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1. POMSTAPA PRAPNA 

ObowiąYek prYeprowaTYenia poVWępowania VWraWegicYnej ocenX oTTYiałXwania na 
śroTowiVko Tla TokumenWów planiVWXcYnXcUH w WXm VWuTium uwarunkowań i kierunków 
zagoVpoTarowania przeVWrzennego nakłaTa arW. 46 pkW 1 uVWawX Y Tnia 3 paźTYiernika 2008 r. 
o uToVWępnianiu informacji o śroTowiVku i jego ocUronieH uTYiale VpołecYeńVWwa w ocUronie 
śroTowiVka  oraY  ocenacU  oTTYiałXwania  na  śroTowiVko  (Wj.  MY.  U.  2017H  poY.  1405 Y późn. 
Ym.). P YakreV poVWępowania VWraWegicYnego wcUoTYi opracowanie Prognozy oTTziaływania 
na śroTowiVko VkuWków realizacji TokumenWu planiVWycznego. SYcYegółowX YakreV prognoYX 
określa arW. 51 ww. uVWawX o uToVWępnianiu informacji o śroTowiVku i jego ocUronieH uTYiale 
VpołecYeńVWwa w ocUronie śroTowiVka oraY ocenacU oTTYiałXwania na śroTowiVko. 

RakreV WerXWorialnX określa UcUwała Nr XLIXI302I14 RaTX GminX Pólka Y Tnia 7 liVWopaTa 
2014 r. w Vprawie prYXVWąpienia To VporYąTYania YmianX VWuTium uwarunkowań i kierunków 
YagoVpoTarowania prYeVWrYennego gminX PólkaH kWóra jeTnocYeśnie roYpocYęła proceTurę 
opracowania niniejVYej prognoYX.  

 

2. PRRNMÓIOTH CNLH RAORNS OPRACOPANIA 

PowierYcUnia obVYaru opracowania obejmuje Gminę Pólka w jej granicacU 
aTminiVWracXjnXcU i wXnoVi 7276 Ua. ObVYarH poTYielonX aTminiVWracXjnie na 18 VołecWwH 
YamieVYkuje 11795 oVób. P gminie Pólka brak jeVW jeTnoYnacYnie wXkVYWałconego ośroTka 
oVaTnicYegoH poViaTającego TominującX cUarakWer w VWoVunku To poYoVWałXcU miejVcowości 
poT wYglęTem pełnionXcU funkcji. NajwiękVYXm poT wYglęTem licYbX mieVYkańców 
ośroTkiem jeVW Turka – oVieTle Łorek. NaVWępnie miejVcowość TurkaH  ŁuVYcYów PierwVYX i 
ŁuVYcYów Mrugi. 

Gmina Pólka położona jeVW w północno-wVcUoTniej cYęści powiaWu lubelVkiego oraY w 
cenWralnej cYęści wojewóTYWwa lubelVkiego. OT północX granicYX Y gminą wiejVką Niemce 
(powiaW lubelVki) oraY gminą wiejVką SpicYXn (powiaW łęcYXńVki)H oT połuTniowego-YacUoTu Y 
miaVWem na prawacU powiaWu LublinemH oT połuTnia Y gminą miejVką ŚwiTnik (powiaW 
świTnicki)H oT połuTniowego-wVcUoTu Y gminą wiejVką Óełgiew (powiaW świTnicki)H a oT 
wVcUoTu Y gminą miejVko-wiejVką ŁęcYna (powiaW łęcYXńVki). 

Re wYglęTu na TogoTne warunki klimaWXcYno-glebowe (wXVoki uTYiał gleb o klaVie 
boniWacXjnej I-III) oraY VWoVunkowo niewielki VWopień pokrXcia laVamiH wioTącą funkcją gminX 
jeVW rolnicWwo.  RolnicWwo jeVW YwiąYane Y YakorYenioną WraTXcją upraw i UoTowli w WXm 
regionie. Mrugą wioTącą funkcją jeVW mała oraY śreTnia prYeTViębiorcYość. Jej roYwój 
VYcYególnie wiTocYnX jeVW w miejVcowościacU położonXcU najbliżej miaVWa Lublin oraY prYX 
TrogacUJ ekVpreVowejH krajowej i wojewóTYkiej. Ok. 79H5% powierYcUni gminX VWanowią 
użXWki rolne. LaVX oraY grunWX YaTrYewione i YakrYewione Yajmują YaleTwie ok. 13% obVYaru 
gminX. TerenX mieVYkaniowe i prYemXVłowe Yajmują niewielki procenW powierYcUni – ok. 
1H1%.  

Ra główne prYeVłankiH prowaTYące To YmianX VWuTiumH uYnano Tokonujące Vię w 
oVWaWnicU laWacU YmianX w YagoVpoTarowaniu prYeVWrYennXm oraY iVWoWne YmianX w 
prYepiVacU prawa ToWXcYące m.in. wXmogów YwiąYanXcU Y opracowaniem VWuTiów. PoWrYeba 
YmianX YagoVpoTarowania obVYaru gminX powVWała również w wXniku VkłaTanXcU wnioVków 
prYeY mieVYkańcówH właścicieli lub użXWkowników Werenów – VXgnaliYującXcU poWrYebX Ymian 
w WXm YakreVie. 
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IVWoWą prognoYX jeVW naukowe prYewiTXwanie możliwXcU Yagrożeń1 Tla  śroTowiVka  i  
ogranicYanie icU roYmiaru już na eWapie planowania. Celem Yaś jeVW opWXmaliYacja proceVu 
poTejmowania TecXYji YeYwalającej na Tane prYeYnacYenie i użXWkowanie WerenuH a więc 
pośreTnio na realiYację Tanego prYeTVięwYięcia. Tak więcH prognoYa oTTYiałXwania na 
śroTowiVko projekWu VWuTium uwarunkowań i kierunków YagoVpoTarowania prYeVWrYennegoJ 
1) oceni cYX i jak YapiVane w projekcie VWuTium kierunki YagoVpoTarowania prYeVWrYennego 
wpłXną na śroTowiVko oraY cYX i w jakim VWopniu naruVYą YaVaTX prawiTłowej goVpoTarki 
YaVobami naWuralnXmiH 
2) YwerXfikuje projekWowane uVWalenia VWuTium poT wYglęTem uwarunkowań prYXroTnicYXcU 
oraY YgoTności projekWu Y YaVaTami Yrównoważonego roYwoju oraY akWami i TokumenWami 
wXżVYego VYcYeblaH 
3) określi VkuWki wTrożenia TokumenWu. 
 

PrognoYa nie jeVW więc TokumenWem roYVWrYXgającXm o VłuVYności realiYacji YamierYeń 
inweVWXcXjnXcU prYewiTYianXcU projekWowanXmi uVWaleniami VWuTiumH a jeTXnie 
opracowaniem prYeTVWawiającXm prawTopoTobne VkuWki jakie nieVie Ya Vobą realiYacja 
uVWaleń VWuTium na poVYcYególne komponenWX śroTowiVka w icU wYajemnXm powiąYaniuH w 
VYcYególności na ekoVXVWemXH krajobraYH luTYiH Tobra maWerialne i Tobra kulWurX. 

 
NiniejVYą prognoYę VporYąTYono  w  oparciu  o  wXmogi  arW.  51  uVW  2.  uVWawX  Y  Tnia  3  

paźTYiernika 2008 r. o uToVWępnianiu informacji o śroTowiVku i jego ocUronieH uTYiale w 
ocUronie śroTowiVka oraY o ocenacU oTTYiałXwania na śroTowiVkoH uwYglęTniając 
jeTnocYeśnie  wnioVki  Regionalnego  MXrekWora  OcUronX  ŚroTowiVka  w  Lublinie  oraY  
PańVWwowego PowiaWowego InVpekWora SaniWarnego w Lublinie To opracowXwanej prognoYXH 
Vkierowane piVmamiH oTpowieTnioJ 
1) POOŚ.411.12.2018.ÓH Y Tnia 5 kwieWnia 2018 r. (wpłXnęłoJ 5 kwieWnia 2018 r.)H 
2) NR – 700I24I2018 Y Tnia 13 marca 2018 r. (wpłXnęłoJ 16 marca 2018 r.). 
 

RgoTnie Y określonXmi wXmogami prawnXmiH niniejVYa prognoYa oTTYiałXwania na 
śroTowiVkoJ 
1) YawieraJ 

a) informacje o YawarWościH głównXcU celacU projekWowanego TokumenWu oraY jego 
powiąYaniacU Y innXmi TokumenWamiH 
b) informacje o meWoTacU YaVWoVowanXcU prYX VporYąTYaniu prognoYXH 
c) propoYXcje ToWXcYące prYewiTXwanXcU meWoT analiYX VkuWków realiYacji poVWanowień 
projekWowanego TokumenWu oraY cYęVWoWliwości jej prYeprowaTYaniaH 
T) informacje o możliwXm WranVgranicYnXm oTTYiałXwaniu na śroTowiVkoH 
e) VWreVYcYenie VporYąTYone w jęYXku nieVpecjaliVWXcYnXm; 

2) określaH analiYuje i oceniaJ 
a) iVWniejącX VWan śroTowiVka oraY poWencjalne YmianX Wego VWanu w prYXpaTku braku 
realiYacji projekWowanego TokumenWuH 
b) VWan śroTowiVka na obVYaracU objęWXcU prYewiTXwanXm YnacYącXm oTTYiałXwaniemH 

                                                             
1 PrognoYowanie Ymian śroTowiVka prYXroTnicYego możliwe jeVW Wakże Tla obVYarów naWuralnXcU cYX półnaWuralnXcU. RoYumiane może bXć 
wWeTX jako cYaVo-prYeVWrYenna i VWrukWuralno-TXnamicYna WranVformacja geokomplekVów YacUoTYąca poT wpłXwem cYXnników 
prYXroTnicYXcUH jak i goVpoTarcYXcU (RicUling A.H1992 Ya Nikołajew P.A.H 1997). Jak Yauważa RicUling (1992) Ya innXmi naukowcamiH 
więkVYość prognoY YmierYa To określenia anWropogenicYnego prYekVYWałcenia śroTowiVkaH co wXnika Y fakWuH iż TYiałalność cYłowieka 
VWanowi poTVWawowe źróTło Ymian prYXroTX [i śroTowiVka (auWor)]. 
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c) iVWniejące problemX ocUronX śroTowiVka iVWoWne Y punkWu wiTYenia realiYacji 
projekWowanego TokumenWuH w VYcYególności ToWXcYące obVYarów poTlegającXcU 
ocUronie na poTVWawie uVWawX Y Tnia 16 kwieWnia 2004 r. o ocUronie prYXroTXH 
T) cele ocUronX śroTowiVka uVWanowione na VYcYeblu mięTYXnaroTowXmH 
wVpólnoWowXm i krajowXmH iVWoWne Y punkWu wiTYenia projekWowanego TokumenWuH oraY 
VpoVobXH w jakicU We cele i inne problemX śroTowiVka YoVWałX uwYglęTnione poTcYaV 
opracowXwania TokumenWuH 
e) prYewiTXwane YnacYące oTTYiałXwaniaH w WXm oTTYiałXwania beYpośreTnieH 
pośreTnieH wWórneH VkumulowaneH króWkoWerminoweH śreTnioWerminowe i 
długoWerminoweH VWałe i cUwilowe oraY poYXWXwne i negaWXwneH na cele i prYeTmioW 
ocUronX obVYaru NaWura 2000 oraY inWegralność Wego obVYaruH a Wakże na śroTowiVkoH a 
w VYcYególności naJ 

– różnoroTność biologicYnąH 
– luTYiH 
– YwierYęWaH 
– roślinXH 
– woTęH 
– powieWrYeH 
– powierYcUnię YiemiH 
– krajobraYH 
– klimaWH 
– YaVobX naWuralneH 
– YabXWkiH 
– Tobra maWerialne 
Y uwYglęTnieniem Yależności mięTYX WXmi elemenWami śroTowiVka i mięTYX 
oTTYiałXwaniami na We elemenWX; 

3) prYeTVWawiaJ 
a) roYwiąYania mające na celu YapobieganieH ogranicYanie lub kompenVację prYXroTnicYą 
negaWXwnXcU oTTYiałXwań na śroTowiVkoH mogącXcU bXć reYulWaWem realiYacji 
projekWowanego TokumenWuH 
b) biorąc poT uwagę cele i geograficYnX YaVięg TokumenWu – roYwiąYania alWernaWXwne 
To roYwiąYań YawarWXcU w projekWowanXm Tokumencie wraY Y uYaVaTnieniem icU 
wXboru oraY opiV meWoT Tokonania ocenX prowaTYącej To Wego wXboru albo 
wXjaśnienie braku roYwiąYań alWernaWXwnXcUH w WXm wVkaYania napoWkanXcU WruTności 
wXnikającXcU Y nieToVWaWków WecUniki lub luk we wVpółcYeVnej wieTYX. 

 
InWegralną cYęścią opracowania jeVW YałącYnik graficYnX. 
 

3. ÓNTOMY RASTOSOPANN PRRY SPORRĄMRANIU PROGNORY 

PoTVWawą To VporYąTYenia prognoYX oTTYiałXwania na śroTowiVko jeVW projekW YmianX 
VWuTium uwarunkowań i kierunków YagoVpoTarowania prYeVWrYennego gminX Pólka. 
PrognoYa ToVWoVowana jeVW To roTYaju i Vkali TokumenWu jakim jeVW projekW VWuTium – To 
Vkali ToVWoVowano VWopień VYcYegółowości analiY oraY opiV VWanu śroTowiVka. 
 

CYęści opiVowa i graficYna prognoYX Vą wXnikiem analiY i ocen poWencjalnXcU VkuWków 
jakie mogłabX VpowoTować realiYacja projekWu VWuTium w VWoVunku ToJ 
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1) VWuTium obecnie obowiąYującegoH 
2) obecnego VWanu śroTowiVka obVYaru gminX oraY jego oWocYenia. 
SYcYegółowe ocenX ToWXcYXłX prYeTe wVYXVWkim YagaTnień Y YakreVu VWanu i funkcjonowania 
śroTowiVkaH jego YagrożeńH oTporności i YTolności To regeneracjiH roYwiąYań funkcjonalno-
prYeVWrYennXcU i innXcU uVWaleń YawarWXcU w projekcie VWuTiumH Yagrożeń śroTowiVka oraY 
możliwości roYwiąYań eliminującXcU lub ogranicYającXcU negaWXwne oTTYiałXwania na 
śroTowiVko. 
 

RoYTYiał „OcenX  i  analiYX”  VkłaTa  Vię Y  TwócU  YaVaTnicYXcU  cYęściJ  cYęści  pierwVYej  
określającej akWualnX VWan śroTowiVka YgoTnie Y YapiVami VWuTiumH opracowania 
ekofiYjograficYnego i TanXmi PojewóTYkiego InVpekWoraWu OcUronX ŚroTowiVka oraY cYęści 
Trugiej - prognoYX oTTYiałXwania na śroTowiVko. PrognoYa oTTYiałXwania na śroTowiVko 
obejmuje wVYXVWkie WerenX objęWe VWuTiumH kWóre po icU generaliYacji poT wYglęTami 
ocenianXmi w WXm opracowaniu YoVWałX poTTane ocenie. PoVYcYególne kaWegorie obVYarów 
poTTano analiYie możliwego YnacYącego oTTYiałXwania na poVYcYególne elemenWX 
śroTowiVkaJ różnoroTność biologicYnąH luTYiH YwierYęWaH roślinXH woTęH powieWrYeH 
powierYcUnię YiemiH krajobraYH klimaWH YaVobX naWuralneH YabXWkiH Tobra maWerialne oraY 
Yależności mięTYX wXmienionXmi elemenWami śroTowiVka i mięTYX oTTYiałXwaniami na We 
elemenWX  -  YgoTnie  Y  arW.  51  uVW.  2  pkW  2  liW  e  uVWawX  Y  Tnia  3  paźTYiernika  2008  r.  o  
uToVWępnianiu informacji o śroTowiVku i jego ocUronieH uTYiale VpołecYeńVWwa w ocUronie 
śroTowiVka  oraY  ocenacU  oTTYiałXwania  na  śroTowiVko  (Wj.  MY.  U.  2017H  poY.  1405 Y późn. 
Ym.). P opiVie uwYglęTniono prYewiTXwane YnacYące oTTYiałXwanieH w WXm beYpośreTnieH 
pośreTnieH wWórneH VkumulowaneH króWkoWerminoweH śreTnioWerminowe i TługoWerminoweH 
VWałe i cUwiloweH poYXWXwne i negaWXwne.  
 
PoTVWawowXmi maWeriałami źróTłowXmi To opracowania prognoYX bXłXJ 
− SWuTium uwarunkowań i kierunków YagoVpoTarowania prYeVWrYennego gminX Pólka 

prYXjęWe  ucUwałą nr  XXXII254I01  RaTX  GminX  Pólka  Y  Tnia  6  liVWopaTa  2001  r.  Ye  
Ymianami wprowaTYonXmi ucUwałami nr IXI51I07 Y Tnia 25 cYerwca 2007 r.H nr 
XXXI190I08 Y Tnia 27 liVWopaTa 2008 r.H nr XXXVIIII246I09 Y Tnia 4 maja 2009 r. oraY nr 
XXVIIII173I2013 Y Tnia 25 VWXcYnia 2013 r.; 

− NkofiYjografia gminX Pólka Y  2007 r.; 
− Program OcUronX ŚroTowiVka GminX Pólka na laWa 2004-2007 Y 2004 r.; 
− Program OcUronX ŚroTowiVka na laWa 2017-2020 Y perVpekWXwą To roku 2024 Tla GminX 

Pólka Y 2017 r.; 
− Plan GoVpoTarki NiVkoemiVXjnej Tla GminX Pólka Y 2015 r.; 
− AnaliYa VWanu goVpoTarki oTpaTami komunalnXmi na Werenie gminX Pólka Y 2016 r.; 
− ucUwałX o prYXjęciu obowiąYującXcU miejVcowXcU planów YagoVpoTarowania 

prYeVWrYennego Tla obVYaru gminX Pólka wraY Y YałącYnikami; 
− LokalnX Program RewiWaliYacji GminX Pólka na laWa 2017-2023 Y 2017 r.; 
− SWraWegia roYwoju GminX Pólka na laWa 2007-2020 Y 2012 r.; 
− AkWualiYacja powiaWowego Programu OcUronX ŚroTowiVka Tla powiaWu LubelVkiego na 

laWa 2014-2017 Y perVpekWXwą To 2021 roku Y 2014 r.; 
− Program OcUronX ŚroTowiVka PojewóTYWwa LubelVkiego na laWa 2016 – 2019 Y 

perVpekWXwą To roku 2023 Y 2016 r.; 
− Program GoVpoTarki OTpaTami Tla PojewóTYWwa LubelVkiego 2022 Y 2016 r.; 
− Plan RagoVpoTarowania PrYeVWrYennego PojewóTYWwa LubelVkiego Y 2015 r.; 
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− Program goVpoTarki woTnej wojewóTYWwa lubelVkiego Y 2003 r.; 
− Plan goVpoTarowania woTami na obVYarYe TorYecYa PiVłX Y 2016 r.; 
− SWraWegicYnX plan aTapWacji Tla VekWorów i obVYarów wrażliwXcU na YmianX klimaWu To 

roku 2020 Y perVpekWXwą To roku 2030 Y 2013 r. opracowanX prYeY ÓiniVWerVWwo 
ŚroTowiVka; 

− PoraTnik ToWXcYącX włącYania problemaWXki Ymian klimaWu i różnoroTności biologicYnej 
To ocenX oTTYiałXwania na śroTowiVko Y 2013 r. opublikowanX prYeY OomiVję NuropejVką; 

− PoraTnik ToWXcYącX uwYglęTniania problemaWXki Ymian klimaWu i różnoroTności 
biologicYnej w VWraWegicYnej ocenie oTTYiałXwania na śroTowiVko Y 2013 r. opublikowanX 
prYeY OomiVję NuropejVką; 

− Opinia geoWecUnicYna Tla roYpoYnania warunków grunWowo-woTnXcUH poT kąWem 
lokaliYacji cmenWarYaH na Werenie TYiałek nr 320I4 i 316I2 w miejVcowości Mługie Y 2018 r.; 

− GUSH Łank ManXcU LokalnXcU; 
− ŁaYX ManXcU PańVWwowego InVWXWuWu GeologicYnego 

IUWWpJIIwww.pgi.gov.plIplIgeologicYne-baYX-TanXcUI; 
− ObVYarX NaWura 2000 IUWWpJIInaWura2000.gToV.gov.plI; 
− GeoVerwiV Generalnej MXrekcji OcUronX ŚroTowiVka UWWpJIIgeoVerwiV.gToV.gov.plImapXI; 
− GeoporWal Orajowego RarYąTu GoVpoTarki PoTnej 

IUWWpJIIgeoporWal.kYgw.gov.plIgpWkYgwIcaWalogImainIUome.pageI; 
− Łank ManXcU o LaVacU IUWWpJIIwww.bTl.laVX.gov.plIporWalI; 
− Mane Ye VWronX NaTleśnicWwa ŚwiTnik 

IUWWpJIIwww.VwiTnik.lublin.laVX.gov.plI; 
− RaporWX PojewóTYkiego InVpekWoraWu OcUronX ŚroTowiVka w Lublinie 

/UWWpJIIwww.wioV.lublin.plI 
o RaporW o VWanie śroTowiVka w wojewóTYWwie lubelVkim w 2016 oraY w laWacU 

2013-2015H 
o Ocena jakości powieWrYa w wojewóTYWwie lubelVkim Ya 2016 i 2015 r.H 
o PięcioleWnia ocena jakości powieWrYa poT kąWem YaniecYXVYcYeniaJ SO2H NO2H 

NOXH COH benYenemH O3H pXłem PÓ10H pXłem PÓ2H5H oraY AVH CTH NiH Pb i Ł(a)P 
w wojewóTYWwie lubelVkim Y 2014 r.H 

o SWan jeTnoliWXcU cYęści wóT powierYcUniowXcU baTanXcU w laWacU 2010-2015H 
o RaporW ocenX VWanu klimaWu akuVWXcYnego wojewóTYWwa lubelVkiego w laWacU 

2012-2016 Y 2017 r.; 
− OonTracki J.J Geografia fiYXcYna PolVkiH PPN 2000; 
− ÓaWuVYkiewicY J.J PoWencjalna roślinność naWuralna i geoboWanicYna regionaliYacja PolVkiH 

2008; 
− PXVocki C.H SikorVki P.J ŃiWoVocjologia VWoVowana w ocUronie i kVYWałWowaniu krajobraYu. 

PXT. SGGP 2009. 
 
oraY naVWępujące akWX prawneJ 
− UVWawa Y Tnia 3 paźTYiernika 2008 r. o uToVWępnianiu informacji o śroTowiVku i jego 

ocUronieH uTYiale VpołecYeńVWwa w ocUronie śroTowiVka oraY o ocenacU oTTYiałXwania 
na śroTowiVko (Wj. MY. U. 2017H poY. 1405 Y późn. Ym.); 

− UVWawa Y Tnia 27 kwieWnia 2001 r. Prawo ocUronX śroTowiVka (Wj. MY. U. 2018H poY. 799); 
− UVWawa Y Tnia 16 kwieWnia 2004 r. o ocUronie prYXroTX (Wj. MY. U. 2018H poY. 142 Y późn. 

Ym.); 
− UVWawa Y Tnia 20 lipca 2017 r. Prawo woTne (Wj. MY. U. Y 2017H poY. 1566 Y późn. Ym.); 
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− UVWawa Y Tnia 3 luWego 1995 r. o ocUronie grunWów rolnXcU i leśnXcU (Wj. MY. U. 2017H poY. 
1161); 

− UVWawa Y Tnia 28 wrYeśnia 1991 r. o laVacU (Wj. MY. U. 2017H poY. 788 Y późn. Ym.); 
− UVWawa Y Tnia 14 gruTnia 2012 r. o oTpaTacU (Wj. MY. U. 2018H poY. 21 Y późn. Ym.); 
− UVWawa Y Tnia Y Tnia 9 cYerwca 2011 r. Prawo geologicYne i górnicYe (Wj. MY. U. 2017H poY. 

2126 Y późn. Ym.); 
− UVWawa Y Tnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i YagoVpoTarowaniu prYeVWrYennXm (Wj. MY. 

U. 2017H poY. 1073 Y późn. Ym.); 
− UVWawa  Y  Tnia  23  lipca  2003  r.  o  ocUronie  YabXWków  i  opiece  naT  YabXWkami  (Wj.  MY.  U.  

2017H poY. 2187 Y późn. Ym.); 
− RoYporYąTYenie ÓiniVWra InfraVWrukWurX Y Tnia 26 Vierpnia 2003 r. w Vprawie wXmaganego 

YakreVu projekWu miejVcowego planu YagoVpoTarowania prYeVWrYennego (MY. U. Y 2003 r.H 
Nr 164H poY. 1587).; 

− RoYporYąTYenie RaTX ÓiniVWrów Y Tnia 9 liVWopaTa 2010 r. w Vprawie prYeTVięwYięć 
mogącXcU YnacYąco oTTYiałXwać na śroTowiVko( Wj. MY. U. 2016H poY. 71); 

− RoYporYąTYenia ÓiniVWra ŚroTowiVka Y Tnia 9 gruTnia 2014 r. w Vprawie kaWalogu 
oTpaTów (MY. U. 2014H poY. 1923); 

− RoYporYąTYenie ÓiniVWra ŚroTowiVka Y Tnia 14 cYerwca 2007 r. w Vprawie TopuVYcYalnXcU 
poYiomów UałaVu w śroTowiVku (Wj. MY. U. 2014 poY. 112); 

− RoYporYąTYenie ÓiniVWra ŚroTowiVka Y Tnia 9 paźTYiernika 2014 r. w Vprawie ocUronX 
gaWunkowej roślin (MY. U. 2014H poY. 1409); 

− RoYporYąTYenie ÓiniVWra ŚroTowiVka Y Tnia 16 gruTnia 2016 r. w Vprawie ocUronX 
gaWunkowej YwierYąW (MY. U. 2016H poY. 2183); 

− RoYporYąTYenie ÓiniVWra ŚroTowiVka Y Tnia 9 paźTYiernika 2014 r. w Vprawie ocUronX 
gaWunkowej grYXbów (MY. U. 2014H poY. 1408); 

− RoYporYąTYenie ÓiniVWra ŚroTowiVka Y Tnia 13 kwieWnia 2010 r. w Vprawie VieTliVk 
prYXroTnicYXcU oraY gaWunków będącXcU prYeTmioWem YainWereVowania PVpólnoWXH  a 
Wakże krXWeriów wXboru obVYarów kwalifikującXcU Vię To uYnania lub wXYnacYenia jako 
obVYarX NaWura 2000 (MY. U. 2014H poY. 1713). 
 

4. INŃORÓACJA O RAPARTOŚCIH GŁÓPNYCH CNLACH PROJNOTU STUMIUÓ 
UPARUNOOPAŃ I OINRUNOÓP RAGOSPOMAROPANIA PRRNSTRRNNNNGOH JNGO 
POPIĄRANIACH R INNYÓI MOOUÓNNTAÓI 
 
4.1. RawarWość TokumenWu 

ProjekW YmianX VWuTium uwarunkowań i kierunków YagoVpoTarowania prYeVWrYennego 
GminX Pólka YwanX Talej „projekWem VWuTium” jeVW VporYąTYanX w WrXbie uVWawX Y Tnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i YagoVpoTarowaniu prYeVWrYennXm (Wj. MY. U. 2017H poY. 1073)H 
Yaś jego YawarWość jeVW YgoTna Y YakreVem prYeTmioWowXm określonXm w arW. 10 uVW. 1 i 2 
powołanej wXżej uVWawX oraY RoYporYąTYeniem ÓiniVWra InfraVWrukWurX Y Tnia 28 kwieWnia 
2004 r. w Vprawie YakreVu projekWu VWuTium uwarunkowań i kierunków YagoVpoTarowania 
prYeVWrYennego gminX (MY. U. Y 2004 r.H Nr 118H poY. 1233).  

Na Wreść TokumenWu prYeTłożonego To ocenX VkłaTają Vię Twie główne cYęściJ WekVWowa 
oraY graficYna w Vkali 1J10000. 
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Pg arW. 10 uVW. 1 uVWawX o planowaniu i YagoVpoTarowaniu prYeVWrYennXm - w VWuTium 
uwYglęTnia Vię uwarunkowania wXnikające w VYcYególności YJ 
1) ToWXcUcYaVowego prYeYnacYeniaH YagoVpoTarowania i uYbrojenia Werenu; 
2) VWanu łaTu prYeVWrYennego i wXmogów jego ocUronX; 
3) VWanu śroTowiVkaH w WXm VWanu rolnicYej i leśnej prYeVWrYeni proTukcXjnejH wielkości i 
jakości YaVobów woTnXcU oraY wXmogów ocUronX śroTowiVkaH prYXroTX i krajobraYuH w WXm 
krajobraYu kulWurowego; 
4) VWanu TYieTYicWwa kulWurowego i YabXWków oraY Tóbr kulWurX wVpółcYeVnej; 
4a) rekomenTacji i wnioVków YawarWXcU w auTXcie krajobraYowXm lub określenia prYeY 
auTXW krajobraYowX granic krajobraYów priorXWeWowXcU; 
5) warunków i jakości żXcia mieVYkańcówH w WXm ocUronX icU YTrowia; 
6) Yagrożenia beYpiecYeńVWwa luTności i jej mienia; 
7) poWrYeb i możliwości roYwoju gminXH uwYglęTniającXcU w VYcYególnościJ 

a) analiYX ekonomicYneH śroTowiVkowe i VpołecYneH 
b) prognoYX TemograficYneH w WXm uwYglęTniająceH Wam gTYie Wo uYaVaTnioneH 
migracje w ramacU miejVkicU obVYarów funkcjonalnXcU ośroTka wojewóTYkiegoH 
c) możliwości finanVowania prYeY gminę wXkonania Vieci komunikacXjnej i 
infraVWrukWurX WecUnicYnejH a Wakże infraVWrukWurX VpołecYnejH VłużącXcU realiYacji 
YaTań właVnXcU gminXH 
T) bilanV Werenów prYeYnacYonXcU poT YabuTowę; 

8) VWanu prawnego grunWów; 
9) wXVWępowania obiekWów i Werenów cUronionXcU na poTVWawie prYepiVów oTrębnXcU; 
10) wXVWępowania obVYarów naWuralnXcU Yagrożeń geologicYnXcU; 
11) wXVWępowania uTokumenWowanXcU Yłóż kopalinH YaVobów wóT poTYiemnXcU oraY 
uTokumenWowanXcU komplekVów poTYiemnego VkłaTowania TwuWlenku węgla; 
12) wXVWępowania Werenów górnicYXcU wXYnacYonXcU na poTVWawie prYepiVów oTrębnXcU; 
13) VWanu VXVWemów komunikacji i infraVWrukWurX WecUnicYnejH w WXm VWopnia uporYąTkowania 
goVpoTarki woTno-ściekowejH energeWXcYnej oraY goVpoTarki oTpaTami; 
14) YaTań VłużącXcU realiYacji ponaTlokalnXcU celów publicYnXcU; 
15) wXmagań ToWXcYącXcU ocUronX prYeciwpowoTYiowej. 
 

Pg arW. 10 uVW. 2 ww. uVWawX w VWuTium określa Vię w VYcYególnościJ  
1)  uwYglęTniające bilanV Werenów prYeYnacYonXcU poT YabuTowęH  o  kWórXm mowa w uVW.  1  
pkW 7 liW. TJ 

a) kierunki Ymian w VWrukWurYe prYeVWrYennej gminX oraY w prYeYnacYeniu WerenówH w 
WXm wXnikające Y auTXWu krajobraYowegoH 
b) kierunki i wVkaźniki ToWXcYące YagoVpoTarowania oraY użXWkowania WerenówH w 
WXm WerenX prYeYnacYone poT YabuTowę oraY WerenX wXłącYone VpoT YabuTowX; 

2) ucUylony; 
3) obVYarX oraY YaVaTX ocUronX śroTowiVka i jego YaVobówH ocUronX prYXroTXH krajobraYuH w 
WXm krajobraYu kulWurowego i uYTrowiVk; 
4) obVYarX i YaVaTX ocUronX TYieTYicWwa kulWurowego i YabXWków oraY Tóbr kulWurX 
wVpółcYeVnej; 
5) kierunki roYwoju VXVWemów komunikacji i infraVWrukWurX WecUnicYnej; 
6) obVYarXH na kWórXcU roYmieVYcYone będą inweVWXcje celu publicYnego o YnacYeniu 
lokalnXm; 
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7) obVYarXH na kWórXcU roYmieVYcYone będą inweVWXcje celu publicYnego o YnacYeniu 
ponaTlokalnXmH YgoTnie Y uVWaleniami planu YagoVpoTarowania prYeVWrYennego 
wojewóTYWwa i uVWaleniami programówH o kWórXcU mowa w arW. 48 uVW. 1; 
8) obVYarXH Tla kWórXcU obowiąYkowe jeVW VporYąTYenie miejVcowego planu Ya-
goVpoTarowania prYeVWrYennego na poTVWawie prYepiVów oTrębnXcUH w WXm obVYarX 
wXmagające prYeprowaTYenia Vcaleń i poTYiału nierucUomościH a Wakże obVYarX prYeVWrYeni 
publicYnej; 
9) obVYarXH Tla kWórXcU gmina YamierYa VporYąTYić miejVcowX plan YagoVpoTarowania 
prYeVWrYennegoH w WXm obVYarX wXmagające YmianX prYeYnacYenia grunWów rolnXcU i leśnXcU 
na cele nierolnicYe i nieleśne; 
10) kierunki i YaVaTX kVYWałWowania rolnicYej i leśnej prYeVWrYeni proTukcXjnej; 
11) obVYarX VYcYególnego Yagrożenia powoTYią oraY obVYarX oVuwania Vię maV YiemnXcU; 
12) obiekWX lub obVYarXH Tla kWórXcU wXYnacYa Vię w Yłożu kopalinX filar ocUronnX; 
13) obVYarX pomników YagłaTX i icU VWref ocUronnXcU oraY obowiąYujące na nicU ogranicYenia 
prowaTYenia TYiałalności goVpoTarcYejH YgoTnie Y prYepiVami uVWawX Y Tnia 7 maja 1999 r. o 
ocUronie Werenów bXłXcU UiWlerowVkicU oboYów YagłaTX (MY. U. Y 2015H poY. 2120); 
14) obVYarX wXmagające prYekVYWałceńH reUabiliWacjiH rekulWXwacji lub remeTiacji; 
14a) obVYarX YTegraTowane; 
15) granice Werenów YamknięWXcU i icU VWref ocUronnXcU; 
16) obVYarX funkcjonalne o YnacYeniu lokalnXmH w Yależności oT uwarunkowań i poWrYeb 
YagoVpoTarowania wXVWępującXcU w gminie.  
 

4.2. Główne cele projekWu sWuTium oraY cele poliWyki prYesWrYennej 

Jak VWanowi ArW. 9 uVW 1 uVWawX Y Tnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i YagoVpoTarowaniu 
prYeVWrYennXm  (Wj.  MY.  U.  2017H  poY.  1073)H  poTVWawowXm  celem  projekWu  VWuTium  jeVW  
określenie poliWXki prYeVWrYennej gminXH w WXm lokalnXcU YaVaT YagoVpoTarowania 
prYeVWrYennego. SWuTium jeVW Wakże narYęTYiem implemenWacji planowania wXżVYXcU 
poYiomów Wj. planowania regionalnego i pośreTnio krajowegoH a Wakże narYęTYiem 
koorTXnowania VWraWegicYnXcU YamierYeń gminX i planowania prYeVWrYennego na VYcYeblu 
lokalnXm (ArW. 9 pkW 2). SWuTium mimoH że nie jeVW akWem prawa miejVcowego (ArW. 9 pkW 5)H 
ma moc wiążącą Tla opracowXwanXcU miejVcowXcU planów YagoVpoTarowania 
prYeVWrYennego (ArW. 9 pkW. 4). 

P YwiąYku Y powXżVYXm kierunki YagoVpoTarowania prYeVWrYennego prYeTVWawiono w 
projekcie VWuTium w VpoVób powVYecUnie YroYumiałX w śroTowiVku planiVWów i branżXVWów. 
PiękVYość VWanTarTówH a w VYcYególności oYnacYeń graficYnXcU i liWerowXcU poVYcYególnXcU 
Werenów prYXjęWo wg RoYporYąTYenia ÓiniVWra InfraVWrukWurX Y Tnia 26 Vierpnia 2003 roku w 
Vprawie wXmaganego YakreVu projekWu miejVcowego planu YagoVpoTarowania 
prYeVWrYennego. R uwagi na cUęć YacUowania łaWwości w prYekłaTaniu kierunków roYwoju 
YawarWXcU w VWuTium na uVWalenia VporYąTYanXcU planów miejVcowXcUH w projekcie VWuTium 
YaVWoVowano oYnacYenia Ybliżone To VWanTarTów określonXcU Tla projekWów planów 
miejVcowXcU. Nie mniej jeTnak nie mogą i nie powinnX bXć one inWerpreWowane Wak VamoH jak 
Tla uVWaleń planów miejVcowXcU. 

RTefiniowana w projekcie VWuTium funkcja wioTąca (kierunkowa)H powinna bXć 
WrakWowana w planie miejVcowXm jako funkcja poTVWawowaH kWóra możeH a naweW powinna 
na poYiomie planu miejVcowego YoVWać wYbogacona o funkcje uYupełniająceH nieYbęTne Tla 
pełnej realiYacji kierunku YagoVpoTarowania wXYnacYonego w VWuTium. 
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4.3. PowiąYania projekWu sWuTium Y innymi TokumenWami 

ProjekW VWuTium powVWał w oparciu o TokumenWX VWraWegicYne i planiVWXcYne na VYcYeblu 
krajowXmJ 
− Ooncepcja PoliWXki PrYeVWrYennego RagoVpoTarowania Oraju 2030 Y 2011 r.; 
− SWraWegia RoYwoju Oraju 2020 Y 2012 r.; 

wojewóTYkimJ 
− Plan RagoVpoTarowania PrYeVWrYennego PojewóTYWwa LubelVkiego Y 2015 r.; 
− SWraWegia RoYwoju PojewóTYWwa akWualiYacja lubelVkiego na laWa 2014-2020 Y 

perVpekWXwą To 2030 r.  Y 2013 r.; 
− RegionalnX Program OperacXjnX PojewóTYWwa LubelVkiego na laWa 2014-2020 Y 2015 r.; 
− PojewóTYki program opieki naT YabXWkami w wojewóTYWwie lubelVkim na laWa 2015-

2018 Y 2015 r.; 
− Program OcUronX ŚroTowiVka PojewóTYWwa LubelVkiego na laWa 2016 – 2019 Y 

perVpekWXwą To roku 2023 Y 2016 r.; 
− Program GoVpoTarki OTpaTami Tla PojewóTYWwa LubelVkiego 2022 Y 2016 r.; 
i lokalnXmJ 
− SWraWegia roYwoju GminX Pólka na laWa 2007-2020 Y 2012 r.; 
− LokalnX Program RewiWaliYacji GminX Pólka na laWa 2017-2023 Y 2017 r.; 
− Program OcUronX ŚroTowiVka na laWa 2017-2020 Y perVpekWXwą To roku 2024 Tla GminX 

Pólka Y 2017 r.; 
 

oraY opracowania branżoweJ 
− Opracowanie ekofiYjograficYne To VWuTium uwarunkowań i kierunków 

YagoVpoTarowania prYeVWrYennego gminX Pólka Y 2017 r.; 
− SWuTium uwarunkowań i kierunków YagoVpoTarowania prYeVWrYennego gminX Pólka 

prYXjęWe ucUwałą nr XXXII254I01 RaTX GminX Pólka Y Tnia 6 liVWopaTa 2001 r. Ye 
Ymianami wprowaTYonXmi ucUwałami nr IXI51I07 Y Tnia 25 cYerwca 2007 r.H nr 
XXXI190I08 Y Tnia 27 liVWopaTa 2008 r.H nr XXXVIIII246I09 Y Tnia 4 maja 2009 r. oraY nr 
XXVIIII173I2013 Y Tnia 25 VWXcYnia 2013 r.; 

− mapX Yagrożenia powoTYiowego i mapX rXYXka powoTYiowego uToVWępnione prYeY 
PreYeVa Orajowego RarYąTu GoVpoTarki PoTnej; 

− RejeVWr i inwenWarXYacja Yagrożeń geologicYnXcU 
IUWWpJIIgeoporWal.pgi.gov.plIporWalIpageIporWalIÓIMASGISI; 

i inne nie wXmienione.  
 

5. CHARAOTNRYSTYOIH ANALIRY I OCNNY ISTNINJĄCNGO STANU ŚROMOPISOA 

5.1. CUarakWerysWyka śroTowiska prYyroTnicYego 

SYcYegółowX opiV poTVWawowXcU komponenWów śroTowiVka prYXroTnicYego obVYaru 
opracowania prYeTVWawionX YoVWał w Opracowaniu ekofiYjograficYnXm To VWuTium 
uwarunkowań i kierunków YagoVpoTarowania prYeVWrYennego gminX Pólka Y 2017 r. 
opracowanXm prYeY PHU Óaxi UVługi UrbaniVWXcYne.  

P  prognoYieH  w  celu  uniknięcia  powWórYeń YaVWoVowano  VkróconX  opiV  śroTowiVkaH  Ye  
VYcYególnXm poTkreśleniem elemenWów ważnXcU Tla prYeprowaTYanXcU ocen i analiY. 
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5.1.1. CUarakWerysWyka warunków abioWycYnycU 

5.1.1.1. ŁuTowa geologicYnaH geomorfologia i rYeźba Werenu  

PoT wYglęTem regionaliYacji fiYXcYnogeograficYnej wg OonTrackiego gmina Pólka 
YnajTuje Vię na WerenieJ 

ProwincjiJ Niż ŚroTkowoeuropejVki 
PoTprowincjiJ NiYinX ŚroTkowopolVkie    
ÓakroregionuJ NiYina PołuTniowopoTlaVka  
ÓeYoregionuJ PysocYyYna LubarWowska 

oraY 
ProwincjiJ PXżXnX PolVkie 
PoTprowincjiJ PXżXna LubelVko-LwowVka 
ÓakroregionuJ PXżXna LubelVka 
ÓeYoregionuJ Płaskowyż ŚwiTnicki oraY Płaskowyż NałęcYowski 
 

 
RyVunek 1. Gmina Pólka na Wle regionów fizyczno-geograficznycU wg poTziału OonTrackiego  
ŹróTłoJ UWWpJIIweb3.pgi.gov.plIwebViWeIcbTgIviewer.UWm 
 

RgoTnie Y regionaliYacją fiYXcYnogeograficYną PolVki  gmina Pólka położona jeVW na 
granicX TwócU prowincjiJ Niżu ŚroTkowoeuropejVkiego (poTprowincja NiYinX 
ŚroTkowopolVkie) i PXżXn PolVkicU (poTprowincja PXżXna LubelVko-LwowVka) – granica WXcU 
prowincji prYecUoTYi w północnej cYęści gminX.  
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PółnocnXH mniejVYX fragmenW gminX YalicYa Vię To meYoregionu PXVocYXYna LubarWowVka 
- jeVW YTenuTowaną równiną morenową Ye YloTowacenia oTrYańVkiego.  

P połuTniowej cYęści gminXH YnajTującej Vię w obrębie makroregionu PXżXna LubelVkaH 
wXróżnia Vię naWomiaVW Twa meYoregionXJ 
− PłaVkowXż NałęcYowVki – w granicacU Wej jeTnoVWki YlokaliYowanX jeVW jeTXnie obręb 

RuTnik oraY połuTniowa cYęść obrębu PilVYcYXn. SWrefą granicYną pomięTYX wVkaYanXm 
płaVkowXżem a PXVocYXYną LubarWowVką jeVW Tolina rYeki Ciemięgi. CUarakWerXVWXcYną 
cecUą Wego regionu jeVW wXVWępowanie warVWwX leVVówH oraY Vieci Tolin rYecYnXcU  i 
wąwoYówH jeVW Wo region rolnicYX; 

− PłaVkowXż ŚwiTnicki – YajmującX najwiękVYą powierYcUnię w gminie regionH kWórego 
Weren VWanowi płaVka równina TenuTacXjna wXmoTelowana w marglacU kreTowXcU i 
poYbawiona pokrXwX leVVowej.    

BuTowa geologiczna 
Na obVYarYe gminX wXVWępują oVaTX wVYXVWkicU formacji geologicYnXcUH pocYXnając oT 

krXVWalicYnego poTłoża prekambrXjVkiegoH na uWworacU cYwarWorYęTowXcU końcYąc.  
P meYoYoiku YaVaTnicYe YnacYenie mają VkałX jurX i kreTXH a YwłaVYcYa VkałX górnej 

kreTXH VWanowiące warVWwę VWropową meYoYoiku. Ralegają one poWężną Verią o miążVYości 
około  900  mH  Y  cYego  250  –  300  m  prYXpaTa  na  maVWrXcUW.  PXkVYWałcone  Vą jako  opoki  Y  
wkłaTkami wapieniH margli i geY. RYaTYiej wXVWępuje kreTa piVYąca. PowierYcUnia VWropowa 
meYoYoiku jeVW Vilnie YeroTowanaH a VkałX górnej kreTX oTVłaniają Vię w Tolinie ŁXVWrYXcX. 

OenoYoik repreYenWowanX jeVW prYeY uWworX WrYecio i cYwarWorYęTowe. P obrębie 
PXżXnX LubelVkiej uWworX WrYeciorYęTowe Vą Vilnie YeroTowane i wXVWępują jeTXnie w 
poVWaci oTiYolowanXcU płaWów. Serię oVaTów WrYeciorYęTowXcU buTują paleoceńVkie geYX Y 
VocYewkami  wapieni  (WYw.  Veria  Viwaka)H  na  kWórXcU  Yalegają eoceńVkie  iłX  i  mułki  oraY  
oligoceńVkie piaVki i mułki Y glaukoniWem. Niewielkie płaWX WrYeciorYęTu wXVWępują wYTłuż 
Trogi To ŁęcYnej (PólkaH MługieH ŁuVYcYów) oraY YnacYnie więkVYe powierYcUnie na połuTnie 
oT  miejVcowości  ŁiVkupie.  Są Wo  płXWko  Yalegające  poT  powierYcUnią geYX  Y  
prYewarVWwieniami i VocYewkami wapieni. 

Na VkałacU górnej kreTX Yalegają plejVWoceńVkie oVaTX cYwarWorYęTowe. Po prawej 
VWronie TolinX ŁXVWrYXcX repreYenWowane Vą prYeY mułki piaVYcYXVWe i piaVki pXłowaWe 
leVVopoTobne  (na  marglacUH  opokacU  i  geYacU  kreTX  górnej).  LewobrYeżną cYęść gminX  w  
granicacU PłaVkowXżu NałęcYowVkiego buTują głębokie leVVX Y okreVu oVWaWniego 
YloTowacenia. ÓiążVYość pokrXwX leVVowej waUa Vię w granicacU kilkunaVWu meWrów. 

UWworX najmłoTVYeH UolocenuH wXVWępują w TnacU Tolin ŁXVWrYXcXH Ciemięgi i poWoku 
VpoT ŚwiTnikaH a Wakże w TnacU VucUXcU Tolin w obVYarYe leVVowXm. P Tnie TolinX 
ŁXVWrYXcXH To SobianowicH prYeważają WorfX prYejściowe oraY piaVki i glinX aluwialne facji 
powoTYiowej Tolin rYecYnXcU (maTX). NaWomiaVW oT Sobianowic w Tnie TolinX ŁXVWrYXcX i w 
Tnie TolinX Ciemięgi YTecXTowanie Tominują piaVki i glinX aluwialne. P TnacU VucUXcU Tolin 
Yalegają piaVki i pXłX Teluwialne. 
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RyVunek 2. BuTowa geologiczna gminy Pólka 
ŹróTłoJ UWWpJIIweb3.pgi.gov.plIwebViWeIcbTgIviewer.UWm 

 
Geomorfologia i rzeźba Werenu 
NajwXżej leżącX punkW w Gminie Pólka o rYęTnej 214 m n.p.m. obVerwujemX mięTYX 

RuTnikiem a NliYówką. Na prYeciwległXm Vkraju gminXH gTYie rYeka ŁXVWrYXca opuVYcYa obVYar 
Wej gminXH YnajTuje Vię najniżej leżącX punkW o wXVokości beYwYglęTnej 155H3 m n.p.m. 
Różnica wXVokości beYwYglęTnXcU w gminie Pólka oViąga więc 58H7 meWrów. 

UkVYWałWowanie powierYcUni Werenu jeVW oTYwiercieTleniemH głównie cYwarWorYęTowejH 
prYXpowierYcUniowej buTowX geologicYnej. PrawobrYeżna cYęść gminXH należąca To 
PłaVkowXżu  ŚwiTnickiego  wXróżnia  Vię płaVkością WerenuH  a  WXm  VamXm  i  małXm  
Yróżnicowaniem UipVomeWrXcYnXm. SpaTki Werenu nie prYekracYają 5% i WXlko lokalnie mogą 
bXć więkVYe. Meniwelacje Werenu Vięgają kilkunaVWu meWrów. 

InnX WXp rYeźbX i krajobraYu wXVWępuje w YacUoTniej leVVowej cYęści gminX. 
CUarakWerXYuje ją uroYmaicona rYeźba leVVowa Y licYnXmi VucUXmi Tolinami roYcinającXmi 
płaVkowXż leVVowX i ucUoTYącXmi To Tolin ŁXVWrYXcX i Ciemięgi. ÓłoTe roYcięcia eroYXjne 
(wąwoYX) wXVWępują VporaTXcYnie i WXlko w rejonie PliVYcYXna i Sobianowic. Meniwelacje 
Werenu w cYęści leVVowej YamXkają Vię granicacU 40 – 50 m. RbocYa TolinH YwłaVYcYa lewe 
YbocYe  TolinX  ŁXVWrYXcX  i  YbocYa  TolinX  Ciemięgi  Vą VWrome  i  oViągają naweW  kilkaTYieViąW  
VWopni. 

OVią morfologicYną gminX jeVW Tolina ŁXVWrYXcX po prYebiegu Y połuTniowego YacUoTu w 
kierunku północno-wVcUoTnim. Molina ma aVXmeWrXcYne YbocYaJ wXVokie i VWrome lewe oraY 
niżVYe i barTYiej płaVkie prawe. SYerokość wVpółcYeVnego Tna TolinX ŁXVWrYXcX wXnoVi oT 500 
To około 1000 m. 

PpłXw cYłowieka na rYeźbę Werenu ToWXcYX Ymian liniowXcU i powierYcUniowXcU. RmianX 
liniowe ToWXcYą uWworYenia Vkarp lub naVXpów prYX buTowie Tróg i linii kolejowej. RmianX 
powierYcUniowe Wo prYeTe wVYXVWkim powierYcUniowa ekVploaWacja VurowcówH  prowaTYona 
głównie w śroTkowejH YacUoTniej i połuTniowej cYęści gminXH oraY wXrobiVka 
poekVploaWacXjne. P mniejVYXm VWopniu lokalne YmianX rYeźbX Werenu YwiąYane Y 
poVaTowieniem buTXnku. 
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5.1.1.2. Surowce mineralne 

Gmina Pólka Ye wYglęTu na Vwoją Yróżnicowaną buTowę geologicYną poViaTa wiele 
YaVobów Vurowców mineralnXcU. Óożna WuWaj VpoWkać Yarówno Vurowce energeWXcYna (Yłoża 
gaYu Yiemnego i ropX nafWowej) jak i buTowlane Vurowce mineralne (kreTowe opokiH margleH 
geYH piaVki). OreTowe opokiH margle i geYX wXVWępują głównie na Werenie PłaVkowXżu 
ŚwiTnickiegoH a Yłoża piaVków rYecYnXcU i rYecYnoperXglacjalnXcU w okolicacU ŁuVYcYowa i 
Pólki LubelVkiej. NaWomiaVW Yłoża gaYu Yiemnego i ropX nafWowej Vą YlokaliYowane na 
połuTniu i w YacUoTniej cYęści gminX. 

SYcYegółowe Tane nW. Yłóż Yawiera poniżVYa Wabela (opracowana na poTVWawie baYX 
TanXcU ÓIMAS PańVWwowego InVWXWuWu GeologicYnego oraY TanXcU uToVWępnionXcU prYeY 
UrYąT ÓarVYałkowVki PojewóTYWwa LubelVkiego w Lublinie).  

 
PonaTWo na Werenie gminX Pólka Vą uWworYone WerenX górnicYeH w YwiąYku Y cYXm 

YnajTuje Vię Wam Wakże infraVWrukWura WecUnicYna YwiąYana Y wXTobXciemH Wj. oTwierWX cYXnne 
i YlikwiTowaneH gaYociągi kopalniane oraY ośroTki WecUnologicYne. OT oTwierWów cYXnnXcU  
należX YacUować VWrefę wolną oT YabuTowX o promieniu 50 mH a oT oTwierWów 
YlikwiTowanXcU VWrefę wolną oT YabuTowX o promieniu 5m. PonaTWo obowiąYuje wXmóg 
YacUowania wXmaganXcU prYepiVami oTległości lokaliYowanXcU obiekWów oT gaYociągów 
kopalnianXcU i oT urYąTYeń WecUnicYnXcU YnajTującXcU Vię na Werenie ośroTków 
WecUnologicYnXcU kopalni. 

Na obVYarYe gminX Pólka TopuVYcYa Vię prowaTYenie prac poVYukiwawcYXcU Wj. baTań i 
wierceń Ya gaYem YiemnXm i ropą nafWowąH buTową infraVWrukWurX WecUnicYnej YwiąYanej Y 
ekVploaWacją Yłóż ropX nafWowej i gaYu Yiemnego oraY ekVploaWację oTkrXWXcU YaVobów. 
 
Tabela 1. RejeVWr złóż na Werenie gminy Pólka 

Lp. Nr 
rejestru Nazwa złoża Złoże kopaliny Organ 

koncesyjny 
Oierunek 

rekultywacji Stan zagospodarowania 

1 TO 9724 ŁXVWrYXca I WorfX SWaroVWa bT Złoże Vkreślone Y bilanVu YaVobów 

2 GR 4760 CiecierYXn gaYX Yiemne ÓiniVWer -- Złoże YagoVpoTarowane 

3 PP 
6410 Oamień 

wapienie i 
margle prYem. 
wapiennicYego 

SWaroVWa VkłaTowiVko 
oTpaTów NkVploaWacja Yłoża YaniecUana 

4 ON 6178 ŁuVYcYów kruVYXwa 
naWuralne SWaroVWa rolnicYX NkVploaWacja Yłoża YaniecUana 

5 ON 8500 ŁuVYcYów I kruVYXwa 
naWuralne SWaroVWa rolnicYo-

leśnX Złoże Vkreślone Y bilanVu YaVobów 

6 ON 6181 ŁuVYcYów I 
(TY. 118I1) 

kruVYXwa 
naWuralne SWaroVWa rolnicYo-

leśnX 
Złoże Vkreślone Y bilanVu YaVobówH 

złoże wXekVploaWowane 

7 ON 7241 ŁuVYcYów II kruVYXwa 
naWuralne 

ÓarVYałek 
wojewóTYWwa bT Złoże wXekVploaWowane  

(YoVWanie wXkreślone Y rejeVWru) 

8 ON 7228 ŁuVYcYów III kruVYXwa 
naWuralne 

ÓarVYałek 
wojewóTYWwa rolnicYX Złoże wXekVploaWowane  

(YoVWanie wXkreślone Y rejeVWru) 

9 ON 7233 ŁuVYcYów IV kruVYXwa 
naWuralne SWaroVWa leśnX Złoże Vkreślone Y bilanVu YaVobówH 

Weren YrekulWXwowanX 

10 ON 7708 ŁuVYcYów IX kruVYXwa 
naWuralne SWaroVWa rolnicYX NkVploaWacja Yłoża YaniecUanaH Weren 

YrekulWXwowanX 

11 ON 6170 ŁuVYcYów 
PoT-OijanX 

kruVYXwa 
naWuralne 

ÓarVYałek 
wojewóTYWwa rolnicYX NkVploaWacja Yłoża YaniecUana 
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Lp. Nr 
rejestru Nazwa złoża Złoże kopaliny Organ 

koncesyjny 
Oierunek 

rekultywacji Stan zagospodarowania 

12 ON 7711 ŁuVYcYów V kruVYXwa 
naWuralne 

ÓarVYałek 
wojewóTYWwa leśnX Złoże wXekVploaWowane  

(YoVWanie wXkreślone Y rejeVWru) 

13 ON 7808 ŁuVYcYów VI kruVYXwa 
naWuralne SWaroVWa bT Złoże roYpoYnane VYcYegółowo 

14 ON 7710 ŁuVYcYów VII kruVYXwa 
naWuralne SWaroVWa mieVYanX Złoże roYpoYnane VYcYegółowo 

15 ON 7709 ŁuVYcYów VIII kruVYXwa 
naWuralne SWaroVWa leśnX Złoże roYpoYnane VYcYegółowo 

16 ON 9189 ŁuVYcYów X kruVYXwa 
naWuralne SWaroVWa leśnX Złoże roYpoYnane VYcYegółowo 

17 ON 11773 ŁuVYcYów XI kruVYXwa 
naWuralne SWaroVWa rolnicYX Złoże Vkreślone Y bilanVu YaVobów 

18 ON 14358 ŁuVYcYów XII kruVYXwa 
naWuralne SWaroVWa leśnX NkVploaWacja Yłoża YaniecUana 

19 ON 16870 ŁuVYcYów XIII kruVYXwa 
naWuralne SWaroVWa bT Złoże roYpoYnane VYcYegółowo 

20 GR 7420 Óełgiew A  
i Óełgiew Ł gaYX Yiemne ÓiniVWer -- Złoże YagoVpoTarowane 

21 IŁ 7576 RuTnik I 
Vurowce ilaVWe 

ceramiki 
buTowalnej 

SWaroVWa rolnicYX NkVploaWacja Yłoża YaniecUanaH Weren 
YrekulWXwowanX 

22 ON 7703 Turka kruVYXwa 
naWuralne SWaroVWa leśnX Złoże roYpoYnane VYcYegółowo 

23 ON 8586 Turka I kruVYXwa 
naWuralne SWaroVWa rolnicYo-

leśnX Złoże roYpoYnane VYcYegółowo 

24 ON 8587 Turka II kruVYXwa 
naWuralne SWaroVWa rolnicYX NkVploaWacja Yłoża YaniecUanaH Yłoże 

wXekVploaWowane i YrekulWXwowane 

25 ON 9467 Turka III kruVYXwa 
naWuralne SWaroVWa rolnicYX NkVploaWacja Yłoża YaniecUanaH Yłoże 

wXekVploaWowane 

26 ON 9953 Turka IV kruVYXwa 
naWuralne SWaroVWa bT Złoże roYpoYnane VYcYegółowo 

27 ON 9954 Turka V kruVYXwa 
naWuralne SWaroVWa rolnicYX Złoże Vkreślone Y bilanVu YaVobów 

28 ON 11289 Turka VI kruVYXwa 
naWuralne SWaroVWa rolnicYo-

leśnX Złoże Vkreślone Y bilanVu YaVobów 

29 ON13393 Turka VII kruVYXwa 
naWuralne SWaroVWa rolnicYX Złoże Vkreślone Y bilanVu YaVobów 

30 IO 1265 Żulin 
Vurowce ilaVWe 
MIP kruVYXwa 

lekkiego 

ÓarVYałek 
wojewóTYWwa bT Złoże roYpoYnane VYcYegółowo 

bT – brak TanXcU 
ŹróTłoJ Tane uToVWępnione przez UrząT MarVzałkowVki PojewóTzWwa LubelVkiego w LublinieH baza TanycU PańVWwowego 
InVWyWuWu Geologicznego MIMAS 
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RyVunek 3. ScUemaW przeTVWawiający lokalizację złóż i Werenów górniczycU na Werenie gminy Pólka 
ŹróTłoJ opracowanie właVne na poTVWawie TanycU z VerwiVu MIMAS 
 
 

5.1.1.3. Osuwiska 

RgoTnie Y „RejeVWrem Werenów YagrożonXcU rucUami maVowXmi Yiemi oraY WerenówH na 
kWórXcU wXVWępują We rucUX”H prowaTYonXm prYeY SWaroVWę PowiaWowego w Lublinie2 na 
Werenie gminX Pólka wXVWępuje jeTno naWuralne Yagrożenie mogące wpłXwać na rYeźbę 
Werenu. OVuwiVko YlokaliYowane jeVW w miejVcowości PliVYcYXnH Wuż prYX korXcie rYeki Ciemięgi 
(nr ew. 06-09-142-000001). JeVW Wo oVuwiVko YwieWrYelinoweH gTYie jeVW wiTocYne YjawiVko 
VpłXwania. Jego powierYcUnia wXnoVi ok. 0H03 Ua i jeVW ono okreVowo akWXwne. Po okreVacU 
weYbrań woTX w rYece CiemięTYeH WYn. wioVennXcU i leWnicU powoTYiacUH należX obVerwować 
Vkarpę. Nie można wXklucYXć koniecYności Yamknięcia Trogi powiaWowejH kWóra YnajTuje Vię 
w pobliżuH prYX VYXbkim roYwoju eroYji. Pokół oVuwiVka YoVWał wXYnacYonX Wakże Weren 
YagrożonX rucUami maVowXmi. 

 
PXVWępują Wu Wakże obVYarX preTXVponowane To oVuwania Vię maV YiemnXcU (YgoTnie Y 

TanXmi PańVWwowego InVWXWuWu GeologicYnego)H co prYeTVWawia poniżVYX rXVunek. NależX 
pamięWaćH że Vą Wo jeTXnie ogólne i wVWępne Tane informujące o możliwej preTXVpoYXcji 
obVYarów (wXnikającej głównie Y buTowX geologicYnej i morfologii) To roYwoju rucUów 
maVowXcUH nie poWwierTYone YwiaTem WerenowXmH TlaWego nie można icU wXkorYXVWXwać 
prYX VporYąTYaniu planów YagoVpoTarowania prYeVWrYennego. ObVYarX preTXVponowane To 
                                                             
2 PoTVWawa prawnaJ RoYporYąTYenie ÓiniVWra ŚroTowiVka Y Tnia 20 cYerwca 2007 r. w Vprawie informacji 
ToWXcYącXcU rucUów maVowXcU Yiemi (MY. U. Nr 121 poY. 840) w YwiąYku Y arW. 110a  uVWawX Y Tnia 27 kwieWnia 
2001 r. Prawo OcUronX ŚroTowiVka (MY. U. Y 2017 r. poY. 519 Y późn. Ym.). 
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wXVWępowania  oVuwiVk  wXYnacYono  głównie  w  północnej  cYęści  gminX  w  obrębie  VucUXcU  
Tolin i wąwoYów leVVowXcU. 

 
RyVunek 4. ScUemaW rozmieVzczenia obVzarów preTyVponowanycU To wyVWępowania i rozwoju rucUów 
maVowycU w poTziale na roTzaj obVerwacji 
kolor zielony [1] – VWoki równin oraz WaraVów VanTrowycU i rzecznycU 
kolor żółWy [2]- zbocza Tolin rzecznycU iIlub praTolin 
kolor czerwony [3] – zbocza wąwozów leVVowycU 
ŹróTłoJ opracowanie właVne na poTVWawie TanycU  z CenWralnej Bazy ManycU GeologicznycU 

 
NaWuralne Yagrożenia geologicYne w poVWaci rucUów maVowXcU mogą wXVWępować w 

TolinacU i wąwoYacU pokrXWXcU leVVami. RucUX maVowe naVilają Vię wcYeVną wioVną i 
jeVieniąH Ye wYglęTu na inWenVXwniejVYe opaTX o Wej porYe roku i w YwiąYku Y WXm więkVYe 
uwilgocenie grunWuH roYmarYanie wierYcUniej warVWwX grunWu i YnacYne różnice WemperaWurH 
poTcięcie powierYcUni lub jej naTmierne obciążenie. Tempo i naWężenie rucUów maVowXcU 
VilniejVYe jeVW na VWromXcU YbocYacUH w miejVcacU gTYie wXVWępuje cieńVYa pokrXwa glebowa 
o małej VpoiVWości oraY ubogiej VYacie roślinnej. 

 
PVYelkie poYoVWałe YmianX mają cUarakWer anWropogenicYnX. GłównXm TYiałaniem 

YniekVYWałcającXm rYeźbę jeVW nielegalna ekVploaWacja kruVYXwa. Na Werenie gminX wXTobXcie 
Vurowców prowaTYi Vię na Werenie PłaVkowXżu ŚwiTnickiego (kreTowe opokiH margle i geYX)H 
w okolicacU ŁuVYcYowa i Pólki LubelVkiej (piaVki rYecYne i rYecYno perXglacjalne). NaWomiaVW 
złoża gaYu Yiemnego i ropX nafWowej Vą YlokaliYowane na połuTniu i w YacUoTniej cYęści 
gminX. 

P YwiąYku Y TużXm wpłXwem jaki wXwiera powierYcUniowa ekVploaWacja kopalin na 
śroTowiVkoH iVWoWne jeVW prYeprowaTYenie rekulWXwacji po jej YakońcYeniu. SpoVób 
prowaTYenia prac - w prYXpaTku wXTobXcia oparWego na konceVjiH określonX jeVW w jej Wreści 
a wXmóg jej prYeprowaTYenia VpocYXwa na właścicieluIprYeTViębiorcX. P prYXpaTku 
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Werenów nielegalnego poYXVkiwania kruVYXwa nie ma wVkaYanej oVobX oTpowieTYialnej Ya 
prYeprowaTYenie  rekulWXwacji  –  WerenX  poYoVWawione  Vą w  nie  YmienionXm  VWanie  a  
ewenWualne icU YagoVpoTarowanie VpaTa na gminę. PcYeśniejVYa ekVploaWacja Vurowców 
mineralnXcU - głównie żwiru - VpowoTowała powVWanie licYnXcU wXrobiVk pokopalnianXcUH 
kWóre  To  Tnia  TYiViejVYego  nie  YoVWałX  w  pełni  YrekulWXwowane.  Obecnie  grunWX  We  ulegają 
VWopniowemu naWuralnemu YaTrYewieniu i YakrYacYeniu. 

 
5.1.1.4. CUarakWerysWyka warunków geologicYno-inżynierskicU 

Rróżnicowanie liWologicYne w VWropie uWworów cYwarWorYęTowXcUH uroYmaicona rYeźba 
Werenu oraY różne reżimX woTne Vą prYXcYXną wXVWępowania YróżnicowanXcU warunków 
geologicYno-inżXnierVkicU w obrębie gminX. 

Na poTVWawie analiYX warunków geologicYno-grunWowXcU VWwierTYa VięH że uWworX 
buTujące obVYar PXżXnX LubelVkiej i PXVocYXYnX LubarWowVkiej należą To grunWów nośnXcU 
korYXVWnXcU To YabuTowX. ObVYarami mniej korYXVWnXmi Tla buTownicWwa Vą TolinXH 
obniżenia wXWopiVkowe i Yagłębienia Werenu. Na obVYaracU icU wXVWępowania należX licYXć Vię 
Y pewnXm ogranicYeniem buTownicWwa lub Y więkVYXm nakłaTem koVYWów w YwiąYku Y 
możliwością Yalegania wśróT nicU wkłaTek grunWów organicYnXcU. 

HoloceńVkie uWworX bagienno-aluwialneH wXkVYWałcone w poVWaci wilgoWnXcU lub mokrXcU 
Worfów i namułów organicYnXcUH wXVWępują w VWanie plaVWXcYnXm oraY miękko-plaVWXcYnXm i 
należą To grunWów VłabonośnXcU nie wVkaYanXcU To YabuTowX. 

Na prYeważającXm obVYarYe gminX Pólka Wj. na równinie oraY na WeraVacU 
naTYalewowXcUH iVWnieją Tobre warunki To poVaTowiania obiekWów buTowlanXcU (grunWX 
nośneJ głównie glinXH iłX oraY piaVki akumulacji rYecYnejH woTX grunWowe wXVWępują poniżej 
2H0 m ppW). NiekorYXVWne warunki geologicYno-inżXnierVkie wXVWępują głównie w Tolinie rYeki 
ŁXVWrYXcX i Ciemięgi na równinie Yalewowej (grunWX nienośneJ organicYne i inne 
wXVaTYinoweH woTX grunWowe wXVWępują na głębokościacU mniejVYXcU niż 2H0 m ppW). Mo 
obVYarów niekorYXVWnXcU To poVaTowienia buTXnków należą Wakże VWoki wąwoYów 
leVVowXcU narażonXcU na inWenVXwną eroYję  (VYcYególnie w okolicX PliVYcYXna i obrębu 
geoTeYXjnego RuTnik). 

 
5.1.1.5. Gleby 

UżXWki rolne na Werenie gminX Pólka Yajmują powierYcUnię 5865 UaH co VWanowi nieco 
ponaT 80% ogólnej powierYcUni gminX. Około 81% wVYXVWkicU użXWków rolnXcU VWanowią 
grunWX orne (4750 Ua)H kWóre YTecXTowanie Tominują w VWrukWurYe gminX. Łąki Wrwałe 
Yajmują 10H7% powierYcUni użXWków rolnXcU (627 Ua)H naWomiaVW grunWX rolne YabuTowane i 
paVWwiVka Wrwałe VWanowią oTpowieTnio 4H4% oraY 1H4% powierYcUni użXWków rolnXcU 
(oTpowieTnio 259 i 112 Ua). Najmniej licYną grupę VWanowią VaTX (82 Ua)H oraY grunWX poT 
rowami (31 Ua) i VWawami (4 Ua)H kWórXcU łącYna powierYcUnia nie prYekracYa 2% powierYcUni 
wVYXVWkicU użXWków rolnXcU. SYcYegółowe informacje prYeTVWawia poniżVYa Wabela. 

 
Tabela 2. UTział wybranycU Wypów użyWków rolnycU w powierzcUni ewiTencyjnej gminy Pólka 

RoTYaj i wysYcYególnienie PowierYcUnia [Ua] 
UżXWki rolne Ua % 
GrunWX orne 4 750 80H99 
SaTX 82 1H40 
Łąki Wrwałe 627 10H69 
PaVWwiVka Wrwałe 112 1H91 
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GrunWX rolne YabuTowane 259 4H42 
GrunWX poT rowami 31 0H53 
GrunWX poT VWawami 4 0H07 
RARNÓ 5865 80H60 

ŹróTłoJ BMLH GUS (VWan na 31.12.2014) 
 

 
RyVunek 5. ProcenWowy uTział poVzczególnycU użyWków rolnycU 
ŹróTłoJ BMLH GUS (VWan na 31.12.2014) 
 

Położenie więkVYości obVYaru GminX Pólka w obrębie PXżXnX LubelVkiej VprawiaH iż 
wXVWępujące WuWaj warunki glebowe można uYnać Ya Tobre. SWrukWura gleb gminX nie jeVW 
Yróżnicowana. PoT wYglęTem WXpologicYnXm na więkVYości obVYaru gminX wXVWępują glebX 
płowe w komplekVie Y brunaWnXmiH wXWworYone Y leVVów po YacUoTniej VWronie ŁXVWrYXcX 
oraY wXWworYone Y uWworów leVVowaWXcU na poYoVWałejH wVcUoTniej cYęści gminX. UWworX 
leVVowaWe wXVWępują na glinacU i glinacU Vilnie VpiaVYcYonXcU (rejon ŁuVYcYowa) 
poTścielonXcU  geYami  lub  marglami  kreTowXmi.  PoYoVWałe  glebX  wXVWępujące  w  Pólce  Wo  
glebX bielicowe oraY cYarne Yiemie. 

PoTYiał wXnikającX  Y  klaV  boniWacXjnXcU  gleb  wVkaYujeH  że  w  Pólce  YnacYna  cYęść gleb  
należX oT śreTnio TobrXcU To śreTnicU. Najwięcej powierYcUni Yajmują glebX klaVX IIIa i IIIbH 
VWanowiąc ok. 50H2% grunWów ornXcU. GrunWX klaVX III prYeważają głównie w YacUoTniej 
cYęści  gminX.  MużX  uTYiał mają również glebX  klaVX  IVa  i  IVbH  kWóre  Yajmują ok.  22H4%  
grunWów  ornXcU.  GlebX  o  najlepVYej  klaVie  boniWacXjne  (I  i  II  klaVa)H  VWanowiąc  ok.  15H9%  
grunWów ornXcU w gminie Pólka. NaWomiaVW glebX o najVłabVYej klaVie boniWacXjnej (V i VI 
klaVa)  Yajmują ok.  11H57%  grunWów  ornXcU  i  Vą one  YlokaliYowane  głównie  w  rejonie  
ŁuVYcYowa. P Tabeli 1 prYeTVWawiono powierYcUnie grunWów ornXcU na Werenie GminX Pólka 
Y poTYiałem na klaVX boniWacXjne. 

 
5.1.1.6. PoTy poTYiemne 

PeTług poTYiału UXTrogeologicYnego PolVki gmina Pólka YnajTuje Vię na pogranicYu 
regionu IX - lubelVko-poTlaVkiego (PacYXńVkiH 1995). RgoTnie Y prYeTVWawioną buTową 
geologicYnąH pięWra woTonośne wXVWępują w uWworacU cYwarWorYęTuH WrYeciorYęTu i kreTX.  
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Gmina Pólka leżX w granicacU górnokreTowego Głównego Rbiornika PóT PoTYiemnXcU 
Niecka  LubelVka  (Lublin)  GRPP  nr  406.  LeżX  on  w  całości  w  TorYecYu  PiVłX  (niemal  całX  
obVYar  gminX  Pólka  położonX  jeVW  w  Ylewni  ŁXVWrYXcaH  wXjąWkiem  jeVW  jeTXnie  niewielki  
fragmenW wVcUoTniej cYęści LaVu SYpiWalnego). Rbiornik nr 406 ma cUarakWer porowo-
VYcYelinowX i Yajmuje powierYcUnię 7476H66 km2. 

ObVYar GRPP nr 406 jeVW YwiąYanX Y wXVWępowaniem poYiomu woTonośnego w 
węglanowXcU uWworacU kreTX górnej wXkVYWałconXcU w poVWaci margliH opokH geYH kreTX 
piVYącej i innXcU prYejściowXcU WXpów liWologicYnXcU prYecUoTYącXcU w ukłaTYie poYiomXm 
facjalnie jeTne w TrugieH co łącYnie Y pionową Ymiennością wXkVYWałcenia liWologicYnego 
VprawiaH że warunki wXVWępowania wóT poTYiemnXcU Vą w mim prYeVWrYennie Yróżnicowane. 
Na prYeważającXm obVYarYe Ybiornika oTVłaniają Vię one beYpośreTnio na powierYcUni 
Werenu  lub  Vą prYXkrXWe  uWworami  młoTVYXmi  o  niewielkiej  miążVYości.  Głębokość To  
YwierciaTła woTX jeVW Yróżnicowana i ogólnie Yawiera Vię w prYeTYiale 15– 50 m. NajpłXcej To 
woTX jeVW w TolinacU rYecYnXcU (K2 m)H a najgłębiej w VWrefacU woToTYiałowXcU. RwierciaTło 
wóT kreTowXcU w połuTniowej i śroTkowej cYęści obVYaru jeVW w prYewaTYe VwoboTneH 
naWomiaVW na północX YnajTuje Vię poT napięciem wXwołanXm naTkłaTem 
nieprYepuVYcYalnXcU uWworów kenoYoicYnXcU. NajlepVYe warunki UXTrogeologicYne 
wXVWępują w obrębie VWref WekWonicYnXcU VWanowiącXcU Trogi VkoncenWrowanegoH 
poTYiemnego prYepłXwu poYiomego oraY w pobliżu Tolin rYecYnXcUH Tolin kopalnXcU i VWref 
krawęTYiowXcU Tolin. PXTaWek jeTnoVWkowX uYXVkiwanX w Wrakcie pompowań VWuTYien 
wierconXcU uVXWuowanXcU w pobliżu krawęTYi Tolin rYecYnXcU wXnoVi najcYęściej 240–960 
m3IT na 1 m TepreVjiH cYaVami powXżej 2400 m3IT na 1 m TepreVji. NajVłabVYe warunki 
wXVWępują na obVYarYe TYiałów woTnXcU i wierYcUowin (wXTaWek jeTnoVWkowX rYaTko 
prYekracYa 120 m3IT  na  1  m  TepreVji).  Na  obVYarYe  GRPP  nr  406  głębokość VWrefX  
inWenVXwnego YawoTnienia uWworów węglanowXcUH mającXcU prakWXcYne YnacYenie prYX 
buTowie i ekVploaWacji VWuTni Vięga To głębokości 120–150 mH a najkorYXVWniejVYe warunki 
TopłXwu wXVWępują w prYeTYiale 50–120 m. UWworX węglanowe poniżej Wej głębokości Vą już 
YTecXTowanie Vłabiej YawoTnione. 

Rbiornik jeVW YaVilanX prYeY beYpośreTnią infilWrację wóT opaTowXcU w miejVcacU 
wXcUoTni Vkał węglanowXcU lub pośreTniąH prYeY naTkłaT oVaTów cYwarWorYęTowXcU i 
neogeńVkicU. OreTowX Ybiornik wóT poTYiemnXcU jeVW TrenowanX w VpoVób naWuralnX prYeY 
rYekiH proceV ewapoWranVpiracji prYebiegającX w TnacU Tolin rYecYnXcU i na obVYaracU 
poTmokłXcU równin oraY VYWucYnie prYeY ekVploaWację VWuTYien wierconXcU. 

Gmina Pólka jeVW niemal w całości położona na obVYarYe najwXżVYej ocUronX GRPP 
(ONO). ObVYar Wen obejmuje prawie całą Ylewnię ŁXVWrYXcX. GRPP powinien bXć WuWaj 
VYcYególnie cUronionX Y uwagi na wXVWępującX poT Lublinem lej TepreVXjnX. JeTXnie 
północne i wVcUoTnie fragmenWX gminX Vą położone na obVYarYe wXVokiej ocUronX (OPO)H 
kWórej poTlega YnacYna cYęść GRPP nr 406 i kWórX jeVW uVWanowionX w planie wojewóTYWwa 
lubelVkiego3. Na Werenie gminX Pólka YnajTuje Vię również VieTem ujęć wóT poTYiemnXcU. 

 
Gmina Pólka YnajTuje Vię w TwócU obrębacU jeTnoliWXcU cYęści wóT poTYiemnXcUH w 

JCPPT nr 89 oraY 90. 
SWrukWura JCPPT 89 jeVW Yłożona Y jeTnego poYiomu woTonośnego w uWworacU 

VYcYelinowXcU górnej kreTX – paleocenu (w Tolinie Tolnej ŁXVWrYXcX kreTX – paleocenu – 
cYwarWorYęTu) wXVWępującego na całXm obVYarYe jeTnoVWki. ObVYar jeTnoVWki VWanowi YaWem 
                                                             
3 PrognoYa OTTYiałXwania na ŚroTowiVko uVWaleń Ymian SWuTium Uwarunkowań i Oierunków RagoVpoTarowania 
PrYeVWrYennego GminX Pólka 
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obiekW YamknięWX w VenVie UXTrogeologicYnXmH a TYiałX wóT poTYiemnXcU wXTYielonXcU 
poYiomów woTonośnXcU pokrXwają Vię Y TYiałami wóT powierYcUniowXcU. 

PoYiom  cYwarWorYęTowX  Q  nie  jeVW  iYolowanX  oT  powierYcUni  WerenuH  jego  YaVilanie  w  
prYXpaTku pokrXwX leVVowej ma miejVce na wXcUoTniacUH a w prYXpaTku TolinX ŁXVWrYXcX 
głównie  ma  ono  cUarakWer  laWeralnX  lub  oTbXwa  Vię prYeY  Vpąg  –  Y  uWworów  węglanowXcU  
kreTX - paleocenu. PoTX poTYiemne Vą Trenowane prYeY rYeki (głównie ŁXVWrYXcę i jej 
Trobne TopłXwX). 

PoYiom woTonośnX w uWworacU górnej kreTX – paleocenu O3 na prYeważającej cYęści 
obVYaru nie jeVW iYolowanX oT powierYcUni Werenu lub iYolowanX cienką pokrXwą uWworów 
słabo prYepuVYcYalnXcU. Jego YaVilanie ma cUarakWer beYpośreTni lub oTbXwa Vię na TroTYe 
prYeVącYania Vię wóT opaTowXcU poprYeY wXVWępujące na powierYcUni Werenu leVVXH 
ewenWualnie poprYeY cienkie pokrXwX glin YwałowXcU lub gliniaVWXcU Teluwiów na 
YwieWrYelinie kreTowej. ŁaYę Trenażową Wego poYiomu VWanowi rYeka ŁXVWrYXca oraY jej 
TopłXwX  na  całej  Vwej  Tługości.  R  baTań wXnikaH  że  około  30%  wóT  poTYiemnXcU  
pocUoTYącXcU Y YaVilania infilWracXjnego Trogami regionalnego krążenia w głębVYXcU parWiacU 
poYiomu woTonośnego prYepłXwa ku północXH gTYie jeVW prawTopoTobnie Trenowana prYeY 
równoleżnikowX oTcinek PieprYa. 

PoYiom woTonośnX cYwarWorYęTowo-kreTowo-paleoceńVki Q-O3 wXVWępuje WXlko w 
Tolinie Tolnej ŁXVWrYXcX. RaVilanie beYpośreTnie ma YnacYenie Ynikome i jeVW równoważone 
wYmożoną ewapoWranVpiracją WXpową Tla Tolin rYecYnXcU. UWworX woTonośne buTujące Wen 
poYiom w obrębie TolinX YaVilane Vą właściwie wXłącYnie laWeralnie Y poYiomu 
kreTowopaleoceńVkiego. JeTXnXm elemenWem TrenażowXm jeVW rYeka ŁXVWrYXca. 

SWrukWura JCPPT 90 jeVW Yłożona Y jeTnego poYiomu woTonośnego w uWworacU 
VYcYelinowXcU górnej kreTX – paleocenu wXVWępującego na całXm obVYarYe jeTnoVWkiH 
poYiomu cYwarWorYęTowo-kreTowo-paleoceńVkiegoH wXVWępującego WXlko w Tolinie PieprYa i 
ujściowXcU oTcinków jego TopłXwów oraY wXVWępującego lokalnie i WXlko w cYęści północnejH 
mało YaVobnego poYiomu w uWworacU cYwarWorYęTowXcU. OażTX Y WXcU poYiomów 
cUarakWerXYuje Vię nieco innXm ukłaTem VWref YaVilania i Trenażu. ObVYar jeTnoVWki VWanowi 
obiekW YamknięWX w VenVie UXTrogeologicYnXmH a TYiałX wóT poTYiemnXcU wXTYielonXcU 
poYiomów woTonośnXcU pokrXwają Vię Y TYiałami wóT powierYcUniowXcU. PXVWępującX w 
cYęści  północnejH  YwiąYanX Y  uWworami woTnoloTowcowXmi poYiom cYwarWorYęTowX Q jeVW  
na ogół Vłabo iYolowanX oT powierYcUni WerenuH a jego YaVilanie ma miejVce na wXcUoTniacU 
piaVYcYXVWXcU lub poprYeY nieYbXW grubX naTkłaT gliniaVWX. 

SWrefX YaVilania Vą YwiąYane Y lokalnXmi TYiałami wóT powierYcUniowXcU. P prYXpaTku 
TolinX PieprYa poYiom cYwarWorYęTowX YaVilanX jeVW laWeralnie – Y uWworów kreTX górnej – 
paleocenuH ponieważ infilWracja powierYcUniowa na Werenie TolinX równoważona jeVW 
wYmożoną ewapoWranVpiracją. PoTX poTYiemne Vą Trenowane prYeY PieprY i Trobne 
TopłXwX w rejonie ŁęcYnej. SXVWem krążenia wóT poYiomu prYXpowierYcUniowego ma 
cUarakWer wXbiWnie lokalnX. 

PoYiom woTonośnX O3 na prYeważającej cYęści obVYaru nie jeVW iYolowanX oT powierYcUni 
Werenu lub iYolowanX cienką pokrXwą uWworów Vłabo prYepuVYcYalnXcU. Jego YaVilanie ma 
cUarakWer beYpośreTni lub oTbXwa Vię na TroTYe prYeVącYania Vię wóT opaTowXcU poprYeY 
wXVWępujące na powierYcUni Werenu uWworX piaVYcYXVWeH ewenWualnie poprYeY cienkie 
pokrXwX glin YwałowXcU lub gliniaVWXcU Teluwiów na YwieWrYelinie kreTowej. P cYęści 
północnej YaVilanie ma cUarakWer pośreTni poprYeY uWworX Vłabo prYepuVYcYalne Y poYiomu 
cYwarWorYęTowego. ŁaYę Trenażową Wego poYiomu VWanowi rYeka PieprY oraY jej TopłXwX na 
całej Vwej Tługości. NiewXklucYoneH że w głębVYXcU parWiacU poYiomu woTonośnegoH Trogami 
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regionalnego krążeniaH cYęść wóT poTYiemnXcU prYepłXwa ku północX – To Ylewni Tolnego 
PieprYa  oraY  jego  prawego  TopłXwu  -  TXśmienicXH  lecY  Wego  WXpu  krążenie  nie  YoVWało  
poWwierTYone baTaniami. PoYiom woTonośnX cYwarWorYęTowo-kreTowo-paleoceńVki Q-O3 
wXVWępuje WXlko w Tolinie PieprYa i ujściowXcU oTcinków jego TopłXwów. RaVilanie 
beYpośreTnie ma YnacYenie Ynikome i jeVW równoważone wYmożoną ewapoWranVpiracją 
WXpową Tla Tolin rYecYnXcU. UWworX woTonośne buTujące Wen poYiom YaVilane Vą właściwie 
wXłącYnie laWeralnie woTami poTYiemnXcU napłXwającXmi Y wXVocYXYnX i Talej TrenowanXmi 
prYeY cieki powierYcUniowe. 

 
Ponieważ gmina YnajTuje Vię w YaVięgu Głównego Rbiornika PóT PoTYiemnXcUH właTYe 

powinnX kłaść VYcYególną WroVkę na ocUronę wóT poTYiemnXcU polegającą na YakaYie 
lokaliYacji inweVWXcji mogącXcU wpłXwać negaWXwnie na VWan cYXVWości grunWów i wóTH w WXmJ 
wXVXpiVk beY oTpowieTnicU YabeYpiecYeń poTłożaH inweVWXcji YwiąYanXcU Y WranVporWem i 
magaYXnowaniem VubVWancji ropopocUoTnXcU oraY innXcU WokVXcYnXcUH VWacji paliw beY 
VpecjalnXcU iYolacji poTłoża i innXcU. 
 

Dążąc To ocUronX  ilościowej i jakościowej YaVobów woTnXcU  wg „MokumenWacji 
określającej warunki UXTrologicYne Tla uVWanowienia obVYaru ocUronnego Ybiornika wóT 
poTYiemnXcU Niecka LubelVka (GRPP 406)” uYnaje Vię Ya YaVaTne uVWanowienie obVYaru 
ocUronnego Wego Ybiornika.  

Mla obVYarów VYcYególnej ocUronX Yaproponowano (w „MokumenWacji określającej 
warunki UXTrologicYne Tla uVWanowienia obVYaru ocUronnego Ybiornika wóT poTYiemnXcU 
Niecka LubelVka (GRPP 406)” (2008 r.) naVWępujące propoYXcje YakaYówH nakaYów i Yaleceń 
prYX użXWkowaniu WerenuJ 

 
„RakazyJ 
1. Lokalizacji inweVWycji VzkoTliwycU oraz mogącycU pogorVzyć VWan śroTowiVka 
2. SkłaTowiVk oTpaTów komunalnycU i przemyVłowycU oraz wylewiVk 
3. PielkicU ferm UoTowlanycUH zakłaTów przemyVłowycU i innycU przeTVięwzięć o Tużej 

VzkoTliwości Tla wóT poTziemnycU 
4. SkłaTów nawozów i śroTków ocUrony roślin bez zabezpieczenia poTłoża przeT 

wViąkaniem zanieczyVzczeń To grunWu 
5. Pykonywania wierceń Tla celów oTwoTnieniowycU powoTującycU powVWanie 

rozległycU lejów TepreVyjnycU przy oTkrywkowej ekVploaWacji Vurowców 
6. SWacji przełaTunku i TyVWrybucji proTukWów ropopocUoTnycU 
7. ProwaTzenia rurociągów WranVporWującycU VubVWancje niebezpieczne Tla śroTowiVka 

bez VpecjalnycU zabezpieczeń i moniWoringu 
8. PprowaTzania nieczyVzczonycU ścieków To grunWuH wóT poTziemnycU i 

powierzcUniowycU 
9. GromaTzenia ścieków byWowycU w nieVzczelnycU VzambacU o TołacU cUłonnycU 
10. Rolniczego wykorzyVWywania ścieków 
11. SWoVowania ścieków ocUrony roślin innycU niż TopuVzczone To VWoVowania w VWrefacU 

ocUronnycU 
 
NakazyJ 
1. SporząTzenie raporWów oTTziaływania na śroTowiVko Tla wVzyVWkicU przeTVięwzięć 

mogącycU znacząco oTTziaływać na śroTowiVko 



25 
 

2. Rorganizowanie prawiTłowej goVpoTarki woTno-ściekowej poprzez poTłączenie To 
Vieci kanalizacyjnej wVzyVWkicU goVpoTarVWw oraz buTowę oczyVzczalni 
przyTomowycU w obVzaracU o zabuTowie rozproVzonej 

3. LikwiTacja TzikicU wyVypiVk śmieci i zapobieganie powVWawaniu nowycU 
4. LikwiTacja TzikicU zrzuWów ściekówH nieVzczelnycU Vzamb i Tołów cUłonnycU 
5. LikwiTacja iVWniejącego Vkażenia wóT poTziemnycU 
6. LikwiTacja nieekVploaWowanycU VWuTni wierconycU 
7. Pyegzekwowanie oT właścicieli iVWniejącycU VWacji paliw prowaTzenia moniWoringu 

lokalnego 
8. OkreVowe konWrole wVzyVWkicU poTmioWów ze śroTowiVka 

 

RaleceniaJ 
· SWoVowanie nawozów mineralnycUH organicznycU oraz śroTków ocUrony roślin w 

ilościacU i WerminacU uzgoTnionycU ze Vłużbami agroWecUnicznymi gmin lub ze 
służbami LubelVkiego OśroTka MoraTzWwa Rolniczego; 

· MoprowaTzenie woTy w rzekacU To co najmniej III klaVy czyVWości poprzez buTowę 
nowycU bądź moTernizację iVWniejącycU oczyVzczalni oraz zaprzeVWanie nielegalnego 
zrzuWu ścieków i nieczyVzczonycU wóT z kanalizacji TeVzczowej To wóT 
powierzcUniowycU; 

· Dążenie To zacUowania ToWycUczaVowego zagoVpoTarowania WerenuH a w przypaTku 
zmiany przeznaczenia nieTopuVzczenie To negaWywnego wpływu na śroTowiVko”.  

Nie uVWanowiono ToWąT VWoVownXcU akWów prawa miejVcowego w WXm YakreVieH a 
cXWowane powXżej propoYXcje w raYie wXTania VWoVownXcU roYporYąTYeń będą muViałX bXć 
ToVWoVowane To obowiąYującXcU prYepiVów prawa. 
 

RaopaWrYenie mieVYkańców gminX w woTę oTbXwa Vię Ye VWuTni głębinowXcU oraY 
płXWkicU VWuTni kopanXcU. Gmina Pólka poViaTa 4 komunalne ujęcia woTX. Mo Vieci 
woTociągowej  poTłącYeni  Vą wVYXVcX  mieVYkańcX  gminX.  Na  koniec  2015  r.  YużXcie  woTX  
ToVWarcYanej woTociągami na jeTnego mieVYkańca gminX wXnoViło 33H8 m3. Pobór woTX 
ToVWarcYanej  To  goVpoTarVWw  TomowXcU  wXnoVił 395  000  m3. Ujęciami Tla poWrYeb 
grupowego YaopaWrYenia w woTę VąJ  
- 1 VWuTnia głębinowa w miejVcowości Sobianowice – o wXTajności Q śr T = 800 m3ITH  
- 2 VWuTnie głębinowe w miejVcowości Pólka – o wXTajności Q śr T = 1700 m3ITH  
- 2 VWuTnie głębinowe w miejVcowości Turka (i Trugie na Werenie GminX Garbów) – o 

wXTajności Q śr T = 600 m3ITH 
- 2 VWuTnie głębinowe w miejVcowości ŁuVYcYów PierwVYX - – o wXTajności Q śr T = 900 

m3IT. 
P VąVieTYWwie iVWniejącXcU ujęć wóT poTYiemnXcU VWrefX ocUronX beYpośreTniej YnajTują 

Vię w granicacU właVnościH brak jeVW naWomiaVW VWref ocUronX pośreTniej. 
 

5.1.1.7. PoTy powierYcUniowe 

PiękVYość obVYaru GminX Pólka jeVW położona w Ylewni rYeki ŁXVWrYXcaH kWóra jeVW główną 
rYeką gminX. ŁXVWrYXca ma prYebieg SP – NN i jeVW lewoVWronnXm TopłXwem PieprYa o 
długości 70H2 km i powierYcUni Ylewni 1315H5 km2. RYeka wpłXwa na Weren GminX Pólka w 
okolicacU obrębu Jakubowice ÓurowaneH a opuVYcYa jej Weren pomięTYX ŁXVWrYXcą i 
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CUarlężem. RYeka ŁXVWrYXca płXnie Toliną o VYerokości ok. 1 km Vilnie meanTrując. UkłaT Vieci 
UXTrograficYnej uYupełnia kilka lewobrYeżnXcU TopłXwów rYeki ŁXVWrYXcaH Y kWórXcU należX 
wXróżnić rYekę Ciemięgę. RYeka Wa wpłXwa na Weren GminX Pólka w PliVYcYXnie i wpaTa To 
rYeki ŁXVWrYXca koło Sobianowic. 

Gmina Pólka poViaTa Twa TYiałX woTne IV rYęTuH kWóre oTTYielają Ylewnię rYeki Ciemięgi 
oT Ylewni rYeki ŁXVWrYXca i TYiał woTnX III rYęTuH oTTYielającX Ylewnię rYeki ŁXVWrYXca oT 
Ylewni rYeki SWawekH kWóra wpaTa To rYeki PieprY 

Na Werenie gminX Pólka nie wXVWępują Ybiorniki wóT VWojącXcUH YnajTują Vię jeTXnie Twa 
niewielkieH prXwaWne VWawX UoTowlane prYX ujściu rYeki Ciemięgi To ŁXVWrYXcX. PrócY Wego w 
Tolinie ŁXVWrYXcX YnajTują Vię niewielkie VWarorYecYa w okolicacU SobianowicH Turki. 

Gmina Pólka YnajTuje Vię w pięciu obrębacU jeTnoliWXcU cYęści wóT powierYcUniowXcU 
(JCPP)H  Y kWórXcU cYWerX YalicYane Vą To WXpu poWok wyżynny węglanowy z VubVWraWem 
TrobnoziarniVWym na leVVacU i leVVopoTobnycU naWomiaVW jeTen nie ma określonego WXpu 
(Rbiornik RemborYXce)J 

§ JCPP CiemięgaH 
§ JCPP SWokiH 
§ JCPP Rbiornik RemborYXceH 
§ JCPP MopłXw VpoT ŚwiTnikaH 
§ JCPP MopłXw Y ŁuVYcYowa. 

 
Na Werenie gminX Pólka wXVWępuje Yagrożenie powoTYiowe. SYcYegółowe granice 

obVYarów narażonXcU na niebeYpiecYeńVWwo powoTYi wraY Y oceną rXYXka powoTYiowego 
Yawiera YałącYnik graficYnX To VWuTium. Granice WXcU obVYarów pocUoTYą Y map Yagrożenia 
powoTYiowego (ÓRP) i map rXYXka powoTYiowego (ÓRP)H kWóre Vą TokumenWem urYęTowXm 
w mXśl arW. 76 uVWawX Y Tnia14 cYerwca 1960 r. - OoTekVu poVWępowania aTminiVWracXjnego 
(TokumenWem planiVWXcYnXm).  

 
OcUrona prYeciwpowoTYiowaH prowaTYona na poTVWawie uVWawX Y Tnia 20 lipca 2017 r. 

prawo  woTne  (W.  j.  MY.  U.  Y  2017  r.  poY.  1566  Ye  Ym.)H  wXmaga  m.in.  uwYglęTnienia  map  
Yagrożenia i rXYXka powoTYiowego oraY planów YarYąTYania rXYXkiem powoTYiowXm. 
RgoTnie Y arW. 166 ww. uVWawXH prYeTVWawione na mapacU Yagrożenia powoTYiowego obVYarX 
VWanowią poTVWawę To planowania i YagoVpoTarowania prYeVWrYennego na różnXcU 
poYiomacUH a granice obVYarów Yagrożenia powoTYiowegoH o kWórXcU mowa w arW. 16 pkW 34H 
uwYglęTnia Vię m.in. w VWuTium uwarunkowań i kierunków YagoVpoTarowania 
prYeVWrYennego gminX.  

P YwiąYku Y położeniem gminX Pólka w Tolinie rYeki ŁXVWrYXcXH ukVYWałWowaniem Werenu 
oraY brakiem wałów prYeciwpowoTYiowXcUH na obVYarYe gminX Pólka wXYnacYono WerenX 
Yagrożone wXVWąpieniem powoTYiJ  
§ obVYarXH na kWórXcU prawTopoTobieńVWwo wXVWąpienia powoTYi jeVW niVkie i wXnoVi 

raY na 500 laW – Yajmujące ok. 7H6% powierYcUni gminX;  
§ obVYarX VYcYególnego Yagrożenia powoTYią (YgoTnie Y arW. 16 pkW 34 ww. uVWawX)J  

· obVYarXH na kWórXcU prawTopoTobieńVWwo wXVWąpienia powoTYi jeVW śreTnie i 
wXnoVi raY na 100 laW – Yajmujące ok. 7H0% powierYcUni gminX;  

· obVYarXH na kWórXcU prawTopoTobieńVWwo wXVWąpienia powoTYi jeVW wXVokie i 
wXnoVi raY na 10 laW – Yajmujące ok. 4H7% powierYcUni gminX. 
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ObVYarX VYcYególnego Yagrożenia powoTYią YlokaliYowane Vą na WerenacU obrębów 
ewiTencXjnXcU położonXcU prYX rYece ŁXVWrYXcXJ Jakubowice ÓurowaneH MługieH ŁXVakówH 
TurkaH Sobianowice oraY ŁXVWrYXca. 

UVWawa Y Tnia 20 lipca 2017 r. prawo woTne (W. j. MY. U. Y 2017 r. poY. 1566 Ye Ym.) 
wprowaTYa ogranicYenia w YagoVpoTarowaniu prYeVWrYennXm obVYarów VYcYególnego 
Yagrożenia powoTYiąH w WXmJ 
§ arW.  77  uVW.  1  pkW  3  –  RakaYuje  Vię (…)  na  obVYaracU  VYcYególnego  Yagrożenia  

powoTYiąJ 
a)  gromaTYenia  ściekówH  oTcUoTów  YwierYęcXcUH  śroTków  cUemicYnXcUH  a  Wakże  

innXcU VubVWancji lub maWeriałówH kWóre mogą YaniecYXVYcYać woTXH prowaTYenia 
oTYXVku lub unieVYkoTliwiania oTpaTówH w VYcYególności icU VkłaTowania;  

b) lokaliYowania cmenWarYX4; 
§ arW. 390 uVW. 1 pkW 1 – LokaliYowanie na obVYaracU VYcYególnego Yagrożenia powoTYią 

nowXcU prYeTVięwYięć mogącXcU YnacYąco oTTYiałXwać na śroTowiVko oraY nowXcU 
obiekWów buTowalnXcU wXmaga uYXVkania poYwolenia woTnoprawnego.     

UVWalanie YaVaT YagoVpoTarowania w obrębie obVYarów VYcYególnego Yagrożenia 
powoTYią naVWępuje w TroTYe uYgoTnień Y organem PoTX PolVkie – uYgoTnienia We prYXjęłX 
VYcYególną formę bowiem wVYelkie warunki lub wXmagania Tla planowanej YabuTowX i 
planowanego YagoVpoTarowania określone YoVWają w TecXYji aTminiVWracXjnej (arW. 166 uVW. 5 
i 8 ww. uVWawX). 

 
RyVunek 6. ObVzary zagrożone wyVWąpieniem powoTzi (prawTopoTobieńVWwo raz na 500 laW) oraz 
obVzary narażone na zalanie (w przypaTku zniVzczenia lub zalania wału przeciwpowoTziowego) 
ŹróTłoJ UWWpJIImapy.iVok.gov.plIimapI 

                                                             
4 PrYX cYXmH YgoTnie Y arW. 77 uVW. 7 ww. uVWawX wXrażenie YgoTX na lokaliYowanie na obVYaracU VYcYególnego Yagrożenia 
powoTYią nowXcU cmenWarYX może naVWąpić w TroTYe TecXYji organu PoTX PolVkie.   
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5.1.1.8. Parunki klimaWycYne 

Gmina Pólka jeVW położona w regionie klimaWu umiarkowanego konWXnenWalnegoH gTYie 
głównXm cYXnnikiem YmianX VWanów pogoTX Vą fronWX aWmoVferXcYne. P około 90% maV 
powieWrYa napłXwającXcU naT Pólką VWanowią maVX powieWrYa polarno-morVkiego i polarno-
konWXnenWalnego. LaWem powieWrYe polarno-morVkie prYXnoVi ocUłoTYenieH naWomiaVW Yimą 
ocieplenie. R Trugiej VWronX powieWrYe polarno-konWXnenWalne w Yimie prYXnoVi wXraźne 
VpaTki WemperaWurXH a w lecie upałX. 

ŚreTnia WemperaWura (na poTVWawie TanXcU IÓGP Tla wielolecia 1971-2000) noWowana 
w lipcu wXnoViła 17-18°CH a śreTnia WemperaWura w VWXcYniuJ oT -2 To -3°C (miejVcami naweW 
To -4°C). NaWomiaVW śreTnia rocYna WemperaWura wXnoViła 7-8°C. 

ŚreTnia  rocYna  Vuma  opaTów  mieści  Vię w  prYeTYiale  500-600  mm  (makVimum  w  laWa  
mokre wXnoVi 225 mmH minimum w laWa VucUe 100 mm)H Y cYego najwiękVYe opaTX 
prYXpaTają na  mieViące  leWnieH  Y  makVimum  w  cYerwcu  i  lipcu  –  70-80  mm  na  mieViąc  (na  
poTVWawie TanXcU IÓGP Tla wielolecia 1971-2000). NajniżVYe opaTX w wieloleciu 1971-2000 
oTnoWowano  w  mieViącacU  VWXcYeń-marYecH  gTYie  śreTnia  Vuma  opaTów  na  mieViąc  nie  
prYekracYała 30 mm.  

Ogólna cUarakWerXVWXka poYoVWałXcU warunków meWeorologicYnXcU Wego regionu 
prYeTVWawia Vię naVWępującoJ  
- licYba Tni pogoTnXcUJ 46;  
- licYba Tni pocUmurnXcUJ 153;  
- TominującX kierunek wiaWruJ połuTniowX-YacUóTH YacUóT; 
- rocYna ampliWuTa WemperaWurJ oT 21H7 To 24oC; 
- śreTnia wilgoWność wYglęTna powieWrYa wXnoVi 69%; 
- okreV beY prYXmroYkówJ 161-180 Tni; 
- śreTnie uVłonecYnienie wYglęTneJ 33-36%.  

PoTobnie jak w całej PolVceH w Gminie Pólka Tominują wiaWrX połuTniowo-YacUoTnie 
oraY YacUoTniH kWórXcU śreTnia pręTkość wXnoVi nieVpełna 2H6 mIV. P ciągu roku beYwieWrYne 
Tni VWanowią około 10%. 
 

Re wYglęTu na Yależność klimaWu lokalnego oT VYeregu cYXnników (m. in. oT rYeźbX 
WerenuH głębokości Yalegania wóT grunWowXcUH roTYaju poTłożaH VYaWX roślinnej) na Werenie 
gminX wXVWępują lokalne Yróżnicowania cecU WopoklimaWu i WakJ 
a) korYXVWnXmi warunkami oTYnacYają Vię WerenXJ 
- oWwarWeH położone wXżej – cecUuje je Tobre prYewieWrYanieH naVłonecYnienieH Tobre 

warunki WermicYneH brak YjawiVka Yalegania mgieł; 
- połuTniowXcU VWoków – kWóre cecUują korYXVWne warunki Volarne; 
- o piaVYcYXVWXm poTłożu – cecUuje Tobra Wermika; 
- położone Y Tala oT wóT – poViaTają Tobre VWoVunki wilgoWnościowe; 
- sąViaTujące Y Werenami leśnXmi Ye wYglęTu na obecność w powieWrYu olejów 

eWerXcYnXcUH oVłonę prYeciwwieWrYnąH ciVYęH regulację VWoVunków woTnXcU (YwiękVYona 
reWencjaH YmniejVYonX VpłXw powierYcUniowX wóT); 

b) niekorYXVWnXmi warunkami oTYnacYają Vię WerenXJ 
- położone bliVko wóT powierYcUniowXcU i Y okreVowo płXWko Yalegającą woTą grunWowąH 

gTYie YacUoTYi pogorVYenie VWoVunków WermicYno – wilgoWnościowXcU; 
- Tolin rYecYnXcU i Yagłębień beYoTpłXwowXcUH kWóre Vą miejVcami VpłXwu cUłoTnego i 

wilgoWnego powieWrYa Y Werenów wXżej położonXcU; cecUują je gorVYe warunki 
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naVłonecYnieniaH inwerVje WemperaWurH cYęVWVYe prYXmroYki oraY więkVYe różnice 
WemperaWur w ciągu TobXH co cYęVWo prowaTYi To uWrYXmXwania Vię poTwXżVYonej 
wilgoWności oraY powVWawania WYw. mgieł raTiacXjnXcU; nierYaTko Vą Wakże miejVcem 
kumulacji YaniecYXVYcYeńH co prYX YłXm prYewieWrYaniu (TolinX i obniżenia o prYebiegu 
połuTnikowXm)  może  prowaTYić To  VWagnacji  powieWrYaH  a  w  reYulWacie  -  pogorVYenia  
warunków aeroVaniWarnXcU; 

- beYpośreTniego VąVieTYWwa Ye VYlakami komunikacXjnXmi o TużXm naWężeniu rucUuH 
kWóre cecUują Vię YnacYnie gorVYXmi warunkami aeroVaniWarnXmi i akuVWXcYnXmi. 

 
5.1.2. CUarakWerysWyka warunków bioWycYnycU  

5.1.2.1. Ńlora 

SWopień leViVWości gminX Pólka (GUSH VWan na 31.12.2016) wXnoVi 11H7% (868H6 Ua). 
PVkaźnik Wen jeVW nieco więkVYX niż śreTnia leViVWość powiaWu lubelVkiego wXnoVYąca 10H4% i 
YTecXTowanie mniejVYX niż wVkaźnik Tla wojewóTYWwa lubelVkiegoH kWórX wXnoVi 23H3%. 
PiękVYością laVów na Werenie gminX właTa Skarb PańVWwa (ok. 59%)H poYoVWała cYęść laVów 
należX To oVób prXwaWnXcU. LaVX PańVWwowe na Werenie gminX aTminiVWrowane Vą prYeY 
NaTleśnicWwo ŚwiTnik oraY poTlegające mu leśnicWwo ŚwiTnik. SYcYegółowe informacje na 
WemaW leViVWość Yawiera poniżVYa Wabela.  

Na obVYarYe gminX Pólka cYęść laVów pełni funkcje laVów ocUronnXcU o kaWegorii 
ocUronX  laVów  maVowego  wXpocYXnku  i  WurXVWXki  YwiąYane  Y  położeniem  w  obrębie  
oTTYiałXwania Tużego ośroTka miejVkiego – miaVWa Lublin. LaVX We obejmują oTTYiał 36 
(komplekV leśnX laVu na wVcUóT oT ŁuVYcYowa Mrugiego)   oraY oTTYiałX 66-72H 74-82H 85 (LaV 
PoVYpiWalnX  ŚwiTnicki)  laVów VWanowiącXcU właVność Skarbu PańVWwa 

 
Tabela 3. PowierzcUnia grunWów leśnycU na Werenie gminy Pólka 

grunWy leśne 
ogółem  

[Ua] 

lesisWość  
[Ę] lasy ogółem [Ua] 

grunWy leśne 
publicYne Skarbu 

PańsWwa [Ua] 

grunWy leśne publicYne 
Skarbu PańsWwa w YarYąTYie 

Lasów PańsWwowycU [Ua] 

grunWy leśne 
prywaWne [Ua] 

868H6 11H7 852H86 511H39 511H39 357H00 
ŹróTłoJ BLMH GUS 2016 
 

Re wYglęTu na TużX uTYiał użXWków rolnXcU w powierYcUni gminXH naWuralne YbiorowiVka 
YacUowałX Vię w niewielkim VWopniu. Mominują prYeTe wVYXVWkim YbiorowiVka nieleśneH Y 
wXraźną Tominacją YbiorowiVk WowarYXVYącXcU uprawom rolnXm. LaVX na Werenie gminX Vą 
barTYo roYproVYone i Yajmują 10H4% całej powierYcUni gminX. PXraźna TwuTYielność gminX 
ma Vwoje oTYwiercieTlenie również w VYacie roślinnej. CYęść YacUoTnia leVVowa Wo obVYar 
roślinności poWencjalnej Ywanej grąTemH a poYoVWałX obVYar gminX Wo borX świeże i mieVYane. 
PVpółcYeśnie iVWniejąca roślinność YnacYnie jeTnak oTbiega oT roślinności poWencjalnej. Na 
poYoVWałXm Werenie laVX Vą pofragmenWowane i nieciągłe (Ya wXjąWkiem fragmenWów Tolin i 
wąwoYów). RoYTrobnienie laVów i icU niewielka powierYcUnia na Werenie więkVYej cYęści 
gminX nie VprYXja YacUowaniu ciągłości ekologicYnej i prawiTłowemu funkcjonowaniu 
prYXroTnicYemu Werenów. 

LaVX prXwaWne weTług TanXcU GUS Ya 2016 r. Yajmują powierYcUnię prawie 357 Ua. 
CecUą cUarakWerXVWXcYną laVów prXwaWnXcU jeVW YnacYne roYTrobnienie i roYcYłonkowanie. 
NajwiękVYe icU VkupiVka YnajTują Vię w okolicX miejVcowości TurkaH SobianowiceH ŁuVYcYów 
PierwVYX i ŁuVYcYów Mrugi. 
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RyVunek 7. ScUemaW przeTVWawiający laVy na Werenie gminy z poTziałem na formy właVności 
ŹróTłoJ UWWpJIImapV.geoporWal.gov.plIwebclienWI 

 
Pg poTYiału regionaliYacji geoboWanicYnej PolVki ÓaWuVYkiewicYa (2008)H gmina Pólka 

prYXnależX To MYiału ÓaYowiecko-PoleVkiego (PoTTYiał ÓaYowiecki)H OrainX PXżXnX 
LubelVkiej oraY Okręgu PXżXnX LubelVkiej. PoWencjalną roślinność naWuralną VWanowiąJ laVX 
liściaVWe Y klaVX Querco-fagaWea (głównie grąTX VubkonWXnenWalne Tilio-CarpineWum - 
oTmiana małopolVkaH forma wXżXnna) oraY świeWliVWe TąbrowXH w poVWaci niżowej - YwiąYek 
PoWenWillo albae-QuerceWum Wypicum oraY  w  poVWaci  wXżXnnej  -  PoWenWillo albae-QuerceWum 
roVeWoVum gallicae. P Tolinie rYeki ŁXVWrYXcX poWencjalną roślinność VWanowi niżowX łęg 
jeVionowo-olVYowX Fraxino-AlneWum).  

 
Gmina Pólka poT wYglęTem prYXroTnicYo-leśnXm należX To MYielnicX PXżXna 

RacUoTniolubelVkaH kWóra wcUoTYi w VkłaT OrainX ÓałopolVkiej5. CUarakWerXVWXcYne Tla Wego 
obVYaru oprócY wXVWępującXcU Vię na WXm Werenie TrYewoVWanów VoVnowXcUH Vą TrYewoVWanX 
VoVnowo-TęboweH poYoVWałe gaWunki laVoWwórcYe pojawiają Vię w mniejVYXcU ilościacU. Na 
WXm Werenie najwiękVYX uTYiał procenWowXH biorąc poT uwagę WXpX VieTliVkoweH ma laV świeżX 
i  laV  mieVYanX  świeżX.  MrYewoVWan  VkłaTa  Vię głównie  Y  Tębu  VYXpułkowego  i  VoVnXH  w  
mniejVYXcU ilościacU wXVWępuje grabH Wopola oVika i lipa TrobnoliVWna. Nierównomiernie 
roYwinięWa warVWwa krYewów YbuTowana jeVW głównie Y jarYębinXH leVYcYXnXH WrYmielinX 
broTawkowaWej i europejVkiejH kruVYXnXH cYereśniH gruVYX i bYu cYarnego. Runo naWomiaVW 
wXkaYuje barTYo Tużą Ymienność gaWunkowąH w niekWórXcU jego cYęściacU wXVWępują 
gwiaYTnica wielkokwiaWowaH gajowiec żółWXH VYcYawik YajęcYX oraY marYanka wonna i 
kopXWnik YwXcYajnX (gaWunki cUronione). 

                                                             
5 Trampler T. i in.H RegionaliYacja prYXroTnicYo-leśna...H ParVYawa 1990. 
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SWrukWura wiekowa i VWan YTrowoWnX laVów w gminie Vą na ogół YaTowalające. Nieco 
gorYej VXWuacja preYenWuje Vię jeTXnie w laVacU prXwaWnXcUH gTYie TrYewoVWan jeVW wXraźnie 
młoTVYX  i  barTYiej  niż w  laVacU  pańVWwowXcU  YTominowanX  prYeY  VoVnę.  P  YwiąYku  Y  
nieprawiTłową goVpoTarką leśną i naTmiernXm poYXVkiwaniem Trewna Y laVów prXwaWnXcUH 
wXkaYują one YnacYnX VWopień TegraTacji i Vą ubożVYe w porównaniu To komplekVów 
YarYąTYanXcU prYeY NaTleśnicWwo ŚwiTnik. 

 
Na poYiom różnoroTności biologicYnej gminX Pólka niewąWpliwie wpłXwa jej położenie w 

Tolinie rYeki ŁXVWrYXcX – YnacYenie Wego elemenWu ekoVXVWemu jeTnoYnacYnie poWwierTYono 
poprYeY wXYnacYenie Specjalnego ObVYaru OcUronX ŁXVWrYXca Jakubowicka w ramacU 
europejVkiej Vieci obVYarów cUronionXcU NATURA 2000. RgoTnie Y planem YaTań ocUronnXcU 
na wVkaYanXm obVYarYe YTiagnoYowano wXVWępowanie naVWępującXcU VieTliVk 
prYXroTnicYXcUH cennXcU Y punkWu wiTYenia wVpólnoWXJ 

- niżowe i górVkie świeże łąki użXWkowane ekVWenVXwnie (ArrUenaWUerion elaWioriV) – 
powierYcUnia YinwenWarXYowanXcU niżowXcU łąk świeżXcU wXnoVi ok. 253H07 UaH 
powVWałX one na VkuWek ekVWenVXwnie prowaTYonej goVpoTarki. P wXniku wXcięcia 
laVów liściaVWXcU i YagoVpoTarowania Werenu jako łąki kośne powVWałX WYw. łąki 
grąTowe. Są one koVYone YaYwXcYaj Twa raYX To rokuH cYaVami Weż umiarkowanie 
nawożone. CUarakWerXYują Vię Tużą różnoroTnością gaWunkową. PXkVYWałcają Vię na 
żXYnXcUH umiarkowanie wilgoWnXcU glebacU mineralnXcUH beY ślaTów Yabagnienia. 
SWan YacUowania VieTliVka jeVW YróżnicowanXH więkVYość płaWów ma poVWać 
uproVYcYonąH niewielka cYęść Wo YTegraTowane poVWacie VieTliVkaH na VkuWek braku 
użXWkowania. JeTXnie niewielkie powierYcUnie w Tolinie ŁXVWrYXcX wXkVYWałcone Vą 
opWXmalnie. RnacYenie Wego VieTliVka ma lokalnX cUarakWer Ye wYglęTu na 
wXVWępowanie VWaroTubu łąkowego (OVWericum paluVWre) oraY wXVWępowanie roślin 
żXwicielVkicU rYaTkicU gaWunków moWXli. 

- YmiennowilgoWne łąki WrYęślicowe (Molinion) – powVWałX na VkuWek ekVWenVXwnej 
TYiałalności cYłowiekaH gTYie rYaTkie koVYenie bądź wXpaV uniemożliwił roYwój TrYew. 
CYXnnikiem mającXm głównX wpłXw jeVW jeTnak Ymienność poYiomu wóT 
grunWowXcU. Łąki We mogą bXć wręcY Yalewane na wioVnę i prYeVuVYane laWem. P 
Tolinie ŁXVWrYXcX wXVWępują łąki olVYewnikowo-WrYęślicowe Selinio carvifoliae-
MolinieWum.  Łąki Selino-MolinieWum należą To najbogaWVYXcU w gaWunki YbiorowiVk 
łąkowXcU. RóżnoroTność Wa YależX w YnacYnXm VWopniu oT VpoVobu icU użXWkowania. 
NajbogaWVYe jeTnak YbiorowiVka roYwijają Vię na glebacU mineralnXcUH YwłaVYcYa 
węglanowXcU. GaWunkami roślin nacYXniowXcU cUarakWerXVWXcYnXmi Tla Wego YeVpołu 
sąJ goźTYik pXVYnX (MianWUuV VuperbuV)H  okrYXn  łąkowX  (LaVerpiWum pruWenicum)H 
olVYewnik kminkoliVWnX (Selinum carvifolia)H  prYXWulia  północna  (Galium boreale)H 
WrYęślica moTra (Molinia caerulea)H Vierpik barwierVki (SerraWula WincWoria)H bukwica 
YwXcYajna (BeWonica officinaliV)H wiąYówka bulwkowa (FilipenTula vulgariV)H 
koniopłocU łąkowX (Silaum VilauV)H  WurYXca  proVowaWa  (Carex panicea)H śmiałek 
TarniowX (MeVcUampVia caeVpiWoVa)H a Wakże inne gaWunki łąk bagiennXcUH WorfowiVkH 
muraw i WermofilnXcU okrajków. PowierYcUnia YinwenWarXYowanXcU łąk WrYęślicowXcU 
wXnoVi ok. 19H44 Ua. UTYiał i YnacYenie łak WrYęślicowXcU w obVYarYe jeVW więc 
YnacYącX. 

- VWarorYecYa i naWuralne euWroficYne Ybiorniki woTne Ye YbiorowiVkami Y NympUeion –  
w obVYarYe NaWura 2000 VWwierTYono płaWX VieTliVka należące To poTWXpuJ 3150-2 
NuWroficYne VWarorYecYa i Trobne Ybiorniki woTne. PoTWXp obejmuje VWałe Ybiorniki 
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woTne o powierYcUni oT kilkuVeW m2 To  kilku  UekWarów  i  małej  głębokości  
makVXmalnejH nie prYekracYającej YwXkle 3 m. UTYiał powierYcUniowX VWarorYecYX w 
obVYarYe ŁXVWrYXca Jakubowicka jeVW nieYnacYnX i ogranicYonX jeTXnie To TolinX 
ŁXVWrYXcX (Yajmują one powierYcUnię nieco ponaT 0H4 Ua). Óimo meanTrowania rYeki 
nie  WworYX  ona  YnacYącej  ilości  Wego  WXpu  Ybiorników.  Óają cUarakWer  płXWkicU  i  
roYproVYonXcU Ybiorników prYXrYecYnXcU. P Woni woTnej opiVXwanXcU obiekWów 
wXVWępują YbiorowiVka roślin YanurYonXcU Y mocYarką kanaTXjVką (NloTea canaTenViV) 
i rogaWkiem VYWXwnXm (CeraWopUyllum TemerVum). Na powierYcUni woTX roYwijają Vię 
maVowo YbiorowiVka pleuVWonowe Y rYęVamiJ Trobną (Lemna minor) i garbaWą (Lemna 
gibba) oraY rYaTkim VkłaTnikiem polVkiej florX - najmniejVYą rośliną kwiaWową świaWa – 
wolffią beYkorYeniową (Polffia arrUiza). SWarorYecYa oWacYają wąVkie paVX VYuwarówJ 
WrYcinowego i pałkowego oraY YwXkle Yarośla wierYbowe. PXpłXcone VWarorYecYa 
prYXbierają cUarakWer WorfowiVka niVkiego Y reVYWkami VYuwarów. 

- murawX kVeroWermicYne (FeVWuco-BromeWea) – ciepłolubne YbiorowiVka 
wXkVYWałcające Vię na poTłożu YaVobnXm w wapń (w prYXpaTku Wego obVYaru Wo 
poTłoże leVVowe)H kWóre nawiąYują To YbiorowiVk VWepowXcU; murawX poraVWają 
YbocYa leVVowe o TużXm nacUXleniu i wXVWawie połuTniowej w JakubowicacU 
ÓurowanXcU.  P  murawacU  wXVWępują obficieJ  VYałwia  łąkowa  (Salvia praWenViV)H 
TYwonek VXberXjVki (Campanula Vibirica)H  TYiewanna  fioleWowa  (VerbaVcum 
pUoeniceum)  i  perY  VinX  WXpowX  (NlymuV UiVpiTuV VubVp. UiVpiTuV). PowierYcUnia 
VieTliVka  w  obVYarYe  ŁXVWrYXcX  Jakubowickiej  Wo  około  0H25  Ua.  Óimo  małej  
powierYcUniH murawa w JakubowicacU jeVW YnacYąca Ye wYglęTu na wXVWępowanie 
miłka wioVennego (AToniV vernaliV) na północnej granicX YaVięgu. PoT wYglęTem 
powierYcUni murawa Wa obejmuje mniej niż 0H5% YaVobów Wego VieTliVka na PXżXnie 
LubelVkiej. 
 

P obrębie Werenów YabuTowanXcUH VYcYególnie WXcU beYpośreTnio VąViaTującXcU Y 
miaVWem LublinH wXVWępują  fiWocenoYX VXnanWropijneH w różnXm VWopniu Ymienione prYeY 
cYłowieka. Tego WXpu WerenXH pokrXWe roślinnością ruTeralnąH YnajTują Vię prYeTe wVYXVWkim 
w cenWrum miaVWaH na obVYaracU Y inWenVXwną YabuTową mieVYkaniowąH obVYaracU 
prYemXVłowXcU i na VYlakacU komunikacXjnXcU. Roślinność VegeWalna wXVWępuje w 
ogróTkacUH polacUH na obrYeżacU Werenów inWenVXwnej YabuTowX. OprócY gaWunków 
uprawowXcU Vą Wo cUwaVWXJ wXkaH perY (w uprawacU YbożowXcU)H  żółWliceH włośniceH 
cUwaVWniceH iWp. (w uprawacU okopowXcU). Roślinność półnaWuralna obejmuje uprawX  
i Yarośla kVeroWermicYneH łąki oraY roślinność woTną i VYuwarową.  

 
5.1.2.2. Ńauna 

NajcenniejVYe gaWunki YwierYąW w gminie PólkaH YwiąYane Vą Ye śroTowiVkiem woTnXm 
(Tnami Tolin ŁXVWrYXcX i Ciemięgi oraY Ybiornikami woTnXmi) oraY laVami. ÓiejVcem 
nagromaTYenia najrYaTVYXcU gaWunków jeVW Tolina ŁXVWrYXcX Y TawnXmi lagunami oVaTów 
pościekowXcU  
Y ocYXVYcYalni ścieków na HajTowie. PXVWępuje WuH mięTYX innXmiH TerkacY i kilka cennXcU 
gaWunków Viewkowców. PonaTWoH na obrYeżacU TolinX VpoWXka VięJ puVWułkęH TYięcioła 
YielonegoH jarYębaWkęH pełYacYa ogroTowego i remiYa. P rejonie bXłXcU VkłaTowiVk oVaTów 
pościekowXcUH oTnoWowano VWanowiVka błoWniaka VWawowegoH perkoYów i mewX śmieVYki. 
SkarpX wXrobiVk poekVploaWacXjnXcU piaVku YamieVYkuje jaVkółka brYegówka.  
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Mo gaWunków cUronionXcUH kWóre bXłX na prYeVWrYeni laW obVerwowane w gminieH YalicYa 
VięJ perkoYekH perkoY rTYawoVYXiH bocian białXH cXrankaH błoWniak VWawowXH puVWułkaH TerkacY 
YielonXH TYięcioł białoVYXiH brYegówkaH kląVkawkaH białorYXWkaH WrYciniakH jarYębaWkaH remiYH 
pełYacY ogroTowXH orWolan. NaWomiaVW wśróT gaWunków YwierYąW wXVWępującXcU na Werenie 
obVYaru ŁXVWrYXca Jakubowicka wXróżnia Vię bobra europejVkiegoH wXTraH kumak niYinnXH 
piVkorYH WrYepla YielonaH moTraVYek WelejuVH cYerwońcYXk nieparekH moTraVYek nauViWouVH 
cYerwońcYXk fioleWek. 

 
5.2. CUarakWerysWyka powiąYań prYyroTnicYycUH sysWem prYyroTnicYy gminy 

OorXWarYe ekologicYne nie Vą prawną formą ocUronX prYXroTX. RgoTnie Y Tefinicją 
YawarWą w uVWawie o ocUronie prYXroTX korXWarY ekologicYnX Wo obVYar umożliwiającX 
migrację roślinH YwierYąW lub grYXbów.  

Celem wXYnacYeni Vieci korXWarYX ekologicYnXcU jeVW prYeciwTYiałanie iYolacji 
najcenniejVYXcU prYXroTnicYo obVYarów prYeY umożliwienie migracji YwierYąW i roślin w Vkali 
PolVki i NuropX oraY ocUrona i oTbuTowa bioróżnoroTności Yarówno Tla obVYarów NaWura 
2000 jak i innXcU Werenów o Tużej warWości prYXroTnicYej.  

Mla Yapewnienia prawiTłowego funkcjonowania śroTowiVka prYXroTnicYego i łącYności 
prYXroTnicYej Werenów nieYwXkle ważne Vą wXVWępujące na TanXm Werenie powiąYania 
prYXroTnicYe. 

 
Powiązania Vzczebla krajowego 
Plan YagoVpoTarowania prYeVWrYennego wojewóTYWwa lubelVkiego YalicYa obVYar gminX 

Pólka To WYw. LubelVkiego ObVYaru ÓeWropoliWalnego (LOP) – obVerwowane Vą bowiem 
wXraźne relacje funkcjonalno-prYeVWrYenne pomięTYX gminą a WXm najwiękVYXm miaVWem 
regionu. IVWoWne jeVW Yakwalifikowanie niemal całego obVYaru gminX Pólka To WYw. Yielonego 
pierścienia LOP obejmującego WerenX oWwarWe i ekologicYnie akWXwne (laVXH TolinX rYecYne). 
P jego obrębieH YgoTnie Y planem YagoVpoTarowania prYeVWrYennego miejVkiego obVYaru 
funkcjonalnego ośroTka wojewóTYkiegoH klucYowe YnacYenie bęTYie miało ukierunkowane 
kVYWałWowanie YagoVpoTarowaniaH gTYie obok ocUronX i YwiękVYania baYX Werenów 
rekreacXjnXcU wokół rTYenia LOPH funkcjami komplemenWarnXmi pierścienia jeVW również 
VWabiliYacja i roYwój goVpoTarki rolnej w VWrefie żXwicielVkiej miaVWa oraY powVWrYXmanie 
żXwiołowego roYlewania Vię YabuTowX. 

AnaliYa położenia gminX wVkaYuje na wXVWępowanie w jej obrębie ważnXcU elemenWów 
regionalnego i lokalnego VXVWemu powiąYań prYXroTnicYXcU. RalicYXć To nicU należX prYeTe 
wVYXVWkim Tolinę rYeki ŁXVWrYXcaH kWórej fragmenW YlokaliYowanX w gminie Pólka objęWX jeVW 
ocUroną w ramacU NuropejVkiego SXVWemu OcUronX NATURA 2000 (obVYar VieTliVkowX 
PHL060001 ŁXVWrYXca Jakubowicka). RYeka Wa wraY Y Toliną VWanowi ważnX korXWarY 
ekologicYnX łącYącX WerenX cUronione położone w północnXcU rejonacU wojewóTYWwa Y 
Werenami cUronionXmi obejmującXmi połuTniowe obVYarX regionu. Gmina położona jeVW w 
sąVieTYWwie OorXWarYa PołuTniowo-CenWralnegoH oTcinka PieprY-OrYna (OPTC-1C) (RXVunek 
1). OorXWarY PołuTniowo-CenWralnX łącYX RoYWocYeH PuVYcYę SolVką Y LaVami JanowVkimiH 
naVWępnie prYecUoTYi laVami wYTłuż TolinX PiVłX. PoWem Vkręca na YacUóT i łukiem naT 
PuVYcYą ŚwięWokrYXVką TocUoTYi To PrYeTborVkiego oraY RałęcYańVkiego Parku 
OrajobraYowego. 

P Vkali lokalnej Tolina Yapewnia łącYność prYeVWrYenną pomięTYX ObVYarem 
CUronionego OrajobraYu Molina Ciemięgi (roYpościerającXm Vię w ukłaTYie równoleżnikowXm 
oT  gminX  JaVWkówH  prYeY  gminę Niemce  aż To  ujścia  rYeki  Ciemięgi  To  rYeki  ŁXVWrYXca  w  
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gminie Pólka)H a CYerniejowVkim ObVYarem CUronionego OrajobraYu (położonXm na 
połuTnie oT miaVWa Lublin). 

 

 
RyVunek 8. Gmina Pólka na Wle wybranycU form ocUrony przyroTy i projekWu koryWarzy ekologicznycU6 
ŹróTłoJ UWWpJIInaWura2000.gToV.gov.plInaWura2000IinTex.pUp?lang=pl 
 

Powiązania Vzczebla lokalnego  
Lokalna VWrukWura prYXroTnicYa gminX Pólka Vkupia Vię wokół kilku ważnXcU VkłaTowXcU 

Vieci ekologicYnej – Tolin rYecYnXcU rYeki ŁXVWrYXca i rYeki Ciemięga wraY Y cennXmi 
obVYarami łąkowo-woTnXmiH YwarWego komplekVu leśnego wXVWępującego w połuTniowo-
wVcUoTniej cYęści gminX (LaV SYpiWalnX) oraY Tolin lokalnXcU cieków i wąwoYów. ŁącYnie na 
obVYarYe gminX wXróżnia VięJ  

                                                             
6 ParVWwa YoVWała wXkonana na Ylecenie ÓiniVWra ŚroTowiVka prYeY PolVką AkaTemię Nauk - RakłaT ŁaTania 
SVaków w ŁiałowieżX w 2005 roku. PowVWała ona na poTVWawie analiYXJ 
- wcYeśniejVYXcU opracowań ToWXcYącXcU wXYnacYania korXWarYX ekologicYnXcU w PolVce oraY analiYX 
śroTowiVkowej; 
- TanXcU ToWXcYącXcU roYmieVYcYenia wXbranXcU gaWunków wVkaźnikowXcU Tla YacUowania ciągłości cennXcU 
prYXroTnicYo obVYarów oraY różnoroTności biologicYnej na poYiomie geneWXcYnXm i ekoVXVWemowXm; 
- UiVWorXcYnXcU i obecnXcU VYlaków migracXjnXcU gaWunków wVkaźnikowXcU; 
- TanXcU geneWXcYnXcU gaWunków wVkaźnikowXcU. 
MXVponenWem prYeTmioWowXcU TanXcU jeVW GeneralnX MXrekWor OcUronX ŚroTowiVka. 
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- Twa główne korXWarYe ekologicYne o YnacYeniu ponaTlokalnXm – Tolina rYeki ŁXVWrYXca 
wraY Y oTracYającXmi ją YbiorowiVkami łąkowXmiH Yiołoroślami i łoYowiVkami oraY Tolina 
rYeki Ciemięgi;  

- pięć lokalnXcU korXWarYX ekologicYnXcU – WrYX wąwoYXJ „PoprYecYne MołX” w 
SobianowicacUH „Munaj” w ŁXVWrYXcX oraY wąwóY w JakubowicacU ÓurowanXcUH TolinXJ 
cieku  VpoT  ŁuVYcYowa  i  cieku  ŚwiTnicYek  wraY  Y  WowarYXVYącXmi  im  łąkami  i  
YbiorowiVkami VYuwarowXmi). NależX Ywrócić VYcYególną uwagę na YnacYenie korXWarYa 
TolinX cieku VpoT ŁuVYcYowaH kWórX jako jeTXnX prYecUoTYi prYeY obXTwie prYecięWe 
Trogą krajową nr 82 cYęści gminX;  

- WrYX węzłX ekologicYne – YalicYa Vię To nicU miejVca krYXżowania Vię korXWarYX 
ekologicYnXcU Y Toliną ŁXVWrYXcXH w WXm węYeł w pobliżu Jakubowic ÓurowanXcUH węYeł 
w okolicacU Sobianowic prYX ujściu rYeki Ciemięga To ŁXVWrYXcX oraY węYeł w okolicacU 
miejVcowości ŁXVWrYXca.  
 
SXVWem prYXroTnicYX gminX opiera Vię na ciekacU woTnXcUJ ŁXVWrYXcX meanTrującej w 

śroTkowej cYęści gminX i Tolinie rYeki CiemięgiH kWóre łącYą gminę Y innXmi Werenami 
prYXległXmi cennXmi poT wYglęTem prYXroTnicYXm. NlemenWX We VWanowią poTVWawowX 
ukłaT prYXroTnicYX w ramacU kWórego oTbXwa Vię funkcjonowanie prYXroTnicYe gminX. 
PowiąYania funkcjonalne Yapewnia WowarYXVYąca ciekom roślinnośćH będąca miejVcem 
wXVWępowania Trobnej YwierYXnX i pWacWwa. Ciągi We umożliwiają migrację roślin i YwierYąW 
oraY wYajemne prYenikanie Vię Werenów oWwarWXcU o różnXm pokrXciu i YurbaniYowaniu. 
PoprYeY We korXWarYe ekologicYne obVYar opracowania łącYX Vię Y Werenami prYXległXmiH w WXm 
obVYarami cUronionXmi o ranTYe krajowej i mięTYXnaroTowej.  

PonaTWo w granicacU gminX YnajTują Vię miejVcaH kWóre mogą pełnić funkcje węzłów 
ekologicYnXcU (biocenWrów)H YaVilające jej VWrukWurę prYXroTnicYąH będące oVWoją 
różnoroTności  biologicYnej.  LokalnX  węYeł ekologicYnX  VWanowi  TużX  komplekV  leśnX  w  
połuTniowo-YacUoTniej  cYęści  gminX  (LaV  SYpiWalnX)  oraY  ww.  3  węzłX  ekologicYne  na  rYece  
ŁXVWrYXcX. 

Re wYglęTu na niVki VWopień leViVWości (VWanowi 10H4% powierYcUni gminX) i Tuże 
roYTrobnienie komplekVów leśnXcU na Werenie gminXH VWanowią one jeTXnie uYupełnienie 
powiąYań prYXroTnicYXcU. PonaTWo poTVWawowX ukłaT prYXroTnicYX gminX wYbogacają parki i 
Yałożenia poTworVkieH cmenWarYeH WerenX VporWoweH naVaTYenia i kępX śróTpolneH Yarośla 
wąwoYów leVVowXcU oraY paVX Yieleni prYXTrożnej. 

 
Bariery ekologiczne  

NlemenWX gminnego VXVWemu prYXroTnicYego YnajTują Vię poT Tużą anWropopreVją 
YwiąYaną Y wXVWępowaniem licYnXcU barier ekologicYnXcU uWruTniającXcU prawiTłowe 
funkcjonowanie VXVWemu. 

Łarierami ekologicYnXmi Tla ciągów prYXroTnicYXcU położonXcU na obVYarYe gminX Vą 
prYeTe wVYXVWkim barierX liniowe Wj. Trogi o YnacYnej VYerokości prYekroju poprYecYnego i 
równocYeśnie TużXm naWężeniu rucUu (prYeTe wVYXVWkim Troga ekVpreVowa S17I12 i krajowa 
nr 82) oraY linia kolejowa nr  30  Łuków  –  Lublin  PółnocnX.  Mla  pWaków  ważną barierą jeVW  
wXVWępowanie napowieWrYnXcU linii energeWXcYnXcU oraY loWniVko „Lublin AirporW”H 
YlokaliYowane cYęściowo na połuTniowXm obVYarYe gminX. Inną barierą jeVW YwarWa 
YabuTowa wVi. 
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5.3. CUarakWerysWyka sWanu ocUrony - Yasoby prYyroTnicYeH krajobraYowe i kulWurowe 

oraY icU ocUrona prawna  

5.3.1. ObiekWy i Wereny cUronione na poTsWawie prYepisów o ocUronie prYyroTy 

Mo poTVWawowXcU form ocUronX prYXroTX w PolVce należX WworYenie reYerwaWów 
prYXroTXH parków naroTowXcUH parków krajobraYowXcU i obVYarów cUronionego krajobraYu. 
CoraY więkVYe YnacYenie mają Wakże użXWki ekologicYneH VWanowiVka TokumenWacXjne oraY 
YeVpołX prYXroTnicYo – krajobraYowe. Na obVYarYe gminX Pólka Y formX ocUronX prYXroTX 
wXmienionXcU w uVWawie o ocUronie prYXroTX wXVWępująJ  
- ObVYar CUronionego OrajobraYu Molina Ciemięgi; 
- obVYar NaWura 2000 ŁXVWrYXca Jakubowicka PLH060096;   
- 11 pomników prYXroTXJ pojeTXncYe TrYewa oraY grupX TrYew (w WXm VYpalerX i aleje). 

 
ObVzar CUronionego Orajobrazu Molina Ciemięgi 

ObVYar CUronionego OrajobraYu Molina Ciemięgi uVWanowionX YoVWał UcUwałą Nr XII56I90 
PRN w Lublinie Y Tnia 26 luWego1990 r. w Vprawie uWworYenia VXVWemu parków 
krajobraYowXcU i obVYarów cUronionego krajobraYu na Werenie woj. lubelVkiego (MY. UrY. 
Poj. Lub. Nr 13H poY.14) oraY RoYporYąTYeniem Nr 42 PojewoTX LubelVkiego Y 17 luWego 
2006 r. (MY. UrY. Poj. Lub. Y 31 marca 2006 r. Nr 65H poY.1227). PołożonX jeVW na Werenie 
gminX NiemceH LublinH JaVWków oraY Pólka. 

ObVYar CUronionego OrajobraYu „Molina Ciemięgi” Wo wXjąWkowaH VYcYególnie poT 
wYglęTem krajobraYowXmH Tolina rYecYnaH Yajmująca powierYcUnię 2 627 Ua. PrYeTmioWem 
ocUronX jeVW Tolina CiemięgiH kWóra VWanowi oś UXTrograficYną i krajobraYową obVYaru Y 
Werenami beYpośreTnio prYXległXmi. Molinę wXróżnia jej kręWośćH głębia wcięcia w leVVowe 
poTłoże (30-40 m) oraY roYgałęYioneH VWrome wąwoYX leVVowe. PoT wYglęTem florX To 
najwiękVYXcU walorów należą ciepłolubne murawXH YnajTujące Vię na YbocYacU Tolin i 
wąwoYówH oraY fragmenWX wilgoWnXcU łąk i łęgów w Tnie TolinX Ciemięgi. 

Sama rYeka Ciemięga jeVW lewXm TopłXwem ŁXVWrYXcX płXnącXm na północ oT Lublina w 
kierunku wVcUoTnim. Cała jeVW YalicYana To krainX pVWrąga (nie na całej jeTnakH bliVko 36 
kilomeWrowej Tługości jeVW rYeką gTYie można licYXć na VpoWkanie Y pVWrągiem) i lipienia. P 
CiemięTYe wXVWępują poYa WXmJ płoćH kleń i karp. 

Na ObVYarYe CUronionego OrajobraYu „Molina Ciemięgi” Tominuje krajobraY rolnicYXH  
Y wilgoWnXmi łąkamiH łęgami oraY ciepłolubnXmi murawami na YbocYacU TolinX Ciemięgi i 
licYnXcU wąwoYów. Molinę Ciemięgi i bocYne wąwoYX poraVWają niewielkie obVYarowoH ale 
gaWunkowo bogaWe YbiorowiVka grąTów i łęgówH krawęTYie i YbocYa wąwoYów Vą VieTliVkiem 
muraw i Yarośli kVeroWermicYnXcU Y wiVienką karłowaWą i kolcowojem VYkarłaWnXm. 
NajcenniejVYXmi prYXroTnicYo obVYarami TolinX Vą łąki Y oVWrożeniem warYXwnXm i pełnikiem 
europejVkimH lepiężnikiem różowXm oraY wieloma innXmi rYaTkimi gaWunkami. PśróT Yarośli 
można VpoWkaćH rYaTko wXVWępującą poYa obVYarami poTgórVkimi HolVYę VYarą oraY gaWunek 
borealnX – brYoYę niVką. PXVWępuje Wu licYne TYikie pWacWwoH jaVYcYurkiH ropucUX a naweW 
żmije YXgYakowaWe. 

 
ObVzar NaWura 2000 SOO ByVWrzyca Jakubowicka PLH060096 

ObVYar NaWura 2000 ŁXVWrYXca Jakubowicka na obVYarYe gminX Pólka obejmuje fragmenW 
TolinX  ŁXVWrYXcX  wraY  Y  ujściowXm  oTcinkiem  TolinX  rYeki  Ciemięgi  oraY  VWoki  obu  Tolin  oT  
granic aTminiVWracXjnXcU gminX Pólka To obrębu Sobianowice o powierYcUni 456H2 Ua. 
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Teren Wen jeVW YakwalifikowanX To ocUronX jako VpecjalnX obVYar ocUronX VieTliVk SOO oraY 
jako obVYar mającX YnacYenie Tla PVpólnoWX (ORP). 

ObVYar oVWoi pokrXWX jeVW prYeważnie łąkami. GTYieniegTYie wXVWępują ponaTWo kępX 
YakrYacYeń oraY  płaWX  YbiorowiVk  łęgowXcU.  PrYX  ujściu  CiemięgiH  w  powiąYaniu  Y  
komplekVem VWawów UoTowlanXcUH YnajTuje Vię jaY. P WXm rejonie obVerwuje Vię YnacYne 
ponieVienie poYiomu wóT grunWowXcUH poYXWXwnie wpłXwające na obVYar i prYXległX płaW łąk 
YmiennowilgoWnXcU. 

Molina ŁXVWrYXcX w rejonie oVWoi prYecięWa jeVW w poprYek WrYema Trogami na naVXpacUH Y 
cYego  jeTna  Y  nicU  biegnie  prYeY  oVWojęH  a  Truga  VWanowi  jej  północnowVcUoTnią granicę.  
ObVYar TolinX niemal poYbawionX jeVW YabuTowXH jeTnak oWacYające Tolinę rejonX YajęWe Vą 
prYeY nią w YnacYnej cYęści. TworYą je wVieJ ŁXVWrYXcaH SobianowiceH RawaTówH ŁXVakówH 
Turka oraY OVieTle Łorek. NaraVWa preVja buTownicWwa mieVYkaniowegoH YwłaVYcYa Ye VWronX 
TXnamicYnie roYwijającXcU Vię prYeTmieść miaVWa Lublina. 

Na Werenie oVWoi VWwierTYono wXVWępowanie 7 WXpów VieTliVk Y RałącYnika I MXrekWXwX 
SieTliVkowejJ 

- 3150 SWarorYecYa i naWuralne euWroficYne Ybiorniki woTne Ye YbiorowiVkami Y 
NympUeionH PoWamion - Yajmujące 0H44% powierYcUni obVYaruH ocena ogólna C; 

- 6120 CiepłolubneH śróTląTowe murawX napiaVkowe (Ooelerion glaucae) - Yajmujące 
0H01% powierYcUni obVYaruH VWopień repreYenWaWXwności M; 

- 6210 ÓurawX kVeroWermicYne (FeVWuco-BromeWea) - priorXWeWowe Vą WXlko murawX Y 
iVWoWnXmi VWanowiVkami VWorcYXków - Yajmujące 0H21% powierYcUni obVYaruH ocena 
ogólna C; 

- 6410 RmiennowilgoWne łąki WrYęślicowe (Molinion) - Yajmujące 4H51% powierYcUni 
obVYaruH ocena ogólna C; 

- 6430 Riołorośla górVkie (ATenoVWylion alliariae) i Yiołorośla naTrYecYne 
(ConvolvuleWalia Vepium)  -  Yajmujące  1%  powierYcUni  obVYaruH  VWopień 
repreYenWaWXwności M; 

- 6510 Niżowe i górVkie świeże łąki użXWkowane ekVWenVXwnie (ArrUenaWUerion 
elaWioriV) - Yajmujące 71H24% powierYcUni obVYaruH ocena ogólna Ł; 

- 91N0 Łęgi wierYboweH WopoloweH olVYowe i jeVionowe (SaliceWum albo-fragiliVH 
PopuleWum albaeH Alnenion) - Yajmujące 2H46% powierYcUni obVYaruH VWopień 
repreYenWaWXwności M. 

PonaTWo na obVYarYe oVWoi VWwierTYono wXVWępowanieJ 
§ 2 gaWunków VVaków wXmienionXcU w RałącYniku II MXrekWXwX RaTX 92I43INPGJ 

- 1337 bóbr CaVWor fiberH 
- 1355 wXTra LuWra luWra. 

§ 1 gaWunku płaYów wXmienionXcU w RałącYniku II MXrekWXwX RaTX 92I43INPGJ 
- 1188 kumak niYinnX Bombina bombina. 

§ 1 gaWunku rXb wXmienionXcU w RałącYniku II MXrekWXwX RaTX 92I43INJ 
- 1145 piVkorY MiVgurnuV foVViliV. 

§ 7 gaWunków beYkręgowców wXmienionXcU w RałącYniku II MXrekWXwX RaTX 92I43INJ 
- 4030 VYlacYkoń VYafraniec ColiaV myrmiToneH 
- 1042 YaloWka więkVYa LeucorrUinia pecWoraliVH 
- 1060 cYerwońcYXk nieparek Lycaena TiVparH 
- 4038 cYerwońcYXk fioleWek Lycaena HelleH 
- 1037 WrYepla Yielona OpUiogompUuV ceciliaH 
- 6177 moTraVYek nauViWouV Maculinea nauViWUouVH 
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- 6179 moTraVYek WeleiuV Maculinea TeleViu. 
§ 1 gaWunku roślin wXmienionXcU w RałącYniku II MXrekWXwX RaTX 92I43INJ 

- 1617 VWaroTub łąkowX Angelica paluVWriV. 
ŁXVWrYXca Jakubowicka jeVW ważną oVWoją VWaroTuba łąkowego (Angelica paluVWriV) Y 

wXVoką licYebnościąH jeTną Y najwXżVYXcU w wojewóTYWwie lubelVkim. PonaTWo obVYar jeVW 
ważnXm VieTliVkiem Tla populacji cYWerecU gaWunków moWXli Y RałącYnika II MXrekWXwX 
SieTliVkowej. LicYebność icU populacji również należX To najwiękVYXcU w wojewóTYWwie. Na 
Werenie obVYaru YnajTuje Vię ponaTWo VWanowiVko kumaka niYinnego. ObVYar oVWoi pokrXWX 
jeVW prYeY VieTem roTYajów VieTliVk Y RałącYnika II MXrekWXwX SieTliVkowej. NajwiękVYe 
YnacYenie mają Wu łąki YmiennowilgoWne i niżowe łąki użXWkowane ekVWenVXwnieH będące 
VieTliVkiem VWaroTuba łąkowegoH a ponaTWo murawX kVeroWermicYne. Na Werenie ŁXVWrYXcX 
Jakubowickiej YnajTują Vię również niewielkie populacje cUronionXcU gaWunków roślinJ miłka 
wioVennego  (AToniV  vernaliV)H  koVaćca  beYliVWnego  (IriV apUylla) oraY goźTYika pXVYnego 
(MianWUuV VuperbuV). Teren oVWoi prYeTVWawia ponaTWo wXVokie warWości krajobraYowe. 
OWwarWe prYeVWrYenie i ekVWenVXwne użXWkowanie VprawiająH iż obVYar VWanowić może 
poWencjalnX obVYar wXpocYXnkowX Tla miaVWa Lublina. 

Na WerenacU położonXcU w granicacU obVYarów NATURA 2000 SOO „ŁXVWrYXca 
Jakubowicka” (koT PLH060096) obowiąYują ogranicYenia wXnikające Y prYepiVów oTrębnXcUH 
w VYcYególności Y uVWawX o ocUronie prYXroTX oraY Y obowiąYującego Planu RaTań 
OcUronnXcU (akWualnie obowiąYujeJ RarYąTYenie Regionalnego MXrekWora OcUronX 
ŚroTowiVka  w  Lublinie  Y  Tnia  23  gruTnia  2014  r.  w  Vprawie  uVWanowienia  planu  YaTań 
ocUronnXcU Tla obVYaru NaWura 2000 ŁXVWrYXca Jakubowicka PLH060096 (MY. UrY. Y 30 
gruTnia 2014 PoY. 4683)). 
 

RgoTnie Ye SWanTarTowXm ŃormularYem ManXcU Yagrożenia i preVje VWanowi urbaniYacjaH 
buTownicWwo mieVYkaniowe i UanTlowe (poYbXwanie Vię oTpaTów Y goVpoTarVWw 
TomowXcUIobiekWów rekreacXjnXcU -L poYiom śreTni)H WranVporW i Vieci komunikacXjne 
(ścieżkiH VYlaki pieVYeH VYlaki roweroweH TrogiH auWoVWraTX -L poYiom śreTni)H moTXfikacje 
VXVWemu naWuralnego (YaVXpXwanie WerenuH melioracje i oVuVYanie – ogólnie -L poYiom 
śreTni)H rolnicWwo (nawożenie InawoYX VYWucYneIH uprawaH YarYucenie paVWerVWwaH brak 
wXpaVu –L poYiom wXVoki i śreTni)H użXWkowanie YaVobów biologicYnXcU inne niż rolnicWwo i 
leśnicWwo (węTkarVWwo –L poYiom śreTni)H leśnicWwo (YaleVianie Werenów oWwarWXcU -L 
poYiom wXVoki). R kolei Ya oTTYiałXwania poYXWXwne uYnano rolnicWwo w poVWaci koVYenia I 
ścinania WrawX (poYiom śreTni) oraY wXpaV (poYiom wXVoki). 
 

RgoTnie Y RarYąTYeniem Regionalnego MXrekWora OcUronX ŚroTowiVka w Lublinie Y Tnia 
23  gruTnia  2014  r.  (MY.  U.  Poj LubelVkiego Y 2014 r.H poY. 4683) YoVWał uVWanowionX plan 
YaTań ocUronnXcU  Tla  obVYaru  NaWura  2000  ŁXVWrYXca  Jakubowicka  PLH060096.  Plan  m.in.  
iTenWXfikuje iVWniejące i poWencjalne Yagrożenia Tla YacUowania właściwego VWanu VieTliVk 
prYXroTnicYXcU oraY gaWunków roślin i YwierYąW i icU VieTliVk będącXcU prYeTmioWami ocUronX 
oraY wVkaYuje cele TYiałań ocUronnXcU. Poniżej YamieVYcYono Wabelę prYeTVWawiającą ww. 
elemenWX. 

 
 
 



39 
 

Tabela 4. ITenWyfikacja iVWniejącycU i poWencjalnycU zagrożeń Tla zacUowania właściwego VWanu 
VieTliVk przyroTniczycU oraz gaWunków roślin i zwierząW i icU VieTliVk będącycU przeTmioWami ocUrony 
obVzaru NaWura 2000 ByVWrzyca Jakubowicka 

Lp. PrYeTmioW ocUrony Ragrożenia 
IsWniejące PoWencjalne 

1 3150 SWarorYecYa i naWuralne euWroficYne 
Ybiorniki woTne Ye YbiorowiVkami Y 
NympUeion 

euWrofiYacja (naWuralna)H 
roYproVYone YaniecYXVYcYenia 
wóT powierYcUniowXcU Ya 
pośreTnicWwem prYelewów 
burYowXcU lub oTpłXwów 
ścieków komunalnXcU – ToVWawa 
biogenów Ye Ylewni 

brak VWwierTYonXcU Yagrożeń 
poWencjalnXcU 

2 6210 ÓurawX kVeroWermicYne 
(FeVWuco-BromeWea) 

wXpalanieH Ymiana VkłaTu 
gaWunkowego (VukceVja) 

YaleVianie Werenów oWwarWXcU 

3 6410 RmiennowilgoWne łąki WrYęślicowe 
(Molinion) 

YaniecUanieIbrak koVYeniaH 
Ymiana VkłaTu gaWunkowego 
(VukceVja)H obce gaWunki 
inwaYXjne 

nawożenieInawoYX VYWucYneIH 
YaleVianie Werenów oWwarWXcUH 
YaVXpXwanie WerenuH 
melioracje i oVuVYanie - 
ogólnie   

4 6510 Niżowe i górVkie świeże łąki 
UżXWkowane ekVWenVXwnie 
(ArrUenaWUerion elaWioriV) 

YaniecUanieIbrak koVYeniaH 
Ymiana VkłaTu gaWunkowego 
(VukceVja)H obce gaWunki 
inwaYXjne 

nawożenieInawoYX VYWucYneIH 
YaleVianie Werenów oWwarWXcUH 
YaVXpXwanie WerenuH 
melioracje i oVuVYanie - 
ogólnie   

5 1617 SWaroTub łąkowX Angelica paluVWriV  YaniecUanieIbrak koVYeniaH 
Ymiana VkłaTu gaWunkowego 
(VukceVja)H obce gaWunki 
inwaYXjne 

nawożenieInawoYX VYWucYneIH 
YaleVianie Werenów oWwarWXcUH 
YaVXpXwanie WerenuH 
melioracje i oVuVYanie - 
ogólnie   

6 1188 kumak niYinnX Bombina bombina Ymiana VkłaTu gaWunkowego 
(VukceVja) 

YaleVianie Werenów oWwarWXcUH 
YaVXpXwanie WerenuH 
melioracje i oVuVYanie - 
ogólnie   

7 1145 PiVkorY MiVgurnuV foVViliV VWoVowanie biocXTówH Uormonów 
i VubVWancji cUemicYnXcUH 
nawożenie InawoYX VYWucYneIH 
węTkarVWwo 

reVWrukWurXYacja goVpoTarVWw 
rolnXcUH pobór wóT 
powierYcUniowXcU na poWrYebX 
rolnicWwaH niewielkie projekWX 
UXTroenergeWXcYneH 
anWagoniYm Ye YwierYęWami 
inWroTukowanXmiH YawlecYone 
cUorobX 

8 1042 RaloWka więkVYa LeucorrUinia pecWoraliV nieYnane Yagrożenie lub naciVk  
9 1037 WrYepla Yielona OpUiogompUuV cecilia YaniecYXVYcYenia wóT 

powierYcUniowXcU 
goVpoTarka roślinnością 
woTną i prYXbrYeżna na 
poWrYebX oTwoTnieniaH 
regulowanie (proVWowanie) 
korXW rYecYnXcU 

10 1059 ÓoTraVYek WelejuV Maculinea WeleiuV YaniecUanieIbrak koVYeniaH 
Ymiana VkłaTu gaWunkowego 
(VukceVja)H wXpalanie 

YaleVianie Werenów oWwarWXcUH 
YaVXpXwanie WerenuH 
melioracje i oVuVYanie - 
ogólnie 

11 1060 cYerwońcYXk nieparek 
Lycaena TiVpar 

YaniecUanieIbrak koVYeniaH 
Ymiana VkłaTu gaWunkowego 
(VukceVja)H wXpalanie 

YaleVianie Werenów oWwarWXcUH 
YaVXpXwanie WerenuH 
melioracje  i  oVuVYanie  –  
ogólnieH goVpoTarka 
roślinnością woTną i 
prYXbrYeżna na poWrYebX 
oTwoTnienia 

12 4038 CYerwońcYXk fioleWek Lycaena Uelle YaniecUanieIbrak koVYeniaH 
Ymiana VkłaTu gaWunkowego 
(VukceVja)H wXpalanie 

YaleVianie Werenów oWwarWXcUH 
YaVXpXwanie WerenuH 
melioracje i oVuVYanie - 
ogólnie 
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13 1061 ÓoTraVYek nauViWouV Maculinea 
nauViWUouV 

YaniecUanieIbrak koVYeniaH 
Ymiana VkłaTu gaWunkowego 
(VukceVja)H wXpalanie 

YaleVianie Werenów oWwarWXcUH 
YaVXpXwanie WerenuH 
melioracje i oVuVYanie - 
ogólnie 

ŹróTłoJ RarząTzenie Regionalnego MyrekWora OcUrony ŚroTowiVka w Lublinie z Tnia 23 gruTnia 2014 r. 
 
Tabela 5. Cele Tziałań ocUronnycU Tla obVzaru NaWura 2000 ByVWrzyca Jakubowicka 

Lp. PrYeTmioW ocUrony Cele TYiałań ocUronnycU 
1 3150 SWarorYecYa i naWuralne euWroficYne Ybiorniki 

woTne Ye YbiorowiVkami Y NympUeion 
UWrYXmanie wXVWępującXcU w obVYarYe VWarorYecYX w 
obecnXm kVYWałcie i powierYcUni.   

2 6210 ÓurawX kVeroWermicYne 
(FeVWuco-BromeWea) 

RmniejVYenie Vkali oTTYiałXwania Yagrożeń YwiąYanXcU Y 
brakiem użXWkowania- uWrYXmanie oWwarWego cUarakWeru 
murawX na powierYcUni co najmniej 0H25 Ua. 

3 6410 RmiennowilgoWne łąki WrYęślicowe (Molinion) RmniejVYenie Vkali oTTYiałXwania Yagrożeń YwiąYanXcU Y 
brakiem użXWkowania. UWrYXmanie ToWXcUcYaVowej formX i 
inWenVXwności użXWkowania na co najmniej 20 Ua WrwałXcU 
użXWków YielonXcU YajęWXcU prYeY VieTliVko. UYupełnienie 
wieTYX na WemaW VWanu YacUowania VieTliVka. 

4 6510 Niżowe i górVkie świeże łąki 
UżXWkowane ekVWenVXwnie 
(ArrUenaWUerion elaWioriV) 

RmniejVYenie Vkali oTTYiałXwania Yagrożeń YwiąYanXcU Y 
brakiem użXWkowania. UrYXmanie ogólnej ocenX VieTliVka 
na poYiomie nieYaTowalającXm (U1) prYeY uWrYXmanie 
ToWXcUcYaVowej formX i inWenVXwności użXWkowania.  
UYupełnienie wieTYX na WemaW VWanu YacUowania VieTliVka. 

5 1617 SWaroTub łąkowX Angelica paluVWriV  UWrYXmanie VieTliVka gaWunku na poYiomie 
nieYaTowalającXm (U1). UYupełnienie wieTYX na WemaW 
VWanu YacUowania prYeTmioWu ocUronX w obVYarYe. 

6 1188 kumak niYinnX Bombina bombina UYupełnienie wieTYX na WemaW VWanu YacUowania gaWunku. 
7 1145 PiVkorY MiVgurnuV foVViliV UYupełnienie wieTYX na WemaW VWanu YacUowania gaWunku. 
8 1042 RaloWka więkVYa LeucorrUinia pecWoraliV PoWwierTYenie obecności gaWunku w obVYarYe lub ocena 

możliwości jego prYXwrócenia. 
9 1037 TrYepla Yielona OpUiogompUuV cecilia UWrYXmanie VWanu YacUowania gaWunku na poYiomie ŃV 

(właściwXm).   
10 1059 ÓoTraVYek WelejuV Maculinea WeleiuV UWrYXmanie VWanu YacUowania gaWunku na poYiomie ŃV 

(właściwXm).   
11 1060 cYerwońcYXk nieparek 

Lycaena TiVpar 
UWrYXmanie VWanu YacUowania gaWunku na poYiomie ŃV 
(właściwXm).   

12 4038 CYerwońcYXk fioleWek Lycaena Uelle UWrYXmanie płaWów VieTliVka wXkaYującXcU właściwX VWan 
YacUowania oraY poprawa VWanu YacUowania VWanowiVk 
VubopWXmalnXcU. 

13 1061 ÓoTraVYek nauViWouV Maculinea nauViWUouV UWrYXmanie VWanu YacUowania gaWunku na poYiomie ŃV 
(właściwXm).   

ŹróTłoJ RarząTzenie Regionalnego MyrekWora OcUrony ŚroTowiVka w Lublinie z Tnia 23 gruTnia 2014 r. 
 
Pomniki przyroTy  

Na Werenie gminX Pólka YnajTuje Vię 11 pomników prYXroTX VWanowiącXcU pojeTXncYe 
TrYewa oraY grupX TrYew. SYcYegółowe Tane ToWXcYące pomników prYXroTX Yawiera poniżVYa 
Wabela. 

 
Tabela 6. RejeVWr pomników przyroTy na Werenie gminy 

Lp. NaYwa pomnika 
prYyroTy (opis) 

MaWa 
uWworYenia 

ObowiąYująca poTsWawa 
prawna LokaliYacja 

ObwóT na 
wysokości 
1H3 m [cm] 

Pysokość 
[m] 

1 dąb VYXpułkowX 
QuercuV robur 21.10.1988 

RarYąTYenie Nr 56 
PojewoTX LubelVkiego Y 

Tnia 21 paźTYiernika 1988 
r. w Vprawie uYnania Ya 
pomniki prYXroTX (MY. 

UrY. Poj. LubelVkiego Y 
1988 r. Nr 14 poY.. 214) 

m. ŚwiTnik MużX 
rośnie prYX TroTYe aVfalWowej 168 18 
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2 dąb VYXpułkowX 
QuercuV robur 03.07.1985 

MecXYja OS-C.7140I21I85 
UrYęTu PojewóTYkiego w 

Lublinie 
prYX leśnicYówce 98 18 

3 
3 lipX 

TrobnoliVWne 
Tilia corTaWa 

14.08.1992 
MecXYja OS.IV.6133pI253-

261I1I92 LubelVkiego 
UrYęTu PojewóTYkiego 

rośnie w parku prYX OśroTku 
SYkolno-PXcUowawcYXm  

w ŁXVWrYXcX 

99 
130 
186 

14 
20 
18 

4 

grupa  11 
dębów 

VYXpułkowXcU 
QuercuV robur  

21.11.1987 

RarYąTYenie Nr 42 
PojewoTX LubelVkiego Y 

Tnia 22 paźTYiernika 1987 
r. w Vprawie uYnania Ya 

pomnik prYXroTX (MY. UrY. 
Poj. LubelVkiego Y Tnia 6 
liVWopaTa 1987 r. Nr 12H 

poY.. 211) 

m. ŚwiTnik MużX 
NaTleśnicWwo ŚwiTnikH 

leśnicWwo ŚwiTnikH oTTY. 72gH 
UH i 

104 
123 
132 
141 
112 
114 
114 
114 
114 
118 

0 

23 
22 
24 
20 
19 
18 
18 
18 
18 
19 
0 

5 

VYpaler grabów 
poVpoliWXcU 

CarpinuV 
beWuluV 

14.08.1992 

MecXYja OS.IV.6133pI253-
261I1I92 LubelVkiego 

UrYęTu PojewóTYkiego 
+ 

UcUwała Nr 
XXIV.150.2016 RaTX 

GminX Pólka Y Tnia 14 
wrYeśnia 2016 r. w 

Vprawie YnieVienia formX 
ocUronX Y TrYew 

uYnanXcU Ya pomniki 
prYXroTX 

(MY. UrY. Y 2016 r. poY. 
3933) 

rośnie w parku prYX OśroTku 
SYkolno-wXcUowawcYXm  

w ŁXVWrYXcX 

48 
35 
25 
32 
33 
32 
45 
55 
21 
36 
40 
26 
26 
24 
42 
22 
27 
32 

14 
13 
12 
12 
12 
12 
14 
15 
11 
14 
14 
12 
12 
8 

15 
12 
12 
13 

6 VoVna wejmuWka 
PinuV VWrobuV 14.08.1992 

MecXYja OS.IV.6133pI264-
265I1I92 LubelVkiego 

UrYęTu PojewóTYkiego 

rośnie w parku prYX SYkole 
PoTVWawowej w 
SobianowicacU 

73 25 

7 
grab poVpoliWX 

CarpinuV 
beWuluV 

14.08.1992 
MecXYja OS.IV.6133pI264-

265I1I92 LubelVkiego 
UrYęTu PojewóTYkiego 

rośnie w parku prYX SYkole 
PoTVWawowej w 
SobianowicacU 

64 23 

8 dąb VYXpułkowX 
QuercuV robur 14.08.1992 

MecXYja OS.IV.6133pI262-
263I1I92 LubelVkiego 

UrYęTu PojewóTYkiego 

rośnie w parku prYX 
YabXWkowXm TworYe w 

PliVYcYXnie 
brak TanXcU 24 

9 

aleja VkłaTająca 
Vię  

Y 9 lip 
TrobnoliVWnXcU  

Tilia corTaWa 

14.08.1992 
MecXYja OS.IV.6133pI262-

263I1I92 LubelVkiego 
UrYęTu PojewóTYkiego 

rośnie w parku prYX 
YabXWkowXm TworYe w 

PliVYcYXnie 

136 
77 
92 
95 
91 
83 
55 
81 
81 

22 
24 
23 
23 
22 
23 
15 
24 
24 

10 

jałowiec 
poVpoliWX 
JuniperuV 
communiV  

21.11.1987 

RarYąTYenie Nr 42 
PojewoTX LubelVkiego Y 

Tnia 22 paźTYiernika 1987 
r. w Vprawie uYnania Ya 

pomnik prYXroTX (MY. UrY. 
Poj. LubelVkiego Y Tnia 6 
liVWopaTa 1987 r. Nr 12H 

poY.. 211) 

rośnie w parku prYX SYkole 
PoTVWawowej w 
SobianowicacU 

brak TanXcU brak TanXcU 

11 jeVion wXnioVłX 
FraxinuV 11.06.1992 RoYporYąTYenie Nr 12 

PojewoTX LubelVkiego Y 
rośnie w parku prYX OśroTku 

SYkolno-PXcUowawcYXm  brak TanXcU brak TanXcU 
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excelVior Tnia 11 cYerwca 1992 r. w 
Vprawie uYnania Ya 

pomniki prYXroTX (MY. 
UrY. Poj. LubelVkiego Y 
1992 r. Nr 6H poY.. 60) 

w ŁXVWrYXcX 

ŹróTłoJ UWWpJIIcrfop.gToV.gov.plICRFOPIinTex.jVf 
 
P VąVieTYWwie pomników prYXroTX obowiąYują ogranicYenia i YakaYX wXnikające Y akWów 

uVWanawiającXcUH kWóre również Vą uwYglęTnione w obowiąYującej uVWawie Y Tnia 16 kwieWnia 
2004  r.  o  ocUronie  prYXroTX  (arW.  45)H  naWomiaVW  nie  obowiąYują YakaYX  wXnikające  Y  akWu  
uVWanawiającego pomnik prYXroTXH kWóre nie Vą uwYglęTnione w ww. prYepiVie uVWawXH jak 
również nie mają YaVWoVowania YakaYX wXmienione w arW. 45 uVWawXH kWóre nie figurują w 
akcie prawa miejVcowego. PVkaYanXm jeVWH abX Gmina Tążyła To uregulowania VWanu 
prawnego pomników prYXroTX w celu ToVWoVowania To obowiąYującXcU prYepiVów. 

 

 
 

RyVunek 9. IVWniejące formy ocUrony przyroTy na Werenie gminy Pólka 
ŹróTłoJ opracowanie właVne na poVWawie TanycU GMOŚ 
 

5.3.2. ObsYary proponowane To objęcia ocUroną prawną na poTsWawie prYepisów o 

ocUronie prYyroTy 

PoYa wXżej wXmienionXmi formami prYXroTX Gmina Pólka poViaTa również inne obiekWX  
o wXVokicU waloracU prYXroTnicYXcUH kWóre w prYXVYłości mogą również YoVWać objęWe formą 
ocUronX prYXroTX. Należą To nicUJ 
- VXVWem wąwoYów leVVowXcU w SobianowicacU moTelowanXcU prYeY proceVX eroYji  

i VufoYji o TużXcU waloracU prYXroTnicYXcU i krajobraYowXcUH porośnięWXcU 
YaTrYewieniami i YakrYewieniami o cUarakWerYe grąTowXm (fragmenWX 
VubkonWXnenWalnego grąTu lipowo-grabowego) – robocYa naYwa „PoprYecYne MołX” 
(pow. ok. 4H6 Ua)H 
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- VXVWem kręWXcU VucUXcU Tolin roYcinającXcU pokrXwę leVVową w RuTniku – robocYa naYwa 
„SXVWem VucUej Tolinki RuTnika”H 

- VucUaH VWromościenna Tolina roYcinająca piaVki fluwioglacXjne Ye żwirami w rejonie 
ŁXVWrYXcX – robocYa naYwa „UrocYXVko Munaj”H 

- Tolinka na YbocYu TolinX ŁXVWrYXcX na wVcUóT oT TurkiH oTwaTniana prYeY VWrumXk 
YaVilanX kilkoma niewielkimi źróTłami – robocYa naYwa „Molina na wVcUóT oT Turki”H 

- Weren w rejonie ŚwiTnika Óałego – kilka roYległXcUH płXWkicU Yagłębień kraVowXcU  
Y woTą w rejonie ŚwiTnika Óałego - robocYa naYwa „Weren w rejonie ŚwiTnika Óałego”. 
Gmina  Pólka  nie  planuje  powołania  form  ocUronX  prYXroTXH  kWóre  możliwe  Vą To  

uWworYenia prYeY gminęH Wj. pomników prYXroTXH VWanowiVk TokumenWacXjnXcUH użXWków 
ekologicYnXcU lub YeVpołów prYXroTnicYo-krajobraYowXcUH Y Wego wYglęTu nie wVkaYuje Vię 
icU jako planowanXcU cYX projekWowanXcU form ocUronX prYXroTX. Re wYglęTu na fakWH iż 
wXmienione wXżej cenne obiekWX o wXVokicU waloracU krajobraYowXcU mogą w prYXVYłości 
YoVWać objęWe ocUroną – np. jako użXWki ekologicYne (po wXkonaniu VWoVownej TokumenWacji 
oraY prYeprowaTYeniu proceTur prYewiTYianXcU prawem) wVkaYano je na YałącYniku 
graficYnXm To VWuTium „Uwarunkowania roYwoju” – jako obVYarX cenne prYXroTnicYo.  

MoWXcUcYaVowe TokumenWX planiVWXcYne (obowiąYujące VWuTium) wVkaYują ponaTWo 
wXmienione niżej obVYarX To objęcia ocUroną VYcYebla ponaTlokalnegoH Wj.J 
-  obVYar naYwanX „ŁXVa Góra” poT wVią Sobianowice o powierYcUni ok. 1 UaH mającX na 

celu ocUronę cennXcU płaWów murawX kVeroWermicYnej Ye VWanowiVkiem koVaćca 
beYliVWnego (IriV apUylla). Na Werenie planowanego reYerwaWu prYXroTX ŁXVa Góra 
VWwierTYono wXVWępowanie aż 152 gaWunków roślin nacYXniowXcU oraY VWanowiVka 
rYaTkicU gaWunków kVeroWermicYnXcU (np. koVaciec VXberXjVki) – jako planowanX reYerwaW 
prYXroTXH „Molinę ŁXVWrYXcX” łącYącą Vię Y ObVYarem CUronionego OrajobraYu „Moliną 
Ciemięgi”H obejmującego VYerokąH aVXmeWrXcYną Tolinę rYecYną o TużXcU waloracU 
krajobraYowXcU i ekologicYnXcU w granicacU określonXcU rXVunkiem planuH poT 
warunkiem ocYXVYcYenia TolinX rYeki ŁXVWrYXcX i jej oWocYenia – jako planowanX ObVYar 
CUronionego OrajobraYu. 
Nie wVkaYuje Vię To objęcia ocUroną również planowanXcUJ reYerwaWu „ŁXVa Góra” poT 

wVią Sobianowice oraY ObVYaru CUronionego OrajobraYu „Molina ŁXVWrYXcX” Ye wYglęTu na 
brak VWoVownXcU kompeWencji raTX gminX To icU powołXwania. NależX również YaYnacYXćH że 
organX właściwe To uWworYenia ww. form ocUronX prYXroTX nie YłożyłX w WXm YakreVie 
żaTnXcU wnioVków To projekWu YmianX VWuTium. AkWualnie nie iVWnieje również TokumenWacja 
prYXroTnicYa świaTcYąca o YamiarYe icU powołania. 
 

5.3.3. Cele ocUrony śroTowiska usWanowione na sYcYeblu mięTYynaroTowymH 

wspólnoWowym i krajowym 

OcUrona śroTowiVka na VYcYeblu mięTYXnaroTowXm i wVpólnoWowXm realiYowana jeVW w 
PolVce poprYeY oTpowieTnie akWX prawneH w WXm uVWawX i roYporYąTYenia. Ra najważniejVYą 
należX uYnać uVWawę Y Tnia 3 paźTYiernika 2008 r. o uToVWępnianiu informacji o śroTowiVku i 
jego ocUronieH uTYiale VpołecYeńVWwa w ocUronie śroTowiVka oraY o ocenacU oTTYiałXwania 
na śroTowiVko (Wj. MY. U. 2017H poY. 1405 Y późn. Ym.)H na poTVWawie kWórej VporYąTYona 
YoVWała niniejVYa prognoYa. UVWawa jeVW cYęściowo wXnikiem uVWaleń na VYcYeblu 
mięTYXnaroTowXm. Oonwencja o RóżnoroTności ŁiologicYnej VporYąTYona w Rio Te Janeiro 
w Tniu 5 cYerwca 1992 r. w arW. 14 wprowaTYa oTpowieTnie proceTurX wXmagające 
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wXkonania  ocenX  oTTYiałXwania  na  śroTowiVko  projekWówH  kWóre  mogą mieć YnacYenie  Tla  
różnoroTności biologicYnej. 

R punkWu wiTYenia niniejVYego opracowania VYcYególnej wagi nabiera aVpekW ekologicYnX 
w planowaniu prYeVWrYennXm ujęWX w PoliWXce NkologicYnej PańVWwa w laWacU 2009-2012 Y 
perVpekWXwą To roku 2016. ProjekW VWuTium powinien Vpełniać wXmogi YawarWe w WXm 
Tokumencie Wj. kVYWałWować łaT prYeVWrYennX poYwalając na racjonalną goVpoTarkę. PrYeY łaT 
prYeVWrYennX należX roYumieć VpoVób ukVYWałWowania prYeVWrYeniH kWórX WworYX Uarmonijną 
całość. Nie należX prYX WXm Yapominać o YaVaTYie Yrównoważonego roYwojuH o kWórej mówi 
OonVWXWucja RP w arW. 5 – „RYecYpoVpoliWa PolVka (...) Yapewnia ocUronę śroTowiVkaH kierując 
Vię YaVaTą Yrównoważonego roYwoju”. OrXWeria Yrównoważonego roYwoju YoVWałX 
uwYglęTnione w projekWowanXm VWuTium uwarunkowań i kierunków YagoVpoTarowania 
prYeVWrYennego m.in. poprYeY uWrYXmanie i wprowaTYenie możliwie jak najwiękVYXcU 
obVYarów biologicYnie cYXnnXcU na WerenacU YabuTowanXcU i wVkaYanXcU To YabuTowXH nie 
blokującXcU jeTnocYeśnie roYwoju inweVWXcji na WerenacU YurbaniYowanXcU. JeVW Wo Vwego 
roTYaju kompromiV VpołecYno - ekologicYnXH kWórego wXpracowanie jeVW nieYbęTne bX 
YacUować śroTowiVko prYXroTnicYe Tla prYXVYłXcU pokoleń.  

NajważniejVYXmi uVWaleniami w YakreVie ocUronX śroTowiVka na VYcYeblu pańVWw 
cYłonkowVkicU Vą TXrekWXwXH wśróT kWórXcU jako najważniejVYe należX wXmienićJ 
-  TXrekWXwę RaTX 79I40INPG Y Tnia 2 kwieWnia 1979 r. w Vprawie ocUronX TYikicU pWaków Ye 
Ymianami (MXrekWXwa PWaVia); 
-  TXrekWXwę RaTX  92I43INPG  Y  Tnia  21  maja  1992  r.  w  Vprawie  ocUronX  VieTliVk  
prYXroTnicYXcU oraY TYikiej faunX i florX (MXrekWXwa SieTliVkowa). 

Obie TXrekWXwX Vą poTVWawą prawną WworYenia Vieci NATURA 2000H kWórej celem jeVW 
YacUowanie YagrożonXcU wXginięciem VieTliVk prYXroTnicYXcU oraY gaWunków roślin i YwierYąW 
w Vkali NuropX. RealiYacja projekWu VWuTium uwarunkowań i kierunków YagoVpoTarowania 
prYeVWrYennego gminX Pólka nie powinna wpłXwać negaWXwnie na iVWniejące w jego obrębie 
oraY VąViaTujące obVYarX NATURA 2000.  

R powXżVYego wXnikaH że cele ocUronX śroTowiVka na VYcYeblu mięTYXnaroTowXmH 
wVpólnoWowXm i krajowXm YoVWałX uwYglęTnione w VWuTiumH Tla kWórego VporYąTYona 
YoVWała niniejVYa prognoYa. UwiTacYnia Vię Wo prYeTe wVYXVWkim w próbie YapiVania jak 
najbarTYiej racjonalnXcU YaVaT kVYWałWowania już YurbaniYowanej prYeVWrYeni objęWej  
projekWem VWuTiumH Y jeTnocYeVnXm YacUowaniem Tużej ilości YieleniH cennXcU prYXroTnicYo 
obiekWów i uwYglęTnieniem powiąYań prYXroTnicYXcU. 
 
SWan zaVobowy i jakościowy wóT 
Cele śroTowiVkowe określone w "Planie goVpoTarowania woTami na obVzarze Torzecza 
PiVły”. 

OgranicYenie YaniecYXVYcYenia wóT powierYcUniowXcU i poTYiemnXcU jeVW głównXm 
celem śroTowiVkowXm wVkaYanXm w „Planie goVpoTarowania woTami na obVYarYe TorYecYa 
PiVłX”. P YwiąYku Y WXm wXYnacYono warWości granicYne Tla wVkaźników jakości wóT. Jak 
poTaje Wen TokumenWJ „Mla jeTnoliWXcU cYęści wóTH będącXcU obecnie w barTYo TobrXm 
VWanieIpoWencjale ekologicYnXmH celem śroTowiVkowXm bęTYie uWrYXmanie Wego 
VWanuIpoWencjału. PonaTWoH uVWalając cele uwYglęTniano Wakże różnicę pomięTYX 
naWuralnXmiH a Vilnie YmienionXmi oraY VYWucYnXmi cYęściami wóT. Mla naWuralnXcU cYęści 
wóT celem bęTYie oViągnięcie co najmniej Tobrego VWanu ekologicYnegoH Tla Vilnie 
YmienionXcU i VYWucYnXcU cYęści wóT – co najmniej Tobrego poWencjału ekologicYnego. 
PonaTWoH w obXTwu prYXpaTkacUH w celu oViągnięcia Tobrego VWanuIpoWencjału koniecYne 
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bęTYie ToTaWkowo uWrYXmanie co najmniej Tobrego VWanu cUemicYnego.” RbiorcYe wXniki Tla 
Wego oTcinka rYeki PiVłX poYwalają określić jej VWan ekologicYnX jako TobrX. P prYXpaTku 
wóT poTYiemnXcU (YgoTnie Y arW. 4 RMP) główne cele śroTowiVkowe obejmująJ 

- Yapobieganie TopłXwowi lub ogranicYenia TopłXwu YaniecYXVYcYeń To wóT 
poTYiemnXcUH 

- Yapobieganie pogarVYaniu Vię VWanu wVYXVWkicU cYęści wóT poTYiemnXcU (Y 
YaVWrYeżeniami wXmienionXmi w RMP)H 

- Yapewnienie równowagi pomięTYX poborem a YaVilaniem wóT poTYiemnXcUH 
- wTrożenie TYiałań nieYbęTnXcU Tla oTwrócenia YnacYącego i uWrYXmującego Vię 

roVnącego WrenTu VWężenia każTego YaniecYXVYcYenia powVWałego w VkuWek 
TYiałalności cYłowieka.  

 
AkWualna VyWuacja w gminie  

SXVWem YaopaWrYenia w woTę gminX Pólka oparWX jeVW  na 4 komunalnXcU ujęciacU wóT 
poTYiemnXcU YlokaliYowanXcU w SobianowicacU (TY. ew. nr 361I7H 361I7)H Pólce (TY. ew. nr 
36I1)H Turce (TY. ew. nr 41I2H 63I2) oraY ŁuVYcYowie PierwVYXm (TY. ew. nr 289I12H 291I10) 
służące To Ybiorowego YaopaWrXwania luTności w woTę piWną i na poWrYebX goVpoTarVWw 
TomowXcU. Mla prYeTmioWowXcU ujęć woTX nie uVWanowiono VWref ocUronX pośreTniej. 
SWrefa ocUronX beYpośreTniej YawarWa jeVW w obrębie TYiałek ewiTencXjnXcUH na kWórXcU Vą 
YlokaliYowane ww. ujęcia woTX. SWoVowne poYwolenia woTnoprawne na pobór wóT 
poTYiemnXcU Y ww. ujęć wóT prYeY Gminę Pólka wXgaVają oTpowieTnio w 2037 r. (ujęcie 
Sobianowice)H 2025 (ujęcie Pólka)H 2018 (ujęcie Turka) i 2037 r. (ujęcie ŁuVYcYów PierwVYX). 

PVYXVWkie  miejVcowości  gminX  (wg  TanXcU  GUS  w  2016  r.  11795  mieVYkańców  gminX  
bXło poTłącYonXcU To woTociągu) Vą YwoTociągowaneH co poYwala na konWrolowanie 
sąVieTYWwa ujęćH ilości pobieranej woTX i jej jakości. MYiałania We poYwalają na moniWorowanie 
VWanu YaVobowego i jakościowego wóT poTYiemnXcU. PoTobna konWrola nie bXłabX możliwa 
w prYXpaTku poYoVWawienia inTXwiTualnXcU źróTeł YaopaWrYenia w woTę. Problem na Werenie 
więkVYXcU  miejVcowości  gminX  Pólka  VWanowi  właściwe  YaVilanie  wóT  poTYiemnXcUH  Ye  
wYglęTu na TużX uTYiał powierYcUni uWwarTYonXcU oraY brak obecności kanaliYacji 
TeVYcYowej oTprowaTYającej woTę opaTową i roYWopową Y miejVcowościH To kanałów 
YbiorcYXcU i Talej To np. ŁXVWrYXcX. PVkaYane jeVW VWoVowanie Ybiorników reWencXjnXcU 
umożliwiającXcU  prYXnajmniej  cYęściowe  oTYXVkanie  woTX  opaTowej  (w  miarę poWrYeb  po  
wcYeśniejVYXm poTcYXVYcYeniu – np. wóT Y Werenów komunikacXjnXcU). 

Mużo gorYej preYenWuje Vię poYiom VkanaliYowania gminX. Ścieki Y obVYaru VkanaliYowanej 
cYęści miejVcowości Pólka (wg TanXcU GUS w 2016 r. Tługość cYXnnej Vieci kanaliYacXjnej 
wXnoViła 83H9 km i bXło To niej poTłącYonXcU 1080 buTXnków mieVYkalnXcU) oTprowaTYane 
są To mecUanicYno – biologicYnej ocYXVYcYalni ścieków komunalnXcU „HajTów” w mieście 
Lublin.  OTbiornikiem  wóT  ocYXVYcYonXcU  jeVW  rYeka  ŁXVWrYXca.  Na  obVYarYe  gminX  
oTprowaTYanie ścieków opiera Vię na YbiornikacU beYoTpłXwowXcU i wXwoYie ścieków 
woYami aVeniYacXjnXmi oraY prYXTomowXcU ocYXVYcYalniacU ścieków. R Werenami WXmi wiąże 
Vię możliwość prYenikania YaniecYXVYcYeń To gleb i Talej wóT grunWowXcU. P celu 
minimaliYacji negaWXwnego oTTYiałXwania koniecYnX jeVW TalVYX roYwój VXVWemów 
kanaliYacXjnXcU oraY konWrola i moTerniYacja VWoVowanXcU Ybiorników beYoTpłXwowXcU i 
ocYXVYcYalni prYXTomowXcU. 
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Analiza oViągania celów śroTowiVkowycU  
1. ProjekW VWuTium ToVWoVowuje planowane prYeYnacYenie Werenu oraY Vformułowane Tla 

Wego Werenu kierunki i YaVaTX YagoVpoTarowania prYeVWrYennegoH w WXm YnacYącX uTYiał 
powierYcUni YabuTowXH To warunków geologicYno - UXTrologicYnXcU oraY YwiąYanXcU Y WXm 
uwarunkowań prawnXcU.  

2. ProjekW VWuTium właściwie Tba o roYwój infraVWrukWurX woTno - kanaliYacXjnej i 
wXmuVYając właściwe roYwiąYana Y YakreVu goVpoTarki ściekowejH oTgrXwające YnacYącą rolę 
w uWrYXmaniu właściwej jakości wóT.  

3. ProjekW VWuTium wXYnacYa grupę Werenów - wXłącYonXcU Y YabuTowXH oTgrXwające 
ważną rolę w prawiTłowXm YaVilaniu poYiomów woTonośnXcU.  

4. ProjekW VWuTium wVkaYuje WerenX wóT powierYcUniowXcU określając jeTnocYeśnie 
YaVaTX YagoVpoTarowania poYwalające na YacUowanie akWualnego użXWkowania WXcU 
WerenówH co oTgrXwa YnacYącą rolę w YaVilaniu UXTrologicYnXm i jakości wóT.  

5. ProjekW VWuTium nie wprowaTYa YapiVów umożliwiającXcU lokaliYację prYeTVięwYięć 
mogącXcU YawVYe lub poWencjalnie YnacYąco oTTYiałXwać na śroTowiVkoH na obVYaracU 
poWencjalnego Yagrożenia powoTYiowego o prawTopoTobieńVWwie wXVWąpienia 1% oraY w 
VWrefie ocUronX pośreTniej ujęcia woTXH co oTgrXwa YnacYącą rolę w uWrYXmaniu właściwej 
jakości wóT.  
 

PoTVumowującH VWwierTYa Vię że realiYacja uVWaleń projekWu VWuTium umożliwi Vpełnienie 
celów śroTowiVkowXcU Tla jeTnoliWXcU cYęści wóT poTYiemnXcU i powierYcUniowXcUH 
wXnikającXcU  Y  Ramowej  MXrekWXwX  PoTnej  oraY  TYiału  III  uVWawX  Y  Tnia  20  lipca  2017  r.  
Prawo woTne (Wj. MY. U. Y 2017H poY. 1121 Y późn. Ym.). 
 
Rmiany warunków klimaWycznycU i śroTowiVkowycUH w Wym różnoroTności biologicznej 
Cele i kierunki aTapWacji To zmian klimaWuH o kWórycU mowa w „SWraWegicznym planie 
aTapWacji Tla VekWorów i obVzarów wrażliwycU na zmiany klimaWu To roku 2020 z 
perVpekWywą To roku 2030”. 

„SWraWegicYnX Plan ATapWacji Tla VekWorów i obVYarów wrażliwXcU na YmianX klimaWu To 
roku 2020 Y perVpekWXwą To roku 2030” (SPA 2020) YoVWał prYXgoWowanX Y mXślą o 
Yapewnieniu warunków VWabilnego roYwoju VpołecYno-goVpoTarcYego w oblicYu rXYXkH jakie 
nioVą Ye Vobą YmianX klimaWuH ale również Y mXślą o wXkorYXVWaniu poYXWXwnego wpłXwuH 
jaki  TYiałania  aTapWacXjne  mogą mieć nie  WXlko  na  VWan  polVkiego  śroTowiVkaH  ale  również 
wYroVW goVpoTarcYX. 

SPA 2020 wVkaYuje cele i kierunki TYiałań aTapWacXjnXcUH kWóre należX poTjąć w 
najbarTYiej wrażliwXcU VekWoracU i obVYaracU w okreVie To roku 2020J goVpoTarce woTnejH 
rolnicWwieH leśnicWwieH różnoroTności biologicYnej i obVYaracU prawnie cUronionXcUH YTrowiuH 
energeWXceH buTownicWwieH WranVporcieH obVYaracU górVkicUH VWrefie wXbrYeżaH goVpoTarce 
prYeVWrYennej i obVYaracU YurbaniYowanXcU. Prażliwość WXcU VekWorów YoVWała określona w 
oparciu o prYXjęWe Tla SPA VcenariuVYe Ymian klimaWu. Raproponowano celeH kierunki TYiałań 
oraY konkreWne TYiałaniaH kWóre koreVponTują Y TokumenWami VWraWegicYnXmiH w 
VYcYególności SWraWegią RoYwoju Oraju 2020 i innXmi  VWraWegiami  roYwoju i jeTnocYeśnie 
VWanowią icU nieYbęTne uYupełnienie w konWekście aTapWacji. UwYglęTniono i 
prYeanaliYowano obecne i ocYekiwane YmianX klimaWuH w WXm VcenariuVYe Ymian klimaWu Tla 
PolVki To roku 2030H kWóre wXkaYałXH że w WXm okreVie najwiękVYe Yagrożenie Tla goVpoTarki i 
VpołecYeńVWwa będą VWanowiłX ekVWremalne YjawiVka pogoTowe (nawalne TeVYcYeH powoTYieH 
poTWopieniaH oVunięcia YiemiH fale upałówH VuVYeH UuraganXH oVuwiVka iWp)H będące 
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pocUoTnXmi Ymian klimaWXcYnXcU. RjawiVka We będą wXVWępować Y coraY więkVYą 
cYęVWoWliwością i naWężeniem oraY będą ToWXcYXć coraY więkVYXcU obVYarów kraju. 

PrYXVWoVowanie polVkiej prYeVWrYeni To nowXcU uwarunkowań klimaWXcYnXcU i 
YwiąYanXcU Y WXm YjawiVk jeVW obecnie jeTnXm Y najważniejVYXcU wXYwańH VYcYególnie Tla 
aTminiVWracji VYcYebla cenWralnego oraY regionalnego i lokalnego. PomięTYX 
YagoVpoTarowaniem prYeVWrYennXm a Ymianami klimaWXcYnXmi oraY koniecYnością aTapWacji 
To Ymian klimaWu wXVWępuje VprYężenie YwroWne.  RmianX klimaWXcYne będą prowaTYiłX To 
YmniejVYenia YaVobów prYeVWrYeni ToVWępnej Tla Tanego WXpu prowaTYonej lub planowanej 
TYiałalności – m.in. Ye wYglęTu na YwiękVYone rXYXko powoTYioweH wYroVW rXYXka 
oVuwiVkowegoH naVilenie proceVów eroYji woTnej i wieWrYnejH TeficXW woTXH poTnieVienieH a 
Wakże obniżenie poYiomu wóT grunWowXcU. RmianX klimaWu w konWekście prYeVWrYennXm 
oTTYiałują na całX komplekV problemów YagoVpoTarowania prYeVWrYennegoH kWóre w 
VkrajnXm prYXpaTku mogą generować konflikWX VpołecYne i ogranicYać możliwości roYwoju. 
ObVYarX YurbaniYowane VWanowią VYcYególną kaWegorię w VWrukWurYe prYeVWrYeni 
geograficYnejH cUarakWerXYującą Vię Tużą gęVWością populacji luTYkiejH a WXm VamXm Vą barTYo 
wrażliwe Y uwagi na negaWXwne oTTYiałXwanie anWropopreVji. ÓiaVWa Yagrożone Vą 
beYpośreTnio VYcYególnie WrYema YjawiVkamiJ inWenVXfikacją miejVkiej wXVpX ciepła i VilnXmi 
ulewami powoTującXmi poTWopienia oraY VuVYą VprYXjającą TeficXWowi woTX w miaVWacU. P 
mniejVYXm VWopniu Yagrożenie VWanowią Vilne wiaWrXH kWóre Y uwagi na Tużą VYorVWkość 
poTłoża w miaVWacU Wracą Vwoją Viłę. PośreTnim Yagrożeniem Vą powoTYie Y uwagi na WoH że 
więkVYość obVYarów meWropoliWalnXcU YlokaliYowana jeVW w TolinacU TużXcU rYek. OpaTX 
ulewne poTobnie jak powoTYie VWanowią Yagrożenie Tla infraVWrukWurX miejVkiej poprYeY 
poTWopieniaH oVuwiVka i YniVYcYenie ciągów komunikacXjnXcUH buTXnków i mienia. 

PowiąYania mięTYX różnoroTnością biologicYną a Ymianami klimaWu Vą obuVWronne – 
VkuWki YmieniającXcU Vię warunków klimaWXcYnXcU już WeraY mają wpłXw na różnoroTność 
biologicYną oraY na funkcjonowanie ekoVXVWemów. PrYewiTuje VięH że w prYXVYłości YmianX 
klimaWu VWaną Vię najważniejVYXm cYXnnikiem wpłXwającXm na uWraWę różnoroTności 
biologicYnej obok Ymian VpoVobu użXWkowania grunWów. RmianX klimaWu wpłXwają na 
różnoroTność biologicYnąH gTXż gaWunki roYwijają Vię w konkreWnXm YakreVie uwarunkowań 
śroTowiVkowXcUH WakicU jak WemperaWuraH wilgoWność iWp. P YwiąYku Y WXmH że cYXnniki We 
Ymieniają Vię wraY Ye Ymianami klimaWuH gaWunki muVYą migrowaćH bX prYebXwać w Vwoim 
opWXmalnXm śroTowiVku. NiekWóre gaWunki mają YTolności prYXVWoVowawcYeH jeTnak w 
prYXpaTku innXcU YmianX śroTowiVka VWanowią poważne YagrożenieH prowaTYąc To 
wXginięcia gaWunków i YmniejVYenia różnoroTności biologicYnej. RTolność gaWunków To 
wXmuVYonej prYeY YmianX klimaWu migracji jeVW Wakże ogranicYona prYeY TYiałania cYłowiekaH 
kWóre YmieniłX VpoVób użXWkowania grunWów i ToprowaTYiłX To fragmenWacji VieTliVk. Piele 
gaWunków nie raTYi Vobie Y migracjami prYeY uliceH obVYarX miejVkie i pola uprawne. 
OoniecYnie jeVW więc ułaWwienie im Wego proceVu aTapWacXjnego prYeY np. WworYenie 
korXWarYX ekologicYnXcU Y VieTliVk prYXroTnicYXcU i ogranicYanie fragmenWacji.  
 
AkWualna VyWuacja w gminie  

PoTVWawowXmi VWrukWurami kVYWałWującXmi VXVWem prYXroTnicYX gminX VąJ 
- Tolina Ciemięgi Ye YbocYami poroYcinanXmi prYeY wąwoYX i licYnXmi źróTłami 

poTYbocYowXmi; 
- Tolina ŁXVWrYXcX  Ye YbocYami poroYcinanXmi VucUXmi Tolinkami; 
- Tolinka cieku VpoT ŁuVYcYowaH cUarakWerXYująca Vię roYległXmi łąkami i YbiorowiVkami 

VYuwarowXmi; 
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- Tolinka na wVcUóT oT TurkiH na YbocYu TolinX ŁXVWrYXcXH oTwaTniana prYeY VWrumXk 
YaVilanX kilkoma niewielkimi źróTłami;  

- Tolina RuTnika ucUoTYącą To TolinX ŁXVWrYXcX w JakubowicacU ÓurowanXcU; 
- wąwoYXH w WXm PoprYecYne MołX w Y roślinnością grąTową;  
- VucUaH VWromościenna Tolina roYcinająca piaVki fluwioglacXjne Ye żwirami w rejonie 

ŁXVWrYXcX; 
- LaV PoVYpiWalnX ŚwiTnicki oraY laV w ŁuVYcYowie MrugimH obejmujące YwarWX komplekV 

leśnX we wVcUoTniej cYęści gminXH Y prYewagą TrYewoVWanu VoVnowego.  
R kolei To najważniejVYXcU obVYarów poTlegającXcU ocUronie na Werenie gminX należąJ 

- glebX klaVX I-III;    
- laVX pełniące funkcję laVów ocUronnXcU; 
- obVYar ocUronnX Głównego Rbiornika PóT PoTYiemnXcU nr 406 Niecka LubelVka;    
- obVYarX naWuralnXcU Tolin rYeki ŁXVWrYXcX i Ciemięgi oraY innXcU cieków i obniżeń 

VWanowiącXcU naWuralne VieTliVka prYXroTnicYe wcUoTYące w ciągi ekologicYne;    
- obVYar NaWura 2000 ŁXVWrYXca Jakubowicka PLH060096; 
- obVYar cUronionego krajobraYu Molina Ciemięgi; 
- pomniki prYXroTX;    
- parki TworVkie; 
- laVX. 

 
Analiza oViągania celów i kierunków aTapWacji To zmian klimaWu 

1. ProjekW VWuTium wXYnacYa grupę Werenów oWwarWXcU (Wj. wXłącYonXcU Y YabuTowX) 
oTpowieTYialnXcU Ya ocUronę naWuralnXcU pocUłaniacYX TwuWlenku węglaH WakicU jak glebX 
WorfoweH WerenX leśneH WerenX poTmokłeH laVX. 

2. ProjekW VWuTium proponuje jako alWernaWXwnX Tla iVWniejącej Vieci elekWroenergeWXcYnej 
roYwój energeWXki oTnawialnejH YwłaVYcYa bioenergii (biomaVa)H energii Vłońca oraY energii Y 
oTpaTów komunalnXcU. 

3. ProjekW VWuTium wVkaYuje WerenX wóT powierYcUniowXcU określając jeTnocYeśnie 
YaVaTX YagoVpoTarowania poYwalające na YacUowanie akWualnego użXWkowania WXcU 
WerenówH co oTgrXwa YnacYącą rolę w YaVilaniu UXTrologicYnXm i jakości wóT. 

4. ProjekW VWuTium właściwie Tba o roYwój infraVWrukWurX woTno - kanaliYacXjnej i 
wXmuVYając właściwe roYwiąYana Y YakreVu goVpoTarki ściekowejH oTgrXwające YnacYącą rolę 
w uWrYXmaniu właściwej jakości wóT. PonaTWo projekW VWuTium YakłaTa roYwój infraVWrukWurX 
woTno – kanaliYacXjnej w oparciu o najnowVYe roYwiąYania WecUnologicYne oraY inVWalacje. 

5. ProjekW VWuTium wXYnacYa obVYarX VYcYególnego Yagrożenia powoTYiowego o wXVokim 
(raY na 10 laW) i śreTnim (raY na 100 laW) prawTopoTobieńVWwie wXVWąpienia powoTYiH kWóre Vą 
wXłącYone Y YabuTowX i VWanowią naWuralne oTbiorniki wóT powoTYiowXcU. 

6. ProjekW VWuTium wXYnacYa obVYarX preTXVponowane To oVuwania Vię maV YiemnXcU na 
kWórXcU obowiąYuje YakaY lokaliYowania nowXcU buTXnków. ObVYarX We prYeYnacYone Vą poT 
YaleVienia. 

7. ProjekW VWuTium wprowaTYa YapiVX mające na celu YacUowanie cennXcU ekoVXVWemówH 
różnoroTności biologicYnej i uWrYXmaniu równowagi prYXroTnicYejH w WXm ocUronę obVYarów i 
obiekWów cennXcU prYXroTnicYo. 

8. ProjekW VWuTium wprowaTYa YapiVX mające na celu Yapobieganie Yagrożeniom 
naWuralnXcU komplekVów i Wworów prYXroTX oraY abioWXcYnXcU elemenWów śroTowiVka. 

9. ProjekW VWuTium Tla każTego Y obVYarów funkcjonalnXcU YainweVWowanXcU i 
roYwojowXcU gminX VWara Vię uVWalić wVkaźnik powierYcUni biologicYnie cYXnnejH kWórX 
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oTgrXwa ważną rolę prYX uWrYXmaniu prawiTłowXcU warunków aeroVaniWarnXcU na WerenacU 
YabuTowanXcU.  
 

PoTVumowującH VWwierTYa Vię że realiYacja uVWaleń projekWu VWuTium umożliwi Vpełnienie 
celów i kierunków aTapWacji To Ymian klimaWu o kWórXcU mowa w „SWraWegicYnXm planie 
aTapWacji Tla VekWorów i obVYarów wrażliwXcU na YmianX klimaWu To roku 2020 Y 
perVpekWXwą To roku 2030”. 
 

5.3.4. ObiekWy i obsYary cUronione na poTsWawie prYepisów o ocUronie YabyWków 

P VWoVunku To YabXWków wpiVanXcU To ewiTencji YabXWków obowiąYuje priorXWeW 
wXmagań konVerwaWorVkicUJ 
- uYgaTnianie YamierYeń i TYiałań inweVWXcXjnXcUH w WrXbie prYepiVów oTrębnXcUH Y organem 
TV. ocUronX YabXWkówH 
- uYXVkanie poYwolenia organu TV. ocUronX YabXWków Tla wVYelkicU TYiałań inweVWorVkicU 
realiYowanXcU w obiekWacU i na nierucUomościacU wpiVanXcU To rejeVWru YabXWków. 
 
Tabela 7. Pykaz obiekWów nierucUomycU wpiVanycU To RejeVWru RabyWków położonycU na obVzarze 
gminy Pólka 

Lp. Óiejscowość ObiekW lub obsYar Nr w rejesWrYe 
YabyWków 

MaWa wpisania 
To rejesWru 

1 ŁXVWrYXca 

Oościół parafialnX pw. PniebowYięcia NÓPJ  
- ogroTYenie cmenWarYa kościelnego Y bramkami  
w YeVpole kościoła  
- cmenWarY kościelnX Y TrYewoVWanem   
- pomnik roTYinX PierYbickicU w YeVpole kościoła 

AI563 31. 12. 1971 

2 ŁXVWrYXca 

ReVpół TworVko-parkowXJ  
- Twór  
- park krajobraYowX  
- VpicUlerY 
 - poYoVWałości oborX 

AI742 23. 09 1977 

3 ŁuVYcYów 

Oościół parafialnX pw. Św. ŁarbarXJ  
- wVcUoTnia (fronWowa) cYęść ogroTYenia cmenWarYa 
kościelnego  
- TYwonnica-brama 
- figura CUrXVWuVa na cmenWarYu kościelnXm   
- TrYewoVWan na cmenWarYu kościelnXm  

AI638 26. 10. 1972 

4 Sobianowice 

ReVpół TworVko – parkowXJ  
- Twór  
- kuźnia 
- park  

AI767 10. 10. 1997 

5 Turka 

ReVpół poTworVkiJ  
- Twór  
- VWajnia I  
- VWajnia II  
- park Y fragmenWami brYoYowej alei TojaYTowej 

AI761 19. 11. 1998 

6 PliVYcYXn 
ReVpół TworVko – parkowXJ   
- Twór 
- park krajobraYowX 

AI741 20. 09. 1977 

7 ŚwiTnik MużX 
ReVpół TworVko – parkowXJ  
- Twór  
- TrYewoVWan  

AI970 20. 12. 1988 

ŹróTłoJ Opracowanie właVne na poTVWawie obwieVzczenia nr 1I2017 LubelVkiego PojewóTzkiego OonVerwaWora RabyWków w 
Lublinie z Tnia 9 VWycznia 2017 r. w Vprawie wykazu zabyWków wpiVanycU To rejeVWru zabyWków nierucUomycU wojewóTzWwa 
lubelVkiego i rejeVWru zabyWków arcUeologicznycU wojewóTzWwa lubelVkiego a Wakże wykazu zabyWków nierucUomycU 
wpiVanycU To rejeVWru zabyWków Tla wojewóTzWwa LubelVkiegoH opublikowanej przez NaroTowy InVWyWuW MzieTzicWwa (wg 
VWanu na 30 września 2017 r.) 
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Tabela 8. Pykaz obiekWów nierucUomycU ujęWycU w PojewóTzkie NwiTencji RabyWków położonycU na 
obVzarze gminy Pólka 

Lp. Óiejscowość ObiekW 

MYieła arcUiWekWurX i buTownicWwa 

1 ŁXVWrYXca Plebania w YeVpole kościoła parafialnego pw. 
PniebowYięcia NÓP 

2 ŁXVWrYXca Oaplica cmenWarna (kV. PaTowVkiego) na 
cmenWarYu parafialnXm 

3 Jakubowice Óurowane MłXn goVpoTarcYX 

4 Jakubowice Óurowane Nr 40 Mom młXnarYa 

5 Sobianowice OarcYma 

6 ŚwiTnik MużX CYworak w YeVpole TworVko - parkowXm 

7 ŚwiTnik MużX Mrugi OaplicYka prYXTrożna 

8 Turka CUlew na folwarku w YeVpole poTworVkim 

9 Turka MłXn goVpoTarcYX w T. oVaTYie młyńVkiej w 
YeVpole poTworVkim 

10 Turka SpicUlerY w T. oVaTYie młyńVkiej w YeVpole 
poTworVkim 

CmenWarYe 

11 ŁXVWrYXca CmenWarY parafialnX 

12 Długie Óogiła T. cmenWarYXVko „ Y wojen WureckicU” 

13 ŁuVYcYów CmenWarY parafialnX 
ŹróTłoJ opracowanie właVne TanycU z UrzęTu Gminy Pólka 
 

ObiekWX wpiVane To rejeVWru bądź ewiTencji wXmagają ściVłego uwYglęTnienia w 
opracowXwanXcU planacU miejVcowXcUH a uVWalenia ToWXcYące icU ocUronX winnX wXnikać Y 
bieżącego uTYiału POR w proceTurYe planiVWXcYnej. ObVYarXH na kWórXcU YlokaliYowane Vą 
„obiekWX rejeVWrowe” bądź wpiVane To ewiTencji powinnX w pierwVYej kolejności YoVWać 
objęWe w opracowXwanXcU prYeY gminę planacU miejVcowXcU. 

Gmina Pólka jeVW w Wrakcie opracowXwania gminnej ewiTencji YabXWków. 
 

5.3.5. ObsYary i obiekWy cUronione na poTsWawie innycU niż powyżsYe prYepisów 

oTrębnycU 

5.3.5.1. Gleby pocUoTYenia organicYnego i grunWy wysokicU klas 

boniWacyjnycU 

GrunWX rolne IH IIH III klaVX boniWacXjnej poTlegają ocUronie na mocX uVWawX Y Tnia 3 luWego 
19 GrunWX rolne IH IIH III klaVX boniWacXjnej poTlegają ocUronie na mocX uVWawX Y Tnia 3 luWego 
1995 r. o ocUronie grunWów rolnXcU i leśnXcU. RgoTnie Y arW. 7 uVW. 1 i 2 Wejże uVWawX 
prYeYnacYenia grunWów rolnXcU na cele nierolnicYe Tokonuje Vię w miejVcowXm planie 
YagoVpoTarowania prYeVWrYennego i wXmaga ono YgoTX miniVWra właściwego To Vpraw 
roYwoju wVi Tla klaV I-III. 
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Re wYglęTu na YmianX w uVWawie o ocUronie grunWów rolnXcU i leśnXcU (ArW. 10a. w 
brYmieniuJ prYepiVów roYTYiału 2 (OgranicYanie prYeYnacYania grunWów na cele nierolnicYe i 
nieleśne) nie VWoVuje Vię To grunWów rolnXcU położonXcU w granicacU aTminiVWracXjnXcU 
miaVW)H użXWki rolne wXWworYone Y gleb pocUoTYenia mineralnego i organicYnego (YalicYone 
Tla klaV IH IIH IIIH IIIa i IIIb) oraY użXWki rolne (klaV IVH IVaH IVbH V i VI) wXWworYone Y gleb 
pocUoTYenia organicYnegoH położone w granicacU aTminiVWracXjnXcU miaVWH nie poTlegają 
warunkom  ocUronX  określonXm  w  Wej  uVWawieH  a  co  Ya  WXm  iTYie  nie  ma  koniecYności  
uYXVkiwania oTrolnienia Tla Werenów prYeYnacYonXcU poT inne funkcje. 

Na analiYowanXm obVYarYe wXVWępują glebX o klaVie boniWacXjnej I-III. GrunWX objęWe 
ocUroną na obVYarYe gminX Pólka VWanowią ok. 28H1% powierYcUni gminX (łącYnie 3 695H5 
Ua). 

 
5.3.5.2. SWrefy ocUronne wokół ujęć wóT poTYiemnycU 

RgoTnie Y uVWawą Y Tnia 20 lipca 2017 r. Prawo woTne (Wj. MY. U. Y 2017H poY. 1121 Y późn. 
Ym.) w celu Yapewnienia oTpowieTniej jakości woTX ujmowanej To YaopaWrYenia luTności w 
woTę prYeYnacYoną To VpożXcia oraY YaopaWrYenia YakłaTów wXmagającXcU woTX wXVokiej 
jakościH a Wakże Ye wYglęTu na ocUronę YaVobów woTnXcUH mogą bXć uVWanawiane VWrefX 
ocUronne ujęć woTX. 

Na obVYarYe gminX iVWnieją 4 ujęcia wóT poTYiemnXcUJ w SobianowicacU (TY. ew. nr 
361I7H 361I7)H Pólce (TY. ew. nr 36I1)H Turce (TY. ew. nr 41I2H 63I2) oraY ŁuVYcYowie 
PierwVYXm (TY. ew. nr 289I12H 291I10) Vłużące To Ybiorowego YaopaWrXwania luTności w 
woTę piWną i na poWrYebX goVpoTarVWw TomowXcU. Mla prYeTmioWowXcU ujęć woTX nie 
uVWanowiono VWref ocUronX pośreTniej. SWrefa ocUronX beYpośreTniej YawarWa jeVW w obrębie 
TYiałek ewiTencXjnXcUH na kWórXcU Vą YlokaliYowane ww. ujęcia woTX. 

 
5.3.5.3. LasyH lasy ocUronne 

LaVX  poTlegają ocUronie  na  mocX  uVWawX  Y  Tnia  3  luWego  1995  r.  o  ocUronie  grunWów  
rolnXcU i leśnXcU. RgoTnie Y arW. 7 uVW 1 i 2 Wejże uVWawX prYeYnacYenie grunWów leśnXcU na 
cele nieleśne Tokonuje Vię w miejVcowXm planie YagoVpoTarowania prYeVWrYennego i 
wXmaga ono YgoTXJ 

1) ÓiniVWra OcUronX ŚroTowiVkaH RaVobów NaWuralnXcU i LeśnicWwa Tla grunWów leśnXcU 
VWanowiącXcU właVność Skarbu PańVWwa; 

2) ÓarVYałka wojewóTYWwa Tla poYoVWałXcU grunWów leśnXcU. 
 PonaTWo  cYeść laVów  na  Werenie  gminX  pełni  funkcje  laVów  ocUronnXcU  o  kaWegorii  

ocUronX  laVów  maVowego  wXpocYXnku  i  WurXVWXki  YwiąYane  Y  położeniem  w  obrębie  
oTTYiałXwania Tużego ośroTka miejVkiego – miaVWa Lublin. LaVX We obejmują oTTYiał 36 
(komplekV leśnX laVu na wVcUóT oT ŁuVYcYowa Mrugiego)   oraY oTTYiałX 66-72H 74-82H 85 (LaV 
PoVYpiWalnX  ŚwiTnicki)  laVów VWanowiącXcU właVność Skarbu PańVWwa. 

SWaWuV laVów ocUronnXcU wXklucYa prowaTYenie proTukcXjnej TYiałalności leśnej na icU 
obVYarYe. 
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5.4. SoYologia - najważniejsYe Yagrożenia śroTowiska oraY poWencjalne źróTła 

uciążliwości 

5.4.1. SWan śroTowiska – jakośćH Yagrożenia i sposoby prYeciwTYiałania 

5.4.1.1. PowieWrYe aWmosferycYne 

OcenX jakości powieWrYa Tokonuje Vię oTTYielnieH uwYglęTniając krXWeria uVWanowione Ye 
wYglęTu na ocUronę YTrowia luTYi oraY Ye wYglęTu na ocUronę roślin. LiVWa YaniecYXVYcYeń 
jakie należX uwYglęTnić w ocenie TokonXwanej poT kąWem Vpełnienia krXWeriów określonXcU 
w celu ocUronX YTrowiaH obejmujeJ benYen C6H6H TwuWlenek aYoWu NO2H TwuWlenek Viarki SO2H 
Wlenek węgla COH oYon O3H pXł PÓ2H5 pXł PÓ10H ołów Pb w pXle PÓ10H arVen AV w pXle PÓ10H 
kaTm CT w pXle PÓ10H nikiel Ni w pXle PÓ10H benYo(a)piren w pXle PÓ10. Mo 
YaniecYXVYcYeńH kWóre należX uwYglęTnić w ocenie rocYnej TokonXwanej poT kąWem 
Vpełnienia krXWeriów określonXcU w celu ocUronX roślin YalicYa VięJ TwuWlenek Viarki SO2H 
Wlenki aYoWu NOxH oYon O3.  

RgoTnie Y uVWawą Y Tnia 27 kwieWnia 2001 r. Prawo ocUronX śroTowiVka (Wj. MY. U. 2017H 
poY.  519  Y  późn.  Ym.)  w  ramacU  pańVWwowego  moniWoringu  śroTowiVka  Tokonuje  Vię 
obVerwacji Ymian i ocen jakości powieWrYa. PojewóTYki InVpekWoraW OcUronX ŚroTowiVka 
YobowiąYanX jeVW To VporYąTYania ocen pięcioleWnicUH wXkonXwanXcU prYXnajmniej co 5 laWH 
na poWrYebX uVWalenia oTpowieTniego VpoVobu ocenX jakości powieWrYa w poVYcYególnXcU 
VWrefacU oraY ocen rocYnXcU wXkonXwanXcU co roku.  

 
PoTVWawę To rocYnej ocenX jakości powieWrYa VWanowiąJ poYiomX TopuVYcYalneH Tocelowe 

oraY poYiomX celów TługoWerminowXcU. OcenX Tokonuje Vię Tla krXWerium ocUronX YTrowia 
(w YakreVieJ benYenuH TwuWlenku aYoWuH TwuWlenku ViarkiH ołowiuH pXłu YawieVYonego PÓ10H 
Wlenku węglaH arVenuH kaTmuH nikluH benYo(a)pirenuH oYonu i pXłu YawieVYonego PÓ2H5 – 
pocYąwVYX oT 2010 roku) oraY poT kąWem ocUronX roślin (w YakreVieJ Wlenków aYoWuH 
TwuWlenku Viarki i oYonu).  

Ocena rocYna poYiomu VubVWancji w powieWrYu w poVYcYególnXcU VWrefacU oraY 
klaVXfikacja VWref ToWXcYX YawVYe pełnego roku pomiarowego. OlaVXfikacji VWref Tokonuje Vię 
Tla każTego YaniecYXVYcYeniaH na poTVWawie najwXżVYXcU VWężeń na obVYarYe VWrefX. 
OońcowXm wXnikiem klaVXfikacji jeVW określenie klaVX Tla każTej VWrefX i Tla każTego 
YaniecYXVYcYenia Ye wYglęTu na ocUronę YTrowia oraY poT kąWem ocUronX roślin.  

P 2016 r. gmina Pólka prYXnależała To VWrefX lubelVkiej (PL0602)H Trugą VWrefę VWanowiła 
aglomeracja lubelVka. ŻaTne Ye VWanowiVk pomiarowXcU moniWoringu powieWrYaH Y kWórXcU 
wXniki wXkorYXVWano w ocenacU jakości powieWrYa w wojewóTYWwie lubelVkimH nie 
YnajTowało Vię na Werenie gminX Pólka. NajbliżVYe VWacje pomiarowe YlokaliYowano w 
mieście Lublin (ul. ŚliwińVkiego 5 oraY ul. ObXwaWelVka 13 – obie VWacje YnajTują Vię oTległości 
ok. 5 km oT miejVcowości RuTnik w gminie Pólka). ObVYar baTanej jeTnoVWki 
aTminiVWracXjnej YnajTuje Vię jeTnak w beYpośreTnim VąVieTYWwie aglomeracji lubelVkiej 
(PL0601)H Tla kWórej oTnoWowano YnacYnie wXżVYe warWości YaniecYXVYcYeńH co może mieć 
wpłXw na rYecYXwiVWX VWan jakości powieWrYa. Mo ocenX jakości powieWrYa YoVWałX 
wXkorYXVWane Tane Tla VWrefX lubelVkiejH To kWórej gmina Pólka YoVWała YaklaVXfikowana.  

 
P klaVXfikacji VWref weTług krXWerium ocUronX YTrowia luTYi w 2013 r. VWrefa lubelVka 

uYXVkała klaVę C (klaVa C - klaVa VWrefX Tla YaniecYXVYcYenia o VWężeniacU powXżej poYiomu 
TopuVYcYalnego powiękVYonego o margineV WolerancjiH powXżej poYiomu TocelowegoH w 
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prYXpaTku  gTX  margineV  Wolerancji  nie  jeVW  określonX  o  VWężeniacU  powXżej  poYiomu  
TopuVYcYalnego) wXłącYnie Y powoTu prYekrocYeń norm Tla pXłu YawieVYonego PÓ10. 
SXWuacja Ymieniała Vię już w roku 2014H kieTX Wo prYekrocYone YoVWałX Wakże normX Tla pXłu 
YawieVYonego PÓ2H5 – VWrefa lubelVka uYXVkała klaVę Ł (klaVa Ł - klaVa VWrefX Tla 
YaniecYXVYcYenia o VWężeniacU powXżej poYiomu TopuVYcYalnego lecY nie prYekracYającXcU 
poYiomu TopuVYcYalnego powiękVYonego o margineV Wolerancji) oraY benYo(a)pirenu – VWrefa 
lubelVka uYXVkała klaVę C. P roku 2015 VWan Wen uległ TalVYemu pogorVYeniu w YwiąYku 
Y cYXm VWrefa lubelVka uYXVkała już klaVę C Y powoTu prYekrocYeń norm Tla pXłu 
YawieVYonego PÓ10H PÓ2H5 oraY benYo(a)pirenu7.  Mla poYoVWałXcU YaniecYXVYcYeń VWrefom 
naTano VWaWuV klaVX A Y uwagi na nieprYekracYanie poYiomu TopuVYcYalnego i Tocelowego 
Tla każTej Y ocenianXcU VubVWancji.  

P 2016 r. klaVa C YoVWała określona TlaJ pXłu YawieVYonego PÓ10 i benYo(a)pirenu – Ye 
wYglęTu na prYekrocYenia TopuVYcYalnXcU VWężeń TobowXcU. 

 
Mla VWref Ye VWaWuVem klaVX CH YgoTnie Y arW. 91 uVWawX - P.o.ś.H YarYąT wojewóTYWwa 

opracowujeH a Vejmik wojewóTYWwa ucUwala program ocUronX powieWrYaH mającX na celu 
oViągnięcie poYiomów TopuVYcYalnXcU i TocelowXcU w powieWrYu oraY pułapu VWężenia 
ekVpoYXcji. Mla VWrefH w kWórXcU prYekracYane Vą poYiomX TopuVYcYalne inWegralną cYęść 
programu ocUronX powieWrYa lub jego akWualiYacji VWanowić ma plan TYiałań 
króWkoWerminowXcU.   

OlaVa  M2  VkuWkuje  naWomiaVWH  w  mXśl  arW.  91a  UVWawXH  poTjęciem  TługoWerminowXcU  
TYiałań naprawcYXcU będącXcU celem wojewóTYkiego programu ocUronX śroTowiVka. 
PoYoVWałXm VWrefom naTano VWaWuV klaVX A Y uwagi na nieprYekracYanie (również ponaT 
ToYwoloną ilość) poYiomu TopuVYcYalnego i Tocelowego Tla każTej Y ocenianXcU VubVWancji.  

Ogólne wXniki klaVXfikacji Tla VWrefX lubelVkiej Ya 2016 r. Ye wYglęTu na ocUronę YTrowia 
luTYi prYeTVWawiono w Wabeli poniżej. 
 
Tabela 9. Pynikowe klaVy VWref Tla poVzczególnycU zanieczyVzczeń uzyVkane w ocenie rocznej 
Tokonanej z uwzglęTnieniem kryWeriów uVWanowionycU w celu ocUrony zTrowia luTzi 

NaYwa VWrefX OoT VWrefX 

SXmbol klaVX wXnikowej Tla poVYcYególnXcU YaniecYXVYcYeń Tla obVYaru 
całej VWrefX 
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VWrefa  
lubelVka PL0602 A A C A A A A M2 A A A C A 

 
klaVa A - klaVa VWrefX Tla YaniecYXVYcYenia o VWężeniacU poniżej poYiomu TopuVYcYalnego bądź Tocelowego 
klaVa C - klaVa VWrefX Tla YaniecYXVYcYenia o VWężeniacU VubVWancji prYekracYającXcU poYiomX TopuVYcYalne bądź poYiomX 
Tocelowe 
klaVa M2 – klaVa VWrefX Tla oYonu o VWężeniacU prYekracYającXcU poYiom celu TługoWerminowego 
* wg poYiomu Tocelowego 
** wg poYiomu celu TługoWerminowego 
ŹróTłoJ PIOŚH Lublin 2016 

 

                                                             
7 ŹróTłoJ RaporW o VWanie śroTowiVka wojewóTYWwa lubelVkiego w laWacU 2013-2015; PIOŚ; Lublin  
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PeTług krXWerium ocUronX roślinH VWrefę lubelVką poT wYglęTem ToWrYXmania warWości 
TopuVYcYalnXcU Tla Wlenków aYoWu (NOx) i TwuWlenku Viarki (SO2) oraY poYiomu Tocelowego 
oYonu (O3) Yakwalifikowano To klaVX A. NaWomiaVW Y uwagi na prYekrocYenie  poYiomu celu 
długoWerminowego oYonuH Tla VWrefX lubelVkiej uVWalono klaVę M2. PXnikowe klaVX Tla 
poVYcYególnXcU roTYajów YaniecYXVYcYeń Tla VWref pomiarowXcU obejmującXcU gminę Pólka 
Ye wYglęTu na ocUronę roślin prYeTVWawiono w Wabeli poniżej. 
 
Tabela 10. Pynikowe klaVy VWref Tla poVzczególnycU zanieczyVzczeń uzyVkane w ocenie rocznej 
Tokonanej z uwzglęTnieniem kryWeriów uVWanowionycU w celu ocUrony roślin 

NaYwa VWrefX OoT VWrefX 

SXmbol klaVX wXnikowej Tla poVYcYególnXcU YaniecYXVYcYeń 
Tla obVYaru całej VWrefX 

TwuWlenek 
Viarki SO2 

Wlenki aYoWu 
NOX OYon O3* OYon O3** 

VWrefa 
lubelVka PL0602 A A A M2 

klaVa A – klaVa VWrefX Tla YaniecYXVYcYenia o VWężeniacU poniżej poYiomu TopuVYcYalnego bądź Tocelowego 
klaVa M2 – klaVa VWrefX Tla oYonu o VWężeniacU prYekracYającXcU poYiom celu TługoWerminowego 
* wg poYiomu Tocelowego 
** wg poYiomu TługoWerminowego 
ŹróTłoJ PIOŚH Lublin 2016 
  

RgoTnie  Y  arW.  91  uVWawX  –  P.o.ś.  Tla  VWrefH  w  kWórXcU  poYiom  VubVWancji  w  powieWrYu  
oTpowieTnio prYekracYa poYiom TopuVYcYalnX powiękVYonX o margineV Wolerancji lub poYiom 
TocelowX (VWrefX klaVX C)H YarYąT wojewóTYWwaH po YaVięgnięciu opinii właściwXcU wójWówH 
burmiVWrYów lub preYXTenWów miaVW i VWaroVWówH obowiąYanX jeVW określićH w TroTYe 
ucUwałXH program ocUronX powieWrYaH mającX na celu oViągnięcie TopuVYcYalnXcU i 
TocelowXcU poYiomów VubVWancji w powieWrYu.  

 P wXniku ocenX rocYnejH obejmującej rok 2016H na liście VWref YakwalifikowanXcU To 
opracowania POP YnalaYłX VięJ   
- aglomeracja lubelVka (Ye wYglęTu na pXł PÓ10H pXł PÓ2H5 i Ł(a)P) - krXWerium ocUronX 

YTrowia; 
- VWrefa lubelVka (Ye wYglęTu na pXł PÓ10 i Ł(a)P) - krXWerium ocUronX YTrowia. 

Na Werenie gminX Pólka YoVWałX oTnoWowane prYekrocYenia poYiomu Tocelowego 
benYo(a)piranuH TlaWego jeVW Wo obVYar YakwalifikowanX To opracowania programu ocUronX 
powieWrYa. 

 
SWan YaniecYXVYcYenia powieWrYa w gminie Pólka jeVW w głównej mierYe konVekwencją 

YaniecYXVYcYeń napłXwającXcU YnaT aglomeracji lubelVkiej oraY YaniecYXVYcYeń wXWwarYanXcU 
na  Werenie  gminX  prYeY  paleniVka  goVpoTarVWw  TomowXcUH  a  Wakże  YwiąYane  Y  rucUem  
komunikacXjnXm. PoYiom VWężeń YaniecYXVYcYeń w aWmoVferYe YależX głównie oT warunków 
meWeorologicYnXcU. Na VWan i TXnamikę YaniecYXVYcYeń wXwierają wpłXw naVWępujące 
cYXnnikiJ VWrukWura WermicYno-TXnamicYna aWmoVferXH kierunek i pręTkość wiaWru oraY opaTX 
aWmoVferXcYne. P WXm miejVcu należX VWwierTYićH iż warunki meWeorologicYne VprYXjają 
WranVporWowi YaniecYXVYcYeń YnaT aglomeracji lubelVkiej na Weren gminX. PonaTWo 
Yróżnicowane warunki geomorfologicYne powoTująH iż wVkuWek YwiękVYonej Wurbulencji 
wXwołanej YnacYną VYorVWkością Werenu cYęść północno-YacUoTnia analiYowanego obVYaru 
narażona jeVW w więkVYXm VWopniu na akumulację VWałXcU cYąVWek pocUoTYenia 
anWropogenicYnego. Molina ŁXVWrYXcXH o prYebiegu YbliżonXm To prYeważającXcU kierunków 
wiania wiaWrówH jeVW TobrYe wenWXlowana i ma wYglęTnie Tobre warunki aeroVaniWarne. 
CYęść połuTniowa i wVcUoTnia gminX jeVW Werenem wXnieVionXmH gTYie naVWępuje wYroVW 
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pręTkości wiania wiaWru. PowoTuje Wo Tobre prYewieWrYanieH cYego efekWem jeVW niewielka 
koncenWracja YaniecYXVYcYeń powieWrYa. 

Gmina Pólka Ye wYglęTu na Vwój rolnicYX cUarakWer nie poViaTa na Vwoim obVYarYe 
TużXcU obiekWów pogarVYającXcU VWan cYXVWości powieWrYa. Na jakość powieWrYa wpłXw ma 
prYeTe wVYXVWkim TYiałalność miejVcowXcU YakłaTów prYemXVłowXcUH lokalnXcU koWłowni 
ogrYewającXcU VYklarnie i Wunele oraY inTXwiTualnXcU paleniVk TomowXcU. PpłXw imporWu 
YaniecYXVYcYeń wXVWępuje we wVcUoTniej cYęści gminXH Y obVYaru miaVWa Lublin. CYXnnikiem 
Vkażenia aWmoVferX Vą Wakże VpalinX VamocUoToweH VYcYególnie w pobliżu Tróg o TużXm 
naWężeniu rucUu (Trogi ekVpreVowej S17I12 i krajowej nr 82). 
 

5.4.1.2. Gleby 

Na Werenie gminX Pólka VWan gleb Y każTXm rokiem Vię pogarVYa – glebX ulegają 
TegraTacjiH na co najwiękVYX wpłXw mająJ rolnicWwoH WranVporW oraY buTownicWwo. RnacYące 
prYekVYWałcenia i YaniecYXVYcYenia śroTowiVka glebowego mają lokalnX cUarakWer.  

NajcYęVWVYą prYXcYXną YaniecYXVYcYenia gleb jeVW TegraTacja cUemicYna i fiYXcYna. Mo 
TegraTacji fiYXcYnej TocUoTYi w VkuWek wYroVWu urbaniYacji (roYwój buTownicWwa i 
WowarYXVYącej mu infraVWrukWurX). NroYja woTna i ekVploaWacja kruVYXwa Wo najcYęVWVYe 
prYXcYXnX TegraTacji fiYXcYnej w gminie Pólka. MegraTacja cUemicYna jeVW efekWem 
inWenVXwnego nawożenia mineralnego i organicYnego YaniecYXVYcYenia prYemXVłowego oraY 
wYmożonXm naWężeniem rucUu kołowego. Na Werenie gminX YaniecYXVYcYenia grunWu 
wXVWępują również w miejVcacU nielegalnego gromaTYenia oTpaTów.  

 
RgoTnie Y TanXmi PojewóTYkiego InVpekWoraWu OcUronX ŚroTowiVka w Lublinie na 

Werenie gminX bXł prowaTYonX moniWoringu jakości gleb. ŁaTania naT YawarWością 
mikroelemenWów oraY poWrYebami nawoYowXmi gleb prowaTYi w ramacU moniWoringu 
jakości śroTowiVka PIOŚ (wXkorYXVWując maWeriałX baTawcYe Okręgowej SWacji CUemicYno-
RolnicYej w Lublinie oraY prace InVWXWuWu Upraw i Nawożenia Gleb w PuławacUH realiYującego 
ocenX jakości gleb w ramacU moniWoringu krajowego). ŁaTania jakości gleb prowaTYone Vą w 
cXklu 5-leWnim oT 1995 r. Y 216 VWałXcU punkWów pomiarowo -konWrolnXcUH YlokaliYowanXcU 
na grunWacU ornXcU cUarakWerXVWXcYnXcU Tla pokrXwX glebowej kraju. ProwaTYone baTania 
mają na celu określenie jakości glebH moniWoringu Ymian w icU cUemiYmie oraY koniecYności 
prowaTYenia prac ocUronnXcU. SWaroVWa powiaWu YobowiąYanX jeVW To prowaTYenia rejeVWru 
obVYarówH na kWórXcU VWwierTYono prYekrocYenie VWanTarTów jakości glebH wraY Y wXkaYem 
obVYarówH Tla kWórXcU obowiąYkowe jeVW prYeprowaTYenie rekulWXwacji.  

Na Werenie wojewóTYWwa lubelVkiego To baTań w ramacU moniWoringu cUemiYmu gleb 
ornXcU PolVki wXWXpowano 20 punkWów pomiarowXcU. Na Werenie powiaWu lubelVkiego punkW 
Waki jeVW YlokaliYowanX w miejVcowości  ŚwiTnicYek (nr krajowego punkWu moniWoringu gleb 
Vieci  IUNiG  –  283)H  w  gminie  Pólka.  Mane  pocUoTYące  Y  Wego  punkWu  można  uYnać Ya  
repreYenWaWXwne Tla całej gminXH gTXż glebX Vą poTobnego pocUoTYeniaH anWropopreVja 
prYemXVłu i WranVporWu jeVW poTobnaH VWrukWura i VpoVób uprawX grunWów ornXcU Vą 
jeTnakowe.  

P glebacU oYnacYonoJ właściwości poTVWawowe (np. VkłaT granulomeWrXcYnXH oTcYXn w 
woTYie i 1 Ó OClH YawarWość prYXVwajalnXcU Tla roślin form poWaVuH foVforuH magneYu i ViarkiH 
YawarWość glinu rucUomegoH procenWową YawarWość aYoWu i węglaH YawarWość PPA)H VkłaT 
jonowX komplekVu VorpcXjnego gleb (np. YawarWość wXmiennXcU form CaH ÓgH OH NaH AlH H) 
oraY WYw. całkowiWą YawarWość VkłaTników cUemicYnXcU (np. CaH ÓgH OH NaH ŃeH AlH ÓnH CTH CuH 
CrH NiH PbH Rn). P prYXpaTku więkVYości cecU opiVującXcU właściwości i jakość glebX nie 
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obVerwowano iVWoWnXcU Ymian na prYeVWrYeni 20 laW w porównaniu Ye VWanem wXjściowXm 
(cYXli 1995 r.). RmianX We nie obniżyłX YTolności gleb To pełnienia icU funkcji.  

Generalnie można VWwierTYićH że glebX wojewóTYWwa lubelVkiego cUarakWerXYują Vię 
naWuralną YawarWością określonXcU VkłaTników cUemicYnXcU. Łrak więkVYXcU Ymian w 
VWężeniu mierYonXcU VubVWancji cYX pierwiaVWków wVkaYuje na niewielki icU TopłXw na TroTYe 
anWropogenicYnej. Óożna Wakże YaobVerwowaćH że gleba w WXm obVYarYe jeVW YaVobna w 
pierwiaVWki prYXVwajalne Tla roślinH Wakie jak foVforH poWaV i magneY. PXbrane cecUX 
określające właściwości i jakość baTanXcU gleb w punkcie pomiarowXm ŚwiTnicYek 
oTnoWowane w 2015 r. Yawiera poniżVYa Wabela. 

 
Tabela 11. Pybrane cecUy określające właściwości oraz jakość gleb w pp ŚwiTniczek (gmina Pólka)H 
zbaTane w ramacU MoniWoringu CUemizmu Gleb OrnycU PolVki przez InVWyWuWu Upraw i Nawożenia 
Gleb w PuławacU w 2015 r. 

CecUa ParWość 
oTcYXn gleb mierYonX w 1 Ó OCI 6H5 pH 
wXVXcenie komplekVu glebowego YaVaTami 85H49% 
zawarWość pierwiaVWków przyVwajalnycU Tla roślinJ 
foVfor prYXVwajalnX 50H3 mg P2O5* 100g-1 

poWaV prYXVwajalnX 25H3 mg O2O*100g-1 

magneY prYXVwajalnX 10H9 mg Óg*100g-1 

Viarka prYXVwajalna 1H12 mg S-SO4*100g-1 

YawarWość PPA w glebacU użXWków rolnXcU 149H9 µg*kg-1 

zawarWość pierwiaVWków ślaTowycUJ 
kaTm 0H18 mg*kg-1 

mieTź 7H7 mg*kg-1 

cUrom 11H3 mg*kg-1 

nikiel 10H4 mg*kg-1 

ołów 12H3 mg*kg-1 

cXnk 39H9 mg*kg-1 

ŹróTłoJ UWWpJIIwww.gioV.gov.plIcUemizmŚglebIinTex.pUp?moT=moniW 
 
GlebX wXVWępujące w gminie Ye wYglęTu na minimalne YaniecYXVYcYenia PPA i brak 

YaniecYXVYcYeń meWalami ciężkimi naTają Vię To upraw wVYXVWkicU roTYajów roślinnościH beY 
obawX kumulacji WXcU YaniecYXVYcYeń w maWeriale roślinnXm. ObVYar gminX Pólka naTaje Vię 
To proTukcji YTrowej żXwności ekologicYnejH WworYenia goVpoTarVWw ekologicYnXcUH 
VWoVującXcU Tobrą prakWXkę ekologiYacji proTukcji żXwności. 

 
5.4.1.3. PoTy powierYcUniowe 

RgoTnie Y „RaporWem o VWanie śroTowiVka w wojewóTYWwie lubelVkim w 2016 r.” To 
głównXcU cYXnnikówH kWóre negaWXwnie wpłXwają na śroTowiVko woTne YalicYamX J 
- źróTła punkWowe – ścieki oTprowaTYane w YorganiYowanX VpoVób VXVWemami 

kanaliYacXjnXmiH pocUoTYące głównie Y YakłaTów prYemXVłowXcU i Y aglomeracji 
miejVkicUH 

- YaniecYXVYcYenia obVYarowe – YaniecYXVYcYenia Vpłukiwane opaTami aWmoVferXcYnXmi Y 
Werenów YurbaniYowanXcUH niepoViaTającXcU VXVWemów kanaliYacXjnXcU oraY Y obVYarów 
rolnXcU i leśnXcUH 

- YaniecYXVYcYenia liniowe – YaniecYXVYcYenia pocUoTYenia komunikacXjnegoH wXWwarYane 
prYeY śroTki WranVporWu i Vpłukiwane Y powierYcUni Tróg lub WorfowiVk oraY pocUoTYące Y 
rurociągówH gaYociągówH kanałów ściekowXcUH oVaTowXcU. 
GłównXm źróTłem YaniecYXVYcYenia wóT jeVW TYiałalność cYłowiekaH ponieważ najwięcej 

YaniecYXVYcYeń Wrafia To wóT raYem Ye ściekami. 
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PoTVWawowXm celem moniWoringu wóT powierYcUniowXcU jeVW poYXVkanie informacji o 
VWanie wóT w TorYecYacU Tla poWrYeb planowania w goVpoTarowaniu woTami oraY ocenX 
oViągania celów śroTowiVkowXcU.  

ÓoniWoring wóT powierYcUniowXcUH funkcjonującX w PolVce w ramacU VXVWemu 
PańVWwowego ÓoniWoringu ŚroTowiVka (PÓŚ)H realiYowanX jeVW w punkWacU pomiarowXcU 
Vieci krajowejH w oTnieVieniu To wXYnacYonXcU jeTnoliWXcU cYęści wóT powierYcUniowXcU 
(JCPP)H kWóre oYnacYają oTTYielne i YnacYące elemenWX wóT powierYcUniowXcUH Wakie jakJ 
VWrugaH VWrumieńH poWokH rYekaH kanał lub icU cYęściH VYWucYnX Ybiornik woTnXH jeYioro lub innX 
naWuralnX Ybiornik woTnXH morVkie woTX wewnęWrYneH woTX prYejściowe lub woTX 
prYXbrYeżne. Są Wo poTVWawowe jeTnoVWki w goVpoTarowaniu woTami.  

 
RgoTnie  Y  raporWem  o  VWanie  śroTowiVka   wojewóTYWwa  lubelVkiego  w  laWacU  2013-2015  

(2016 r.)H na obVYarYe wojewóTYWwa lubelVkiego Vieć moniWoringu jakości wóT 
powierYcUniowXcU w roku 2015H objęła ocenę VWanu wóT Tla 155 jeTnoliWXcU cYęści wóT 
powierYcUniowXcU rYecYnXcU VpośróT wVYXVWkicU 352 JCPP w wojewóTYWwie. P ocenie 
uwYglęTniono Tane Y moniWoringu TiagnoVWXcYnego Tla 81 JCPP moniWorowanXcU w laWacU 
2010-2015 oraY Y moniWoringu operacXjnego Tla 74 JCPP moniWorowanXcU w laWacU 2013-
2015.  P  obVYarYe  gminX  Pólka  YnalaYł Vię fragmenW  jeTnej  Y  baTanXcU  JCPP  –  Tla  rYeki  
ŁXVWrYXcX oT Ybiornika RembrYXckiego To ujścia (RP20001524699). SWan cUemicYnX Wej JCPP 
YoVWał ocenionXH na poTVWawie wXników baTań VubVWancji priorXWeWowXcU i innXcU 
YaniecYXVYcYeńH jako VWan poniżej Tobrego Ye wYglęTu na prYekrocYenie warWości 
śreTniorocYnej WrifluarinX. SWan ekologicYnX Wej JCPP YoVWał ocenionX jako VłabXH o cYXm 
YaTecXTował wVkaźnik biologicYnX – icUWiofauna. Ogólna ocena VWanu wóT wXkaYałaH że Y 
baTanXcU JCPP jeTXnie 5 (2% baTanXcU wóT) poViaTa VWan TobrX. P prYXpaTku JCPP – Tla 
rYeki ŁXVWrYXcX oT Ybiornika RembrYXckiego To ujściaH VWan Wen jeVW nieVWeWX YłX. P raporcie 
Ywrócono jeTnak uwagęH na Wo że uTYiał wVkaźników VklaVXfikowanXcU poniżej VWanu 
Tobrego YmniejVYXł Vię i wXkaYuje WenTencją poprawX.  

 
Na Werenie gminX Pólka najwiękVYX wpłXw na jakość wóT powierYcUniowXcU ma prYeTe 

wVYXVWkim Vłabo roYwinięWa goVpoTarka woTno-ściekowa (prYeTe wVYXVWkim Vieć 
kanaliYacXjna)H brak kanaliYacji TeVYcYowej na Werenie więkVYXcU miejVcowości oraY 
YaniecYXVYcYenia pocUoTYenia rolnicYego (nawoYX VYWucYneH śroTki ocUronX roślinH ścieki 
VaniWarne  i  gnojowica).  ÓniejVYX  wpłXw  na  jakość wóT  powierYcUniowXcU  mają 
YaniecYXVYcYenia YwiąYane Y rucUem kołowXm (głównie VubVWancjami ropopocUoTnXmi) oraY 
TYikie wXVXpiVka śmieci. MecXTującX wpłXw na jakość wóT powierYcUniowXcU bęTYie miał 
komplekVowX roYwój goVpoTarki woTno-ściekowejH Yarówno w gminie jak i na obVYaracU 
sąVieTnicU. 

 
JeTnoliWe części wóT powierzcUniowycU (JCPP)  
Gmina Pólka YnajTuje Vię w obVYarYeJ  
- jeTnoliWej cYęści wóT powierYcUniowXcU oYnacYonXm europejVkim koTem 

RP2000624689 - CiemięgaH YalicYonXm To regionu woTnego ŚroTkowej PiVłX. JCPP 
poViaTa VWaWuV naWuralnej cYęści wóTH kWórej VWanIpoWencjał oceniono jako YłX. 
RoYpaWrXwana jeTnoliWa cYęść wóT powierYcUniowXcU jeVW Yagrożona rXYXkiem 
nieoViągnięcia celów śroTowiVkowXcUH Wj. uWrYXmania co najmniej Tobrego 
VWanuIpoWencjału ekologicYnego i co najmniej Tobrego VWanu cUemicYnego wóT 
powierYcUniowXcU To roku 2015;  
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- jeTnoliWej cYęści wóT powierYcUniowXcU oYnacYonXm europejVkim koTem 
RP20001524699 - ŁysWrYyca oT Yb. RemborYyckiego To ujściaH YalicYonXm To regionu 
woTnego ŚroTkowej PiVłX. JCPP poViaTa VWaWuV naWuralnej cYęści wóTH kWórej 
VWanIpoWencjał oceniono jako YłX. RoYpaWrXwana jeTnoliWa cYęść wóT powierYcUniowXcU 
jeVW Yagrożona rXYXkiem nieoViągnięcia celów śroTowiVkowXcUH Wj. uWrYXmania co 
najmniej Tobrego VWanuIpoWencjału ekologicYnego i co najmniej Tobrego VWanu 
cUemicYnego wóT powierYcUniowXcU To roku 2015;  

- jeTnoliWej cYęści wóT powierYcUniowXcU oYnacYonXm europejVkim koTem 
RP2000624692 - Mopływ Y ŁusYcYowa IH YalicYonXm To regionu woTnego ŚroTkowej 
PiVłX. JCPP poViaTa VWaWuV naWuralnej cYęści wóTH kWórej VWanIpoWencjał oceniono jako 
złX. RoYpaWrXwana jeTnoliWa cYęść wóT powierYcUniowXcU jeVW Yagrożona rXYXkiem 
nieoViągnięcia celów śroTowiVkowXcUH Wj. uWrYXmania co najmniej Tobrego 
VWanuIpoWencjału ekologicYnego i co najmniej Tobrego VWanu cUemicYnego wóT 
powierYcUniowXcU To roku 2015;  

- jeTnoliWej cYęści wóT powierYcUniowXcU oYnacYonXm europejVkim koTem 
RP2000624674 - Mopływ spoT ŚwiTnikaH YalicYonXm To regionu woTnego ŚroTkowej 
PiVłX. JCPP poViaTa VWaWuV naWuralnej cYęści wóTH kWórej VWanIpoWencjał oceniono jako 
złX. RoYpaWrXwana jeTnoliWa cYęść wóT powierYcUniowXcU jeVW Yagrożona rXYXkiem 
nieoViągnięcia celów śroTowiVkowXcUH Wj. uWrYXmania co najmniej Tobrego 
VWanuIpoWencjału ekologicYnego i co najmniej Tobrego VWanu cUemicYnego wóT 
powierYcUniowXcU To roku 2015;  

- jeTnoliWej cYęści wóT powierYcUniowXcU oYnacYonXm europejVkim koTem 
RP2000624549 - SWokiH  YalicYonXm  To  regionu  woTnego  ŚroTkowej  PiVłX.  JCPP  
poViaTa VWaWuV naWuralnej cYęści wóTH kWórej VWanIpoWencjał oceniono jako YłX. 
RoYpaWrXwana jeTnoliWa cYęść wóT powierYcUniowXcU jeVW Yagrożona rXYXkiem 
nieoViągnięcia celów śroTowiVkowXcUH Wj. uWrYXmania co najmniej Tobrego 
VWanuIpoWencjału ekologicYnego i co najmniej Tobrego VWanu cUemicYnego wóT 
powierYcUniowXcU To roku 2015. 

 
5.4.1.4. PoTy poTYiemne 

ÓoniWoring jakości wóT poTYiemnXcU Wo VXVWem ocenX VWanu cUemicYnego wóT 
poTYiemnXcU polegającX na prowaTYeniu powWarYalnXcU pomiarów i baTań w wXbranXcUH 
repreYenWaWXwnXcU punkWacU pomiarowXcUH a Wakże inWerpreWacji wXników WXcU baTań w 
aVpekcie ocUronX śroTowiVka woTnego. 

PrYeTmioWem ocenX Vą woTX poTYiemne YwXkłe (VłoTkie) w punkWacU pomiarowXcU Vieci 
obVerwacXjno-baTawcYej wóT poTYiemnXcU moniWoringu VWanu cUemicYnego w obVYarYe 
jeTnoliWXcU cYęści wóT poTYiemnXcU (JCPPT)H kWóre Vą jeTnoVWkami UXTrogeologicYnXmi 
wXoTrębnionXmi na poTVWawie krXWerium UXTroTXnamicYnegoH uwYglęTniającego VXVWem 
krążenia wóT prYXpowierYcUniowego poYiomu woTonośnego. P więkVYości prYXpaTków 
granice jeTnoliWXcU cYęści wóT poTYiemnXcU pokrXwają Vię Y woToTYiałami Ylewni 
cYąVWkowXcU rYek. 

ÓoniWoring wóT poTYiemnXcU w punkWacU Vieci krajowej prowaTYonX bXł w ramacU 
PańVWwowego ÓoniWoringu ŚroTowiVka na Ylecenie Głównego InVpekWora OcUronX 
ŚroTowiVka prYeY PańVWwowX InVWXWuW GeologicYnX. ŁaTania wóT poTYiemnXcU prowaTYono 
w punkWacU Vieci krajowej w ramacU moniWoringu operacXjnegoH kWórXm objęWo jeTnoliWe 
cYęści wóT poTYiemnXcU uYnane Ya Yagrożone nieVpełnieniem określonXcU Tla nicU celów 
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śroTowiVkowXcU. P całXm wojewóTYWwie baTania prowaTYone bXłX w 95 punkWacU 
pomiarowXcU.  

P ramacU Vieci regionalnej w laWacU 2013-2015 PIOŚ w Lublinie prYeprowaTYił baTania  
48  źróTeł wXVWępującXcU  na  obVYarYe  PXżXnX  LubelVkiej  i  RoYWocYa.  Mwa  Y  nicU  Vą 
YlokaliYowane w gminie Pólka i maja cUarakWer wXpłXwu naWuralnego. PierwVYX YnajTującX 
Vię w miejVcowości  PliVYcYXn (TorYecYe rYekiIYlewnia rYeki CiemięgaIŁXVWrYXcaIPieprY)H 
gTYie określono II klaVę jakości woTXH co wiąYało Vię Ye VWężeniem woTorowęglanów i 
wapnia. Mrugie baTane źróTło YlokaliYowane jeVW w ŁuVYcYakowie (TorYecYeIYlewnia rYeki 
ŁXVWrYXcaIPieprY).  Mla  Wego  źróTła  YoVWała  określona  IV  klaVa  jakości  woTXH  Ye  wYglęTu  na  
VWężenie aYoWanów.  
 

RaniecYXVYcYenie wóT poTYiemnXcU YwiąYane jeVW prYeTe wVYXVWkim Y nieToVWaWecYnXm 
VWopniem roYwoju kanaliYacji VaniWarnej na Werenie gminXH VYcYególnie w oTnieVieniu To 
obVYarówH gTYie wXVWępowanie grunWów poTaWnXcU na infilWrację YaniecYXVYcYeń umożliwia 
icU prYeToVWawanie Vię To wóT poTYiemnXcU. PoTX poTYiemne ulegają prYeobrażeniom 
anWropogenicYnXm w VWopniu niewielkim. 

 CYXnnikiem wpłXwającXm na pogorVYenie VWanu wóT poTYiemnXcU jeVW euWrofiYacja 
powierYcUniowXcU warVWw liWoVferXH YwiąYana Y naTmiernXm nawożeniem i inWenVXfikacją 
goVpoTarki rolnej. PowVWające WuWajH VYkoTliwe YwiąYki prYeToVWają Vię To wóT grunWowXcUH a 
naVWępnie YaWruwają źróTła woTX piWnejH co VWwarYa Yagrożenie Tla YTrowia luTYi 
korYXVWającXcU Y wiejVkicU ujęć woTX. 

 NajwiękVYXm źróTłem YaniecYXVYcYeń pocUoTYenia rolnicYego Vą niewłaściwie 
VkłaTowane oTcUoTX YwierYęce (niewiele goVpoTarVWw ma Ybiorniki na gnojówkę i 
gnojowicę) Yawierające więcej biogenów aniżeli ścieki miejVkie. Ragrożenia powVWają również 
w wXniku VkłaTowania obornika na nieVYcYelnXcU płXWacU obornikowXcU lub w prXYmacU na 
polacU. 

Równie iVWoWne Yagrożenie Tla jakości wóT poTYiemnXcUH VWanowią iVWniejące na Werenie 
gminX  TYikie  VkłaTowiVka  oTpaTówH  VWacje  paliw  cYX  Weż magaYXnX  śroTków  cUemicYnXcU.  
Problemem Vą również niekonWrolowane YrYuWX VurowXcU ścieków bXWowo – goVpoTarcYXcUH 
cYemu Yapobiec można bXłobX poprYeY VWworYenie prYeY gminę akWualnego VpiVu Ybiorników 
beYoTpłXwowXcUH Y icU pełną cUarakWerXVWXką i warunkami ekVploaWacji. 

PpłXw na poYiom wóT grunWowXcU ma również powierYcUniowa ekVploaWacja 
VurowcówH powoTująca powVWanie leja TepreVXjnego w VąVieTYWwie wXrobiVk i Ymian w 
bilanVie woTnXm Werenu. 

 
JeTnoliWe części wóT poTziemnycU (JCPPT) 
Gmina Pólka YnajTuje Vię w obVYarYeJ 
- jeTnoliWej cYęści wóT poTYiemnXcU oYnacYonXm europejVkim koTem PLGP200089H 

YalicYonym To regionu woTnego ŚroTkowej Pisły. SWan ilościowX JCPPT oceniono jako 
TobrXH a cUemicYnX – TobrX. RoYpaWrXwana jeTnoliWa cYęść wóT poTYiemnXcU jeVW 
nieYagrożona rXYXkiem nieoViągnięcia celów śroTowiVkowXcUH Wj. oViągnięcia lub 
uWrYXmania co najmniej Tobrego VWanu ilościowego i cUemicYnego wóT poTYiemnXcU To 
roku 2015;  

- jeTnoliWej cYęści wóT poTYiemnXcU oYnacYonXm europejVkim koTem PLGP200090H 
YalicYonym To regionu woTnego ŚroTkowej Pisły. SWan ilościowX JCPPT oceniono jako 
TobrXH a cUemicYnX – TobrX. RoYpaWrXwana jeTnoliWa cYęść wóT poTYiemnXcU jeVW 
nieYagrożona rXYXkiem nieoViągnięcia celów śroTowiVkowXcUH Wj. oViągnięcia lub 
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uWrYXmania co najmniej Tobrego VWanu ilościowego i cUemicYnego wóT poTYiemnXcU To 
roku 2015. 
  

5.4.1.5. GospoTarka ściekowa 

SXVWem kanaliYacXjnX w gminie nie jeVW wXVWarcYającX. PeTług TanXcU VWaWXVWXcYnXcU 
(ŁMLH GUS) w 2016 r. Tługość cYXnnej Vieci kanaliYacji VaniWarnej wXnoViła 83H9 kmH a licYba 
prYXłącYX – 1080 (połącYenia prowaTYące To buTXnków mieVYkalnXcU i Ybiorowego 
YamieVYkania). R kanaliYacji poT koniec 2016 r. korYXVWałX 4 842 oVobXH Wj. około 41H1% 
mieVYkańców gminX. P YwiąYku Y powXżVYXm poYoVWałe WerenX (YwłaVYcYa mieVYkaniowe)H 
wXmagają poTłącYenia To VXVWemu kanaliYacXjnego.  
 

Na  Werenie  gminX  Pólka  nie  wXVWępuje  ocYXVYcYalnia  ścieków.  Gmina  korYXVWa  Y  
ocYXVYcYalni mecUanicYno-biologicYnej „HajTów" YlokaliYowanej w mieście Lublin.  
OcYXVYcYalnia  ścieków  położona  jeVW  we  wVcUoTniej  cYęści  miaVWa  LublinaH  pomięTYX  rYeką 
ŁXVWrYXcą a ulicami Łagiewnicką i Jakubowicką. Mo Werenu ocYXVYcYalni należX Weż obVYar pól 
YaląTowXwaniaH YlokaliYowanX na łąkacU wVi JakubowiceH na lewXm brYegu rYekiH w 
oTległości około 2 km oT obiekWów ocYXVYcYalni. OcYXVYcYalnia Yajmuje łącYnie 62H6 UaH Y 
cYego pola YaląTowXwania - 22H4 Ua. ObiekW YoVWał YaprojekWowanX w laWacU 
VieTemTYieViąWXcUH a jego buTowa Wrwała To 1992 roku. OTbiornikiem ścieków 
ocYXVYcYonXcU jeVW rYeka ŁXVWrYXca. OcYXVYcYalnia ścieków  "HajTów" ocYXVYcYa ścieki bXWowe 
i prYemXVłowe Y aglomeracji Lublin (LublinH ŚwiTnikH PólkaH OonopnicaH GłuVkH Niemce). 
OcYXVYcYalnia ścieków poViaTa naVWępującą projekWową YTolność prYepuVWowąJ 

· śreTnio na Tobę QT śr = 120 000 m3IT; 
· max. na Tobę QT max = 135 000 m3IT; 
· max. na goTYinę QU max = 9 000 m3IU. 
P ramacU YakłaTów prYemXVłowXcU i obiekWów użXWecYności publicYnej wXVWępują 

lokalne VXVWemX kanaliYacXjne VprowaTYone To urYąTYeń ocYXVYcYającXcU ścieki. P 
poYoVWałXcU prYXpaTkacU ścieki bXWowo-goVpoTarcYe najcYęściej gromaTYone Vą w 
beYoTpłXwowXcU YbiornikacU ściekówH a naVWępnie YagoVpoTarowXwane na właVnXcU polacU 
i łąkacU lub w prYXpaTku nowo wXbuTowanXcU Tomów - ocYXVYcYane w lokalnXcUH 
prYXTomowXcU ocYXVYcYalniacU ścieków. CYęść ścieków oTprowaTYana jeVW beYpośreTnio To 
YarurowanXcU rowów prYXTrożnXcU lub rowów melioracXjnXcU. 
 

5.4.1.6. GospoTarka oTpaTami 

Cała gmina objęWa jeVW YorganiYowaną Ybiórką oTpaTów komunalnXcU. Na Werenie gminX 
funkcjonuje Ybiórka oTpaTów YmieVYanXcU (jeTnopojemnikowa) oraY VelekWXwna Ybiórka 
oTpaTów (obejmująca VYkło oraY WworYXwa VYWucYne)H realiYowana „u źróTła”H WYn. 
beYpośreTnio w miejVcu powVWawania oTpaTów. 

RgoTnie  Y  regulaminem  uWrYXmania  cYXVWości  i  porYąTku  na  Werenie  gminX  Pólka  wXwóY  
niecYXVWości prowaTYonX jeVW co najmniejJ 
- raY na WXTYień – oT właścicieli nierucUomości YamieVYkałXcU w YabuTowie 

wieloroTYinnej; 
- raY na Twa WXgoTnie – Ye VYkół Y Werenu gminX Pólka oraY oT właścicieli nierucUomości 

YamieVYkałXcU w YabuTowie jeTnoroTYinnej na oVieTlu Łorek w miejVcowości Turka oraY 
w mieViącu kwieWniu i w mieViącu liVWopaTYie Y cmenWarYX Y Werenu gminX Pólka; 
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- raY  w  mieViącu  –  oT  właścicieli  nierucUomości  YamieVYkałXcU  w  YabuTowie  
jeTnoroTYinnej oraY oT właścicieli nierucUomości nieYamieVYkałXcUH na kWórXcU powVWają 
oTpaTX oraY Y nierucUomościH na kWórXcU YnajTują Vię Tomki leWniVkoweH lub inne 
nierucUomości wXkorYXVWXwane na cele rekreacXjno-wXpocYXnkoweH wXkorYXVWXwane 
jeTXnie prYeY cYęść roku. 

OTpaTX buTowlane i Y remonWów oTbierane Vą na inTXwiTualne YgłoVYenieH a w 
prYXpaTku impreY maVowXcU oTpaTX uVuwane Vą nieYwłocYnie po YakońcYeniu impreYX. 
Regulamin wprowaTYa również oTpowieTnie YaVaTX YwiąYane Y VelekWXwnXm Ybieraniem i 
oTbieraniem opaTów komunalnXcU. 

PoTVWawowXm VpoVobem unieVYkoTliwiania oTpaTów jeVW icU Teponowanie na 
VkłaTowiVkacU. Na obVYarYe gminX Pólka w nie ma YlokaliYowanego cYXnnego VkłaTowiVka 
oTpaTów. Gmina Pólka YgoTnie Y Planem goVpoTarki oTpaTami Tla wojewóTYWwa 
lubelVkiego 2022 (ucUwała nr XXIVI349I2016 Sejmiku PojewóTYWwa LubelVkiego Y Tnia 2 
gruTnia 2016 r.) wcUoTYi w VkłaT Regionu CenWralno-RacUoTniego. Regionalna inVWalacja 
prYeWwarYania  oTpaTów  komunalnXcU  (RIPOO)  w  ww.  regionie  prowaTYona  jeVW  prYeY  4  
jeTnoVWkiJ 
- RakłaT RagoVpoTarowania OTpaTów OOÓ-NOO w Lublinie; 
- RakłaT RagoVpoTarowania OTpaTów OomunalnXcU w ŁełżXcacU; 
- RakłaT RagoVpoTarowania OTpaTów LaVX (Oraśnik); 
- RakłaT RagoVpoTarowania OTpaTów w Pólce Rokickiej. 

InVWalacja To prYeWwarYania oTpaTów komunalnXcU Y Werenu gminX Pólka prowaTYona 
jeVW prYeY RakłaT RagoVpoTarowania OTpaTów OOÓ-NOO S.A. w Lublinie.  

 UYupełnieniem VXVWemu goVpoTarki oTpaTami w gminie Pólka jeVW PunkW SelekWXwnej 
Rbiórki OTpaTów OomunalnXcU (PSROO) YlokaliYowanX w miejVcowości Turka (TY. ew. nr 
2306)H w kWórXm Ybierane Vą naVWępujące roTYaje oTpaTówJ papierH WekWura oraY opakowania 
Y papieru i WekWurXH meWale oraY opakowania Y meWaliH opakowania wielomaWeriałoweH 
WworYXwa VYWucYne i opakowania Y WworYXw VYWucYnXcUH VYkło oraY opakowania Ye VYkłaH 
oTpaTX komunalne ulegające bioTegraTacjiH w WXm opakowania ulegające bioTegraTacji i 
oTpaTX YieloneH prYeWerminowane leki i cUemikaliaH YużXWe baWerie i YużXWe akumulaWorXH 
YużXWX VprYęW elekWrXcYnX i elekWronicYnXH YużXWe oponXH oTpaTX buTowlane i roYbiórkowe 
VWanowiące oTpaTX komunalneH meble i inne oTpaTX wielkogabarXWowe. RgoTnie Y 
TokumenWem pn. AnaliYa VWanu goVpoTarki oTpaTami komunalnXmi na Werenie gminX Pólka 
Ya 2016 r. oTpaTX Yebrane w  Punkcie SelekWXwnej Rbiórki OTpaTów OomunalnXcU VWanowiłX 
ok. 9H3% wVYXVWkicU oTebranXcU oTpaTów komunalnXcU Y obVYaru gminX Pólka. 

 
Problemem na Werenie gminX Vą „TYikie” wXVXpiVka oTpaTówH VYcYególnie wiTocYne w 

rejonacU Tróg prYebiegającXcU prYeY laVXH na obrYeżacU laVów oraY na WerenacU po 
nielegalnXm wXTobXciu Vurowców mineralnXcU. 
 

5.4.1.7. PrYeksYWałcenia powierYcUni YiemiH powierYcUniowe rucUy masowe 

RgoTnie Y „RejeVWrem Werenów YagrożonXcU rucUami maVowXmi Yiemi oraY WerenówH na 
kWórXcU wXVWępują We rucUX”H prowaTYonXm prYeY SWaroVWę PowiaWowego w Lublinie8 na 
Werenie gminX Pólka wXVWępuje jeTno naWuralne Yagrożenie mogące wpłXwać na rYeźbę 

                                                             
8 PoTVWawa prawnaJ RoYporYąTYenie ÓiniVWra ŚroTowiVka Y Tnia 20 cYerwca 2007 r. w Vprawie informacji 
ToWXcYącXcU rucUów maVowXcU Yiemi (MY. U. Nr 121 poY. 840) w YwiąYku Y arW. 110a  uVWawX Y Tnia 27 kwieWnia 
2001 r. Prawo OcUronX ŚroTowiVka (MY. U. Y 2017 r. poY. 519 Y późn. Ym.). 
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Werenu. OVuwiVko YlokaliYowane jeVW w miejVcowości PliVYcYXnH Wuż prYX korXcie rYeki Ciemięgi 
(nr ew. 06-09-142-000001). Jego powierYcUnia wXnoVi ok. 0H03 Ua i jeVW ono okreVowo 
akWXwne. Pokół oVuwiVka YoVWał wXYnacYonX Wakże Weren YagrożonX rucUami maVowXmi. Na 
Werenie gminX wXVWępują Wakże obVYarX preTXVponowane To oVuwania Vię maV YiemnXcU 
(YgoTnie Y TanXmi PańVWwowego InVWXWuWu GeologicYnego)H co prYeTVWawia RXVunek nr 4. 
ObVYarX preTXVponowane To wXVWępowania oVuwiVk wXYnacYono głównie w północnej cYęści 
gminX w obrębie VucUXcU Tolin i wąwoYów leVVowXcU. 

 
NaWuralne Yagrożenia geologicYne w poVWaci rucUów maVowXcU mogą wXVWępować w 

TolinacU i wąwoYacU pokrXWXcU leVVami. RucUX maVowe naVilają Vię wcYeVną wioVną i 
jeVieniąH Ye wYglęTu na inWenVXwniejVYe opaTX o Wej porYe roku i w YwiąYku Y WXm więkVYe 
uwilgocenie grunWuH roYmarYanie wierYcUniej warVWwX grunWu i YnacYne różnice WemperaWurH 
poTcięcie powierYcUni lub jej naTmierne obciążenie. Tempo i naWężenie rucUów maVowXcU 
VilniejVYe jeVW na VWromXcU YbocYacUH w miejVcacU gTYie wXVWępuje cieńVYa pokrXwa glebowa 
o małej VpoiVWości oraY ubogiej VYacie roślinnej. 

 
NajlicYniejVYe i najbarTYiej wiTocYne Vą YmianX VpowoTowane prYeY cYłowieka. P 

prYXpaTku gminX najbarTYiej YnacYąca jeVW powierYcUniowa ekVploaWacja Vurowców – 
Yarówno cYXnne jak i YamknięWe obiekWX.  Na Werenie gminX wXTobXcie Vurowców prowaTYi 
Vię na Werenie PłaVkowXżu ŚwiTnickiego (kreTowe opokiH margle i geYX)H w okolicacU 
ŁuVYcYowa i Pólki LubelVkiej (piaVki rYecYne i rYecYno perXglacjalne). NaWomiaVW Yłoża gaYu 
Yiemnego i ropX nafWowej Vą YlokaliYowane na połuTniu i w YacUoTniej cYęści gminX. P 
YwiąYku Y TużXm wpłXwem jaki wXwiera powierYcUniowa ekVploaWacja kopalin na 
śroTowiVkoH iVWoWne jeVW prYeprowaTYenie rekulWXwacji po jej YakońcYeniu. SpoVób 
prowaTYenia prac - w prYXpaTku wXTobXcia oparWego na konceVjiH określonX jeVW w jej Wreści 
a  wXmóg  jej  prYeprowaTYenia  VpocYXwa  na  właścicieluIprYeTViębiorcX.  PoYoVWałe  YmianX  o  
mniejVYej Vkali oTTYiałXwaniaH Wo głównie wXkopX i naVXpX TrogoweH prace YwiąYane Y 
YabuTową mieVYkaniowąH infraVWrukWurą WecUnicYną (w WXm urYąTYeniami i obiekWami 
melioracji). 

 
5.4.1.8. Ragrożenie powoTYiowe  

OcUrona prYeciwpowoTYiowaH prowaTYona na poTVWawie uVWawX Y Tnia 20 lipca 2017 r. 
prawo  woTne  (W.  j.  MY.  U.  Y  2017  r.  poY.  1566  Ye  Ym.)H  wXmaga  m.in.  uwYglęTnienia  map  
Yagrożenia i rXYXka powoTYiowego oraY planów YarYąTYania rXYXkiem powoTYiowXm. 
RgoTnie Y arW. 166 ww. uVWawXH prYeTVWawione na mapacU Yagrożenia powoTYiowego obVYarX 
VWanowią poTVWawę To planowania i YagoVpoTarowania prYeVWrYennego na różnXcU 
poYiomacUH a granice obVYarów Yagrożenia powoTYiowegoH o kWórXcU mowa w arW. 16 pkW 34H 
uwYglęTnia Vię m.in. w VWuTium uwarunkowań i kierunków YagoVpoTarowania 
prYeVWrYennego gminX.  

P YwiąYku Y położeniem gminX Pólka w Tolinie rYeki ŁXVWrYXcXH ukVYWałWowaniem Werenu 
oraY brakiem wałów prYeciwpowoTYiowXcUH na obVYarYe gminX Pólka wXYnacYono WerenX 
Yagrożone wXVWąpieniem powoTYiJ  
§ obVYarXH na kWórXcU prawTopoTobieńVWwo wXVWąpienia powoTYi jeVW niVkie i wXnoVi 

raY  
na 500 laW – Yajmujące ok. 7H6% powierYcUni gminX;  

§ obVYarX VYcYególnego Yagrożenia powoTYią (YgoTnie Y arW. 16 pkW 34 ww. uVWawX)J  
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· obVYarXH na kWórXcU prawTopoTobieńVWwo wXVWąpienia powoTYi jeVW śreTnie i 
wXnoVi raY na 100 laW – Yajmujące ok. 7H0% powierYcUni gminX;  

· obVYarXH na kWórXcU prawTopoTobieńVWwo wXVWąpienia powoTYi jeVW wXVokie i 
wXnoVi raY na 10 laW – Yajmujące ok. 4H7% powierYcUni gminX. 

ObVYarX VYcYególnego Yagrożenia powoTYią YlokaliYowane Vą na WerenacU obrębów 
ewiTencXjnXcU położonXcU prYX rYece ŁXVWrYXcXJ Jakubowice ÓurowaneH MługieH ŁXVakówH 
TurkaH Sobianowice oraY ŁXVWrYXca. 

UVWawa Y Tnia 20 lipca 2017 r. prawo woTne (W. j. MY. U. Y 2017 r. poY. 1566 Ye Ym.) 
wprowaTYa ogranicYenia w YagoVpoTarowaniu prYeVWrYennXm obVYarów VYcYególnego 
Yagrożenia powoTYiąH w WXmJ 
§ arW.  77  uVW.  1  pkW  3  –  RakaYuje  Vię (…)  na  obVYaracU  VYcYególnego  Yagrożenia  

powoTYiąJ 
a)  gromaTYenia  ściekówH  oTcUoTów  YwierYęcXcUH  śroTków  cUemicYnXcUH  a  Wakże  

innXcU VubVWancji lub maWeriałówH kWóre mogą YaniecYXVYcYać woTXH prowaTYenia 
oTYXVku lub unieVYkoTliwiania oTpaTówH w VYcYególności icU VkłaTowania;  

b) lokaliYowania cmenWarYX9; 
§ arW. 390 uVW. 1 pkW 1 – LokaliYowanie na obVYaracU VYcYególnego Yagrożenia powoTYią 

nowXcU prYeTVięwYięć mogącXcU YnacYąco oTTYiałXwać na śroTowiVko oraY nowXcU 
obiekWów buTowlanXcU wXmaga uYXVkania poYwolenia woTnoprawnego.     

UVWalanie YaVaT YagoVpoTarowania w obrębie obVYarów VYcYególnego Yagrożenia 
powoTYią naVWępuje w TroTYe uYgoTnień Y organem PoTX PolVkie – uYgoTnienia We prYXjęłX 
VYcYególną formę bowiem wVYelkie warunki lub wXmagania Tla planowanej YabuTowX i 
planowanego YagoVpoTarowania określone YoVWają w TecXYji aTminiVWracXjnej (arW. 166 uVW. 5 
i 8 ww. uVWawX).       

ObVYarX VYcYególnego Yagrożenia powoTYią na obVYarYe gminX Pólka prYeTVWawiono na 
ScUemacie nr 4 To VWuTium. 

 
5.4.1.9. OlimaW akusWycYny 

HałaV  jeVW  jeTnXm  Y  roTYajów  YaniecYXVYcYeńH  To  kWórego  YalicYane  Vą Tźwięki  o  
cYęVWoWliwościacU oT 16 HY To 16000 HY. 

P roYporYąTYeniu ÓiniVWra ŚroTowiVka Y Tnia 14 cYerwca 2007 r. w Vprawie 
TopuVYcYalnXcU poYiomów UałaVu w śroTowiVku (Wj. MY. U. 2014 poY. 112) określone YoVWałX 
TopuVYcYalne poYiomX UałaVu w śroTowiVku. PoYiomX We określono w Yależności oT roTYaju 
Werenu (YabuTowa mieVYkaniowaH WerenX uYTrowiVkoweH rekreacXjno-wXpocYXnkoweH 
VYpiWale oraY TomX opieki VpołecYnej i buTXnki YwiąYane Ye VWałXm lub wielogoTYinnXm 
pobXWem TYieci)H uwYglęTniając prYX WXm roTYaj obiekWu lub TYiałalności będące źróTłem 
UałaVuH a Wakże porX Tnia i nocX.  

 
HałaV komunikacyjny Wj. pocUoTzący oT śroTków WranVporWu  
HałaV komunikacXjnX jeVW najwiękVYXm źróTłem emiVji UałaVu w śroTowiVkuH VYcYególnie 

uciążliwX jeVW Tla aglomeracji miejVkicU. Na Werenie gminX Pólka prYXcYXną UałaVu 
komunikacXjnego jeVW rucU TrogowXH kolejowX oraY loWnicYX.  

ÓoniWoring YaniecYXVYcYenia śroTowiVka UałaVemH obejmującX fragmenW gminX PólkaH bXł 
prowaTYonX  prYeY  PIOŚ wXłącYnie  w  obVYarYe  Trogi  krajowej  nr  82.  Na  oTcinku  Trogi   

                                                             
9 mrzó czóm, zgodnie z art. 77 ust. 7 ww. ustawó wórażenie zgodó na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia 
powodzią nowóch cmentarzó może nastąpić w drodze decózji organu todó molskie.   
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Lublin–ŁuVYcYówH powierYcUnia obVYarów YagrożonXcUH wXrażona wVkaźnikiem LMPN w 
YakreVie To 5TŁ wXnoViła 26500m2H naWomiaVW w YakreVie oT 5TŁ To 10TŁ bXło Wo 1600km2. 
PoTobnie bXło w prYXpaTku wVkaźnika LNH Tla kWórego w YakreVie To 5TŁH na baTanXm 
oTcinku Trogi krajowej nr 82H wVkaYano 42100m2 powierYcUni YagrożonXcUH a w YakreVie oT 
5TŁ To 10 TŁ 1100m2 WakicU obVYarów. Mla obu wVkaźników nie oTnoWowano naWomiaVW w 
obVYarYe Wej Trogi wXżVYXcU poYiomów Tźwięku10.  

NajbarTYiej uciążliwa VąJ Troga ekVpreVowa S17I12 oraY krajowa nr 82. P YwiąYku Y 
TXnamicYnXm wYroVWem naWężenia rucUu (głównie WranYXWowego) na uciążliwości 
VpowoTowane naTmiernXm UałaVem na Werenie gminX narażeni Vą mieVYkańcX wViH kWórXcU 
poVeVje YlokaliYowane Vą prYX TroTYe ekVpreVowej i krajowej. Na oTcinkacU prYebiegającXcU 
prYeY miejVcowości YabuTowa cYęVWo ma cUarakWer ulicowXH co YwiękVYa oTTYiałXwanie 
UałaVu komunikacXjnego na mieVYkańców WXcU Werenów. PrYeprowaTYane moTerniYacje 
nawierYcUni oraY poVYerYenia VYerokości jeYTni (YwiękVYenie płXnności rucUu)H prYXcYXniają 
Vię To YnacYnego polepVYenia klimaWu akuVWXcYnego w obVYarYe gęVWej YabuTowX 
mieVYkaniowej.  

Ragrożenie UałaVem wXnikające Y ekVploaWacji VYlaku kolejowego jeVW YnacYąco 
oTcYuwalne VYcYególnie w najbliżVYXm oWocYeniu WorowiVk. O poYiomie UałaVu na obVYaracU 
YnajTującXcU Vię w beYpośreTnim VąVieTYWwie linii kolejowXcU TecXTują Wakie cYXnniki jakJ 
naWężenie rucUuH ilość pociągów WowarowXcU (w ogólnej licYbie VkłaTów pociągów)H pręTkość 
i płXnność rucUu pociągówH położenie WorówH VWan WecUnicYnX Waboru kolejowego oraY 
WorowiVkaH ukVYWałWowanie WerenuH prYeY kWórX prYebiega linia kolejowaH oTległość pierwVYej 
linii YabuTowX oT Vkrajnego Woru. PrYeY YacUoTni fragmenW gminX prYebiega fragmenW linii 
kolejowej nr 30 biegnącej Y Lublina To ParcYewa i Talej Łukowa. PrYebuTowa ww. WraVX 
Yapewniła VprawnX prYejaYT pociągów TalekobieżnXcU poTcYaV moTerniYacji linii numer 7 
relacji ParVYawa-Lublin.  11 cYerwca 2017 roku prYXwrócono rucU paVażerVki i WowarowX na 
całej Tługości linii nr 30. Na Werenie gminX Pólka nie YnajTują Vię VWacje ani prYXVWanki 
kolejowe. R uwagi na Ynikomą Tługość na Werenie gminX oraY jej prYebieg prYeY WerenX 
nieYurbaniYowane nie VWwarYa żaTnXcU iVWoWnXcU Yagrożeń. 

P połuTniowej cYęści gminX Pólka w obrębie ewiTencXjnXm ŚwiTnik MużX YlokaliYowana 
jeVW cYęść Werenów należącXcU To loWniVka Lublin (ŚwiTnik) - PorW LoWnicYX Lublin S.A. –  Troga 
VWarWowa oraY Trogi kołowania. HałaV wXwołanX ToWXcUcYaVową TYiałalnością porWu 
loWnicYego jeVW moniWorowanX w punkWacU pomiarowXcU poT WraVą prYeloWu VamoloWów. Po 
pierwVYXcU TwócU laWacU ekVploaWacji loWniVka VporYąTYona YoVWanie analiYa porealiYacXjnaH o 
kWórej mowa w arW. 62H uVW. 1H pkW 5 uVWawX Y Tnia 3 paźTYiernika 2008 r. o uToVWępnianiu 
informacji o śroTowiVku i jego ocUronieH uTYiale VpołecYeńVWwa w ocUronie śroTowiVka oraY 
ocenacU oTTYiałXwania na śroTowiVko (Wj. MY. U. 2017H poY. 1405 Y późn. Ym.). PrYeTmioWem 
analiYX bęTYie oTTYiałXwanie akuVWXcYne loWniVkaH a jej celem werXfikacja uVWaleń raporWu 
oraY określenie (na poTVWawie wXników pomiarów) poWrYebX uWworYenia obVYaru 
ogranicYonego użXWkowania lub poWwierTYenia braku Wakiej poWrYebX.  

SYcYegółowa analiYa poWencjalnego Yagrożenia UałaVem loWnicYXm YoVWała prYeTVWawiona 
w „Raporcie o oTTYiałXwaniu na śroTowiVko prYeTVięwYięcia polegającego na moTerniYacji i 
roYbuTowie iVWniejącego loWniVka na cele loWniVka regionalnego Lublin-ŚwiTnik wraY Y 
infraVWrukWurą WecUnicYną” (OonVorcjum NCOPLAN – RXVYarT OowalcYXk – InVWXWuW OcUronX 
PrYXroTX PANH Oraków – Opole 2007). Opierając Vię na cXWowanXm opracowaniu można 
prYXjąćH iż Y punkWu wiTYenia uciążliwości akuVWXcYnXcU Yarówno na eWapie buTowXH jak i 
                                                             
10 ŹróTłoJ Program ocUronX śroTowiVka prYeT UałaVem Tla wojewóTYWwa lubelVkiego Tla Werenów poYa aglomeracjami 
położonXcU wYTłuż oTcinków Tróg; Lublin; 2014r.  
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ekVploaWacji loWniVkaH najważniejVYX niekorYXVWnX wpłXw na WerenX cUronioneH leżące w 
beYpośreTnim VąVieTYWwie loWniVkaH bęTYie miał UałaV loWnicYX. P granicacU opracowania 
Wakimi Werenami Vą WerenX YabuTowX mieVYkaniowej. NajiVWoWniejVYXmi źróTłami UałaVu będą 
poTVWawowe operacje loWnicYeJ VWarWXH ląTowania i rucU VamoloWów po okręgu naT 
loWniVkiem. PoYoVWałe VWacjonarne źróTła UałaVu będą miałX wpłXw lokalnX i najcYęściej 
bęTYie Vię mieścił w granicacU TYiałki PorWu LoWnicYego Lublin. R prYXWocYonego na wVWępie 
RaporWu wXnikają naVWępujące wnioVkiJ   

-  „Na  kierunku  wVcUoTnim  nie  prYewiTuje  Vię możliwości  wXVWępowania  prYekrocYeń Y  
wXjąWkiem kilku buTXnków YabuTowX roYproVYonejH jaka YnajTuje Vię na oVi Trogi VWarWowej” 
(w roku 2031);  

- „R prYeprowaTYonXcU oblicYeń wXnikaH iż w okreVie funkcjonowania loWniVkaH praca 
VWacjonarnXcU źróTeł UałaVu nie bęTYie powoTować prYekrocYeń VWanTarTów jakości 
śroTowiVka.”  

 Na obecnXm eWapieH na poTVWawie meWoTX oblicYeniowejH wXWXcYono iYofonę 60 TŁ(A) 
jako warWość TopuVYcYalną Tla YabuTowX mieVYkaniowejH w obrębie kWórejH uVWaleniami 
planiVWXcYnXmiH wXeliminowano YabuTowę mieVYkaniową (realiYacja nowej YabuTowX 
mieVYkaniowej) i wprowaTYono obowiąYek prYekVYWałceń funkcjonalnXcU Tla YabuTowX 
iVWniejącej.  MoWXcYX  Wo  głównie  wVi  ŚwiTnik  MużX  Mrugi  i  ŚwiTnik  ÓałX  Oolonia.  PonaTWo  w  
projekcie VWuTium wprowaTYono obowiąYek wXkonania pomiarów UałaVu po urucUomieniu 
loWniVka i na Wej poTVWawie uVWanowienia obVYaru ogranicYonego użXWkowania YgoTnie Y 
obowiąYującXmi prYepiVami. NależX poTkreślićH iż iYofona TopuVYcYalnego poYiomu Tźwięku 
w porYe nocnejH Y uwagi na VporaTXcYnX rucU loWnicYXH mieści Vię w granicacU iYofonX w porYe 
TYiennej 60 TŁ(A). PrYewiTXwanX rucU loWnicYX w porYe nocnej Wo VWarWX i ląTowania 
VamoloWów cYarWerowXcUH VpecjalnXcUH ląTowania awarXjne i inne. 

 
HałaV przemyVłowy Wj. pocUoTzący z obiekWów przemyVłowycU i uVługowycU; głównie z 

zainVWalowanycU Wam urząTzeń i maVzyn  
RakłaTX prYemXVłoweH a prYeTe wVYXVWkim inVWalacje YnajTujące Vię na icU WerenieJ 

VprężarkiH urYąTYenia cUłoTnicYeH WranVporW wewnąWrY YakłaTów iWp. Vą poważnXm źróTłem 
UałaVu (YwłaVYcYa w porYe nocnej). HałaV prYemXVłowX VWanowi Yagrożenie o cUarakWerYe 
lokalnXmH wXVWępujące głównie na WerenacU VąViaTującXcU Y YakłaTami proTukcXjnXmi. HałaV 
emiWowanX prYeY YakłaTX uVługowe i proTukcXjne ToWXka procenWowo niewielkiego oTVeWka 
w ogólnej licYbie oVób YagrożonXcU UałaVem.  

OTcYuwalnX poYiom UałaVu jeVW inTXwiTualnXm Tla każTego obiekWu i YależX oT wielkości i 
jakości parku maVYXnowegoH iYolacji poVYcYególnXcU pomieVYcYeń i całXcU Ual proTukcXjnXcUH 
proceVów WecUnologicYnXcU oraY funkcji urbaniVWXcYnXcU VąViaTującXcU Y nim Werenów. 
PewnąWrY  Ual  prYemXVłowXcU  UałaV  może  Vięgać poYiomu  80  -  125  TŁ.  P  VąVieTYWwie  
YakłaTów prYemXVłowXcU poYiomX Tźwięku oViągają warWości oT 50 TŁ (mało uciążliwe) To 
90 TŁ (barTYo uciążliwe).  

Na Werenie gminX Pólka brak jeVW YakłaTówH kWóre emiWowałXbX UałaV o poYiomie 
ponaTnormaWXwnXm. PiękVYość YakłaTów uVługowXcU i prYemXVłowXcU prowaTYi Trobną 
TYiałalność iIlub jeVW uVXWuowana w TalVYej oTległości oT YabuTowX mieVYkaniowej. 

 
HałaV komunalny Wj. wyVWępujący w buTynkacU mieVzkalnycU (głównie wieloroTzinnycU) i 

w obiekWacU użyWeczności publicznej  
HałaV wewnąWrY oVieTlowX wiąże Vię Y wXkonXwaniem coTYiennXcU cYXnności luTYkicU i 

powoTowanX jeVW prYeY urYąTYenia Vłużące Wemu np. pracę Vilników VamocUoTowXcU 
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(wXwożenie śmieciH ToVWawX To Vklepów)H głośną muYXkę iWp. Mo WXcU UałaVów TołącYa cYęVWo 
uciążliwX UałaV wewnąWrY buTXnkuH powoTowanX YaYwXcYaj lokaliYacją w piwnicacU lub w 
parWerYe lokali uVługowXcUH waTliwXm funkcjonowaniem inVWalacji (np. cenWralnego 
ogrYewaniaH TźwigówH YVXpów) oraY powVYecUnXm oTcUuTYaniem konVWrukcji i oVYcYęTnością 
na maWeriałacU. Pg polVkiej normXH poYiom UałaVu pocUoTYącX oT inVWalacji i urYąTYeń 
buTXnku może wXnoVić w ciągu Tnia 30-40 TŁH a nocą 25-30 TŁ. 
 

5.4.1.10. SYWucYne pola elekWromagneWycYne  

Promieniowanie elekWromagneWXcYne Wo emiVja YaburYenia energeWXcYnego wXwołanego 
prYepłXwem prąTu elekWrXcYnego lub Ymianą łaTunków w źróTle. Pola elekromagneWXcYne 
wXVWępują w oWocYeniu wVYXVWkicU urYąTYeń elekWrXcYnXcU. SWacje baYowe Welefonii 
komórkowejH VWacje raTiowe i WelewiYXjneH VWacje raTiolokacXjne cYX linie elekWroenergeWXcYne 
wXVokiego napięcia Vą źróTłami pól elekWromagneWXcYnXcU – promieniowania 
niejoniYującego. Pola elekWromagneWXcYne TYiałają na luTYi i śroTowiVko. SkuWki Wego 
oTTYiałXwania Vą WemaWem wielu baTań i programów naukowXcU. PXniki WXcU baTań i 
programów VWanowią poTVWawę normowania oTTYiałXwańH m.in. poprYeY określone w 
prYepiVacU TopuVYcYalnXcU warWości naWężeń pól elekWromagneWXcYnXcU jakie mogą 
wXVWępować w śroTowiVku.  

RagaTnienia YwiąYane Y ocUroną śroTowiVka prYeT polami elekWromagneWXcYnXmi określa 
uVWawa  Y  Tnia  27  kwieWnia  2001  r.  Prawo  OcUronX  ŚroTowiVka.  Regulacje  Wam  YawarWe  
ToWXcYą m.in. TopuVYcYalnXcU poYiomów pól elekWromagneWXcYnXcU w śroTowiVkuH kWóre 
YróżnicowanoJ Tla Werenów prYeYnacYonXcU poT YabuTowę mieVYkaniową oraY miejVc 
ToVWępnXcU Tla luTności. Pg uVWawX pola elekWromagneWXcYne Wo pola elekWrXcYneH 
magneWXcYne oraY elekWromagneWXcYne  o cYęVWoWliwościacU Y YakreVu oT 0 HY To 300 GHYH a 
ocUrona prYeT nimi polega na uWrYXmaniu poYiomów WXcU pól poniżej warWości 
TopuVYcYalnXcU lub co najmniej na WXcU poYiomacUH a Wakże YmniejVYanie poYiomów co 
najmniej To TopuVYcYalnXcUH gTX nie Vą one ToWrYXmane. 

 
Na Werenie wojewóTYWwa lubelVkiego pomiarX Vą wXkonXwane w 135 punkWacU 

pomiarowXcU w WrYXleWnim cXklu pomiarowXmH po 15 punkWów rocYnie Tla WrYecU WXpów 
Werenów ToVWępnXcU Tla luTnościJ w cenWralnXcU TYielnicacU lub oVieTlacU miaVW o licYbie 
mieVYkańców prYekracYającej 50 WXV.H w poYoVWałXcU miaVWacU oraY na WerenacU wiejVkicU. P 
Vumie baTania prYeprowaTYa Vię w 45 punkWacU pomiarowXcU w ciągu roku.  

AnaliYa wXników baTań prYeprowaTYonXcU prYeY PIOŚ w 2016 r. na obVYarYe 
wojewóTYWwa nie wXkaYała prYekrocYeń TopuVYcYalnej warWości VkłaTowej elekWrXcYnej pola 
elekWromagneWXcYnego wXnoVYącego 7 VImH określonego w roYporYąTYeniu ÓiniVWra 
ŚroTowiVka Y Tnia 30 paźTYiernika 2003 r. w Vprawie TopuVYcYalnXcU poYiomów pól 
elekWromagneWXcYnXcU w śroTowiVku oraY VpoVobów VprawTYania ToWrYXmania WXcU 
poYiomów.  P  raporcie  o  VWanie  śroTowiVka  wojewóTYWwa  lubelVkiego  w  2016  r.  na  
poTVWawie porównania wVYXVWkicU wXników pomiarów PNÓ Y okreVu 2014-2016 Yauważono 
niewielki wYroVW warWości VkłaTowej elekWrXcYnej w roku 2016H jeTnak warWość Wa jeVW Tużo 
niżVYa oT poYiomów TopuVYcYalnXcU.  

ŹróTłem pół elekWromagneWXcYnXcU na omawianXm Werenie Vą linie energeWXcYneH 
urYąTYenia elekWroenergeWXcYne wXVokiego napięcia oraY VWacje baYowe Welefonii 
komórkowej. SWacje baYowe emiWują pola elekWromagneWXcYne na Tużej wXVokościH nie 
VWwarYając Yagrożenia Tla okolicYnXcU mieVYkańców.  
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Na  Werenie  gminX  Pólka  YnajTują Vię 3  VWacje  baYowe  Welefonii  komórkowXcUJ  Twie  
położone w miejVcowości Turka i jeTna w miejVcowości ŁuVYcYów PierwVYX. 

 
Tabela 12. Pykaz VWacji bazowycU Welefonii komórkowej na Werenie gminy Pólka 

NaYwa 
operaWora RoTYaj sWacji Nr TecyYji RoTYaj 

TecyYji 
MaWa 

ważności LokaliYacja IT SWacji 

Orange 
PolVka S.A. 

GSÓ900 
GSÓ1800 
UÓTS900 
UÓTS2100 
LTN800 
LTN1800 
LTN2600 

ÓNNTI15I86981I9I17 YmP 2022-08-31 Turka TY. nr 
237 0301 

SŃNRIA S.A. LTN800 LTN800I9I1094I1I14 P 2018-12-31 

Turka TY. nr 
1288I2 12019 

POLOOÓTNL 
Sp. Y o.o. 

GSÓ900 
GSÓ1800 
UÓTS2100 

ÓNNTI1I20200I3I17 YmP 2015-01-31 

GSÓ900 GSÓ900I1I5381I2I12 P 2022-06-30 
UÓTS2100 UÓTS2100I3I4823I1I12 P 2022-12-31 

ANRO 2  
Sp. Y o.o. 

LTN1800 LTN1800I10I0976I1I12 P 2022-07-31 
UÓTS900 UÓTS900I5I0915I2I15 YmP 2021-10-31 

T-Óobile 
PolVka S.A. 

GSÓ900 
GSÓ1800 
UÓTS900 
UÓTS2100 
LTN800 
LTN1800 
LTN2600 

 
ÓNNTI11I86577I2I17 YmP 2027-10-31 

ŁuVYcYów 
PierwVYX TY. 
nr 61I1 

26827 

P4 Sp. Y o.o. 

GSÓ900 
GSÓ1800 
UÓTS900 
UÓTS2100 
LTN800 
LTN1800 
LTN2100 
LTN2600 

ÓNNTI4I4840I4I16 YmP 2015-06-30 LUŁ4425 

P – poYwolenie 
YmP – Ymiana poYwolenia 
ŹróTłoJ UWWpJIIwww.uke.gov.plI 
 

5.4.2. Główne Yagrożenia komponenWów śroTowiska 

PowieWrYe aWmoVferXcYneJ 
− WYw. emiVja niVka - główną prYXcYXną YaniecYXVYcYeń jeVW Vpalanie oTpaTów w TomowXcU 

piecacUH kWóre nie wXWwarYają wXVWarcYająco wXVokiej WemperaWurX To całkowiWego 
Vpalenia oTpaTów WakicU jak WekVWXliaH guma i WworYXwa VYWucYne. P YwiąYku Y WXm To 
aWmoVferX prYeToVWają Vię VYkoTliwe VubVWancje w poVWaci VaTYXH węglowoTorów 
aromaWXcYnXcUH merkapWanów oraY innXcU VYkoTliwXcU Tla YTrowia luTYi VubVWancji. 
RjawiVko naVila Vię w okreVie grYewcYXmH a VYcYególnie wiTocYne jeVW w prYXpaTku 
YwarWej YabuTowX; 

− emiVja komunikacXjna - główną prYXcYXną YaniecYXVYcYeń komunikacXjnXcU jeVW m.in. YłX 
VWan WecUnicYnX pojaYTówH prYeVWoje w rucUu VpowoTowane jego Yłą organiYacją lub YbXW 
małą prYepuVWowością TrógH YłX VWan nawierYcUni TrógH roTYaj paliwa. PXVWępowanie i 
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naVilenie WXcU cYXnników powoTujeH że na VkrYXżowaniacU i WraVacU komunikacXjnXcU o 
TużXm naWężeniu rucUu wXVWępuje wXVokie YaniecYXVYcYenie powieWrYa VubVWancjami 
pocUoTYącXmi Ye Vpalania paliw (Wlenek węglaH TwuWlenek węglaH Wlenek aYoWuH 
węglowoTorX aromaWXcYne oraY pXłX Yawierające YwiąYki ołowiuH nikluH kaTmu i mieTYi). 
NmiVja komunikacXjna nabiera coraY więkVYego YnacYenia Ye wYglęTu na roVnącą licYbę 
pojaYTów  na  TrogacU  oraY  wYmożonX  rucU  WranYXWowX.  PrYeY  omawianX  Weren  
prYebiegają Troga ekVpreVowa S17I12 oraY Troga krajowa nr 82H kWóre generują 
wYmożonX rucU VamocUoTowXH a co Ya WXm iTYie więkVYe YaniecYXVYcYenia liniowe;  

− emiVje WecUnologicYne Wj. emiVje Y pobliVkicU YakłaTów prYemXVłowXcU (głównie 
energeWXka YawoTowa i prYemXVłowaH proceVX WecUnologicYneH prXwaWne YakłaTX np. 
rYemieślnicYeH rolnicWwo) – główną prYXcYXną Wego WXpX YaniecYXVYcYeń jeVW prYeTe 
wVYXVWkim  brak  lub  YłX  VWan  WecUnicYnXcU  YabeYpiecYeń oraY  prYeVWarYałe  proceVX  
WecUnologicYne. RakłaTów prYemXVłowXcU i energeWXcYnXcU generującXcU Tuże ilości 
YaniecYXVYcYeń na Werenie gminX nie ma.  
 
PowierYcUnia YiemiJ 

1) cYXnniki naWuralne - powierYcUniowe rucUX maVowe; roYmiarX Yagrożenia lokalneH małe; 
2) cYXnniki anWropogenicYneJ 
− Yamiana naWuralnXcU formacji roślinnXcU na rYecY grunWów ornXcU i nieużXWków 

(YwiękVYona eroYja powierYcUni YiemiH powoTowana YwiękVYeniem VpłXwu 
powierYcUniowego wóT) – wXVWępują na YnacYnXcU powierYcUniacU (VYcYególnie 
niebeYpiecYne na glebacU gliniaVWXcUH Y warVWwą WruTnoprYepuVYcYalną)H roYmiarX małe 
To śreTniego; 

− beYprawna ekVploaWacja kopalin poVpoliWXcU (oTkrXwki nie poTTawane rekulWXwacji); 
wXVWępują lokalnieH YnacYenie śreTnie To Tużego; 

− YmianX w ukVYWałWowaniu powierYcUni powoTowane wXkopami poT YabuTowęH Trogi iWp.; 
wXVWępują głównie na obVYaracU prYeYnacYonXcU To YainweVWowaniaH YnacYenie małeH 
lokalnie śreTnie To Tużego; 

− naTmierna YabuTowa powierYcUni biologicYnie cYXnnej; YnacYenie małeH lokalnie śreTnie 
To Tużego.  
 
PokrXwa glebowaJ 

− Ymiana formacji roślinnXcU na rYecY nieużXWków (YwiękVYona eroYja woTna glebH 
powoTowana YwiękVYeniem infilWracji) – roYmiarX Yagrożenia małe - głównie na WerenacU 
rolnXcU i źle YagoVpoTarowanXcU „paVacU Yieleni” wYTłuż Tróg; 

− YaniecYXVYcYenie gleb prYeY oTpaTX komunalne i goVpoTarcYe – Yagrożenie małe lokalnie 
Tuże prYX „TYikicU wXVXpiVkacU śmieci”; YakłaTX kWórXm wXTano poYwolenia na 
wXWwarYanieH gromaTYenie i lub WranVporW oTpaTów oraY YakłaTXH kWóre mają 
YaWwierTYonX program goVpoTarki oTpaTami niebeYpiecYnXmi mogą VWanowić 
poWencjalne źróTło Yagrożenia; 

− YaniecYXVYcYenie gleb meWalami ciężkimi – wXwołXwane głównie prYeY YakłaTX 
prYemXVłowe oraY rucU pojaYTów mecUanicYnXcU – Yagrożenia lokalnie (wYTłuż Tróg) o 
YnacYeniu małXm To śreTniego; poWencjalne Yagrożenie mogą VWwarYać również VWacje 
benYXnowe; 

− YmianX VWrukWurX oraY YawarWości makro i mikroelemenWów YwiąYane Y niewłaściwą 
kulWurą agroWecUnicYną – głównie nawożenie; roYmiarX Yagrożenia małeH lokalnie śreTnie 
To Tużego; 
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− YmianX VWrukWurX leśnej oraY źle prYeprowaTYanej rekulWXwacji. 
 

PoTX powierYcUniowe i poTYiemneJ 
− ścieki komunalne – nieuporYąTkowana goVpoTarka woTna na więkVYej cYęści Werenów 

gminX (brakuje YbiorcYXcU VXVWemów oTprowaTYania i ocYXVYcYania ścieków) – powoTujeH 
że nieocYXVYcYone ścieki Wrafiają cYęVWo To prYXTomowXcU VYamb (YaYwXcYaj mało 
VYcYelne) lub beYpośreTnio To grunWu; TYiałania Wakie VWanowią beYpośreTnie Yagrożenie 
Tla cYXVWości wóT powierYcUniowXcU i poTYiemnXcU (VYcYególnie na obVYaracU płXWkicU 
wóT grunWowXcU VWanowiącXcU źróTło woTX piWnej Tla cYęści Werenów wiejVkicU) – 
Yagrożenie śreTnieH lokalnie Tuże; 

− ścieki TeVYcYowe – oTprowaTYanie niepoTcYXVYcYonXcU wóT TeVYcYowXcU To grunWuH 
rowów a Talej To rYek – VWanowi niebeYpiecYeńVWwo Tla WXcU wóT; VWopień Yagrożenia – 
małe; 

− ścieki prYemXVłoweH bliVkość YakłaTów prYemXVłowXcUH VWacji paliw iWp.; 
− TYikie wXVXpiVka oTpaTów bXWowXcU i goVpoTarVkicU (głównie wXVWępujące w 

obniżeniacU WerenuH w laVacUH w VWarXcU wXrobiVkacU iWp.) – powoTują prYeToVWawanie 
Vię To wóT powierYcUniowXcU i grunWowXcU (YwłaVYcYa na WerenacU poboru wóT Y ujęć 
cYwarWorYęTowXcU o Vłabej iYolacji) VubVWancji VYkoTliwXcU i VWanowią poważne źróTło 
Vkażeń; Yagrożenie śreTnieH lokalnie – Tuże; 

− YaniecYXVYcYenia Y Werenów użXWkowanXcU rolnicYo – niewłaściwa goVpoTarka rolna w 
WXm gromaTYenie i goVpoTarowanie nawoYami VYWucYnXmi i organicYnXmi (gnojowicaH 
obornik)H a Wakże cUemicYnXmi śroTkami ocUronX roślin oraY niewłaściwa goVpoTarka 
ściekowa (Y obiekWów UoTowlanXcU – głównie kurników) powoTuje YaniecYXVYcYenie wóT 
powierYcUniowXcU i grunWowXcU; naTmierne VWoVowanie nawoYów w TolinacU rYek może 
bXć główną prYXcYXną euWrofiYacji wóT; Yagrożenie małe I śreTnieH lokalnie Tuże; 

− melioracje oTwaTniające - powoTują obniżanie Vię YwierciaTła woTX i prYeVuVYenia glebXH 
prowaTYąc To Yubożenia wVYXVWkicU biocenoY woTnXcUH VYuwarowXcUH bagiennXcU a 
Wakże okreVowo cYX VWale poTWapianXcU; Yagrożenie śreTnie. 

− preVja buTownicWwa na WerenX Tolin rYecYnXcU i WerenX o niVkim poYiomie wóT 
grunWowXcU (Y wXViękami)H a co Ya WXm iTYie YwiękVYone rXYXko YaniecYXVYcYenia wóT 
powierYcUniowXcU i poTYiemnXcU; Yagrożenie małeH lokalnie – Tuże; 

− poVWępująca buTowa Vieci woTociągowej beY równoległej realiYacji kanaliYacjiH a co Ya 
WXm iTYie YwiękVYenie ilości ścieków niecYXVYcYonXcU (YwłaVYcYa na nieVkanaliYowanXcU 
WerenacU YabuTowanXcU obVYarów wiejVkicU); Yagrożenie śreTnieH lokalnie – Tuże. 
 
SYaWa roślinna i YwierYęWaJ 
Mo  głównXcU  i  poWencjalnXcU  Yagrożeń Tla  VYaWX  roślinnej  gminX  można  YalicYXćJ  

urbaniYacjęH WranVporW i komunikacjęH wXpocYXnek i rekreacjęH Vkażenia śroTowiVka oraY 
YmianX VWoVunków woTnXcU. NajwiękVYXm Yagrożeniem Tla florX jeVW Ymiana warunków 
VieTliVkowXcU lub icU beYpośreTnie niVYcYenie. 

RmianX abioWXcYnXcU komponenWów prYXroTX prowaTYą w TalVYej kolejności To Ymian w 
roślinności i faunie. 

RacUowane fragmenWX naWuralnXcU YbiorowiVk roślinnXcU narażone Vą naJ 
− Vilną preVję buTownicWwa na WerenX oWacYająceH w WXm WerenX Y naWuralnXmi 

YbiorowiVkami roślinnXmi; 
− YmianX w poYiomie i WrofiYmie wóT grunWowXcU oraY icU jakośćH prowaTYące To icU 

ubożenia i w końcu Yaniku; 
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− celowe icU uVuwanie prYeY cYłowieka lub Ymiana użXWkowania (np. Y łąk na nieużXWki lub 
poT YabuTowę); 

− wXpieranie YbiorowiVk naWuralnXcU i półnaWuralnXcU prYeY YbiorowiVka VXnanWropijne; 
− Yanik gaWunków rYaTkicU i cUronionXcU; 
− wprowaTYenie nowXcU konkurencXjnXcU gaWunkówH obcXcU roTYimej roślinności. 
 
Mobrze wykVzWałcona roślinność VyVWemu zieleni urząTzonej oraz krajobrazowej (parkiH ogroTy 
TziałkoweH cmenWarzeH ogroTy przyTomowe...H alejeH zaTrzewienia śróTpolne) narażona jeVW 
naJ 
− preVję buTownicWwa na WerenX VąVieTnie (uVYcYuplanie powierYcUni Werenów YielonXcU); 
− iYolację Werenów pełniącXcU rolę VWabiliYaWorów w obrębie prYXroTnicYej VWrukWurX gminX; 
− prYerwanie korXWarYX i VięgacYX ekologicYnXcU VXVWemu prYXroTnicYego gminXH 

YacUowując łącYność mięTYX cennXmi płaWami ekoVXVWemów (prYerwaniu połącYeń 
prYXroTnicYXcU VprYXja prYeTe wVYXVWkim roYwój YwarWej YabuTowX oraY ciągów 
komunikacXjnXcU o wXVokicU klaVacU WecUnicYnXcU); 

− uproVYcYenie VWrukWurX gaWunkowejH prowaTYące To YmniejVYenia YTolności 
VamoregulacXjnXcU wXkVYWałconej roślinności. 

 
P obrębie YwarWej YabuTowX najwiękVYe Yagrożenie Tla YwierYąW VWwarYa roYTrobnienie 

obVYarów VWanowiącXcU icU oVWoje oraY wXVWępowanie różnoroTnXcU barier uWruTniającXcU 
icU migrację (np. VYerokie ciągi komunikacXjne o TużXm naWężeniu rucUuH ogroTYenia pełneH 
prYegroTXH śluYXH WamX iWT.). Równie ważne Vą YmianX poYiomu WrofiYmu i jakości wóTH kWóre 
naVWępnie prowaTYą To pogarVYania konTXcji i YTrowia YmniejVYenia licYebności gaWunku lub 
jego wXginięcia. 

 
LaVXJ 

− głównXm Yagrożeniem Tla laVów jeVW urbaniYacja oraY inWenVXwne użXWkowanie prYeY 
mieVYkańców gminX. Muże ilości oTwieTYającXcUH prYekracYające naWuralną pojemność 
VieTliVkH prYXcYXniają Vię To icU Yubożenia. MocUoTYi To mecUanicYnego uVYkoTYenia 
TrYewoVWanu (połamane gałęYie)H Yaśmiecania cYX naweW To YapróVYenia ognia; 
Yagrożenie małeH lokalnie śreTnie; 

− na pożarX najbarTYiej narażone (w okreVie wioVnX i laWa) Vą TrYewoVWanX iglaVWe. 
ÓniejVYXm Yagrożeniem Tla laVów Vą Vilne wiaWrXH prYXcYXniające Vię To YnacYnXcU 
uVYkoTYeńH ale YaYwXcYaj wXVWępującXcU na niewielkim obVYarYe (YwłaVYcYa prYX 
właściwej goVpoTarce leśnej); Yagrożenie małe; 

− Yagrożenie biologicYne VWanowią VYkoTliwe owaTX oraY paWogenicYne grYXbX. Na 
uVYkoTYenia narażone Vą w VYcYególności laVX Y TominującXm uTYiałem VoVnX YwXcYajnej 
w VWrukWurYe gaWunkowej. PoTejmowane TYiałania mają cUarakWer prewencXjnX i ToWXcYą 
prowaTYenia moniWoringu Yagrożeń oraY w raYie VWwierTYenia WakicU poWrYeb okreVowXcU 
oprXVków. PśróT grYXbów paWogenicYnXcU najwiękVYe Yagrożenie VWwarYa Uuba 
YwXcYajna i opieńka mioTowaH aWakujące ponownie głównie VoVnę; Yagrożenie śreTnie To 
Tużego; 

− w oVWaWnicU laWacU Tuże VYkoTX w TrYewoVWanie powoTuje YwierYXna łownaH VYcYególnie 
TocUoTYi To YgrXYania i Vpałowania. PoprYeY uVYkoTYenia w wXniku Vpałowania TocUoTYi 
To infekcji grYXbami paWogenicYnXmi oraY cYęVWego wXłamXwania TrYewek poT ciężarem 
śniegu (okiść); Yagrożenie śreTnie To Tużego; 

− Yagrożeniem Tla laVów Vą Wakże YaniecYXVYcYenia powieWrYa oraY obniżenie poYiomu wóT 
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grunWowXcUH będące efekWem VuVY; Yagrożenie śreTnie To Tużego. 
 
5.5. PoWencjalne Ymiany isWniejącego sWanu śroTowiska w prYypaTku braku realiYacji 

projekWu sWuTium 

ParianW YerowX określa kierunki Ymian jakie naVWąpią w śroTowiVku w prYXpaTku braku 
realiYacji niniejVYego projekWu VWuTium. Ocenie bęTYie prYeTe wVYXVWkim poTlegać możliwa 
inWenVXwność niepożąTanXcU Ymian YacUoTYącXcU w śroTowiVkuH mogącXcU w efekcie 
prowaTYić To jego TegraTacji. NajwiękVYX wpłXw na śroTowiVko może powoTować 
ToWXcUcYaVowe użXWkowanie i YagoVpoTarowanie oraY TYiałalność cYłowieka.  

 
P prYXpaTku braku realiYacji prYeTVWawionego To ocenX projekWu VWuTiumH TalVYa poliWXka 

prYeVWrYenna na obVYarYe gminX Pólka prowaTYona bęTYie w oparciu o akWualnie 
obowiąYujące SWuTium uwarunkowań i kierunków YagoVpoTarowania prYeVWrYennego gminX 
Pólka prYXjęWe ucUwałą nr XXXII254I01 RaTX GminX Pólka Y Tnia 6 liVWopaTa 2001 r. Ye 
Ymianami wprowaTYonXmi ucUwałami nr IXI51I07 Y Tnia 25 cYerwca 2007 r.H nr XXXI190I08 
Y Tnia 27 liVWopaTa 2008 r.H nr XXXVIIII246I09 Y Tnia 4 maja 2009 r. oraY nr XXVIIII173I2013 Y 
Tnia 25 VWXcYnia 2013 r. RgoTnie Y ucUwałą prYXjmującą SWuTium w 2001 r. VkłaTało Vię ono YJ 

§ cYęści WekVWowej (RałącYnik nr 1 To ucUwałX)J 
- Treść uVWaleń SWuTium; 

§ cYęści graficYnejJ 
- RałącYnik nr 2 To ucUwałX - SWrukWura funkcjonalno-prYeVWrYenna. 

 
Na prYeVWrYeni oVWaWnicU laW Ymianie uległX niekWóre prYepiVX prawa powiąYane Y 

planowaniem prYeVWrYennXm oraY pojawiłX Vię nowe YaTania celu publicYnego realiYowane 
na Werenie gminX – głównie Y YakreVu komunikacji Trogowej. 

ProblemX  We  wVkaYano  w  uYaVaTnieniu  UcUwałX  Nr  XLIXI302I14  RaTX  GminX  Pólka  Y  
Tnia 7 liVWopaTa 2014 r. w Vprawie prYXVWąpienia To VporYąTYania YmianX VWuTium 
uwarunkowań i kierunków YagoVpoTarowania prYeVWrYennego gminX Pólka. MoTaWkowo 
uYaVaTnienie wVkaYuje koniecYność ToVWoVowania YapiVów VWuTium To poWrYeb i ocYekiwań 
mieVYkańców gminX oraY poWencjalnXcU inweVWorówH a Wakże na poWrYebę realiYacji nowXcU 
miejVcowXcU planówH co wiąże Vię Y akWualiYacją YapiVów VWuTium (jako że uVWalenia VWuTium 
są wiążące Tla organów gminX prYX VporYąTYaniu planów miejVcowXcU).  

 
PXYnacYenie nowXcU Werenów YainweVWowanXcU w projekcie VWuTium oTbXwa Vię w 

oparciu o analiYę poWrYeb mieVYkańcówH wXrażonXcU poprYeY Yłożone wnioVki o Ymianę 
prYeYnacYenia grunWów oraY analiYę wXTanXcU obowiąYującXcU w gminie YabuTowX 
miejVcowXcU planów YagoVpoTarowania prYeVWrYennego.  

P YwiąYku Y powXżVYXm beY wąWpienia prYXcYXni Vię To uWrYXmania łaTu prYeVWrYennego 
oraY YabeYpiecYX w VpoVób beYVprYecYnie więkVYX niż obowiąYujące VWuTium YacUowanie 
śroTowiVka w TobrXm VWanieH poprYeY implemenWację prYepiVówH kWórXcU nie uwYglęTniono 
(Y różnXcU prYXcYXn) prYX VporYąTYaniu obowiąYującego TokumenWu.  

RaniecUanie realiYacji projekWu nie VpowoTuje beYpośreTnio innXcU negaWXwnXcU 
VkuWków Tla śroTowiVkaH niż prYXWocYone w prognoYie oTTYiałXwania na śroTowiVko Tla 
VWuTium poprYeTYającego niniejVYX projekW VWuTium. PrYX YacUowaniu kierunków roYwoju 
wXYnacYanego prYeY obecną Ymianę VWuTiumH najprawTopoTobniejVYXm warianWem 
wXTarYeńH bęTYie roYwój YbliżonX To VWanu akWualnego. 
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6. CHARAOTNRYSTYOAH ANALIRA I OCNNA USTALNŃ PROJNOTU STUMIUÓ 

UPARUNOOPAŃ I OINRUNOÓP RAGOSPOMAROPANIA PRRNSTRRNNNNGO  

6.1. UsWalenia ogólne sWuTium i icU prYewiTywany wpływ na śroTowisko 

SWuTium uwarunkowań i kierunków YagoVpoTarowania prYeVWrYennego jeVW konWXnuacją 
poliWXki prYeVWrYennej prYXjęWej w VWuTium uwarunkowań i kierunków YagoVpoTarowania 
prYeVWrYennego ucUwalonXm w 2001 r. (wraY Ye Ymianami prYXjęWXmi w 2007H 2008H 2009 i 
2013  r.).  PoYoVWaje  w  YgoTYie  Y  prYXjęWXmi  kierunkami  YmianH  jeTnocYeśnie  akWualiYując  je  i  
ToVWoVowując To obecnXcU poWrYeb i wXmagań. NiniejVYX projekW VWuTium YoVWał 
YainicjowanX UcUwałą Nr XLIXI302I14 RaTX GminX Pólka Y Tnia 7 liVWopaTa 2014 r. w 
Vprawie prYXVWąpienia To VporYąTYania YmianX VWuTium uwarunkowań i kierunków 
YagoVpoTarowania prYeVWrYennego gminX Pólka.  

Generalna koncepcja prYekVYWałceń i roYwoju VWrukWurX prYeVWrYennej gminX Pólka 
YakłaTaJ  
- pełne wXkorYXVWanie powiąYań komunikacXjnXcU gminX Tla jego roYwojuH a YwłaVYcYa Tla 

wXkreowania nowXcU Werenów proTukcXjno-uVługowXcU w VąVieTYWwie loWniVka Lublin 
IPorW LoWnicYX Lublin S.A. I w ŚwiTniku; 

- poTnieVienie VWanTarTów iVWniejącej YabuTowX miejVcowości poprYeY uporYąTkowanie 
icU VWrukWurX funkcjonalno-prYeVWrYennej oraY Yapewnienie kVYWałWowania prYeVWrYeni 
publicYnXcU; 

- uYXVkanie nowocYeVnej VWrukWurX prYeVWrYennej gminX Y UarmoniYacją iVWniejącXcU 
ukłaTów prYeVWrYennXcU oraY VprawnXm ukłaTem obVługi komunikacXjnej i WecUnicYnej a 
Wakże Y Yapewnieniem  wXVokicU VWanTarTów łaTu w YagoVpoTarowaniu prYeVWrYennXm 
gminX; 

- poprawę VWanu śroTowiVka prYXroTnicYegoH w WXm Yapewnienie funkcjonowania 
fragmenWów ciągów prYXroTnicYXcUH w VpoVób umożliwiającX powiąYanie Werenów 
YaVilającXcU i wXmagającXcU YaVilania (obVYarów iVWniejącego i projekWowanego 
YagoVpoTarowania);  

- ocUronę TYieTYicWwa kulWurowegoH Vłużącą uWrwalaniu WożVamości jeTnoVWek oVaTnicYXcU 
gminX; 

- wXkorYXVWanie prYXjęWXcU YaVaT ocUronX i racjonalnego kVYWałWowania śroTowiVka 
prYXroTnicYego w VWXmulowaniu proceVów Yrównoważonego roYwoju VpołecYno - 
goVpoTarcYego gminX; 

- implemenWację planów YaTań ocUronnXcU obVYarów NaWura 2000 Tla obVYarów 
najcenniejVYXcU prYXroTnicYo; 

- Yapewnienie wXVokiej jakości uVług VpołecYnXcUH prYeTe wVYXVWkim w YakreVie ocUronX 
YTrowiaH VYkolnicWwaH kulWurX oraY VporWu i rekreacji; 

- racjonalnX roYwój Werenów mieVYkaniowo-uVługowXcU w śroTkowej i połuTniowej cYęści 
gminX; 

- roYwój funkcji WurXVWXcYno-wXpocYXnkowo-mieVYkaniowej YwiąYanej Y aWrakcXjnością 
kulWurowąH prYXroTnicYą i krajobraYową Wego obVYaru;  

- roYwój funkcji rolnicYXcUH w WXm ekoproTukcji rolnicYejH Ye VYcYególną preTXVpoYXcją To 
Wakiego roYwoju północno wVcUoTniej i YacUoTniej cYęści obVYaru gminX. 

 
PoTVWawową YaVaTą Tla kierunków Ymian w prYeYnacYaniu Werenów jeVW WworYenie 

wielofunkcXjnXcU VWrukWur prYeVWrYennXcU miejVcowościH Y priorXWeWem TlaJ  
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− uporYąTkowania funkcjonalno - prYeVWrYennego i eVWeWXcYnego WerenówH  
− wVkaYania Werenów roYwojowXcU gminXH  
− prYekVYWałcenia i roYbuTowX infraVWrukWurX WecUnicYnej w WXm ukłaTu TrogowegoH prYX 

jeTnocYeVnXm uwYglęTnieniu racjonalnego wXkorYXVWania Werenów oWwarWXcU jak 
również ekonomicYnXcU VkuWków realiYacji poliWXki prYeVWrYennej.  

 
TerenX funkcjonalne wXTYielonoH uwYglęTniając iVWniejące YainweVWowanie w YakreVie 

mieVYkalnicWwaH uVług publicYnXcU i komercXjnXcUH WurXVWXki i rekreacjiH rolnicYej i leśnej 
prYeVWrYeni proTukcXjnej oraY uwarunkowań wXnikającXcU Y prYepiVów oTrębnXcUH prYX 
cYXmJ  
1) obVzary funkcjonalne zainweVWowane i rozwojowe gminX uwYglęTniają iVWniejącX VWan 
YagoVpoTarowaniaH TXVpoYXcje obowiąYującXcU planów miejVcowXcU i TecXYji o warunkacU 
YabuTowX oraY prognoYowane poWrYebX. Rasięgi wyTYieleń Werenów (np. ÓUH AG) sWanowią 
wyWycYne To miejscowycU planów YagospoTarowania prYesWrYennegoH mogą być 
korygowane w Wrybie icU opracowywania i nie wymagają prYeprowaTYania Ymiany 
sWuTium;  
2) obVzary funkcjonalne oWwarWe Ye wYglęTu na walorX śroTowiVka prYXroTnicYegoH nie Vą 
wXYnacYone jako WerenX roYwojowe gminX. Óożliwe jeVW jeTnak ogranicYone wXkorYXVWanie 
WXcU obVYarów Tla funkcji rekreacXjnej oraY YabuTowX TopuVYcYonej na poTVWawie prYepiVów 
oTrębnXcUH YgoTnie Y poYoVWałXmi uVWaleniami VWuTium.  
 

Jak VWanowi projekW VWuTiumH To głównXcU celów poliWXki YagoVpoTarowania 
prYeVWrYennego gminX w YakreVie ocUronX śroTowiVka i jego YaVobów należąJ  
− ocUrona jakości wóT powierYcUniowXcU i poTYiemnXcU; 
− ocUrona jakości powieWrYa aWmoVferXcYnego; 
− Yapobieganie prYekVYWałcaniu i TegraTacji powierYcUni Yiemi; 
− ocUrona prYeT UałaVem komunikacXjnXm i prYemXVłowXm; 
− wTrożenie nowocYeVnego VXVWemu goVpoTarowania oTpaTami; 
− ocUrona walorów śroTowiVkaH prYXroTX i krajobraYu;  
− wVpółTYiałanie w kVYWałWowaniu VXVWemu i ocUrona obVYarów cUronionXcU; 
− prYeciwTYiałanie Yagrożeniom śroTowiVka na VkuWek wXVWąpienia awarii prYemXVłowXcU 

oraY awarii wXnikającXcU Y WranVporWu maWeriałów niebeYpiecYnXcU. 
Określone w projekcie VWuTium cele (prYXwołane powXżej) Vą w nim realiYowane 

wieloWorowoH mianowicie poprYeY uVWalenia kierunkówJ  
− uWrYXmanie ciągłości prYeVWrYennej i funkcjonalnej obVYarów o VYcYególnXcU warWościacU 

prYXroTnicYXcU i krajobraYowXcUH kWóre w VWrukWurYe gminX VWanowią VXVWem 
prYXroTnicYXH obejmując Wakże fragmenWX ciągów prYXroTnicYXcU o ranTYe regionalnej; 

− wXekVponowanie w VWrukWurYe gminX obVYarów o TużXcU warWościacU prYXroTnicYXcU  
i krajobraYowXcU; 

− ocUrona iVWniejącXcU oraY wprowaTYanie nowXcU Werenów Yieleni urYąTYonej; 
− poprawa jakości śroTowiVka; 
− wYroVW beYpiecYeńVWwa ekologicYnego. 

 
RakreV prYekVYWałceń i kierunków Ymian w VWrukWurYe prYeVWrYennej Tla obVYarów gminX 

Vformułowano w oTnieVieniu To wXoTrębnionXcU jeTnoVWek VWrukWuralno – funkcjonalnXcU Y 
poTYiałem na obVYarX funkcjonalne. Te oVWaWnieH jako najbarTYiej VYcYegółowe nioVą Ya Vobą 
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najTokłaTniejVYą informację o możliwXm prYXVYłXm wXkorYXVWaniu WerenuH a co Ya WXm iTYie 
możliwXcU VkuWkacU icU wpłXwu na śroTowiVko i obVYarX NaWura 2000.  

PoTana poniżej klaVXfikacja wXoTrębnionXcU Werenów funkcjonalnXcU jeVW jeTnoroTna i 
ciągła Tla całego obVYaru gminX.  
 
§ Obszary funkcjonalne zainwestowane i rozwojowe  
Re wYglęTu na cUarakWer i funkcje YabuTowX i YagoVpoTarowania Werenów w obVYaracU 
YainweVWowanXcU i roYwojowXcU gminX wXróżniono naVWępujące WerenX funkcjonalneJ  
1) WerenX YabuTowX i infraVWrukWurX WecUnicYnejJ 

- YabuTowX uVług publicYnXcU (UP)H 
- YabuTowX uVług kulWurX Vakralnej (UOV)H 
- YabuTowX uVług publicYnXcU Y Yielenią urYąTYoną (UPIRP)H 
- YabuTowX uVługowej (U)H 
- YabuTowX uVług WurXVWXki Y TopuVYcYeniem YabuTowX rekreacji inTXwiTualnej (UT)H 
- YabuTowX uVługowej Y TopuVYcYeniem uVług mogącXcU wXmagać VporYąTYenia raporWu 

oTTYiałXwania na śroTowiVko (mogącXcU YnacYąco oTTYiałXwać na śroTowiVko) (U-UU)H 
- YabuTowX uVługowo – mieVYkaniowej (UÓ)H 
- YabuTowX mieVYkaniowo – uVługowej (ÓU)H 
- YabuTowX mieVYkaniowej wieloroTYinnej Y TopuVYcYeniem uVług (ÓP)H 
- YabuTowX mieVYkaniowej jeTnoroTYinnej Y TopuVYcYeniem uVług (ÓN)H 
- YabuTowX mieVYkaniowej jeTnoroTYinnej inWenVXwnego YagoVpoTarowania Y 

TopuVYcYeniem uVług (ÓNi)H 
- YabuTowX YagroTowej iIlub mieVYkaniowej jeTnoroTYinnej Y TopuVYcYeniem uVług 

(RÓIÓN)H 
- YabuTowX YagroTowej Y TopuVYcYeniem uVług (RÓ)H 
- akWXwności goVpoTarcYejH w WXm YabuTowX proTukcXjnej (AG)H 
- akWXwności goVpoTarcYejH w WXm YabuTowX proTukcXjnej o cUarakWerYe rolnicYXm 

(AGr)H 
- akWXwności goVpoTarcYejH w WXm YabuTowX proTukcXjnej Y TopuVYcYeniem obiekWów 

UanTlowXcU o powierYcUni VprYeTażX powXżej 2000 m2 (AGIUC)H 
- powierYcUniowej ekVploaWacji kopalin poVpoliWXcU (PN)H 
- infraVWrukWurX WecUnicYnej (IT)H 
- VWraWegicYnXcU urYąTYeń komunikacji VamocUoTowej (parkingi) (OS)H 
- VWraWegicYnXcU urYąTYeń komunikacji VamocUoTowej Y TopuVYcYeniem uVług (OSIU)H 

 
2) WerenX Yieleni nieurYąTYonejH urYąTYonejH wXpocYXnku i VporWuJ 

- Yieleni ogroTów TYiałkowXcU (RM)H  
- Yieleni urYąTYonejJ parkówH Vkwerów i Yieleńców (RP)H 
- Yieleni urYąTYonej Y YabuTową uVługowo - mieVYkaniową (RPIUÓ)H 
- uVługi VporWu (US)H 
- Yieleni cmenWarnej (RC); 
- Yieleni nieurYąTYonej (R)H 
- Yieleni iYolacXjnej (RI); 
 

3) WerenX komunikacjiJ 
- Trogi publicYne klaVX Trogi ekVpreVowej (S)H 
- Trogi publicYne klaVX głównej rucUu prYXVpieVYonego (GP)H 
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- Trogi publicYne klaVX głównej (G)H 
- Trogi publicYne klaVX YbiorcYej (R)H 
- Trogi publicYne klaVX lokalnej lub TojaYTowej (LIM)H 
- Trogi publicYne klaVX TojaYTowej (M)H 
 Trogi publicYne klaVX lokalnej (L)H 
- inne ważne Trogi wewnęWrYne (niepublicYne) (beY oYnacYenia liWerowego)H 
- WerenX komunikacji kolejowej – YamknięWe (OO)H 
-     WerenX komunikacji loWnicYej (OL). 

 
§ Obszary funkcjonalne otwarte  

1) WerenX laVów - (RL); 
2) WerenX rolneJ 

- WerenX ToleVień (RLn)H 
- rolne Y wXVokim uTYiałem grunWów o wXVokicU klaVacU boniWacXjnXcU (R)H 
- rolne Y wXVokim uTYiałem WrwałXcU użXWków YielonXcU (Re); 

3) WerenX wóT oWwarWXcU – (PS). 
 

SWuTium wVkaYuje poTVWawoweH uYupełniające i TopuVYcYalne funkcje Werenów (opiVane 
w roYTYiałacU poniżej)H prYXjmując YaVaTę prYemieVYania funkcjiH Vłużącej ożXwieniu i 
Yróżnicowaniu VWrukWurX prYeVWrYennej gminX. ÓiejVca YamieVYkania i miejVca pracX oraY inne 
niekoliTujące funkcje powinnX bXć ściśle Y Vobą powiąYane WakH abX ogranicYXć poWrYebę 
poTróżowaniaH oVYcYęTYać energię i YmniejVYać YaniecYXVYcYenia. Planowanie omawianXcU 
Werenów winno Yapewnić mieVYkańcom YaTowalające warunki TokonXwania wXboru w 
YakreVie YaWruTnieniaH YamieVYkaniaH prYemieVYcYania VięH wXpocYXnku i poYwolić na VWałą 
poprawę jakości żXcia.  

 
NiniejVYe VWuTium aTapWuje uVWalenia YawarWe w obowiąYującXm VWuTium ToWXcYące 

poliWXki ekologicYnej gminX oraY uVWalenia ToWXcYące YaVaT ocUronX obVYarów cUronionXcU na 
poTVWawie prYepiVów oTrębnXcUH wVkaYanXcU To objęcia ocUroną prawną oraY 
wXmagającXcU ocUronX planiVWXcYnej (Ye wYglęTu na Tuże YnacYenie prYXroTnicYe WXcU 
obVYarów).  

PprowaTYane YmianX w prYeYnacYeniu Werenów w projekcie VWuTium YnajTują Vię poYa 
obVYarami  objęWXmi  ocUroną prawną na  poTVWawie  uVWawX  o  ocUronie  prYXroTX.  Nie  Vą Wo  
Wakże obVYarX cenne poT wYglęTem prYXroTnicYXmH a icU projekWowane prYeYnacYenie jeVW 
YaVaTne Ye wYglęTu na lokaliYację oraY najbliżVYe VąVieTYWwo. 
 

6.2. UsWalenia sYcYegółowe sWuTium i icU prYewiTywany wpływ na śroTowisko; 

oTTYiaływanie posYcYególnycU kaWegorii WerenówH w Wym oTTYiaływanie YnacYące 

(jeżeli Wakie bęTYie prawTopoTobne) 

PrYeTmioWowX projekW planu niewąWpliwie wprowaTYa wiele uVWaleń o Tość TużXm 
YnacYeniu Tla śroTowiVka. CYęść Y nicU można określić jako YTecXTowanie negaWXwneH cYęść Y 
nicU jako poYXWXwne a cYęść jako mieVYaneH gTXż łącYą one Ye Vobą Yarówno poYXWXwne jak i 
negaWXwne aVpekWX. PVYXVWkie kierunki roYwoju gminX wXTają Vię jeTnak bXć opWXmalneH 
aTekwaWne To lokalnXcU warunków i poWrYeb VpołecYnXcU.  

NależX pamięWaćH że u poTVWaw planowania prYeVWrYennego powinna leżeć Tbałość o 
śroTowiVko prYXroTnicYeH ale jeTnocYeśnie należX Tążyć To WakicU roYwiąYań planiVWXcYnXcU 
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abX  śroTowiVko  nie  VWanowiło  barierX  w  roYwoju  gminX.  PXnika  Wo  Y  YaVaTX  
Yrównoważonego roYwojuH kWóra jeVW nacYelną regułą poYwalającą uWrYXmać w równowaTYe 
wXmiar VpołecYnXH goVpoTarcYX i prYXroTnicYX.  
 
TerenX YabuTowX i infraVWrukWurX WecUnicYnej 

· YabuTowX uVług publicYnXcU (UP)H YabuTowX uVług kulWurX Vakralnej (UOV)H YabuTowX 
uVług publicYnXcU Y Yielenią urYąTYoną (UPIRP)H YabuTowX uVługowej (U)H YabuTowX 
uVług WurXVWXki Y TopuVYcYeniem YabuTowX rekreacji inTXwiTualnej (UT)H YabuTowX 
uVługowo – mieVYkaniowej (UÓ)H YabuTowX mieVYkaniowo – uVługowej (ÓU) 

PrzewiTywany wpływ na śroTowiVko 
PrYewiTXwanXm kierunkiem roYwoju Tla WXcU Werenów Vą uVługi określane jako 

nieuciążliwe (UT – TopuVYcYa lokaliYację prYeTVięwYięć mogącXcU poWencjalnie YnacYąco 
oTTYiałXwać na śroTowiVko). PowierYcUnia biologicYnie cYXnna mieści Vię w granicacU 5-60%. 
OTTYiałXwanie WXcU Werenów na śroTowiVko uYnawane jeVW Ya śreTnie. PXnika Wo Ye 
YwiękVYonej anWropopreVjiH będącej wXnikiem użXWkowania – ośroTki wXpocYXnkoweH WerenX 
VporWu i rekreacjiH uVługi publicYne.   

Rmianie w VWoVunku To obowiąYującego VWuTium ulegnie Weren YlokaliYowanX na północ  
oT  LaVu  PoVYpiWalnego.  Rmiana  polega  na  wprowaTYeniu  Werenu  UT  -  uVług  WurXVWXki  Y  
TopuVYcYeniem YabuTowX rekreacji inTXwiTualnej (UoWelarVWwoH penVjonaWXH WerenX VporWu i 
rekreacji) YamiaVW Werenu VporWu i rekreacji. NaWomiaVW funkcja Wego Werenu nie uległa Ymianie 
w VWoVunku To obowiąYującego planu miejVcowegoH kWórX wVkaYuje Wam funkcję oYnacYona 
VXmbolem „UT” Y YapiVami w Wekście planuJ „2.5. UT - uVługi WurXVWXcYne - o uVWaleniacUJ 1)   
Weren  prYeYnacYa  Vię na  obiekWX  obVługi  wXpocYXnku  i  WurXVWXki  -  YeVpołX  kempingoweH  
YajaYTXH UoWele i moWeleH wraY Y parkingami o licYbie miejVc oTpowiaTającXcU co najmniej 
licYbie pokoi w obiekWacU noclegowXcU i miejVc na kempingacU; 2) TopuVYcYa Vię urYąTYanie 
Werenów  VporWowXcUH  w  VYcYególności  boiVk  To  gier;  3)  TopuVYcYa  Vię buTXnki  o  Ybiorowej  
funkcji noclegowejH Vpełniające wXmogi arcUiWekWonicYne uVWalone Tla YabuTowX 
penVjonaWowej; 4) TopuVYcYa Vię Wrwałe buTXnki kempingoweH Vpełniające wXmogi 
arcUiWekWonicYne uVWalone Tla YabuTowX leWniVkowej; 5) TopuVYcYa Vię YagoVpoTarowanie 
Werenu poT warunkiem jeTnocYeVnego naVaTYenia Yieleni wXVokiej i śreTniej o cUarakWerYe 
iYolacXjnXm i oYTobnXm; 6) TopuVYcYa Vię na WerenacUH gTYie możliwe jeVW lokaliYowanie 
parkingów o pojemności powXżej 100 miejVcH buTowę obok WakicU parkingówH Wakże 
urYąTYeń obVługi VamocUoTówH obiekWów gaVWronomicYnXcU i noclegowXcU.”. 

P celu wXeliminowania błęTu powVWałego prYX VporYąTYaniu obowiąYującego akWualnie 
VWuTiumH wprowaTYono funkcje YgoTną Y obowiąYującXm prawem miejVcowXm. 

Rmiana funkcji nie VpowoTuje YwiękVYenie anWropopreVji prYeTe wVYXVWkim na VieTliVka 
leśneH ponieważ VWworYX VwoiVWX bufor uVługowX prYeT Werenami najcenniejVYXmi Wj. leśnXmiH 
co ogranicYX napłXw (w WXm niekonWrolowanX) na WerenX leśne. 

Mla poYoVWałXcU Werenów Y Wej kaWegorii prYeYnacYenie poYoVWaje Wakie Vame jak w 
obowiąYującXm VWuTium oraY miejVcowXcU planacU YagoVpoTarowania prYeVWrYennego. 
 

· YabuTowX uVługowej Y TopuVYcYeniem uVług mogącXcU wXmagać VporYąTYenia 
raporWu oTTYiałXwania na śroTowiVko (mogącXcU YnacYąco oTTYiałXwać na 
śroTowiVko) (U-UU)H 

PrzewiTywany wpływ na śroTowiVko 
NajwiękVYe oTTYiałXwanie WXcU Werenów wiąże Vię Y TopuVYcYeniem uVług uciążliwXcUH 

mogącXcU YawVYeIpoWencjalnie oTTYiałXwać na śroTowiVko.  Na eWapie projekWu VWuTium 
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WruTno jeVW precXYXjnie określić wpłXw Wakiej formX YagoVpoTarowaniaH jeTnak może ona bXć 
VWoVunkowo Tuża. Óoże wiąYać Vię Y YaniecYXVYcYeniem glebH powieWrYaH wóT 
powierYcUniowXcU i poTYiemnXcU. TerenX uVługowe narażone Vą na YwiękVYonX rucU 
komunikacXjnXH a Wo Y kolei może prYXcYXnić Vię To prYekrocYonXcU norm TopuVYcYalnego 
UałaVu. RwiękVYona anWropopreVja niewąWpliwie prYełożX Vię na lokalną różnoroTność roślin i 
YwierYąW wXVWępującXcU na WXm obVYarYe. 

PrYeYnacYenie Werenów Y Wej kaWegorii poYoVWaje Wakie Vame jak w obowiąYującXm 
VWuTium oraY miejVcowXcU planacU YagoVpoTarowania prYeVWrYennego. 

 
· YabuTowX mieVYkaniowej wieloroTYinnej Y TopuVYcYeniem uVług (ÓP)H YabuTowX 

mieVYkaniowej jeTnoroTYinnej Y TopuVYcYeniem uVług (ÓN)H YabuTowX 
mieVYkaniowej jeTnoroTYinnej inWenVXwnego YagoVpoTarowania Y TopuVYcYeniem 
uVług (ÓNi)H YabuTowX YagroTowej iIlub mieVYkaniowej jeTnoroTYinnej Y 
TopuVYcYeniem uVług (RÓIÓN)H YabuTowX YagroTowej Y TopuVYcYeniem uVług (RÓ)H 

PrzewiTywany wpływ na śroTowiVko 
TerenX We YwiąYane Vą Ye VWałXm pobXWem luTności. IcU oTTYiałXwanie jeVW określane jako 

słabeIśreTnie jeTnak prYX Yapewnieniu oTpowieTniej infraVWrukWurX WecUnicYnej 
oTTYiałXwanie Wo powinno bXć VkuWecYnie minimaliYowane. CYXnnikiem wVpomagającXm 
powinnX bXć naVaTYenia roślinne Yapewniające VwoboTną migrację roślin i YwierYąWH 
tłumiące UałaVX oraY poprawiające mikroklimaW.  

PrYeYnacYenie Werenów Y Wej kaWegorii poYoVWaje Wakie Vame jak w obowiąYującXm 
VWuTium oraY miejVcowXcU planacU YagoVpoTarowania prYeVWrYennego. 
 

· akWXwności goVpoTarcYejH w WXm YabuTowX proTukcXjnej (AG)H akWXwności 
goVpoTarcYejH w WXm YabuTowX proTukcXjnej o cUarakWerYe rolnicYXm (AGr)H 
akWXwności goVpoTarcYejH w WXm YabuTowX proTukcXjnej Y TopuVYcYeniem lokaliYacji 
YabuTowX uVług UanTlu o powierYcUni VprYeTażX powXżej 2000 m2 (AGIUC)H 

PrzewiTywany wpływ na śroTowiVko 
MYiałalność Wa może bXć YwiąYana Ye wYmożonXm rucUem VamocUoTowXmH a w 

konVekwencji Ye wYroVWem emiVji YaniecYXVYcYeń. Nliminowanie negaWXwnXcU VkuWków Wakiej 
TYiałalności może oTbXwać Vię poprYeY komponowanie oTpowieTnicU naVaTYeń roślinnXcU – 
wXkorYXVWXwanie roślin o właściwościacU fiWoremeTiacXjnXcU. PowierYcUnia biologicYnie 
cYXnna waUa Vię w granicacU 20-35%. PrYX Wakiej wielkości wVkaźnika ważnXm elemenWem 
jeVW wielkość TYiałkiH kWóra poYoVWaje To określenia w miejVcowXm planie YagoVpoTarowania 
prYeVWrYennego.  IVWoWne  jeVW  abX  wielkość Wa  bXła  VWoVunkowo  Tuża  a  Weren  pokrXWX  
roślinnością bXł w miarę możliwości YwarWXH Wak abX VWanowił opWXmalne śroTowiVko Tla 
roślin i Trobnej faunX.  

OTTYiałXwanie Wej grupX Werenów określono jako VilneInaTmierneH Ye wYglęTu na wpłXw 
na Wakie komponenWX śroTowiVka prYXroTnicYego jakJ klimaWH powieWrYeH powierYcUnia YiemiH 
glebaH woTX powierYcUnioweH woTX poTYiemneH różnoroTność biologicYnaH roślinX i 
YwierYęWaH krajobraY oraY warunki żXcia i YTrowie luTYi. Ńunkcją poTVWawową WXcU Werenów 
jeVWJ TYiałalności proTukcXjnaH uVługowaH rYemieślnicYaH wXWwórcYa oraY VkłaTXH magaYXnXH 
UurWownieH a Wakże parki WecUnologicYne i cenWra kongreVowo-wXVWawiennicYeH baYX 
WranVporWowe. Jako funkcję uYupełniającą wVkaYano Yieleń iYolacXjnąH YabuTowę 
aTminiVWracXjnąH uVługowąH Vocjalną i biurową Vłużącą obVłuTYe funkcji poTVWawowej oraY 
nieYbęTne To prawiTłowego funkcjonowania WXcU Werenów urYąTYenia infraVWrukWurX 
WecUnicYnej i komunikację. PXYnacYenie projekcie VWuTium nowXcU Werenów Y Wej kaWegorii 
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ma miejVce na obVYaracU oTTalonXcU oT YabuTowX mieVYkaniowejH abX w jak najmniejVYXm 
VWopniu oTTYiałXwać na warunki żXcia i YTrowie mieVYkańców. JeTnak więkVYość WXcU 
Werenów (w WXm iVWniejącXcU) położona jeVW w VąVieTYWwie iVWniejącej YabuTowX 
mieVYkaniowej. ProjekW VWuTium wprowaTYa naVWępujące YapiVX ogranicYające negaWXwne 
oTTYiałXwanie na śroTowiVkoJ 

ewenWualne uciążliwości muVYą bXć ogranicYone To granic TYiałkiIek To kWórejIXcU 
inweVWor poViaTa WXWuł prawnX; 

obowiąYek naVaTYenia wXVokiej i śreTniej Yieleni iYolacXjnej wYTłuż granic beYpośreTnio 
sąViaTującXcU Y YabuTowa mieVYkaniową lub Y jej uTYiałem. 

PXYnacYa Wakże Vporą grupę WXcU Werenów w pobliżu loWniVka ŚwiTnikH kWóre już Vię wiąże 
Y  generowaniem  wYmożonego  UałaVu  w  WXm  rejonie.  R  jeTnej  VWronX  jeVW  Wo  TobreH  gTXż 
prYXcYXni  Vię To  koncenWracji  uVług  w  WXm  obVYarYe  gminX  PólkaH  Y  Trugiej  niekorYXVWnie  
wpłXnie na iVWniejącą Wam YabuTowę mieVYkaniową jeTnoroTYinną i YabuTowę YagroTową. 

JeTnak można VpoTYiewać Vię negaWXwnego oTTYiałXwania w poVWaci naTmiernego 
UałaVuH nieprYXjemnXcU YapacUów oraY YaniecYXVYcYeń powieWrYa. P wXniku prowaTYonej 
TYiałalności na WXcU WerenacU może Tojść To YaniecYXVYcYenia wóT poTYiemnXcU i 
powierYcUniowXcU. P prYXpaTku realiYacji nowXcU inweVWXcji na WXcU WerenacU Ymianie 
ulegnie wierYcUnia warVWwa YiemiH YmniejVYX Vię powierYcUnia biologicYnie cYXnna oraY 
YmianX pojawią Vię w krajobraYie.  

 
· powierYcUniowej ekVploaWacji kopalin poVpoliWXcU (PN) 

PrzewiTywany wpływ na śroTowiVko 
RaVięg oTTYiałXwania prYeTVięwYięcia ogranicYa Vię To granicX Werenu górnicYegoH kWórego 

YaVięg w całości mieści Vię w granicacU właVności Werenu w obrębie Yłoża. 
JeTXne oTTYiałXwanie na śroTowiVko oprócY YmianX rYeźbX WerenuH bęTYie YwiąYane Y 

emiVją nieYorganiYowaną - To śroTowiVka będą Vię ToVWawałX VpalinX VamocUoTowe - oraY Y 
emiVją UałaVu. Na eWapie realiYacji inweVWXcji wXVWąpi okreVowo emiVja UałaVu oraY VubVWancji 
pXłowXcU To powieWrYa powVWałXcU na VkuWek prowaTYonXcU prac ekVploaWacXjnXcU i 
WranVporWu. OTTYiałXwanie Wo bęTYie miało cUarakWer lokalnX. Na eWapie ekVploaWacji 
prYeTVięwYięcia wXVWąpi oTTYiałXwanie na śroTowiVko YwiąYane Y emiVją UałaVu pocUoTYącą 
Y pracX maVYXn i urYąTYeń wXkorYXVWXwanXcU To urabiania Yłoża. Uciążliwości We będą mieć 
cUarakWer króWkoWrwałX i uVWąpią po YakońcYeniu wXTobXcia. Parunkiem icU minimaliYacji 
jeVW prawiTłowa organiYacja prac wXTobXwcYXcU i WranVporWowXcU oraY TopuVYcYenie To 
robóW Vprawnego WecUnicYnie VprYęWu. Uciążliwość VpowoTowana UałaVem (oTTYiałXwanie 
akuVWXcYne) bęTYie ToWXcYXć Werenu ekVploaWacji oraY beYpośreTniego oWocYenia.  

Gmina Ye wYglęTu na Vwoją Yróżnicowaną buTowę geologicYną poViaTa wiele YaVobów 
Vurowców mineralnXcU. Óożna WuWaj VpoWkać Yarówno Vurowce energeWXcYne (Yłoża gaYu 
Yiemnego i ropX nafWowej) jak i buTowlane Vurowce mineralne (kreTowe opokiH margleH geYH 
piaVki). OreTowe opokiH margle i geYX wXVWępują głównie na Werenie PłaVkowXżu 
ŚwiTnickiegoH a Yłoża piaVków rYecYnXcU i rYecYno-perXglacjalnXcU w okolicacU ŁuVYcYowa i 
Pólki LubelVkiej. NaWomiaVW Yłoża gaYu Yiemnego i ropX nafWowej Vą YlokaliYowane na 
połuTniu i w YacUoTniej cYęści gminX. 

ObowiąYujące VWuTium nie wVkaYuje Werenów powierYcUniowej ekVploaWacjiH wXYnacYa 
jeTXnie granicę uTokumenWowanego Yłoża gaYu Yiemnego „CiecierYXn” i ropX nafWowej. 
NaWomiaVW w obowiąYującXm miejVcowXm planie YagoVpoTarowania prYeVWrYennego Y 2001 r. 
są wXYnacYone Twa WerenX prYemXVłowej ekVploaWacji Vurowców w okolicX miejVcowości 
ŁuVYcYów. ProjekW VWuTiumH w celu YacUowania YgoTności Y obowiąYującXm planem oraY 
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YgoTnie Ye VWanem iVWniejącXm (na cYęści WXcU Werenów ekVploaWacja jeVW już prowaTYona)H 
wVkaYuje Wą funkcję w obrębie geoTeYXjnXm ŁuVYcYów I. 

PrYX iVWniejącXcU YapiVacU projekWu VWuTium nie bęTYie powoTowało prYekracYania 
TopuVYcYalnXcU norm jakości śroTowiVka  

Rapobieganie negaWXwnXm oTTYiałXwaniom jeVW prYeTVWawione w roYTYiałacU poniżej. 
 

· obVługi WecUnicYnej gminX w YakreVie infraVWrukWurX WecUnicYnej (IT) 
PrzewiTywany wpływ na śroTowiVko 

OTTYiałXwanie na śroTowiVko YwiąYane jeVW głównie Y ingerencją w śroTowiVko naWuralne 
na eWapie realiYacji i ekVploaWacji – wprowaTYanie To grunWu urYąTYeń np. melioracji. PonaTWo 
Weren Wen cYęVWo wXmaga uWwarTYenia co oYnacYa poYbawienia go pokrXwX roślinnejH co 
uWruTnia proceVX prYXroTnicYe. TerenX We na ogół Vą niewielkicU powierYcUni TYięki cYemu w 
Vkali gminX icU wielkość jeVW YTecXTowanie nieYauważalne.  

P miejVcowości Jakubowice Óurowane wXYnacYono Weren IT – obVYar infraVWrukWurX 
WecUnicYnej (YaopaWrYenie w woTęH energię elekWrXcYnąH gaYH ocYXVYcYanie ścieków)H w 
miejVcu Werenów Yieleni wVkaYanXcU w ToWXcUcYaV obowiąYującXm VWuTiumH ponieważ jeVW Wo 
Weren  iVWniejącXcU  pól  YaląTowania  ocYXVYcYalni  ścieków  „HajTów”H  co  jeVW  YgoTne  Y  
akWualnXm YagoVpoTarowaniem Werenu gminX Pólka oraY prYeprowaTYoną inwenWarXYacją 
Werenu. P obowiąYującXm planie miejVcowXm jeVW Wo Weren oYnacYonX VXmbolem 1-RN 
(Rmiana miejVcowego planu YagoVpoTarowania prYeVWrYennego gminX Pólka - I eWap - 
UcUwała nr  XLVII289I14 Y Tnia 5 wrYeśnia 2014 r.) Y naVWępująco określonXm 
prYeYnacYeniem WerenuJ Yieleń nieurYąTYona – pola YaląTowania oVaTów ściekowXcU 
(lagunX). Mla Werenu Wego wpiVano WakżeJ rekulWXwacja Werenu prYeY poYoVWawienie go 
VamoiVWnej VukceVji roślinnej. 

P YwiąYku Y mXlnXm i nieprawiTłowXm oYnacYeniem w planie miejVcowXmH niniejVYX 
projekW  VWuTium jeTXnie porYąTkuje oYnacYenia i prYeYnacYenie naTane w obowiąYującXcU 
planacU miejVcowXcUH prYeTVWawiając na YałącYniku graficYnXm Oierunki YagoVpoTarowania 
prYeVWrYennego oYnacYenia YgoTne Y roYporYąTYeniem w Vprawie wXmaganego YakreVu 
projekWu mpYp kWóre Wo określa roTYaje oYnacYeń VWoVowanXcU w planacU miejVcowXcU i 
wXmaganXcU prYX VporYąTYaniu VWuTium w celu YacUowania porównXwalności TokumenWów 
prYX VprawTYaniu YgoTności ucUwalanego planu Ye VWuTiumH co jeVW wXmagane YgoTnie Y 
prawem. PpłXw prYeTVięwYięcia na śroTowiVko baTanX bXł w oTpowieTniej proceTurYe ooś i 
VporYąTYanej prognoYie oTTYiałXwania projekWu TokumenWu na śroTowiVkoH 
prYeprowaTYanej poTcYaV opracowania  wVpomnianego wXżej planu miejVcowego.   

Mla poYoVWałXcU Werenów Y Wej kaWegorii prYeYnacYenie poYoVWaje Wakie Vame jak w 
obowiąYującXm VWuTium oraY miejVcowXcU planacU YagoVpoTarowania prYeVWrYennego. 
 
TerenX Yieleni nieurYąTYonejH urYąTYonejH wXpocYXnku i VporWu 

· Yieleni ogroTów TYiałkowXcU (RM)H w WXm wXoTrębniono WerenX Y TopuVYcYeniem 
perVpekWXwicYnXcU prYekVYWałceń w inne funkcjeH Yieleni urYąTYonejJ parkówH 
Vkwerów i Yieleńców (RP)H Yieleni urYąTYonej Y YabuTową uVługowo - mieVYkaniową 
(RPIUÓ)H uVługi VporWu (US)H Yieleni nieurYąTYonej (R)H Yieleni iYolacXjnej (RI); 

PrzewiTywany wpływ na śroTowiVko 
OTTYiałXwanie na śroTowiVko WXcU Werenów określane jeVW jako poYXWXwne lub mieVYane 

(poYXWXwne i negaWXwne). NwenWualne negaWXwne VkuWki mogą wiąYać Vię Y wprowaTYaniem 
infraVWrukWurX WecUnicYnej i wVYelką formą YabuTowX. Są Wo jeTnak ToTaWkowe WerenX Yieleni 
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wYbogacające VWrukWurę funkcjonalno-prYeVWrYenną gminX i poprawiające komforW żXcia 
mieVYkańców.  

 
· WerenX Yieleni cmenWarnej (RC) 

PrzewiTywany wpływ na śroTowiVko 
TerenX We VWanowią cYęść Werenów Yieleni gminX. IcU oTTYiałXwanie może jeTnak 

wXkracYać poYa korYXVWnX wpłXw na mikroklimaW. PXnika Wo Y poWencjalnej możliwości 
prYeToVWawania  Vię wóT  Y  Werenów  cmenWarYa  To  wóT  poTYiemnXcUH  a  Wo  wiąże  Vię Y  
niebeYpiecYeńVWwem icU YaniecYXVYcYenia.  

Na mocX RoYporYąTYenia ÓiniVWra GoVpoTarki Oomunalnej Y Tnia 25 Vierpnia 1959 r. w 
Vprawie określenia jakie WerenX poT wYglęTem VaniWarnXm Vą oTpowieTnie na cmenWarYe  
(MY.U. 1959 nr 53 poY. 315)H oTpowieTnia lokaliYacja Werenów nekropoli muVi Vpełniać VYereg 
warunków. Te kWóre YwiąYane Vą Y cYXnnikiem śroTowiVkowXm WoJ 
− oTległość cmenWarYa oT YabuTowań mieVYkalnXcUH YakłaTów proTukującXcU żXwnośćH 

YakłaTów prYecUowującXcU żXwność oraY VWuTYienH VWrumieni VłużącXcU To cYerpania 
woTX To picia i poWrYeb goVpoTarcYXcU powinna wXnoVić co najmniej 150 m; oTległość Wa 
może bXć YmniejVYona To 50 m poT warunkiemH że Weren w granicacU oT 50  To 150 m 
oTległości oT cmenWarYa poViaTa Vieć woTociągową i wVYXVWkie buTXnki korYXVWające Y 
woTX Vą To niej poTłącYoneH  

− Weren cmenWarYa powinien YnajTować Vię w miarę możliwości na wYnieVieniu i nie 
poTlegać Yalewom oraY poViaTać ukVYWałWowanie umożliwiające łaWwX VpłXw wóT 
TeVYcYowXcUH  

− miejVce na cmenWarY powinno bXć w miarę możliwości Wak wXbraneH abX najcYęściej 
VpoWXkane w WXm miejVcu wiaWrX wiałX oT Werenów mieVYkalnXcU w kierunku cmenWarYa. 
– P gminie prYeważają wiaWrX YacUoTnie i połuTniowo-YacUoTnie.   

− YwierciaTło woTX grunWowej powinno YnajTować Vię na głębokości nie wXżVYej niż 2H5 m 
poniżej powierYcUni WerenuH prYX cYXm nie może bXć ono nacUXlone ku YabuTowaniom 
lub ku Ybiornikom lub innXm ujęciom woTX VłużącXm Ya źróTło YaopaWrYenia w woTę To 
picia i poWrYeb goVpoTarcYXcU – w prYeciwnXm prYXpaTku w miejVcacU pocUówku może 
gromaTYić Vię woTa. 

− grunW cmenWarYa powinien bXć możliwie prYepuVYcYalnX i beY YawarWości węglanu 
wapnia. 
P gminie Pólka planowanX jeVW planowanX nowX cmenWarY w miejVcowości Mługie. PoT 

WXm  kąWem  YoVWała  wXkonana  prYeY  firmę GNOXX  Sp.  Y  o.o.  Sp.  k.  Y  OlVYWXna  „Opinia  
geoWecUnicYna Tla roYpoYnania warunków grunWowo-woTnXcUH poT kąWem lokaliYacji 
cmenWarYaH na Werenie TYiałek nr 320I4 i 316I2 w miejVcowości Mługie” (majH 2018 r.). Celem 
opracowania jeVW określenie warunków grunWowo - woTnXcU wraY Y uVWaleniem 
(uogólnionXcU) warWości parameWrów geoWecUnicYnXcUH poT kąWem lokaliYacji cmenWarYaH na 
Werenie TYiałek nr 320I4 i 316I2 w miejVcowości Mługie. Na poTVWawie prYeprowaTYonXcU 
prac określonoH iż na baTanXm Werenie panują proVWe warunki grunWowo – woTne. 

Mla poWrYeb roYwiąYania prYeTVWawionego we wVWępie YaTania wXkonanoJ 
- 5 oWworów wierWnicYXcU o głębokości 4H0 mH o łącYnXm meWrażu 20H0 mbH 
- 1 VonTowanie MPL To głębokości 2H0 mH 
- baTania laboraWorXjneJ baTania oTcYXnu pH i YawarWości węglanu wapnia. 

ŁaTaniaH kWórXcU wXniki YamieVYcYono w opiniiH YoVWałX prYeprowaTYone w maju 2018 roku. 
RoYpaWrXwane TYiałki położone Vą na VWokuH nacUXlonXm w generalnXm kierunku 

północno-YacUoTnim - ku TolinX rYeki ŁXVWrYXcX. Meniwelacje na baTanXm obVYarYe oViągają 
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warWość 7H4  meWraH  co  Yawiera  Vię w  prYeTYiale  rYęTnXcU  oT  173H58  m  n.p.m.  (oWw.  A)  To  
180H98 m n.p.m. (oWw. N). ObVYar baTańH oT VWronX YacUoTniejH YnajTuje Vię w beYpośreTnim 
sąVieTYWwie obwoTnicX Lublina. P oTległości ok. 600 m w kierunku północno-YacUoTnim 
prYepłXwa rYeka ŁXVWrYXca. SąVieTnie TYiałki nie Vą YagoVpoTarowane - Vą Wo WerenX Yielone i 
wXkorYXVWXwane rolnicYo. P beYpośreTnim VąVieTYWwie TYiałki nr 320I4H prYX jej północnej 
granicXH YnajTuje Vię Ybiornik reWencXjnX. NajbliżVYa YabuTowa uVXWuowana jeVW w oTległości 
ok. 200 m w kierunku północno-wVcUoTnim. JeVW Wo YabuTowa mieVYkalna. 
 
Parunki geologiczne 

PXkonanXmi wierceniami na baTanXm Werenie VWwierTYono wXVWępowanie UoloceńVkicU 
naVXpów niekonWrolowanXcU InNIH gleb IHI i grunWów Teluwialno-aluwialnXcU IT-aQUI oraY 
plejVWoceńVkicU grunWów aluwialno-TeluwialnXcU (leVVopoTobnXcU) Ia-TQp4I. 
Nawiercone na obVYarYe baTań grunWX YalicYono To cYWerecU warVWw geologicYnXcUJ 

1. HoloceńVkie naVXpX niekonWrolowane InNI YbuTowane Y piaVków gliniaVWXcUH 
2. HoloceńVkie glebX IHI YbuTowane Y piaVków gliniaVWXcU UumuVowXcU i piaVków 

śreTnioYiarniVWXcU UumuVowXcUH 
3. HoloceńVkie grunWX Teluwialno-aluwialne IT-aQUI YbuTowane Y grunWów 

nieVpoiVWXcUH Wj.J piaVki śreTnioYiarniVWeH piaVki śreTnioYiarniVWe prYewarVWwione 
piaVkiem gliniaVWXm oraY grunWów VpoiVWXcUH Wj.J piaVki gliniaVWeH piaVki gliniaVWe 
prYewarVWwione piaVkiem śreTnioYiarniVWXmH glina pXlaVWaH 

4. PlejVWoceńVkie grunWX aluwialno-Teluwialno (leVVopoTobne) Ia-TQp4I YbuTowane Y 
grunWów VpoiVWXcUH Wj.J pXł piaVYcYXVWX. 

 
Parunki UyTrogeologiczne 

P wXkonanXcU oWworacU wierWnicYXcU To głębokości prowaTYonego roYpoYnania nie 
nawiercono woTX grunWowej. 

PrYeTVWawionX powXżej „obraY” warunków woTnXcU pocUoTYi Y okreVu polowXcU baTań 
geoWecUnicYnXcU (majH 2018 r.). P Yależności oT opaTów aWmoVferXcYnXcU i wioVennXcU 
roYWopów poYiom luVWra woTX grunWowej w miejVcu baTań może ulegać cXklicYnXm 
waUaniomH VYacunkowo o ok. 0H5 mH co oTpowiaTa ampliWuTYie waUań ok. 1 m. 

Na poTVWawie TanXcU pocUoTYącXcU Y ÓapX HXTrogeologicYnej PolVki w Vkali 1J50 000H 
arkuVY Lublin (749)H określonoH iż YwierciaTło wóT głównego poYiomu użXWkowego w rejonie 
baTań wXVWępuje  na  rYęTnej  ok.  165-170  m  n.p.m.  Na  roYpaWrXwanXm  obVYarYe  pierwVYX  
poYiom woTonośnX jeVW jeTnocYeśnie głównXm poYiomem użXWkowXm. PXVWępuje on na 
głębokości  ok.  5-10  m.  SpłXwu  wóT  poTYiemnXcUH  jak  i  powierYcUniowXcUH  oTbXwa  Vię w  
generalnXm kierunku północno-YacUoTnim. 

NajbliżVYe ujęcia wóT poTYiemnXcU YnajTują Vię w oTległości ok. 450 i 610 m w kierunku 
północno-YacUoTnimH w oTległości 1H1 km w kierunku północno-wVcUoTnim i 1H27 km w 
kierunku połuTniowo-wVcUoTnim oT granic roYpaWrXwanego Werenu. 

GrunWX nawiercone na obVYarYe baTań YalicYa Vię To grunWów o TobrejH  Vłabej  i  barTYo 
słabej (grunWX półprYepuVYcYalne) prYepuVYcYalności. GrunWX Vłabo- i półprYepuVYcYalne mogą 
VWanowić naWuralną barierę Tla prYenikania w głąb wóT i poWencjalnXcU YaniecYXVYcYeń 
pocUoTYącXcU Y powierYcUni Werenu. 

P  beYpośreTnim  VąVieTYWwie  TYiałki  nr  320I4H  prYX  jej  północnej  granicXH  YnajTuje  Vię 
Ybiornik reWencXjnX. UVXWuowanX jeVW on u poTnóża VWokuH na kWórXm YnajTuje Vię obVYar 
baTań. P YwiąYku Y WXmH mogą To niego TopłXwać woTX pocUoTYące Ye VpłXwu 
powierYcUniowego. 
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PoTział na warVWwy geoWecUniczne 

PXkonanXmi wierceniami na baTanXm Werenie VWwierTYono wXVWępowanie UoloceńVkicU 
naVXpów niekonWrolowanXcU InNIH gleb IHI i grunWów Teluwialno-aluwialnXcU IT-aQUI oraY 
plejVWoceńVkicU grunWów aluwialno TeluwialnXcU (leVVopoTobnXcU) Ia-TQp4I. 

Nawiercone na obVYarYe baTań grunWX YalicYono To cYWerecU warVWw geologicYnXcU. 
CUarakWerXVWXcYne (uogólnione) warWości parameWrów geoWecUnicYnXcU uVWalono na 

poTVWawie baTań WerenowXcU oraY YgoTnie Y normą PN-81IŁ-03020 meWoTą HHŁ” prYXjmując 
Ya parameWrX wioTące VWopień plaVWXcYności i VWopień YagęVYcYenia. 

OróWka cUarakWerXVWXka wXTYielonXcU warVWw geoWecUnicYnXcU prYeTVWawia Vię 
naVWępującoJ 
- warVWwa geoWecUnicYna I – wXVWępuje w poVWaci UoloceńVkicU naVXpów 

niekonWrolowanXcU InNIH YbuTowanXcU Y grunWów VpoiVWXcUH Wj.J piaVków gliniaVWXcU o 
cUarakWerXVWXcYnej warWości VWopnia plaVWXcYności IL = 0H20; 

- warVWwa geoWecUnicYna II – wXVWępuje w poVWaci UoloceńVkicU gleb IHIH Wj. piaVków 
gliniaVWXcU UumuVowXcU i piaVków śreTnioYiarniVWXcU UumuVowXcU – warVWwę zaliczono 
To VłabonośnycU; 

- warVWwX geoWecUnicYne IIIa i IIIb – obejmują UoloceńVkie nieVpoiVWe grunWX Teluwialno 
aluwialne IT-aQUI. Mokonano naVWępującego poTYiału na poVYcYególne warVWwX 
geoWecUnicYne w Yależności oT roTYaju grunWu oraY prYXjęWej cUarakWerXVWXcYnej warWości 
VWopnia YagęVYcYenia (IM)J 

o IIIa – piaVki śreTnioYiarniVWeH piaVki śreTnioYiarniVWe prYewarVWwione piaVkiem 
gliniaVWXm o cUarakWerXVWXcYnej warWości VWopnia YagęVYcYenia IM = 0H50; 

o IIIb – piaVki śreTnioYiarniVWe o cUarakWerXVWXcYnej warWości VWopnia 
YagęVYcYenia IM = 0H60; 

- warVWwX geoWecUnicYne IIIc i IIIT – obejmują UoloceńVkie VpoiVWe grunWX Teluwialno 
aluwialne IT-aQUI. Mokonano naVWępującego poTYiału na poVYcYególne warVWwX 
geoWecUnicYne w Yależności oT roTYaju grunWu oraY prYXjęWej cUarakWerXVWXcYnej warWości 
VWopnia plaVWXcYności (IL)J 

o IIIc – piaVki gliniaVWe w VWanie półYwarWXm (IL ≤ 0H00); 
o IIIT – piaVki gliniaVWe prYewarVWwione piaVkiem śreTnioYiarniVWXmH piaVki 

gliniaVWeH glina pXlaVWa o cUarakWerXVWXcYnej warWości VWopnia plaVWXcYności IL = 
0H20; 

Re wYglęTu na geneYę warVWw IIIc i IIIT YgoTnie Y klaVXfikacją poTaną w normie PN-81IŁ-
03020  YalicYa  Vię je  To  WXpu  HHC”  jako  Teluwialno-aluwialne  grunWX  VpoiVWeH  
nieVkonVoliTowane. 

- warVWwa geoWecUnicYna IV – wXVWępuje w poVWaci plejVWoceńVkicU VpoiVWXcU grunWów 
aluwialno-TeluwialnXcU (leVVopoTobnXcU) Ia-TQp4IH Wj.J pXłów piaVYcYXVWXcU o 
cUarakWerXVWXcYnej warWości VWopnia plaVWXcYności IL = 0H10; 
Re wYglęTu na geneYę warVWwX IV YgoTnie Y klaVXfikacją poTaną w normie PN-81IŁ-
03020 YalicYa Vię je To WXpu HHC” jako aluwialne-Teluwialne grunWX VpoiVWeH 
nieVkonVoliTowane. 
SWopień YagęVYcYenia (IM) Tla grunWów VXpkicU uVWalono na poTVWawie oporu w Wrakcie 

prac wierWnicYXcU i wXkonanego VonTowania MPL. SWopień YagęVYcYenia określono YgoTnie Y 
wXWXcYnXmi normX „GeoWecUnika. ŁaTania polowe” PN-Ł-04452. 
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SWopień plaVWXcYności (IL) grunWów VpoiVWXcU określono na poTVWawie prYeprowaTYonXcU 
w Werenie prYeY geologa prób wałecYkowania lub roYmakania oraY geneYX nawierconXcU 
grunWów. 

 
BaTania oTczynu pH i zawarWości węglanu wapnia 

ŁaTania oTcYXnu pH wXkonano Ya pomocą pHmeWru elekWronicYnego. P Yależności oT 
miążVYości warVWwX wXkonano oT 1 To 3 pomiarów w Tanej warVWwie grunWu. 

GrunWX Teluwiano-aluwialne cUarakWerXYują Vię oTcYXnem obojęWnXm i YaVaTowXm (7H0 i 
7H5)H naWomiaVW pH plejVWoceńVkicU grunWów leVVopoTobnXcU jeVW YaVaTowe i waUa Vię oT 7H5 
To 8H5. 

ŁaTania YawarWości węglanu wapnia (CaCO3) wXkonano Vkrapiając pobraną próbkę 
grunWu 20% roYWworem kwaVu Volnego (HCl). 

P baTanXm poTłożu VWwierTYono wXVWępowanieJ 
- grunWów beYwapniVWXcU (o YawarWości CaCO3 poniżej 1%) – piaVki śreTnioYiarniVWe; 
- grunWów VłabowapniVWXcU (o YawarWości CaCO3 3-5%) – piaVki gliniaVWe; 
- grunWów wapniVWXcU (o YawarWości CaCO3 powXżej 5%) – glinX pXlaVWeH pXłX piaVYcYXVWe. 

 

 
RyVunek 10. Lokalizacja cmenWarza wraz z nanieVionymi oWworami wierWniczymi 
ŹróTłoJ Opinia geoWecUniczna Tla rozpoznania warunków grunWowo-woTnycUH poT kąWem lokalizacji cmenWarzaH na Werenie 
Tziałek nr 320I4 i 316I2 w miejVcowości Mługie z 2018 r. 
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PnioVki i zalecenia 
Nawiercone w punkWacU AH Ł i C pXłX piaVYcYXVWe można YalicYXć To uWworów leVVowXcU. 

P  geologii  inżXnierVkiej  leVVX  uYnawane  Vą Ya  grunWX  VłabeH  Y  racji  Tużej  wrażliwości  w  
VWoVunku To woTXH prYejawiającej Vię prYeTe wVYXVWkim Vkłonnością To oViaTania 
YapaTowego. RaYwXcYaj leVVX o niewielkiej wilgoWności naWuralnej wXkaYują YTolności To 
oViaTania YapaTowego. P analiYowanXm prYXpaTku grunWX leVVowe YnajTują Vię w Tolnej 
cYęści VWoku - lokaliYacja grobów w WXm rejonie ToprowaTYi To powVWania poWencjalnXcU VWref 
infilWracji wóT opaTowXcU i roYWopowXcUH co w konVekwencji może urucUomić YjawiVko 
oViaTania YapaTowego. AbX w VpoVób jeTnoYnacYnX ocenić poWencjał grunWów leVVowXcU oT 
oViaTania YapaTowego należX prYeprowaTYić VYcYegółowe baTania laboraWorXjne grunWówH w 
WXmJ VkłaT granulomeWrXcYnXH wapniVWośćH YaVolenieH wilgoWność naWuralnąH 
makroporowaWośćH porowaWość oraY wVkaźnik oViaTania YapaTowego. 

P oTnieVieniu To wXmogu RoYporYąTYenia ÓiniVWra GoVpoTarki Oomunalnej Y Tnia 
25.08.1959 r. w Vprawie określenia jakie WerenX poT wYglęTem VaniWarnXm Vą oTpowieTnie 
na cmenWarYe (MY. U. 1959 nr 52 poY. 315)H mówiącego iżH oTległość oT granicX cmenWarYa 
ujęć woTX  o  cUarakWerYe  Ybiorników  woTnXcUH  VłużącXcU  jako  źróTło  YaopaWrYenia  Vieci  
woTociągowej w woTę To picia i poWrYeb goVpoTarcYXcUH nie może bXć mniejVYa niż 500 mH 
VWwierTYonoH że w wXmaganej oTległości Wakie ujęcia nie wXVWępują (YnajTującX Vię w 
sąVieTYWwie Ybiornik reWencXjnX nie ma cUarakWeru Ybiornika woTnego VWanowiącego ujęcie 
woTX  piWnej).  NajbliżVYe  ujęcia  wóT  poTYiemnXcU  YnajTują Vię w  oTległości  ok.  450  m  (nr  
7490321) i 610 m (nr 7490455) w kierunku północno-YacUoTnim oT granic roYpaWrXwanego 
obVYaru. Pg TanXcU pocUoTYącXcU Y YaVobów PSHH Vą Wo ujęcia cYXnne. P oTległości ok. 600 
m w kierunku północno-YacUoTnim prYepłXwa rYeka ŁXVWrYXca. SpłXw wóT poTYiemnXcU 
oTbXwa Vię w kierunku północno-YacUoTnim (w kierunku rYeki ŁXVWrYXcX)H a więc w kierunku 
ww. ujęć. SpłXw wóT nie oTbXwa Vię w kierunku YabuTowań. 

Łiorąc poT uwagę RoYporYąTYenie ÓiniVWra GoVpoTarki Oomunalnej Y Tnia 25.08.1959 r. 
w Vprawie określenia jakie WerenX poT wYglęTem VaniWarnXm Vą oTpowieTnie na cmenWarYe 
(MY. U. 1959 nr 52 poY. 315) można VWwierTYićH żeJ 
- warunki grunWowe Vą śreTnio korYXVWne Y uwagi na wXVWępowanie w poTłożu grunWów 

leVVowXcUH wapniVWXcU i Vilnie wapniVWXcUH kWóre poWencjalnie Vą grunWami YapaTowXmi. 
RapaTowość grunWów prowaTYić może To YnacYnXcU Teformacji powierYcUni Werenu oraY 
awarii obiekWów buTowlanXcU. NiekorYXVWnXm cYXnnikiem jeVW Weż Vłaba 
prYepuVYcYalność grunWów; 

- warunki woTne Vą śreTnio korYXVWne Ye wYglęTu na WoH iż roYpaWrXwanX Weren YnajTuje 
Vię na obVYarYe o wXVokim VWopniu Yagrożenia YaniecYXVYcYeniami głównego poYiomu 
woTonośnego. CYaV TopłXwu YaniecYXVYcYeń na WXm obVYarYe wXnoVi poniżej 25 laW. 
PonaTWo VWwierTYonoH że woTX grunWowe nie wXVWępują To głębokości ok. 4H0 mH a woTX 
poTYiemne wXVWępują na głębokości ok. 5-10 m. NajbliżVYe ujęcia woTX piWnej YnajTują 
Vię w oTległości  ponaT 150 m oT analiYowanego obVYaru.  RnajTującX Vię w VąVieTYWwie 
Ybiornik reWencXjnX nie ma cUarakWeru Ybiornika woTnego VWanowiącego ujęcie woTX 
piWnej. 

P oTnieVieniu To RoYporYąTYenia ÓiniVWra InfraVWrukWurX Y Tnia 07.03.2008 r. w Vprawie 
wXmogów jakie muVYą Vpełniać cmenWarYeH grobX i inne miejVca pocUówku Ywłok i 
VYcYąWkówH można VWwierTYićH że To głębokości ok. 4H0 m woTX grunWowe nie wXVWępują i 
warunek mówiącXH że oTległość mięTYX najwXżVYXm poYiomem woTX grunWowej a Tnem 
grobu nie może bXć mniejVYa niż 0H5 m jeVW VpełnionX. 
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Re wYglęTu na Vwe ukVYWałWowanieH Weren planowanX poT lokaliYację cmenWarYa nie jeVW 
YagrożonX Yalewaniem i WworYeniem Vię YaVWoin - WXm VamXm Vpełnia wXmóg RoYporYąTYenia 
ÓiniVWra RTrowia Y Tnia 23 marca 2011 r. w Vprawie VpoVobu prYecUowXwania Ywłok i 
VYcYąWków mówiącXH iż powierYcUnię grYebalną cmenWarYa należX YabeYpiecYXć prYeT 
Yalewaniem i WworYeniem Vię YaVWoin woTnXcU. 
 

ReaVumującH lokaliYacja cmenWarYa na TYiałkacU nr 320I4 i 316I2 w miejVcowości MługieH 
gmina PólkaH powiaW lubelVki jeVW możliwa. JeTnak w opinii auWoraH na cYęści TYiałki nr 320I4H 
oT VWronX YbiornikaH korYXVWniej bXłobX YlokaliYować obiekWX naYiemneH np. kaWakumbXH Ye 
wYglęTu na obecność leVVów. P połuTniowej cYęści TYiałki nr 320I4 oraY 
na TYiałce nr 316I2 możliwe jeVW lokaliYowanie grobów YiemnXcU. 
 

Óając powXżVYe na uwaTYeH w celu poVYerYenia cmenWarYa prYeprowaTYono analiYę poT 
kąWem VaniWarnXmH geologicYnXm i UXTrologicYnXmH VprawTYając w poTłożu poYiom węglanu 
wapnia oraY głębokość Yalegania wóT grunWowXcU. Na eWapie VWuTium uwarunkowań i 
kierunków YagoVpoTarowania prYeVWrYennego nie można prYewiTYieć innXcU oTTYiałXwań. 
MalVYe baTania uVYcYegóławiające lokaliYację i warunki realiYacji cmenWarYa będą oTbXwałX 
Vię na eWapie VporYąTYania mpYp lub jego YmianX. 
 
TerenX komunikacji 

· Trogi publicYne klaVX Trogi ekVpreVowej (S)H Trogi publicYne klaVX głównej rucUu 
prYXVpieVYonego (GP)H Trogi publicYne klaVX głównej (G)H Trogi publicYne klaVX 
lokalnej lub TojaYTowej (LIM)H Trogi publicYne klaVX TojaYTowej (M)H WerenX kolei – 
YamknięWe (OO)H WerenX loWniVka (OL)H VWraWegicYnXcU urYąTYeń komunikacji 
VamocUoTowej (parkingi iIlub garaże buforowe) (OS)H VWraWegicYnXcU urYąTYeń 
komunikacji VamocUoTowej (parkingi iIlub garaże buforowe) Y YabuTową uVługową 
(OSIU); 

PrzewiTywany wpływ na śroTowiVko 
OTTYiałXwanie Wego WXpu Werenów YwiąYane jeVW VYcYególnie Y WrYema Yagrożeniami – 

YaniecYXVYcYeniem gleb i powieWrYa oraY UałaVem. SpoVobem eliminacji nieuniknionXcU 
VkuWków komunikacji kołowej jeVW wprowaTYanie roślinności pełniącej funkcje 
fiWoremeTiacXjne lub ekranów TźwiękocUłonnXcU. JeTno i Trugie roYwiąYanie VWanowi 
Yarówno barierę Tla roYprYeVWrYeniania Vię YaniecYXVYcYeń jak i UałaVu. Roślinność VWanowi 
roYwiąYanie  VWoVunkowo  Wanie  i  ekologicYneH  ekranX  naWomiaVW  nie  Vą możliwe  To  
YaVWoVowania w każTXcU warunkacU jak równieżH nie w każTej VXWuacji Vą TobrXm 
roYwiąYaniem. Głównie TlaWegoH że VWanowią Tuże niebeYpiecYeńVWwo Tla pWaków i mają 
wąWpliwe walorX wiYualne.  

P prYXpaTku komunikacji loWnicYej najwiękVYe oTTYiałXwanie ToWXcYX UałaVu. RgoTnie Y 
„Raporcie o oTTYiałXwaniu na śroTowiVko prYeTVięwYięcia polegającego na roYbuTowie 
Regionalnego PorWu LoWnicYegoJ PorW LoWnicYX Lublin S.A. (ŚwiTnik)” (OonVorcjum NCOPLAN – 
RXVYarT  OowalcYXk  –  InVWXWuW  OcUronX  PrYXroTX  PANH  Oraków  –  Opole  2007)  w  okreVie  
funkcjonowanie loWniVka źróTłami UałaVu będą poTVWawowe operacje loWnicYeH urYąTYenia 
YwiąYane Y rucUem VamoloWówH praca VWacjonarnXcU urYąTYeń WecUnicYnXcU na Werenie 
loWniVkaH rucU pojaYTów oVobowXcU prYXjeżdżającXcU na loWniVko oraY rucU w ramacU 
planowanXcU parkingów. P raporcie prYeanaliYowano Wakże YmianX oTTYiałXwania 
akuVWXcYnego YwiąYane Ye wYroVWem naWężenia rucUu. NakłaTa on koniecYność wXkonXwania 
moniWoringu porealiYacXjnegoH w celu ocenX cYX nie TojTYie To prYekrocYeń VWanTarTów 
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akuVWXcYnXcU na obVYarYe gminX. RgoTnie Y projekWem VWuTium w obrębie wXYnacYonej VWrefX 
UałaVowej wXeliminowano YabuTowę mieVYkaniową (realiYacja nowej YabuTowX 
mieVYkaniowej) i wprowaTYono obowiąYek prYekVYWałceń funkcjonalnXcU Tla YabuTowX 
iVWniejącej (głównie poT YabuTowę uVługową). 

PrYeYnacYenie Werenów Y Wej kaWegorii poYoVWaje Wakie Vame jak w obowiąYującXm 
VWuTium iIlub miejVcowXcU planacU YagoVpoTarowania prYeVWrYennegoH a jeTXne YmianX 
mogą wXnikać Y obowiąYku ToVWoVowania ukłaTu komunikacXjnego To planowanXcU klaV 
iIlub kaWegorii Tróg. 
 
TerenX laVówH YaleVień oraY WerenX wóT oWwarWXcU 

· WerenX laVów - (RL)H WerenX wóT oWwarWXcU – (PS) oraY WerenX ToleVień (RLn); 
PrzewiTywany wpływ na śroTowiVko 
 TerenX leśne i prYeYnacYone na ToleVienia Wo jeTne Y najważniejVYXcU poT wYglęTem 
prYXroTnicYXm. PVYXVWkie one naWomiaVW pełnią VYereg funkcji nie WXlko prośroTowiVkowXcU 
ale Weż VpołecYnXcU i goVpoTarcYXcU. 
 OprócY fakWuH że wXWwarYają korYXVWnX mikroklimaWH poYXWXwnie wpłXwają na klimaW w  
ujęciu globalnXm. PoTcYaV proceVów foWoVXnWeYX  roślinX pobierają TwuWlenek węgla 
wXTYielając nieYbęTnX To żXcia Wlen. PocUłanianX TwuWlenek węgla w Wrakcie Wego proceVu 
magaYXnowanX jeVW w poVWaci maWerii organicYnej. P pewnXm uproVYcYeniu - im więkVYe 
YaVobX leśne WXm więkVYe możliwości kumulowania węgla na powierYcUni Yiemi.  
PonaTWo laVX pełnią ważną funkcję glebocUronną cUroniąc  glebX prYeT wXmXwaniem i 
wXjaławianiem. Poprawiają obieg woTX w śroTowiVku i regulują VWoVunki woTne. Pełnią 
poTVWawową rolę w ocUronie różnoroTności biologicYnej VWanowiąc ważne VieTliVko Tla wielu 
gaWunków roślin i YwierYąW.  
 ProjekW VWuTium YakłaTa wprowaTYenie funkcji rekreacXjno-VporWowej. PoWencjalnie może 
Wo cYęściowo Yakłócić naWuralne proceVX prYXroTnicYeH jeTnak wprowaTYenie infraVWrukWurXH 
TrógH ścieżek ukierunkuje rucU WurXVWXcYnX nie Yakłócając poYoVWałXm Werenom. 
 IVWoWne jeVW YaWemH abX YwiękVYać powierYcUnie Werenów leśnXcU YwłaVYcYa w konWekście 
korYXści śroTowiVkowXcUH To cYego prYXcYXnia Vię niniejVYX projekW VWuTium. 

PrYeYnacYenie Werenów Y Wej kaWegorii poYoVWaje Wakie Vame jak w obowiąYującXm 
VWuTium oraY miejVcowXcU planacU YagoVpoTarowania prYeVWrYennego. 
 
TerenX rolne  

· rolne Y wXVokim uTYiałem grunWów o wXVokicU klaVacU boniWacXjnXcU (R)H rolne Y 
wXVokim uTYiałem WrwałXcU użXWków YielonXcU i gleb organicYnXcU (Re)H  

PrzewiTywany wpływ na śroTowiVko 
CUociaż WerenX rolne beY prawa YabuTowX poYoVWają powierYcUnią biologicYnie cYXnną 

nie oYnacYa Wo jeTnocYeśnieH że nie generują negaWXwnego oTTYiałXwania na śroTowiVko. 
RolnicWwoH YwłaVYcYa inWenVXwneH wXwiera barTYo Tużą preVję na komponenWX abioWXcYne 
(np. glebX). PrYXcYXniają Vię To Wego VWoVowanie ciężkicU maVYXn rolnicYXcUH nawożenieH 
nawaTnianieH monokulWurX roślin iWp. P konVekwencji powoTuje Wo pogorVYenie 
prYepuVYcYalnościH napowieWrYenia i ogólnXcU właściwości cUemicYnXcU warunkującXcU 
możliwości proTukcXjne. RolnicWwo jeVW jeTnak jeTnocYeśnie funTamenWalną gałęYią 
goVpoTarki naroTowej. IVWnienie gleb wXVokicU klaV boniWacXjnXcU (I-III klaVa) powoTujeH że Vą 
Wo  WerenX  barTYo  korYXVWne  To  uprawiania  rolnicWwaH  a  WXm  VamXm  na  WerenacU  wiejVkicU  
wXłącYone Y YabuTowX.  
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PrYeYnacYenie Werenów Y Wej kaWegorii poYoVWaje Wakie Vame jak w obowiąYującXm 
VWuTium oraY miejVcowXcU planacU YagoVpoTarowania prYeVWrYennego. 
 

NależX YauważyćH że Tla YTecXTowanej więkVYości obVYaru opracowania projekW VWuTium 
uVWala ToWXcUcYaVowe prYeYnacYenie i VpoVób YagoVpoTarowania WerenuH bądź reVpekWuje 
funkcję naTaną w obowiąYującXm VWuTium lub miejVcowXcU planacU YagoVpoTarowania 
prYeVWrYennego cYX wXTanXcU TecXYjacU o warunkacU YabuTowXH TecXYjacU celu publicYnego 
i poYwoleniacU na buTowęH YgoTnie Y kWórXmi roYpocYęWo już proceV inweVWXcXjnX. 
 

Określone w uVWaleniacU VYcYegółowXcU kierunki i VWanTarTX YagoVpoTarowXwania 
Werenu i YabuTowX mają barTYo iVWoWne YnacYenie Tla funkcjonowania prYXroTnicYego 
(ocUrona śroTowiVka) oraY wXgląTu eVWeWXcYnego (ocUrona krajobraYowa) Werenu 
opracowania. NajiVWoWniejVYX wpłXw będą wXwierać naVWępujące uVWaleniaJ 
− powierYcUnia  TYiałki  oraY  powierYcUnia  biologicYnie  cYXnna  -  iVWoWnX  wpłXw  na  

funkcjonowanie klimaWXcYneH UXTrologicYne oraY biologicYneH 
− wXVokość buTXnków – iVWoWnX wpłXw na funkcjonowanie klimaWXcYne. 
 

PowierYcUnia Werenu biologicYnie cYXnnego określa minimalną powierYcUnię pokrXWą 
roślinnością bądź woTą powierYcUniową na Werenie TYiałki oraY ToTaWkowo 50% VumX 
nawierYcUni WaraVów i VWropoTacUów urYąTYonXcU jako VWałe Wrawniki lub kwieWnikiH 
Yapewniające VwoboTną wegeWację roślin. PrYeprowaTYona analiYa Wego wVkaźnika w 
powiąYaniu Ye wVkaYaną w projekcie VWuTium powierYcUnią TYiałki poYwala ocenić VWopień 
Yagrożenia uWraWX walorów śroTowiVka prYXroTnicYego. MoWXcYX Wo prYeTe wVYXVWkim 
warWości wiYualnXcU krajobraYuH ale w TużXm VWopniu określa warunki funkcjonowania 
śroTowiVka (VpoVób obiegu woTXH bilanV woTnXH mikroklimaW) oraY warunki żXcia 
mieVYkańców. 

RaproponowanX wVkaźnik minimalnej powierYcUni biologicYnie cYXnnej na 
powierYcUniacU TYiałek waUa Vię oT 5 To 100%. PVkaźnik VWuprocenWowX oYnacYa brak 
jakiejkolwiek YabuTowXH całkowiWe pokrXcie obVYaru roślinnością Y jeTnocYeVną 
nieogranicYoną realiYacją proceVów  naWuralnXcU.  PVkaźnik  5%  oYnacYaH  że  95%  obVYaru  
TYiałki może bXć poYbawione pokrXwX roślinnej. Takie niVkie wVkaźniki uWruTniają 
funkcjonowanie roślinności i YnacYnie ogranicYają prYebieg proceVów prYXroTnicYXcU. 
ÓieVYkańcX Wakiego obVYaru również oTcYuwają pewien TXVkomforW YwiąYanX Y 
wXVWępowaniem ubogiej roślinności lub jej brakiem. NiVka warWość Wego wVkaźnika może bXć 
w pewien VpoVób niwelowana innXm VWanTarTem określonXm w projekcie VWuTium Wj. 
minimalną powierYcUnią TYiałki buTowlanej. ObVYar poTYielonX na kilka TużXcU TYiałek 
buTowlanXcU (1000-2000 m2) w porównaniu Y obVYarem Y TYiałkami małXmi (400-600 m2) o 
WXm VamXm wVkaźniku minimalnej powierYcUni biologicYnie cYXnnej pomimo WeoreWXcYnie 
Wakiej Vamej powierYcUni Yieleni oTYnacYa Vię jej lepVYą VWrukWurą prYeVWrYenną. Na Wakim 
obVYarYe wXVWępują YnacYnie cYęściej Tuże YwarWe płaWX roślinności. Rapewnia Wo lepVYe 
warunki funkcjonowania śroTowiVka prYXroTnicYego i ma TużX wpłXw na wYroVW 
różnoroTności biologicYnej. 

SWwierTYa VięH że iVWniejącX VWan śroTowiVka i jego naWuralne cecUX oTpornościowe 
prYXjmą nową YabuTowęH   nie  powoTując  prYX  WXm  TegraTacji  iVWniejącego  śroTowiVkaH  w  
WXm pogorVYenia warunków żXcia mieVYkańców. NależX prYX WXm YauważyćH żeH prYX obecnej 
VXWuacji ekonomicYno – goVpoTarcYej oraY ilości nieYagoVpoTarowanXcU jeVYcYe Werenów 
inweVWXcXjnXcU prognoYowanX wYroVW inWenVXwności YagoVpoTarowania bęTYie w 
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rYecYXwiVWości YnacYnie mniejVYX i roYłożonX na TYieViąWki laW. 
PoT wYglęTem wXVokości buTXnków na prYeważającej cYęści Werenów proponuje Vię 

nawiąYanie w WXm YakreVie To obiekWów już iVWniejącXcU na TanXm Werenie funkcjonalnXm lub 
na Werenie funkcjonalnXm VąViaTującXmH co Yapewnia uWrYXmanie funkcjonowania 
klimaWXcYnego  WXcU  Werenów  na  obecnXm  poYiomie  lub  w  najgorVYXm  prYXpaTku  icU  
pogorVYenie w VWopniu nieYnacYnXm. ProjekW VWuTium nie TopuVYcYa na żaTnXm Y Werenów 
wprowaTYenia YabuTowX wXVokościowej. 

NaVilenie i roTYaj oTTYiałXwań na poVYcYególne komponenWX YależX oT roTYaju i 
inWenVXwności YagoVpoTarowania Werenu w poVYcYególnXcU obVYaracU funkcjonalnXcU 
określonXcU w projekcie VWuTium. SkuWki śroTowiVkowe Wakiej TYiałalności Yależą Weż oT 
roTYaju wXVWępującXcU komponenWówH icU wrażliwości i oTporności na Yakłócenia. P WXm 
celu prYeanaliYowano cecUX poVYcYególnXcU komponenWów śroTowiVka i nałożono na nie 
informacje na WemaW inWenVXwności i roTYaju YagoVpoTarowaniaH wXrażonego we 
wVpółcYXnnikacUJ minimalnej powierYcUni biologicYnie cYXnnejH minimalnej powierYcUni 
TYiałki  oraY  wXVokości  YabuTowX  (licYbie  konTXgnacji).  PrYeanaliYowano  Wakże  obecne  
wXVWępowanie YabuTowX i VWopień YainweVWowaniaH oTległość buTXnków oT Tróg i koleiH 
uwarunkowania grunWowo-woTne.  

ArW. 51 uVW.1 pkW 2 liW. e uVWawX Y Tnia 3 paźTYiernika 2008 r. o uToVWępnianiu informacji o 
śroTowiVku i jego ocUronieH uTYiale VpołecYeńVWwa w ocUronie śroTowiVka oraY ocenacU 
oTTYiałXwania  na  śroTowiVko  (Wj.  MY.  U.  2017H  poY.  1405  Y  późn.  Ym.)  wśróT  ocen  i  analiY  
nakaYuje określenie prYewiTXwanego YnacYącego oTTYiałXwania na śroTowiVko uVWaleń 
analiYowanego TokumenWu (w WXm prYXpaTku VWuTium)H w VYcYególności naJ różnoroTność 
biologicYnąH luTYiH YwierYęWaH roślinXH woTęH powieWrYeH powierYcUnię YiemiH krajobraYH klimaWH 
YaVobX naWuralneH YabXWkiH Tobra maWerialne oraY Yależności mięTYX wXmienionXmi 
elemenWami śroTowiVka i mięTYX oTTYiałXwaniami na We elemenWX. PpłXw na wXmienione 
komponenWX śroTowiVka ma różnego roTYaju oTTYiałXwanieH YwiąYane głównie Y formą 
YagoVpoTarowania Werenu. 
Ocena wpłXwu na śroTowiVko oparWa jeVW na meWoTYie liVWX VprawTYającejH polegającej na 
YeVWawieniu możliwXcU oTTYiałXwań Y elemenWami śroTowiVka prYXroTnicYego poTlegającXmi 
oTTYiałXwaniom (paWrYJ VcUemaW poniżej). 

 
Tabela 13. MaWryca oTTziaływań 
 NlemenWX poTlegające 

oTTYiałXwaniom 
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PprowaTYenie gaYów i pXłów 
To powieWrYa 

 X X X X X  X   X  X X 

PXWwarYanie oTpaTów X    X X X  X      
PprowaTYenie ścieków To 
woTX i To Yiemi 

X  X X X X X        

PXkorYXVWanie YaVobów 
śroTowiVka 

X  X  X    X    X   X    

RaniecYXVYcYenie glebX i Yiemi    X X X X  X      
RmianX rYeźbX     X  X    X  X   X    
NmiWowanie UałaVu X  X  X  X            
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NmiWowanie pól 
elekWromagneWXcYnXcU 

X  X  X  X            

RXYXko wXVWąpienia awarii X X X X X X X X X X    X 
ŹróTłoJ opracowanie właVne 
 

PpłXw jaki wXwiera roTYaj i cUarakWer wprowaTYanej YabuTowX na komponenWX 
śroTowiVka wXmienione w uVWawie oraY uwarunkowania wXnikające Y prYeprowaTYonej 
analiYXH określono Tla poVYcYególnXcU grup obVYarów o jeTnakowej kaWegorii prYeYnacYenia 
Werenu.  

Poniżej YamieVYcYono WabelęH w kWórej na poTVWawie prYeprowaTYonXcU analiY 
VYcYegółowXcU uVWaleń WekVWu projekWu VWuTiumH wXłoniono kilkanaście głównXcU WXpów 
projekWowanXcU Werenów. NaVWępnie walorXYowano icU oTTYiałXwanie na poVYcYególne 
komponenWX śroTowiVka prYXroTnicYego. 



Tabela 14. SynWeWyczna cUarakWeryVWyka uVWaleń VWuTium mającycU najwiękVzy wpływ na oTTziaływanie projekWu VWuTium na śroTowiVko  
CHARAOTNRQSTQOA USTALNŃ PROJNOTU STUMIUÓ OMMRIAŁQPANIN TNRNNÓP 

Te
re

n 

Ńunkcja Werenu 

ÓinimalnX 
wVkaźnik PŁC 

Óinimalna 
powierYcUnia 

TYiałki 

ÓakVXmalna 
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Ńunkcja 
poTVWawowa Ńunkcja uYupełniająca 

UP 
UOV 

UPIRP 

uVługi publicYne 
uVługi kulWurX 

Vakralnej 
uVługi publicYne Y 
Yielenią urYąTYoną 

uVługi nieuciążliweH w 
WXm kulWurX fiYXcYnejH 
Yieleń urYąTYona oraY 

nieYbęTne To 
prawiTłowego 

funkcjonowania WXcU 
Werenów urYąTYenia 

infraVWrukWurX 
WecUnicYnej i 
komunikacja 

30% 600 m²  12 m 
 2 2 0 2 2 2 2 1 1 

U 

uVługi nieuciążliwe 
(głównie 

komercXjne Y 
TopuVYcYeniem 

TYiałalności 
aTminiVWracXjnej i 

biurowej)  

Yieleń urYąTYona oraY 
nieYbęTne To 
prawiTłowego 

funkcjonowania WXcU 
Werenów urYąTYenia 

infraVWrukWurX 
WecUnicYnej i 
komunikacja  

5% 500 m²  12 m  2 2 0 2 2 2 2 1 1 

UT 

uVługi WurXVWXki Y 
TopuVYcYeniem 

YabuTowX rekreacji 
inTXwiTualnej 

Yieleń urYąTYonaH 
YabuTowa rekreacji 

inTXwiTualnejH 
nieYbęTne To 
prawiTłowego 

funkcjonowania WXcU 
Werenów urYąTYenia 

80% 

Tla obiekWów uVług 
Y YakreVu WurXVWXki 

10 000 m2H 
Tla obiekWów 

rekreacji 
inTXwiTualnej i 
TopuVYcYonej 

Tla obiekWów 
uVług Y 
YakreVu 

WurXVWXki To 
15 m (3 

konTXgnacje 
naYiemne)H  

2 2 0 2 2 2 2 1 1 
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infraVWrukWurX 
WecUnicYnej i 

komunikacja oraY inne 
funkcje uYupełniające 
beY kWórXcU nie jeVW 
możliwe właściwe 

YagoVpoTarowanie i 
użXWkowanie WXcU 

Werenów 

YabuTowX 
mieVYkalnej 

jeTnoroTYinnej 
1200 m² 

Tla obiekWów 
rekreacji 

inTXwiTualnej 
i 

TopuVYcYonej 
YabuTowX 

mieVYkalnej 
jeTnoroTYinn

ej To 9 m. 

U-UU 

uVługi nieuciążliwe i 
uciążliwe Wj. 

mogące YawVYe (Y 
YaVWrYeżeniem jak 

niżej) lub 
poWencjalnie 

oTTYiałXwać na 
śroTowiVko 

Yieleń iYolacXjna oraY 
nieYbęTne To 
prawiTłowego 

funkcjonowania WXcU 
Werenów urYąTYenia 

infraVWrukWurX 
WecUnicYnej i 
komunikacja  

15% 800 m ²  12 m 2 2 0 2 2 2 2 1 1 

UÓ 

nieuciążliwe uVługi 
komercXjneH w 
VYcYególności 

UanTluH 
gaVWronomiiH 
organiYacji 

VpołecYnXcUH 
YTrowiaH kulWurXH 

naukiH obroWu 
finanVowegoH 
ubeYpiecYeńH 

łącYności iWp. oraY 
mieVYkalnicWwo 

uVługi inne niż funkcji 
poTVWawowejH w WXm 

uVługi publicYneH Yieleń 
urYąTYona (w WXm 

publicYna) oraY 
nieYbęTne To 
prawiTłowego 

funkcjonowania WXcU 
Werenów urYąTYenia 

infraVWrukWurX 
WecUnicYnej i 

komunikacja oraY inne 
funkcje uYupełniające 
beY kWórXcU nie jeVW 
możliwe właściwe 

YagoVpoTarowanie i 
użXWkowanie WXcU 

Werenów 
 

20% 

250m2 – Tla 
nowXcU TYiałekH 
Tla YabuTowX 

mieVYkaniowejJ 
VYeregowej - 300 

m²H bliźniacYej - 500 
m²H wolnoVWojącej - 
800 m²H prYX cYXm 

Yalecaną 
powierYcUnię 

TYiałki określa Vię 
na 1000-1500 m²H 

Tla YabuTowX 
mieVYkaniowo-

uVługowej i 
uVługowej - 600 m²; 

 

17 mH 
12m 2 2 0 2 2 2 2 1 1 
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ÓU 

YabuTowa  
mieVYkaniowa oraY 
uVługi nieuciążliwe 

komercXjneH w 
VYcYególności uVługi 

UanTlu i 
gaVWronomii  

 

uVługi inne niż funkcji  
poTVWawowejH w WXm 

uVługi publicYneH Yieleń 
urYąTYona (w WXm 
publicYna)H WerenX 

VporWu i rekreacji oraY 
nieYbęTne To 
prawiTłowego 

funkcjonowania WXcU 
Werenów urYąTYenia 

infraVWrukWurX 
WecUnicYnej i 

komunikacja oraY inne 
funkcje uYupełniające 
beY kWórXcU nie jeVW 
możliwe właściwe 

YagoVpoTarowanie i 
użXWkowanie WXcU 

Werenów  

25% 
 

600 m² Tla 
YabuTowX 

bliźniacYejH 800 m² 
Tla wolnoVWojącejH 

Tla YabuTowX 
mieVYkaniowo-

uVługowej i 
uVługowej 1000 m² 

12 m 2 2 0 2 2 2 2 1 1 

ÓP 
YabuTowa 

mieVYkaniowa 
wieloroTYinna  

uVługi komercXjneH w 
VYcYególności uVługi 

UanTlu i gaVWronomiiH 
uVługi publicYneH Yieleń 

publicYnaH WerenX 
VporWu i rekreacji oraY 

nieYbęTne To 
prawiTłowego 

funkcjonowania WXcU 
Werenów urYąTYenia 

infraVWrukWurX 
WecUnicYnej i 
komunikacja  

25% 

minimalna 
powierYcUnia nowo 
wXTYielanej TYiałki 
buTowlanej – 1700 

m2 

16 m  3 3 0 2 2 3 2 1 1 

ÓN 
ÓNi 

YabuTowa 
mieVYkaniowa 
jeTnoroTYinna 

iVWniejąca YabuTowa 
YagroTowaH uVługi 

Yapewniające obVługę 
mieVYkańców oraY inne 

30% 

Tla YabuTowXJ 
VYeregowej 250 m²H  

bliźniacYej – 500 
m²H Tla 

12 m 2 2 0 2 2 2 1 1 1 
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uVługi nieuciążliwe w 
WXm uVługi publicYneH 

Yieleń urYąTYonaH 
WerenX VporWu i 
rekreacji oraY 
nieYbęTne To 
prawiTłowego 

funkcjonowania WXcU 
Werenów urYąTYenia 

infraVWrukWurX 
WecUnicYnej i 
komunikacja 

wolnoVWojącej 1000 
m²; prYX cYXm 

Yalecana 
powierYcUnia 

TYiałki wXnoVi 2000 
m² 

RÓI 
ÓN 

YabuTowa 
mieVYkaniowa 
jeTnoroTYinna; 

YabuTowa 
mieVYkaniowa 

jeTnoroTYinna Y 
uVługami iIlub 

YabuTowa 
YagroTowa Y 

TopuVYcYonXmi 
uVługami 

agroWurXVWXki 

uVługi Yapewniające 
obVługę mieVYkańców 

oraY nieYbęTne To 
prawiTłowego 

funkcjonowania WXcU 
Werenów urYąTYenia 

infraVWrukWurX 
WecUnicYnej i 
komunikacja  

Tla ÓN jw. 
 Tla RÓ 30%  

 

Tla ÓN jw. 
Tla RÓ 1500 m²  

Tla ÓN jw. 
Tla RÓ 10 m  2 2 0 2 2 2 2 1 1 

RÓ 

YabuTowa 
YagroTowa Y 

TopuVYcYonXmi 
uVługami 

agroWurXVWXki 
 

uVługi Yapewniające 
obVługę mieVYkańców 

oraY nieYbęTne To 
prawiTłowego 

funkcjonowania WXcU 
Werenów urYąTYenia 

infraVWrukWurX 
WecUnicYnej i 
komunikacja 

30% 

1500 m²H prYX cYXm 
Yalecana 

powierYcUnia 
TYiałki wXnoVi 2000 

m2 

12 m 2 2 0 2 2 2 2 1 1 
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AG WerenX akWXwności 
goVpoTarcYej  

funkcja poTVWawowaJ  
TYiałalności 

proTukcXjnaH 
uVługowaH 

rYemieślnicYaH 
wXWwórcYa oraY VkłaTXH  
magaYXnXH UurWownieH 

a Wakże parki 
WecUnologicYne i cenWra 

kongreVowo-
wXVWawiennicYeH baYX 

WranVporWowe; 
funkcja uYupełniającaJ 

Yieleń iYolacXjnaH 
YabuTowa 

aTminiVWracXjnaH 
uVługowaH Vocjalna i 

biurowa Vłużąca 
obVłuTYe funkcji 

poTVWawowej oraY 
nieYbęTne To 
prawiTłowego 

funkcjonowania WXcU 
Werenów urYąTYenia 

infraVWrukWurX 
WecUnicYnej i 
komunikacja  

35% TYiałki 
buTowlanej 
(Tla cYęści Y 

TopuVYcYoną 
YabuTową 

mieVYkaniową 
służbową) 

iIlub 20% (Tla 
YabuTowX 

poYoVWałXcU 
funkcji)  

  
 

wielkość 
nowowXTYielanXcU 

TYiałek To 
określenia w 

planacU 
miejVcowXcUH Y  
YacUowaniem 

YaVaTX oVYcYęTnego 
korYXVWania Y 

grunWów 
prYeYnacYonXcU To 

YabuTowX  
 
 

na obVYarYe 
makVXmalna 

wXVokość 
YabuTowX 

proTukcXjnej 
wXWwórcYejH 

magaYXnowej
H VkłaTowejH i 

innXcU 
obiekWów 

funkcji 
poTVWawowej 

To 12 mH  
makVXmalna 

wXVokość 
YabuTowX 

aTminiVWracXj
nejH biurowej 
i innej funkcji 
uYupełniające

j To 10 m 

3 
 

3 
 

0 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

2 
 

2 
 

AGr 

WerenX akWXwności 
goVpoTarcYejH w 
WXm YabuTowX 
proTukcXjnej o 

cUarakWerYe 
rolnicYXm  

 

AGIUC 

WerenX akWXwności 
goVpoTarcYejH w 
WXm YabuTowX 
proTukcXjnej Y 
TopuVYcYeniem 

lokaliYacji 
YabuTowX uVług 

UanTlu o 
powierYcUni 

VprYeTażX powXżej 
2000 m2 

PN 
powierYcUniowa 

ekVploaWacja 
kopalin poVpoliWXcU  

w miarę poWrYeb 
YabuTowa Vłużąca 
obVłuTYe funkcji 

poTVWawowej oraY 
obiekWX i urYąTYenia 

nieYbęTne To 
prowaTYenia 
TYiałalności 

5% YgoTnie Y 
poWrYebami 7 m 1 3 3 2 2 3 3 0 1 
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ekVploaWacXjnej  

IT 

WerenX 
infraVWrukWurX 
WecUnicYnej – 

obiekWX obVługi 
mieVYkańców 

miaVWaH gminX i 
rejonu w YakreVie 

YaopaWrYenia w 
woTęH energię 

elekWrXcYnąH gaYH 
ocYXVYcYania 
ścieków iWp. 
YabuTowa 

WecUnologicYna 
kopalni wXTobXcia 
gaYu w ŚwiTniku 

MużXm 

nieYbęTne To 
prawiTłowego 

funkcjonowania WXcU 
Werenów urYąTYenia 

infraVWrukWurX 
WecUnicYnej i 
komunikacja  

 

nie ToWXcYX  nie ToWXcYX  nie ToWXcYX  3 3 0 3 3 3 2 0 2 

OS 
OSIU 

obVługa gminX w 
YakreVie 

komunikacji 
VamocUoTowej – 

VWanowiVka 
poVWojowe Tla 
VamocUoTów 
oVobowXcU 
(parkingi) 

nieYbęTne To 
prawiTłowego 

funkcjonowania WXcU 
Werenów urYąTYenia 

infraVWrukWurX 
WecUnicYnej i 
komunikacja  

15% 1000 m2 9 m 1 2 0 3 2 1 2 1 1 

RM ogroTX TYiałkowe 

urYąTYenia 
infraVWrukWurX 

WecUnicYnej nieYbęTne 
To prawiTłowego 
funkcjonowania 
obVYaru gminX i 

komunikacja 

70% nie ToWXcYX 4 m 0 1 0 0 0 1 0 0 0 

RP Yieleń urYąTYona 
(publicYna)H w WXm 

urYąTYenia 
infraVWrukWurX 80% YgoTnie Ye VWanem 

iVWniejącXm 9 m 0 1 0 0 1 0 0 0 0 
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o funkcji 
repreYenWacXjnej i 
służącej rekreacji i 

wXpocYXnkowi 

WecUnicYnej nieYbęTne 
To prawiTłowego 

funkcjonowania WXcU 
Werenów oraY obVYaru 
gminX i komunikacja 

RPIUÓ 

Yieleń urYąTYona 
(publicYna)H w WXm 

o funkcji 
repreYenWacXjnej i 
służącej rekreacji i 

wXpocYXnkowi oraY 
uVługi nieuciążliweH 
prYeTe wVYXVWkim 
YwiąYane Y funkcją 
poTVWawową np. 

kulWurXH 
wXpocYXnkuH 
VporWuH w WXm 

kulWurX fiYXcYnejH 
rekreacjiH 

gaVWronomii iWp.  

urYąTYenia 
infraVWrukWurX 

WecUnicYnej nieYbęTne 
To prawiTłowego 

funkcjonowania WXcU 
Werenów oraY obVYaru 
gminX i komunikacja  

 

75% 2500 m2  10 m 1 2 0 2 1 1 1 1 0 

US 

niekubaWurowe 
uVługi VporWu 

(publicYne)H w WXm 
kulWurX fiYXcYnej 

inne niekubaWurowe 
obiekWX Vłużące funkcji 
rekreacXjno-VporWowej 

i wXpocYXnkowejH w 
WXm kulWurYe fiYXcYnej 

80% nie ToWXcYX  10 m 0 1 0 0 1 0 0 0 0 

RC cmenWarY (Yieleń 
cmenWarna)  

urYąTYenia 
infraVWrukWurX 

WecUnicYnej nieYbęTne  
To prawiTłowego 

funkcjonowania WXcU 
Werenów oraY obVYaru 
gminX i komunikacja  

40% YgoTnie Ye VWanem 
iVWniejącXm  

Tla cmenWarYX 
YabXWkowXcU 

– w 
uYgoTnieniu Y  
PojewóTYki

m 
OonVerwaWore
m RabXWków;  

Tla 
poYoVWałXcU 

0 1 0 3 1 0 0 0 2 
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cmenWarYX To 
12m  

R 
RI 

Yieleń 
nieurYąTYonaH 
Yieleń o funkcji 

iYolacXjnej 

urYąTYenia 
infraVWrukWurX 

WecUnicYnej nieYbęTne 
To prawiTłowego 
funkcjonowania 
obVYaru gminX i 

komunikacja 

80% nie ToWXcYX  nie ToWXcYX  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

S 
GP 
G 

LIM 
L  

WranVporW TrogowXH 
Trogi publicYne; 
ciągi pieVYe iIlub 
pieVYo – jeYTne 

obiekWX i urYąTYenia 
pomocnicYe Tla funkcji 

poTVWawowejH w 
VYcYególności 
wXpoVażenia 

WecUnicYnego Tróg oraY 
infraVWrukWura 
WecUnicYna nie 

YwiąYana Y Trogą  

30% 

600 m ²H Y 
YacUowaniem 

YaVaTX oVYcYęTnego 
korYXVWania Y 

grunWów 
prYeYnacYonXcU To 

YabuTowX  

12 m 3 3 0 2 3 1 2 1 2 

OO WranVporW kolejowX  

uVługiH obiekWX i 
urYąTYenia pomocnicYe 

Tla funkcji 
poTVWawowej oraY 

infraVWrukWura 
WecUnicYna nie 

YwiąYana Y Werenami 
kolei  

30% 

600 m ²H Y 
YacUowaniem 

YaVaTX oVYcYęTnego 
korYXVWania Y 

grunWów 
prYeYnacYonXcU To 

YabuTowX  

12 m 3 3 0 2 3 1 2 1 2 

OL WranVporW loWnicYX 

uVługiH obiekWX i 
urYąTYenia pomocnicYe 

Tla funkcji 
poTVWawowej oraY 

infraVWrukWura 
WecUnicYna nie 

YwiąYana Y Werenami 
loWnicYXmi 

10% 

600 m ²H Y 
YacUowaniem 

YaVaTX oVYcYęTnego 
korYXVWania Y 

grunWów 
prYeYnacYonXcU To 

YabuTowX  

12 m 3 3 0 2 3 1 2 1 2 

RL laV  urYąTYenia i obiekWX 
służące funkcji 

65% (Tla 
YabuTowX nie ToWXcYX 10 m (Tla 

YabuTowX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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poTVWawowej; 
urYąTYenia 

infraVWrukWurX 
WecUnicYnej nieYbęTne 

To prawiTłowego 
funkcjonowania 

obVYaru gminXH TrogiH 
urYąTYenia i obiekWX 

służące funkcji 
rekreacXjno-VporWowej 

i wXpocYXnkowejH w  
WXm kulWurYe fiYXcYnej  

wolnoVWojącej 
na TYiałkacU 

leśnXcU)  

wolnoVWojącej 
na TYiałkacU 

leśnXcU)  

RLn ToleViania 

urYąTYenia i obiekWX 
służące funkcji 

poTVWawowej; Trogi i 
urYąTYenia 

infraVWrukWurX 
WecUnicYnej nieYbęTne 

To prawiTłowego 
funkcjonowania 

obVYaru gminXH w WXm 
obVYarów i Werenów 

funkcjonalnXcU 
wVkaYanXcU w 

VWuTiumH a Wakże 
urYąTYenia i obiekWX 

służące funkcji 
rekreacXjno-VporWowej 

i wXpocYXnkowej  

nie ToWXcYX nie ToWXcYX nie ToWXcYX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

R rolnicWwo 
inWenVXwne  

urYąTYenia i obiekWX 
służące funkcji 

poTVWawowej; Trogi i 
urYąTYenia 

infraVWrukWurX 
WecUnicYnej nieYbęTne 

To prawiTłowego 

nie ToWXcYX nie ToWXcYX nie ToWXcYX 0 1 0 1 0 0 0 0 0 
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funkcjonowania 
obVYaru gminXH w WXm 
obVYarów i Werenów 

funkcjonalnXcU 
wVkaYanXcU w 

VWuTiumH a Wakże 
urYąTYenia i obiekWX 

służące funkcji 
rekreacXjno-VporWowejH 

wXpocYXnkowej oraY 
YwiąYanej Y 

agroWurXVWXką 

Re rolnicWwo 
ekVWenVXwne 

urYąTYenia i obiekWX 
służące funkcji 

poTVWawowej; Trogi i 
urYąTYenia 

infraVWrukWurX 
WecUnicYnej nieYbęTne 

To prawiTłowego 
funkcjonowania 

obVYaru gminXH w WXm 
obVYarów i Werenów 

funkcjonalnXcU 
wVkaYanXcU w 

VWuTiumH a Wakże 
urYąTYenia i obiekWX 

służące funkcji 
rekreacXjno- 

wXpocYXnkowejH w 
VYcYególności ścieżki 

pieVYeH ścieżki 
TXTakWXcYneH miejVca 
oTpocYXnku i punkWX 

wiTokoweH Y 
YaVWrYeżeniem YakaYu 
icU realiYacji w VpoVób 
YagrażającX VieTliVkomH 

nie ToWXcYX nie ToWXcYX nie ToWXcYX 0 1 0 1 0 0 0 0 0 
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gaWunkom oraY 
VieTliVkom WXcU 

gaWunkówH objęWXcU 
ocUroną  

PS woTX 
powierYcUniowe  

TopuVYcYa Vię 
wprowaTYanie 

YagoVpoTarowania 
WurXVWXcYnego w 

VYcYególności buTowęJ 
prYXVWani woTnXcUH 
porWów jacUWowXcUH 

pomoVWówH organiYacje 
kąpieliVkH Y 

YaVWrYeżeniem YakaYu 
icU realiYacji w VpoVób 
YagrażającX VieTliVkom 

objęWXm ocUroną 

nie ToWXcYX nie ToWXcYX nie ToWXcYX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

LegenTaJ  
OTTYiałXwanie Werenów na komponenWX wXmienione w prYepiVacU prawnXcUJ naVilenie preVji na śroTowiVkoJ 0 – brak oTTYiałXwaniaIślaToweH 
1 – VłabeH 2 – śreTnieH 3 – VilneInaTmierne 
ŹróTłoJ Opracowanie właVne na poTVWawie analiz projekWu VWuTium 



101 
 

Tabela 15. Paloryzacja oTTziaływania na śroTowiVko przyroTnicze Werenów o różnym przeznaczeniu  
TNRNN OMMRIAŁQPANIN 

Teren 
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aW
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w

ie
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w

ie
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X 
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Ró
żn
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a 

Ro
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Rw
ie

rY
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a 

Or
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Y 

P
ar
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 ż
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ia
 i 

YT
ro
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ie

 lu
TY

i 

Ra
bX

Wk
i 

Mo
br

a 
m

aW
er

ia
ln

e 

O
MM

RI
AŁ

QP
AN

IN
 

UP 
UOV 

UPIRP 
2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 

U 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 
UT 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 

U-UU 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 
UÓ 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 
ÓU 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 
ÓP 3 3 3 3 0 2 2 2 2 2 3 2 1 1 2 
ÓNI 
ÓNi 2 2 2 2 0 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1I2 

RÓIÓN 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 
RÓ 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 
AG 
AGr 

AGIUC 
3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 

PN 1 1 3 3 3 1 3 2 2 2 3 3 0 1 2 
IT 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 2 0 2 2I3 
OS 

OSIU 1 1 2 2 0 3 3 2 2 2 1 2 1 1 1I2 

RM 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
RP 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0I1 

RPIUÓ 1 1 2 2 0 2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
US 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0I1 
RC 0 0 1 1 0 3 3 2 1 0 0 0 0 2 2 
R 
RI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SH GPH 
GH LIMH 

M 
3 3 3 3 0 2 2 3 3 3 1 2 1 2 2I3 

OO 3 3 3 3 0 2 2 3 3 3 1 2 1 2 2I3 
OL 3 3 3 3 0 2 2 3 3 3 1 2 1 2 2I3 
RL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

RLn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
R 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0I1 

Re 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0I1 
PS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

LegenTaJ  
OTTYiałXwanie Werenów na komponenWX wXmienione w prYepiVacU prawnXcUJ  
naVilenie preVji na śroTowiVkoJ 0 – brak oTTYiałXwaniaIślaToweH 1 – VłabeH 2 – śreTnieH 3 – 
VilneInaTmierne  
OoTTYiaływanie posYcYególnycU Werenów na śroTowisko prYyroTnicYeJ naVilenie preVji na 
śroTowiVkoJ  0  –  brak  oTTYiałXwaniaIślaToweH  0I1  –  ślaTowe  To  VłabegoH  1  –  VłabeH  1I2  –  
słabe To śreTniegoH 2 – śreTnieH 2I3 – śreTnie To VilnegoH 3 – VilneInaTmierne  
ŹróTłoJ Opracowanie właVne na poTVWawie analiz projekWu VWuTium 
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PoTVumowanie ocen cząVWkowycU Tla poVzczególnycU elemenWów śroTowiVkaJ 
PowieWrYe i klimaW  
RealiYacja YabuTowX VpowoTuje YwiękVYenie ilości punkWowXcU źróTeł emiVji To powieWrYa 
pocUoTYącXcU Y inTXwiTualnXcU paleniVk oraY może VpowoTować negaWXwne oTTYiałXwania 
YwiąYane Y umniejVYeniem Werenów biologicYnie cYXnnXcU co może wpłXnąć na nagrYewanie i 
VpaTek wilgoWności powieWrYa. RalecanX jeVW roYwój YbiorcYXcU VXVWemów YaopaWrYenia w 
ciepło. P prYXpaTku emiVji Ye źróTeł proTukcXjnXcU i uVługowXcU VWężeń YaniecYXVYcYeń nie 
mogą prYekrocYXć VWanTarTów określonXcU prYepiVami prawa. TerenX uVługowe mogą 
VWanowić punkWowe źróTło emiVji UałaVu To śroTowiVka. ObecnX poYiom YaawanVowania 
WecUnologicYnegoH VWoVowanie nowocYeVnXcU proceVów w YakłaTacU uVługowXcU i 
proTukcXjnXcU poYwala VWwierTYićH że inVWalacje We nie będą źróTłem UałaVu o wXVokim 
poYiomie i nie pogorVYą w VpoVób YnacYącX warunków akuVWXcYnXcUH a ewenWualne 
wprowaTYenie YabeYpiecYeń akuVWXcYnXcU (wXciVYenie i wXgłuVYenie maVYXnH mało Uałaśliwa 
WecUnologia proTukcjiH iWT.) poYwoli na wXeliminowanie negaWXwnego oTTYiałXwania WXcU 
inVWalacji na WerenX VąVieTnie.  
ProjekWowanX TokumenW YakłaTa obowiąYek ocUronX prYeT UałaVem Tla iVWniejącej YabuTowX 
i Yapewnienia właściwego VWanTarTu akuVWXcYnego Tla nowoprojekWowanej YabuTowX 
poprYeY określenie TopuVYcYalnXcU poYiomów UałaVu YgoTnie Y prYepiVami oTrębnXmi. MYięki 
cYemuH ewenWualne ponaTnormaWXwne Yagrożenie UałaVem nie powinno wXVWąpić. P 
oTnieVieniu To Werenów YabuTowX mieVYkaniowej ÓN i RÓ YlokaliYowanXcU w VąVieTYWwie 
najbarTYiej uciążliwXcU akuVWXcYnie Werenów akWXwności goVpoTarcYej (AGH AGIUC) wXYnacYa 
Vię WerenX Yieleni iYolacXjnej  
OTTYiałXwaniem negaWXwnXm Werenów uVługowXcU oraY akWXwności goVpoTarcYej bęTYie 
również okreVowX  wYmożonX  rucU  VamocUoTowXH  w  VYcYególności  w  miejVcu  świaTcYenia  
uVług oraY prowaTYenia TYiałalności proTukcXjnejH VkłaTów i magaYXnów.  
UVWala Vię YaopaWrYenie w ciepło Ye YbiorowXcU lub inTXwiTualnXcU źróTeł ToVWarcYania 
ciepła w VWopniu wXVWarcYającXm Tla prawiTłowego użXWkowania YgoTnego Y funkcjąH Y 
Yaleceniem wXkorYXVWania urYąTYeń oraY paliw niVkoemiVXjnXcU oraY oTnawialnXcU źróTeł 
energii.  
CYaVowX wYroVW emiVji YwiąYanX bęTYie Y realiYacją inweVWXcji buTowlanXcUH polegającXcU na 
buTowie obiekWów uVługowXcUH proTukcXjnXcUH buTXnków mieVYkalnXcU nowXcU elemenWów 
infraVWrukWurX komunikacXjnej i WecUnicYnej. ÓaVYXnX poTcYaV prac buTowlanXcU emiWować 
będą YaniecYXVYcYenia pXłowe i gaYoweH kWóre będą miałX cUarakWer punkWowX i ogranicYonX 
cYaVowo. Ilość YaniecYXVYcYeń wXWwarYanXcU w Wen VpoVób bęTYie VWoVunkowo niewielka Ye 
wYglęTu na ogranicYoną powierYcUnięH na jakiej będą oTbXwałX Vię roboWX oraY ogranicYonX 
cYaV icU prYeprowaTYania. PXłX powVWające poTcYaV prowaTYenia prac buTowlanXcU nie będą 
miałX więkVYego YnacYenia w kVYWałWowaniu poYiomów emiVji Tla WXcU Werenów (niewielkie 
oTległości unoVYenia powoTować bęTYie cYaVowX wYroVW YapXlenia o cUarakWerYe lokalnXm).  
PXYnacYanie Werenów leśnXcUH Yieleni urYąTYonej oraY Yieleni nieurYąTYonej VWanowi 
konWXnuację ToWXcUcYaVowego użXWkowania Wego Werenu. UWrYXmanX YoVWanie YnacYnXcU 
uTYiał Werenów biologicYnie cYXnnXcUH co bęTYie VprYXjało YacUowaniu korYXVWnego 
WopoklimaWu. IVWniejące w bliVkim VąVieTYWwie woTX powierYcUniowe będą oTTYiałXwać 
poYXWXwnie poprYeY YwiękVYenie wilgoWności powieWrYaH co poprawi klimaW w gminie. OWwarWe 
WerenX Tolinne VWanowią korXWarYe prYewieWrYaniaH kWórXmi prYemieVYcYają Vię maVX 
powieWrYa. TerenX laVów i Yieleni (w różnej formie) poprYeY YacUowanie Werenów biologicYnie 
cYXnnXcU Y TrYewoVWanem ogranicYają roYprYeVWrYenianie Vię YaniecYXVYcYeń powieWrYa 
aWmoVferXcYnego a ponaTWo VprYXjają icU YaWrYXmXwaniu i ocYXVYcYaniu.  
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ŁuTowa Tróg uWwarTYonXcU może nieYnacYnie prYXcYXnić Vię To YwiękVYenia naWężenia rucUu 
VamocUoTowegoH a Wo Y kolei VpowoTuje wYmożoną emiVję YaniecYXVYcYeń To aWmoVferX. 
PYroVW naWężenia rucUu nie bęTYie YnacYącX w Vkali gminX (projekWowane Vą jeTXnie Trogi 
gminne). P YakreVie oTTYiałXwania na klimaW akuVWXcYnX najwiękVYe Yagrożenie VWanowią 
WraVX komunikacXjneH YwłaVYcYa główne TrogiH oraY linia kolejowa a Wakże loWniVko ŚwiTnik.  
NkVploaWacja kopalin poVpoliWXcU również bęTYie miała wpłXw na powieWrYe - na eWapie 
realiYacji inweVWXcji wXVWąpi okreVowo emiVja VubVWancji pXłowXcU To powieWrYa powVWałXcU 
na VkuWek prowaTYonXcU prac ekVploaWacXjnXcU i WranVporWu. OTTYiałXwanie Wo bęTYie miało 
cUarakWer lokalnX.  
 
PowierYcUnia YiemiH glebX i YaVobX naWuralne  
RmianX ToWXcUcYaVowego VpoVobu użXWkowania poVYcYególnXcU Werenów położonXcU w 
granicacU projekWowanego TokumenWuH będą miałX wpłXw na powierYcUnię Yiemi oraY 
warunki poTłoża. Na WerenacU prYeYnacYonXcU poT YabuTowę mieVYkaniowąH uVługowąH 
akWXwności goVpoTarcYej oraY WerenacU o funkcji mieVYanej realiYacja nowXcU buTXnkówH 
elemenWów infraVWrukWurX komunikacXjnej i WecUnicYnej VpowoTuje YmniejVYenie fragmenWów 
powierYcUni biologicYnie cYXnnXcUH uVunięcie roślinności oraY wierYcUniej warVWwX glebX. 
OoniecYne będą YmianX w ukVYWałWowaniu WerenuH obejmujące mięTYX innXmi wXkonanie 
wXkopówH niwelacji i wXrównania powierYcUni Werenów. P miejVcacUH gTYie iVWniejące 
poTłoże grunWowe nie bęTYie poViaTać oTpowieTnicU parameWrów buTowlanXcU TojTYie To 
miejVcowej wXmianX grunWu. P poTłożu gromaTYone będą proTukWX ubocYneH powVWające 
poTcYaV nowXcU proceVów proTukcXjnXcU lub WecUnologicYnXcUH o oTmiennXcU cecUacU niż 
uWworX naWuralne. RaVięg Ymian oraY wielkość oTTYiałXwań warunkowane będą Vkalą 
projekWowanXcU inweVWXcjiH YwłaVYcYa powierYcUnią YabuTowX oraY głębokością 
prowaTYonXcU prac YiemnXcU. OTTYiałXwania We Vą jeTnak nieuniknione na obVYaracUH na 
kWórXcU prYewiTuje Vię roYwój goVpoTarcYX i VpołecYnX. PrYeYnacYenie na WerenX wolne oT 
YabuTowX VWanowi konWXnuację ToWXcUcYaVowego VpoVobu wXkorYXVWania Wego Werenu i nie 
bęTYie wiąYało Vię Y prYekVYWałceniem powierYcUni Yiemi.  
PonaTWo w projekcie VWuTium prYewiTuje Vię WerenX prYeYnacYone poT powierYcUniową 
ekVploaWację kopalin poVpoliWXcU. Piąże Vię Wo Y uVunięciem wierYcUniej warVWwX glebX oraY 
ingerencją w rYeźbę Werenu. Po YakońcYeniu wXTobXcia prYeTViębiorca jeVW YobowiąYanX To 
rekulWXwacji Werenu w wXYnacYonXm kierunku. 
 
PoTX  
PraY Y roYwojem Werenów mieVYkaniowXcUH uVługowXcUH proTukcXjnXcU oraY komunikacji 
Trogowej naVWąpiJ YwiękVYenie powierYcUni nieprYepuVYcYalnXcUH co bęTYie powoTowało 
oTwaTnianie Werenu i okreVowe prYeVuVYanieH YwiękVYenie YapoWrYebowania na woTęH wYroVW 
rXYXka prYeToVWawania Vię VubVWancji ropopocUoTnXcU oraY innXcU VubVWancji cUemicYnXcU 
To wóTH wYroVW licYbX YrYucanXcU ścieków. Łędą Wo oTTYiałXwania negaWXwneH kWóre można 
ogranicYXć lub całkowicie wXeliminować poprYeY roYwój infraVWrukWurX woTno - ściekowej. 
IVWniejącX VXVWem obiegu woTX ulegnie TalVYemuH minimalnemu prYekVYWałceniu w kierunku 
WXpowXm Tla Werenów YurbaniYowanXcU. Na obVYarYe gminX oTprowaTYanie ścieków opiera 
Vię na YbiornikacU beYoTpłXwowXcU i wXwoYie ścieków woYami aVeniYacXjnXmi oraY 
prYXTomowXcU ocYXVYcYalniacU ścieków. R Werenami WXmi wiąże Vię możliwość prYenikania 
YaniecYXVYcYeń To gleb i Talej wóT grunWowXcU. P celu minimaliYacji negaWXwnego 
oTTYiałXwania koniecYnX jeVW TalVYX roYwój VXVWemów kanaliYacXjnXcU oraY konWrola i 
moTerniYacja VWoVowanXcU Ybiorników beYoTpłXwowXcU i ocYXVYcYalni prYXTomowXcU. 
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Jakość YaVobów woTnXcU gminX w YnacYnXm VWopniu bęTYie Yależeć oT prawiTłowego 
prowaTYenia goVpoTarki woTno-ściekowej. RealiYacja uVWaleń projekWu VWuTium w YakreVie 
roYwoju Werenów inweVWXcXjnXcUH VpowoTuje wYroVW YapoWrYebowania na woTę a w 
konVekwencji YwiękVYenie ilości powVWałXcU ścieków (bXWowXcUH opaTowXcU i roYWopowXcU)H 
kWóre będą muViałX bXć w oTpowieTni VpoVób ocYXVYcYone i oTprowaTYone.  
Na WerenacU Wrwale uWwarTYonXcU (YabuTowanXcU i komunikacXjnXcU) należX VpoTYiewać Vię 
powVWania ścieków w poVWaci wóT opaTowXcU i roYWopowXcU. Ścieki Wakie należX oTpowieTni 
VpoVób YagoVpoTarować w granicX TYiałki inweVWoraH oTprowaTYić Ya pomocą VXVWemu 
kanaliYacji TeVYcYowej bądź innego urYąTYenia To oTprowaTYania wóT opaTowXcU i 
roYWopowXcU. RakreV prowaTYenia prac w YakreVie roYbuTowX Vieci kanaliYacXjnej bęTYie 
uYależnionX oT Wempa i roYmiarów nowXcU proceVów inweVWXcXjnXcU prowaTYonXcU na 
Werenie gminX oraY śroTków finanVowXcU ToVWępnXcU na Wen cel.  
 
RoślinXH YwierYęWaH różnoroTność biologicYna  
ProjekWowane YagoVpoTarowanie Werenów nie powinno wprowaTYić Yagrożeń Yarówno Tla 
florX i faunXH jak i różnoroTności biologicYnejH poT warunkiem beYwYglęTnego 
wXegYekwowania wVYXVWkicU uVWaleń YawarWXcU w projekWowanXm Tokumencie. 
PoWencjalnXm źróTłem Yagrożenia może bXć YaWem niepełna realiYacja wXWXcYnXcUH 
ToWXcYącXcU Yapewnienia oTpowieTniej jakości śroTowiVka na opiVXwanXm Werenie. Nowa 
VWrukWura funkcjonalno-prYeVWrYenna nie Ymieni VWopnia roYTrobnienia powierYcUni 
biologicYnie cYXnnejH gTXż nowe WerenX prYeYnacYone poT YainweVWowanie oTTalone Vą oT 
Werenów cennXcU poT wYglęTem prYXroTnicYXm i krajobraYowXm. JeTXnie WerenX rolnicYe 
będą prYeYnacYone poT YainweVWowanieH ale one nie oTYnacYają Vię iVWoWnXmi walorami 
prYXroTnicYXmi.  Nowa YabuTowa bęTYie uVXWuowana Y Tala oT korXWarYX ekologicYnXcU.  
 
OrajobraY  
PoTVWawowXm celem projekWowanego TokumenWu jeVW określenie prYeYnacYenia WerenówH w 
WXm  Tla  inweVWXcji  celu  publicYnegoH  oraY  określenia  VpoVobów  icU  YagoVpoTarowania  i  
YabuTowX. P kweVWii ocUronX walorów krajobraYowXcU projekW VWuTium określaJ kierunki 
Ymian w VWrukWurYe prYeVWrYennej gminX i prYeYnacYeniu WerenówH kierunki i wVkaźniki 
ToWXcYące YagoVpoTarowania oraY użXWkowania WerenówH w WXm WerenX wXłącYone VpoT 
YabuTowXH  YaVaTX  ocUronX  śroTowiVka  i  jego  YaVobówH  ocUronX  prYXroTX  i  krajobraYu  
kulWurowego.  
RoYwój YabuTowX wiąże Vię Y ogranicYeniem powierYcUni Werenów oWwarWXcUH prYeTe 
wVYXVWkim. PXnika Wo Y naWuralnego proceVu roYwoju VpołecYno–goVpoTarcYego gminX 
Pólka i jej bliVkiego VąVieTYWwa Y miaVWem Lublin - poT WXm wYglęTem YmianX Vą 
nieuniknione. JeTnocYeśnie parameWrX YabuTowX poYwalają na określenie cUarakWeru 
YabuTowXH kWórX poYwoli YacUować iVWniejącX krajobraY kulWurowX i wYbogaci go o nowe 
elemenWX. TerenX Yieleni urYąTYonejH Yieleni w TolinacU rYecYnXcUH WerenX laVów oraY WerenX 
rolneH uroYmaicają krajobraY. HarmonijnX krajobraY kulWurowXH łącYącX elemenWX naWuralne i 
anWropogenicYne może bXć barTYo cennX. TerenX TolinX rYeki ŁXVWrYXcX Ye wYglęTu na 
objęcie formami ocUronX prYXroTX oraY Yagrożenie powoTYią Vą wXłącYone VpoT YabuTowX. 
 
Parunki żXcia i YTrowie luTYi  
Proponowane funkcje nie wprowaTYą ToTaWkowXcU Yagrożeń Tla YTrowia luTYiH 
wXmagającXcU VWoVowania VWref ocUronnXcU cYX funkcji mogącXcU VWanowić źróTło 
poważnXcU awariiH ani YakłaTów o YwiękVYonXm cYX Weż TużXm rXYXku wXVWąpienia poważnej 
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awarii prYemXVłowej. Na WerenacU YagrożonXcU powoTYią projekW VWuTium YakaYuje 
wprowaTYania nowej YabuTowX. Na Werenie gminX Pólka nie wXVWępują uTokumenWowane 
obVYarX  narażone  na  oVuwanie  Vię maV  YiemnXcU.  PXVWępują jeTnak  obVYarX  
preTXVponowane To oVuwania Vię maV YiemnXcU. Na obVYaracU narażonXcU na oVuwanie Vię 
maV YiemnXcU oraY poWencjalnie YagrożonXcU oVuwaniem obowiąYuje YakaY lokaliYowania 
nowXcU buTXnków oraY TopuVYcYa Vię możliwość YacUowania iVWniejącej YabuTowXH beY 
możliwości jej roYbuTowX.  
OcUrona YTrowia mieVYkańców gminX bęTYie Yapewniona poprYeY VXVWem raWownicWwa 
meTXcYnego w ośroTkacU YTrowia. P wXniku YakłaTanXcU moTerniYacji i roYbuTowX 
infraVWrukWurX komunikacXjnejH WecUnicYnej i VpołecYnej naVWąpi poprawa VWanTarTu żXcia 
mieVYkańców. Uciążliwości UałaVowe YwiąYaną będą głównie Y eWapem realiYacji 
poVYcYególnXcU obiekWów kubaWurowXcU i infraVWrukWurX (praca maVYXn i urYąTYeń) oraY 
wYmożonXm rucUem komunikacXjnXm (ToVWawa Wowarów To nowopowVWałXcU obiekWów 
uVługowXcUH prYemieVYcYanie Vię klienWów). PprowaTYone YmianX wpłXną poYXWXwnie na 
jakość iVWniejącXcU prYeVWrYeni żXcia VpołecYności.  
 
RabXWki i Tobra maWerialne  
ProjekW VWuTium uwYglęTnia iVWniejące na obVYarYe opracowania YabXWkiH kWóre objęWe Vą 
ocUroną. P obrębie wXYnacYonXcU VWanowiVk arcUeologicYnXcU należX prowaTYić 
roYpoYnanie arcUeologicYne wXprYeTYające prace buTowlane.  
Nie prYewiTuje VięH powVWania Yagrożeń Tla TYieTYicWwa kulWurowego gminX Pólka w YwiąYku 
Y realiYacją uVWaleń projekWu VWuTium.  
RoYwój YabuTowX prYXcYXni Vię To YaVpokojenia poWrYeb mieVYkaniowXcU mieVYkańców. 
RoYwój funkcji uVługowXcU i proTukcXjnXcU prYXcYXni Vię To wXWworYenia Tóbr i uVługH kWóre 
można  VprYeTaćH  a  w  konVekwencji  To  wYroVWu  TocUoTów  mieVYkańców.  ŁuTowa  nowXcU  
Tróg  oraY  roYbuTowa  i  moTerniYacja  już iVWniejącXcU  prYXcYXnią Vię To  poprawX  icU  
VWanTarTów a co Ya WXm iTYie będą miałX korYXVWnX wpłXw na Tobra maWerialne. RealiYacja 
Werenów infraVWrukWurX WecUnicYnej oraY buTowa Tróg prYXcYXnią Vię To wYroVWu wXTaWków 
buTżeWowXcU VamorYąTu. TerenX Yieleni i uVług VporWu i rekreacji VWanowią YaplecYe 
wXpocYXnkowo–rekreacXjne. 
 
 

6.3.  Ppływ usWaleń projekWu sWuTium na usWawowe formy ocUrony prYyroTy 

Na obVYarYe gminX Pólka YnajTują Vię naVWępujące formX ocUronX prYXroTXJ 
- ObVYar CUronionego OrajobraYu Molina Ciemięgi; 
- obVYar NaWura 2000 ŁXVWrYXca Jakubowicka PLH060096;   
- 11 pomników prYXroTXJ pojeTXncYe TrYewa oraY grupX TrYew (w WXm VYpalerX i aleje). 

 
ObVzar cUronionego krajobrazu 

ObVYar CUronionego OrajobraYu „Molina Ciemięgi” Wo wXjąWkowaH VYcYególnie poT 
wYglęTem krajobraYowXmH Tolina rYecYnaH Yajmująca powierYcUnię 2 627 Ua. PrYeTmioWem 
ocUronX jeVW Tolina CiemięgiH kWóra VWanowi oś UXTrograficYną i krajobraYową obVYaru Y 
Werenami beYpośreTnio prYXległXmi. 

P najbliżVYXm VąVieTYWwie obVYaru cUronionego krajobraYu projekW VWuTium nie 
TopuVYcYa realiYacji inweVWXcji kWóre mogłXbX w YnacYącX VpoVób oTTYiałXwać na obVYar 
cUronionX. 
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P Woku VporYąTYania projekWu VWuTium RegionalnX MXrekWor OcUronX ŚroTowiVka w LublinieH  
oTmówił uYgoTnienia projekWu VWuTiumH Ye wYglęTu na wVkaYanie w obrębie ŁXVaków Werenu 
YabuTowX uVług WurXVWXki Y TopuVYcYeniem YabuTowX rekreacji inTXwiTualnej (UT)H kWórX 
YoVWał wXYnacYonX w granicacU ObVYaru CUronionego OrajobraYu „Molina Ciemięgi”H na VWoku 
o TużXm VpaTku. PonaTWo organ wVkaYał abX Tla opiVXwanego Werenu w Weście TokumenWu 
wprowaTYić YapiVX YgoTne Y YakaYami określonXmi w roYporYąTYeniu PojewoTX LubelVkiego 
Y Tnia Y Tnia 17 luWego 2006 r. w Vprawie ObVYaru CUronionego OrajobraYu „Molina Ciemięgi”H 
ponieważ w obrębie Wej formX ocUronX prYXroTX obowiąYuje YakaY realiYacji prYeTVięwYięć 
mogącXcU YnacYąco oTTYiałXwać na śroTowiVko w roYumieniu prYepiVów uVWawX Y Tnia  
3 paźTYiernika 2008 r. o uToVWępnianiu informacji o śroTowiVku i jego ocUronieH uTYiale 
VpołecYeńVWwa w ocUronie śroTowiVka oraY o ocenacU oTTYiałXwania na śroTowiVko. 
 
P YwiąYku Y powXżVYXm oTVWąpiono oT wVkaYXwania funkcji YabuTowX uVług WurXVWXki UT i 
wprowaTYono Wam funkcje Re – WerenX rolnicYe Y TużXm uTYiałem użXWków YielonXcU. 
 
 
ObVzar NaWura 2000 

Na poTVWawie prYeprowaTYonXcU analiY śroTowiVkaH jego jakości oraY analiY iVWniejącXcU 
TokumenWów planiVWXcYnXcUH w WXm obowiąYującego VWuTium oraY niniejVYego projekWu 
VWuTiumH VWwierTYa VięH że projekW VWuTium nie bęTYie negaWXwnie oTTYiałXwać na obVYar 
NaWura 2000 ŁXVWrYXca Jakubowicka PLH060096.  

ObVYar położonX jeVW w śroTkowej i północnej cYęści gminX i cUroni obVYarX VieTliVkoweH 
mające YnacYenie Tla PVpólnoWX (ORP). ProjekW VWuTium na obVYarYe NaWura 2000 
wprowaTYa naVWępujące kierunki YagoVpoTarowania prYeVWrYennego wXnikające Y jego 
akWualnego użXWkowania Wj. PS - woTX powierYcUnioweH Re – rolnicWwo ekVWenVXwneH RL – 
laVX. Raproponowane kierunki YagoVpoTarowania prYeVWrYennego Vą WożVame Y obecnXm 
pokrXciem Werenu i nie wprowaTYają iVWoWnXcU Ymian w icU beYpośreTnim VąVieTYWwie. 

AnaliYując YapiVX projekWu VWuTiumH VWwierTYa Vię że planowane kierunki 
YagoVpoTarowania gminX Pólka Vą YgoTne Y prYXjęWXmi celami ocUronX obVYaru NaWura 
2000. Nie wpłXną one negaWXwnie na VieTliVka prYXroTnicYe oraY na VieTliVka gaWunków roślin 
i YwierYąWH a Wakże na gaWunki Tla kWórXcU YoVWałX uWworYone oraY na icU inWegralność. 

 
P granicacU opracowania nie wXVWępuje obVYar europejVkiej Vieci ekologicYnej ObVYaru 

NaWura 2000 „ŚwiTnik” PLH060021. JeTnak jeVW Wo obVYar granicYącX beYpośreTnio Y granicą 
gminX Pólka oraY Werenami loWniVka ŚwiTnik. OcUroną objęWa jeVW najlicYniejVYa Y 7 YwarWXcU 
kolonii  VuVła  perełkowanego  w  PolVce.  RgoTnie  Ye  SWanTarTowXm  ŃormularYem  ManXcU  
ObVYarów NaWura 2000 obiekW położonX jeVW na PXżXnie LubelVkiejH na płaVkowXżu 
świTnickim. JeVW Wo WrawiaVWa płXWa loWniVka. PXmiarX loWniVka Vą naVWępująceJ Tługość 1240 
m (północ - połuTnie)H VYerokość 1000 m (wVcUóT-YacUóT). Teren loWniVka jeVW minimalnie 
nacUXlonX w kierunku północnXm. TrawiaVWa powierYcUnia loWniVka jeVW w VpoVób ciągłX 
konVerwowana  (wXrównXwane  Vą nierówności  i  poTViewana  jeVW  Wrawa).  Całość loWniVka  
koVYona jeVW TwukroWnieH naWomiaVW paVX VWarWowe - 6-kroWnie w ciągu roku.. 

ŃormX YagoVpoTarowania Werenu (YabuTowa mieVYkaniowaH uVługi i WrocUę prYemXVłu) 
poYa oTTYiałXwaniem loWniVkaH nie powinnX wpłXnąć niekorYXVWnie na warunki VieTliVkowe 
VuVła perełkowanego. PłaTYWwo planiVWXcYne uVWaleń projekWu VWuTium nie wXkracYa poYa 
granice opracowania i ToTaWkowo nie może wXkracYać poYa granice gminX (właTY 
VamorYąTowXcU) i TlaWego projekW VWuTium na obVYarYe gminX Pólka nie może roYVWrYXgać o 

https://sip.lex.pl/#/document/17497783?cm=DOCUMENT
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formacU ocUronX kolonii VuVła. R Trugiej VWronX oTTYielne roYpaWrXwanie oTTYiałXwania 
loWniVka na populację VuVła nie ma uYaVaTnienia merXWorXcYnego ponieważ loWniVko może 
funkcjonować jeTXnie jako całość. P konkluYji można prYXWocYXć wnioVek Y RaporWuH iż 
„planowana inweVWXcja nie Yagraża inWegralności obVYaru NATURA 2000”.  

R inicjaWXwX PorWu LoWnicYego Lublin SA YoVWała powołana ŃunTacja OcUronX SuVła 
Perełkowanego. Celem funTacji jeVW wVpieranie PorWu LoWnicYego w YarYąTYaniu VpecjalnXm 
obVYarem ocUronX NATURA 2000 oraY w pocYXnaniacU YmierYającXcU To Yapewnienia 
właściwXcU warunków ocUronX populacji VuVła perełkowanego. JeTnocYeśnie warWo YaTać 
pXWanieH co Vię VWało Y warunkami VieTliVkowXmi VuVła na WrawiaVWXm loWniVku w ŚwiTnikuH 
Vkoro populacja licYąca około 10000 VYWuk w ciągu kilku laW Ymalała To kilkuVeW oVobnikówH i 
cYX wXiYolowana i VYWucYnie powVWała (YaVieTlona) populacja VuVła perełkowanego ma VYanVe 
na prYeWrwanie beY pomocX cYłowieka. Skoro projekWowana inweVWXcja nie bęTYie VWanowić 
iVWoWnego Yagrożenia Tla populacji VuVłaH Wo należX Ywrócić VYcYególną uwagę na koniecYność 
uWrYXmania ToWXcUcYaVowego użXWkowania loWniVka w ŚwiTnikuH cYego nie można YapiVać 
jako obowiąYującego uVWalenia VWuTium w omawianXm Tokumencie planiVWXcYnXm. P 
świeWle powXżVYegoH Ya nieYwXkle iVWoWne uYnaje Vię YnaleYienie prYXcYXn Wak YnacYnego 
VpaTku populacji VuVła perełkowanego jeVYcYe prYeT roYpocYęciem prac i funkcjonowaniem 
loWniVka. 

 
IVWniejące pomniki przyroTy  

Na analiYowanXm obVYarYe wXVWępuje 11 pomników prYXroTX w poVWaci pojeTXncYXcU 
TrYew oraY grup TrYew. P beYpośreTnim VąVieTYWwie pomników nie wprowaTYa Vię Ymian 
mogącXcU YnacYąco na nie oTTYiałXwać (prYeYnacYenie Werenów VąVieTnicU poYoVWaje Wakie 
VameH jakie uVWala YmienianX TokumenW). 
 
Planowane formy ocUrony przyroTy 

Gmina Pólka nie planuje powołania form ocUronX prYXroTXH kWóre możliwe Vą To 
uWworYenia prYeY gminęH Wj. pomników prYXroTXH VWanowiVk TokumenWacXjnXcUH użXWków 
ekologicYnXcU lub YeVpołów prYXroTnicYo-krajobraYowXcUH Y Wego wYglęTu nie wVkaYuje Vię 
icU jako planowanXcU cYX projekWowanXcU form ocUronX prYXroTX.   

Nie wVkaYuje Vię To objęcia ocUroną również wVkaYXwanXcU ToWXcUcYaVowXm VWuTiumJ 
reYerwaWu „ŁXVa Góra” poT wVią Sobianowice oraY obVYaru CUronionego OrajobraYu „Molina 
ŁXVWrYXcX” Ye wYglęTu na brak VWoVownXcU kompeWencji raTX gminX To icU powołXwania. 
NależX również YaYnacYXćH że organX właściwe To uWworYenia ww. form ocUronX prYXroTX nie 
złożyłX w WXm YakreVie żaTnXcU wnioVków To projekWu YmianX VWuTium. AkWualnie nie iVWnieje 
również TokumenWacja prYXroTnicYa świaTcYąca o YamiarYe icU powołania. 

PVYelkie YagoVpoTarowanie i goVpoTarowanie w obrębie obVYarów objęWXcU ocUroną 
regulują prYepiVX oTrębne w Wej mierYe. 

Na  WerenacU  położonXcU  w  granicacU  obVYarów  NATURA  2000  SOO  „ŁXVWrYXca  
Jakubowicka” (koT PLH060096) obowiąYują ogranicYenia wXnikające Y prYepiVów oTrębnXcUH 
w VYcYególności Y uVWawX o ocUronie prYXroTX oraY Y obowiąYującego Planu RaTań 
OcUronnXcU. 

Objęcie ocUroną prawną obVYarów lub obiekWów cennXcU prYXroTnicYo wXmaga 
prYeprowaTYenia proceTurX określonej prYepiVami oTrębnXmi. UcUwała RaTX GminXH 
ucUwała Sejmiku PojewóTYWwa lub VWoVowne roYporYąTYenia o uVWanowieniu Tanej formX 
ocUronX  prYXroTX  określą w  raYie  jego  uWworYenia  ogranicYeniaH  YakaYX  i  nakaYX  ToWXcYące  
Tanego obiekWu lub VpoVobu goVpoTarowania i użXWkowania na TanXm obVYarYe.  
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6.4. Oompleksowa ocena wpływu na śroTowisko projekWu sWuTium (…) w ujęciu 

scenariusYowym 

PeTług VWanu na TYień 31.12.2016 r. licYba luTności gminX wXnoViła 11795 mieVYkańców 
(wg  TanXcU  GUS).  OT  2006  r.  (analiYowanX  okreV)  luTność gminX  Póolka  ulega  
VXVWemaWXcYnemu wYroVWowi (w 2016 r. licYba mieVYkańców YwiękVYXła Vię o ok. 26% w 
VWoVunku To 2006 r.). PeTług prognoYX luTności11 na laWa 2015-2035 (weTług GUS) na 
Werenie gminX proceV Wen bęTYie Vię uWrYXmXwał w TalVYXm ciągu. Óimo WoH akWualna VXWuacja 
goVpoTarcYo – ekonomicYna na świecieH wVkaYujeH że prYekVYWałcanie Werenu w kierunku 
YabuTowanXcU bęTYie poVWępować Tużo wolniej niż ToWXcUcYaV. P VcenariuVYu VWagnacXjnXm 
można uYnaćH że licYba mieVYkańców uWrYXma Vię na poTobnXm poYiomie lub ulegnie 
nieYnacYnemu VpaTkowiH co VpowoTuje YmniejVYenie lub uWrYXmanie proTukcji oTpaTów i 
beYpośreTniej preVji na śroTowiVko na poYiomie YbliżonXm To ToWXcUcYaVowego. CYeść 
Werenów rolnXcU oraY ugorowanXcU ulegnie VamoYaleVieniu. RóżnoroTność biologicYna 
bęTYie wYraVWać. Ciągi ekologicYne poYoVWaną akWXwneH a barierX ekologicYne będą 
oTTYiałXwać w ToWXcUcYaVowXm naVileniu. Jakość żXcia mieVYkańców może Vię pogorVYXć Y 
powoTów nieYależnXcU oT uVWaleń VWuTium. 

ScenariuVY proroYwojowXH YakłaTaH że YmianX VpoVobu użXWkowania wXnikające Y 
ocenianego projekWu VpowoTują roYwój YabuTowX oraY YainweVWowanie Werenów 
proTukcXjnXcU i uVługowXcU. NaVWąpi nieYnacYnX wYroVW licYbX mieVYkańców. SpowoTuje Wo 
YwiękVYenie wXWwarYania YaniecYXVYcYeń gaYowXcU i pXłowXcU (ogrYewanie i 
YaniecYXVYcYenia komunikacXjne) oraY oTpaTów VWałXcU i płXnnXcU Y koniecYnością icU 
uWXliYacji i poWencjalnXm Yagrożeniem YaniecYXVYcYenia śroTowiVka (glebaH woTX 
powierYcUniowe i poTYiemne). RwiękVYX Vię pobór wóT grunWowXcU. 

AnaliYa projekWu VWuTium poYwala VWwierTYićH że TalVYX roYwój YagoVpoTarowania 
prYeVWrYennego poVYcYególnXcU Werenów bęTYie wXkaYXwał WenTencje To uYupełniania i 
YagęVYcYania iVWniejącej YabuTowX oraY YainweVWowania obVYarów poTporYąTkowanXcU 
iVWniejącemu już i projekWowanemu ukłaTowi Trogowemu oraY Vieci infraVWrukWurX 
WecUnicYnej. 

PrYXjęWX kierunek roYwoju jeVW korYXVWnXH ponieważ Y jeTnej VWronX prYXcYXni Vię To 
makVXmalnego wXkorYXVWania Werenów już YainweVWowanXcUH VWworYX nowe obVYarX 
poWencjalne To YagoVpoTarowaniaH a WXm VamXm ogranicYX YagoVpoTarowXwanie nowXcU 
Werenów i nieuYaVaTnione roYpraVYanie YabuTowX w Wej VWrefieH Y Trugiej VWronX Taje 
możliwość pełniejVYego wXkorYXVWania iVWniejącej Vieci infraVWrukWuralnej. 

MoTaWkowo VWuTium YabeYpiecYa VięgacYe ekologicYne w poVWaci Werenów oWwarWXcU oraY 
pomocnicYo Werenów Yieleni urYąTYonej (parkówH Yieleńców i paVów Yieleni …) poYwalające 
na uWrYXmanie łącYności Y najcenniejVYXmi obVYarami prYXroTnicYXmi. RagęVYcYenie 
YabuTowX oraY powVWanie nowXcU ciągów komunikacXjnXcU i YwiękVYenie naWężenia rucUu 
pojaYTówH bęTYie jeTnak naVilać oTTYiałXwanie barier ekologicYnXcUH co YmniejVYX 
możliwości migracXjne i możliwości wXmianX genów w prYXpaTku wielu gaWunków roślin i 
YwierYąW. 

LokaliYacja Werenów mogącXcU nieść uciążliwości (prYeTe wVYXVWkim akWXwności 
goVpoTarcYej i Werenów komunikacji) nawiąYuje To ToWXcUcYaVowego prYeYnacYenia w 
obowiąYującXm VWuTium lub iVWniejącego YagoVpoTarowania WerenuH Yapewniając 
                                                             
11 Rałożenia To prognoYX luTności Vą wXnikiem uVWaleń ekVperWów Głównego UrYęTu SWaWXVWXcYnegoH RYąTowej 
RaTX LuTnościowej i OomiWeWu Nauk MemograficYnXcU PolVkiej AkaTemii Nauk 
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jeTnocYeśnie ocUronę luTYi i obVYarów cennXcU prYXroTnicYo. Uciążliwość wXmienionXcU 
obiekWów nie powinna bXć oTcYuwalna poYa icU granicami (Y wXjąWkiem Ymian krajobraYu i 
naVilenia rucUu pojaYTów). Óoże YwiękVYXć Vię Yagrożenie pożarowe na WerenacU RL i RLn na 
VucUXcU VieTliVkacU.  

Ragrożenia naTYwXcYajne (Vkażenie wóT) Vą mało prawTopoTobneH Ye wYglęTu na ogólne 
uVWalenia projekWu VWuTium ToWXcYące YaVaT obVługi w YakreVie infraVWrukWurX WecUnicYnej. 
Jakość żXcia mieVYkańców nie ulegnie pogorVYeniu (prYejściowe i oTwracalne YmianX 
negaWXwne Vą możliwe na WerenacU w Wrakcie YabuTowX). 

RaproponowanX VpoVób YagoVpoTarowania nie powinien wXwołXwać konflikWów Y 
sąVieTnimi gminami. 

 
 
AnaliYa powXżej TokonanXcU ocen cYąVWkowXcU w WXm Wabeli oTTYiałXwań 

poVYcYególnXcU Werenów poYwoliła YwalorXYować i ocenić poVYcYególne oTTYiałXwania w 
Vkali całego obVYaru objęWego VWuTium. 

Mla więkVYości oTTYiałXwańH icU VkuWki śroTowiVkowe Yależą oT pola powierYcUni obVYaruH 
będącego icU źróTłem. JeTnak cYęść oTTYiałXwań powoTuje VkuWki nieWXpoweH nieYależne oT 
Wego parameWru. Płaściwość Wą uwYglęTniono w YbiorcYej Wabeli oTTYiałXwań YamieVYcYonej 
poniżej. 
 
Tabela 16. Rbiorcza Wabela poWencjalnycU wpływów projekWu VWuTium na śroTowiVko 

 
OomponenW 
śroTowiVka 

OMMRIAŁQPANIN NINOORRQSTNN OMMRIAŁQPANIN OORRQSTNN 

R NR
 

O M O
M 

N
O

 

L R Ł P S P
 

R NR
 

O M O
M 

N
O

 

L R Ł P S P
 

PoTX 
powierYcU.  X   X  X    X   X  X               

PoTX 
poTYiemne  X   X  X   X    X  X               

Jakość 
powieWrYa  X   X  X    X   X  X               

OlimaW 
lokalnX  X   X   X  X    X  X               

OlimaW 
akuVWXcYnX  X   X  X   X    X  X               

PowierYcU. 
Yiemi  X   X   X  X   X   X               

GlebX  X  X  X X   X X              
ŁioróżnoroT
ność 
biologicYna 

 X   X   X  X    X  X  X              

Ńauna X   X  X X  X  X              
Ńlora  X  X  X X  X  X              
ŃormX 
ocUronX 
prYXroTX i 
Tóbr kulWurX 

             X   X   X  X  X   X   X  

OrajobraY              X  X  X X   X  X 
RaVobX 
naWuralne  X   X   X  X   X   X               

CYłowiek  X  X  X    X X              
Mobra              X  X  X X   X X  
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maWerialne 
LegenTaJ  R  –  YnacYąceH  NR  –  nieYnacYące;  O  –  króWkoWrwałeH  M  –  TługoWrwałe;  OM  –  
oTwracalneH NO – nieoTwracalne; L – lokalneH R – regionalne; Ł – beYpośreTnieH P – 
pośreTnieH S – VkumulowaneH P – wWórne 
X - oTTYiałXwanie wXVWępujeH - brak oTTYiałXwania 
ŹróTłoJ Opracowanie właVne na poTVWawie analiz projekWu VWuTium 
 

OażTa TYiałalność cYłowieka prowaTYi To Ymian w śroTowiVku naWuralnXm. ParWo 
pamięWaćH że WerenX polneH ugorowe i łąkowo-paVWwiVkowe oraY laVX proTukcXjne 
(VYcYególnie pocUoTYące Y VaTYenia) jak również parki leśneH YieleńceH uYnawane prYeY 
więkVYość luTYi Ya „naWuralne” Vą w rYecYXwiVWości YbiorowiVkami nieWrwałXmiH 
uWrYXmXwanXmi w VWanie poYornej równowagi prYeY cYłowieka. CYłowiek nie jeVW poT WXm 
wYglęTem wXjąWkiem. P prYXpaTku jeTnXcU Werenów akWualnX jeVW problem „cYX 
prYekVYWałcać śroTowiVko?”H a w prYXpaTku innXcU „jakicU Ymian można Tokonać beY iVWoWnej 
Teformacji krajobraYuH beY Yubożenia bioróżnoroTnościH beY pogorVYenia warunków żXcia 
luTYiH iWT.?”. Spełnienie WXcU wVYXVWkicU wXmogów nie YawVYe jeVW możliwe i poYoVWaje wXbór 
kompromiVu uwYglęTniającego inWereVX obecnie żXjącXcU luTYi oraY poWrYebę YacUowania 
wVYXVWkicU VkłaTników śroTowiVkaH kWóre Vą warWością Vamą w VobieH ale mogą bXć Weż 
iVWoWne Tla prYXVYłXcU pokoleń. 
 

Sumując jeTnak wVYXVWkie pluVX i minuVX proponowanXcU roYwiąYańH oTTYiałXwanie 
projekWu VWuTium na śroTowiVko uYnano Ya korYXVWneH ponieważJ 
− prYXcYXnia Vię To porYąTkowania ToWXcUcYaVowej VWrukWurX funkcjonalnej; 
− inWenVXfikuje YabuTowę w VWopniu nie pogarVYającXm warunków żXcia i YamieVYkiwania 

luTYi oraY funkcjonowania śroTowiVka prYXroTnicYegoH prYeciwTYiałając jeTnocYeśnie 
beYplanowemu roYpraVYaniu YabuTowXH w WXm na obVYarX cenne prYXroTnicYo 
(pośreTnio Yapobiega icU TegraTacji); 

− reVpekWuje obVYarX ocUronione i obVYarX cenne poT wYglęTem prYXroTnicYXm; 
− wVkaYuje roYwiąYania Yapewniające ocUronę abioWXcYnXcU komponenWów śroTowiVka 

(m.in. poprYeY uVWalenia Tla obVYarów funkcjonalnXcU oraY uVWalenia ocUronX śroTowiVkaH 
uVWalenia Tla form ocUronX oraY uVWalenia Tla YaopaWrYenia w infraVWrukWurę WecUnicYną i 
komunikację iWT.)H TYięki cYemu cUronione bęTYie również żXcie i YTrowie cYłowieka. 
PTrożenie wVkaYanXcU w VWuTium roYwiąYań prYXcYXni Vię nie WXlko To poprawX jakości 
śroTowiVkaH ale Wakże jakości żXcia mieVYkańców. 

 
PoTVumowującH projekW VWuTium YoVWał opracowanX Y uwYglęTnieniem poWrYebX 

YacUowania Wrwałości poTVWawowXcU proceVów prYXroTnicYXcUH równowagi biologicYnej i 
YaVaT Yrównoważonego roYwojuH uwYglęTniającego prawa luTYi To korYXVWania Ye 
śroTowiVka prYXroTnicYego oraY obowiąYek jego ocUronX. UwYglęTniono różne formX 
prawne ocUronX prYXroTX i śroTowiVka. Nowe WerenX o YwiękVYonej uciążliwości YoVWałX 
YlokaliYowane w miejVcacU najmniej koliTującXcU Y poWrYebami ocUronX śroTowiVka 
naWuralnego oraY wXmogami ocUronX warunków żXcia luTYi (WerenX prYemXVłowe). 
OTTYiałXwania na śroTowiVko (Tla więkVYości obVYarów o naVileniu małXm lub śreTnim) 
wXnikające Y prYeTłożonego projekWu Vą możliwe To YaakcepWowania. 
 
7. RORPIĄRANIA ÓAJĄCN NA CNLU RAPOŁINGANINH OGRANICRNNIN LUŁ OOÓPNNSACJĘ 

PRRYROMNICRĄ NNGATYPNNGO OMMRIAŁYPANIA NA ŚROMOPISOO 
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RealiYacja poliWXki prYeVWrYennej określonej w ocenianXm projekcie VWuTiumH nie 
pociągnie Ya Vobą poważnXcU VkuWków śroTowiVkowXcU. PoWencjalne oTTYiałXwania 
negaWXwne mają cUarakWer lokalnX cUociaż mogą bXć TługoWrwałe. P celu icU 
YminimaliYowania Yaproponowano poniżej VYereg Yabiegów łagoTYącXcU. 

Na całXm obVYarYe objęWXm opracowaniem należXJ 
− konWrolować umieVYcYenie w krajobraYie nowXcU obiekWów jakJ maVYWX Welefonii 

komórkowejH maVYWX WelewiYXjne i VWoVować roYwiąYania maVkujące; 
− poTejmować TalVYe TYiałania YmierYające To eliminacji iVWniejącXcU i poWencjalnXcU 

YagrożeńH w WXm m.in. uregulowanie goVpoTarki woTno-ściekowejH moTerniYacja wraY Y 
ewenWualną roYbuTową ocYXVYcYalni ściekówH promocja ekologicYnXcU źróTeł ciepłaH iWp. 
 

Tabela 17. ReVWawienie zabiegów łagoTzącycU uVWalenia projekWu VWuTium 
GRUPQ 

TNRNNÓP 
RAŁINGI ŁAGOMRĄCN 

UP 
UOV 

UPIRP 
U 

UT 
U-UU 
UÓ 
ÓU 
ÓP 

ÓNIÓNi 
RÓIÓN 

RÓ 
AG 
AGr 

AGIUC  
RM 
RP 

RPIUÓ 
US 
RC 
R 
RI 

− beYwYglęTnie uWrYXmać iVWniejąceH a w miarę możliwości Tążyć To wprowaTYania nowXcU 
Werenów Yieleni o wielowarVWwowej Wj. Yróżnicowanej VWrukWurYe pionowej; 

− należX Tążyć To Vcalania i łącYenia YeVpołów biocenoWXcYnXcUH m.in. poprYeY uYupełnianie 
naVaTYeń wYTłuż ciągów komunikacXjnXcUH ToleVieniaH projekWowanie Yieleni w VpoVób 
uwYglęTniającX połącYenie Werenów Y Werenami najcenniejVYXmi (oTTYiałXwanie 1 i 0) – 
kVYWałWowanie prYeVWrYeni powinno uwYglęTniać YacUowanie łącYności Y Werenami YaVilającXmi; 

− Yaleca Vię uVXVWemaWXYowanie VWrukWurX VYaWX roślinnej jako całościH Yłożonej Y ukłaTów 
grupowXcU i liniowXcU pełniącXcU funkcje łącYnikówH ułaWwiającXcU migracje roślin i YwierYąW; 

− należX poprawić obecną VWrukWurę Yieleni urYąTYonej i iYolacXjnej. Óożna Wo oViągnąć poprYeY 
uYupełnienie roślinności wXVokiej krYewami wXkaYującXmi właściwości TźwiękocUłonneH np. 
głógH berberXVH leVYcYXna iWp.; 

− należX unikać poYoVWawiania w obrębie TYiałek TużXcU powierYcUni poYbawionXcU pokrXwX 
roślinnejH nowa roślinność powinna bXć wprowaTYana beYpośreTnio po YakońcYeniu robóW 
buTowlanXcU; 

− kVYWałWowanie roślinności w obrębie TYiałek należX oprYeć o właściwX Tobór gaWunków. NależX 
preferować prYeTe wVYXVWkim roTYime gaWunki roślinH krYewX umożliwiające Tobre warunki 
bXWowania faunXH VYcYególnie VVaków i pWaków; 

− dążyć To włącYenia buTXnków w VWrukWurę ekoVXVWemów (VWworYenie powierYcUni biologicYnie 
cYXnnXcU)H np. poprYeYJ wprowaTYenie roślin pnącXcU na pionowe i puVWe płaVYcYXYnX; 

− należX wprowaTYać Yieleń iYolacXjną w miejVcacU VWXku koliTującXcU Ye Vobą funkcjiH np. 
prYemXVłowej Y mieVYkaniową; 

PN 

− należX poprawić obecną VWrukWurę Yieleni iYolującej YabuTowę mieVYkaniową prYeT 
niekorYXVWnXm oTTYiałXwaniem WXcU Werenów (uYupełnienie roślinności wXVokiej krYewami 
wXkaYującXmi właściwości TźwiękocUłonneH np. głógH berberXVH leVYcYXna iWp. Y preferencją 
gaWunków roTYimXcU); 

− Ye wYglęTu na barTYo bliVkie VąVieTYWwo buTXnków mieVYkalnXcU należX wXYnacYXć paVX 
ocUronne; 

− VWoVowanie paVa buforowego pomięTYX wXrobiVkiem a oWacYającXmi go VieTliVkami; 
− ogranicYenie YapXlenia poprYeY YraVYanie w okreVacU VuVYX Tróg WecUnologicYnXcUH placów 

manewrowXcU oraY powierYcUni Werenu YakłaTów prYeróbcYXcU; 
− prawiTłowa organiYacja prac wXTobXwcYXcU i WranVporWowXcU oraY TopuVYcYenie To robóW 

Vprawnego WecUnicYnie VprYęWu w celu minimaliYacji UałaVu (oTTYiałXwanie akuVWXcYne winno 
YamXkać Vię w granicacU wXrobiVka); 

− ToVWoVowanie kierunku rekulWXwacji To VWanu oWacYającej prYXroTX; 

ITH  
komuni-  

kacja  

− należX prYXgoWować projekW Yieleni iYolacXjnej wYTłuż Tróg; 
− należX poprawić obecną VWrukWurę Yieleni iYolującej YabuTowę mieVYkaniową prYeT 

niekorYXVWnXm oTTYiałXwaniem WXcU Werenów (uYupełnienie roślinności wXVokiej krYewami 
wXkaYującXmi właściwości TźwiękocUłonneH np. głógH berberXVH leVYcYXna iWp. Y preferencją 
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gaWunków roTYimXcU);  
− wYTłuż ciągów komunikacXjnXcU należX wprowaTYać roślinność nawiąYującą To 

VponWanicYnXcU YbiorowiVk YaroślowXcUH paVX Yieleni prYXTrożnej YnacYnie ogranicYają YaVięg i 
VWopień Vkażeń poprYeY wXmuVYanie poTłużnego prYepłXwu powieWrYa prYX uWruTnionXm 
poprYecYnXm. MYięki Wemu YmniejVYa Vię YaVięg roYprYeVWrYeniania YaniecYXVYcYeń pXłowXcUH 
gaYowXcU i UałaVu. PonaTWo Yieleń prYXTrożna ma YnacYne właściwości abVorpcXjne 
YaniecYXVYcYeń;  

− realiYacja obiekWów infraVWrukWurX;  
− pomiarX poYiomu UałaVu loWnicYego powinnX bXć wXkonXwane co 5 laW prYeY PorW LoWnicYX na 

obVYarYe oWacYającXm loWniVko; 
− w prYXpaTku ObVYaru NaWura 2000 „ŚwiTnik” PLH060021 (położonX poYa Werenem gminX)H 

należX wXkonXwać corocYną inwenWarXYację populacji VuVła Y YaVWoVowaniem prYXjęWej 
jeTnoliWej meWoTX; 

− należX wprowaTYić YakaY YabuTowX mieVYkaniowej na obVYarYe ponaTnormaWXwnego UałaVu 
oraY Ymianę funkcji Tla iVWniejącej Wam YabuTowX mieVYkaniowej (głównie poT YabuTowę 
uVługową); 

RLH  
RLnH  

RH 
ReH  
PS  

− wVYelkie TYiałaniaH w WXm użXWkowanie Werenu powinno bXć poTporYąTkowane ocUronie 
prYXroTX;  

− należX ogranicYać To minimum obecność powierYcUni poYbawionXcU roślinności (ocUrona 
wóT grunWowXcU prYeT YaniecYXVYcYeniem);  

− należX Tążyć To minimaliYowania Ymian w iVWniejącej VWrukWurYe roślinności na WXcU WerenacU 
(poYa ważną funkcją prYXroTnicYą pełnią również ważną rolę eVWeWXcYną i kulWurową);  

− wVkaYane YacUowanie funkcjonowania iVWniejącXcU ekoVXVWemów w cYaVieH WYn. Wego Vamego 
VpoVobu użXWkowania;  

− należX YaprojekWować ścieżki i VYlaki WurXVWXcYne w celu VkanaliYowania rucUu WurXVWXcYnego 
(YagaTnienia We powinnX bXć włącYone To programu ocUronX śroTowiVka). PrYX wXYnacYaniu 
Wego WXpu ścieżek należX brać poT uwagę oTporność VieTliVkową YbiorowiVk roślinnXcU na rucU 
WurXVWXcYnX;  

− VYcYególną uwagę należX Ywrócić na ocUronę YaTrYewień i YakrYewień. P pierwVYej kolejności 
należX YacUować wVYXVWkie elemenWX Wego WXpuH naVWępnie prYeanaliYować możliwości 
uYupełnień w celu właściwego kVYWałWu i funkcjonowania lokalnXcU korXWarYX ekologicYnXcU;  

− należX prowaTYić cYXnną eTukację ekologicYną mieVYkańców. 
ŹróTłoJ Opracowanie właVne na poTVWawie projekWu VWuTium 
 

ProjekW VWuTium nie proponuje Werenów oraY TYiałań mającXcU na celu kompenVację 
negaWXwnego oTTYiałXwania na śroTowiVkoH Ye wYglęTu na brak wprowaTYanXcU Ymian w 
użXWkowaniu Werenów położonXcU na obVYaracU naWurowXcU lub w icU beYpośreTnim 
sąVieTYWwie. 
 
8. RORPIĄRANIA ALTNRNATYPNN MO RAPARTYCH P MOOUÓNNCIN ÓAJĄCN NA 

UPAMRN CNL I PRRNMÓIOT OCHRONY OŁSRARU NATURA 2000 

Na Werenie gminX Pólka YnajTuje Vię obVYarX NaWura 2000 ŁXVWrYXca Jakubowicka. 
RgoTnie Y poTroYTYiałem 6.3 nie prYewiTuje VięH abX projekW VWuTium wpłXwał negaWXwnie na 
analiYowaną formę ocUronX prYXroTX. 

PoYoVWałe najbliżVYe iVWniejące obVYarX NaWura 2000 WoJ ObVYar Specjalnej OcUronX – 
PoleVie  PLŁ060019  (położonX  w  oTległości  ok.  19  km  oT  granicX  gminX)  oraY  Specjalne  
ObVYarX OcUronX – ŚwiTnik PLH060021 (beYpośreTnio granicYX Y gminą oT wVcUoTu)H Molina 
ŚroTkowego PieprYa PLH060005 (ok. 6 km)H ŁrYeYicYno PLH060076 (ok. 18 km)H JeYiora 
UściwierVkie PLH060009 (ok. 19 km)H CUmiel PLH060001 (ok. 19 km) i OlVYanka PLH060012 
(ok. 20 km). 
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RaWem prYXjęWe w projekcie VWuTium roYwiąYania nie wpłXną negaWXwnie na cel i 
prYeTmioW ocUronX obVYaru NaWura 2000 i w YwiąYku Y WXm nie pojawia Vię poWrYeba uVWalenia 
roYwiąYań mającXcU na celu YapobieganieH ogranicYanie lub kompenVację prYXroTnicYą 
negaWXwnXcU oTTYiałXwań na śroTowiVko (YgoTnie Y arW. 51 uVW. 2 pkW. 3 liW. a i b UVWawX Y 
Tnia 3 paźTYiernika 2008 r. o uToVWępnianiu informacji o śroTowiVku i jego ocUronieH uTYiale 
VpołecYeńVWwa w ocUronie śroTowiVka oraY o ocenacU oTTYiałXwania na śroTowiVko).  

 
9. PROPORYCJN MOTYCRĄCN PRRNPIMYPANYCH ÓNTOM ANALIRY SOUTOÓP RNALIRACJI 

POSTANOPINŃ PROJNOTU STUMIUÓ (…) ORAR CRĘSTOTLIPOŚCI JNGO 

PRRNPROPAMRANIA 

ObowiąYujące prawo nie prYewiTuje VXVWemu moniWorowania prYeVWrYeniH co bXłobX 
najwłaściwVYXm prYXrYąTem To analiYX VkuWków realiYacji projekWu VWuTium. NajlepVYXm Y 
ToVWępnXcU narYęTYi prYewiTYianXcU w prawieH wXTaję Vię bXć ocena akWualności VWuTium i 
planów miejVcowXcU prYeprowaTYana prYeY wójWaH burmiVWrYa lub preYXTenWa miaVWa na 
poTVWawie  arW.  32  uVW.  1  i  212 uVWawX o planowaniu i YagoVpoTarowaniu prYeVWrYennXmH co 
najmniej raY w cYaVie kaTencji raTX.  

P ramacU wXmienionej analiYX Ymian w YagoVpoTarowaniu prYeVWrYennXm proponuje 
VięH abX Yawierała ona roYTYiał ToWXcYącX wpłXwu poVWanowień VWuTium na VWan śroTowiVka13 
oraY analiYę ewenWualnXcU Ymian jakimi VkuWkuje jego realiYacja w śroTowiVku (np. analiYę i 
ocenę VWanu poVYcYególnXcU komponenWów śroTowiVka w oparciu o wXniki pomiarów 
uYXVkanXcU  w  ramacU  konWroli  pańVWwowego  moniWoringu  śroTowiVka  lub  w  ramacU  
inTXwiTualnXcU YamówieńH analiYę i ocenę YgoTności wXpoVażenia Werenu w infraVWrukWurę 
WecUnicYną). 
 
10. OMMRIAŁYPANIN TRANSGRANICRNN 

Nie wXVWępuje koniecYność prYeprowaTYenia poVWępowania ToWXcYącego 
WranVgranicYnego oTTYiałXwania na śroTowiVko. 

 
11. STRNSRCRNNIN PROGNORY P JĘRYOU NINSPNCJALISTYCRNYÓ 

Celem prognoYX oTTYiałXwania na śroTowiVko jeVW opWXmaliYacja proceVu poTejmowania 
TecXYji YeYwalającej na Tane prYeYnacYenie i użXWkowanie Werenu. NaVWępuje Wo prYeY ocenę 
prYewiTXwanXcU VkuWków wpłXwu projekWu VWuTium na śroTowiVkoH kWóre mogą wXniknąć Y 

                                                             
12 uVW. 1. P celu ocenX akWualności VWuTium i planów miejVcowXcU wójWH burmiVWrY albo preYXTenW miaVWa 
Tokonuje analiYX Ymian w YagoVpoTarowaniu prYeVWrYennXm gminXH ocenia poVWępX w opracowXwaniu planów 
miejVcowXcU i opracowuje wieloleWnie programX icU VporYąTYania w nawiąYaniu To uVWaleń VWuTiumH Y 
uwYglęTnieniem TecXYji YamieVYcYonXcU w rejeVWracUH o kWórXcU mowa w arW. 57 uVW. 1-3 i arW. 67H oraY 
wnioVków w Vprawie VporYąTYenia lub YmianX planu miejVcowego. 
uVW. 2. PójWH burmiVWrY albo preYXTenW miaVWa prYekaYuje raTYie gminX wXniki analiYH o kWórXcU mowa w uVW. 1H 
po uYXVkaniu opinii gminnej lub innej właściwejH w roYumieniu arW. 8H komiVji urbaniVWXcYno-arcUiWekWonicYnejH 
co najmniej raY w cYaVie kaTencji raTX. RaTa gminX poTejmuje ucUwałę w Vprawie akWualności VWuTium i planów 
miejVcowXcUH a w prYXpaTku uYnania icU Ya nieakWualneH w całości lub w cYęściH poTejmuje TYiałaniaH o kWórXcU 
mowa w arW. 27. 
13 Jakość poVYcYególnXcU komponenWów śroTowiVka poTlega pomiarom i ocenomH a Wakże analiYom wpłXwu na 
nie różnXcU cYXnnikówH w WXm preVji anWropogenicYnej. MYiałalność w ramacU PańVWwowego ÓoniWoringu 
ŚroTowiVka ToWXcYX moniWoringu powieWrYaH wóTH gleb i YiemiH prYXroTXH UałaVuH pól elekWromagneWXcYnXcU. Na 
poYiomie wojewóTYWwa moniWoring prowaTYonX jeVW prYeY PojewóTYkiego InVpekWora OcUronX ŚroTowiVka. 
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wprowaTYenia YmianX funkcji oraY nowXcU uVWaleń w YakreVie YagoVpoTarowania obVYarów 
objęWXcU VWuTium. 

OcUrona śroTowiVkaH w WXm w VYcYególności ocUrona jakości jego komponenWówH 
YaVobów prYXroTnicYXcU i YTrowia luTYi realiYowana jeVW w projekcie VWuTium wieloWorowoH 
mianowicie poprYeY uVWalenia ogólne i VYcYegółoweJ 
− Ymian Tla VWrukWurX prYeVWrYennej gminX; 
− wVkaźników ToWXcYącXcU YagoVpoTarowania oraY użXWkowania Werenu; 
− reVpekWowanie iVWnienia iVWniejącXcU form ocUronX oraY Yapewnienie możliwości 

powołania planowanXcU wraY Y uVWaleniem warunków YacUowania icU warWościH w WXm 
należXWego funkcjonowania prYXroTnicYego; 

− ocUronX wVkaYanego VXVWemu prYXroTnicYego; 
− ocUronX lub prYXwrócenia właściwej jakości komponenWów abioWXcYnXcU śroTowiVka; 
− ToWXcYące infraVWrukWurX WecUnicYnej oraY ukłaTu komunikacXjnego. 

 
ProjekW VWuTium reVpekWuje uVWalenia ToWXcYące obVYarów i obiekWów objęWXcU formami 

ocUronX prYXroTX oraY innXcU Werenów cennXcU prYXroTnicYoH uVWalając Tla nicU Wakie formX i 
YaVaTX goVpoTarowaniaH kWóre poYwolą na YacUowanie icU ekoVXVWemów w cYaVie. Również 
YaVaTX YagoVpoTarowania Werenów VąVieTnicU nie naruVYą icU warWości prYXroTnicYej. 
PrYeTłożonX projekW Uonoruje również uVWalenia ToWXcYące obVYarów i obiekWów objęWXcU 
ocUroną na mocX poYoVWałXcU prYepiVów w WXm w VYcYególnościJ 
− uVWawX Y Tnia 23 lipca 2003 r. o ocUronie YabXWków i opiece naT YabXWkami; 
− uVWawX Y Tnia 3 luWego 1995 r. o ocUronie grunWów rolnXcU i leśnXcU; 
− uVWawX Y Tnia 28 wrYeśnia 1991 r. o laVacU; 
− uVWawX Y Tnia 18 lipca 2001 Prawo woTne; 
− uVWawX Y Tnia Y Tnia 9 cYerwca 2011 r. - Prawo geologicYne i górnicYe. 

ProjekW VWuTium nie prYXWacYa liWeralnego brYmienia prYepiVówH co jeVW korYXVWne nie WXlko 
w świeWle ciągłego ToVWoVowXwania prYepiVów krajowXcU To wXmagań UNH ale Wakże 
właściwe w świeWle obowiąYującego orYecYnicWwa (NSA II S.A.IPr 1179I98 orYecYenie - OSS 
2000I1I17)H  VWanowiącegoH  że  ucUwała  raTX  gminX  nie  może  powWarYać jeVYcYe  raY  Wego  co  
jeVW YawarWe w obowiąYującXm prawie. 

 
NależX YauważyćH że Tla YTecXTowanej więkVYości obVYaru opracowania projekW VWuTium 

uVWala ToWXcUcYaVowe prYeYnacYenie i VpoVób YagoVpoTarowania Werenu bądź reVpekWuje 
funkcję naTaną w obowiąYującXm VWuTium lub miejVcowXcU planacU YagoVpoTarowania 
prYeVWrYennego i poYwoleniacU na buTowęH YgoTnieH Y kWórXmi roYpocYęWo już proceV 
inweVWXcXjnX. ÓimoH iż realiYacja nowXcU YamierYeń VpowoTuje ingerencję w śroTowiVko WoH 
w więkVYości bęTYie Wo oTTYiałXwanie Vłabe To śreTniego. Niemniej jeTnak naVWąpią pewne 
nieuniknione i najcYęściej Wrwałe prYekVYWałcenia śroTowiVka Wakie jak m.in.J 
− YmniejVYenie powierYcUni akWXwnej prYXroTnicYo o powierYcUnię Werenów YabuTowanXcU 

i uWwarTYonXcU; 
− prYekVYWałcenie krajobraYu poprYeY wprowaTYenie nowXcU obiekWów kubaWurowXcU; 
− wYroVW proTukcji oTpaTówH ścieków bXWowXcU oraY wóT opaTowXcU. 

RealiYacja celów prYewiTYianXcU w projekcie  VWuTium poYwoli jeTnak na poprawę jakości 
żXcia mieVYkańcówH Yapewni YrównoważonX roYwój YagoVpoTarowania uwYglęTniającX poYa 
śroTowiVkowXm również aVpekW VpołecYnX i goVpoTarcYX. 

PrYX aWrakcXjnXm programie YagoVpoTarowania Werenu i YacUowaniu wXmogów łaTu 
prYeVWrYennego naVWąpi umiarkowanX roYwój gminX Pólka jako aWrakcXjnego miejVca To 
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YamieVYkania oraY prowaTYenia TYiałalności goVpoTarcYej. IVWoWnX bęTYie Wu roYwój uVług 
komercXjnXcUH uVług WurXVWXki oraY prYemXVłu nieuciążliwego (cYXVWXcU WecUnologii) iWp. Y 
YacUowaniem wXmogów ocUronX śroTowiVka. 

PpłXw kierunków na śroTowiVko VYcYegółowo opiVano w roYTYiałacU powXżej. 
 

AnaliYa YapiVów projekWu VWuTiumH w konWekście iVWniejącego YainweVWowania 
analogicYnXcU VWref goVpoTarcYXcU w PolVce i icU VkuWkówH nie wVkaYuje na możliwe YnacYące 
negaWXwne oTTYiałXwanie YapiVów projekWu  VWuTium naJ 
− komponenWX śroTowiVkaH w WXm w VYcYególności na YTrowie luTYiH 
− obVYarX i obiekWX objęWe ocUroną na mocX prYepiVów oTrębnXcU. 

 
Niemniej jeTnak należX pamięWaćH że projekW VWuTium jeVW VporYąTYanX na poTVWawie 

uVWawX o planowaniu i YagoVpoTarowaniu prYeVWrYennXm oraY akWu wXkonawcYego 
określającego m.in. YakreV VWuTium. SWaWuV Wego TokumenWu (wXraża poliWXkę prYeVWrYenną 
gminXH nie VWanowiąc prawa) oraY YwiąYana Y WXm jego VYcYegółowość VprawiająH że nie ma 
możliwości określenia w nim wielu cennXcU informacji mającXcU YnacYenie prYX określaniu 
wpłXwu na śroTowiVko i obVYarX cenne prYXroTnicYo (Vą Wo informacje najbarTYiej 
całościoweH  uwYglęTniające  wVYXVWkie  elemenWX  na  całXm  obVYarYe  gminX  włącYnie  Y  
powiąYaniami YewnęWrYnXmiH ale prYeY Wo Weż uogólnione). SXVWem ocen oTTYiałXwania na 
śroTowiVko jeVW YłożonX i w TalVYej kolejności (w miarę uVYcYegóławiania poVYcYególnXcU 
inweVWXcji)H bęTYie obejmował plan miejVcowX lub TecXYję o warunkacU YabuTowXH a poWem 
prYeTVięwYięcia. 

RgoTnie Y obowiąYującXm prawemH każTX plan lub prYeTVięwYięcie (cYXli późniejVYX 
TokumenW poYwalającX na proceV inweVWXcXjnX)H kWóre może w iVWoWnX VpoVób oTTYiałXwać 
na  obiekW  wcUoTYącX  w  VkłaT  VieciH  muVi  poTlegać ocenie  oTTYiałXwania  jego  VkuWków  na  
ocUronę obVYaru (arW. 33 uVW. 3 uVWawX Y Tnia 16 kwieWnia 2004 r. o ocUronie prYXroTX)H a 
YgoTa na TYiałania VYkoTYące obiekWowi może bXć wXrażona wXłącYnie w określonXcU 
prYXpaTkacU i poT warunkiem YrekompenVowania VYkóT. 

 
ProjekW sWuTium YosWał opracowany Y uwYglęTnieniem poWrYeby YacUowania Wrwałości 

poTsWawowycU procesów prYyroTnicYycUH równowagi biologicYnej i YasaT 
Yrównoważonego roYwojuH uwYglęTniającego prawa luTYi To korYysWania Ye śroTowiska 
prYyroTnicYego oraY obowiąYek jego ocUrony. UwYglęTniono rożne formy prawne ocUrony 
prYyroTy i śroTowiska. Nowe Wereny o YwięksYonej uciążliwości YosWały YlokaliYowane w 
miejscacU najmniej koliTującycU Y poWrYebami ocUrony śroTowiska naWuralnego oraY 
wymogami ocUrony warunków życia luTYi. OTTYiaływania na śroTowisko (Tla więksYości 
obsYarów o nasileniu małym To śreTniego) wynikające Y prYeTłożonego projekWu są 
możliwe To YaakcepWowania. 

 
PieloWorowe wTrożenie prYeTłożonego projekWu  VWuTiumH prYXcYXni Vię ToJ 

− uWrYXmania ciągłości prYeVWrYennej i funkcjonalnej obVYarów o VYcYególnXcU warWościacU 
prYXroTnicYXcU i krajobraYowXcUH kWóre w VWrukWurYe gminX VWanowią VXVWem 
prYXroTnicYXH obejmując Wakże fragmenWX ciągów prYXroTnicYXcU o ranTYe 
ponaTregionalnej (krajowej); 

− objęcia formami ocUronX prYXroTX najcenniejVYXcU obiekWów i obVYarów; 
− ocUronX iVWniejącej oraY wprowaTYania nowXcU Werenów Yieleni urYąTYonej; 
− poprawX jakości śroTowiVka; 
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− wYroVWu beYpiecYeńVWwa ekologicYnego. 
 
 

PrYXjęWe w projekcie VWuTium roYwiąYania nie wpłXną negaWXwnie na cel i prYeTmioW 
ocUronX  obVYarów  NaWura  2000.  P  YwiąYku  Y  powXżVYXm  nie  ma  YaWem  poWrYeb  uVWalenia  
roYwiąYań mającXcU na celu YapobieganieH ogranicYanie lub kompenVację prYXroTnicYą 
negaWXwnXcU oTTYiałXwań na śroTowiVko (YgoTnie Y arW. 51 uVW. 2 pkW. 3 liW. a i b UVWawX Y 
Tnia 3 paźTYiernika 2008 r. o uToVWępnianiu informacji o śroTowiVku i jego ocUronieH uTYiale 
VpołecYeńVWwa w ocUronie śroTowiVka oraY o ocenacU oTTYiałXwania na śroTowiVko).  

 
 
ObowiąYujące prawo nie prYewiTuje VXVWemu moniWorowania prYeVWrYeniH co bXłobX 

najwłaściwVYXm prYXrYąTem To analiYX VkuWków realiYacji projekWu VWuTium. NajlepVYXm Y 
ToVWępnXcU narYęTYi prYewiTYianXcU w prawieH wXTaję Vię bXć ocena akWualności VWuTium i 
planów miejVcowXcU prYeprowaTYana prYeY wójWaH burmiVWrYa lub preYXTenWa miaVWa na 
poTVWawie arW. 32 uVWawX o planowaniu i YagoVpoTarowaniu prYeVWrYennXmH co najmniej raY 
w cYaVie kaTencji raTX. 

P ramacU wXmienionej analiYX Ymian w YagoVpoTarowaniu prYeVWrYennXm proponuje 
VięH abX Yawierała ona roYTYiał ToWXcYącX wpłXwu poVWanowień VWuTium na VWan śroTowiVka 
oraY analiYę ewenWualnXcU Ymian jakimi VkuWkuje jego realiYacja w śroTowiVku. (np. analiYę i 
ocenę VWanu poVYcYególnXcU komponenWów śroTowiVka w oparciu o wXniki pomiarów 
uYXVkanXcU  w  ramacU  konWroli  pańVWwowego  moniWoringu  śroTowiVka  lub  w  ramacU  
inTXwiTualnXcU YamówieńH analiYę i ocenę YgoTności wXpoVażenia Werenu w infraVWrukWurę 
WecUnicYną). 
 
 

Nie wXVWępuje koniecYność prYeprowaTYenia poVWępowania ToWXcYącego 
WranVgranicYnego oTTYiałXwania na śroTowiVko. 


