest możliwości precyzyjnego określenia działań alternatywnych 

dla wskazanych działań. Skutki środowiskowe podejmowanych działań silnie zależą od 

lokalnej chłonności środowiska lub od występowania w rejonie realizacji przedsięwzięcia 

tzw. obszarów wrażliwych. W związku z powyższym przy: budowie i modernizacji dróg, 

budowie tras rowerowych, budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, należy rozważać 

warianty alternatywne tak, aby wybrać ten, który w najmniejszym stopniu będzie 

negatywnie oddziaływał na środowisko. Jako warianty alternatywne przedsięwzięcia można 

rozważać: warianty konstrukcyjne i technologiczne, warianty organizacyjne czy wariant 

niezrealizowania inwestycji tzw. wariant „0”. Wariant „0” nie oznacza, że nic się nie zmieni, 

ponieważ brak realizacji inwestycji może także powodować konsekwencje środowiskowe.  

W przypadku pozostałych zaproponowanych działań, wpływających korzystnie 

na środowisko, zaproponowanie rozwiązań alternatywnych jest nieuzasadnione. 
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