
 

 

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA 

NA ŚRODOWISKO 
 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Garbów dla terenu produkcyjnego 

położonego w obrębie ewidencyjnym Przybysławice   
   
   
   

 

 

 

 
  

 
Autor opracowania:  
mgr Michał Pyra 

 
 
 
 

Garbów – 2019 
 

 



Prognoza oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

Gminy Garbów dla terenu produkcyjnego położonego w obrębie ewidencyjnym Przybysławice 

 

- 2 - 

Spis treści:  

1. WSTĘP ................................................................................................................................. 4 

1.1. Podstawa prawna ......................................................................................................................................... 4 

1.2. Przedmiot opracowania ............................................................................................................................ 4 

1.3. Główne cele prognozy, zakres prognozy i jej powiązania z innymi 
dokumentami ................................................................................................................................................. 5 

1.4. Metody stosowane przy sporządzaniu prognozy ........................................................................... 7 

2. INFORMACJE O ZAWARTOŚCI, GŁÓWNYCH CELACH PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU 
ORAZ JEGO POWIĄZANIACH Z INNYMI DOKUMENTAMI ...................................................... 7 

2.1. Główne cele projektowanego dokumentu ......................................................................................... 7 

2.2. Powiązania projektu z innymi dokumentami ................................................................................... 8 

2.3. Informacje o zawartości projektowanego dokumentu ................................................................. 8 

3. PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY SKUTKÓW 
REALIZACJI POSTANOWIEŃ PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU .......................................... 9 

4. INFORMACJE O MOŻLIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO ... 10 

5. ISTNIEJĄCY STAN ŚRODOWISKA ORAZ POTENCJALNE ZMIANY TEGO STANU 
W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ............................ 10 

5.1. Istniejący stan środowiska ..................................................................................................................... 10 

5.1.1. Położenie................................................................................................................................................ 10 

5.1.2. Powierzchnia ziemi ........................................................................................................................... 11 

5.1.3. Budowa geologiczna i surowce mineralne .............................................................................. 12 

5.1.4. Gleby ........................................................................................................................................................ 13 

5.1.5. Wody ........................................................................................................................................................ 13 

5.1.6. Atmosfera i klimat .............................................................................................................................. 15 

5.1.7. Szata roślinna, świat zwierzęcy i różnorodność biologiczna ........................................... 16 

5.1.8. Krajobraz ............................................................................................................................................... 18 

5.1.9. Zabytki i dobra materialne ............................................................................................................. 18 

5.1.10. Obecne użytkowanie terenu ...................................................................................................... 18 

5.2. Potencjalne zmiany istniejącego stanu środowiska w przypadku braku 
realizacji projektowanego dokumentu.............................................................................................. 18 

6. STAN ŚRODOWISKA NA OBSZARACH OBJĘTYCH PRZEWIDYWANYM ZNACZĄCYM 
ODDZIAŁYWANIEM ............................................................................................................ 19 

7. 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 ..................................................................... 19 

8. 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 ........................... 19 



Prognoza oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

Gminy Garbów dla terenu produkcyjnego położonego w obrębie ewidencyjnym Przybysławice 

 

- 3 - 

9. PRZEWIDYWANE ODDZIAŁYWANIA .................................................................................. 23 

9.1. Oddziaływanie na obszary chronione, w tym na cele i przedmiot ochrony 
obszarów Natura 2000 oraz integralność tych obszarów ......................................................... 24 

9.2. Oddziaływanie na roślinny, zwierzęta i różnorodność biologiczną ...................................... 25 

9.3. Oddziaływanie na życie i zdrowie ludzi ............................................................................................ 25 

9.4. Oddziaływanie na wody .......................................................................................................................... 26 

9.5. Oddziaływanie na powietrze i klimat ................................................................................................ 27 

9.6. Oddziaływanie na powierzchnię ziemi, gleby i zasoby naturalne ......................................... 28 

9.7. Oddziaływanie na krajobraz .................................................................................................................. 29 

9.8. Oddziaływanie na zabytki i dobra materialne................................................................................ 29 

9.9. Ocena oddziaływania skumulowanego ............................................................................................. 30 

10. ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ 
PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO, MOGĄCYCH BYĆ 
REZULTATEM REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU, W SZCZEGÓLNOŚCI NA 
CELE I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU NATURA 2000 ORAZ INTEGRALNOŚĆ TEGO 
OBSZARU ............................................................................................................................ 30 

11. ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE DO ROZWIĄZAŃ ZAWARTYCH W PROJEKTOWANYM 
DOKUMENCIE .................................................................................................................... 30 

12. STRZESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM ......................................................... 31 

13. WYKAZ WYKORZYSTANYCH MATERIAŁÓW ...................................................................... 34 

 

 

 

 

 

 

 



Prognoza oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

Gminy Garbów dla terenu produkcyjnego położonego w obrębie ewidencyjnym Przybysławice 

 

- 4 - 

1. WSTĘP 

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Garbów dla terenu produkcyjnego położonego 
w obrębie ewidencyjnym Przybysławice jest elementem procedury strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko. Rolą tego opracowania jest identyfikacja oddziaływań na 
środowisko przyrodnicze, jakie mogą wystąpić w wyniku realizacji ustaleń projektowanego 
dokumentu, a także uzasadnienie decyzji przestrzennych podejmowanych w zmienianym 
dokumencie. 

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o Planie, rozumie się przez to projekt 
„zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Garbów dla terenu 
produkcyjnego położonego w obrębie ewidencyjnym Przybysławice” i analogicznie przez 
określenie Prognoza rozumie się „Prognozę oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Garbów dla terenu produkcyjnego położonego 
w obrębie ewidencyjnym Przybysławice”. 

 

1.1. Podstawa prawna 

Podstawy prawne dla przeprowadzonego w prognozie określenia skutków 
środowiskowych oraz oceny rozwiązań funkcjonalno – przestrzennych i możliwości rozwiązań 
eliminujących negatywne oddziaływania na środowisko projektu Planu stanowią: 

• Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko, 

• Ustawa z 27 kwietnia 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

a także ustanowione na szczeblu międzynarodowym: 

• Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. 
w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów dla środowiska, tzw. 
Dyrektywa SEA, 

• Dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. 
w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylająca 
dyrektywę Rady 90/313/EWG, 

• Dyrektywa 2003/35/WE parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. 
przewidującej udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów 
i programów w zakresie środowiska oraz zmieniającej w odniesieniu do udziału 
społeczeństwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości dyrektywy Rady 85/337/EWG 
i 96/61/WE, 

oraz wiele innych ustaw szczególnych i przepisów wykonawczych wymienionych w rozdziale 
13. Wykaz wykorzystanych materiałów. 

 

1.2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem oceny zawartej w niniejszym opracowaniu są ustalenia projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Garbów dla terenu produkcyjnego 
położonego w obrębie ewidencyjnym Przybysławice. Granice terenu objętego zmianą określa 
Uchwała Nr III/16/18 Rady Gminy Garbów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Garbów 
dla terenu produkcyjnego położonego w obrębie ewidencyjnym Przybysławice. 
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Obszar objęty opracowaniem znajduje się w miejscowości Przybysławice w rejonie 
węzła drogowego znajdującego się na drodze ekspresowej S12/S17. Obszar ten jest 
niezabudowany i w całości wykorzystywany rolniczo. Dostęp komunikacyjny zapewniają droga 
powiatowa i droga gminna. 

W obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Garbów przyjętym 
Uchwałą Nr XXXIV/188/01 Rady Gminy Garbów z dnia 8 grudnia 2001 r. z późniejszymi 
zmianami przedmiotowy obszar położony jest na terenach rezerwowych przeznaczonych pod 
przemysł, składy i bazy, na terenach rolniczych oraz pod zalesienie. W Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Garbów obszar ten leży w strefie 
przemysłowo – rzemieślniczej. 

 

 

Rysunek 1. Obszar objęty opracowaniem na tle obowiązującego Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Garbów 

Źródło: opracowanie własne 

 

1.3. Główne cele prognozy, zakres prognozy i jej powiązania z innymi dokumentami 

Główne cele prognozy 

Głównym celem Prognozy jest stwierdzenie czy i jakie przeobrażenia w środowisku 
nastąpią wraz z zagospodarowaniem terenu zgodnie z ustaleniami określonymi w projekcie 
Planu. Plan miejscowy nie stanowi ostatecznego obrazu opisywanego obszaru a jedynie zestaw 
zasad w oparciu, o które możliwe jest dokonanie nowego zagospodarowania. Brak jest 
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pewności, że Plan zostanie zrealizowany we wszystkich możliwych aspektach, niemniej należy 
przyjąć, że tak się stanie. W związku z tym podstawowym założeniem metodycznym jest 
przyjęcie, że na całym obszarze powstanie zagospodarowanie w wielkości i skali największej, 
jaką dopuszczają ustalenia dokumentu. 

Celem prognozy jest poszukiwanie i wskazanie możliwości rozwiązań planistycznych 
najkorzystniejszych dla środowiska i zdrowia ludzi, poprzez: 

• identyfikację i ocenę najbardziej prawdopodobnych wpływów na komponenty 
środowiska określonego obszaru, jakie może wywołać realizacja dyspozycji 
przestrzennych zawartych w ustaleniach projektu Planu, 

• dyskusję i współpracę autora prognozy z autorem projektu Planu celem eliminacji 
rozwiązań i ustaleń niemożliwych do przyjęcia ze względu na ewentualne negatywne 
skutki dla środowiska lub zagrożenie dla zdrowia mieszkańców, 

• poinformowanie podmiotów tj. wnioskodawców, społeczność lokalną i organ samorządu 
o skutkach wpływu ustaleń Planu na środowisko przyrodnicze. 

 

Zakres prognozy 

Niniejsza Prognoza spełnia wymagania 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. Zakres i stopień szczegółowości 
informacji zawartych w Prognozie został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony 
Środowiska w Lublinie (pismo z dnia 20 lutego 2019 r., znak: WOOŚ.411.1.2019.KKO) oraz 
z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Lublinie (pismo z dnia 4 lutego 2019 r., 
znak: NZ-5700.1.2019.WW). Zasięg terytorialny opracowania obejmuje tereny objęte projektem, 
na których może występować oddziaływanie. 

 

Powiązania prognozy z innymi dokumentami 

Przy sporządzeniu niniejszego opracowania wykorzystane zostały: 

• zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Garbów dla terenu 
produkcyjnego położonego w obrębie ewidencyjnym Przybysławice – projekt 2019 r., 

• Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Garbów 
przyjęte uchwałą Nr XX/117/2000 Rady Gminy Garbów z dnia 29 września 2000 r. z 
późniejszymi zmianami, 

• Opracowanie ekofizjograficzne gminy Garbów (2009), 

• Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń projektu zmiany Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Garbów (2019), 

• Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Garbów przyjętą zarządzeniem Nr 9.2015 Wójta 
Gminy Garbów z dnia 18.03.2015 roku, 

• Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Garbów – Garbów 2015, 

• Program Ochrony Środowiska dla gminy Garbów na lata 2015-2022 – Garbów 2015, 

• Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla gminy 
Garbów na lata 2015-2022 – Garbów 2015, 

• Plan gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2022, stanowiący załącznik do 
uchwały Nr XXIV/349/2016 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 2 grudnia 
2017 r.,  
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• Strategia Rozwoju Gminy Garbów na lata 2016-2023 – Garbów 2016, 

• Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, 

• Polska 2025 – długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju, Narodowa 
Fundacja Ochrony Środowiska, Warszawa, 2000, 

• informacje i materiały uzyskane w Urzędzie Gminy Garbów, 

• ogólnie dostępne dane o stanie środowiska naturalnego (WIOŚ, PSH, PIG, MŚ), 

• materiały kartograficzne opisujące uwarunkowania topograficzne, geologiczne, 
hydrogeologiczne i hydrograficzne, 

• dane opracowane na podstawie wizji terenowych przeprowadzonych w 2019 r., 

oraz materiały pomocnicze wyszczególnione w rozdziale 13. Wykaz wykorzystanych materiałów. 

 

1.4. Metody stosowane przy sporządzaniu prognozy 

Przy sporządzaniu prognozy posłużono się metodami: indukcyjno-opisową, analogii 
środowiskowych oraz analiz kartograficznych. Prace nad opracowaniem niniejszego dokumentu 
obejmowały dwa zasadnicze etapy: terenowy i kameralny. Podczas wizji terenu oceniony został 
stan zagospodarowania terenu oraz stopień jego zachowania lub degradacji. Następnie 
przystąpiono do prac kameralnych, polegający na porównaniu wyników uzyskanych w terenie 
z istniejącą dokumentacją. W ten sposób sporządzona została kompleksowa ocena sposobów 
użytkowania poszczególnych terenów, aktualnego stanu środowiska oraz jego podatności na 
degradację. W kolejnym etapie stosując metodę analogii środowiskowej, odniesiono się do 
projektu Planu, a zwłaszcza przeznaczenia terenów, w kontekście ich położenia w stosunku do 
terenów prawnie chronionych, potencjalnych zagrożeń dla tych terenów i środowiska, terenów 
bezpośrednio objętych zmianą i przyjętych założeń ochrony środowiska.  

Wpływ realizacji projektowanego dokumentu na stan środowiska i zagrożenie dla 
terenów chronionych przeanalizowano zgodnie z wymaganiami ustawowymi w kategoriach 
oddziaływań, bezpośrednich, pośrednich i wtórnych, skumulowanych, krótko-, średnio- 
i długoterminowych, stałych i chwilowych oraz pozytywnych i negatywnych na cele i przedmiot 
ochrony obszarów Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko. 
Wynikiem przedstawionej analizy są rozwiązania mające na celu zminimalizowanie potencjalnie 
negatywnych oddziaływań ustaleń Planu na środowisko przyrodnicze. 

Podstawowym materiałem do sporządzenia prognozy jest projekt zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Garbów dla terenu produkcyjnego położonego 
w obrębie ewidencyjnym Przybysławice oraz pozostałe materiały wymienione w rozdziale 13.  

Należy podkreślić, że plan miejscowy nie określa konkretnych ram czasowych ani 
rozwiązań technologicznych związanych z realizacją jego założeń, w związku z tym niniejsza 
Prognoza ma charakter jakościowy a nie ilościowy. 

 

2. INFORMACJE O ZAWARTOŚCI, GŁÓWNYCH CELACH PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU 
ORAZ JEGO POWIĄZANIACH Z INNYMI DOKUMENTAMI 

2.1. Główne cele projektowanego dokumentu  

Nadrzędnym celem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest ustalenia 
przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia sposobów ich 
zagospodarowania i zabudowy. Ustalenia planu miejscowego regulują działania inwestycyjne na 
obszarze nim objętym. Uwzględniając uwarunkowania środowiskowe, istniejące 
zagospodarowanie oraz obowiązki wynikające z nadrzędnych aktów prawnych plan miejscowy 
określa zasady wzajemnych powiązań funkcjonalnych i przestrzennych. 
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Plan ustala zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego poprzez określenie 
zasad kształtowania zabudowy oraz wskazanie i uregulowanie stanu przestrzeni publicznych. 
Uwzględnia i sankcjonuje istniejące zagospodarowanie terenu i jednocześnie wyznacza kierunki 
zmian. Zapisy Planu mają na celu zabezpieczenie interesów publicznych i ochronę środowiska 
naturalnego, jednocześnie pozwalają na ekonomiczne wykorzystanie przestrzeni i rozwój 
społeczno – gospodarczy. 

Przystąpienie do sporządzenia planu miejscowego na analizowanym obszarze uzasadnia 
się odpowiednimi uwarunkowaniami tego terenu związanymi z dogodnym położeniem 
komunikacyjnym oraz potrzebami rozwoju gminy Garbów. 

 

2.2. Powiązania projektu z innymi dokumentami 

Analizowany projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Garbów dla terenu produkcyjnego położonego w obrębie ewidencyjnym Przybysławice 
sporządzony został w powiązaniu z poniższymi dokumentami: 

• Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Garbów 
przyjęte uchwałą Nr XX/117/2000 Rady Gminy Garbów z dnia 29 września 2000 r. 
z późniejszymi zmianami, 

• Opracowanie ekofizjograficzne gminy Garbów – Garbów 2009, 

• Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Garbów przyjęta zarządzeniem Nr 9.2015 Wójta 
Gminy Garbów z dnia 18.03.2015 roku, 

• Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Garbów – Garbów 2015, 

• Program Ochrony Środowiska dla gminy Garbów na lata 2015-2022 – Garbów 2015, 

• Strategia Rozwoju Gminy Garbów na lata 2016-2023 – Garbów 2016, 

• Plan gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2022, stanowiący załącznik do 
uchwały Nr XXIV/349/2016 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 2 grudnia 
2017 r., 

• Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, 

• Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego stanowiący 
załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/162/2015 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 
30 października 2015 r., 

• Polska 2025 – długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju, Narodowa 
Fundacja Ochrony Środowiska, Warszawa, 2000, 

• Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do 
roku 2020 z perspektywą do roku 2030, Ministerstwo Środowiska, Warszawa, 2013, 

• Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, przyjęta uchwałą Rady 
Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r. 

 

2.3. Informacje o zawartości projektowanego dokumentu 

W projekcie Planu określono: 

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub 
różnych zasadach zagospodarowania; 

• P – teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, 

• KDL – teren drogi publicznej klasy lokalnej (powiatowej); 
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2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; 

3) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego oraz zasad kształtowania 
krajobrazu; 

4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych 
oraz dóbr kultury współczesnej; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną 
i minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w 
odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy 
powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, 
maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania w tym 
miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową 
i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów; 

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, 
w tym zakaz zabudowy; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów; 

11) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 
4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Na obszarze objętym Planem nie występują: tereny górnicze, obszary szczególnego 
zagrożenia powodzią, obszary osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych 
określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego 
województwa w związku, z czym nie ustala się sposobu ich zagospodarowania. 

 

3. PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI 
POSTANOWIEŃ PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU 

Analiza skutków realizacji postanowień projektu Planu winna być przeprowadzona 
przez organ opracowujący projekt dokumentu, w tym przypadku przez Wójta Gminy Garbów 
w oparciu o analizę i ocenę stanu poszczególnych komponentów środowiska przy 
wykorzystaniu wyników pomiarów uzyskanych w ramach państwowego monitoringu 
środowiska w odniesieniu do obszaru objętego projektem. Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
ocenę jakości powietrza, ocenę warunków i jakości klimatu akustycznego, ocenę jakości wód 
powierzchniowych i podziemnych, ocenę jakości gleb, ocenę gospodarki odpadami.  

Zaleca się wykonywanie powyższych ocen i analiz średnio raz na dwa lata. 

Minimalizacja negatywnych oddziaływań na środowisko projektowanej inwestycji 
powinna być realizowana m.in. poprzez dbałość o wykonanie inwestycji i o przestrzeganie 
wytycznych zawartych w projektach. 

Monitorowanie i ocena realizacji planowanego zagospodarowania terenu wymaga 
określenia podstawowych grup wskaźników. Mogą być one sporządzane w kategoriach 
dotyczących presji na środowisko, emisji i imisji do powietrza, ładu przestrzennego itp. 
Proponuje się następujące grupy wskaźników służących analizie jakości środowiska: 

• jakość wody w sieci wodociągowej (klasa), 

• jakość wód powierzchniowych i podziemnych, 
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• ilość ścieków odprowadzanych z analizowanego obszaru, 

• jakość gleb, 

• jakość (zanieczyszczenie) powietrza, 

• gospodarowanie odpadami - poziom odzysku odpadów zbieranych selektywnie 
w stosunku do całkowitej ilości tych odpadów zawartych w odpadach komunalnych (%), 

• udział poszczególnych form użytkowania gruntu w stosunku do całkowitej powierzchni 
analizowanego obszaru (%), 

• jakość klimatu akustycznego (dB). 

Zgodnie z art. 25 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r., w celu 
uniknięcia powielania monitorowania w myśl zasady Dyrektywy 2001/42/WE w sprawie oceny 
wpływu niektórych planów i programów na środowisko wpływ ustaleń tego projektu na 
środowisko przyrodnicze w zakresie jakości poszczególnych elementów przyrodniczych 
i komponentów środowiska, dotrzymywaniu standardów jego jakości, występowania obszarów 
przekroczeń, występujących zmian jakości elementów przyrodniczych i przyczynach tych zmian 
kontrolowane są w ramach systemu Państwowego Monitoringu Środowiska. Wyniki 
prowadzonego monitoringu prezentowane są corocznie w Raportach o stanie środowiska 
województwa, wydawanych w formie ogólnodostępnej publikacji. 

Istnieje szereg instytucji, które zajmują się badaniem poszczególnych elementów 
środowiska oraz zmian w nim zachodzących. Są to m.in.: zarządy poszczególnych kategorii dróg, 
jednostki samorządu terytorialnego, Lasy Państwowe, Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 
i inne. 

 Źródłami danych mogą też być: Wojewódzka Baza Danych (prowadzona przez 
Marszałka Województwa), źródła administracyjne wynikające z obowiązków sprawozdawczych 
lub zapisów ustawowych (decyzje, zezwolenia, pozwolenia), badania statystyczne Głównego 
Urzędu Statystycznego. 

Szczegółowy zakres obowiązków i problematyka badań zostanie określona na etapie 
wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji poszczególnych 
przedsięwzięć. 

 

4. INFORMACJE O MOŻLIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO 

Ze względu na położenie geograficzne gmina Garbów (leży w odległości około 85 km od 
granicy państwa), szereg zasad z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego. wprowadzonych 
w dokumentach planistycznych oraz zasięg oddziaływań projektowanych zmian w istniejącym 
zagospodarowaniu, nie przewiduje się aby realizacja zapisów analizowanego Planu mogła 
spowodować transgraniczne oddziaływania na środowisko. 

 

5. ISTNIEJĄCY STAN ŚRODOWISKA ORAZ POTENCJALNE ZMIANY TEGO STANU 
W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU 

5.1. Istniejący stan środowiska 

5.1.1. Położenie 

Gmina Garbów położona jest w środkowo-zachodniej części woj. lubelskiego. Sąsiaduje 
z gminami: Kamionką i Niemcami na wschodzie, Jastkowem i Nałęczowem na południu, 
Markuszowem na zachodzie oraz Abramowem na północy. Przez obszar gminy przebiega 
tranzytowa droga nr 17 Lublin - Warszawa. Znajduje się w odległości 20 km od miasta Lublina. 
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Obszar objęty Planem obejmuje część miejscowości Przybysławice, położoną w pobliżu 
węzła drogowego drogi ekspresowej S12/S17. 

 

Rysunek 2. Obszar objęty opracowaniem 

Źródło: opracowanie własne 

 

5.1.2. Powierzchnia ziemi 

Zgodnie z podziałem fizyczno-geograficznym, obszar objęty opracowaniem znajduje się 
w obrębie mezoregionu Wysoczyzna Lubartowska (318.98), który stanowi południową część 
Niziny Południowopodlaskiej. Graniczy od zachodu z Doliną Środkowej Wisły, od północy 
z Pradoliną Wieprza, od wschodu z Równiną Parczewską, Zaklęsłością Sosnowicką i Równiną 
Łęczyńsko-Włodawską a od południa z Płaskowyżem Świdnickim, Płaskowyżem Nałęczowskim 
i Małopolskim Przełomem Wisły. Zajmuje powierzchnię ok. 1219 km² jest zdenudowaną 
równiną morenową, osiągającą wysokości od 170-180 do maksymalnie 200 m n.p.m. 
Na Wysoczyźnie Lubartowskiej występują polodowcowe ostańce żwirowe. Przez teren regionu 
przepływa rzeka Wieprz, a na północnym wschodzie leżą jego dwa główne jeziora: Firlej 
i Kunów (na Obszarze Chronionego Krajobrazu Pradoliny Wieprza). 

Rzeźba terenu w obrębie opracowania nie tworzy ograniczeń dla zabudowy. 
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5.1.3. Budowa geologiczna i surowce mineralne 

Gmina Garbów położona jest w peryferyjnej części prekambryjskiej platformy 
wschodnioeuropejskiej. Ramy struktury geologicznej zostały ukształtowane podczas orogenezy 
hercyńskiej. 

Silnie wznoszące ruchy lądotwórcze trwały do górnego wizenu (część dolnego karbonu) 
ok. 325 milionów lat temu. Spowodowały one wynurzenie tej strefy oraz potrzaskanie jej na 
szereg bloków. Niektóre stare linie tektoniczne, głównie biegnące z północnego wschodu na 
południowy zachód, uległy odmłodzeniu. W fazie bretońskiej orogenezy hercyńskiej od 
pobliskiego obszaru platformy (zrąb łukowski) oddzielił się rów lubelski. Gmina leży w jego 
obrębie. 

Od górnego wizenu do westfalu (w górnym karbonie) ruchy pionowe były słabe. W tym 
okresie dominowała sedymentacja jeziorna. W okresie westfalu rozpoczął się drugi silny okres 
ruchów górotwórczych - faza asturyjska. W tym czasie większość bretońskich stref nieciągłości 
uległa odnowieniu, utworzyły się też nowe uskoki o niewielkich zrzutach. Asturyjskie struktury 
blokowe zostały ścięte w wyniku erozji, jaka nastąpiła przed środkową jurą. Pod skałami 
mezozoicznymi odsłania się w zapadliskach westfal, na zrębach utwory wcześniejszego okresu - 
namuru i jeszcze wcześniejszego wizenu. 

Tektonika warstw mezozoicznych i kenozoicznych jest znacznie spokojniejsza. 
Dyslokacje mają charakter uskoków normalnych, grawitacyjnych, o amplitudzie zrzutu od kilku 
do kilkudziesięciu metrów. 

Do najstarszych rozpoznanych osadów należą utwory dewonu dolnego, wykształcone w 
postaci kwarcytów i piaskowców z przewarstwieniami mułowców, stwierdzone na głębokości 
ok. 4900 m. Dewon środkowy jest reprezentowany przez osady sedymentacji węglanowej: 
iłowce, dolomity i piaskowce. Występują one na głębokości od 4200 do 4800 m. Utwory dewonu 
górnego są również wynikiem sedymentacji węglanowej. Zostały wykształcone w postaci 
wapieni organodetrytycznych, pelitowych i gruzłowych oraz mułowców z przewarstwieniami 
drobnoziarnistych piaskowców i drobnokrystalicznych dolomitów. Miąższość górnego dewonu 
dochodzi do 1500 m. 

Karbon jest reprezentowany przez osady wizenu, namuru i westfalu. Osady wizenu 
występują w postaci mułowców i iłowców z wkładkami piaskowców. Osiągają miąższość do 
490 m. Utwory namuru to seria mułowcowo-ilasta z wkładkami drobnoziarnistych piaskowców 
i gdzieniegdzie margli i wapieni. Miąższość tej serii dochodzi do 600 m. Utwory westfalu, 
osiągające miąższość do 250 m, stanowią kontynuację sedymentacji namurskiej, ze znaczną 
przewagą osadów jeziornych. Obejmują głównie mułowce i iłowce z przewarstwieniami szarych 
piaskowców. Sporadycznie iłowce laminowane są cienkimi warstewkami węgla o miąższości 
rzędu kilku centymetrów, nie przedstawiającymi wartości gospodarczej. 

Bezpośrednio na powierzchni erozyjnej ścinającej skały karbońskie leżą osady jury 
środkowej, w postaci piaskowców i wapieni piaszczystych. Miąższość tej serii dochodzi do 50 m. 
Jura górna jest reprezentowana przez osady Oksfordu i kimerydu - wapienie organodetrytyczne 
i wapienie margliste. Osady te osiągają miąższość do 200 m. 

Kreda jest reprezentowana przez osady siedmiu ostatnich pięter - albu, cenomanu, 
turonu, koniaku, santonu, kampanu i mastrychtu. Alb, należący jeszcze do kredy dolnej, stanowią 
piaskowce glaukonitowe z fosforytami o miąższości kilkunastu metrów. Osady kredy górnej 
osiągają miąższość dochodzącą do 900 m, z czego ostatnie piętro, mastrycht, stanowi ok. 400 m. 
Są to wapienie piaszczyste, wapienie margliste, margle, opoki i gezy. 

Osady trzeciorzędu zachowały się w postaci izolowanych płatów. Są to osady paleocenu, 
eocenu i oligocenu, sporadycznie mioceńskie, przybrzeżne i płytkowodne, osiągające miąższość 
do 20 - 25 m. Zostały wykształcone w postaci: gez z przewarstwieniami i soczewkami wapieni, 
mułków i iłów, a także piasków i mułków kwarcowych z glaukonitem. 
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Utworami najmłodszymi, powierzchniowymi, są osady czwartorzędowe, które zalegają 
nieciągłą warstwą na zerodowanym, starszym podłożu - głównie utworach węglanowych 
mastrychtu, rzadziej paleocenu oraz oligocenu. Występują one nie wszędzie. Miąższość osadów 
czwartorzędowych jest zatem bardzo zróżnicowana i ściśle związana z deniwelacjami starszego 
podłoża. Na wierzchowinach ich brak, natomiast w rynnach erozyjnych zalegają na głębokość do 
90 m. 

Najstarszy czwartorzęd reprezentują preglacjalne osady piaszczysto-żwirowe, mułki 
jeziorne oraz glinki i iły z rumoszem skał kredowych. Powyżej zalegają osady zlodowacenia 
południowopolskiego wykształcone jako gliny zwałowe, mułki piaszczyste, piaski rzeczne o 
różnej grubości ziaren oraz piaski ze żwirami wodnolodowcowymi. 

Osady zlodowacenia środkowopolskiego są reprezentowane przez zastoiskowe mułki, 
piaski i iły, wodno-lodowcowe piaski i żwiry oraz osady pochodzenia lodowcowego – gliny 
zwałowe i piaski ze żwirami, jak również przez gleby kopalne. 

Najbardziej charakterystycznymi i rozpowszechnionymi osadami okresu zlodowacenia 
północnopolskiego są lessy, które budują Płaskowyż Nałęczowski. Natomiast na Wysoczyźnie 
Lubartowskiej przeważają lessy piaszczyste i piaski pyłowate lessopodobne, których miąższość 
lokalnie przekracza 10 m. 

Z osadów, których wieku nie można jednoznacznie określić, należy wymienić piaski 
deluwialne, pospolite w dolinach rzecznych i lokalnych depresjach. Osiągają miąższość do 6 m. 

Do holocenu należą piaski i gliny aluwialne (mady rzeczne), torfy, namuły torfiaste oraz 
namuły, wypełniające dna dolin rzecznych i zagłębień bezodpływowych, a także torfy 
przejściowe i piaski eoliczne w wydmach. W miejscach swojego występowania osiągają 
miąższość rzędu kilku metrów. 

W granicach objętych Planem nie występują złoża surowców mineralnych.  

 

5.1.4. Gleby 

Obszar objęty opracowaniem znajduje się na równinie denudacyjnej, na której występują 
gleby wytworzone na glinach i piaskach zwałowych pochodzenia polodowcowego. Na glebach 
tych powstały kompleksy żytnio-ziemniaczane, pszenno-żytnie. Zgodnie z ewidencją gruntów 
w granicach opracowania występują: grunty orne (klasy RVIa, RVIb, RV, RVI) oraz tereny 
komunikacyjne – drogi (dr). 

 

5.1.5. Wody 

Wody powierzchniowe 

Obszar objęty opracowaniem leży w dorzeczu rzeki Białki, która jest prawobrzeżnym 
dopływem Kurówki. Białka swój początek bierze w gminie Markuszów. Na obszar gminy 
Garbów wpływa od kierunku SW-NE i na odcinku 2 km stanowi granicę z gminą Markuszów, 
następnie na odcinku 1,5 km płynie przez omawiany obszar, gdzie zmienia kierunek na SE-NW. 
Koryto Białki jest uregulowane. 

W granicach opracowania nie występują cieki i zbiorniki wodne. 

Zgodnie z podziałem zawartym w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 
Wisły” teren objęty projektem dokumentu położony jest w obrębie jednolitej części wód 
powierzchniowych (JCWP) Białka (RW200023239249), dla której określono następujące 
parametry: 

• JCWP jest monitorowana – nie, 

• status JCWP– naturalna, 
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• aktualny stan lub potencjał JCWP – zły, 

• ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – niezagrożona, 

• wyznaczone cele środowiskowe – dobry stan ekologiczny, dobry stan chemiczny, 

• JCWP znajduje się w wykazie obszarów chronionych – tak, 

• odstępstwo – nie, 

• typ odstępstwa – nie dotyczy, 

• termin osiągnięcia dobrego stanu – 2015, 

• uzasadnienie odstępstwa – nie dotyczy. 

W roku 2017 nie prowadzono monitoringu tej jednolitej części wód powierzchniowych 

 

Wody podziemne 

Obszar Gminy Garbów leży w lubelsko - radomskim regionie hydrogeologicznym, 
w podregionie lubelskim, w którym pierwszorzędny jest poziom wód podziemnych kredowych, 
a drugorzędny - poziom wód podziemnych czwartorzędowych i trzeciorzędowych. Wody 
podziemne krążą w skałach porowato – szczelinowych. 

Gmina leży w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) nr 406 - Niecka 
Lubelska (Lublin). Jest to zbiornik o charakterze szczelinowo - porowym w obrębie, którego 
wody podziemne występują w utworach kredy górnej. 

W północnej części gminy, w obrębie Wysoczyzny Lubartowskiej, należącej do regionu 
III Centralnego Basenu Kredowego, wody podziemne występują w trzech poziomach: 
kredowym, trzeciorzędowym i czwartorzędowym. Poziom trzeciorzędowy posiada jedynie 
znaczenie lokalne. Dwa pozostałe mają duże znaczenie gospodarcze. Wody kredowo-
paleoceńskie mają bardzo dobrą jakość i występują na głębokości 10 - 100 m. Wody 
czwartorzędowe występują w dolinach rzecznych na głębokości 0 - 2 m p.p.t., pod trwałymi 
użytkami zielonymi na ogół już na głębokości 0,2 - 1 m p.p.t, pod polami uprawnymi znacznie 
niżej - przeważnie poniżej profilu glebowego, czyli 1,5 m p.p.t. 

Ujęcia wody pitnej korzystają z wód poziomu kredowego. Są to wody bardzo dobrej 
jakości, bezbarwne, bez zapachu, o odczynie słabo zasadowym o pH 6,7 - 7,6, średnio twarde 
i twarde, słabo zmineralizowane - 300 - 600 mg/dm3. Zawierają zbyt dużo żelaza i manganu 
i dlatego wymagają uzdatniania. 

Wody poziomu czwartorzędowego, z których korzystają studnie kopane, cechują się 
niewielką mineralizacją, ok. 240 mg/dm3 i niską twardością. Podobnie jak w wodach kredowych, 
występuje w nich podwyższona zawartość żelaza i manganu, a nieraz też związków azotu 
i zanieczyszczenia antropogeniczne. 

Wody podziemne mają bardzo duże 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 pochodzące z atmosfery. 

Analizowany teren leży w obrębie Jednolitej Części Wód Podziemnych PLGW200088 
oraz w obrębie głównego zbiornika wód podziemnych (GZWP) nr 406 „Niecka Lubelska” 
(Lublin), którego szacunkowe zasoby dyspozycyjne wynoszą 230000 m3/d. Jest to zbiornik 
szczelinowo-porowy, a warstwami wodonośnymi są spękane utwory górnokredowe.  
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Zgodnie z informacjami zawartymi w „Planie gospodarowania wodami na obszarze 
dorzecza Wisły” dla JCWPd PLGW200088 określono następujące parametry: 

• JCWPd jest monitorowana – tak, 

• stan ilościowy – dobry, 

• stan chemiczny – dobry, 

• ocena ryzyka niespełnienia celów środowiskowych – niezagrożona, 

• wyznaczone cele środowiskowe – dobry stan chemiczny, dobry stan ilościowy, 

• odstępstwo – nie, 

• typ odstępstwa – nie dotyczy, 

• termin osiągnięcia dobrego stanu – 2015, 

• uzasadnienie odstępstwa - nie dotyczy. 

 

W granicach opracowania nie występują ujęcia wód podziemnych ani ich strefy 
ochronne. 

 

5.1.6. Atmosfera i klimat 

Gmina Garbów położona jest w strefie klimatu umiarkowanego o widocznym wpływie 
klimatu kontynentalnego. Według danych z wielolecia gmina charakteryzuje się 210 dniowym 
okresem wegetacji. średni opad roczny wynosi 536 mm, średnia temperatura +7,2°C. 

Początek okresu wegetacji przypada około 1-5 IV, koniec około 30 X. Pokrywa śnieżna 
zalega 65-70 dni. Okres zimy utrzymuje się około 95 dni, średnia prędkość wiatru wynosi 3,2 
m/sek. 

Monitoring środowiska prowadzony przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 
w Lublinie w 2017 r. kwalifikuje obszar gminy do strefy lubelskiej. Wynikowe klasy stref dla 
poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie rocznej dokonanej z uwzględnieniem 
kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia (Ocena jakości powietrza w województwie 
lubelskim za 2017 r., WIOŚ Lublin, 2018). 

 

Tabela 1. Klasyfikacja stref z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia 

Symbol klasy strefy dla poszczególnych substancji 

SO2 NO2 
pył 

PM10 
Pb  C6H6 CO O3 As Cd Ni BaP 

pył 
PM2,5 

A A C A A A A A A A C A 

 

Tabela 2. Klasyfikacja stref z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony roślin 

Symbol klasy strefy dla poszczególnych substancji 

SO2 NOx O3 

A A A 
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Głównymi emitorami zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy są: 

• zorganizowane źródła emitujące zanieczyszczenia w czasie procesów energetycznego 
spalania paliw oraz przemysłowych procesów technologicznych (tzw. emisja punktowa), 

• środki transportu samochodowego (tzw. emisja liniowa), 

• paleniska i kotłownie indywidualnych systemów grzewczych, budynków (tzw. emisja 
powierzchniowa). 

 

5.1.7. Szata roślinna, świat zwierzęcy i różnorodność biologiczna 

Szata roślinna 

Pod względem zajmowanej powierzchni w gminie zdecydowanie dominują sztuczne 
zbiorowiska roślinne, jakimi są użytki rolne. Naturalne zbiorowiska zachowały się szczątkowo. 
Lasy zajmują zaledwie 11,7 % powierzchni gminy. Dwa małe kompleksy leśne znajdują się 
w południowej części gminy, trzy większe i kilka małych w północnej. Środkowa część gminy 
jest prawie bezleśna. 

Na obszarze objętym opracowaniem występuje roślinność związana z uprawami, 
głównie zbóż oraz roślinność segetalna, czyli chwasty towarzyszące polom uprawnym oraz 
miedzom i śródpolnym ciągom komunikacyjnym. Do roślin tych zaliczamy m.in. miotłę zbożową, 
marunę bezwonną, powój, przytulię czepną, przetaczniki Veronica sp., fiołek polny, 
niezapominajkę polną. W uprawach okopowych dominują włośnice, prosownica jednostronna, 
komosa biała, rdest plamisty i kolankowaty i szarłat szorstki. Miedze, pobocza dróg porastają 
gatunki synantropijne i umiarkowanie ciepłolubne: pyleniec pospolity, cykoria podróżnik, 
wrotycz polny, krwawnik pospolity, nawłoć późna, pokrzywa zwyczajna, jaskier rozłogowy, 
babka zwyczajna, powój pospolity, wrotycz pospolity, nostrzyk żółty, świerzbnica polna, jaskier 
ostry, mniszek lekarski, trzcinnik pospolity, koniczyna biała, życica trwała, marchew zwyczajna, 
szczaw kędzierzawy, bniec biały, oset kędzierzawy.  

 

Świat zwierzęcy 

Ponieważ na obszarze objętym Planem dominują agrocenozy fauna jest uboga i ogranicza 
się do gatunków, które przyzwyczaiły się do stałej obecności człowieka. Nie występują tu 
gatunki cenne lub objęte ochrona prawną. Spotykane są gatunki zwierząt charakterystyczne dla 
krajobrazu rolniczego. Mogą tutaj występować sporadycznie sarna, dzik, zając, lis oraz mniejsze 
gatunki tj. kret, mysz polna, nornica. Płazy i gady to przede wszystkim żaby, ropuch i jaszczurki. 
Jednak ze względu na brak zbiorników wodnych siedliska te nie są dla nich szczególnie 
atrakcyjne. Ptaki, które mogą tu występować to: kawka, kuropatwa, mazurek, przepiórka, 
sikorka bogatka, sikorka modra, skowronek, szpak, wróbel. 

 

Różnorodność biologiczna 

Niewielkie zróżnicowanie siedliskowe nie sprzyja bioróżnorodności. Dodatkowym 
czynnikiem ograniczającym możliwość występowania wielu gatunków jest intensywne 
zagospodarowanie osadnicze oraz rolnictwo. 

 

Formy ochrony przyrody 

Ze względu na niewielką lesistość i duży udział użytków rolnych w granicach gminy 
niewielkie obszary objęte są ochroną prawną ze względu na walory przyrodnicze. Obszar objęty 
Planem znajduje się poza. formami ochrony przyrody. 
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Rysunek 3.Formy ochrony przyrody w pobliżu obszaru objętego opracowaniem 

Źródło: opracowanie własne 

 

Obszar Chronionego Krajobrazu „Kozi Bór” 

Zajmuje północną część gminy Garbów (ok. 2430 ha). Został utworzony 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 województwa lubelskiego 
(Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 13, poz. 14). Cały OChK „Kozi Bór” ma powierzchnię 12 681 ha i obejmuje 
również gminy: Żyrzyn, Kurów, Markuszów, Abramów i Kamionka. Krajobraz ma charakter 
równinny. Lasy zajmują ok. 40 % powierzchni terenu, są to głównie bory mieszane i świeże 
z dębem bezszypułkowym w drzewostanie, ale występują tu także bory bagienne, świetliste 
dąbrowy, zbiorowiska grądowe, olsy łęgi. Poza tym, znajdują się tu duże powierzchnie łąk, 
a lokalnie - niewielkie torfowiska.  
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Z roślin rzadkich stwierdzono występowanie: podkolanu białego, podkolanu zielonego, 
wawrzynka, wilczełyko, mieczyka dachówkowatego i orlika pospolitego. Znajdują się tutaj 
lęgowiska bociana czarnego a także dwa leśne jeziorka „Rejowiec” i „Duży Ług” będące ostoją 
rzadkich gatunków ptactwa wodnego. Do osobliwości zalicza się występowanie na terenie OChK 
kilku gatunków nietoperzy. 

 

Użytek ekologiczny 

W obrębie OChK „Kozi Bór”, w Woli Przybysławskiej, w południowo - zachodniej części 
gm. Garbów, na terenie Nadleśnictwa Puławy, znajduje się użytek ekologiczny utworzony 
w 1996 r. Jest to zarastający zbiornik wodny obejmujący obszar 46,1 ha.  

 

Korytarze ekologiczne 

Korytarze ekologiczne są to wydłużone struktury przestrzenne (np.: zadrzewienia, 
doliny rzek, krawędzie, uskoki, wąwozy) zapewniające warunki do migracji różnych gatunków 
łączące izolowane fragmenty środowiska naturalnego.  

W granicach opracowania oraz w bezpośrednim sąsiedztwie korytarze ekologiczne nie 
występują. 

 

5.1.8. Krajobraz  

Zasoby przyrodnicze oraz wartości krajobrazowe na analizowanym obszarze nie są 
wysokie. W granicach Planu występuje krajobraz rolniczy, w którym dominują otwarte 
przestrzenie urozmaicone pojedynczymi drzewami i grupami drzew w otoczeniu zabudowy 
siedliskowej.  

 

5.1.9. Zabytki i dobra materialne 

Na obszarze objętym Planem nie występują zabytki nieruchome, stanowiska 
archeologiczne oraz dobra kultury współczesnej, w związku z czym nie ustala się zasad ich 
ochrony; 

 

5.1.10. Obecne użytkowanie terenu 

W granicach opracowania dominują tereny niezabudowane położone w sąsiedztwie 
istniejącej zabudowy o funkcji zagrodowej i jednorodzinnej. Dominują grunty orne z niewielkimi 
zadrzewieniami śródpolnymi. 

 

5.2. Potencjalne zmiany istniejącego stanu środowiska w przypadku braku realizacji 
projektowanego dokumentu 

Analizowany Plan, odpowiadając na potrzeby społeczne, wyznacza nowy teren 
przeznaczony pod lokalizację obiektów produkcyjnych, składów i magazynów położony w 
pobliżu drogi ekspresowej. 

W przypadku niezrealizowania postulatów projektowanego dokumentu nie wystąpią 
zmiany stanu środowiska oraz aktualnego użytkowania. Teren objęty Planem pozostanie w 
dotychczasowym użytkowaniu rolniczym. 
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6. STAN ŚRODOWISKA NA OBSZARACH OBJĘTYCH PRZEWIDYWANYM ZNACZĄCYM 
ODDZIAŁYWANIEM 

Przy zachowaniu wszystkich ustaleń zawartych w projektowanym dokumencie oraz 
uwarunkowań wynikających z obowiązującego prawa nie przewiduje się wystąpienia 
znaczących oddziaływań, rozumianych jako przekroczenia określonych prawem standardów 
jakości środowiska, zagrożenia dla obszarów przyrodniczo cennych, w tym dla celu i przedmiotu 
ochrony obszarów Natura 2000 oraz ich integralność. 

Potencjalne obciążenie środowiska spowodowane realizacją zabudowy, która może być 
zrealizowana na tym terenie w przyszłości musi być ograniczone do minimum poprzez 
przestrzeganie zasad określonych w przepisach szczegółowych i opracowaniach planistycznych 
oraz procedur przewidzianych do stosowania w procesie przygotowania inwestycji do realizacji. 

W granicach Planu dopuszcza się lokalizację przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko i zakazuje się budowy zakładów stwarzających zagrożenie 
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. 

Szczegółowy opis i wpływ ustaleń projektowanego dokumentu na poszczególne 
elementy środowiska został zaprezentowany w rozdziale 9. Przewidywane oddziaływania. 

 

7. 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 

W obrębie gminy Garbów nie stwierdzono istotnych zmian związanych ze środowiskiem. 
Istnieje natomiast realne zagrożenie pogorszenia stanu jakości wód podziemnych w przypadku 
nie podjęcia środków zaradczych, polegających na uporządkowaniu systemu gospodarki 
ściekowej. Ponadto należy zwrócić uwagę na zmiany zachodzące wzdłuż ciągów 
komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu. Występuje tam zagrożenie przekroczenia 
dopuszczalnych poziomów hałasu, a także znaczny wzrost emisji liniowej zanieczyszczeń. 

 

Problemami środowiska przyrodniczego obszaru objętego opracowaniem są: 

• zanieczyszczanie gleb i wód związkami chemicznymi, w tym metalami ciężkimi 
w terenach zabudowanych, wzdłuż dróg oraz w obszarach intensywnie użytkowanych 
rolniczo, 

• infiltracja w głąb i spływ do wód powierzchniowych soli używanej do zwalczania 
zimowej śliskości jezdni, 

• zanieczyszczenia gleb wodami deszczowymi z koron dróg, 

• niepełne objęcie jednostek osadniczych zbiorowymi systemami odprowadzania 
i oczyszczania ścieków, 

• niewłaściwe stosowanie nawozów i środków chemicznej ochrony roślin. 

 

8. 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 

Podstawowym celem ochrony środowiska, ustanowionym na szczeblu 
międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, które zostały uwzględnione podczas 
opracowywania dokumentu jest ochrona zasobów środowiska (wód, powietrza, powierzchni 
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ziemi, zwierząt i roślin). Aby ochrona zasobów środowiska mogła być prawidłowo realizowana, 
równolegle do procedury planistycznej przeprowadzono procedurę strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko elementem, której jest niniejsza Prognoza. 

Analizowany projekt Planu uwzględnia cele, wytyczne i ustalenia opracowań 
strategicznych i planistycznych, które zostały sporządzone na poziomie nie tylko lokalnym, ale 
również wojewódzkim, krajowym i wspólnotowym. Odpowiada on podstawowym zaleceniom 
polityki ekologicznej państwa, której cele i priorytety zharmonizowane są z wymaganiami Unii 
Europejskiej, dlatego też oceniając uwzględnienie przez projektowany dokument celów oraz 
sposobów ochrony środowiska w odniesieniu do prawa krajowego zostanie spełniony warunek 
oceny w odniesieniu do szczebla międzynarodowego, którego dokumenty ze swojej istoty są 
bardzo ogólne oraz do prawa wspólnotowego, które znalazło swoje odpowiedniki w prawie 
polskim. 

Działania w obszarze ochrony środowiska wpisują się w priorytety w skali Unii 
Europejskiej i cele 6. Wspólnotowego programu działań w zakresie środowiska naturalnego. Do 
najważniejszych wyzwań w dziedzinie ochrony środowiska na szczeblu wspólnotowym należą 
działania na rzecz zapewnienia realizacji zasady zrównoważonego rozwoju. Jest to taki rozwój 
społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, 
gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości 
podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania 
podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego 
pokolenia, jak i przyszłych pokoleń. Przestrzeganie zasady zrównoważonego rozwoju było 
priorytetem podczas prac nad projektem Planu. 

Z punktu widzenia projektowanego dokumentu szczególnie ważne są cele ustanowione 
w Dyrektywie 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. 
ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, tzw. Ramowej 
Dyrektywie Wodnej (RDW). Nadrzędnym celem RDW jest osiągnięcie dobrego stanu wszystkich 
wód do 2015 roku. Transpozycja zapisów RDW do prawodawstwa polskiego nastąpiła przede 
wszystkim poprzez ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne wraz z jej aktami 
wykonawczymi. Ponadto RDW transponowana jest także do: ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska, ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz do aktów wykonawczych tych ustaw. 

Zapisy RDW wprowadzają system gospodarowania wodami w podziale na obszary 
dorzeczy. Na terenie objętym projektem obowiązują ustalenia zawarte w „Planie 
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” zgodnie, z którymi celem 
środowiskowym w przypadku JCWP RW200023239249 – Białka jest osiągniecie dobrego stanu 
ekologicznego i dobrego stanu chemicznego wód powierzchniowych. Dla JCWPd PLGW200088 
celem jest osiągniecie dobrego stanu ilościowego i chemicznego. 

 

W zakresie ochrony wód projekt Planu: 

1. zakazuje wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu, wód powierzchniowych 
i wód podziemnych; 

2. nakazuje ograniczenie uciążliwości powodowanych działalnością do granic działki, do 
której inwestor posiada tytuł prawny; 

3. nakazuje zachowanie standardów jakości środowiska, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

4. ustala zasady zaopatrzenia w wodę za pośrednictwem sieci wodociągowej lub 
z własnego ujęcia 

5. ustala zasady odprowadzania ścieków oraz wód deszczowych: 

1) nakazuje odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacyjnej, 
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2) do czasu wybudowania sieci kanalizacyjnej: 

a) dopuszcza odprowadzanie ścieków do zbiorników bezodpływowych i wywóz ich 
zawartości do oczyszczalni ścieków położonej poza obszarem objętym zmianą 
planu, 

b)  dopuszcza możliwość realizacji indywidualnych oczyszczalni ścieków na 
terenach o odpowiednich warunkach gruntowo-wodnych; 

3) nakazuje odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji 
deszczowej, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

4) do czasu realizacji sieci kanalizacji deszczowej dopuszcza odprowadzanie wód 
opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych na nieutwardzoną powierzchnię 
działki z wykorzystaniem naturalnej retencji, zgodnie z przepisami odrębnymi 
dotyczącymi wprowadzania ścieków do środowiska, w tym z uwzględnieniem 
ochrony terenów sąsiednich i dróg przed zalewaniem oraz ochrony gleby, 
powierzchni ziemi, wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem. 

5) nakazuje odprowadzanie ścieków przemysłowych do sieci kanalizacyjnej, 
a w przypadku jej braku do zbiorników bezodpływowych, zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 

 

Celem głównym dokumentu pt. „Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów 
wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030” jest zapewnienie 
zrównoważonego rozwoju oraz efektywnego funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa 
w warunkach zmian klimatu. Kwestie polityki przestrzennej i budownictwa mają tu ogromne 
znaczenie społeczno – gospodarcze. Sprzyjają temu działania o charakterze horyzontalnym, 
w tym działania legislacyjne związane z tworzeniem lub aktualizacją dokumentów 
planistycznych takich jak studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Działania 
powinny zmierzać do objęcia całego terytorium kraju skutecznym systemem planowania 
przestrzennego, zapewniającego właściwe i zrównoważone wykorzystanie terenów. 

 

W zakresie ochrony powietrza projekt Planu ustala zasady zaopatrzenia w ciepło: 

1) ustala zaopatrzenie w ciepło z lokalnych kotłowni lub indywidualnych urządzeń 
grzewczych; 

2) dopuszcza stosowanie alternatywnych nośników energii takich jak olej opałowy 
o niskiej zawartości siarki, gaz płynny, energia elektryczna, energia z odnawialnych 
źródeł energii wytwarzana w urządzeniach o mocy nie większej niż moc 
mikroinstalacji lub inne paliwa pod warunkiem, że będą stosowane w urządzeniach 
zapewniających dopuszczone standardy emisji, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

 

Przy sporządzaniu projektu Planu uwzględniono następujące cele ochrony środowiska 
ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, w szczególności 
dotyczące: 

• utrzymania procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów, różnorodności 
biologicznej, ciągłości istnienia gatunków roślin, zwierząt i grzybów wraz z ich 
siedliskami oraz utrzymania i przywracania do właściwego stanu siedlisk 
przyrodniczych zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 
ustawą Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r., Programem Ochrony 
Środowiska dla gminy Garbów na lata 2015-2022 oraz Dyrektywą 85/337/EWG 
w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne 



Prognoza oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

Gminy Garbów dla terenu produkcyjnego położonego w obrębie ewidencyjnym Przybysławice 

 

- 22 - 

i prywatne na środowisko, Krajową strategią ochrony i umiarkowanego użytkowania 
różnorodności biologicznej wraz z Programem działań, która jest przełożeniem 
Konwencji o różnorodności biologicznej z 1992 r. z Rio de Janeiro, Dyrektywą Rady 
92/43/EWG w sprawie ochrony naturalnych siedlisk oraz dzikich zwierząt i roślin czy 
Dyrektywa Rady 2009/147/EW w sprawie ochrony dzikich ptaków oraz ochrony 
gatunków wędrownych zgodnie z Konwencją o ochronie wędrownych gatunków dzikich 
zwierząt – Bonn 1979 r.; 

• ochrony krajobrazu – zgodnie z Europejską Konwencją Krajobrazową – Florencja 2000; 

• ochrony korytarzy ekologicznych zachowania i kształtowania ich drożności ekologiczno-
przestrzennej zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 
Lubelskiego i Ustawą o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r.; 

• ochrony powierzchni ziemi, racjonalnego gospodarowania i zachowania wartości 
przyrodniczych określonych w przepisach szczegółowych, tj.: ustawa Prawo ochrony 
środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r., Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 
2004 r. i Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze oraz Dyrektywą 
w sprawie ziemnych składowisk odpadów 99/31/WE; 

• utrzymanie norm odnośnie jakości gleb określonych w przepisach szczegółowych, 
tj.: Ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych 
i Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie 
standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi; 

• utrzymanie norm odnośnie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, 
określonych w przepisach szczegółowych, tj.: ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 
27 kwietnia 2001 r. oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. 
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku i Program Ochrony 
Środowiska dla gminy Garbów na lata 2015-2022; 

• prawidłowej gospodarki odpadami określonej w przepisach szczegółowych, tj.: Ustawa 
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach 
wydobywczych, Dyrektywa w sprawie ziemnych składowisk odpadów 99/31/WE, 
Dyrektywą Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania 
odpadów; 

• zachowania proporcji pomiędzy terenami zainwestowanymi i biologicznie czynnymi 
zgodnie z Ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich 
naprawie, Dyrektywą 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez 
niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko i Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego; 

• braku oddziaływań transgranicznych – zgodnie z Konwencją w sprawie 
transgranicznego przemieszczania zanieczyszczeń na dalekie odległości, sporządzoną 
w Genewie 13 listopada 1979 r., Protokołem do Konwencji z 1979 r., dotyczącą 
długofalowego finansowania wspólnego programu monitoringu i oceny zanieczyszczeń 
powietrza na dalekie odległości w Europie (EMEP), sporządzony w Genewie 28 września 
1984 r., Protokołem do Konwencji z 1979 r. w sprawie transgranicznego 
zanieczyszczenia powietrza na dalekie odległości, w sprawie zmniejszania emisji 
tlenków azotu lub ich transgranicznych strumieni, sporządzony w Sofii 31 października 
1988 r. (tzw. „protokół azotowy”), Protokołem do Konwencji z 1979 r. w sprawie 
transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na dalekie odległości, w sprawie dalszego 
ograniczenia emisji siarki, sporządzony 14 czerwca 1994 r. w Oslo, Konwencję o ocenach 
oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, Espoo 1991 r. 
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9. PRZEWIDYWANE ODDZIAŁYWANIA 

Przeznaczenie terenów pod planowane funkcje będzie oddziaływać na poszczególne 
elementy środowiska, w tym może powodować uciążliwości rozumiane jako wszelkie zjawiska 
wpływające ujemnie (negatywnie) na stan otaczającego środowiska, które utrudniają lub 
pogarszają komfort życia ludzi. Ten dyskomfort, niedogodności czy dysfunkcje środowiska są 
najczęściej wynikiem przekroczenia dopuszczalnych wartości parametrów, charakteryzujących 
stan środowiska. Ostatecznej oceny dokonać należy w Raporcie oceny oddziaływania na 
środowisko przedsięwzięcia, przy czym należy brać pod uwagę fakt, iż żadna inwestycja nie 
może być oddana do użytkowania, jeśli nie spełnia standardów jakości środowiska z różnego 
rodzaju emisji.  

Kryteria wykorzystane do identyfikacji znaczących oddziaływań na środowisko:  

• cechy projektowanych w dokumencie funkcji terenu i potencjalnego ich oddziaływania 
(rozmiar, zakres, intensywność, kumulacja z innymi przedsięwzięciami, potencjalne 
korzystanie z zasobów naturalnych, wprowadzania zanieczyszczeń i powodowanie 
zagrożeń, transgraniczny charakter oddziaływania, czas trwania, częstotliwość 
i odwracalność oddziaływania); 

• lokalizacja terenów wyznaczonych pod pełnienie poszczególnych funkcji 
(dotychczasowe przeznaczenie gruntów, obfitość, jakość i zdolność do odtwarzania 
zasobów naturalnych na danym obszarze, absorpcja cennego środowiska). 

Przeznaczenie terenów pod planowane rodzaje zagospodarowania będzie oddziaływać 
na poszczególne elementy środowiska, ale pomimo bezpośredniego i stałego charakteru 
niektórych oddziaływań przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technicznych, 
przekroczenie standardów jakości środowiska określonych prawem jest mało 
prawdopodobne i nie będzie to znacząco negatywne oddziaływanie na środowisko gminy. 
Poniższa analiza, mimo narzuconego podstawą prawną tytułu rozdziału dotyczy wszystkich 
a nie jedynie znaczących oddziaływań. Przedstawione w Prognozie informacje są aktualne 
w odniesieniu do obowiązujących w tej materii aktów prawnych. 

W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie oddziaływań poszczególnych zmian: 

• (+) – pozytywne– zauważalne pozytywne oddziaływanie, nie powodujące ilościowo 
istotnych zmian w środowisku; 

• (o) – neutralne – całkowity brak wpływu lub wpływ nieznaczący - oddziaływanie nie 
powodujące odczuwalnych (mierzalnych) skutków w środowisku; 

• (–) – negatywne – oddziaływanie zauważalne, powodujące odczuwalne skutki 
środowiskowe, lecz nie powodujące przekroczeń standardów, istotnych zmian 
ilościowych i jakościowych, możliwe do ograniczenia; 

• B – oddziaływanie bezpośrednie; 

• P – oddziaływanie pośrednie; 

• W – oddziaływanie wtórne; 

• SK – oddziaływanie skumulowane; 

• K – oddziaływanie krótkoterminowe; 

• Ś – oddziaływanie średnioterminowe; 

• D – oddziaływanie długoterminowe; 

• S – oddziaływanie stałe; 

• C – oddziaływanie chwilowe; 

• L – oddziaływanie lokalne; 
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• R - oddziaływanie ponadlokalne (‘regionalne’). 

Przeznaczenie terenów określone w projekcie Planu nie spowoduje oddziaływań 
znacząco negatywnych ani znacząco pozytywnych. 

 

W projekcie Planu wyodrębnione zostały: 

• teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, oznaczony symbolem 1P, 

• teren drogi publicznej klasy lokalnej (powiatowej), oznaczony symbolem 1KDL. 

 

Tabela 3. Przewidywane oddziaływania 

Oddziaływanie na: 

Przeznaczenie terenów 

teren obiektów 
produkcyjnych, 

składów i magazynów 

teren drogi publicznej 
klasy lokalnej 
(powiatowej) 

obszary chronione, w tym na cele 
i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 
oraz integralność tego obszaru 

o o 

rośliny, zwierzęta,  

różnorodność biologiczną 

- 
B, D, S, L 

- 
B, D, S, L 

życie i zdrowie ludzi 
+/- 

B, P, D, S, C, L 
+/- 

B, D, S, L 

wody 
+/- 

B, D, S, C, L 
+/- 

B, D, S, L 

powietrze, klimat 
+/- 

B, P, D, K, S, C, L 
- 

B, D, S, L 

powierzchnię ziemi, gleby,  

zasoby naturalne 

- 
B, P, D, S, C, L 

- 
B, D, S, L 

krajobraz 
- 

B, D, S, L 
o 
 

zabytki, dobra materialne 
+ 

B, D, S, L 
+ 

B, D, S, L 

 

9.1. Oddziaływanie na obszary chronione, w tym na cele i przedmiot ochrony 
obszarów Natura 2000 oraz integralność tych obszarów 

W granicach gminy nie występują obszary Natura 2000 a projekt Planu nie wprowadza 
funkcji mogących oddziaływać na tak duże odległości. 

Wyznaczone funkcje nie będą znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony 
najbliższych obszarów Natura 2000, w tym w szczególności: 

1) nie pogorszą stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla 
których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000,  

2) nie wpłyną negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar 
Natura 2000,  

3) nie pogorszą integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami. 
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W związku z powyższym nie zachodzi również konieczność wykonania kompensacji 
przyrodniczej niezbędnej do zapewnienia spójności i właściwego funkcjonowania sieci 
obszarów Natura 2000. 

Formy ochrony przyrody, które zostały wyznaczone na terenie gminy Garbów znajdują 
się poza granicami analizowanego Planu. 

Obszar objęty opracowaniem znajduje się również poza zasięgiem Ekologicznego 
Systemu Obszarów Chronionych (ESOCH) gminy oraz korytarzami ekologicznymi. 

 

9.2. Oddziaływanie na roślinny, zwierzęta i różnorodność biologiczną 

Wprowadzenie terenu obiektów produkcyjnych, składów i magazynów spowoduje 
zmniejszenie powierzchni terenów dotychczas niezabudowanych i użytkowanych rolniczo. 
Zmniejszy się powierzchnia siedlisk oraz przestrzeni życiowej zwierząt jednak w skali gminy 
będzie to nieznaczny ubytek rzędu 0,2 %. Obszar opracowania obejmuje grunty rolne, na 
których występuje roślinność segetalna o mało zróżnicowanym składzie gatunkowym. 
Wygradzanie działek budowlanych spowoduje ograniczenie możliwość migracji zwłaszcza dla 
większych ssaków. Oddziaływanie będzie bezpośrednie, długoterminowe, stałe, negatywne. 

Wyznaczony teren drogi publicznej klasy lokalnej (powiatowej) obejmuje istniejącą 
drogę wraz z jej poszerzeniem. W wyniku prac związanych z budową drogi zniszczona zostanie 
szata roślinna, która następnie może zostać odbudowana po zakończeniu procesu budowlanego. 
Na etapie realizacji oraz eksploatacji droga wpływać będą również na stan zieleni znajdującej się 
w jej otoczeniu. Biorąc pod uwagę niewielką powierzchnię objętą tego rodzaju przeznaczeniem, 
oddziaływanie to będzie miało niewielki zasięg i siłę. Oddziaływania będą miały charakter 
bezpośredni, długoterminowy, stały, negatywny. 

 

9.3. Oddziaływanie na życie i zdrowie ludzi 

Podstawowe funkcje wyznaczone w Planie dotyczą rozwoju przestrzennego Gminy 
polegającego na zwiększeniu powierzchni obszarów produkcyjnych. Zmiany następują 
w wyniku realizacji złożonych przez osoby zainteresowane wniosków.  

Rozwój terenów produkcyjnych wywołuje istotne zmiany społeczno-gospodarcze 
w obszarach, w których się dokonuje. Zmieniają się proporcje gałęziowe, struktura społeczno-
zawodowa ludności, wzrosną dochody ludności i odsetek zatrudnienia. Pośrednio rozwija się 
budownictwo mieszkaniowe, część ludności miejscowej zmienia rodzaj wykonywanej pracy. 
Oddziaływania będą pozytywne, bezpośrednie, długoterminowe i stałe. Oddziaływania 
o charakterze pośrednim, chwilowym i negatywnym związane będą z sytuacjami awaryjnymi 
i wypadkami jakie mogą wystąpić w trakcie funkcjonowania poszczególnych przedsięwzięć. 

Wprowadzona zmiana ma niewielki zasięg terytorialny i wpisują się w ogólny proces 
rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Garbów. Potencjalne oddziaływania są typowe dla 
terenów zurbanizowanych i nie spowodują znaczących zmian w środowisku. 

Analizowany teren od północy sąsiaduje z terenem zabudowy zagrodowej, w celu 
zmniejszenia potencjalnych oddziaływań w projekcie Planu wyznaczona została strefa zieleni 
towarzyszącej o szerokości 15 m w obrębie, której:  

a) nakazuje się realizację zieleni urządzonej w różnej formie (zieleni wysokiej, średniej 
i niskiej), 

b) nakazuje się zachowanie nie mniej niż 90% powierzchni strefy jako powierzchni 
biologicznie czynnej, 

c) zakazuje się lokalizacji zabudowy, w tym kondygnacji podziemnych, 

d) dopuszcza się lokalizację przejść, przejazdów i dróg pożarowych, 
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e) dopuszcza się lokalizację niezbędnej infrastruktury technicznej. 

Ponadto teren został podzielony na dwie strefy dopuszczonej wysokości zabudowy: 
strefa „A” wysokość zabudowy nie więcej niż 25,0 m (północna część obszaru od strony terenów 
zabudowy zagrodowej), strefa „B” wysokość zabudowy nie więcej niż 50,0 m.  

W granicach Planu znajdują się napowietrzne linie elektroenergetyczne średniego 
napięcia, dla których oznaczono strefy ochronne o szerokości 15 m (po 7,5 m od osi linii) 
w granicach, której do czasu przebudowy, likwidacji lub skablowania linii nie należy: 

a) sadzić drzew oraz roślinności wysokiej, 

b) lokalizować nowych budynków przeznaczonych na pobyt stały ludzi, 

c) lokalizować budowli zawierających materiały niebezpieczne pożarowo,  

d) wprowadzać stref zagrożonych wybuchem. 

Wyznaczenie elementów infrastruktury technicznej utrzyma istniejąca emisję pół 
elektromagnetycznych i stanowi zagrożenie w przypadku awarii. Jednocześnie należy 
podkreślić, iż wyznaczenie stref ochronnych określa obszary, w których zamyka się 
ponadnormatywne oddziaływanie linii w zakresie pół elektromagnetycznych. Oddziaływania 
będą miały charakter bezpośredni, długoterminowy, stały, negatywny. 

Dzięki modernizacji dróg wzrośnie bezpieczeństwo i komfort podróżowania oraz 
zwiększy się dostępność komunikacyjna obszaru. Jednocześnie wraz ze wzrostem ruchu 
drogowego nastąpi wzrost natężenia hałasu i zanieczyszczenie powietrza, zwłaszcza 
w bezpośrednim sąsiedztwie dróg tranzytowych. Oddziaływania będą miały charakter 
bezpośredni, długoterminowy, stały, pozytywny i negatywny. 

 

9.4. Oddziaływanie na wody 

Wraz z rozwojem terenów produkcyjnych nastąpi: zwiększenie powierzchni 
nieprzepuszczalnych, co będzie powodowało odwadnianie terenu i okresowe przesuszanie, 
zwiększenie zapotrzebowania na wodę, wzrost ryzyka przedostawania się substancji 
ropopochodnych oraz innych substancji chemicznych do wód, wzrost liczby zrzucanych ścieków. 
W przypadku podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na terenach produkcyjnych 
odprowadzanie ścieków do gruntu lub do wód, a także odprowadzanie ewentualnych ścieków 
przemysłowych do kanalizacji, może wymagać uzyskania przed budową pozwolenia 
wodnoprawnego na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Będą to 
oddziaływania bezpośrednie, długoterminowe, stałe i chwilowe, negatywne, które można 
ograniczyć lub całkowicie wyeliminować poprzez rozwój infrastruktury wodno – ściekowej, co 
będzie oddziaływaniem pozytywnym. 

Na terenach zabudowanych i komunikacyjnych należy spodziewać się powstania dużej 
ilości ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych, pochodzących z powierzchni 
utwardzonych. Ścieki takie należy odpowiedni sposób zagospodarować w granicy działki 
inwestora, odprowadzić za pomocą systemu kanalizacji deszczowej bądź innego urządzenia do 
odprowadzania wód opadowych i roztopowych. Zakres prowadzenia prac w zakresie 
rozbudowy sieci kanalizacyjnej będzie uzależniony od tempa i rozmiarów nowych procesów 
inwestycyjnych prowadzonych na terenie gminy oraz środków finansowych dostępnych na ten 
cel. Oddziaływania będą miały charakter bezpośredni, długoterminowy, stały, negatywny 
i pozytywny. 

Na terenie objętym projektem obowiązują ustalenia zawarte w „Planie gospodarowania 
wodami na obszarze dorzecza Wisły” zgodnie, z którymi celem środowiskowym w przypadku 
JCWP RW200023239249 – Białka jest osiągniecie dobrego stanu ekologicznego i dobrego stanu 
chemicznego wód powierzchniowych. Dla JCWPd PLGW200088 celem jest osiągniecie dobrego 
stanu ilościowego i chemicznego. 
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W zakresie ochrony wód projekt Planu: 

1. zakazuje wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu, wód powierzchniowych 
i wód podziemnych; 

2. nakazuje ograniczenie uciążliwości powodowanych działalnością do granic działki, do 
której inwestor posiada tytuł prawny; 

3. nakazuje zachowanie standardów jakości środowiska, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

4. ustala zasady zaopatrzenia w wodę za pośrednictwem sieci wodociągowej lub 
z własnego ujęcia 

5. ustala zasady odprowadzania ścieków oraz wód deszczowych: 

1) nakazuje odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacyjnej, 

2) do czasu wybudowania sieci kanalizacyjnej: 

a) dopuszcza odprowadzanie ścieków do zbiorników bezodpływowych i wywóz ich 
zawartości do oczyszczalni ścieków położonej poza obszarem objętym zmianą 
planu, 

b)  dopuszcza możliwość realizacji indywidualnych oczyszczalni ścieków na 
terenach o odpowiednich warunkach gruntowo-wodnych; 

3) nakazuje odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji 
deszczowej, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

4) do czasu realizacji sieci kanalizacji deszczowej dopuszcza odprowadzanie wód 
opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych na nieutwardzoną powierzchnię 
działki z wykorzystaniem naturalnej retencji, zgodnie z przepisami odrębnymi 
dotyczącymi wprowadzania ścieków do środowiska, w tym z uwzględnieniem 
ochrony terenów sąsiednich i dróg przed zalewaniem oraz ochrony gleby, 
powierzchni ziemi, wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem. 

5) nakazuje odprowadzanie ścieków przemysłowych do sieci kanalizacyjnej, 
a w przypadku jej braku do zbiorników bezodpływowych, zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 

Na obszarach objętych opracowaniem nie występuje niebezpieczeństwo powodzi oraz 
nie występują ujęcia wód podziemnych i ich strefy ochronne. 

 

9.5. Oddziaływanie na powietrze i klimat 

Nowa zabudowa zaopatrywana będzie w energię cieplną z indywidualnych systemów 
grzewczych. W celu ograniczenia negatywnego oddziaływania na powietrze istotne jest dążenie 
do stosowania zarówno w systemach grzewczych oraz technologicznych przyjaznych dla 
środowiska urządzeń grzewczych o niskiej emisji zanieczyszczeń. 

W zakresie ochrony powietrza projekt Planu ustala zasady zaopatrzenia w ciepło: 

1) ustala zaopatrzenie w ciepło z lokalnych kotłowni lub indywidualnych urządzeń 
grzewczych; 

2) dopuszcza stosowanie alternatywnych nośników energii takich jak olej opałowy 
o niskiej zawartości siarki, gaz płynny, energia elektryczna, energia z odnawialnych 
źródeł energii wytwarzana w urządzeniach o mocy nie większej niż moc 
mikroinstalacji lub inne paliwa pod warunkiem, że będą stosowane w urządzeniach 
zapewniających dopuszczone standardy emisji, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

Wraz z rozwojem zabudowy wzrośnie ilość punktowych źródeł emisji do powietrza. Nie 
przewiduje się jednak, aby nowa emisja spowodowała przekroczenia dopuszczalnych poziomów 



Prognoza oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

Gminy Garbów dla terenu produkcyjnego położonego w obrębie ewidencyjnym Przybysławice 

 

- 28 - 

stężeń. Oddziaływania będą miały charakter negatywny, długoterminowy i krótkoterminowy, 
bezpośredni, stały. 

Oddziaływaniem negatywnym, pośrednim, długoterminowym i chwilowym terenu 
obiektów produkcyjnych, składów i magazynów będzie okresowy wzmożony ruch 
samochodowy w miejscu prowadzenia działalności. Obecny poziom zaawansowania 
technologicznego, stosowanie nowoczesnych procesów technologicznych pozwala przyjąć, że 
instalacje te nie będą źródłem hałasu o wysokim poziomie i nie pogorszą w sposób znaczący 
warunków akustycznych, a ewentualne wprowadzenie zabezpieczeń akustycznych (wyciszenie 
i wygłuszenie maszyn, mało hałaśliwa technologia produkcji itd.) pozwoli na wyeliminowanie 
negatywnego oddziaływania tych instalacji na tereny sąsiednie. Należy zaznaczyć, że stosownie 
do zapisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska zapewnienie 
właściwego kształtowania klimatu akustycznego w otoczeniu obiektów przemysłowych jest 
obowiązkiem ich właściciela. 

Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do 
roku 2020 z perspektywą do roku 2030 (SPA 2020) wskazuje cele i kierunki działań 
adaptacyjnych, które należy podjąć do roku 2020 w najbardziej wrażliwych sektorach 
i obszarach takich jak.: gospodarka wodna, rolnictwo, leśnictwo, różnorodność biologiczna i 
obszary prawnie chronione, zdrowie, energetyka, budownictwo, transport, gospodarka 
przestrzenna i obszary zurbanizowane.  

Obszary zurbanizowane stanowią szczególną kategorię w strukturze przestrzeni 
geograficznej, charakteryzującą się dużą gęstością populacji ludzkiej, a tym samym są bardzo 
wrażliwe z uwagi na negatywne oddziaływanie antropopresji. Szczególnie widoczne jest to w 
miastach, które są zagrożone: intensyfikacją miejskiej wyspy ciepła, silnymi ulewami 
powodującymi podtopienia oraz suszą sprzyjającą deficytowi wody w miastach. W przypadku 
analizowanej gminy Garbów zabudowa nie jest tak skoncentrowana żeby mogły wystąpić 
powyższe zagrożenia. 

Pośrednim zagrożeniem wynikającym ze zmian klimatu są powodzie. Na terenie objętym 
opracowaniem nie występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią. 

Celem głównym SPA 2020 jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju oraz efektywnego 
funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa w warunkach zmian klimatu. Kwestie polityki 
przestrzennej i budownictwa mają tu ogromne znaczenie społeczno – gospodarcze. Sprzyjają 
temu działania o charakterze horyzontalnym, w tym działania legislacyjne związane 
z tworzeniem lub aktualizacją dokumentów planistycznych takich jak studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego. Działania powinny zmierzać do objęcia całego terytorium kraju skutecznym 
systemem planowania przestrzennego, zapewniającego właściwe i zrównoważone 
wykorzystanie terenów. 

Budowa dróg może przyczynić się do zwiększenia natężenia ruchu samochodowego, a to 
z kolei spowoduje wzmożoną emisję zanieczyszczeń do atmosfery. Jednakże wzrost natężenia 
ruchu samochodowego nie będzie znaczący w skali gminy. W celu ograniczenia oddziaływania 
na klimat akustyczny należy tak kształtować parametry zabudowy, m.in. odległość linii 
zabudowy od krawędzi jezdni, aby zminimalizować uciążliwości akustyczne. Oddziaływania 
będą miały charakter bezpośredni, długoterminowy, stały, negatywny. 

 

9.6. Oddziaływanie na powierzchnię ziemi, gleby i zasoby naturalne 

Wszystkie funkcje związane z zagospodarowaniem produkcyjnym oraz infrastrukturą 
komunikacyjną mogą powodować degradacja powierzchni ziemi związaną z robotami ziemnymi, 
uszczelnienie fragmentów powierzchni, zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnych, 
usunięcie roślinności oraz wierzchniej warstwy gleby.  
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Wystąpią zmiany w ukształtowaniu terenu, obejmujące między innymi wykonanie 
wykopów, niwelacji i wyrównania powierzchni terenów. W miejscach, gdzie istniejące podłoże 
gruntowe nie będzie posiadać odpowiednich parametrów budowlanych dojdzie do miejscowej 
wymiany gruntu. W celu podniesienia parametrów technicznych podłoża mogą być stosowane 
nowe mieszanki i materiały, np. tłuczeń granitowy, stosowany dla umocnienia drogi. Zasięg 
zmian oraz wielkość oddziaływań warunkowane będą skalą projektowanych inwestycji, 
zwłaszcza powierzchnią zabudowy oraz głębokością prowadzonych prac ziemnych. Jednakże są 
to nieuniknione konsekwencje rozwoju gospodarczego i społecznego. Oddziaływania będą 
bezpośrednie, długoterminowe, stałe i negatywne. W miejscach realizacji budynków 
produkcyjnych szczególnie wzrasta ryzyko związane z przedostawania się substancji 
ropopochodnych oraz innych substancji chemicznych do gleby i wód. W tym wypadku 
oddziaływanie będzie pośrednie, długoterminowe, chwilowe i negatywne. Stosując wszelkie 
dostępne sposoby, m.in.: zastosowanie proekologicznych technologii, odpowiedni dobór 
urządzeń technicznych, dbałość o stan techniczny maszyn i urządzeń itp. można zminimalizować 
a nawet wykluczyć opisane zagrożenia. 

W granicach Planu dopuszcza się lokalizację przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko i zakazuje się budowy zakładów stwarzających zagrożenie 
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. 

 

9.7. Oddziaływanie na krajobraz  

Podstawowym celem Planu jest ustalenie przeznaczenia terenów oraz określenie 
sposobów ich zagospodarowania i zabudowy zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Garbów. Funkcje związane z zabudową 
produkcyjną wpłyną na krajobraz tego terenu ponieważ nie występują tam obiekty o podobnym 
charakterze. W sąsiedztwie dominują tereny otwarte, głównie grunty rolne oraz zabudowa 
zagrodowa. Na południe od obszaru objętego opracowaniem znajduje się węzeł drogowy drogi 
ekspresowej S12/S17, który ze względu na dogodne połączenie komunikacyjne sprzyja 
lokalizacji funkcji produkcyjnych. Korzystne dla tego typu zabudowy jest również oddalenie od 
obszarów koncentracji zabudowy mieszkaniowej. Oddziaływanie na krajobraz będzie 
bezpośrednie, długoterminowe stałe, negatywne. 

Teren oznaczony symbolem 1P został podzielony na dwie strefy dopuszczonej wysokości 
zabudowy: strefa „A” wysokość zabudowy nie więcej niż 25,0 m (północna część obszaru od 
strony terenów zabudowy zagrodowej), strefa „B” wysokość zabudowy nie więcej niż 50,0 m.  

Wyznaczona została również strefa zieleni towarzyszącej w obrębie, której m.in. 
nakazuje się realizację zieleni urządzonej w różnej formie (zieleni wysokiej, średniej i niskiej) 
oraz nakazuje się zachowanie nie mniej niż 90% powierzchni strefy jako powierzchni 
biologicznie czynnej. 

Oddziaływanie drogi w tak niewielkiej skali nie będą miały wpływu na krajobraz 
(oddziaływanie neutralne). 

 

9.8. Oddziaływanie na zabytki i dobra materialne 

W granicach Planu nie występują zabytki nieruchome, stanowiska archeologiczne oraz 
dobra kultury współczesnej, w związku z tym nie określa się zasad ich ochrony. W związku 
z tym oddziaływanie na ten element nie wystąpi. 

Oddziaływanie na dobra materialne na terenach zabudowanych ma charakter 
pozytywny, długoterminowy, bezpośredni i stały gdyż Plan zakłada rozwój zabudowy, 
co wpłynie dodatnio na wzrost dochodów właścicieli tych terenów. 

Modernizacja drogi przyczyni się do poprawy jej standardów a co za tym idzie będzie 
miała korzystny wpływ na dobra materialne. Oddziaływania będą miały charakter bezpośredni, 
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długoterminowy, stały, pozytywny. Przyczynią się to jednocześnie do wzrostu wydatków 
budżetowych samorządu. Jednakże należą one do zadań własnych, które ustawowo gmina ma 
realizować. Oddziaływania będą miały charakter bezpośredni, długoterminowy, stały, 
pozytywny. 

 

9.9. Ocena oddziaływania skumulowanego 

Ze względu na brak w sąsiedztwie terenów o podobnej funkcji nie wystąpi negatywne 
oddziaływanie skumulowane z już istniejącym zagospodarowaniem. 

 

10. ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ 
PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO, MOGĄCYCH BYĆ 
REZULTATEM REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU, W SZCZEGÓLNOŚCI NA 
CELE I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU NATURA 2000 ORAZ INTEGRALNOŚĆ TEGO 
OBSZARU 

Zgodnie z art. 51 ustęp 2, punkt 3, litera a, ustawy 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, prognoza oddziaływania na 
środowisko powinna przedstawić rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub 
kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem 
realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru 
Natura 2000 oraz integralności tego obszaru.  

Przeprowadzona powyżej analiza oddziaływania na środowisko przedmiotowej zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Garbów dla terenu produkcyjnego 
położonego w obrębie ewidencyjnym Przybysławice wykazała, że nie występują istotne 
negatywne oddziaływania na komponenty przyrodnicze i kulturowe. Na obszarze gminy nie 
występują również obszary Natura 2000. Zatem nie ma potrzeby analizowania zapobiegawczych 
lub ograniczających takie negatywne skutki.  

 

11. ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE DO ROZWIĄZAŃ ZAWARTYCH W PROJEKTOWANYM 
DOKUMENCIE 

Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko mówi, że zakres prognozy 
oddziaływania na środowisko powinien przedstawiać rozwiązania alternatywne do rozwiązań 
przyjętych w projekcie Planu w szczególności w odniesieniu do obszarów Natura 2000. 

W przypadku przedmiotowego Planu lokalizacja projektowanych funkcji wynika z 
konkretnych sugestii samorządu lokalnego, inwestorów i właścicieli poszczególnych 
nieruchomości. Z tego względu przedstawienie innych rozwiązań jest utrudnione. 

Nie przewiduje się aby realizacja zapisów analizowanego Planu mogła spowodować 
oddziaływania na obszary Natura 2000, gdyż znajdują się one w dużej odległości. 

Podczas wykonywania niniejszej prognozy trudności wynikające z niedostatków techniki 
lub luk we współczesnej wiedzy nie wystąpiły, z uwagi na dostępność danych i materiałów 
dotyczących omawianego obszaru. 

Reasumując rozwiązania zaproponowane w projektowanym dokumencie są 
najbardziej racjonalne, przyniosą najwięcej korzyści i jednocześnie nie będą oddziaływać 
negatywnie na środowisko i najbliższe obszary chronione, w tym obszary sieci 
Natura 2000. 
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12. STRZESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Garbów dla terenu produkcyjnego położonego w 
obrębie ewidencyjnym Przybysławice jest elementem procedury strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko. Rolą tego opracowania jest identyfikacja oddziaływań na 
środowisko przyrodnicze, zwłaszcza tych negatywnych, które mogą zachodzić w wyniku 
realizacji ustaleń projektu, a także uzasadnienie decyzji przestrzennych podjętych 
w omawianym Planie. 

Podstawy prawne dla przeprowadzonego w prognozie określenia skutków 
środowiskowych oraz oceny rozwiązań funkcjonalno – przestrzennych i możliwości rozwiązań 
eliminujących negatywne oddziaływania na środowisko projektu Planu stanowią: 

• Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko, 

• Ustawa z 27 kwietnia 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

• a także Dyrektywy ustanowione na szczeblu międzynarodowym oraz wiele innych ustaw 
szczególnych i przepisów wykonawczych (wymienione w rozdziale 13). 

Głównym celem prognozy jest stwierdzenie czy i jakie przeobrażenia w środowisku 
nastąpią wraz z zagospodarowaniem terenu zgodnie z ustaleniami określonymi w projekcie 
Planu. Ważne jest, aby pamiętać, iż plan miejscowy nie stanowi ostatecznego obrazu 
opisywanego obszaru a jedynie zestaw zasad w oparciu, o które możliwe jest dokonanie nowego 
zagospodarowania. 

Przy sporządzaniu prognozy posłużono się metodami: indukcyjno-opisową, analogii 
środowiskowych oraz analiz kartograficznych.  

Wpływ zmiany przeznaczenia terenów na stan środowiska i zagrożenie dla terenów 
chronionych przeanalizowano zgodnie z wymaganiami ustawowymi w kategoriach oddziaływań 
chwilowych i stałych, bezpośrednich i wtórnych, krótko-, średnio- i długoterminowych oraz 
pozytywnych i negatywnych. Wynikiem przedstawionej analizy są rozwiązania mające na celu 
zminimalizowanie potencjalnie negatywnych oddziaływań ustaleń Planu na środowisko 
przyrodnicze. 

Gmina Garbów położona jest w środkowo-zachodniej części woj. lubelskiego. Przez 
obszar gminy przebiega tranzytowa droga nr 17 Lublin - Warszawa. Znajduje się w odległości 20 
km od miasta Lublina. Obszar objęty Planem obejmuje część miejscowości Przybysławice, 
położoną w pobliżu węzła drogowego drogi ekspresowej S12/S17. Zgodnie z podziałem 
fizyczno-geograficznym obszar znajduje się w obrębie mezoregionu Wysoczyzna Lubartowska 
(318.98).  

Rzeźba terenu nie tworzy ograniczeń dla zabudowy. W granicach objętych Planem nie 
występują złoża surowców mineralnych. Obszar znajduje się na równinie denudacyjnej, na 
której występują gleby wytworzone na glinach i piaskach zwałowych pochodzenia 
polodowcowego. Na glebach tych powstały kompleksy żytnio-ziemniaczane, pszenno-żytnie. 
Zgodnie z ewidencją gruntów w granicach opracowania występują: grunty orne oraz drogi. 
W granicach opracowania nie występują cieki i zbiorniki wodne. 

Teren objęty projektem dokumentu położony jest w obrębie jednolitej części wód 
powierzchniowych (JCWP) Białka (RW200023239249), jednolitej części wód podziemnych 
JCWPd PLGW200088 oraz w obrębie głównego zbiornika wód podziemnych (GZWP) nr 406 
„Niecka Lubelska” (Lublin). 

W granicach opracowania nie występują ujęcia wód podziemnych ani ich strefy 
ochronne. 
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Gmina Garbów położona jest w strefie klimatu umiarkowanego o widocznym wpływie 
klimatu kontynentalnego. 

Niewielkie zróżnicowanie siedliskowe nie sprzyja bioróżnorodności. Dodatkowym 
czynnikiem ograniczającym możliwość występowania wielu gatunków jest rolnictwo. Na 
obszarze objętym opracowaniem występuje roślinność związana z uprawami, głównie zbóż oraz 
roślinność segetalna. Występują tu pospolite gatunki zwierzę typowe dla agrocenoz. Fauna jest 
uboga i ogranicza się do gatunków, które przyzwyczaiły się do stałej obecności człowieka. Nie 
występują tu gatunki cenne lub objęte ochrona prawną. Spotykane są gatunki zwierząt 
charakterystyczne dla krajobrazu rolniczego.  

Obszar objęty Planem znajduje się poza formami ochrony przyrody, Ekologicznym 
Systemem Obszarów Chronionych (ESOCH) gminy oraz korytarzami ekologicznymi. 

Na obszarze objętym Planem nie występują zabytki nieruchome, stanowiska 
archeologiczne oraz dobra kultury współczesnej, w związku z czym nie ustala się zasad ich 
ochrony; 

W granicach opracowania dominują tereny niezabudowane położone w sąsiedztwie 
istniejącej zabudowy o funkcji zagrodowej i jednorodzinnej. Dominują grunty orne z niewielkimi 
zadrzewieniami śródpolnymi. 

Celem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest kształtowanie ładu 
przestrzennego oraz ponadlokalnych i lokalnych interesów publicznych. Ustalenia Planu 
regulują działania inwestycyjne na obszarze objętym opracowaniem. Uwzględniając 
uwarunkowania środowiskowe, istniejące zagospodarowanie oraz obowiązki wynikające 
z nadrzędnych aktów prawnych Plan określa zasady wzajemnych powiązań funkcjonalnych 
i przestrzennych. 

W projekcie Planu wyznaczono: teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, 
oznaczony symbolem 1P, teren drogi publicznej klasy lokalnej (powiatowej), oznaczony 
symbolem 1KDL. 

Projekt Planu dopuszcza lokalizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko i zakazuje budowy zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej 
awarii przemysłowej. 

W obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Garbów przyjętym 
Uchwałą Nr XXXIV/188/01 Rady Gminy Garbów z dnia 8 grudnia 2001 r. z późniejszymi 
zmianami przedmiotowy obszar położony jest na terenach rezerwowych przeznaczonych pod 
przemysł, składy i bazy, na terenach rolniczych oraz pod zalesienie. W Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Garbów obszar ten leży w strefie 
przemysłowo – rzemieślniczej. 

Plan nie wprowadza funkcji emitującej szkodliwe substancje do gruntu, wód czy 
atmosfery oraz funkcji zmieniających warunki siedliskowe i gruntowo-wodne na dużą skalę, 
w związku z tym nie prognozuje się transgranicznych oddziaływań na środowisko. 

Przewidywane oddziaływania będące następstwem realizacji zapisów Planu: 

a) pozytywne: 

• rozwój społeczno – ekonomiczny gminy, 

• poprawa jakości życia mieszkańców gminy, 

• ustalenie kierunków rozwoju przestrzennego gminy i dostosowanie ich do aktualnych 
potrzeb; 

b) negatywne: 

• wzrost emisji niskiej ze źródeł dostarczania ciepła, 
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• wzrost emisji spalin wzdłuż ciągów komunikacyjnych, 

• wzrost ilości wytwarzanych ścieków i odpadów,  

• wyłączenie części gleb z produkcji rolnej, 

• likwidacja roślinności i siedlisk zwierząt na obszarach przeznaczonych do zabudowy. 

W omawianym dokumencie uwzględniono szereg aktów prawnych ustanowionych na 
szczeblu międzynarodowym (konwencje), europejskim (dyrektywy) i krajowym (ustawy, 
rozporządzenia, polityki, strategie). Podstawowym celem ochrony środowiska, ustanowionym 
na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, jest ochrona zasobów środowiska. 
Gwarancją zachowania standardów jakości środowiska jest przeprowadzenie procedury oceny 
oddziaływania na środowisko.  

Rozwiązania zaproponowane w projektowanym dokumencie są najbardziej racjonalne, 
przyniosą najwięcej korzyści i jednocześnie będą w jak najmniejszym stopniu oddziaływać 
negatywnie na środowisko i obszary Natura 2000. 

Wyznaczone funkcje i wybrane lokalizacje zapewniają możliwość ochrony trwałości 
podstawowych procesów przyrodniczych oraz warunków odnawialności zasobów środowiska.  
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Oświadczam, że zgodnie z art. 74a ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko posiadam niezbędne kwalifikacje 
do wykonania prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko. 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
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