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regionalne= oraz= dojazd= do= dworca= w= iublinie= z= pociągami= relacji= ogólnopolskiejK= oównież= przó=
południowej= granicó= gminó= zlokalizowanó= jest= mort= iotniczó= iublin= umożliwiającó= połączenia=
międzónarodoweK==

mowierzchnia= gminó= tólka= wónosi= TOISR= kmOK= t= skład= gminó= wchodzi= NV= sołectwW= _iskupieJ
holoniaI= _óstrzócaI= aługieI= gakubowice= jurowaneI= holonia= mliszczónI= holonia= Świdnik= jałóI=
Łuszczów= arugiI= Łuszczów= mierwszóI= ŁósakówI= mliszczónI= oudnikI= pobianowiceI= ŚwidniczekI=
Świdnik=aużó=mierwszóI=Świdnik=aużó=arugiI=Świdnik=jałóI=TurkaI=Turks=osK=_orekI=tólkaK=

tedług= danóch= pozóskanóch= z= rrzędu= dminó= Eaktualnóch= na= dzień= PN= grudnia= OMNS= rKF= dminę=
tólka=zamieszkuje=NN=RPO=osobóK=kajwiększómi=miejscowościami=pod=względem=liczbó=ludności=sąW=
Turka= osK= _orek= EO= VPV= mieszkańcówFI= Turka= EN= RMN= mieszkańcówFI= Łuszczów= mierwszó= EVMP=
mieszkańcówFK=

t=strukturze=użótkowania=obszaru=gminó=tólka=największó=udział=mają=użótki=rolne=zajmujące=okK= =
R=TUR=haI= stanowiące=okK=TVIRNB=powierzchni=gminóK= Terenó=zabudowane=i=zurbanizowane=zajmują=
okK=QQV=haI=co=stanowi=okK=SINTB=powierzchni=gminóK=rdział=obszarów=leśnóch=oraz=zadrzewionóch==
i=zakrzewionóch=wónosi=okK=NPIMPB=powierzchni=gminóK==

t= związku= z= położeniem= w= dolinie= rzeki= _óstrzócóI= ukształtowaniem= terenu= oraz= brakiem= wałów=
przeciwpowodziowóchI= na= obszarze= gminó= tólka= wóznaczone= zostałó= przez= oegionalnó= warząd=
dospodarki= todnej= w= tarszawie= terenó= zagrożone= powodziąW= o= wósokim= prawdopodobieństwie=
wóstąpienia= powodzi= raz= na= NM= lat= Ezajmujące= okK= QITB= powierzchni= gminóFI= o= średnim=
prawdopodobieństwie=wóstąpienia=powodzi=raz=na=NMM=lat=Ezajmujące=okK=TB=powierzchni=gminóF=oraz=
o=niskim=prawdopodobieństwie=wóstąpienia=powodzi=raz=na=RMM=lat=Ezajmujące=okK=TISB=powierzchni=
gminóFK 

NK rtAorkhltAkfA tYkfhAgĄCb w alTYCeCwApltbdl 
mowbwkACwbkfAI wAdlpmlaAoltAkfA f rwBolgbkfA Tbobkr 

NKNK rtAorkhltAkfA tYkfhAgĄCb w alTYCeCwApltbdl mowbwkACwbkfA 
Tbobkr 

NKNKNK ptudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminó tólka 

ptudium=obowiązujące=na=obszarze=gminó=tólka=zostało=przójęte=uchwałą=nr=uuufLORQLMN=oadó=
dminó=tólka=z=dnia=S=listopada=OMMN=rK=ze=zmianami=wprowadzonómi=uchwałami=nr=fuLRNLMT=z=dnia=
OR=czerwca=OMMT=rKI= nr=uuuLNVMLMU=z=dnia=OT= listopada=OMMU=rKI= nr=uuusfffLOQSLMV=z=dnia=Q=maja=
OMMV=rK=oraz=nr=uusfffLNTPLOMNP=z=dnia=OR=stócznia=OMNP=rK=ptudium=zostało=opracowane=na=podstawie=
ustawó=z=T=lipca=NVVQ=rK=o=zagospodarowaniu=przestrzennóm=EazK=rK=z=NVVV=nr=NR=pozK=NPV=ze=zmKFI=
natomiast= jego=zmianó=zostałó=sporządzone=zgodnie=z=ustawą=z=dnia=OT=marca=OMMP=rK= o=planowaniu==
i=zagospodarowaniu=przestrzennómK==

t= strukturze= funkcji= kierunkowóch= przójętóch= w= obowiązkowóm=studium= Etókres= NF= dominują=
terenó=otwarte=EokK=SSIRB=powK= gminóF=składające=się=zW= terenów=rolnóch=–=okK=PUITB=powK= gminóI=
terenów=lasów=i=dolesień=–=okK=NSIRB=powK=gminóI=terenów=użótków=zielonóch=EokK=VISB=powK=gminóF=
oraz= terenów= wód= powierzchniowóch= –= okK= NITB= powK= gminóFK= tśród= terenów= funkcjonalnóch=
związanóch= z= terenami= inwestócójnómi= wóróżniają= się= terenó= zabudowó= zagrodowej= ENPIRB= powK=



V=
=

gminóFI= terenó= zabudowó= mieszkaniowej= jednorodzinnej= EUIOB= powK= gminóFI= terenó= obiektów=
produkcójnóchI= składów= i= magazónów= EOITB= powK= gminóF= i= terenó= usług= ENIPB= powK= gminóFK= ka=
pozostałe=terenó=przewidziano=łącznie=na=okK=PINB=powK=

=
pozostałeI=w=tómW=terenó=zieleni=izolacójnej=lub=urządzonej=EMITQBFI=terenó=sportu=i=rekreacji=EMISOBFI=terenó=zabudowó=mieszkaniowej=

wielorodzinnej=EMIPRBFI=terenó=zieleni=nieurządzonej=bez=możliwości=rolniczego=wókorzóstania=EMIPOBFI=terenó=zabudowó=mieszkaniowoJ
usługowej=EMIPNBFI=terenó=ogródków=działkowóch=EMIOOBFI=terenó=obsługi=produkcji=w=gospodarstwach=leśnóch=i=hodowlanóch=EMINSBFI=

terenó=cmentarzó=EMINPBFI=terenó=kolejowe=EMIMUBFI=terenó=infrastrukturó=technicznej=EMIMTBFI=brak=wskazania=funkcji=kierunkowej=EMIMSBFI=
terenó=zabudowó=mieszkaniowej=wielorodzinnej=i=jednorodzinnej=EMIMQBFI=terenó=obsługi=komunikacji=z=usługami=EMIMNBFI==

terenó=produkcójnoJusługowe=EMIMNBFI=

tókres NK wgeneralizowana=struktura=funkcji=kierunkowóch=przójętóch=w=obowiązującóm=
ptudium=uwarunkowań=i=kierunków=zagospodarowania=przestrzennego=dminó=tólka=

ŹródłoW=opracowanie=własne=na=podstawie=rósunku=ptudium=uwarunkowań==
i=kierunków=zagospodarowania=przestrzennego=gminó=tólka=

Aktualnie= obowiązującą= uchwałą= intencójnąI= stanowiącą= podstawę= sporządzania= niniejszego=
studium=jest=uchwała=nr=uifuLPMOLNQ=oadó=dminó=tólka=z=dnia=T=listopada=OMNQ=rK=

NKNKOK lbowiązujące miejscowe planó zagospodarowania przestrzennego gminó tólka 

t=gminie=tólka=w=latach=OMMNJOMNQ=uchwalono=dziewięć=miejscowóch=planów=zagospodarowania=
przestrzennego= Ew= OMMN= roku= plan= miejscowó= dla= całej= gminó= a= w= kolejnóch= latach= jego= zmianóFK=
lbowiązujące= miejscowe= planó= zagospodarowania= przestrzennego= obejmują= swóm= zasięgiem= całó=
obszar=gminó=tólkaK==

t=gminie=obowiązują=miejscowe=planó=zagospodarowania=przestrzennego=i=zmianó=miejscowóch=
planów=zagospodarowania=przestrzennego=zgodnie=z=Tabelą=NK==
=  

PUKTB

NSKRB

NPKRB

VKSB

UKOB

OKUB

OKTB
OKMB

NKTB NKPB PKNB
terenó=rolne

terenó=lasów=i=dolesień

terenó=zabudowó=zagrodowej

terenó=użótków=zielonóch

terenó=zabudowó=mieszkaniowej
jednorodzinnej
terenó=komunikacji=i=transportu

terenó=obiektów=produkcójnóchI
składów=i=magazónów
terenó=lotniska

terenó=wód=powierzchniowóch

terenó=usług

pozostałe



NM=
=

Tabela NK tókaz=planów=miejscowóch=obowiązującóch=na=obszarze=gminó=tólka=
ŹródłoW=opracowanie=własne=na=podstawie=danóch=z=rrzędu=dminó=tólkaI=grudzień=OMNT=rK==

ipK kazwa  planu kumer i data uchwałó  
oadó dminó tólka 

mole powierzchni 
objęte 

miejscowóm 
planem  

xhaz 

N= wmiana=miejscowego=planu=zagospodarowania==
przestrzennego=gminó=tólka=

rchwała=nr=
uuufffLOSVLOMMN=z=dnia=

OU=grudnia=OMMN=rK=
Q=SNRIT=

O= wmiana=miejscowego=planu=zagospodarowania==
przestrzennego=gminó=tólka=

rchwała=nr==fuLROLMT==
z=dnia=OR=czerwca=OMMT=rK= N=TOOIS=

P=
wmiana=miejscowego=planu=zagospodarowania==

przestrzennego=zespołu=osiedli=budownictwa=jednorodzinnego==
tólkaJaługie=

rchwała=nr==fuLRPLMT=
z=dnia==OR=czerwca=OMMT=rK= OOOIN=

Q=
wmiana=miejscowego=planu=zagospodarowania==

przestrzennego=zespołu=osiedli=budownictwa=jednorodzinnego==
tólkaJaługie=

rchwała=nr==uuuLNVOLMU=
z=dnia==OT=listopada=OMMU=rK= MIQ=

R=
wmiana=miejscowego=planu=zagospodarowania==

przestrzennego=gminó=tólka==
część=ff=

rchwała=nr==
uuufuLOQVLMV=

z=dnia==OR=maja=OMMV=rK=
OTMIR=

S=
wmiana=miejscowego=planu=zagospodarowania==

przestrzennego=gminó=tólka==
część=f=

rchwała=nr==uiffLOSTLMV=
z=dnia==NM=sierpnia=OMMV=rK= NUVIT=

T= wmiana=miejscowego=planu=zagospodarowania==
przestrzennego=gminó=tólka=

rchwała=nr==ufsLTTLOMNN=
z=dnia==NM=listopada=OMNN=rK= PIS=

U= wmiana=miejscowego=planu=zagospodarowania==
przestrzennego=gminó=tólka=–=f=etap=

rchwała=nr==uisfLOUVLNQ=
z=dnia=R=września=OMNQ=rK= OROIS=

V= wmiana=miejscowego=planu=zagospodarowania==
przestrzennego=gminó=tólka=–=ff=etap=

rchwała=nr==sKORKOMNQ=
z=dnia=PM=grudnia=OMNQ=rK= QIQ=

Analiza=ustaleń=obowiązującóch=miejscowóch=planów=zagospodarowania=przestrzennego=wskazujeI=
że=w=strukturze=przeznaczenia=terenów=gminó=tólka=dominują=terenó=otwarte=EokK=SRB=powK=gminóFI=
w= tóm= przede= wszóstkim= terenó= rolne= EPUB= powK= gminóF= oraz= terenó= lasów= i= zalesień= ENQB= powK=
gminóF=–=Tabela=OK=Terenó=związane=z=funkcją=mieszkaniową=zajmują łączną=powierzchnię=okK=NIR=tósK=
ha=czóli=okK=OMB=powK= gminó=tólka=Ew=tóm=największą=powierzchnię= zajmują= terenó=przeznaczone=
pod=zabudowę=zagrodową=z=usługami=–=NOBFI=natomiast=terenó=związane=z=zabudową=usługową=oraz=
produkcójną=przewidziane=są łącznie=na=okK=QB=powK=gminóK==

Tabela OK wgeneralizowane= przeznaczenie= wóstępujące= w= miejscowóch= planach= zagospodarowania=
przestrzennego=gminó=tólka 
ŹródłoW=opracowanie=własne=na=podstawie=danóch=z=rrzędu=dminó=tólkaI=OMNT=rK=

wgeneralizowane przeznaczenie 
mole powierzchni 

ha B 

TbobkY wtfĄwAkb w crkhCgĄ jfbpwhAkfltĄ N QTPIQV OMIOQ 
terenó=zabudowó=mieszkaniowej=jednorodzinnej=z=usługami= RSNIRN= TITN=

terenó=zabudowó=mieszkaniowej=jednorodzinnej=i=wielorodzinnej=z=usługami= TIPS= MINM=



NN=
=

wgeneralizowane przeznaczenie 
mole powierzchni 

ha B 
terenó=zabudowó=mieszkaniowej=wielorodzinnej=z=usługami= NUION= MIOR=

terenó=zabudowó=zagrodowej=z=usługami= UTVISN= NOIMU=

terenó=zabudowó=zagrodowej=i=mieszkaniowej=jednorodzinnej= OISR= MIMQ=
terenó=zabudowó=mieszkaniowej=letniskowej= QINR= MIMS=

TbobkY wtfĄwAkb w crkhCgĄ rpŁrdltĄ NQQIMO NIVU 
terenó=obsługi=produkcji=w=gospodarstwach=rolnóch=i=leśnóch= ORIOR= MIPR=

terenó=zabudowó=usługowej= TMITQ= MIVT=
terenó=zabudowó=usług=sportu=i=turóstóki= PPISR= MIQS=

terenó=usług=turóstócznóch=i=zabudowó=zagrodowej= PIPV= MIMR=
terenó=usług=i=obsługi=komunikacji= NMIVV= MINR=

TbobkY wtfĄwAkb w crkhCgĄ molarhCYgkĄ NTNISQ OIPS 
terenó=obiektów=produkcójnóchI=składów=i=magazónów=oraz=terenó=przemósłowe== SNIRR= MIUQ=

terenó=obiektów=produkcójnóchI=składów=i=magazónów=oraz=usług= SRION= MIVM=
terenó=eksploatacji=powierzchniowej= QQIUU= MISO=

TbobkY wfbibkf rowĄawlkbg UNISV NINO 
terenó=ogródków=działkowóch= OQIMN= MIPP=

terenó=cmentarzó= NMINU= MINQ=
terenó=zieleni=urządzonej= ORIMU= MIPQ=

terenó=zieleni=urządzonej=i=usług= OOIQO= MIPN=

TbobkY lTtAoTb Q TMTINM SQISQ 
terenó=zieleni=izolacójnej= SSIOR= MIVN=

terenó=rolne= OTVNIUV= PUIPQ=
terenó=łąk=i=pastwisk= STNION= VIOO=

terenó=lasów=i=zalesień= NMQPIUV= NQIPP=
terenó=wód=powierzchniowóch= NPPIUS= NIUQ=

TbobkY fkcoApTorhTroY TbCekfCwkbg f hljrkfhACgf RRQIPR TISN 
terenó=infrastrukturó=technicznej= NOIVV= MINU=

terenó=kolei= RISN= MIMU=
terenó=lotniska= NPPIST= NIUP=

terenó=dróg= PTMIOP= RIMU=
terenó=dróg=wewnętrznóch=i=ciągów=pieszóch= PNIUR= MIQQ=

TbobkY fkkb NQVIP OIMR 
brak=wskazanego=przeznaczenia= MIQN= MIMN=

obiektó=specjalne= NQUIUV= OIMQ=

prjA TOUNIRV NMM 

=

pótuację=gminó=w=zakresie=dotóchczasowego=przeznaczeniu=terenu=w=obowiązującóm=miejscowóm=
planie=zagospodarowania=przestrzennego==przedstawiono=na=oósunku=O=i=pchemacie=nr=NK=



NO=
=

 
oósunek OK mrzestrzennó=układ=terenów=o=danej=kategorii=przeznaczenia=zgodnie==

z=obowiązującómi=planami=miejscowómi=w=gminie=tólka 
ŹródłoW=opracowanie=własne=na=podstawie=obowiązującóch=planów=miejscowóch=

NKNKPK Analiza decózji o warunkach zabudowó i decózji o lokalizacji inwestócji celu publicznego 

t= związku= z= pokróciem= całego= obszaru= gminó= tólka= obowiązującómi= miejscowómi= planami=
zagospodarowania=przestrzennegoI= w=gminie=nie=wódawane=są= decózje=o=warunkach=zabudowó=oraz=
decózje=o=ustaleniu= lokalizacji= inwestócji=celu=publicznego=Ezgodnie=z=artK=Q=ustK=O=ustawó=z=dnia=OT=
marca=OMMP=rK=o=planowaniu=i=zagospodarowaniu=przestrzennómI= tK= jK=azK=rK=z=OMNT=rK= pozK=NMTPI=ze=
zmKFK=

NKOK alTYCeCwApltb wAdlpmlaAoltAkfb f rwBolgbkfb Tbobkr 

NKOKNK rżótkowanie terenu 

t=strukturze=użótkowania= obszaru=gminó=tólka=największó=udział= mają=użótki= rolne=zajmujące=
okK= RTUR= haI= stanowiąc= TVIRNB= powierzchni= gminó= ETabela= PFK= tśród= użótków= rolnóch= dominują=
gruntó=orneI=stanowiąc=SQIQMB=powierzchni=gminóK= = Łąki= i=pastwiska= trwałe=położone=są łącznie=na=
okK= VIVVB= powierzchni= gminóK= mozostałe= użótki= rolne= stanowią= gruntó= rolne= zabudowane= EPISNBFI=
sadó= ENIMRBFI= gruntó= pod= rowami= EMIQNBF= oraz= gruntó= pod= stawami= EMIRBFK= iesistość= gminó=



NP=
=

kształtuje=się=na=poziomie=NOIRB=–=największe=enklawó=gruntów=leśnóch=i=zadrzewionóch=znajdują=się=
we= zachodniej= części= gminóK= Terenó= zabudowane= i= zurbanizowane= zajmują= okK= QQV= haI= co= stanowi=
SINTB=powierzchni= gminóK=tśród= nich= dominują= terenó=komunikacójne=–= drogiI= stanowiące=PIOSB=
powierzchni= gminó= oraz= terenó= mieszkaniowe= –= NIMBK= pzczegółowe= dane= dotóczące= strukturó=
użótkowania=gminó=tólka=przedstawiają=Tabela=P==i=tókresó=O=i=PK=

=
tókres OK ptruktura=użótkowania=terenu=w=gminie=tólka=Estan=na=OMNS=rKF==

ŹródłoW=opracowanie=własne=na=podstawie=danóch=ze=ptarostwa=mowiatowego=w=iublinie 

Tabela PK ptruktura=użótkowania=terenu=w=gminie=tólka=Estan=na=OMNS=rKF=
ŹródłoW=opracowanie=własne=na=podstawie=danóch=ze=ptarostwa=mowiatowego=w=iublinie=

corma użótkowania terenu 
mowierzchnia 

ha B 

Użótki rolneI w tómW R TUR TVIRN 
gruntó=orne= Q=SUS= SQIQM=

sadó= TS= NIMR=
łąki=trwałe= SNT= UIQV=

pastwiska=trwałe= NMV= NIRM=
gruntó=rolne=zabudowane= OSP= PISN=

gruntó=pod=stawami= Q= MIMR=
gruntó=pod=rowami= PM= MIQN=

druntó zabudowane i zurbanizowaneI w tómW QQV SINT 
terenó=mieszkaniowe= TP= NIMM=
terenó=przemósłowe= T= MINM=

inne=terenó=zabudowane= NS= MIOO=
terenó=zurbanizowane=niezabudowane= PT= MIRN=

terenó=rekreacji=i=wópoczónku= O= MIMP=
terenó=komunikacójne=J=drogi= OPT= PIOR=

terenó=komunikacójne=J=terenó=kolejowe== S= MIMU=

79.51Ę

6.17Ę

13.03Ę

0.47Ę
0.43Ę

0.40Ę

=rżótki=rolne

=druntó=zabudowane=i
zurbanizowane

druntó=leśne=oraz=zadrzewione=i
zakrzewione

druntó=pod=wodami

kieużótki

Terenó=różne



NQ=
=

corma użótkowania terenu 
mowierzchnia 

ha B 

terenó=komunikacójne=J=inne= TN= MIVU=
druntó leśne oraz zadrzewione i zakrzewioneI w tómW= VQU NPIMP 

lasó= VMT= NOIQT=
gruntó=zadrzewione=i=zakrzewione= QN= MIRS=

druntó pod wodamiI w tómW PQ MIQT 
wodó=powierzchniowe=płónące= PP= MIQS=
wodó=powierzchniowe=stojące= N= MIMN=

kieużótki PN MIQP 
Terenó różne OV MIQM 

puma T OTS NMMIMM 

=
tókres PK ptruktura=użótkowania=terenów=zabudowanóch=i=zurbanizowanóch=w=gminie=tólka=

ŹródłoW=opracowanie=własne=na=podstawie=danóch=ze=ptarostwa=mowiatowego=w=iublinie=

NKOKOK ptruktura sieci osadniczej 

ptrukturę= osadniczą= gminó= tworzó= PM= jednostek= osadniczóch= ETabela= QFK= mosiadają= one=
zróżnicowane= układó= przestrzenneK= mod= względem= liczbó= ludności= oraz= powierzchni= terenów=
zainwestowanóch=największóm=ośrodkiem=jest=wieś=Turka=EQ=QQM=osób=J=w=tóm=osK=_orek=O=VPV=osóbFK=
jiejscowość= ta= zlokalizowana= jest= w=zachodniej=części=gminó=przó=drodze=krajowej=nr=UOK=lsiedle=
_orekI= administracójnie= położone= we= wsi= Turka= zaczęło= się= wókształcać= po= roku= NVVQ= –= układ=
przestrzennó= zabudowó= mieszkaniowej= jednorodzinnej= i= wielorodzinnej= charakteróstócznó= jest= dla=
zabudowó= miejskiej= co= sprawiaI= że= wwK= jednostka= wóróżnia= się= na= tle= pozostałóch= miejscowości=
gminó= i= stanowi= niejako= odrębną= jednostkę= osadnicząK= mozostała= część= miejscowości= Turka= nie= ma=
jednorodnego= charakteru= i= czótelnie= wóznaczonóch= granic= J= terenó= zabudowó= mieszkaniowej=
jednorodzinnej= o= zwartej= strukturze= wóstępują= przede= wszóstkim= w= północnoJzachodniej= części=
miejscowości= Ena=północ=od=drogi=krajowej=nr=UOFI=natomiast=południowa= i=wschodnia=cześć=wsi=ma=
mniej=uporządkowaną=strukturęK=

16.26Ę 1.56Ę

3.56Ę

8.24Ę

0.45Ę52.78Ę

1.34Ę
15.81Ę

terenó=mieszkaniowe

terenó=przemósłowe

inne=terenó=zabudowane

terenó=zurbanizowane
niezabudowane

terenó=rekreacji=i=wópoczónku

terenó=komunikacójne=J=drogi

terenó=komunikacójne=J=terenó
kolejowe

terenó=komunikacójne=J=inne



NR=
=

= = =ao= większóch= miejscowości= zaliczóć= należó= również Łuszczów= mierwszó= EVMP= osobóF= =
i=Łuszczów=arugi= ESUV= osóbF= zlokalizowane= we= wschodniej= części= gminóK= t= przópadku= pierwszej=
miejscowości=jej=oś=komunikacójną=stanowi=droga=krajowa=nr=UO=i=to=właśnie=w=jej=obrębie=następuje=
koncentracja=większóch=obiektów=usługoweK= mozostała=zabudowa= wwK= wsi=to=zabudowa=siedliskowa=
oraz= zabudowa= mieszkaniowa= jednorodzinnaI= która= głównie= lokalizowana= jest=przó=drodze= krajowej=
lub=pozostałóch=drogach=stanowiącóch=uzupełnienie=układu=komunikacójnego=miejscowościK====

==tieś=tólka=licząca=obecnie=ROQ=mieszkańcówI=co=klasófikuje=ją=na=R=miejscu=wśród=wszóstkich=
miejscowości= gminóI= do= końca= NVVV= rK= bóła= siedzibą= gminó= tólkaK= To= jednostka= zlokalizowana= =
w= zachodniej= części= gminó= przó= granicó= z= miastem= iublin= –= posiada= zwartą= i= czótelną= strukturę=
przestrzenną= skoncentrowaną= wzdłuż= drogi= powiatowejK= ka= północ= od= miejscowości= tólkaI= po=
przeciwnej= stronie= drogi= krajowej= nr= UO= położona= jest= wieś= gakubowice= jurowane= EOPU= osóbFI= do=
której= pod= koniec= NVVV= rK= przeniesiona= została= siedziba= gminóK= kiewielka= miejscowość= posiada=
również=zwartą=strukturęI=w=której=dominuje=zabudowa=mieszkaniowa=jednorodzinnaK==

t= gminie= tólka= brak= jest= jednoznacznie= wókształconego= ośrodka= osadniczegoI= posiadającego=
dominującó= charakter= w= stosunku= do= pozostałóch= miejscowości= pod= względem= pełnionóch= funkcjiK=
dmina=nie=posiada=w=pełni=wókształconego=centrum=usługowego=–=obiektó=usługoweI=zarówno=usługi=
publiczne= jak= komercójne= koncentrują= się= w= dużej= mierze= przó= drodze= krajowej= nr= UO= lub= w= jej=
najbliższóm=sąsiedztwieK==

Tabela QK tókaz=jednostek=osadniczóch=zlokalizowanóch=na=obszarze=gminó=tólka 
ŹródłoW=opracowanie=własne=na=podstawie=danóch=z=maństwowego=oejestru=kazw=deograficznóch=
EwwwKgeoportalKgovKplF=

ipK kazwa miejscowości oodzaj lbręb ewidencójnó 

N= _iskupieJholonia= kolonia= _iskupieJholonia=
O= Długie= wieś= Długie=
P= gakubowice=jurowane= wieś= gakubowice=jurowane=

Q= mólka= przósiółek=wsi=
Łósaków=R= wawadów= przósiółek=wsi=

S= Łósaków= wieś=
T= holonia=mliszczón= część=wsi=

mliszczón=U= wagrodó= część=wsi=
V= mliszczón= wieś=
NM= jarianówka= część=wsi=

oudnik=
NN= oudnik= wieś=
NO= Świdnik=aużóJieśniczówka= część=wsi=

Świdnik=aużó=

NP= Świdnik=aużó=arugi= część=wsi=
NQ= Świdnik=aużó=mierwszó= część=wsi=
NR= Świdnik=aużó= osada=leśna=

NS= ptara=tieś= przósiółek=wsi=
NT= Świdnik=aużó= wieś=
NU= holonia=Świdnik=jałó= kolonia= holonia=Świdnik=jałó=
NV= Świdnik=jałó= wieś= Świdnik=jałó=
OM= Świdniczek= wieś= Świdniczek=
ON= tólka= wieś= tólka=
OO= _óstrzóca= wieś= _óstrzóca=
OP= Łuszczów=mierwszó= wieś= Łuszczów=mierwszó=



NS=
=

ipK kazwa miejscowości oodzaj lbręb ewidencójnó 

OQ= kowinó= przósiółek=wsi=

Łuszczów=arugi=
OR= puchodolec= przósiółek=wsi=
OS= warośla= przósiółek=wsi=
OT= Łuszczów=arugi= wieś=
OU= holonia=pobianowice= kolonia=wsi=

pobianowice=
OV= pobianowice= wieś=

PM= Turka= wieś=
Turka=

PN= Turka=osK=_orek= osiedle=

NKOKPK wagospodarowanie terenu   

Aktualne=zagospodarowanie=przestrzenne=obszaru=gminó=tólka=przedstawiono=na=pchemacie=
nr=OK=

Terenó=zabudowó=mieszkaniowej=

aominującą= funkcją=wsi=położonóch=w=gminie=tólka= jest=obsługa= rolnictwaK=oolniczó=charakter=
wsi=ma=swoje=przełożenie=na=wóstępującó=rodzaj=zabudowó=oraz= sposób= jej=rozmieszczeniaK=wwarte=
kompleksó= zabudowó= mieszkaniowej= jednorodzinnej= wóstępują= w= większóch= wsiach= –= szczególnie= =
w= miejscowościach= położonóch= w= zachodniej= części= gminó= w= sąsiedztwie= miasta= iublin= EmKinK= =
w=gakubowicach=jurowanóchI=w=tólceI=w=TurceFK=t=pozostałóch=wsiach=zabudowa=mieszkaniowa=
jednorodzinna= jest= uzupełniającą= w= stosunku= do=zabudowó=zagrodowej=–= jednak= w= ostatnich= latach=
widocznó= jest= wzrost= liczbó=nowej= zabudowó=mieszkaniowej= jednorodzinnejI= która= realizowana= jest= =
w=formie=zgrupowań=zabudowó=w=obrębie=istniejącóch=układów=wsi=lub=ich=najbliższóm=sąsiedztwieK==

t= gminie= dominuje= zabudowa= zagrodowa= i= mieszkalna= jednorodzinna= skoncentrowane= wzdłuż=
dróg=Eszczególnie=w=zachodniejI=południowej=części=gminó=npK=w=miejscowościach=_iskupieJholoniaI=
Świdnik=jałóI=Świdnik=aużóI=tólkaI=gakubowice=jurowaneI=ŚwidniczekFK==

lgólnie= stan= technicznó= zabudowó= można= określić= jako= dobróK= wabudowa= zagrodowaI= którą=
stanowią=głównie=budónki=wzniesione=na=przełomie=lat=TM=i=UMJtóch=uu=wiekuI=pozostaje=przeważnie=
w=dobróm=i=bardzo=dobróm=stanie=technicznómK=t=dobróm=i=bardzo=dobróm=stanie=są=również=budónki=
zabudowó=mieszkaniowej=jednorodzinnejK=lbiektó=wómagające=pilnóch=remontów=oraz=modernizacjiI=
stanowią=niewielki=udział=w=ogólnej=liczbie=budónkówK=ka=całóm=obszarze=gminó=w=różnóm=stopniu=
intensównościI=zależnóm=od=atrakcójności=inwestócójnej=terenuI=napotóka=się=znaczną=liczbę=obiektów=
wóbudowanóch=w=ostatnim=dziesięcioleciuI=w=tóm=będące=w=trakcie=budowóK=

Terenó=usługowoJprodukcójne=

wabudowa= usługowa= koncentruje= się= głównie= wzdłuż= dróg= o= znaczeniu= ponadlokalnóm= Edroga=
krajowa= nr= UOF= oraz= dróg= stanowiącóch= ważne= osie= lokalnego= układu= komunikacójnegoK= = lbiektó=
usług=publicznóchI=w=tóm=usług=administracójnóchI=oświató=i=zdrowia=oraz=ważniejsze=obiektó=usług=
komercójnóch= rozlokowane= są= w= sposób= nierównomiernó= na= obszarze= gminó= Ew= tóm= mKinK= =
w=gakubowicach=jurowanóchI=TurceI=Łuszczowie=arugimFK==

rsługi= zlokalizowane= w= mniej= licznóch= pod= względem= liczbó= mieszkańców= jednostkach=
osadniczóch=zapewniają=obsługę=najbliższego=obszaru=w=podstawowóm=zakresieK=kależą=do=nich=mKinK=
lokalne=sklepó=spożówcze=czó=niewielkie=obiektó=rzemieślniczeK=

wabudowa= produkcójnaI= magazónowa= czó= składowa= rozmieszczone= są= na= obszarze= całej= gminóI=
przó= czómI= podobnie= jak= przó= zabudowie= usługowej= ich= koncentracja= wóstępuje= w= bezpośrednim=
sąsiedztwie=drogi=krajowej=nr=UOK==



NT=
=

ppecófika= prowadzonej= na= terenie= gminó= działalności= gospodarczej= w= zakresie= usług= i= produkcji=
opisana=została=w=rozdziale=NNKOKOK=

 Terenó=otwarte=

Terenó= lasów= stanowią= okK= NOIRB= powierzchni= gminó= tólkaK= wwartó= kompleks= leśne=
zlokalizowanó= jest= w=zachodniej=części=gminó=EtzwK= ias=moszpitalnó=ŚwidnickiFK=wnacznie=mniejsze=
enklawó= terenów= leśnóch= zlokalizowane= są= w= zachodniej= Eobręb= geodezójnó=Łuszczów= arugiF= oraz=
północnej=części=gminó=Eobrębó=geodezójne=TurkaI=milszczónK=_óstrzócaFK==

Terenó= rolne= stanowią= okK= TVIRNB= powierzchni= gminó= i= wóstępują= głównie= w= północnejI=
południowoJwschodniej= oraz= zachodniej= części= gminóK= kajwiększe= kompleksó= łąk= i= pastwisk=
zlokalizowane=są=w=północnej=części=gminó=Edolina=_óstrzócóF=oraz=w=południowej=jej=części=EmKinK=
terenó=łąk=na=południe=od=Świdnika=jałegoFK==

Terenów= otwarteI= w= tóm= terenó= lasów= oraz= terenó= rolniczej= przestrzeni= produkcójnej= opisane=
zostałó=w=rozdziałach=PKT=i=PKUK==

= Terenó=inwestócji=celu=publicznego=

ka= obszarze= gminó= tólka= znajdują= się= terenó= inwestócji= celu= publicznego= =
w= rozumieniu= artK= S= ustawó= z= dnia= ON= sierpnia= NVVT= rK= o= gospodarce= nieruchomościami= =
EtK=jK=azK=rK=z=OMNS=rK=pozK=ONQT=ze=zmKFI=takie=jakW==

§ terenó=gminnóch=dróg=publicznóchI=ciągów=pieszo=J=jezdnóch=i=ciągów=pieszóchI==
§ terenó=obsługi=technicznej=służące=zaspokojeniu=zbiorowóch=potrzeb=mieszkańcówI=
§ terenó=usług=publicznóchI=
§ terenó=cmentarzó=i=gminnej=zieleniI==
§ terenó=ogólnodostępnóch=parkingówI=
§ terenó=urządzeń=wodnóch=i=melioracjiI==
§ pozostałe= gminne= terenó= obsługi= technicznej= służące= zaspokojeniu= zbiorowóch= potrzeb=

mieszkańcówK=

pzczegółową= charakteróstókę= obiektów= realizującóch= cele= publiczne= zawarto= = =
poniżejK===

= Terenó=zieleni=urządzonej=oraz=przestrzeni=publicznóch=

ka= obszarze=gminó= tólka= struktura= terenów=zieleni= urządzonej= jest= ubogaK= t= Turce=przó= rzece=
_óstrzóca= zlokalizowanó= jest= zespół= dworskoJparkowó= w= obrębieI= którego= funkcjonuje= ogród=
zoologicznó=dla=dzieci= J=jałe=wooK=wabótkowe=zespołó=dworskoJparkowe=zlokalizowane=są= również=
w=miejscowościachW= Świdnik= aużóI= _óstrzóca= i= pobianowiceI= mliszczónK= lprócz= zespołu= dworskoJ
parkowego= w= Turce= oraz= _óstrzócó= Ew= któróm= siedzibę= ma= ppecjalnó= lśrodek= pzkolnoJ
tóchowawczóF=pozostałe=wóżej=wómienione=obiektó=parkowe=są=głównie=w=złóm=stanie=technicznóm=
lub=nie=posiadają=wóposażeniaI=które=zapewniałobó=obsługę=odwiedzającóchK===

ka=terenie=pozostałóch=wsi=nie=ma=parkówI=skwerów=czó=większóch=wkomponowanóch=zieleńcówK=
wnajdują=się=tu=jedónie=niewielkie=nasadzenia=wokół=obiektów=takich=jako=npK=kościołó=parafialneK=

=cunkcje= rekreacójne=w=gminie=spełniają= terenó=otwarte= tjK= terenó=rolneI= leśne= itpK= Eszczególności= =
w= pobliżu= _óstrzócóFI= zaś= przestrzenne= zalążki= obszarów= przestrzeni= publicznóch= sprzójającóch=
nawiązówaniu=kontaktów=społecznóch=i=wpłówającóch=na=poprawę=jakości=żócia=stanowią=przestrzenie=
przó= obiektach= usługowóch= EmKinK= przó= budónkach= lchotniczóch= ptrażó= możarnóchI= szkołachI=
sklepachFK=



NU=
=

ka=obszarze=gminó=wóstępuje=T=cmentarzóI=z=czego=N=jest=cmentarzem=nieczónnóm=ETabela=RFK=

Tabela RK tókaz=cmentarzó=położonóch=na=terenie=gminó=tólka=
ŹródłoW=opracowanie=własne=na=podstawie=danóch=rd=tólka=

ipK jiejscowość oodzaj ptan rwagi 

N= _óstrzóca= cmentarz=parafialnó=
„staró”=

kieczónnó=
Ezamkniętó=w=NVQU=rKF=

tpisanó=do=
rejestru=zabótków=

O= _óstrzóca= cmentarz=parafialnó=
„nowó”= Czónnó= JJ=

P= Łuszczów=
mierwszó= cmentarz=parafialnó= Czónnó== JJ=

Q= milszczón= cmentarz=parafialnó= Czónnó= =
R= oudnik= cmentarz=parafialnó= Czónnó= JJ=
S= Turka= cmentarz=parafialnó= Czónnó= JJ=
T= Świdnik=aużó= cmentarz=parafialnó= Czónnó= =

= Terenó=komunikacójne=

mrzez=gminę=tólka=przebiega=droga=ekspresowa=nr=pNTLNO=Ewspólnó=przebiegF==oraz=droga=krajowa=
nr= UO= –= drogi= te= stanowią= istotne= elementó= krajowego= układó= komunikacójnegoK= mod= względem=
funkcjonalnóm= w= układzie= drogowóm= wóróżnia= się= ponadto= drogi= powiatowe= służące= połączeniom=
ponadlokalnóm=oraz=drogi=o=znaczeniu=lokalnómI=obsługujące=miejscowe=potrzebó=komunikacójneI=do=
któróch=zaliczają=się=drogi=gminneK=monadto=w=gminie=znajdują=się=drogi=niepubliczne=–=wewnętrzneK=
markowanie= pojazdów= odbówa= się= głównie= indówidualnie= w= ramach= prówatnóch= działekK= markingi=
publiczne=zlokalizowane=są=w=miejscowości=gminnej=przó=obiektach=użóteczności=publicznej=oraz=przó=
obiektach=usługowóch=EszkołachI=sklepach=itpKFK=

rkład= komunikacójnó= oraz= terenó= ogólnodostępnóch= parkingów= opisane= zostałó= szczegółowo= =
w=rozdziale=NRKNKNK=

= Terenó=obsługi=technicznej=służące=zaspokojeniu=zbiorowóch=potrzeb=mieszkańców=

Terenó=obsługi=technicznej=służące=zaspokojeniu=zbiorowóch=potrzeb=mieszkańców=zlokalizowane=
są=na=obszarze=całej=gminóK=ao=najważniejszóch=obiektów=infrastrukturó=technicznej=należó=zaliczóćW=

§ napowietrzne=linie=elektroenergetóczne=wósokiego=napięcia=NNM=ks=relacji=iublin=QMM=–=tph=
ffI=iublin=QMM=–=ldlewnia= NI= iublin=QMM=–=ldlewnia= OI= iublin=QMM= JeajdówI= iublin=QMM=–=
mółnoc=NI=iublin=QMM=–=mółnoc=OI=iublin=QMM=–=darbówI=iublin=QMM=–=ŁęcznaI=iublin=QMM=–=
marczewX=

§ stacje= uzdatniania= wodó= zlokalizowane= w= miejscowościach= pobianowiceI= tólkaI= TurkaI=
Łuszczów=mierwszóX=

§ rozdzielczą= sieć= wodociągową= Ewe= wszóstkich= wsiachF= i= kanalizacójną= Ew= miejscowościach=
TurkaI= lsK= _orekI= aługieI= gakubowice= jurowaneI= ŚwidniczekI= _iskupie= holoniaI= Świdnik=
aużó=mierwszóI=tólkaI=Świdnik=jałóI=holonia=Świdnik=jałóFK=

pzczegółową=charakteróstókę=głównóch=elementów=infrastrukturó=technicznej=zawarto=w=rozdziale=
NRKOK=

= Terenó=zamknięte=

wgodnie= z= decózją= kr= P= jinistra= fnfrastrukturó= i= oozwoju= z= dnia= OQ= marca= OMNQ= rK= w= sprawie=
ustalenia= terenówI= przez= które= przebiegają= linie= kolejoweI= jako= terenów= zamkniętóch= EazK= rrzK=
jinistra=fnfrastrukturó=i=oozwojuI=pozK=ORF=terenó=zamknięte==kolei=w=gminie=tólka=zlokalizowane=są=



NV=
=

pod= linią= kolejową= nr=PMK=lbejmują= działkę= ewidencójną=o=nr=NMNPLP=w=obrębie=mliszczón=o= łącznej=
powierzchni=okK=RISUQ=haK=

OK rtAorkhltAkfA tYkfhAgĄCb wb pTAkr ŁAar mowbpTowbkkbdl  
f tYjldÓt gbdl lCeolkY 

ka=stan=ładu=przestrzennego=gminó=tólka=Erozumianego=jako=ukształtowanie=przestrzeni=tworzące=
harmonijną= całość= i= uwzględniające= uwarunkowania= i= wómagania= funkcjonalneI= społecznoJ
gospodarczeI= środowiskoweI= kulturowe= i= kompozócójnoJestetóczneF= składają= sięW= struktura=
przestrzenna=i=struktura=zainwestowaniaK=ka=strukturę=przestrzenną=gminó=wpłówa=jej=położenie=przó=
dużóm=ośrodku=miejskim=–=mieście=iulin=oraz=lokalizacja=w=jej=obszarze=lub=najbliższóm=sąsiedztwie=
ważnóch= elementów= krajowej= infrastrukturó= technicznej= Egazociągi= przesółoweI= stacja= QMMLNNM= ks=
iublin=póstemowaF= i=komunikacójnej=Edroga=ekspresowa=pNTLNOI=droga=krajowa=nr=UOI= lotnisko=mort=
iotniczó=iublinFK=tażnóm=czónnikiem=kształtującóm=przestrzeń=gminó=są=wóstępujące=obszaró=cenne=
przórodniczoI= w= tóm= położone= nad= rzeką= Ciemięgą= i= rzeką= _óstrzócąI= z= czóm=związane= jest= także=
wóstępowanie=terenów=zagrożonóch=powodziąK=

Analizując=stan=ładu=przestrzennego=gminó=należó=zwrócić=uwagę=na=poziom=koncentracji=terenów=
zainwestowania=i=zabudowó=w=poszczególnóch=jednostkach=osadniczóchK=kajważniejsze=ośrodki=Epod=
względem= liczbó= ludnościI= powierzchni= terenów= zainwestowanóchF= położone= są= w= centralnej= =
i=zachodniej=części=gminó=EtólkaI=TurkaF=–=co=jest=wónikiem=bezpośredniego=sąsiedztwa=tóch=terenów=
z= dużóm= ośrodkiem= miejskim= jakim= jest= jiasto= iublin= oraz= związaną= z= tóm= presją= inwestócójną= =
i= zjawiskiem= suburbanizacjiK= t= północnej= i= zachodniej= części= gminó= znajdują= się= mniejsze=
miejscowościK= ao= wsi= o= rozproszonej= strukturze= zabudowó= należó= zaliczóć= mKinK= część= wsi= Turka=
Ewółączając=osiedle=_orek=oraz=północną=część=wsiFI=Łuszczów=mierwszóI=Łuszczów=arugiK= =

ka=obszarze=gminó=tólka=widoczne=są= tendencje=tworzenia= się= stref=o=charakterze=podmiejskim=
EtzwK= zjawisko= suburbanizacjiF= co= związane= jest= z= położeniem= gminó= w= granicach= iubelskiego=
lbszaru= jetropolitalnegoK= mroces= suburbanizacji= spowodowanó= jest= głównie= czónnikami=
ekonomicznómi= EnpK= wósoka= cena= działek= budowalnóch= na= obszarze= miasta= iublin= w= porównaniu= =
z= cenami= na= terenie= gminó= tólkaF= i= społecznómi= EnpK= potrzeba= polepszenia= jakości= zamieszkaniaF= =
a= jego= natężenie= szczególnie= widoczne= jest= wzdłuż= głównóch= tras= komunikacójnóchK= lbok= wwK=
zjawiska= w= obrębie= gminó= obserwowanó= jest= również= proces= semiurbanizacji= czóli= proces=
umiastowienia= wsiK= Charakteróstóczne= staje= się= odsuwanie= nowóch= budónków= od= starejI=
ukształtowanej= linii=zabudowóI=a= także=lokalizowanie=nowej=zabudowó=w=głębi=działekK=ala= obsługi=
nowo= realizowanóch= domów= powstają= boczne= ulice= Ena= wzór= miejskich= dróg= osiedlowóchFI= jednak=
przeważnie=są=to=drogi=o=niskim=standardzie=technicznóm=i=zaniżonóch=parametrachK=monadto=zauważa=
się= redukcję= budónków= gospodarczóch= lub= zmianę= ich= funkcjiK= póstematócznie= zmniejsza= się=
powierzchnia= użótków= rolnóchI= które= przejmowane= są= pod= zabudowę= mieszkaniowąK= aodatkowo=
widoczne= jest= przenoszenie= niektóróch=cech= miejskiego= modelu= żócia= co= wpłówa= mKinK= na= poprawę=
estetóki=zabudowó=oraz=poprawę=warunków=higienicznoJsanitarnóchK=========

lbecna= kubatura= budónków= różni= się= znacznie= od= pierwotnej= wielkości= starszóch= drewnianóch=
budónków= charakteróstócznóch= dla= obszaru= gminó= –= współczesne= budónki= posiadają= więcej=
kondógnacjiI= są= bardziej= przestronneK= _udónki= różnią= się= ponadto= budową= dachów= –= dominujące=
niegdóś= dachó= dwuspadowe= wópierane= są= obecnie= przez= dachó= wielospadoweK= rsótuowanie=
budónków=starszóch=i=nowóch=względem=drogi=jest=podobne=–=zlokalizowane=są=one=frontem=w=stronę=
drogiK= ptarsze= drewniane= budónki= stanowią= niewielki= odsetek= wśród= wszóstkich= budónków=
zlokalizowanóch=na=terenie=gminóK=



OM=
=

tpłów= na= kształtowanie= strukturó= przestrzennej= w= gminie= tólka= mają= z= pewnością= planó=
miejscowe= obejmujące= całó= jej= obszarK= Terenó= zainwestowane= zostałó= wóznaczone= w= nim= =
w=większości=w=sposób=ciągłóI= jako=kontónuacja= i=uzupełnienie=istniejącej=zabudowó=znajdującej=się=
przó= głównóch= ciągach= komunikacójnóch= gminóK= gednak= ustalenia= planów= miejscowóch= zaliczóć=
należó= również= do= zasadniczóch= bodźców= stómulującóm= żówiołowó= rozwoju= budownictwaK= _iorąc=
pod=uwagę=ogólną=jakość=zapisów=obowiązującóch=planów=miejscowóch=w=kontekście=ich=wpłówu=na=
stan= ładu= przestrzennego= gminó= tólka= należó= wspomnieć= o= najstarszóm= miejscowóm= planie=
zagospodarowania= przestrzennego= gminó= tólka= przójętóm=uchwałą= nr= uuufffLOSVLOMMN= z= dnia= OU=
grudnia=OMMN=rK= =oegulacje=w=nim=zawarte=dotóczące=obszarów=z=przeznaczeniem=rolniczóm=Eterenó=
upraw=polowóch=J=omF=mają=bardzo=liberalnó=charakter=–=mKinK=dopuszczają=lokalizowanie=na=terenach=
upraw= polowóch= ferm= hodowlanóch= oraz= umożliwiają= przekształcenie= istniejącóch= w= ich= obrębie=
siedlisk= na= cele= zabudowó= letniskowej= Ez= warunkami= jak= dla= zabudowó= letniskowej= J= jiF= oraz=
zabudowó= mieszkaniowej= niskiej= Ez= warunkami= jak= dla= zabudowó= mieszkaniowej= jednorodzinnej=
jkFK=E§P=ustK=SKN=uchwałą=nr=uuufffLOSVLOMMN=oadó=dminó=honopnica=z=dnia=OU=grudnia=OMMN=rKFK=
Tak= daleko= idące= dopuszczeniaI= pozostawiające= znaczną= swobodnego= kształtowania= zabudowó= na=
terenach=rolniczóchI= mogą=bóć= jedną=z=przóczón=niekontrolowanego=rozwoju=zabudowóI=a=co=za= tóm=
idzie=przóczónić= się= do=pogorszenia= stanu= ładu=przestrzennego=gminóK=jimo= iż= obowiązujące=planó=
miejscowe=pokrówają= całą=powierzchnie=gminó=należó=stwierdzićI=że= ich=zapisó= w=niewóstarczającó=
sposób=chronią=przestrzeń=i=prowadzą=w=niektóróch=przópadkach=do=jej=degradacjiK=

t=celu=ochronó= istniejącego= ładu=przestrzennego=należó=planować=zabudowę=mieszkaniową= jako=
uzupełnienie=zabudowó=istniejącejI=zapobiegając=IIrozlewaniu=się?=jej=na=terenó=rolneK=tażna=jest= też=
odpowiedniaI= niekolizójna= lokalizacja= obiektów= stanowiącóch= dominantó= wósokościowe= czó=
przestrzenneK= kależó= także= uwzględnić= pozostawienie= charakteróstócznóch= otwartóch= przestrzeni=
pomiędzó= miejscowościami= w= celu= zachowania= walorów= krajobrazowóch= oraz= związanóch= z= tóm=
wartości=widokowóchK==

=

PK rtAorkhltAkfA tYkfhAgĄCb wb pTAkr ŚolaltfphAI t TYj 
pTAkr olikfCwbg f ibŚkbg mowbpTowbkf molarhCYgkbgI tfbihlŚCf f 
gAhlŚCf wAplBÓt tlakYCe loAw tYjldÓt lCeolkY 
ŚolaltfphAI mowYolaY f hoAglBoAwrI  t TYj hoAglBoAwr 
hriTroltbdl 

PKNK pTAk ŚolaltfphA mowYolakfCwbdl J wAplBY 

PKNKNK Budowa geologiczna i warunki gruntowe 

tedług= podziału= fizjograficznego= gK= hondrackiego= dmina= tólka= jest= położona= =
w= obrębie= młaskowóżu= kałęczowskiegoI= młaskowóżu= Świdnickiego= oraz= polodowcowego= obszaru=
tósoczóznó=iubartowskiej=Epółnocna=część=gminóF=Eoósunek=PFK=we=względu=na=budowę=geologiczną=
należó=zwrócić=uwagę=na=aolinę=_óstrzócóI=która=stanowi=osobne=założenie=tektoniczneK==



ON=
=

 

oósunek PK mołożenie=gminó=tólka=na=tle=makroregionów=i=mezoregionów=fizócznogeograficznóch 
ŹródłoW=opracowanie=własne=na=podstawie=danóch=z=Centralnej=_azó=aanóch=deologicznóch=

Takie= położenie= tólki= skutkuje= zróżnicowaniem= utworów= powierzchniowóchK= ka= obszarze=
Płaskowóżu= Świdnickiego= dominują= skałó= podłoża= utworów= kredowóchI= które= wóchodzą= na=
powierzchnię=lub=są=zakróte=jedónie=cienką=warstwą=mułków=piaszczóstóch=bądź=piasków=półowatóchK=
lbszar= gminó= znajdującó= się= w= obrębie= młaskowóżu= kałęczowskiego= charakterózuje= się= pokrówą=
lessowąI= sięgającą= ostatniego= zlodowaceniaK= jiąższość= lessu= w= tóm= miejscu= wónosi= zwókle=
kilkanaście=metrówK=ka=obszarze=tósoczóznó=iubartowskiej=dominują=pólasto=–=piaszczóste=pokrówó=
o= niewielkiej= miąższościI= wónoszącej= około= O= metróK= lstatnim= obszarem= wóróżniającóm= się= pod=
względem= geologicznóm= jest= aolina= _óstrzócóI= gdzie= przeważają= madó= i= torfóI= pochodzące= =
z=holocenuK=

momimo=urozmaiconej=budowó=geomorfologicznej=na=terenie=dminó=tólka=nie=wóstępują=rzadkie=
formó= rzeźbó= terenuK= ka= objęcie= ochroną= i= szczególną= troską=w= zakresie=planowania= przestrzennego= =
i=ochronó=zasługują=obszaró=odznaczające=się=krajobrazem=o=wósokich=walorach=estetócznóchK=

mowóżej= przedstawiona= budowa= geologiczna= daje= dużó= pogląd= o= skałach= podłoża= =
i=jego=przódatności=dla=celów=budowlanóchK=lceniając=warunki=podłoża=budowlanego=można=przójąćI=
żeI= za= wójątkiem= dna= dolin= i= lokalnóch= podmokłości= terenuI= jest= ono= korzóstne= dla= wszelkich=
inwestócji=budowlanóch=na=przeważającóm=obszarze=gminóK=



OO=
=

 

oósunek QK rtworó=powierzchniowe=gminó=tólka=
ŹródłoW=opracowanie=własne=na=podstawie=httpWLLbazagisKpgiKgovKplL=

PKNKOK rkształtowanie terenu 

kajwóżej=leżącó=punkt=w=dminie=tólka=o=rzędnej=ONQ=m=nKpKmK=obserwujemó=międzó=oudnikiem=
a= blizówkąK= ka= przeciwległóm= skraju= gminóI= gdzie= rzeka= _óstrzóca= opuszcza= obszar= tej= gminóI=
znajduje= się= najniżej= leżącó= punkt= o= wósokości= bezwzględnej= NRRIP= m= nKpKmK= oóżnica= wósokości=
bezwzględnóch=w=gminie=tólka=osiąga=więc=RUIT=metrówK=

kachólenia= terenu= są= bardzo= zróżnicowaneK= aolinó= _óstrzócó= i= Ciemięgi= oraz= podmokła= dolina=
cieku=Świdniczek=międzó=Świdnikiem=jałóm=tsią=i=Świdnikiem=jałóm=holonią=są=terenami=niemal=
płaskimi=o=spadkach=mniejszóch=od=N°K=ppadki=większe=ENJR°F=można=zaobserwować=na=obszarze=lewej=
oraz=prawej=części=dorzecza=_óstrzócóK=auże=spadkiI=sięgające=od=R°=do=NR°=charakterózują=zachodnią=
część=gminó=w=międzórzeczu=_óstrzócó=i=CiemięgiK=kajwiększe=spadki=Eod=NR°F=wóstępują=na=prawóm=
i=lewóm=zboczu=aolinó=Ciemięgi=oraz=lewómI=północnóm=zboczu=aolinó=_óstrzócóK=

fnnó=rodzaj=krajobrazu=wóstępuje=w=zachodniej=lessowej=części=gminóK=Cechuje=się=zróżnicowaną=
rzeźbą= lessową= z= suchómi= dolinami= rozcinającómi= płaskowóż= lessowó= i= uchodzącómi= do= dolin=
_óstrzócó= i= CiemięgiK= tąwozó= wóstępują= sporadócznie= i= jedónie= w= rejonie= pobianowic= oraz=
mliszczónaK=aeniwelacje=terenu=w=części= lessowej=zamókają= się= granicach=QM–RM=mK=wbocza=dolin=są=
strome= i= osiągają=nawet= do=kilkudziesięciu= stopni= nachóleniaI= szczególnie=dotóczó= to= lewego=zbocza=
dolinó=_óstrzócó=i=zbocza=dolinó=CiemięgiK=

aolina=_óstrzócó=po=przebiegu=z=południowego=zachodu=w=kierunku=północnoJwschodnim=jest=osią=
morfologiczną= dminó= tólkaK= aolina= ta= jest= zbudowana= z= asómetrócznóch= zboczóI= które=
charakterózują= się= wósokim= i= stromóm= lewóm= oraz= niższóm= i= bardziej=płaskim=prawómK= pzerokość=
dzisiejszego=dna=dolinó=_óstrzócó=wónosi=od=RMM=do=około=NMMM=mK=

PKNKPK tarunki glebowe 

mołożenie= większości= obszaru= dminó= tólka= w= obrębie= tóżónó= iubelskiej= sprawiaI= iż=
wóstępujące= tutaj= warunki= glebowe= można= uznać= za= dobreK= ptruktura= gleb= gminó= nie= jest=



OP=
=

zróżnicowanaK= mod= względem= tópologicznóm= na= większości= obszaru= gminó= wóstępują= glebó= płowe= =
w=kompleksie=z=brunatnómiI=wótworzone=z=lessów=po=zachodniej=stronie=_óstrzócó=oraz=wótworzone==
z= utworów= lessowatóch= na= pozostałejI= wschodniej= części= gminóK= rtworó= lessowate= wóstępują= na=
glinach= i= glinach= silnie= spiaszczonóch= Erejon= ŁuszczowaF= podścielonóch= gezami= lub= marglami=
kredowómiK=mozostałe=glebó=wóstępujące=w=tólce=to=glebó=bielicowe=oraz=czarne=ziemieK 

ao= określania= jakości= gleb= na= danóm= terenie= pod= względem= użótkowóm= stosuje= się= klasó=
bonitacójneK=tóróżnia=się=następujące=klasó=bonitacójneW 

§ dlebó=klasó=f=–=glebó=orne=najlepszeI=

§ dlebó=klasó=ff=–=glebó=orne=bardzo=dobreI=

§ dlebó=klasó=fff=Ea=i=bF=–=glebó=orne=średnio=dobreI=

§ dlebó=klasó=fs=Ea=i=bF=–=glebó=orne=średnieI=

§ dlebó=klasó=s=–=glebó=orne=słabeI=

§ dlebó=klasó=sf=J=glebó=orne=najsłabszeK=

modział=wónikającó=z=klas=bonitacójnóch=gleb=wskazujeI=że=w=tólce=znaczna=część=gleb=należó=od=
średnio= dobróch= do= średnichK= kajwięcej= powierzchni= zajmują= glebó= klasó= fffa= i= fffbI= stanowiąc= okK=
RMIOB=gruntów=ornóchK=druntó=klasó=fff=przeważają=głównie=w=zachodniej=części=gminóK=aużó=udział=
mają= również= glebó= klasó= fsa= i= fsbI= które= zajmują= okK= OOIQB= gruntów= ornóchK= dlebó= o= najlepszej=
klasie=bonitacójne= Ef= i= ff= klasaFI= stanowiąc= okK= NRIVB= gruntów= ornóch= w= gminie= tólkaK= katomiast=
glebó=o=najsłabszej=klasie=bonitacójnej=Es= i=sf=klasaF= zajmują= okK= NNIRTB=gruntów=ornóch= i= są= one=
zlokalizowane= głównie= w= rejonie= ŁuszczowaK= t= Tabeli= S= przedstawiono= powierzchnie= gruntów=
ornóch=na=terenie=dminó=tólka=z=podziałem=na=klasó=bonitacójneK 
Tabela SK mowierzchnia= gruntów= ornóch= na= terenie= dminó= tólka= z= uwzględnieniem= klasófikacji=
bonitacójnej 
ŹródłoW=mrogram=lchronó=Środowiska=dminó=tólka=

dmina 
mowierzchnia gruntów ornóch i sadów w poszczególnóch klasach xhaz 

f ff fffa fffb fsa fsb s sf 

tólka= NO TSV NRVR UTR TOT PTQ QRU NNN 

w=powóższóch=danóch=wónikaI= iż=w=gminie=tólka=są=zlokalizowane=glebó=o=wósokich=walorach=
użótkowóch= oraz= agroekologicznóch= i= powinnó= podlegać= ochronie= przed= zmianą= sposobu=
użótkowaniaK= w= planistócznego= punktu= widzeniaI= ochrona= gleb= powinna= polegać= na= oszczędnóm=
gospodarowaniu= zasobami= gruntowómi= najwóższóch= klas= bonitacójnóchI= a= zwłaszcza= dążeniu= do=
koncentracji=i=zwartości=układu=osadniczegoK 

PKNKQK tarunki klimatóczne 

dmina=tólka=jest=położona=w=regionie=klimatu=umiarkowanego=kontónentalnegoI=gdzie=głównóm=
czónnikiem= zmianó= stanów= pogodó= są= frontó= atmosferóczneK= t= około= VMB= mas= powietrza=
napłówającóch= nad= tólką= stanowią= masó= powietrza= polarnoJmorskiego= i= polarnoJkontónentalnegoK=
iatem=powietrze=polarnoJmorskie=przónosi=ochłodzenieI= natomiast=zimą= ocieplenieK=w=drugiej=stronó=
powietrze=polarnoJkontónentalne=w=zimie=przónosi=wóraźne=spadki=temperaturóI=a=w=lecie=upałóK=

modobnie= jak= w= całej= molsceI= w= dminie= tólka= dominują= wiatró= południowoJzachodnie= oraz=
zachodniI=któróch=średnia=prędkość=wónosi=niespełna=OIS=mLsK=t=ciągu=roku=bezwietrzne=dni=stanowią=
około=NMBK=



OQ=
=

Średnie= roczne= temperaturó= wónoszą= w= dminie= tólka= TIP°CK= t= przebiegu= rocznóm=
najcieplejszóm= miesiącem= jest= lipiec= ze= średnią= temperaturą= NUIT°CI= a= najchłodniejszóm= stóczeń= = = = = = = = =
–=P°CK=ooczna=amplituda=temperatur=kształtuje=się=w=przedziale=ONITJOQ°CI=co=pozwala=zaliczóć=klimat=
tólki=do=tópu=kontónentalnegoK=

lprócz= temperaturó= duże= znaczenie= w= rozwoju= środowiska= przórodniczego= odgrówają= opadó=
atmosferóczneK= ka= podstawie= danóch= z= pobliskich= stacji= meteorologicznóch= wóliczonoI= że= średnie=
roczne= sumó= opadów= wónoszą= tutaj= około= RSM= mmK= kajmniej= opadów= spada= zimą= UR–VM= mmK=
kajwiększe= opadó= spadają= latem= i= wónoszą= wtedó= ponad= OOM= mmK= kajwiększą= sumą= opadów= ze=
wszóstkich= miesięcó= roku= charakterózuje= się= lipiecI= natomiast= najmniejszą= sumę= opadów= dmina=
tólka=notuje=w=stóczniu=i=lutómK=

PKNKRK eódrologia 

todó podziemne 

dmina=tólka= leżó=w=granicach=górnokredowego=dłównego=wbiornika=tód=modziemnóch=kiecka=
iubelska= EiublinF=dwtm= nr=QMSK= ieżó=on= w=całości=w=dorzeczu= tisłó= Eniemal= całó=obszar= gminó=
tólka= położonó= jest= w= zlewni= _óstrzócaI= wójątkiem= jest= jedónie= niewielki= fragment= wschodniej=
części=iasu=pzpitalnegoFK=gego=powierzchnię=szacuje=się=na=okK=S=SRM=km—K=gego=zasobność=szacuje=się=
na=N=PPM=tósK=mPLdI=zaś średnia=głębokość=ujęć=wónosi=UR=mK=mrawie=na=całóm=obszarze=dwtm=nr=QMS=
głównóm= użótkowóm= poziomem= wodonośnóm= jest= górnokredowó= Elokalnie= paleoceńskoJ
górnokredowóI= neogeńskoJgórnokredowó= lub= czwartorzędowoJgórnokredowóF= poziom= wodonośnóK=
maleoceńskoJgórnokredowó=poziom=wodonośnó=wóstępuje=w=północnej=części=zbiornikaK=keogeńskoJ
górnokredowó= poziom= wodonośnó= wóstępuje= w= południowej= częściK= todonośne= osadó= miocenu=
reprezentowane=przez=wapienie=detrótóczneI=litotamnioweI=rafowe=i=serpulowe=oraz=piaski=i=piaskowce=
zalegają=na=zawodnionóch=osadach=kredóK=_ezpośredni=kontakt=obu=warstw=wodonośnóch=sprawiaI=że=
wodó=podziemne=poziomów=neogeńskiego=i=kredowego=są=w=ścisłóm=związku=hódraulicznómI=tworząc=
jeden= zbiornik= wód= podziemnóchK= jiąższość= utworów= mioceńskich= wónosi= od= NM= do= QM= mK=
todonośność=tego=poziomu=jest=znaczna=a=wódajność=studni=wónoszą=do=TM=m“LhK=

dmina= tólka= jest= niemal= w= całości= położona= na= obszarze= najwóższej= ochronó= dwtm= ElklFK=
lbszar=ten=obejmuje=prawie=całą=zlewnię=_óstrzócóK=dwtm=powinien=bóć=tutaj=szczególnie=chronionó=
z=uwagi=na=wóstępującó=pod=iublinem=lej=depresójnóK=gedónie=północne=i=wschodnie=fragmentó=gminó=
są= położone= na= obszarze= wósokiej= ochronó= EltlFI= której= podlega= znaczna= część= dwtm= nr= QMS= =
i= któró= jest= ustanowionó= w=planie= województwa= lubelskiegoK= ka= terenie= gminó= tólka= znajdują= się=
również=ujęcia=wód=podziemnóchK=

dmina=tólka=znajduje=się=w=dwóch=obrębach=jednolitóch=części=wód=podziemnóchI=w=gCtmd=nr=
UV=oraz=VMK==

todó powierzchniowe 

tiększość=obszaru=dminó=tólka=jest=położona=w=zlewni=rzeki=_óstrzócaI=która=jest=główną=rzeką=
gminóK=_óstrzóca=ma=przebieg=pt=–=kb=i=jest=lewostronnóm=dopłówem=tieprza=o=długości=TMIO=km==
i= powierzchni= zlewni= NPNRIR= kmOK= ozeka= wpłówa= na= teren= dminó= tólka= w= okolicach= obrębu=
gakubowice=jurowaneI=a=opuszcza=jej=teren=pomiędzó=_óstrzócą=i=CharlężemK=ozeka=_óstrzóca=płónie=
doliną= o= szerokości= okK= N= km= silnie= meandrującK= rkład= sieci= hódrograficznej= uzupełnia= kilka=
lewobrzeżnóch= dopłówów= rzeki= _óstrzócaI= z= któróch= należó= wóróżnić= rzekę= CiemięgęK= ozeka= ta=
wpłówa=na=teren=dminó=tólka=w=mliszczónie=i=wpada=do=rzeki=_óstrzóca=koło=pobianowicK=



OR=
=

dmina= tólka= posiada= dwa= działó= wodne= fs= rzęduI= które= oddzielają= zlewnię= rzeki= Ciemięgi= od=
zlewni=rzeki=_óstrzóca=i=dział=wodnó=fff=rzęduI=oddzielającó=zlewnię=rzeki=_óstrzóca=od=zlewni=rzeki=
ptawekI=która=wpada=do=rzeki=tieprzK=

ka= terenie= gminó= tólka= nie= wóstępują= zbiorniki= wód= stojącóchI= znajdują= się= jedónie= dwa=
niewielkieI=prówatne=stawó=hodowlane=przó=ujściu=rzeki=Ciemięgi=do=_óstrzócóK=mrócz=tego=w=dolinie=
_óstrzócó=znajdują=się=niewielkie=starorzecza=w=okolicach=pobianowicI=TurkiK=

dmina=tólka=znajduje=się=w=pięciu=obrębach=jednolitóch=części=wód=powierzchniowóch=EgCtmFI==
z= któróch= czteró= zaliczane= są= do= tópu= potok wóżónnó węglanowó z substratem drobnoziarnistóm na 
lessach i lessopodobnóch=natomiast=jeden=nie=ma=określonego=tópu=Ewbiornik=wemborzóceFW=

§ gCtm=CiemięgaI=
§ gCtm=ptokiI=
§ gCtm=wbiornik=wemborzóceI=
§ gCtm=aopłów=spod=ŚwidnikaI=
§ gCtm=aopłów=z=ŁuszczowaK=

PKNKSK pzata roślinna i fauna 

tspółczesna= struktura= ekologiczna= gminó= tólka= charakterózująca= się= przewagą= polnej= strefó=
ekologicznejI= to= efekt= długotrwałego= użótkowania= gleb= o= wósokich= walorach= przórodniczóch= =
i=użótkowóchK=w=silnie=zróżnicowaną= rzeźbą=zachodniej=części=gminóI=położonej=pomiędzó=dolinami=
_óstrzócó= i= CiemięgiI= są= związane= drobno= powierzchniowe= ekosóstemó= polneK= ka= pozostałóm=
obszarze=pozadolinnóm=panują=ekosóstemó=polne=średnio=i=wielkopowierzchniowe=z=ubogą=gatunkowo=
fauną= i= florąK= ptosunkowo= duże= waloró= ekologiczne= Ew= skali= gminóF= reprezentują= lasó= świdnickieI=
głównie= z= uwagi= na= starodrzewó= dębowe= i= sosnoweK= t= sumie= w=granicach= gminó= wóstępują= trzó=
rodzaje=stref=ekologicznóchW==

§ rzecznoJłąkoweI=związane=z=dolinami=_óstrzócó=i=CiemięgiI=
§ polneI=obejmujące=wierzchowinó=młaskowóżu=kałęczowskiego=i=oówninó=ŁuszczowskiejI=
§ lasu=mieszanego=Elasó=świdnickieFK=

iasó=wóstępujące=na=obszarze=gminó=tólka=zajmują= powierzchnie= okK=USUIS=haI= co=stanowi=okK=
NNITB= powierzchni= gminóK= tartość= wskaźnika= lesistości= gminó= jest= więc= mniejsza= od= wartości= dla=
województwa= i= krajuI= które= wónoszą= odpowiednio= OPIOB= i= OVIRB= jednak= większa= od= wartości= dla=
całego= powiatu= lubelskiego= –= NMIQBK= t= strukturze= własności= lasów= znacznó= udział= stanowią= lasó=
prówatne= –= QNB= Ewartość= wskaźnika= dla= kraju= –= okK= NVBFN= –= część= z= nich= wóstępuje= jednak= =
w=znacznóm=rozproszeniu=co=wpłówa=na=trudności=w=zarządzaniu=tómi=terenamiK===

ka=poziom=różnorodności=biologicznej=gminó=tólka=niewątpliwie=wpłówa=jej=położenie=w=dolinie=
rzeki= _óstrzócó= –= znaczenie= tego= elementu= ekosóstemu= jednoznacznie= potwierdzono= poprzez=
wóznaczenie= ppecjalnego= lbszaru= lchronó= _óstrzóca= gakubowicka= w= ramach= europejskiej= sieci=
obszarów=chronionóch=kATroA=OMMMK=wgodnie=z=planem=zadań=ochronnóch=na=wskazanóm=obszarze=
zdiagnozowano= wóstępowanie= następującóch= siedlisk= przórodniczóchI= cennóch= z= punktu= widzenia=
wspólnotóW=

§ niżowe= i= górskie= świeże= łąki= użótkowane= ekstensównie= EArrhenatherion elatiorisF= –=
powierzchnia= zinwentarózowanóch= niżowóch= łąk= świeżóch= wónosi= okK= ORPIMT= haI= powstałó=
one=na= skutek=ekstensównie=prowadzonej= gospodarkiK= t=wóniku= wócięcia= lasów= liściastóch= =

===================================================
1 aaneW=_ank=aanóch=iokalnóch=drpI=httpsWLLbdlKstatKgovKpl 



OS=
=

i= zagospodarowania= terenu= jako= łąki= kośne= powstałó= tzwK= łąki= grądoweK= pą= one= koszone=
zazwóczaj=dwa=razó=do=rokuI=czasami=też=umiarkowanie=nawożoneK=Charakterózują=się=dużą=
różnorodnością= gatunkowąK=tókształcają= się= na=żóznóchI=umiarkowanie=wilgotnóch=glebach=
mineralnóchI= bez= śladów= zabagnieniaK= ptan= zachowania= siedliska= jest= zróżnicowanóI=
większość= płatów= ma= postać= uproszczonąI= niewielka= część= to= zdegradowane= postacie=
siedliskaI=na=skutek=braku=użótkowaniaK=gedónie=niewielkie=powierzchnie=w=dolinie=_óstrzócó=
wókształcone= są= optómalnieK= wnaczenie= tego= siedliska= ma= lokalnó= charakter= ze= względu= na=
wóstępowanie= starodubu= łąkowego= Elstericum palustreF= oraz= wóstępowanie= roślin=
żówicielskich=rzadkich=gatunków=motóliK=

§ zmiennowilgotne=łąki=trzęślicowe=EjolinionF=–=powstałó=na=skutek=ekstensównej=działalności=
człowiekaI= gdzie= rzadkie= koszenie= bądź= wópas= uniemożliwił= rozwój= drzewK= Czónnikiem=
mającóm=głównó=wpłów=jest=jednak=zmienność=poziomu=wód=gruntowóchK=Łąki=te=mogą=bóć=
wręcz= zalewane= na= wiosnę= i= przesuszane= latemK= t= dolinie= _óstrzócó= wóstępują łąki=
olszewnikowoJtrzęślicowe=pelinio carvifoliaeJjolinietumK  Łąki=pelinoJjolinietum=należą=do=
najbogatszóch=w=gatunki=zbiorowisk=łąkowóchK=oóżnorodność=ta=zależó=w=znacznóm=stopniu=
od= sposobu= ich= użótkowaniaK= kajbogatsze= jednak= zbiorowiska= rozwijają= się= na= glebach=
mineralnóchI= zwłaszcza= węglanowóchK= datunkami=roślin=naczóniowóch=charakteróstócznómi=
dla= tego= zespołu= sąW= goździk= pósznó= Eaianthus superbusFI= okrzón= łąkowó= Eiaserpitum 
prutenicumFI= olszewnik= kminkolistnó= Epelinum carvifoliaFI= przótulia= północna= Edalium 
borealeFI=trzęślica=modra=Ejolinia caeruleaFI=sierpik=barwierski=Eperratula tinctoriaFI=bukwica=
zwóczajna= EBetonica officinalisFI= wiązówka= bulwkowa= Ecilipendula vulgarisFI= koniopłoch=
łąkowó=Epilaum silausFI=turzóca=prosowata=ECarex paniceaFI=śmiałek=darniowó=Eaeschampsia 
caespitosaFI=a=także=inne=gatunki=łąk=bagiennóchI=torfowiskI=muraw=i=termofilnóch=okrajkówK=
mowierzchnia=zinwentarózowanóch=łąk=trzęślicowóch=wónosi=okK=NVIQQ=haK=rdział=i=znaczenie=
łak=trzęślicowóch=w=obszarze=jest=więc=znaczącóK=

§ starorzecza= i= naturalne= eutroficzne= zbiorniki= wodne= ze= zbiorowiskami= z= kómpheion= –= =
w=obszarze=katura=OMMM=stwierdzono=płató=siedliska=należące=do=podtópuW=PNRMJO=butroficzne=
starorzecza= i=drobne=zbiorniki=wodneK=modtóp=obejmuje=stałe=zbiorniki=wodne=o=powierzchni=
od=kilkuset=mO=do=kilku=hektarów=i=małej=głębokości=maksómalnejI=nie=przekraczającej=zwókle=
P=mK=rdział=powierzchniowó=starorzeczó=w=obszarze=_óstrzóca=gakubowicka=jest=nieznacznó==
i= ograniczonó= jedónie=do=dolinó=_óstrzócó= Ezajmują= one=powierzchnię= nieco=ponad=MIQ=haFK=
jimo= meandrowania= rzeki= nie= tworzó= ona= znaczącej= ilości= tego= tópu= zbiornikówK= jają=
charakter= płótkich= i= rozproszonóch= zbiorników= przórzecznóchK= t= toni= wodnej=opisówanóch=
obiektów= wóstępują= zbiorowiska= roślin= zanurzonóch= z= moczarką= kanadójską= Eblodea 
canadensisF= i= rogatkiem= sztównóm= ECeratophóllum demersumFK= ka= powierzchni= wodó=
rozwijają= się= masowo=zbiorowiska= pleustonowe= z= rzęsamiW= drobną= Eiemna minorF= i=garbatą=
Eiemna gibbaF=oraz=rzadkim=składnikiem=polskiej=floró=J=najmniejszą=rośliną=kwiatową świata=
–= wolffią= bezkorzeniową= Etolffia arrhizaFK= ptarorzecza= otaczają= wąskie= pasó= szuwarówW=
trzcinowego=i=pałkowego=oraz=zwókle=zarośla=wierzboweK=tópłócone=starorzecza=przóbierają=
charakter=torfowiska=niskiego=z=resztkami=szuwarówK=

§ murawó=kserotermiczne=EcestucoJBrometeaF=–=ciepłolubne=zbiorowiska=wókształcające=się=na=
podłożu=zasobnóm=w=wapń= Ew=przópadku=tego=obszaru=to=podłoże=lessoweFI=które=nawiązują=
do=zbiorowisk=stepowóchX=murawó=porastają=zbocza= lessowe=o=dużóm=nachóleniu= i=wóstawie=
południowej=w=gakubowicach=jurowanóchK=t=murawach=wóstępują=obficieW=szałwia= łąkowa=
Epalvia pratensisFI= dzwonek= sóberójski= ECampanula sibiricaFI= dziewanna= fioletowa=
Eserbascum phoeni ceumF =i =perz =sinó =tópowó =Eblómus hispidus subspK hispidusFK=
mowierzchnia= siedliska= w= obszarze=_óstrzócó= gakubowickiej= to= około=MIOR= haK= jimo= małej=



OT=
=

powierzchniI= murawa= w= gakubowicach= jest= znacząca= ze= względu= na= wóstępowanie= miłka=
wiosennego= EAdonis vernalisF= na= północnej= granicó= zasięguK= mod= względem= powierzchni=
murawa=ta=obejmuje=mniej=niż=MIRB=zasobów=tego=siedliska=na=tóżónie=iubelskiejOK=

t=obrębie=terenów=zabudowanóchI=szczególnie=tóch=bezpośrednio=sąsiadującóch=z=miastem=iublinI=
wóstępują==fitocenozó=sónantropijneI=w=różnóm=stopniu=zmienione=przez=człowiekaK=Tego=tópu=terenóI=
pokróte= roślinnością=ruderalnąI= znajdują=się=przede= wszóstkim= w= centrum= miastaI= na= obszarach= =
z= intensówną=zabudową=mieszkaniowąI= obszarach= przemósłowóch= i= na= szlakach= komunikacójnóchK=
ooślinność=segetalna= wóstępuje=w=ogródkachI= polachI= na= obrzeżach= terenów=intensównej=zabudowóK=
lprócz= gatunków= uprawowóch= są=to= chwastóW= wókaI= perz= Ew= uprawach= zbożowóchFI= =żółtliceI=
włośniceI= chwastniceI= itpK= Ew= uprawach= okopowóchFK= ooślinność=półnaturalna= obejmuje= uprawó= =
i=zarośla=kserotermiczneI=łąki=oraz=roślinność=wodną=i=szuwarowąK==

kajcenniejsze=gatunki= zwierząt= w=gminie=tólkaI= związane= są= ze=środowiskiem=wodnóm=Ednami=
dolin= _óstrzócó= i= Ciemięgi= oraz= zbiornikami= wodnómiF= oraz= lasamiK= jiejscem= nagromadzenia=
najrzadszóch= gatunków= jest= dolina= _óstrzócó= z= dawnómi= lagunami= osadów= pościekowóch= =
z=oczószczalni=ścieków=na=eajdowieK=tóstępuje=tuI=międzó=innómiI=derkacz=i=kilka=cennóch=gatunków=
siewkowcówK= monadtoI= na= obrzeżach= dolinó= spotóka= sięW= pustułkęI= dzięcioła= zielonegoI= jarzębatkęI=
pełzacza= ogrodowego= i= remizaK= t= rejonie= bółóch= składowisk= osadów= pościekowóchI= odnotowano=
stanowiska= błotniaka= stawowegoI= perkozów= i=mewó= śmieszkiK=pkarpó=wórobisk=poeksploatacójnóch=
piasku=zamieszkuje=jaskółka=brzegówkaPK==

ao= gatunków= chronionóchI= które= bółó= na= przestrzeni= lat= obserwowane= w= gminieI= zalicza= sięW=
perkozekI= perkoz= rdzawoszóiI= bocian= białóI= córankaI= błotniak= stawowóI= pustułkaI= derkacz= zielonóI=
dzięcioł=białoszóiI=brzegówkaI=kląskawkaI=białorzótkaI=trzciniakI=jarzębatkaI=remizI=pełzacz=ogrodowóI=
ortolanK= katomiast= wśród= gatunków= zwierząt= wóstępującóch= na= terenie= obszaru= _óstrzóca=
gakubowicka= wóróżnia= się= bobra= europejskiegoI= wódraI= kumak= nizinnóI= piskorzI= trzepla= zielonaI=
modraszek=telejusI=czerwończók=nieparekI=modraszek=nausitousI=czerwończók=fioletekK=

PKOK pTAk ŚolaltfphA mowYolakfCwbdl J wAdolŻbkfA  

PKOKNK wagrożenia i stan powietrza atmosferócznego 

ao= głównóch= źródeł= zanieczószczeń= powietrza= zalicza= sięW= zakładó= przemósłoweI= kotłownieI=
paleniska=domoweI=transportI=składowiska=odpadów=i=rolnictwoK=tiększość=z=nich=to=zanieczószczenia=
energetóczneI= powstające=przó= spalaniu= paliwK= moszczególne=kategorie= zagospodarowania= wpłówają= =
na=stan=powietrza=poprzezW==

- sektor komunalnoJbótowó= –= głównie= spalanie= odpadów= w= domowóch= piecachI= które= nie=
wótwarzają= wóstarczająco= wósokiej= temperaturó= do= całkowitego= spalenia= odpadówI= takich= jak=
tekstóliaI=guma=i=tworzówa=sztuczneK=t=związku=z=czóm=do=atmosferó=przedostają=się=szkodliwe=
substancje= w= postaci= sadzóI= węglowodorów= aromatócznóchI= merkaptanów= oraz= innóch=
szkodliwóch= dla= zdrowia= ludzi= substancjiK= wjawisko= nasila= się= w= okresie= grzewczómI=
a=szczególnie=widoczne=jest=na=obszarach=zwartej=zabudowóK==

- źródła komunikacójne= –= głównie= złó= stan= technicznó= pojazdówI= przestoje= w= ruchu=
spowodowane=złą= organizacją= ruchu= lub=zbót= małą= przepustowością= drógX= złó=stan=nawierzchni=
dróg=i=rodzaj=paliwaK=tóstępowanie=i=nasilenie=tóch=czónników=powodujeI=że=na=skrzóżowaniach=
i= trasach= komunikacójnóch= o= dużóm= natężeniu= ruchu= wóstępuje= wósokie= zanieczószczenie=
powietrza= substancjami= pochodzącómi= ze= spalania= paliw= Etlenek= węglaI= tlenek= azotuI=

===================================================
O=aokumentacja=mlanu=wadań=lchronnóch=obszaru=_óstrzóca=gakubowicka=meiMSMMVS=–=wwwKpzoKgdosKgovKpl==
P=bkofizjografia=gminó=tólkaI==OMMT=rK=



OU=
=

węglowodoró= lotneI= związki= ołowiuFK= bmisja= komunikacójna= jest= bardzo= nierównomierna= J=
związana= ściśle=z=natężeniem=pojazdów=i=zależó=od=poró=dnia= Ewzrasta=w=godzinach=szczótu= tjK=
dojazdu= do= pracó= i= powrotu= do= domuF= oraz= roku= Ewzrasta= w= okresie= letnim= J= wzmożonó= ruch=
turóstócznóFK= monadto= emisja= komunikacójna= nabiera= coraz=większego=znaczenia= ze=względu= na=
rosnącą= liczbę= pojazdów= na= drogach= oraz= wzmożonó= ruch= tranzótowóK= kajwiększó= ruch=
samochodowóI= a= co= za= tóm= idzie= największe= zanieczószczenie= linioweI= wóstępuje= na= drogach=
o=utwardzonej=nawierzchniI=przede=wszóstkim=na=drogach=krajowóchK=mrzez=teren=przebiega=droga=
ekspresowa=pNOI=a=także=droga=krajowa=nr=UO=J=generują=one=wzmożonó=ruch=samochodowóI=a=co=
za=tóm=idzie=największe=zanieczószczenia=linioweK==

- emisje technologiczne=tjK=emisje=z=zakładów=przemósłowóch=Eprocesó=technologiczneI=prówatne=
zakładó=npK= rzemieślniczeI= rolnictwoF=–=główną=przóczóną= tego=tópu=zanieczószczeń= jest=przede=
wszóstkim=brak=lub=złó=stan= technicznó=zabezpieczeń= oraz=przestarzałe=procesó=technologiczneK= =
ka= terenie= gminó= tólka= nie= wóstępują= duże= zakładó= przemósłowe= i= energetóczne= generujące=
duże= ilości= zanieczószczeńK= kajbliższe= obiektó= emitujące= zanieczószczenia= o= łącznej= ilości=
powóżej=NMMjg= Ew= OMNSrKFQI= są= zlokalizowane= wW= sąsiednim=mieście= wojewódzkim=iublinie= –=
jbdATbj=bCJir_ifk=ppK=z=oKoK=oraz=blektroiepłownia=iublinJtrotków=ppK=z=oKoKI=sąsiedniej=
gminie =kiemce =– =mmj_=pKAK =oraz =dospK =pzklarniowe =„ieonów” =ppK =z =oKoKI =oraz =w =sąsiednim=
powiecie=ŚwidnickimI=w=gminie=Świdnik=–=zakład=seolia=tschód=ppK=z=oKoK=

ka=jakość=powietrza=na=terenie=gminó=wpłówają=przede=wszóstkim=lokalne=źródła=zanieczószczeń=
pochodzące= ze= spalania= paliwI= ogrzewania= obiektów= mieszkalnóch= i= usługowóchK= =
ka= podstawie= wóników= pomiarów= emisji= zanieczószczeń= do= powietrza= dla= powiatu= lubelskiegoI=
w=latach=OMNNJOMNSI=obserwuje=się=trend=spadkowó=w=wielkości=mierzonóch=emisji=półów=ETabela=TFK=
wupełnie=inna=tendencja=jest=widoczna=dla=zanieczószczeń=gazowóchK=t=OMNS=rKI=względem=roku=OMNN=
wzrosła= emisja= dwutlenku= siarki= EplOFI= tlenków= azotu= EklxFI= tlenku= węgla= EClF= i= dwutlenku=
węglaEClOFK==
ka= ograniczenie= emisji= tlenków= azotu= do= powietrza= może= wpłónąćW= poprawa= stanu= technicznego=
pojazdów=–=nowsze=samochodó=posiadają= instalacje=zmniejszające=emisję=szkodliwóch=substancji=do=
atmosferó= oraz= dbanie= o= właściwó= stan= technicznó= nawierzchniK= awutlenek= siarki= i= tlenki= węgla=
pochodzą=głównie=z=ogrzewania=piecami=węglowómiK=ka=ilość=tóch=substancji=w=powietrzu=może=mieć=
wpłów= wprowadzanie= innóchI= alternatównóch= sposobów= ogrzewaniaI= bardziej= przójaznóch=
środowiskuK= Takie= działania= mogłóbó= także= pozótównie= wpłónąć= na= dalsze= zmniejszanie= się=
w=powietrzu=zanieczószczeń=półowóchK==

 

=

=

=

=

=

=

=

===================================================
Q ŹródłoW=oaport=o=stanie=środowiska=województwa=lubelskiego=w=OMNSrKX=tflŚI=iublin==



OV=
=

Tabela T rdział= powiatu= lubelskiego= w= emisji= zanieczószczeń= półowóch= w= województwie=
lubelskim=w=latach=OMNNJOMNS=
ŹródłoW=opracowanie=własne=na=podstawie=_aiI=drp=

=
=

wgodnie= z= ustawą= z= dnia= OT= kwietnia= OMMN= rK= mrawo= ochronó= środowiska= EtjK= azK= rK= z= OMNT= rKI= =
pozK= RNVI= ze= zmKF= w= ramach= państwowego= monitoringu= środowiska= dokonuje= się= obserwacji= zmian= =
i= ocen= jakości= powietrzaK= tojewódzki= fnspektorat= lchronó= Środowiska= zobowiązanó= jest= =
do= sporządzania= ocen= pięcioletnichI= wókonówanóch= przónajmniej= co= R= latI= na= potrzebó= ustalenia=
odpowiedniego= sposobu= ocenó= jakości= powietrza= w= poszczególnóch= strefach= oraz= ocen= rocznóch=
wókonówanóch=co=rokuK=

modstawę= do= rocznej= ocenó= jakości= powietrza= stanowiąW= poziomó= dopuszczalneI= docelowe= oraz=
poziomó=celów=długoterminowóchK= lcenó=dokonuje=się= dla= króterium=ochronó=zdrowia= Ew=zakresieW=
benzenuI=dwutlenku=azotuI=dwutlenku=siarkiI=ołowiuI=półu=zawieszonego=mjNMI=tlenku=węglaI=arsenuI=
kadmuI=nikluI=benzoEaFpirenuI=ozonu=i=półu=zawieszonego=mjOIR=–=począwszó=od=OMNM=rokuF=oraz=pod=
kątem=ochronó=roślin=Ew=zakresieW=tlenków=azotuI=dwutlenku=siarki=i=ozonuFK=

lcena=roczna=poziomu=substancji=w=powietrzu=w=poszczególnóch=strefach=oraz=klasófikacja=stref=
dotóczó= zawsze= pełnego= roku= pomiarowegoK= hlasófikacji= stref= dokonuje= się= dla= każdego=
zanieczószczeniaI=na=podstawie=najwóższóch=stężeń=na=obszarze=strefóK==

t= OMNS= rK= gmina= tólka= przónależała= do= strefó= lubelskiej= EmiMSMOFI= jednak= żadne= ze= stanowisk=
pomiarowóch= monitoringu= powietrzaI= z= któróch= wóniki= wókorzóstano= do= ocenó= jakości= powietrza= =
w= tej= strefieI= nie= znajdowało= się= w= granicach= gminóK= lbszar= badanej= jednostki= administracójnej=
znajduje= się= jednak= w= bezpośrednim= sąsiedztwie= aglomeracji= lubelskiej= EmiMSMNFI= dla= której=
odnotowano= znacznie= wóższe= wartości= zanieczószczeńI= co= może= mieć= wpłów= na= rzeczówistó= stan=
jakości= powietrzaK= ao= ocenó= jakości= powietrza= zostałó= wókorzóstane= dane= dla= strefó= lubelskiejI= do=
której=gmina=tólka=została=zaklasófikowanaK=

t= klasófikacji= stref= według= króterium= ochronó= zdrowia= ludzi= w= OMNPrK= strefa= lubelska= uzóskała=
klasę=C= Eklasa=C= J=klasa=strefó=dla=zanieczószczenia=o=stężeniach=powóżej=poziomu=dopuszczalnego=
powiększonego= o= margines= tolerancjiI= powóżej= poziomu= docelowegoI= w= przópadku= gdó= margines=
tolerancji= nie= jest= określonó= o= stężeniach= powóżej= poziomu= dopuszczalnegoF= wółącznie= z= powodu=
przekroczeń= norm=dla= półu= zawieszonego= mjNMK= pótuacja= zmieniała= się= już= w= roku= OMNQI= kiedó= to=
przekroczone=zostałó= także=normó=dla= półu=zawieszonego=mjOIR= –=strefa= lubelska= uzóskała= klasę= _=
Eklasa= _=J=klasa= strefó= dla= zanieczószczenia= o=stężeniach=powóżej=poziomu= dopuszczalnego= lecz= nie=

jg B jg B j g B j g B jg B jg B

OMNN SN OIRM UQ MISM TQ MIUN ONQ OIUO PV=QTO MITN PUM NINO

OMNO TP PIQU NOR MIVU VM NIMQ ORV PIRV QU=NUT MIVN QUR NIQV

OMNP SS PION NMS NIMS UQ NINM ORV QIVS QR=MVQ MIVS QRU NITR

OMNQ RS OIVN UR MIUT SU MIUS ONR PISR PS=SQM MITQ PTQ NIQN

OMNR RR OITU VN NIRO TQ NINM OOT PIVV PV=SUU MIUM PVR NIUQ

OMNS QV OIUQ VQ OINR TV NIOU ORR QIPN QS=PNN MIVN QPO OINT

OMNN O=QPV NMM NP=VTV NMM V=NTU NMM T=SMM NMM R=RQQ=VUS NMM PP=UOR NMM

OMNO O=MVU NMM NO=TNN NMM U=STN NMM T=ONU NMM ROVOUMV NMM PO=RUM NMM

OMNP O=MRP NMM V=VVN NMM T=SMS NMM R=OOR NMM QTMPMSO NMM OS=NNS NMM

OMNQ N=VOO NMM V=TSV NMM T=VQM NMM R=UUR NMM QVQQSQO NMM OS=RPT NMM

OMNR N=VTR NMM S=MMN NMM S=TRP NMM R=SVP NMM QVTUSVU NMM ON=RMU NMM

OMNS N=TOU NMM Q=PTP NMM S=NVQ NMM R=VOO NMM RMTTNOP NMM NV=VMM NMM
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PM=
=

przekraczającóch=poziomu=dopuszczalnego=powiększonego=o=margines=tolerancjiF=oraz=benzoEaFpirenu=
–= strefa= lubelska= uzóskała= klasę= CK= t= roku= OMNR= stan= ten= uległ= dalszemu= pogorszeniu= w= związku=
z=czóm= strefa= lubelska= uzóskała= już= klasę= C= z= powodu= przekroczeń= norm= dla= półu= zawieszonego=
mjNMI=mjOIR=oraz=benzoEaFpirenuRK= =ala= pozostałóch=zanieczószczeń=strefom=nadano=status=klasó=A=
z=uwagi= na= nieprzekraczanie= poziomu= dopuszczalnego= i= docelowego= dla= każdej= z= ocenianóch=
substancjiK==

t= OMNS= rK= klasa= C= została= określona= dlaW= półu= zawieszonego= mjNM= i= benzoEaFpirenu= –= ze=
względu= na= przekroczenia= dopuszczalnóch= stężeń= dobowóchK= hlasófikację= dla= strefó= lubelskiej=
w=latach=OMNPJONMSKI=do=której=zalicza=się=gmina=tólkaI==przedstawia=poniższa=tabelaK==

 

Tabela U tónikowe=klasó=stref=dla=poszczególnóch=zanieczószczeń=powietrza=w=latach=OMNPJOMNS 

ŹródłoW=ooczne=raportó=o=stanie=środowiska=województwa=lubelskiegoX=OMNPrKI=OMNQrKI=OMNRrKI=OMNSrKX=tflŚX=iublin= =

kazwa 
strefó 

hod 
strefó ook  

pómbol klasó wónikowej dla poszczególnóch zanieczószczeń dla obszaru całej strefó 
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strefa=
lubelsk

a=

miMSM
O=

OMNP= A= A= C= A= A= A= A= aO= A= A= A= A= A=

OMNQ= A= A= C= A= A= A= A= aO= A= A= A= C= _=

OMNR= A= A= C= A= A= A= A= aO= A= A= A= C= C=

OMNS= A= A= C= A= A= A= A= aO= A= A= A= C= A=

klasa=A=J=klasa=strefó=dla=zanieczószczenia=o=stężeniach=poniżej=poziomu=dopuszczalnego=bądź=docelowego=

klasa=C=J=klasa=strefó=dla=zanieczószczenia=o=stężeniach=substancji=przekraczającóch=poziomó=dopuszczalne=bądź=docelowe=

klasa=aO=–=klasa=strefó=dla=ozonu=o=stężeniach=przekraczającóch=poziom=celu=długoterminowego=

t= przópadku= półu= mjOIR= zmiana= klasó= dla= strefó= lubelskiej= wcale= nie= musi= oznaczać= poprawó=
stanu=jakości=powietrzaK=tarto=zaznaczóćI=że=stężenie=tej=substancji=jest=mierzone=w=strefie=lubelskiej==
w=P=miastachW=_iałej=modlaskiejI=Chełmie=i=wamościuI=czóli=w=znacznóm=oddaleniu=od=gminó=tólkaK=
gak=zostało=zaznaczone=w=raporcie=tflŚ=z=OMNRrKI=przópisanie=klasó=C=nie=musi=oznaczać=złej=jakości=
powietrza= na= obszarze= całej= strefóK= joże= oznaczać= lokalne= wóstępowanie= przekroczeń= określonej=
substancjiI=nazówane=obszarem=przekroczeńK===

ka= podstawie= badań= można= zaobserwowaćI= że= dobowe= stężenia= półów= przekraczające= poziom=
dopuszczalnó= wókazują= znaczne= zróżnicowanie= sezonowe=–= wóższe= wartości= stężeń= charakterózują=
okres=grzewczóK=t=okresie=zimowóm=wzrasta=poziom=emisji=ze=średnich= i=małóch=źródeł= Epaleniska=

===================================================
R=ŹródłoW=oaport=o=stanie=środowiska=województwa=lubelskiego=w=latach=OMNPJOMNRX=tflŚX=iublin==



PN=
=

domoweI= lokalne= kotłownieF= w= związku= z= koniecznością= ogrzewaniaK= we= względu= na= swoje=
zagęszczenieI=niski=pułap=emisji=oraz=stosowane=rodzaje=opałuI=są=one=bardzo=uciążliweK=moprawa=tego=
stanu= możliwa= jest= poprzez= zmianę= sposobu= ogrzewania= na= gazowe= czó= olejowe= oraz= zwiększenie=
udziału=ekologicznóch=źródeł=energiiK=

tedług= króterium= ochronó= roślinI= strefę= lubelską= pod= względem= dotrzómania= wartości=
dopuszczalnóch=dla= tlenków=azotu=EklxF= i=dwutlenku= siarki=EplOF=oraz=poziomu=docelowego=ozonu=
ElPF= zakwalifikowano= do= klasó= AK= katomiast= z= uwagi= na= przekroczenie= = poziomu= celu=
długoterminowego=ozonuI=dla=strefó=lubelskiej=ustalono=klasę=aOK=tónikowe=klasó=dla=poszczególnóch=
rodzajów=zanieczószczeń=dla=stref=pomiarowóch=obejmującóch=gminę=tólka=ze=względu=na=ochronę=
roślin=przedstawiono=w=tabeli=poniżejK=

=

Tabela V tónikowe= klasó= stref= dla= poszczególnóch= zanieczószczeń= uzóskane= w= ocenie= rocznej=
dokonanej=w=OMNS=rK 
ŹródłoW=tflŚI=iublinI=OMNS=

kazwa 
strefó hod strefó 

pómbol klasó wónikowej dla poszczególnóch zanieczószczeń dla 
obszaru całej strefó 

dwutlenek 
siarki plO 

tlenki azotu 
klu 

lzon lP Ewg 
poziomu 

docelowegoF 

lzon lP Ewg 
poziomu 

długoterminowegoF 

strefa 
lubelska  miMSMO A= A= A= aO=

=
dmina= tólka= nie=posiada= na= swoim=obszarze=dużóch= obiektów=pogarszającóch=stan=czóstości=

powietrzaK= ka= stan= aerosanitarnó= w= znacznej= mierze= wpłów= ma= działanie= indówidualnóch= palenisk=
domowóchK= ka= jakość= powietrza= wpłów= ma= także= emisja= zanieczószczeń= z= sąsiednich= gminó= =
i= powiatówI= komunikacja= oraz= emisja= niezorganizowana= Edziałalność= drobnóch= zakładów=
usługowóchFK==

PKOKOK hlimat akustócznó 

wgodnie=z=rstawą=mrawo=ochronó=środowiska= za=hałas=uznajemó=dźwięki=o=częstotliwościach=
od=NS=ez=do=NS=MMM=ezK=ldbieranie=dźwięków=jako=hałasu=zależó=od=osobistóch=odczuć=dotóczącóch=
ich= uciążliwościK= aopuszczalne= poziomó= hałasu= w= środowiskuI= w= zależności= od= rodzaju= terenuI=
wóznacza=rozporządzenie=jinistra=Środowiska=z=dnia=NQ=czerwca=OMMT=rK=w=sprawie=dopuszczalnóch=
poziomów=hałasu=w=środowisku=EtjK=azK=rK=OMNQ=pozK=NNOFK==

wa=główne=źródła= hałasu= na= terenie=gminó= należó=uznać= szlaki= komunikacójne= Edrogi= –= hałas=
komunikacójnóFI=w=dalszej=kolejności=zakładó=produkcójne=i=lokalne=źródła=hałasu=w=postaci=zakładów=
usługowóch=i=rzemieślniczóch=Ehałas=przemósłowóFK=

kasilenie= hałasu= ze= źródeł= komunikacójnóch= zależó= od= natężenia= ruchuI= stanu= technicznego=
pojazdów= i= drógK= kajwiększe= znaczenie= i= obciążenie= ruchu= pojazdów= na= terenie= gminó= tólka=
wóstępuje=na=drodze=krajowej=nr=UOK=_ardzo=niewielki=wpłów=na=hałas=ma=istniejąca=na=terenie=gminó=
linia=kolejowa=nr=PMW=Łuków=–=iublin=mółnocnóK=iinia=biegnie=bowiem=przez=małó=fragment=gminóI=
w=zasadzie=przez=terenó=niezurbanizowaneI=co=nie=stwarza=żadnóch=istotnóch=zagrożeńK=

jonitoring= zanieczószczenia= środowiska= hałasemI= obejmującó= fragment= gminó= tólkaI= bół=
prowadzonó= przez= tflŚ= wółącznie= w= obszarze= drogi= krajowej= nr= UOK= ka= odcinku= drogi= =
iublin–ŁuszczówI=powierzchnia=obszarów=zagrożonóchI=wórażona=wskaźnikiem=iatk=w=zakresie=do=



PO=
=

Rd_= wónosiła= OSRMMmOI= natomiast= w= zakresie= od= Rd_= do= NMd_= bóło= to= NSMMkmOK= modobnie= bóło=
w=przópadku=wskaźnika=ikI=dla=którego=w=zakresie=do=Rd_I=na=badanóm=odcinku=drogi=krajowej=nr=UOI=
wskazano= QONMMmO= powierzchni= zagrożonóchI= a= w= zakresie= od= Rd_= do= NM= d_= NNMMmO= takich=
obszarówK=ala=obu=wskaźników=nie=odnotowano=natomiast=w=obszarze=tej=drogi=wóższóch=poziomów=
dźwiękuSK==

_rak= informacji= odnośnie= źródeł= hałasu= wówołanego= operacjami= lotniczómi= a= w= szczególności=
obowiązującóch= norm= oraz= działań= prowadzonóch= przez= mort= iotniczó= iublin= pKAK= w= zakresie=
monitorowania=jego=poziomuK=

kależó= przójąćI= że= prowadzone= prace= modernizacji= i= przebudowó= dróg= różnóch= szczebli=
zmniejszają=wpłów=stanu=technicznego=dróg=na=poziom=hałasuK==

tflŚ= nie= przótacza= danóch= dotóczącóch= hałasu= przemósłowego= na= terenie= gminó= tólkaK=
lddziałówanie= akustóczne= zakładów= przemósłowóch= czó= usługowóch= na= środowisko= ma= charakter=
lokalnóI=a=ich=uciążliwość=dla=mieszkańców=jest=małaK==

ka= ograniczenie=hałasu komunikacójnego= na= terenie= gminó= w= głównej= mierze= wpłónie= poprawa=
stanu= technicznego=drógK=eałas= ze=źródeł= punktowóch= Ezwiązanó=z=prowadzoną= działalnościąF= może=
ograniczóć= stosowanie= nowóch= technologii= oraz= urządzeń= i= instalacji= tłumiącóch= hałasI= przó= czóm=
należó=pamiętaćI=że=nie=wszędzie=takie=rozwiązania=można=zastosowaćK==

PKOKPKmola elektromagnetóczne 

wagadnienia=związane=z=ochroną środowiska=przed=polami=elektromagnetócznómi=określa=ustawa=
z=dnia= OT= kwietnia= OMMN= rK= J= mrawo= lchronó= ŚrodowiskaK= oegulacje= tam= zawarte= dotóczą= =
mKinK= dopuszczalnóch= poziomów= pól= elektromagnetócznóch= w= środowiskuI= które=zróżnicowanoW= dla=
terenów=przeznaczonóch=pod=zabudowę=mieszkaniową=oraz=miejsc=dostępnóch=dla=ludnościK=wgodnie==
z=ustawą=z=dnia=OT=kwietnia=OMMN=rK=–=mrawo=ochronó=środowiska= EtjK=azK=rK=z=OMNT=rKI=pozK=RNVI=ze=
zmKFI= pola= elektromagnetóczne= definiuje= się= jako= pola= elektróczneI= magnetóczne= oraz=
elektromagnetóczne= o= częstotliwościach= od= M= ez= do= PMM= dezK= lcenó= poziomów= pól=
elektromagnetócznóch=w=środowisku=dokonuje=się=w=ramach=maństwowego=jonitoringu=ŚrodowiskaK=

fstotnómi= źródłami= sztucznóch= pól= elektromagnetócznóch= w= środowisku= sąW= stacje= i= sieci=
elektroenergetóczneI= stacje= przekaźnikowe= radiowoJtelewizójne= i= telefonii= komórkowejI= urządzenia=
przemósłowe=i=instalacje=elektróczne=niskiego=napięciaK=

ka= terenie= województwa= lubelskiego= pomiaró= są= wókonówane= w= NPR= punktach= pomiarowóch= =
w= trzóletnim= cóklu= pomiarowómI= po= NR= punktów= rocznie= dla= trzech= tópów= terenów=dostępnóch= dla=
ludnościW= w= centralnóch= dzielnicach= lub= osiedlach= miast= o= liczbie= mieszkańców=przekraczającej= RM=
tósKI= w=pozostałóch=miastach= oraz=na= terenach= wiejskichK= t=sumie=badania= przeprowadza= się= w=QR=
punktach=pomiarowóch=w=ciągu=rokuK==

Analiza=wóników=badań=przeprowadzonóch=przez=tflŚ=w=OMNS=roku=na= obszarze=województwa=
nie=wókazała=przekroczeń=dopuszczalnej=wartości=składowej=elektrócznej=pola=elektromagnetócznego=
wónoszącego= T= sLmI= określonego= w= rozporządzeniu= jinistra= Środowiska= z= dnia= PM= października= =
OMMPrK=w=sprawie=dopuszczalnóch=poziomów=pól=elektromagnetócznóch=w=środowisku=oraz=sposobów=
sprawdzania=dotrzómania=tóch=poziomówK=t=raporcie=o=stanie=środowiska=województwa=lubelskiego==
w= OMNS= rK= na= podstawie= porównania= wszóstkich= wóników= pomiarów= mbj= z= okresu= OMNQJOMNS=

===================================================
S ŹródłoW=mrogram=ochronó=środowiska=przed=hałasem=dla=województwa=lubelskiego=dla=terenów=poza=aglomeracjami=
położonóch=wzdłuż=odcinków=drógX=iublinX=OMNQrK==



PP=
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zauważono=niewielki=wzrost=wartości=składowej=elektrócznej=w=roku=OMNSI=jednak=wartość=ta=jest=dużo=
niższa=od=poziomów=dopuszczalnóchK==

Źródłem= pół= elektromagnetócznóch= na= omawianóm= terenie= są= linie= energetóczneI= urządzenia=
elektroenergetóczne= wósokiego= napięcia= oraz= stacje= bazowe= telefonii= komórkowejK= ptacje= bazowe=
emitują= pola= elektromagnetóczne= na= dużej= wósokościI= nie= stwarzając= zagrożenia= dla= okolicznóch=
mieszkańcówK==

ka= terenie= gminó= tólka= znajdują= się= P= stacje= bazowe= telefonii= komórkowóchI= dwie= położone= =
w=miejscowości=Turka=Emaszt=własnó=sieci=mlus=i=maszt=własnó=sieci=lrangeF=i=jedna=w=miejscowości=
Łuszczaków=mierwszó=Emaszt=własnó=sieci=mlaóFK=

t= przópadku= linii= energetócznóch= konieczność= ewentualnego= wóznaczenia= pasa= ochronnego= =
po= przeprowadzeniu= odpowiednich= pomiarów= ustala= zarządca= liniiK= wazwóczaj= ewentualne=
oddziałówanie= pól= elektromagnetócznóch= nie= przekracza= ustalonego= i= wółączonego= spod= zabudowó=
pasa=technicznegoI=wóznaczanego=dla=prawidłowej=obsługi=i=konserwacji=liniiK==

PKOKQK wagrożenia i stan gleb 

ptan=glebó= w= gminie= tólka= jest= badanó= z= wókorzóstaniem= monitoringu= chemizmu= gleb= ornóch=
molskiK= gest= to= podsóstem= maństwowego= jonitoringu= ŚrodowiskaI= pozwalającó= na= zbadanie= jakości=
glebó=i=zmian=jakie=w=niej=zachodzą= pod=wpłówem=rolniczej= i=pozarolniczej=działalności=człowiekaK=
lbwiązek= prowadzenia= takiego= monitoringu= wónika= z= ustawó= z= dnia= OT= kwietnia= OMMNrK= J= = mrawo=
lchronó=Środowiska=EazK=rK=z=OMNT=rK=pozK=RNV=ze=zmKFK=jonitoring=chemizmu=gleb=ornóch=molski=jest=
realizowanó= w= RJletnich= odstępach= czasowóch= przez= pobieranie= próbek= glebowóch= z= ONS= stałóch=
punktów= pomiarowoJkontrolnóchK= ka= terenie= województwa= lubelskiego= zlokalizowanóch= zostało= =
OM=punktów=pomiarowoJbadawczóchI=które=zapewniłó=różnorodność=i=reprezentatówność=naturalnóch=
warunków= glebowóchI= intensówności= produkcji= rolniczej= oraz= presji= antropogenicznej= na= obszaró=
użótkowane=rolniczoK==

mod= względem= tópologicznóm= na= większości= obszaru= gminó= tólka= wóstępują= glebó= płowe=
w=kompleksie= z= brunatnómiK= tóstępują= tu= także= glebó= bielicowe= i= czarne= ziemieK= tedług= klas=
bonitacójnóch= najwięcej= powierzchni= gminó= zajmują= glebó= klasó= fffa= i= fffb= EokK= RMIOB= gruntów=
ornóchFI=a=także=glebó=klasó=fsa=i=fsb=EokK=OOB=gruntów=ornóchFK=

ka=terenie=gminó=tolkaI=w=miejscowości=Świdniczek=zlokalizowanó=jest=jeden=punkt=pomiarowoJ
kontrolnó=nr=OUPK=ka=podstawie=próbek=pobranóch=w=tóm=miejscu=oznaczono=dla=glebóW=właściwości=
podstawowe= EnpK= skład= granulometrócznóI= odczón= w= wodzie= i= zawiesinie= hClI= zawartość=
przóswajalnóch= dla= roślin= form= potasuI= fosforuI= magnezu= i= siarkiI= zawartość= glinu= ruchomegoI=
procentową= zawartość= azotu= i= węglaI= zawartość=ttAFI= skład= jonowó=kompleksu= sorpcójnego=gleb= =
EnpK =zawartość=wómiennóch=form=CaI =jgI =hI =kaI =AlI =eF=oraz=tzwK =całkowitą=zawartość=składników=
chemicznóch=EnpK=CaI=jgI=hI=kaI=ceI=AlI=jnI=CdI=CuI=CrI=kiI=mbI=wnFK=t=przópadku=większości=cech=
opisującóch= właściwości= i= jakość= glebó= nie= obserwowano= istotnóch= zmian= na= przestrzeni= NR= lat= =
w=porównaniu=ze=stanem=wójściowómK=wmianó=te=nie=obniżyłó=zdolności=gleb=do=pełnienia=ich=funkcjiK=

deneralnie= można= stwierdzićI= że= glebó= gminó= tólka= charakterózują= się= naturalną= zawartością=
określonóch=składników=chemicznóchK=_rak=większóch=zmian=w=stężeniu=mierzonóch=substancji=czó=
pierwiastków= wskazuje= na= niewielki= ich= dopłów= na= drodze= antropogenicznejK= jożna= także=
zaobserwowaćI=że=gleba=w=tóm=obszarze=jest=zasobna=w=pierwiastki=przóswajalne=dla=roślinI=takie=jak=
fosforI= potas= i= magnezK= tóbrane=cechó=określające=właściwości= i= jakość= badanóch= gleb= w=punkcie=
pomiarowóm=w=Świdniczku=odnotowane=w=OMNR=rK=zawiera=poniższa=tabelaK=
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=

Tabela NM tóbrane=cechó=określające=właściwości= oraz= jakość= gleb= w=punkcie=pomiarowóm=w=
Świdniczku= Egmina= tólkaFI= zbadane= w= ramach= jonitoringu= Chemizmu= dleb= lrnóch= molski= przez=
fnstótutu=rpraw=i=kawożenia=dleb=w=muławach 

ŹródłoW=httpWLLwwwKgiosKgovKplLchemizm_glebLindexKphp?modZpomiaróCpZOUP=

Cecha tartość 

odczón=gleb=mierzonó=w=zawiesinie=hCl= SIR=pe=

wósócenie=kompleksu=glebowego=zasadami= URIQVB=

zawartość pierwiastków przóswajalnóch dla roślinW 

fosfor=przóswajalnó= RMIP=mg=mOlRG=NMMgJN=

potas=przóswajalnó= ORIP=mg=hOlGNMMgJN=

magnez=przóswajalnó= NMIV=mg=jgGNMMgJN=

siarka=przóswajalna= NINO=mg=pJplQGNMMgJN=

zawartość=ttA=w=glebach=użótków=rolnóch= NQVIV=µgGkgJN=

zawartość pierwiastków śladowóchW 

kadm= MINU=mgGkgJN=

miedź= TIT=mgGkgJN=

chrom= NNIP=mgGkgJN=

nikiel= NMIQ=mgGkgJN=

ołów= NOIP=mgGkgJN=

cónk= PVIV=mgGkgJN=

=

dlebó= wóstępujące= w= gminie= ze= względu= na= minimalne= zanieczószczenia= ttA= i= brak=
zanieczószczeń=metalami=ciężkimi= nadają= się= do=upraw= wszóstkich=rodzajów=roślinnościI= bez=obawó=
kumulacji=tóch=zanieczószczeń=w=materiale=roślinnómK=lbszar=gminó=tólka=nadaje=się=do=produkcji=
zdrowej= żówności= ekologicznejI= tworzenia= gospodarstw= ekologicznóchI= stosującóch= dobrą= praktókę=
ekologizacji=produkcji=żównościK=

wmianó=przeznaczenia=gruntów=klas=fJfff=na=terenie=gminó=wómagają=uzóskania=zgodó=na=zmianę=
przeznaczenia=gruntów=rolnóch=na=cele=nierolniczeK=w=uwagi=na=ich=przórodnicze=znaczenieI=działania=
władz= powinnó= zmierzać= do= zachowania= dobróch= warunków= glebowóchI= poprzez= minimalizację=
przekształceń= tóch= obszarów= pod= cele= nierolnicze= oraz= eliminowanie= możliwóch= źródeł=
zanieczószczeńK= t= pierwszej= kolejności= na= potrzebó= rozwojowe= miejscowości= powinnó= bóć=
przeznaczane=gruntó=położone=w=obrębie= lub=w=sąsiedztwie=terenów=już=zainwestowanóchI=położone=
w=zasięgu=istniejącej=lub=planowanej=w=najbliższóm=czasie=infrastrukturóK==

tskazane= dla= poprawó= strukturó= przórodniczej= oraz= w= mniejszóm= stopniu= jakości= gleb= jest=
wprowadzenie=roślinności=śródpolnej=oraz=pasów=zieleni=izolacójnej=wzdłuż=cieków=wodnóch=i=drógK=
moprawią= one= strukturę= przórodniczą= obszaru= Eprzeciwdziałanie= nadmiernemu= uproszczeniu=
agrocenozF=oraz=warunki=agroklimatóczne=Ezmniejszenie=erozji=wietrznej=glebI=dłuższe=utrzómówanie=



PR=
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pokrówó= śnieżnejI= zwiększenie= wilgotnościFK= fzolacja= od= dróg= Ejednej= z= głównóch= przóczón=
zanieczószczenia=glebF=poprawi=stan=terenów=znajdującóch=się=w=bezpośrednim=ich=sąsiedztwieK=

=

PKOKRK mrzekształcenia powierzchni ziemi i zagrożenie wóstępowania masowóch ruchów ziemi 

wagrożenia=powierzchni=ziemi=mają źródło=naturalne=i=antropogeniczneK=ka= terenie=gminó=tólka=
nie=wóstępują=udokumentowane=naturalne=zagrożenia=mogące=wpłówać=na=rzeźbę=terenuTK=

PKOKSK wagrożenia i stan wód 

jonitoring i jakość wód powierzchniowóch 

modstawowóm=celem=monitoringu=wód=powierzchniowóch=jest=pozóskanie=informacji=o=stanie=wód=
w= dorzeczach= dla= potrzeb= planowania= w= gospodarowaniu= wodami= oraz= ocenó= osiągania= celów=
środowiskowóchK=

jonitoring= wód= powierzchniowóchI= funkcjonującó= w= molsce= w= ramach= sóstemu= maństwowego=
jonitoringu= Środowiska= EmjŚFI= realizowanó= jest= w= punktach= pomiarowóch= sieci= krajowejI= =
w=odniesieniu=do=wóznaczonóch=jednolitóch=części=wód=powierzchniowóch=EgCtmFI=które=oznaczają=
oddzielne=i=znaczące=elementó=wód=powierzchniowóchI=takie=jakW=strugaI=strumieńI=potokI=rzekaI=kanał=
lub= ich= częściI= sztucznó=zbiornik=wodnóI= jezioro= lub= innó=naturalnó=zbiornik=wodnóI= morskie=wodó=
wewnętrzneI= wodó= przejściowe= lub= wodó= przóbrzeżneK= pą= to= podstawowe= jednostki=
w=gospodarowaniu=wodamiK=

wgodnie=z=raportem=o=stanie=środowiska==województwa=lubelskiego=w=latach=OMNPJOMNR=EOMNS=rKFI=
na=obszarze=województwa=lubelskiego=sieć=monitoringu=jakości=wód=powierzchniowóch=w=roku=OMNRI=
objęła= ocenę= stanu= wód= dla= NRR= jednolitóch= części= wód= powierzchniowóch= rzecznóch= spośród=
wszóstkich= PRO= gCtm= w= województwieK= t= ocenie= uwzględniono= dane= z= monitoringu=
diagnostócznego=dla=UN=gCtm=monitorowanóch=w=latach=OMNMJOMNR=oraz=z=monitoringu=operacójnego=
dla= TQ= gCtm=monitorowanóch= w=latach=OMNPJOMNRK=t=obszarze=gminó=tólka= znalazł= się= fragment=
jednej= z= badanóch= gCtm= –= dla= rzeki= _óstrzócó= od= zbiornika= wembrzóckiego= do= ujścia=
EotOMMMNROQSVVFK= ptan= chemicznó= tej= gCtm= został= ocenionóI= na= podstawie= wóników= badań=
substancji= priorótetowóch= i= innóch= zanieczószczeńI= jako= stan= poniżej= dobrego= ze= względu= na=
przekroczenie= wartości= średniorocznej= trifluarinóK= ptan= ekologicznó= tej= gCtm= został= ocenionó= jako=
słabóI= o=czóm=zadecódował=wskaźnik=biologicznó=–= ichtiofaunaK= lgólna= ocena= stanu=wód=wókazałaI=
że=z=badanóch= gCtm= jedónie=R= EOB= badanóch= wódF= posiada= stan=dobróK= t= przópadku= gCtm= –= dla=
rzeki=_óstrzócó=od=zbiornika=wembrzóckiego=do=ujściaI=stan=ten=jest=niestetó=złóK=t=raporcie=zwrócono=
jednak= uwagęI= na= to= że=udział= wskaźników= sklasófikowanóch=poniżej= stanu= dobrego=zmniejszół= się=
i=wókazuje=tendencją=poprawóK==

jonitoring i jakość wód podziemnóch 

jonitoring= jakości= wód= podziemnóch= to= sóstem= ocenó= stanu= chemicznego= wód= podziemnóch=
polegającó= na= prowadzeniu= powtarzalnóch= pomiarów= i= badań= w= wóbranóchI= reprezentatównóch=
punktach= pomiarowóchI= a= także= interpretacji= wóników= tóch= badań= w= aspekcie= ochronó= środowiska=
wodnegoK=

mrzedmiotem= ocenó= są= wodó= podziemne= zwókłe= EsłodkieF= w= punktach= pomiarowóch= sieci=
obserwacójnoJbadawczej=wód=podziemnóch=monitoringu= stanu=chemicznego=w=obszarze= jednolitóch=

===================================================
T ŹródłoW=póstem=lsłonó=mrzeciwosuwiskowejX=maństwowó=fnstótut=deologicznóX=
httpWLLgeoportalKpgiKgovKplLportalLpageLportalLplmlLtószukajP===
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części= wód= podziemnóch= EgCtmdFI= które= są= jednostkami= hódrogeologicznómi= wóodrębnionómi= na=
podstawie= króterium= hódrodónamicznegoI= uwzględniającego= sóstem= krążenia= wód=
przópowierzchniowego=poziomu=wodonośnegoK=t=większości=przópadków=granice=jednolitóch=części=
wód=podziemnóch=pokrówają=się=z=wododziałami=zlewni=cząstkowóch=rzekK=

jonitoring=wód=podziemnóch=w=punktach=sieci=krajowej=prowadzonó=bół=w=ramach=maństwowego=
jonitoringu= Środowiska= na= zlecenie= dłównego= fnspektora= lchronó= Środowiska= przez= maństwowó=
fnstótut= deologicznóK= _adania= wód= podziemnóch= prowadzono= w= punktach= sieci= krajowej= =
w= ramach= monitoringu= operacójnegoI= któróm= objęto= jednolite= części= wód= podziemnóch= uznane= za=
zagrożone= niespełnieniem= określonóch= dla= nich= celów= środowiskowóchK= t= całóm= województwie=
badania=prowadzone=bółó=w=VR=punktach=pomiarowóchK==

t= ramach= sieci= regionalnej= w= latach= OMNPJOMNR= tflŚ= w= iublinie= przeprowadził= badania= =
QU=źródeł= wóstępującóch=na=obszarze=tóżónó=iubelskiej= i=ooztoczaK=awa=z=nich=są= zlokalizowane= =
w= gminie= tólka= i= maja= charakter= wópłówu= naturalnegoK= mierwszó= znajdującó= się= w= miejscowości= =
mliszczón=Edorzecze=rzekiLzlewnia=rzeki=CiemięgaL_óstrzócaLtieprzFI=gdzie=określono=ff=klasę=jakości=
wodóI=co=wiązało=się=ze=stężeniem=wodorowęglanów=i=wapniaK=arugie=badane=źródło=zlokalizowane=
jest=w=Łuszczakowie=EdorzeczeLzlewnia=rzeki=_óstrzócaLtieprzFK=ala=tego=źródła=została=określona=fs=
klasa=jakości=wodóI=ze=względu=na=stężenie=azotanówK==

wanieczószczenie=wód=podziemnóch=związane=jest=przede=wszóstkim=z=niedostatecznóm=stopniem=
rozwoju=kanalizacji=sanitarnej=na=terenie=gminóI=ponieważ=tólko=około=PM=B=budónków=mieszkalnóch=
ma= dostęp= do= kanalizacjiK= Taki= stan= rzeczó= jest= jednoznacznó= z= tómI= że= duża= część= budónków=
mieszkalnóch= wókorzóstuje= zbiorniki= bezodpłówoweI= któróch= nieszczelności= mogą= prowadzić= do=
przedostania=się=szkodliwóch=substancji=zarówno=do=glebóI=jak=i=wód=gruntowóchK==

PKOKTK wagrożenia faunó i floró 

mrzekształcenia= w= różnorodności= biologicznej= faunó= i= floró= spowodowane= są= zmianami=
komponentów=przórodniczóchK==

wbiorowiska=roślinne=narażone=są=naW=

- wópieranie=zbiorowisk=naturalnóch=i=półnaturalnóch=przez=zbiorowiska=sónantropijneX=
- zanik=gatunków=rzadkich=i=chronionóchX=
- introdukcję=–=wprowadzanie=nowóchI=obcóchI=konkurencójnóch=gatunkówK=

wwierzęta=zarażone=są=głównie=poprzez=zmianó=warunków=siedliskowóchI=takich=jakW=

- rozdrobnienie=powierzchni=lasówX=
- likwidację=powiązań=lokalnóchX=
- wprowadzanie=nowóch=obszarów=zabudowanóchX=
- wprowadzanie=liniowóch=barier=migracójnóchK=

lchrona= walorów= przórodniczóch= na= terenie= gminó= powinna= opierać= się= na= racjonalnóm=
gospodarowaniu=zasobami=dziedzictwa=naturalnego=oraz=powinna=bóć=prowadzona=zgodnie=z=zasadami=
zrównoważonego=rozwojuK==

fstotnóm= dla= prawidłowego= funkcjonowania= sóstemu= przórodniczego= jest= zachowanie= i= ochrona=
istniejącóch=lasów=orazI=co=równie=istotneI=zadrzewień=i=zakrzewień śródpolnóchI=stanowiącóch=ostoję=
roślinności=i=schronienie=dla=zwierzónó=na=terenach=o=nieciągłej=strukturze=lasówK=tiele=zależó=tu=od=
działalności= władz= gminó= i= podejmowanóch= przez= nie= decózjiI= w= związku= z= brakiem= skutecznej=
ochronó=takich=obszarów=w=obowiązującóm=prawieK=



PT=
=

=

PKOKUK wagrożenia i stan lasów 

wagrożenie= biologiczne= stanowią= szkodliwe= owadó= oraz= patogeniczne= grzóbóK= ka= uszkodzenia=
narażone= są= w= szczególności= lasó= z= dominującóm= udziałem= sosnó= zwóczajnej= w= strukturze=
gatunkowejK= modejmowane= działania= ochronne= mają= charakter= prewencójnó= i= dotóczą= prowadzenia=
monitoringu= zagrożeń= orazI= w= razie= stwierdzenia= takich= potrzebI= okresowóch= opróskówK= tśród=
grzóbów= patogenicznóch= największe= zagrożenie= stwarza= huba= zwóczajna= i= opieńka= miodowaI=
atakujące=głównie=sosnęK=aziałania=zapobiegawcze=polegają=na=usuwaniu=drzew=zainfekowanóch=oraz=
szczepieniu=konkurencójną=grzóbniąK==

ao= powstawania= uszkodzeń= mechanicznóch= drzewostanów= przóczóniają= się= Eoprócz= człowiekaF=
duże=zwierzętaI=jak=sarna=czó=danielK=kieco=gorsza=sótuacja=wóstępuje=w=przópadku=lasów=prówatnóchI=
gdzie= kształtowanie= właściwej= strukturó= pionowej= drzewostanu= oraz= jego= pielęgnacja= często=
ograniczane=są=do=niezbędnego=minimumK==

PKPK pTAk ibŚkbg mowbpTowbkf molarhCYgkbg 

dmina= tólka= pod= względem= przórodniczoJleśnóm= należó= do= azielnicó= tóżóna=
wachodniolubelskaI=która=wchodzi=w=skład=hrainó=jałopolskiejUK=Charakteróstóczne=dla=tego=obszaru=
oprócz=wóstępującóch=się=na=tóm=terenie=drzewostanów=sosnowóchI=są=drzewostanó=sosnowoJdęboweI=
pozostałe=gatunki=lasotwórcze=pojawiają=się=w=mniejszóch=ilościachK=ka=tóm=terenie=największó=udział=
procentowóI=biorąc=pod=uwagę= tópó=siedliskoweI= ma= las= świeżó= i= las= mieszanó=świeżóK=arzewostan=
składa=się=głównie=z=dębu=szópułkowego=i=sosnóI=w=mniejszóch=ilościach=wóstępuje=grabI=topola=osika=
i= lipa= drobnolistnaK= kierównomiernie= rozwinięta= warstwa= krzewów= zbudowana= jest= głównie= =
z= jarzębinóI= leszczónóI= trzmielinó= brodawkowatej= i= europejskiejI= kruszónóI= czereśniI= gruszó= i= bzu=
czarnegoK=ouno=natomiast=wókazuje=bardzo=dużą=zmienność=gatunkowąI=w=niektóróch=jego=częściach=
wóstępują= gwiazdnica= wielkokwiatowaI= gajowiec= żółtóI= szczawik= zajęczó= oraz= marzanka= wonna= =
i=kopótnik=zwóczajnó=Egatunki=chronioneFK=

ptruktura= wiekowa= i= stan= zdrowotnó= lasów= w= gminie= są= na= ogół= zadowalająceK= kieco= gorzej=
sótuacja= prezentuje= się= jedónie= w= lasach= prówatnóchI= gdzie= drzewostan= jest= wóraźnie= młodszó=
i= bardziej= niż= w= lasach= państwowóch= zdominowanó= przez= sosnęK= t= związku= z= nieprawidłową=
gospodarką= leśną= i=nadmiernóm=pozóskiwaniem= drewna= z= lasów=prówatnóchI= wókazują=one=znacznó=
stopień= degradacji= i= są= uboższe= w= porównaniu= do= kompleksów= zarządzanóch= przez= kadleśnictwo=
ŚwidnikK=

===================================================
U=Trampler=TK=i=inKI=oegionalizacja=przórodniczoJleśnaKKKI=tarszawa=NVVMK 



PU=
=

=
oósunek RK modział=lasów=zlokalizowanóch=w=gminie=tólka=na=tópó=siedliskowe 

ŹródłoW=opracowanie=własne=na=podstawie=danóch=z=_anku=aanóch=o=iasach=

PKQK pTAk olikfCwbg mowbpTowbkf molarhCYgkbg 

dmina=tólka=jest=gminą=wiejskąI=w=której=użótki=rolne=stanowią=prawie=UMB=powierzchni=gminóK=
Wśród=użótków=rolnóch= zdecódowanie= dominują= gruntó=pod=zasiewami= EtjK= O=VPPITP=haFK= mozostałe=
terenó=stanowią łącznie=okK=OSIS=B=powK=wszóstkich=użótków=rolnóchK==

Tabela NNK=ptruktura=użótkowania=gruntów=w=gospodarstwach=rolnóch=wg=mowszechnego=ppisu=
oolnego=w=OMNM=rK=
ŹródłoW=opracowanie=własne=na=podstawie=danóch=_ai=drp=

dospodarstwa rolne ogółem xliczbaz N=RQR 

dospodarstwa rolne ogółem xhaz Q=RSNISP 

Użótki rolne xhaz P=VVVIQS 

 =

gruntó pod 
zasiewami sadó łąki pastwiska uprawó 

trwałe 

gruntó ugorowaneI 
ogrodó przódomowe i 

pozostałe użótki 
O=VPPITP= NNOISV= PSMIUP= OOIOU= NNRIPO= RSTIOV=

wgodnie= z= wónikami= mowszechnego= ppisu= oolnego= z= OMNM= rK= na= obszarze= gminó= tólka= liczba=
gospodarstw=rolnóch=wónosiła=NRQRK=t=ich=strukturze=dominują=gospodarstwa=o=małej=powierzchni=–=
gospodarstwa= o= powierzchni= od= MJ= R= ha= stanowią= aż= UT= B= wszóstkich= gospodarstw= w= gminieK=



PV=
=

dospodarstwa= o= największej= powierzchni= Eczóli= NR= ha= i= więcejF= stanowią= jedónie= N= B= wszóstkich=
gospodarstwK=

Wśród=gospodarstw=rolnóch=największą=powierzchnię=zajmują=te=o=powierzchni=NJR=haI=stanowiąc=
okK= QQB= EN= VVUISR= haF= powierzchni= wszóstkich= gospodarstw= Etókres= RFK= wnaczną= powierzchnię=
zajmują=też=gospodarstwa=o=wielkości=RJNM=ha=EN=NNQIPV=haFK=pą=to=gospodarstwa=indówidualneK==

	
tókres QK=dospodarstwa=rolne=w=gminie=tólka=według=liczbó=gospodarstw=

ŹródłoW=opracowanie=własne=na=podstawie=danóch=_ai=drp=

=
tókres RK dospodarstwa=rolne=w=gminie=tólka=według=powierzchni=gospodarstw 

ŹródłoW=opracowanie=własne=na=podstawie=danóch=_ai=drp=

Wśród=upraw=rolnóch=największe=areałó=gruntów=ornóch=zajmowała=pszenica= ozima=–= STTINR=ha=
Etókres= SFK= wdecódowanie= dominowała= ona= w= zbiorach= w= porównaniu= do= innóch= zbóżK= wnacznó=
udział= miałó= mieszkanki= zbożowe= jare= EPUMIMP= haF= oraz= jęczmień= jaró= EPSRISS= haFK= tśród= upraw=
innóch= niż= zbożowe= wóróżnia= się= uprawó= warzów= gruntowóchI= któróch= powierzchnia= zasiewów=
wónosiła=w=OMNM=rK=OMSIQS=haK=wiemniaki= i=uprawó=przemósłowe=zajmowałó=odpowiednio=NOUIPS=ha==

43Ę

44Ę

10Ę

2Ę 1Ę

To 1 Ua włącYnie

1 - 5 Ua

5 - 10 Ua

10 -15 Ua

15 Ua i więcej

8Ę

44Ę
24Ę

8Ę

16Ę To 1 Ua włącYnie

1 - 5 Ua

5 - 10 Ua

10 -15 Ua

15 Ua i więcej



QM=
=

i=NNRIQP=haK=tśród=upraw=ujętóch=w=statóstókach=najmniejszą=powierzchnię=zajęłó=mieszanki=zbożowe=
ozime=–=NRIQT=haK==

 
tókres SK mowierzchnia=zasiewów=w=gminie=tólka=o=według=roślin=w=OMNM=rK=

ŹródłoW=opracowanie=własne=na=podstawie=danóch=_ai=drp 

PKRK tYjldf lCeolkY ŚolaltfphA mowYolakfCwbdl f hoAglBoAwr 

tómogi= ochronó= środowiska= przórodniczego= i= krajobrazu= wónikają= z= jego= walorówI= =
w= szczególności= związanóch= z= obecnościąW= dolinó= rzeki= _óstrzócó= i= dolinó= rzeki= CiemięgiI= wraz= =
z=cennómi=obszarami=łąkowoJwodnómiI=zwartego=kompleksu= leśnego=wóstępującego=w=południowoJ
wschodniej= części= gminó= Eias= moszpitalnó= ŚwidnickiF= oraz= dolin= lokalnóch= cieków= i= wąwozówK=
t=celu= ochronó= wómienionóch= walorów= środowiskaI= w= tóm= ich= wartości= przórodniczóch=
i=krajobrazowóchI= część= z= wómienionóch= powóżej= form= krajobrazowóch= objętóch= została= prawną=
ochroną= Elbszar= Chronionego= hrajobrazu= aolina= CiemięgiI= lbszar= katura= OMMM= _óstrzóca=
gakubowickaFK==

fstotnóm= czónnikiem= wpłówającóm= na= zagrożenia= jakości= środowiska= jest= zrównoważona=
gospodarka= wodnoJściekowa= na= obszarach= wiejskichK= t= związku= z= niepełnóm= skanalizowaniem=
gminóI= funkcjonowaniem= nieszczelnóch= zbiorników= bezodpłówowóch= do= gromadzenia= nieczóstości=
płónnóchI= a= także= działalnością= rolnicząI= na= zanieczószczenia= narażone= są= wodó= powierzchniowej= =
i= podziemne= Eco= jest= szczególnie= istotne= ze= względu= na= faktI= że= woda= ujmowana= jest= z= piętra= wód=
czwartorzędowóchI=z=pierwszegoI=drugiego=i=trzeciego=poziomu=wodonośnegoFK=t=celu=zmniejszenia=
zanieczószczeń=wód=należałó=prowadzić=prace=nad=rozbudową=sieci=kanalizacójnej=Eprzede=wszóstkim=
na=obszarach=zwartej=strukturó=zabudowóFK=

aziałania= na= rzecz= ochronó= różnorodności= biologicznejI= obejmują= również= sektor= rolnictwaI= =
w=tóm=przede=wszóstkim=istotne=jest=utrzómówanie=różnorodności=form=trwałóch=użótków=zielonóch=
oraz=ich=regularne=koszenie=iLlub=wópasK=tspierane=powinnó=bóć=formó=rolnictwa=stosującego=metodó=

677.15

315.53

137.79

41.57

365.66

99.75

116.58

42.22

15.47

380.03

51.45

128.37

115.43

73.71

41.17

31.74

206.46

M NMM OMM PMM QMM RMM SMM TMM UMM

pszenica=ozima

pszenica=jara

żóto

jęczmień=ozimó

jęczmień=jaró

owies

pszenżóto=ozime

pszenżóto=jare

mieszanki=zbożowe=ozime

mieszanki=zbożowe=jare

kukuródza=na=ziarno

ziemniaki

uprawó=przemósłowe

buraki=cukrowe

rzepak=i=rzepik=razem

strączkowe=jadalne=na=ziarno=razem

warzówa=gruntowe



QN=
=

produkcji= nienaruszającej= równowagi= przórodniczej= Eprzede= wszóstkim= rolnictwa= ekologicznegoFI= =
w=tóm=obejmujące=stosowanie=środków=ochronó=roślin=dopuszczonóch=do=obrotu=zgodnie=z=instrukcją=
stosowania=i=w=taki=sposóbI=abó=nie=dopuścić=do=zagrożenia=dla=zdrowia=ludziI=zwierząt=i=środowiskaK=
hiszonki= produkowane= w= gospodarstwie= powinnó= bóć= przechowówane= w= specjalnóch= zbiornikachI=
silosachI=na=płótachI= w=belach=lub=rękawach=foliowóch=usótuowanóch=w=odpowiedniej=odległości=od=
zabudowań= i= granic= zagrodó= wiejskiej= oraz= otwartóch= składowisk= nawozów= naturalnóchK= kależó=
zwrócić= także=szczególną=uwagę= na= możliwość=przedostania=się= do=gleb=Ea=dalej=wód=podziemnóchF=
zużótóch=olejów=i= smarów=wóciekającóch=z= maszón=rolniczóch= lub=zbiorników=w= któróch=mogą=bóć=
przechowówaneK==

cormó krajobrazowe charakteróstóczne dla gminó= =

ka=obszarze=gminó=tólka=można=wóodrębnić=następujące=charakteróstóczne=formó=krajobrazoweW=

§ dolinę=Ciemięgi=J=jest=to=wójątkowo=atrakcójna=krajobrazowo=dolina=rzecznaI=wcinająca=się=na=
PM–QM= m= w= pokrówę= lessową= i= skałó=pod= nią= zalegająceK= aolina= jest= dość= krętaI= z= płaskim=
dnem= o= zmiennej= szerokości= NMM–RMM= mI= stromómi= a= na= niektóróch= odcinkach= urwistómi=
zboczamiK= t= kilku= miejscach= zbocza= te= rozcięte= są= przez= wąwozóK= t= _aszkach= =
i=w=mliszczónie=wópłówają=obfite=źródła=podzboczoweX=

§ dolinę=_óstrzócó=J=I=to=szlak=przepłówu=wód=powierzchniowóch=i=podziemnóch=na==obszarze=
gminóK=aolina= jest=poza= tóm=malownicza=krajobrazowoK=pzczególne=waloró=toW=meandrująca=
wśród= łąk= rzeka= i= wósokieI= stromeI= lewe= zboczeI= w= wielu= miejscach= rozcięte= suchómi=
dolinkamiX=

§ dolinkę= cieku= spod= Łuszczowa= J= charakterózuje= się= rozległómi= łąkamiI= zbiorowiskami=
szuwarowómiI==widokiem=na=pałac=w=_óstrzócóX=

§ dolinkę= na= wschód= od= Turki= J= na= zboczu= dolinó= _óstrzócóI= odwadniana= przez= strumók=
zasilanó=kilkoma=niewielkimi=źródłamiX=

§ wąwozóI=w=tóm=moprzeczne=aołó=w=pobianowicachI=obejmujące=sóstem=wąwozów=lessowóch=
modelowanóch= przez= procesó= erozji= i= sufozji= o= dużóch= walorach= przórodniczóch= =
i= krajobrazowóchI= porośniętóch= zadrzewieniami= i= zakrzewieniami= o= charakterze= grądowóm=
Efragmentó=subkontónentalnego=grądu=lipowoJgrabowego=FX==

§ rroczósko=aunaj=w=_óstrzócó=obejmujące=suchą=stromościenną=dolinęX=
§ dolinę=oudnika=uchodzącą=do=dolinó=_óstrzócó=w=gakubowicach=jurowanóch=Erozgałęzionó=

sóstem=suchóch=dolinI=rozcinającó=pokrówę=lessową=na=głębokość=OMJPMmFX=
§ ias=moszpitalnó=ŚwidnickiI=obejmujące=zwartó=kompleks= leśnó=we=wschodniej=części=gminóI==

z=przewagą=drzewostanu=sosnowego=oraz=las=w=Łuszczowie=arugimK==

QK rtAorkhltAkfA tYkfhAgĄCb w tYpTĘmltAkfA lBfbhTÓt  
f TbobkÓt CeolkflkYCe kA mlapTAtfb mowbmfpÓt laoĘBkYCe 

= oozmieszczenie= obiektów= i= obszarów= chronionóch= na= podstawie= przepisów= odrębnóch=
przedstawiono=na=pchemacie=nr=PK=

QKNK lBpwAoY Ceolkflkb kA mlapTAtfb mowbmfpÓt l lCeolkfb mowYolaY 

t= gminie= wóstępują= formó= ochronó= przórodóI= wómienione= w= artK= S= ustK= N= ustawó= =
z=dnia=NS= kwietnia=OMMQ=rK=o=ochronie=przórodó=EtK= jK= azK=rK= z=OMNS=rK=pozK=ONPQ=ze=zmKFI= takie= jakW=
obszar=katura=OMMMI=obszar=chronionego=krajobrazu=i=pomniki=przórodóK==

lbszar Chronionego hrajobrazu aolina Ciemięgi 



QO=
=

lbszar= Chronionego= hrajobrazu= „aolina= Ciemięgi”= ustanowionó= został= rchwałą= kr= ufLRSLVM=
tok= w= iublinie= z= dnia= OS= lutegoNVVM= rK= w= sprawie= utworzenia= sóstemu= parków= krajobrazowóch=
i=obszarów=chronionego=krajobrazu=na= terenie=wojK= lubelskiego= EazK= rrzK= tojK= iubK= kr= NPI= pozKNQF=
oraz=oozporządzeniem=kr=QO=tojewodó=iubelskiego=z=NT=lutego=OMMS=rK= EazK=rrzK=tojK=iubK=z=PN=
marca=OMMS=rK=kr=SRI=pozKNOOTFK=

lbszar= Chronionego= hrajobrazu= „aolina= Ciemięgi”= to= wójątkowaI= szczególnie= pod= względem=
krajobrazowómI= dolina=rzecznaI= zajmująca=powierzchnię=O=SOT=haK=mrzedmiotem=ochronó=jest= dolina=
CiemięgiI= która= stanowi= oś= hódrograficzną= i= krajobrazową= obszaru= z= terenami= bezpośrednio=
przóległómiK= aolinę= wóróżnia= jej= krętośćI= głębia= wcięcia= w= lessowe= podłoże= EPMJQM= mF= oraz=
rozgałęzioneI= strome= wąwozó= lessoweK= mod= względem= floró= do= największóch= walorów= należą=
ciepłolubne= murawóI= znajdujące= się= na= zboczach= dolin= i= wąwozówI= oraz= fragmentó= wilgotnóch= łąk= =
i=łęgów=w=dnie=dolinó=CiemięgiK=

pama=rzeka=Ciemięga=jest=lewóm=dopłówem=_óstrzócó=płónącóm=na=północ=od=iublina=w=kierunku=
wschodnimK=Cała=jest=zaliczana=do=krainó=pstrąga=Enie=na=całej=jednakI=blisko=PS=kilometrowej=długości=
jest=rzeką=gdzie=można=liczóć=na=spotkanie=z=pstrągiemF=i=lipieniaK=t=Ciemiędze=wóstępują=poza=tómW=
płoćI=kleń=i=karpK=

ka= lbszarze= Chronionego= hrajobrazu= „aolina= Ciemięgi”= dominuje= krajobraz= rolniczóI= =
z=wilgotnómi= łąkamiI= łęgami=oraz=ciepłolubnómi=murawami=na=zboczach=dolinó=Ciemięgi= i= licznóch=
wąwozówK=aolinę=Ciemięgi=i=boczne=wąwozó=porastają=niewielkie=obszarowoI=ale=gatunkowo=bogate=
zbiorowiska= grądów= i= łęgówI= krawędzie= i= zbocza= wąwozów= są= siedliskiem= muraw= i= zarośli=
kserotermicznóch= z= wisienką= karłowatą= i= kolcowojem= szkarłatnómK= kajcenniejszómi= przórodniczo=
obszarami=dolinó=są łąki=z=ostrożeniem=warzównóm=i=pełnikiem=europejskimI= lepiężnikiem=różowóm=
oraz= wieloma= innómi= rzadkimi= gatunkamiK= tśród= zarośli= można= spotkaćI= rzadko= wóstępującą= poza=
obszarami=podgórskimi=Iolszę=szarą=oraz=gatunek=borealnó=–=brzozę=niskąK=tóstępuje=tu=liczne=dzikie=
ptactwoI=jaszczurkiI=ropuchó=a=nawet=żmije=zógzakowateK=

ka= terenie=lCh= „aolina= Ciemięgi”= wótóczono= i= oznaczono= niebieski= szlak= spacerowó= a= takżeI=
również=niebieskiI=szlak=rowerowóK=

lbszar katura OMMM pll „Bóstrzóca gakubowicka” Ekod mieMSMMVSF 

lbszar= katura= OMMM= „_óstrzóca= gakubowicka”= na= obszarze= gminó= tólka= obejmuje= fragment=
dolinó=_óstrzócó=wraz=z=ujściowóm=odcinkiem=dolinó=rzeki=Ciemięgi=oraz=stoki=obu=dolin=od=granic=
administracójnóch= gminó= tólka= do= obrębu= pobianowice= o= powierzchni= QRSIO= haK= Teren= ten= jest=
zakwalifikowanó=do=ochronó=jako=ppecjalnó=lbszar=lchronó=piedlisk=pllK=

lbszar= ostoi=pokrótó= jest= przeważnie= łąkamiK= ddzieniegdzie= wóstępują= ponadto= kępó=zakrzaczeń=
oraz= płató= zbiorowisk= łęgowóchK= mrzó= ujściu= CiemięgiI= w= powiązaniu= z= kompleksem= stawów=
hodowlanóchI= znajduje= się= jazK= t= tóm= rejonie= obserwuje= się= znaczne= poniesienie= poziomu= wód=
gruntowóchI=pozótównie=wpłówające=na=obszar=i=przóległó=płat=łąk=zmiennowilgotnóchK=

aolina=_óstrzócó= w= rejonie= ostoi=przecięta= jest= w=poprzek= trzema= drogami= na=nasópachI= z= czego=
jedna= z= nich= biegnie= przez= ostojęI= a= druga= stanowi= jej= północnowschodnią= granicęK= lbszar= dolinó=
niemal= pozbawionó= jest= zabudowóI= jednak= otaczające= dolinę= rejonó= zajęte= są= przez= nią= w= znacznej=
częściK= Tworzą= je= wsieW= _óstrzócaI= pobianowiceI= wawadówI= ŁósakówI= Turka= oraz= lsiedle= _orekK=
karasta= presja= budownictwa= mieszkaniowegoI= zwłaszcza= ze= stronó= dónamicznie= rozwijającóch= się=
przedmieść=miasta=iublinaK=

ka= terenie= ostoi= stwierdzono= wóstępowanie= T= tópów= siedlisk= z= wałącznika= f= aórektówó=
piedliskowejW=



QP=
=

§ PNRM= ptarorzecza= i= naturalne= eutroficzne= zbiorniki= wodne= ze= zbiorowiskami= z= kómpheionI=
motamion=J=zajmujące=MIQQB=powierzchni=obszaruI=ocena=ogólna=CX=

§ SNOM= CiepłolubneI= śródlądowe= murawó= napiaskowe= Ehoelerion= glaucaeF= J= zajmujące= MIMNB=
powierzchni=obszaruI=stopień=reprezentatówności=aX=

§ SONM=jurawó=kserotermiczne=EcestucoJ_rometeaF=J=priorótetowe=są=tólko=murawó=z=istotnómi=
stanowiskami=storczóków=J=zajmujące=MIONB=powierzchni=obszaruI=ocena=ogólna=CX=

§ SQNM=wmiennowilgotne= łąki= trzęślicowe=EjolinionF=J=zajmujące=QIRNB=powierzchni=obszaruI=
ocena=ogólna=CX=

§ SQPM= wiołorośla= górskie= EAdenostólion= alliariaeF= i= ziołorośla= nadrzeczne= EConvolvuletalia=
sepiumF=J=zajmujące=NB=powierzchni=obszaruI=stopień=reprezentatówności=aX=

§ SRNM= kiżowe= i= górskie= świeże= łąki= użótkowane= ekstensównie= EArrhenatherion= elatiorisF= J=
zajmujące=TNIOQB=powierzchni=obszaruI=ocena=ogólna=_X=

§ VNbM= Łęgi= wierzboweI= topoloweI= olszowe= i= jesionowe= Epalicetum= alboJfragilisI= mopuletum=
albaeI=AlnenionF=J=zajmujące=OIQSB=powierzchni=obszaruI=stopień=reprezentatówności=aK=

monadto=na=obszarze=ostoi=stwierdzono=wóstępowanieW=

§ O=gatunków=ssaków=wómienionóch=w=wałączniku=ff=aórektówó=oadó=VOLQPLbtdW=

- NPPT=bóbr=Castor=fiberI=

- NPRR=wódra=iutra=lutraK=

§ N=gatunku=płazów=wómienionóch=w=wałączniku=ff=aórektówó=oadó=VOLQPLbtdW=

- NNUU=kumak=nizinnó=_ombina=bombinaK=

§ N=gatunku=rób=wómienionóch=w=wałączniku=ff=aórektówó=oadó=VOLQPLbW=

- NNQR=piskorz=jisgurnus=fossilisK=

§ T=gatunków=bezkręgowców=wómienionóch=w=wałączniku=ff=aórektówó=oadó=VOLQPLbW=

- NMPT=trzepla=zielona=lphiogomphus=ceciliaI=

- NMQO=zalotka=większa=ieucorrhinia=pectoralisI=

- NMRV=modraszek=teleius=jaculinea=teleiusI=

- NMSM=czerwończók=nieparek=iócaena=disparI=

- NMSN=modraszek=nausitous=jaculinea=nausithousI=

- QMPM=szlaczkoń=szafraniec=Colias=mórmidoneI=

- QMPU=czerwończók=fioletek=iócaena=helleK=

§ N=gatunku=roślin=wómienionóch=w=wałączniku=ff=aórektówó=oadó=VOLQPLbW=

- NSNT=starodub=łąkowó=Angelica=palustrisK=

_óstrzóca= gakubowicka= jest= ważną= ostoją= staroduba= łąkowego= EAngelica= palustrisF= z= wósoką=
liczebnościąI= jedną= z= najwóższóch= w= województwie= lubelskimK= monadto= obszar= jest= ważnóm=
siedliskiem= dla= populacji= czterech= gatunków= motóli= z= wałącznika= ff= aórektówó= piedliskowejK=
iiczebność= ich= populacji= również= należó= do= największóch= w= województwieK= ka= terenie= obszaru=
znajduje=się=ponadto=stanowisko=kumaka=nizinnegoK=lbszar=ostoi=pokrótó=jest=przez=siedem=rodzajów=



QQ=
=

siedlisk=z=wałącznika=ff=aórektówó=piedliskowejK=kajwiększe=znaczenie=mają=tu=łąki=zmiennowilgotne=
i=niżowe= łąki=użótkowane= ekstensównieI=będące=siedliskiem=staroduba= łąkowegoI=a=ponadto=murawó=
kserotermiczneK= ka= terenie= _óstrzócó= gakubowickiej= znajdują= się= również= niewielkie= populacje=
chronionóch=gatunków=roślinW=miłka=wiosennego=EAdonis=vernalisFI=kosaćca=bezlistnego=Efris=aphóllaF=
oraz=goździka=pósznego=Eaianthus=superbusFK=

ka= terenach=położonóch= w= granicach= obszarów= kATroA=OMMM=pll= „_óstrzóca= gakubowicka”=
Ekod= mieMSMMVSF= obowiązują= ograniczenia= wónikające= z= przepisów= odrębnóchI= w= szczególności=
z=ustawó=o=ochronie=przórodó=oraz=z=obowiązującego=mlanu=wadań=lchronnóch=Eaktualnie=obowiązujeW=
warządzenie= oegionalnego= aórektora= lchronó= Środowiska= t= iublinie= z= dnia= OP= grudnia= OMNQ= rK=
w=sprawie= ustanowienia= planu= zadań= ochronnóch= dla= obszaru= katura= OMMM= _óstrzóca= gakubowicka=
mieMSMMVS=EazK=rrzK=z=PM=grudnia=OMNQ=mozK=QSUPFFK=

=

momniki przórodó 

ka=obszarze=gminó=znajduje=się=NT=pomników=przórodó=stanowiącóch=pojedóncze=drzewaI=grupó=
drzew=a=także=płató=roślinności=–=zgodnie=z=Tabelą=NOK====

Tabela NOK tókaz=pomników=przórodó=położonóch=na=obszarze=gminó=tólka 
ŹródłoW=opracowanie=własne=na=podstawie=danóch=oalŚ=iublin=EwwwKbipKlublinKrdosKgovKplF=

ipK Tóp lpis aata 
utworzenia lpis lokalizacji 

N= grupa=

grupa==NQ=dębów=
szópułkowóch=

nuercus robur=J=od=
OMMT=rK=NN=drzewI==
w=tóm=T=w=złóm=

stanie=zdrowotnóm=

OOKNMKNVUT=
mK=Świdnik=aużó=

kadleśnictwo=ŚwidnikI=leśnictwo=
ŚwidnikI=oddzK=TOgI=hI=i=

O= pojedónczó=

jałowiec=pospolitó=
guniperus communis=

J=w=złóm=stanie=
zdrowotnóm=

OOKNMKNVUT=
mK=pobianowice=

rośnie=w=parku=przó=pzkole=
modstawowej=w=pobianowicach=

P= pojedónczó= lipa=drobnolistna=
Tilia cordata= NNKMSKNVVO=

mK=_óstrzóca=
rośnie=w=pasie=drogowóm=drogi=

_óstrzócaJCharlęż=

Q= pojedónczó= jesion=wóniosłó=
craxinus excelsior= NNKMSKNVVO=

mK=_óstrzóca=
rośnie=w=parku=przó=lśrodku=

pzkolnotóchowawczóm==
w=_óstrzócó=

R= grupa= P=lipó=drobnolistne=
Tilia cordata= NNKMSKNVVO=

mK=_óstrzóca=
rośnie=w=parku=przó=lśrodku=

pzkolnotóchowawczóm==
w=_óstrzócó=

S= szpaler=
szpaler=grabów=

pospolitóch=
Carpinus betulus=

NNKMSKNVVO=

mK=_óstrzóca=
rośnie=w=parku=przó=lśrodku=

pzkolnoJwóchowawczóm==
w=_óstrzócó=

T= pojedónczó= sosna=wejmutka=
minus strobus= NNKMSKNVVO=

mK=pobianowice=
rośnie=w=parku=przó=pzkole=

modstawowej=w=pobianowicach=

U= szpaler=
szpaler=grabów=

pospolitóch=
Carpinus betulus=

NNKMSKNVVO=
mK=pobianowice=

rośnie=w=parku=przó=pzkole=
modstawowej=w=pobianowicach=

V= pojedónczó= dąb=szópułkowó=
nuercus robur= NNKMSKNVVO=

mK=mliszczón=
rośnie=w=parku=przó=zabótkowóm=

dworze=w=mliszczónie=

NM= aleja=
aleja=składająca=się==

z=NM=lip=
drobnolistnóch==

NNKMSKNVVO=
mK=mliszczón=

rośnie=w=parku=przó=zabótkowóm=
dworze=w=mliszczónie=



QR=
=

ipK Tóp lpis aata 
utworzenia lpis lokalizacji 

Tilia cordata=

NN= płat=
roślinności=

płat=roślinności=
stepowej=o=powK=MINS=
ha=ze=stanowiskiem=
miłka=wiosennego=

Adonis vernalis 

OOKNMKNVUT= mK=Łósaków=

NO= płat=
roślinności=

płat=roślinności=
stepowej=o=powK=MIMR=
ha=ze=stanowiskiem=
miłka=wiosennego=

Adonis vernalis=

OOKNMKNVUT= mK=Łósaków=

NP= płat=
roślinności=

płat=roślinności=
stepowej=o=powK=MINT=
ha=ze=stanowiskiem=
miłka=wiosennego=

Adonis vernalis 

OOKNMKNVUT= mK=Łósaków=

NQ= pojedónczó= modrzew=europejski=
iarix decidua OOKNMKNVUT=

mK=gakubowice=jurowane=
rośnie=na=terenie=zabótkowego=
zespołu=pałacowoJogrodowego=
w=gakubowicach=jurowanóch=

NR= pojedónczó= jesion=wóniosłó=
craxinus excelsior OOKNMKNVUT=

mK=gakubowice=jurowane=
rośnie=na=terenie=zabótkowego=
zespołu=pałacowoJogrodowego=
w=gakubowicach=jurowanóch=

NS= pojedónczó= wiąz=polnó==
rlmus mino= OOKNMKNVUT=

mK=gakubowice=jurowane=
rośnie=na=terenie=zabótkowego=
zespołu=pałacowoJogrodowego=
w=gakubowicach=jurowanóch=

NT= pojedónczó= dąb=szópułkowó=
nuercus robur= ONKNMKNVUU= mK=Świdnik=aużó=

rośnie=przó=drodze=asfaltowej=

moza= wóżej= wómienionómi= formami= przórodó= dmina= tólka= posiada= również= inne= obiektó= =
o=wósokich=walorach=przórodniczóchI=które=w=przószłości=mogą=również=zostać=objęte=formą=ochronó=
przórodóK=kależą=do=nichW=

§ sóstem= wąwozów= lessowóch= w= pobianowicach= modelowanóch= przez= procesó= erozji= =
i= sufozji= o= dużóch= walorach= przórodniczóch= i= krajobrazowóchI= porośniętóch= zadrzewieniami=
i=zakrzewieniami= o= charakterze= grądowóm= Efragmentó= subkontónentalnego= grądu= lipowoJ
grabowegoF=–=robocza=nazwa=„moprzeczne=aołó”=EpowK=okK=QIS=haFI=

§ sóstem= krętóch= suchóch= dolin= rozcinającóch= pokrówę= lessową= w= oudniku= –= robocza= nazwa=
„póstem=suchej=dolinki=oudnika”I=

§ –=suchaI=stromościenna=dolina=rozcinająca=piaski=fluwioglacójne=ze=żwirami=w=rejonie=_óstrzócó=–=
robocza=nazwa=„rroczósko=aunaj”I=

§ dolinka= na= zboczu= dolinó= _óstrzócó= na= wschód= od= TurkiI= odwadniana= przez= strumók= zasilanó=
kilkoma=niewielkimi=źródłami=–=robocza=nazwa=„aolina=na=wschód=od=Turki”I=

§ teren= w= rejonie= Świdnika= jałego= –= kilka= rozległóchI= płótkich= zagłębień= krasowóch= =
z=wodą=w=rejonie=Świdnika=jałego=J=robocza=nazwa=„teren=w=rejonie=Świdnika=jałego”K=

dmina= tólka= nie= planuje= powołania= form= ochronó= przórodóI= które= możliwe= są= do= utworzenia=
przez= gminęI= tjK= pomników= przórodóI= stanowisk= dokumentacójnóchI= użótków= ekologicznóch= lub=
zespołów=przórodniczoJkrajobrazowóchI=z= tego=względu=nie=wskazuje=się= ich= jako=planowanóch=czó=
projektowanóch= form= ochronó= przórodóK= we= względu= na= faktI= iż= wómienione= wóżej= cenne= obiektó=
o=wósokich= walorach= krajobrazowóch= mogą= w= przószłości= zostać= objęte= ochrona= –= npK= jako= użótki=
ekologiczne=Epo=wókonaniu=stosownej=dokumentacji=oraz=przeprowadzeniu=procedur=przewidzianóch=



QS=
=

prawemF= wskazano= je= na= załączniku= graficznóm= „rwarunkowania= rozwoju”= –= jako= obszaró= cenne=
przórodniczoK==

aotóchczasowe=dokumentó=planistóczne=Eobowiązujące=studiumF=wskazują=ponadto=wómienione=niżej=
obszaró=do=objęcia=ochroną=szczebla=ponadlokalnegoI=tjKW=
§ =obszar= nazwanó= „Łósa= dóra”= pod= wsią= pobianowice= o= powierzchni= okK= N= haI= mającó= na= celu=

ochronę= cennóch= płatów= murawó= kserotermicznej= ze= stanowiskiem= kosaćca= bezlistnego= Efris=
aphóllaFK= ka= terenie= planowanego= rezerwatu= przórodó= Łósa= dóra= stwierdzono= wóstępowanie=aż=
NRO= gatunków= roślin= naczóniowóch= oraz= stanowiska= rzadkich= gatunków= kserotermicznóch= EnpK=
kosaciec= sóberójskiF= –= jako= planowanó= rezerwat= przórodóI= „aolinę= _óstrzócó”= łączącą= się=
z=lbszarem= Chronionego= hrajobrazu= „aoliną= Ciemięgi”I= obejmującego= szerokąI= asómetróczną=
dolinę= rzeczną= o= dużóch= walorach= krajobrazowóch= i= ekologicznóch= w= granicach= określonóch=
rósunkiem= planuI= pod= warunkiem= oczószczenia= dolinó= rzeki= _óstrzócó= i= jej= otoczenia= –= jako=
planowanó=lbszar=Chronionego=hrajobrazuKK=

kie= wskazuje= się= do= objęcia= ochroną= również= planowanóchW= rezerwatu= „Łósa= dóra”= pod= wsią=
pobianowice= oraz= obszaru= Chronionego= hrajobrazu= „aolina= _óstrzócó”= ze= względu= na= brak=
stosownóch= kompetencji= radó= gminó= do= ich= powołówaniaK= kależó= również= zaznaczóćI= że= organó=
właściwe=do=utworzenia=wwK= form=ochronó=przórodó=nie=złożyłó=w=tóm=zakresie=żadnóch=wniosków=
do= projektu= zmianó= studiumK= Aktualnie= nie= istnieje= również= dokumentacja= przórodnicza= świadcząca=
o=zamiarze=ich=powołaniaK=

QKOK lBfbhTY Ceolkflkb kA mlapTAtfb mowbmfpÓt l lCeolkfb wABYThÓt 

ka= terenie= gminó= tólka= znajduje= się= siedem= obszarów= wpisanóch= do= rejestru= zabótków=
prowadzonego=przez=tojewódzkiego=honserwatora=wabótków=ETabela=NPFK=t=obowiązującej=zmianie=
miejscowego= planu= zagospodarowania= przestrzennego= gminó= tólka= przójętej= uchwałą= nr= fuLROLMT=
oadó= dminó= tólka= z= dnia= OR= czerwca= OMMT= rK= w= bezpośrednim= sąsiedztwie= obszarów= i= obiektów=
wpisanóch= do= rejestru= zabótków= wóznaczono= „terenó= wokół= zabótku”I= wskazane= „w= celu= ochronó=
wartości= widokowóch= zabótku= oraz= jego= ochronó= przed= szkodliwóm= działaniem= czónników=
zewnętrznóch”= = Edotóczó= zabótków= zarejestrowanóch= pod= nrW= ALRSPI= ALTQOI= ALTQNI= ALVTMLNJPI=
ALTSNFK====

wgodnie= z= artK= P= pK= NR= ustawó= z= dnia= OP= lipca= OMMP= rK= o= ochronie= zabótków= i= opiece= nad=
zabótkami=„otoczenie=zabótku”=czóli= inaczej=„terenó=wokół=zabótku”=to=teren=wóznaczonó=w=decózji=
o=wpisie= tego= terenu= do=rejestru=zabótków=w=celu= ochronó=wartości= widokowóch=zabótku= oraz= jego=
ochronó= przed= szkodliwóm= oddziałówaniem= czónników= zewnętrznóchK= t= związku= z= faktemI= iż=
decózje=o=wpisie=nie=zawierają=załącznika=z=wóznaczonóm=“terenem=wokół=zabótku”I=wskazane=w=wwK=
planie=miejscowóm=„terenó=wokół=zabótku”=wskazuje=się=w=niniejszóm=studium=jako=strefó=ochronó=
konserwatorskiej=„_”K=

Tabela NPK tókaz zabótków wpisanóch do rejestru zabótków województwa lubelskiego 
ŹródłoW=lpracowanie=własne=na=podstawie=obwieszczenia=nr=NLOMNU=iubelskiego=tojewódzkiego=honserwatora=
wabótków= w=iublinie= z= dnia= O= lutego= OMNU= rK= w= sprawie= wókazu= zabótków= wpisanóch= do= rejestru= zabótków=
nieruchomóch= województwa= lubelskiego=i= rejestru=zabótków=archeologicznóch=województwa= lubelskiego=EazK=
rrzK=tojK= iubelskiego=MRKMOKOMNU=pozK= RTSFI= a= także=wókazu=zabótków=nieruchomóch= wpisanóch= do= rejestru=
zabótków=dla=województwa=iubelskiegoI=opublikowanej=przez=karodowó=fnstótut=aziedzictwa=Ewg=stanu=na=PM=
września=OMNT=rKF= 

ipK jiejscowość lbiekt lub obszar kr w rejestrze 
zabótków 

aata wpisania 
do rejestru 

N= _óstrzóca= hościół=parafialnó=pwK=tniebowzięcia=kjmW== ALRSP= PNK=NOK=NVTN=



QT=
=

J= ogrodzenie= cmentarza= kościelnego= z= bramkami==
w=zespole=kościoła==

J=cmentarz=kościelnó=z=drzewostanem===

J=pomnik=rodzinó=tierzbickich=w=zespole=kościoła=

O= _óstrzóca=

wespół=dworskoJparkowóW==

J=dwór==

J=park=krajobrazowó==

J=spichlerz=

=J=pozostałości=oboró=

ALTQO= OPK=MV=NVTT=

P= Łuszczów=

hościół=parafialnó=pwK=ŚwK=_arbaróW==

J= wschodnia= EfrontowaF= część= ogrodzenia=
cmentarza=kościelnego==

J=dzwonnicaJbrama=

J=figura=Chróstusa=na=cmentarzu=kościelnóm===

J=drzewostan=na=cmentarzu=kościelnóm==

ALSPU= OSK=NMK=NVTO=

Q= pobianowice=

wespół=dworsko=–=parkowóW==

J=dwór==

J=kuźnia=

J=park==

ALTST= NMK=NMK=NVVT=

R= Turka=

wespół=podworskiW==

J=dwór==

J=stajnia=f==

J=stajnia=ff==

J=park=z=fragmentami=brzozowej=alei=dojazdowej=

ALTSN= NVK=NNK=NVVU=

S= mliszczón=

wespół=dworsko=–=parkowóW===

J=dwór=

J=park=krajobrazowó=

ALTQN= OMK=MVK=NVTT=

T= Świdnik=aużó=

wespół=dworsko=–=parkowóW==

J=dwór==

J=drzewostan==

ALVTM= OMK=NOK=NVUU=

=

QKPK lBpwAoY Ceolkflkb kA mlapTAtfb mowbmfpÓt l lCeolkfb iApÓt 

wgodnie=z=artK=NR=ustawó=z=dnia=OU=września=NVVN=rK=o=lasach=EtK=jK=azK=rK=OMNT=pozK=TUUF=za=
lasó=szczególnie==chronione=mogą=bóć=uznane=lasóI=które=mKinKW=

§ chronią= glebę= przed= zmówaniem= lub= wójałowieniemI= powstrzómują= usuwanie= się= ziemiI=
obrówanie=się=skał=lub=lawinX==

§ chronią= zasobó= wód= powierzchniowóch= i= podziemnóchI= regulują= stosunki= hódrologiczne= =
w=zlewni=oraz=na=obszarach=wododziałówX==

§ ograniczają=powstawanie=lub=rozprzestrzenianie=się=lotnóch=piaskówX==
§ są=trwale=uszkodzone=na=skutek=działalności=przemósłuX=



QU=
=

§ stanowią=drzewostanó=nasienne=lub=ostoje=zwierząt=i=stanowiska=roślin=podlegającóch=ochronie=
gatunkowejX==

§ mają= szczególne= znaczenie= przórodniczoJnaukowe= lub= dla= obronności= i= bezpieczeństwa=
maństwaK=

ka=obszarze=gminó=tólka=część=lasów=pełni=funkcje=lasów=ochronnóch=o=kategorii=ochronó=lasów=
masowego=wópoczónku=i=turóstóki=związane=z=położeniem=w=obrębie=oddziałówania=dużego=ośrodka=
miejskiego= –= miasta= iublinK= iasó= te= obejmują= oddział= PS= Ekompleks= leśnó= lasu= na= wschód= od=
Łuszczowa= arugiegoF= = = oraz= oddziałó= SSJTOI= TQJUOI= UR= Eias= moszpitalnó= = ŚwidnickiF= = lasów=
stanowiącóch=własność=pkarbu=maństwaK===

QKQK lBfbhTY Ceolkflkb kA mlapTAtfb mowbmfpÓt l lCeolkfb dorkTÓt 
olikYCe f ibŚkYCe 

wgodnie=z=ustawą=z=dnia=P=lutego=NVVR=rK=o=ochronie=gruntów=rolnóch=i=leśnóch=EtK=jK=azK=rK=OMNT=
pozK=NNSNF=ochrona=gruntów=rolnóch=i=leśnóch=polega=naW=

§ ograniczaniu=przeznaczania=ich=na=cele=nierolnicze=i=nieleśneX=
§ rekultówacji=i=zagospodarowaniu=gruntów=na=cele=rolniczeX=
§ zachowaniu=torfowisk=i=oczek=wodnóchI=jako=naturalnóch=zbiorników=wodnóchX=
§ ograniczaniu=zmian=naturalnego=ukształtowania=powierzchni=ziemiX=
§ przówracaniu=wartości=użótkowej=gruntomI=które=utraciłó=charakter=gruntów=leśnóch=wskutek=

działalności=nieleśnejX=
§ poprawianiu=ich=wartości=użótkowej=oraz=zapobieganiu=obniżania=ich=produkcójnościX=
§ zapobieganiu= procesom= degradacji= i= dewastacji= gruntów= rolnóchLleśnóch= oraz= szkodom= =

w= produkcji= rolniczejLleśnejI= powstającóm= wskutek= działalności= nierolniczej= i= ruchów=
masowóch=ziemiK=

pzczególną= ochroną= przed= niekontrolowaną= zmianą= przeznaczeniem= gruntów= rolnóch= na= cele=
nierolnicze= objęte= są= gruntó=fI= ff= i= fff= klasó=bonitacójnejK=druntó=objęte=ochroną= na=obszarze=gminó=
tólka= stanowią= okK= OUINB= powierzchni= gminó= Ełącznie= P=SVRIR= haF= –= szczegółowe= zestawienie=
prezentuje=Tabela=NQK==

Tabela NQK tókaz powierzchni gruntów najwóższóch klas bonitacójnóch położonóch w obrębie 
gminó tólka 
ŹródłoW=opracowanie=własne=na=podstawie=danóch=z=rrzędu=dminó=tólkaI=OMNT=r=

hlasó gruntów  mowierzchnia xhaz 
rdział w użótkach 

rolnóch ogółem 
xBz 

o=fJfffb= PMUPIU= ROIS=
Ł=ffJfff= PRNIS= SIM=
ms=ffJfff= PRIT= MIS=

pJo=fJfffb= RTIT= NIM=
_rJŁfffI=_rJmsffJfffI=_rJofJfff= NSSIS= OIU=

QKRK lBpwAoY f lBfbhTY Ceolkflkb kA mlapTAtfb mowbmfpÓt  
l lCeolkfb tÓa 

wgodnie=z=ustawą=z=dnia=OM=lipca=OMNT=rK=prawo=wodne=EtK=jK=azK=rK=z=OMNT=rK=pozK=NRSS=ze=zmKF=
w=celu= zapewnienia= odpowiedniej= jakości= wodó= ujmowanej= do= zaopatrzenia= ludności= w= wodę=



QV=
=

przeznaczoną=do=spożócia=oraz=zaopatrzenia=zakładów=wómagającóch=wodó=wósokiej=jakościI=a=także=
ze=względu=na=ochronę=zasobów=wodnóchI=mogą=bóć=ustanawiane=strefó=ochronne=ujęć=wodóK==

ka=obszarze=gminó=istnieją=Q=ujęcia=wód=podziemnóchW=w=pobianowicach=EdzK=ewK=nr=PSNLTI=PSNLTFI=
tólce=EdzK=ewK=nr=PSLNFI=Turce=EdzK=ewK=nr=QNLOI=SPLOF=oraz=Łuszczowie=mierwszóm=EdzK=ewK=nr=OUVLNOI=
OVNLNMF= służące= do= zbiorowego= zaopatrówania= ludności= w= wodę= pitną= i= na= potrzebó= gospodarstw=
domowóchK=ala=przedmiotowóch=ujęć=wodó=nie=ustanowiono=stref=ochronó=pośredniejK=ptrefa=ochronó=
bezpośredniej=zawarta=jest=w=obrębie=działek=ewidencójnóchI=na=któróch=są=zlokalizowane=wwK=ujęcia=
wodóK==

ka= załączniku= graficznóm= nrK= N= wskazano= ponadto= ujęcia= wód= inne= niż= komunalneK= ka= mocó=
ustawó=z=dnia=R=stócznia=OMNN=rK=o=zmianie=ustawó=–=mrawo=wodne=oraz=niektóróch=innóch=ustaw=EazK=
rK=z=OMNN=rK=kr=PO=pozK=NRVF=strefó=ochronne=ujęć=wodó=ustanowione=przed=N=stócznia=OMMO=rK=wógasłó=
z= dniem=PN= grudnia= OMNO= rK= wgodnie= z= obowiązującómi= przepisami= ustawó=z= dnia= OM= lipca= OMNT= rK=
mrawo=wodne=EartK= NONK= rstK= PF=„ptrefę= ochronną=obejmującą= teren= ochronó=bezpośredniej=ustanawia=
się= dla=każdego=ujęcia=wodóI=z=wółączeniem=ujęć=wodó=służącóch=do=zwókłego=korzóstania=z=wód”I=
zaś=„teren=ochronó=pośredniej=ujęcia=wód=podziemnóch=wóznacza=się=na=podstawie=ustaleń=zawartóch=
w= dokumentacji= hódrogeologicznej= tego= ujęciaI= przó= czóm= jeżeli= czas= przepłówu= wód= od= granicó=
obszaru=zasilania=do=ujęcia=jest=dłuższó=od=OR=latI= teren=ochronó=pośredniej=ujęcia=wód=podziemnóch=
wóznacza=się=z=uwzględnieniem=obszaru=wóznaczonego=ORJletnim=czasem=wómianó=wód=w=warstwie=
wodonośnej”=EartKNOP=ustK=N=i=OFK==

wgodnie=z=artK=NPR=ustK=N=mrawo=wodneI=organami=przewidzianómi=do=ustanowienia=stref=ochronnó=
są=następujące=organóW=

NF=todó=molskie=w=drodze=decózji=–=dla=ustanowienia=wółącznie=terenu=ochronó=bezpośredniejX=

OF= wojewoda= w= drodze= aktu= prawa= miejscowego= J= dla= ustanowienia= terenu= ochronó= bezpośredniej=
i=terenu=ochronó=pośredniejK==

rstanowienie= lub= ewentualna= zmiana= stref= ochronnóch= na= podstawie= wspomnianóch= przepisówI=
wómaga= uwzględnienia= w= miejscowóch= planach= zagospodarowania= przestrzennego= określonóch=
w=nich=zakazówI=nakazów=i=ograniczeńK=

t= miejscowóch= planach= zagospodarowania= przestrzennego= należó= także= uwzględniać= ochronę=
dwtm=kiecka=iubelska=nr=QMS=Epatrz=szerzej=J=rozdział=SKOFK=Ciekami=naturalnómi=przepłówającómi=
na=obszarze=gminó=tólka=są=rzeka=_óstrzóca=oraz=rzeka=CiemięgaK=

ka= obszarze= gminó= tólka= wóstępują= terenó= zagrożone= wóstąpieniem= powodziI= które= opisano=
w=rozdziale=UK==

warządzanie=zasobami=wodnómiI=służące=zaspokajaniu=potrzeb=ludnościI=gospodarki=i=ochronie=wód=
i=środowiskaI=związanego=z=tóm=zasobamiI=w=tóm=ochronó=przed=powodziąI=reguluje=ustawa=z=dnia=OM=
lipca=OMNT=rK=mrawo=wodneK=

RK rtAorkhltAkfA tYkfhAgĄCb w tYpTĘmltAkfA lBpwAoÓt 
kATroAikYCe wAdolŻEŃ dblildfCwkYCe 

lsuwiska= zostałó=uznane=za= katastrofó=naturalneI= któróch= negatówne=skutki= mogą= bóć= powodem=
wprowadzenia=stanu=klęski=żówiołowejK=honieczność=rozpoznania=i=wskazania=obszarów=zagrożonóch=
osuwaniem= się= mas= ziemnóch= wónika= mKinK= z= ustawó= z= dnia= OT= marca= OMMP=rK= o= planowaniu= =
i=zagospodarowaniu=przestrzennóm=EazK=rK=z=OMNT=rK=pozK=NMTP=ze=zmKFK==



RM=
=

Terenem=predósponowanóm=do=rozwoju=osuwisk=oraz=ruchów=masowóch=jest=taki=obszarI=gdzie=ze=
względu=na=uwarunkowania=podłoża=oraz=ukształtowanie=jego=powierzchniI=nie=można=wókluczóć=ich=
powstaniaK= t= obrębie= terenu= zagrożonego= mogą= zachodzić= zjawiska= spełzówaniaK= t= przeszłości=
mogłó= pojawiać= się= procesó= soliflukcji= Ew= okresach= zlodowaceńFI= czó= tworzenia= pokrów=
peróglacjalnóchI=deluwialnóchI=itpK=mogłó=też=zachodzić=procesó=osuwaniaI=po=któróch=nie=zachowałó=
się=formó=osuwiskoweI=zniszczone=w=wóniku=denudacjiK=

maństwowó=fnstótut=deologicznó=mf_=prowadzi=projekt=pnK=póstem=lsłonó=mrzeciwosuwiskowej=–=
jest= to= projekt= o= znaczeniu= ogólnopaństwowóm= realizowanó= w= kilku= etapachK= gego= podstawowóm=
celem= jest= mKinK= rozpoznanie= i= udokumentowanie= wszóstkich= osuwisk= oraz= terenów= potencjalnie=
zagrożonóch= ruchami= masowómi= w= molsceK= lbecnie= wókonano= już= inwentarózacje= osuwisk= oraz=
wóznaczono= obszaró= predósponowane= do= wóstępowania= i= rozwoju= ruchów= masowóch= –= w= tóm=
również=na=obszarze=gminó=tólka=Eoósunek=SFK=lbszaró=predósponowane=do=wóstępowania=osuwisk=
wóznaczono=głównie=w=północnej=części=gminó=w=obrębie=suchóch=dolin=i=wąwozów=lessowóchK==

=
oósunek SK pchemat=rozmieszczenia=obszarów=predósponowanóch=do=wóstępowania=i=rozwoju=

ruchów=masowóch=w=podziale=na=rodzaj=obserwacji=oraz=udokumentowanego=osuwiska=w=mliszczónie=
Ekolor=zielonó=xNz=–=stoki=równin=oraz=tarasów=sandrowóch=i=rzecznóchI=kolor=żółtó=xOzJ=zbocza=dolin=rzecznóch=
iLlub=pradolinI=kolor=czerwonó=xPz=–=zbocza=wąwozów=lessowóchX=czarnó=okrąg=–=osuwisko=wg=mowiatowego=

oejestru=lsuwiskF=
 ŹródłoW=opracowanie=własne=na=podstawie=danóch==z=Centralnej=_azó=aanóch=deologicznóch=oraz=mowiatowego=

oejestru=lsuwisk==



RN=
=

SK rtAorkhltAkfA tYkfhAgĄCb w tYpTĘmltAkfA 
ralhrjbkTltAkYCe wŁÓŻ hlmAifkI wAplBÓt tÓa mlawfbjkYCe 
loAw ralhrjbkTltAkYCe hljmibhpÓt mlawfbjkbdl 
phŁAaltAkfA atrTibkhr tĘdiA 

SKNK ralhrjbkTltAkb wŁOŻA hlmAifk 

dmina= tólka= ze= względu= na= swoją= zróżnicowaną= budowę= geologiczną= posiada= wiele= zasobów=
surowców= mineralnóchK= jożna= tutaj=spotkać= zarówno=surowce= energetóczna= Ezłoża= gazu= ziemnego= =
i=ropó=naftowejF= jak=i=budowlane=surowce=mineralne=Ekredowe=opokiI= margleI= gezI=piaskiFK=hredowe=
opokiI= margle= i= gezó= wóstępują= głównie= na= terenie= młaskowóżu= ŚwidnickiegoI= a= złoża= piasków=
rzecznóch=i=rzecznoperóglacjalnóch=w=okolicach=Łuszczowa=i=tólki=iubelskiejK=katomiast=złoża=gazu=
ziemnego=i=ropó=naftowej=są=zlokalizowane=na=południu=i=w=zachodniej=części=gminóK=

t= Tabeli= NR= podano= zestawienie= udokumentowanóch= złóż= kopalin= wóstępującóch= na= obszarze=
gminó=tólka=–=w=wókazie=wóróżniono=również=złoża=skreślone=z=_ilansu=włóż=hopalin=w=molsce=oraz=
złoże=planowane=do=wókreśleniaK==

Tabela NRK tókaz=złóż=kopalin=wóstępującóch=na=terenie=gminó=tólka=
ŹródłoW=opracowanie=własne=na=podstawie=danóch=z=serwisu=jfaAp=i=werófikacji=z=rrzędu=jarszałkowskiego=w=iublinie=

ipK kr 
rejestru kazwa złoża Złoże kopalinó lrgan 

koncesójnó 
hierunek 

rekultówacji ptan zagospodarowania 

N= Tl=VTOQ= _óstrzóca=f= torfó= ptarosta= bdK= Złoże=skreślone=z=bilansu=zasobów=

O= dw=QTSM= Ciecierzón= gazó=ziemne= jinister= JJ= Złoże=zagospodarowane=

P= tt=SQNM= hamień=
wapienie=i=

margle=przemK=
wapienniczego=

ptarosta= składowisko=
odpadów= bksploatacja=złoża=zaniechana=

Q= hk=SNTU= Łuszczów= kruszówa=
naturalne= ptarosta= rolniczó= bksploatacja=złoża=zaniechana=

R= hk=URMM= Łuszczów=f= kruszówa=
naturalne= ptarosta= rolniczoJleśnó= Złoże=skreślone=z=bilansu=zasobów=

S= hk=SNUN= Łuszczów=f=
EdzK=NNULNF=

kruszówa=
naturalne= ptarosta= rolniczoJleśnó= Złoże=skreślone=z=bilansu=zasobówI=złoże=

wóeksploatowane=

T= hk=TOQN= Łuszczów=ff= kruszówa=
naturalne=

jarszałek=
województwa= bdK= Złoże=wóeksploatowane==

Ezostanie=wókreślone=z=rejestruF=

U= hk=TOOU= Łuszczów=fff= kruszówa=
naturalne=

jarszałek=
województwa= rolniczó= Złoże=wóeksploatowane==

Ezostanie=wókreślone=z=rejestruF=

V= hk=TOPP= Łuszczów=fs= kruszówa=
naturalne= ptarosta= leśnó= Złoże=skreślone=z=bilansu=zasobówI=teren=

zrekultówowanó=

NM= hk=TTMU= Łuszczów=fu= kruszówa=
naturalne= ptarosta= rolniczó= bksploatacja=złoża=zaniechanaI=teren=

zrekultówowanó=

NN= hk=SNTM= Łuszczów=modJ
hijanó=

kruszówa=
naturalne=

jarszałek=
województwa= rolniczó= bksploatacja=złoża=zaniechana=

NO= hk=TTNN= Łuszczów=s= kruszówa=
naturalne=

jarszałek=
województwa= leśnó= Złoże=wóeksploatowane==

Ezostanie=wókreślone=z=rejestruF=

NP= hk=TUMU= Łuszczów=sf= kruszówa=
naturalne= ptarosta= bdK= Złoże=rozpoznane=szczegółowo=

NQ= hk=TTNM= Łuszczów=sff= kruszówa=
naturalne= ptarosta= mieszanó= Złoże=rozpoznane=szczegółowo=

NR= hk=TTMV= Łuszczów=sfff= kruszówa=
naturalne= ptarosta= leśnó= Złoże=rozpoznane=szczegółowo=

NS= hk=VNUV= Łuszczów=u= kruszówa=
naturalne= ptarosta= leśnó= Złoże=rozpoznane=szczegółowo=



RO=
=

ipK kr 
rejestru kazwa złoża Złoże kopalinó lrgan 

koncesójnó 
hierunek 

rekultówacji ptan zagospodarowania 

NT= hk=NNTTP= Łuszczów=uf= kruszówa=
naturalne= ptarosta= rolniczó= Złoże=skreślone=z=bilansu=zasobów=

NU= hk=NQPRU= Łuszczów=uff= kruszówa=
naturalne= ptarosta= leśnó= bksploatacja=złoża=zaniechana=

NV= hk=NSUTM= Łuszczów=ufff= kruszówa=
naturalne= ptarosta= bdK= Złoże=rozpoznane=szczegółowo=

OM= dw=TQOM= jełgiew=A==
i=jełgiew=_= gazó=ziemne= jinister= JJ= Złoże=zagospodarowane=

ON= f_=TRTS= oudnik=f=
surowce=ilaste=

ceramiki=
budowalnej=

ptarosta= rolniczó= bksploatacja=złoża=zaniechanaI=teren=
zrekultówowanó=

OO= hk=TTMP= Turka= kruszówa=
naturalne= ptarosta= leśnó= Złoże=rozpoznane=szczegółowo=

OP= hk=URUS= Turka=f= kruszówa=
naturalne= ptarosta= rolniczoJleśnó= Złoże=rozpoznane=szczegółowo=

OQ= hk=URUT= Turka=ff= kruszówa=
naturalne= ptarosta= rolniczó= bksploatacja=złoża=zaniechanaI=złoże=

wóeksploatowane=i=zrekultówowane=

OR= hk=VQST= Turka=fff= kruszówa=
naturalne= ptarosta= rolniczó= bksploatacja=złoża=zaniechanaI=złoże=

wóeksploatowane=

OS= hk=VVRP= Turka=fs= kruszówa=
naturalne= ptarosta= bdK= Złoże=rozpoznane=szczegółowo=

OT= hk=VVRQ= Turka=s= kruszówa=
naturalne= ptarosta= rolniczó= Złoże=skreślone=z=bilansu=zasobów=

OU= hk=NNOUV= Turka=sf= kruszówa=
naturalne= ptarosta= rolniczoJleśnó= Złoże=skreślone=z=bilansu=zasobów=

OV= hkNPPVP= Turka=sff= kruszówa=
naturalne= ptarosta= rolniczó= Złoże=skreślone=z=bilansu=zasobów=

PM= fh=NOSR= Żulin=
surowce=ilaste=
aLm=kruszówa=

lekkiego=

jarszałek=
województwa= bdK= Złoże=rozpoznane=szczegółowo=

SKOK ralhrjbkTltAkb wAplBY tÓa mlawfbjkYCe 

dmina=tólka= leżó=w=granicach=górnokredowego=dłównego=wbiornika=tód=modziemnóch=kiecka=
iubelska= EiublinF=dwtm= nr=QMSK= ieżó=on= w=całości=w=dorzeczu= tisłó= Eniemal= całó=obszar= gminó=
tólka= położonó= jest= w= zlewni= _óstrzócaI= wójątkiem= jest= jedónie= niewielki= fragment= wschodniej=
części=iasu=pzpitalnegoFK=gego=powierzchnię=szacuje=się=na=okK=S=SRM=km—K=gego=zasobność=szacuje=się=
na=N=PPM=tósK=mPLdI=zaś średnia=głębokość=ujęć=wónosi=UR=mK=mrawie=na=całóm=obszarze=dwtm=nr=QMS=
głównóm= użótkowóm= poziomem= wodonośnóm= jest= górnokredowó= Elokalnie= paleoceńskoJ
górnokredowóI= neogeńskoJgórnokredowó= lub= czwartorzędowoJgórnokredowóF= poziom= wodonośnóK=
maleoceńskoJgórnokredowó=poziom=wodonośnó=wóstępuje=w=północnej=części=zbiornikaK=keogeńskoJ
górnokredowó= poziom= wodonośnó= wóstępuje= w= południowej= częściK= todonośne= osadó= miocenu=
reprezentowane=przez=wapienie=detrótóczneI=litotamnioweI=rafowe=i=serpulowe=oraz=piaski=i=piaskowce=
zalegają=na=zawodnionóch=osadach=kredóK=_ezpośredni=kontakt=obu=warstw=wodonośnóch=sprawiaI=że=
wodó=podziemne=poziomów=neogeńskiego=i=kredowego=są=w=ścisłóm=związku=hódraulicznómI=tworząc=
jeden= zbiornik= wód= podziemnóchK= jiąższość= utworów= mioceńskich= wónosi= od= NM= do= QM= mK=
todonośność=tego=poziomu=jest=znaczna=a=wódajność=studni=wónoszą=do=TM=m“LhK=

dmina= tólka= jest= niemal= w= całości= położona= na= obszarze= najwóższej= ochronó= dwtm= ElklFK=
lbszar=ten=obejmuje=prawie=całą=zlewnię=_óstrzócóK=dwtm=powinien=bóć=tutaj=szczególnie=chronionó=
z=uwagi=na=wóstępującó=pod=iublinem=lej=depresójnóK=gedónie=wschodni=fragment=gminó= =położonó=
jest==w=obrębie=obszaru=wósokiej=ochronó=EltlFI=której=podlega=znaczna=część=dwtm=nr=QMSK==



RP=
=

t= obrębie= gminó= tólka= został= wóznaczonó= iubelski= obszar= szczególnej= ochronóI= obejmującó=
iublin=i=część=jego=aglomeracjiK=

ala= obszarów=szczególnej=ochronó=ustalono=następujące=propozócje=zakazówI= nakazów= i= zaleceń=
przó=użótkowaniu=terenuW==

wakazóW  

NK iokalizacji=inwestócji=szkodliwóch=oraz=mogącóch=pogorszóć=stan=środowiskaX==

OK pkładowisk=odpadów=komunalnóch=i=przemósłowóch=oraz=wólewiskX==

PK tielkich= ferm= hodowlanóchI= zakładów= przemósłowóch= i= innóch= przedsięwzięć= o= dużej=
szkodliwości=dla=wód=podziemnóchX==

QK pkładów= nawozów= i= środków= ochronó= roślin= bez= zabezpieczenia= podłoża= przed= wsiąkaniem=
zanieczószczeń=do=gruntuX==

RK tókonówania= wierceń= dla= celów= odwodnieniowóch= powodującóch= powstanie= rozległóch= lejów=
depresójnóch=przó=odkrówkowej=eksploatacji=surowcówX==

SK ptacji=przeładunku=i=dóstróbucji=produktów=ropopochodnóchX==

TK mrowadzenia= rurociągów= transportującóch= substancje= niebezpieczne= dla= środowiska= bez=
specjalnóch=zabezpieczeń=i=monitoringuX==

UK tprowadzania=nieczószczonóch=ścieków=do=gruntuI=wód=podziemnóch=i=powierzchniowóchX==

VK dromadzenia=ścieków=bótowóch=w=nieszczelnóch=szambach=o=dołach=chłonnóchX==

NMK oolniczego=wókorzóstówania=ściekówX==

NNK ptosowania= środków= ochronó= roślin= innóch= niż= dopuszczone= do= stosowania= w= strefach=
ochronnóchK==

kakazóW  

NK pporządzenie= raportów= oddziałówania= na= środowisko= dla= wszóstkich= przedsięwzięć= mogącóch=
znacząco=oddziałówać=na=środowiskoX==

OK worganizowanie= prawidłowej= gospodarki= wodnoJściekowej= poprzez= podłączenie= do= sieci=
kanalizacójnej=wszóstkich=gospodarstw=oraz=budowę=oczószczalni=przódomowóch=w=obszarach=o=
zabudowie=rozproszonejX==

PK iikwidacja=dzikich=wósópisk=śmieci=i=zapobieganie=powstawaniu=nowóchX==

QK iikwidacja=dzikich=zrzutów=ściekówI=nieszczelnóch=szamb=i=dołów=chłonnóchX==

RK iikwidacja=istniejącego=skażenia=wód=podziemnóchX==

SK iikwidacja=nieeksploatowanóch=studni=wierconóchX==

TK tóegzekwowanie=od=właścicieli=istniejącóch=stacji=paliw=prowadzenia=monitoringu=lokalnegoX==

UK lkresowe=kontrole=wszóstkich=podmiotów=ze=środowiskaK==

waleceniaW  

- ptosowanie= nawozów= mineralnóchI= organicznóch= oraz= środków= ochronó= roślin= w= ilościach=
i=terminach= uzgodnionóch= ze= służbami= agrotechnicznómi= gmin= lub= ze= służbami= iubelskiego=
Ośrodka=aoradztwa=oolniczegoX==



RQ=
=

- aoprowadzenie=wodó=w=rzekach=do=co=najmniej=fff=klasó=czóstości=poprzez=budowę=nowóch=bądź=
modernizację= istniejącóch= oczószczalni= oraz= zaprzestanie= nielegalnego= zrzutu= ścieków=
i=nieczószczonóch=wód=z=kanalizacji=deszczowej=do=wód=powierzchniowóchX==

- Dążenie= do= zachowania= dotóchczasowego= zagospodarowania= terenuI= a= w= przópadku= zmianó=
przeznaczenia=niedopuszczenie=do=negatównego=wpłówu=na=środowiskoK==

kie= ustanowiono= dotąd= stosownóch= aktów= prawa= miejscowego= w= tóm= zakresieI= a= cótowane=
powóżej= propozócje= w= razie= wódania= stosownóch= rozporządzeń= będą= musiałó= bóć= dostosowane= do=
obowiązującóch=przepisów=prawaK=

=

SKPK ralhrjbkTltAkb hljmibhpY mlawfbjkbdl phŁAaltAkfA 
atrTibkhr tĘdiA 

ka= terenie= gminó= tólka= nie= wóstępują= udokumentowane= kompleksó= składowania= dwutlenku=
węglaK=

TK rtAorkhltAkfA tYkfhAgĄCb w tYpTĘmltAkfA TbobkÓt 
dÓokfCwYCe tYwkACwlkYCe kA mlapTAtfb mowbmfpÓt laoĘBkYCe 

oejestr= lbszarów= dórniczóch= EoldF= stanowi= szczegółową= ewidencję= obszarów= i= terenów=
górniczóch=wóznaczonóch=w=molsceK=mrowadzonó=jest=w=księgach=rejestrowóch=oraz=w=aktualizowanej=
na= bieżącoI= ogólnodostępnej= bazie= danóch= jfaAp= Epodsóstem= oejestr= lbszarów= dórniczóchFK=
wgodnie=z=wwK=bazą=danóch=na=obszarze=gminó=tólka=wóznaczone=są=trzó=obszaró=i=terenó=górnicze=
ETabela=NSFK==

Tabela NSK tókaz obszarów i terenów górniczóch położonóch w granicach gminó tólka 
ŹródłoW=opracowanie=własne=na=podstawie=danóch=z=serwisu=jfaAp=

ipK kr w 
rejestrze kazwa aata 

wóznaczenia 
aata 

ważności oodzaj kopalin kazwa złóż mowierzchnia 
xhaz 

N= OLNLNVO= jełgiew= OPKMTKNVVV= OPKMTKOMOQ= gazó=ziemne= jełgiew=A=i=jełgiew=_= OQURIP=

O= NMJPLULTPP= Łuszczów=
ufff= MVKMVKOMNP= OPKMVKOMNU= kruszówa=

naturalne= Łuszczów=ufff= MIS=

P= OLNLOMQ= Ciecierzón= OUKNOKOMMN= OUKNOKOMON= gazó=ziemne= Ciecierzón= SUOIP=

ka=obszarze=dminó=tólka=funkcjonują=dwa=obszaró=i=terenó=górnicze=gazu=ziemnegoI=w=związku=
z=czóm=znajduje=się=tam=także=infrastruktura=techniczna=związana=z=wódobóciemI=tjK=odwiertó=czónne=
i=zlikwidowaneI= gazociągi=kopalniane=oraz=ośrodki= technologiczneK= ld=odwiertów=czónnóch= = należó=
zachować=strefę=wolna=od=zabudowó=o=promieniu=RM=mI=a=od=odwiertów=zlikwidowanóch=strefę=wolna=
od= zabudowó= o= promieniu= RmK= monadto= obowiązuje= wómóg= zachowania= wómaganóch= przepisami=
odległości= lokalizowanóch= obiektów= od= gazociągów= kopalnianóch= i= od= urządzeń= technicznóch=
znajdującóch=się=na=terenie=ośrodków=technologicznóch=kopalniK=

ka=obszarze=gminó=tólka=dopuszcza=się=prowadzenie=prac=poszukiwawczóch=tjK=badań= i=wierceń=
za=gazem=ziemnóm=i=ropą= naftowąI=budową= infrastrukturó=technicznej=związanej=z= eksploatacją=złóż=
ropó=naftowej=i=gazu=ziemnego=oraz=eksploatację=odkrótóch=zasobówK=



RR=
=

UK rtAorkhltAkfA tYkfhAgĄCb w tYjAdAŃ alTYCwĄCYCe 
lCeolkY mowbCftmltlawfltbg 

lchrona= przeciwpowodziowaI= prowadzona= na= podstawie= ustawó= z= dnia= OM= lipca= OMNT= rK= prawo=
wodne=EtK=jK=azK=rK=z=OMNT=rK=pozK=NRSS=ze=zmKFI=wómaga=mKinK=uwzględnienia=map=zagrożenia=i=rózóka=
powodziowego= oraz= planów= zarządzania= rózókiem=powodziowómK= wgodnie= z= artK= NSS= wwK= ustawóI=
przedstawione= na= mapach= zagrożenia= powodziowego= obszaró= stanowią= podstawę= do= planowania= =
i= zagospodarowania= przestrzennego= na= różnóch= poziomachI= a= granice= obszarów= zagrożenia=
powodziowegoI= o= któróch= mowa= w= artK= NS= pkt= PQI= uwzględnia= się= mKinK= w= studium= uwarunkowań= =
i=kierunków=zagospodarowania=przestrzennego=gminóK==

t=związku= z=położeniem=gminó=tólka=w= dolinie=rzeki= _óstrzócóI= ukształtowaniem= terenu= oraz=
brakiem= wałów= przeciwpowodziowóchI= na= obszarze= gminó= tólka= wóznaczono= terenó= zagrożone=
wóstąpieniem=powodziW==

§ obszaróI= na= któróch= prawdopodobieństwo= wóstąpienia= powodzi= jest= niskie= i= wónosi= raz= =
na=RMM=lat=–=zajmujące=okK=TISB=powierzchni=gminóX==

§ obszaró=szczególnego=zagrożenia=powodzią=Ezgodnie=z=artK=NS=pkt=PQ=wwK=ustawóFW==
· obszaróI= na= któróch=prawdopodobieństwo=wóstąpienia= powodzi= jest= średnie= i=wónosi=

raz=na=NMM=lat=–=zajmujące=okK=TIMB=powierzchni=gminóX==
· obszaróI=na=któróch=prawdopodobieństwo=wóstąpienia=powodzi=jest=wósokie=i=wónosi=

raz=na=NM=lat=–=zajmujące=okK=QITB=powierzchni=gminóK=

lbszaró=szczególnego=zagrożenia=powodzią=zlokalizowane=są=na=terenach=obrębów=ewidencójnóch=
położonóch=przó=rzece=_óstrzócóW=gakubowice=jurowaneI=aługieI=ŁósakówI=TurkaI=pobianowice=oraz=
_óstrzócaK=

rstawa=z=dnia=OM=lipca=OMNT=rK=prawo=wodne=EtK=jK=azK=rK=z=OMNT=rK=pozK=NRSS=ze=zmKF=wprowadza=
ograniczenia= w= zagospodarowaniu= przestrzennóm= obszarów= szczególnego= zagrożenia= powodziąI= =
w=tómW=

§ artK=TT=ustK=N=pkt=P=–=wakazuje=się=E…F=na=obszarach=szczególnego=zagrożenia=powodziąW=

aF= gromadzenia= ściekówI= odchodów= zwierzęcóchI= środków= chemicznóchI= a= także= innóch=
substancji= lub= materiałówI= które= mogą= zanieczószczać= wodóI= prowadzenia= odzósku= lub=
unieszkodliwiania=odpadówI=w=szczególności=ich=składowaniaX==

bF=lokalizowania=cmentarzóVX=

§ artK=PVM=ustK=N=pkt=N=–=iokalizowanie=na=obszarach=szczególnego=zagrożenia=powodzią=nowóch=
przedsięwzięć= mogącóch= znacząco= oddziałówać= na= środowisko= oraz= nowóch= obiektów=
budowalnóch=wómaga=uzóskania=pozwolenia=wodnoprawnegoK=====

rstalanie= zasad= zagospodarowania= w= obrębie= obszarów= szczególnego= zagrożenia= powodzią=
następuje=w=drodze=uzgodnień=z=organem=todó=molskie=–=uzgodnienia=te=przójęłó=szczególną=formę=
bowiem= wszelkie= warunki= lub= wómagania= dla= planowanej= zabudowó= i= planowanego=
zagospodarowania=określone=zostają=w=decózji=administracójnej=EartK=NSS=ustK=R=i=U=wwK=ustawóFK=======

lbszaró= szczególnego= zagrożenia= powodzią= na= obszarze= gminó= tólka= przedstawiono= na=
pchemacie=nr=QK=

===================================================
V=mrzó=czómI=zgodnie=z=artK=TT=ustK=T=wwK=ustawó=wórażenie=zgodó=na=lokalizowanie=na=obszarach=szczególnego=zagrożenia=
powodzią=nowóch=cmentarzó=może=nastąpić=w=drodze=decózji=organu=todó=molskieK===



RS=
=

VK rtAorkhltAkfA tYkfhAgĄCb wb pTAkr awfbawfCTtA 
hriTroltbdl f wABYThÓt loAw aÓBo hriTroY tpmÓŁCwbpkbg 

VKNK CeAoAhTboYpTYhA olwtlgr efpTloYCwkbdl obglkr djfkY tÓihA 

mowstanie= gminó= tólka= jako= jednostki= administracójnej= datuje= się= na= NUTM= rok= gednak= już= =
w= średniowieczu= pojawiałó= się= pewne= informacje= dotóczące= miejscowościI= leżącóch= w= obszarze=
gminóK= kajstarsze= zapiski= dotóczą= mKinK= _óstrzócó= E_estritiiFI= o= której= wspomina= się= w= kontekście=
powstałej= tam=parafiiI= która= miała= bardzo=szeroki=zasięgI= obejmując= w=usff= wK= aż= NU= wsiI= a= także=
słónnego= w= okolicóI= zlokalizowanego= na= rzece= _óstrzócóI= młónaK= t= wieku= sfff= zbudowano= w= tej=
okolicó=kościół=pKwK=tniebowzięcia=kjmK=

holejne= wzmianki= o= innóch= miejscowościach= pojawiają= się= w= us= wKI= npK= o= Łósakowie= =
czó= majątku= szlacheckim= TurceK= mierwsza= z= nich= wieś ŁósakówI= położona= jest= nad= _óstrzócą= =
i=CiemięgąK=Turka=nazówana=jest=tak=już=od=NQMV=rKK=gest=to=wieśI=o=której=wzmianki=pochodzą=z=usff=
wK=w=kontekście=buntu=chłopów=jaki=miał=tam=miejsce=w=owóm=czasieK==

gednak= jednóm= z= najbardziej= znanóch= folwarków= rócerskich= na= terenie= gminó= bół= mliszczón=
EmliscinFK= ld= NVMR= roku= teren= ten= należał= do= maństwa= hołaczkowskichI= którzó= osiedlili= się= =
w= mliszczónie= dopiero= w= NVOM= rokuI= a= dwór= stał= się= z= czasem= centrum= żócia= kulturalnego= =
i=społecznegoK=t=NVRT=roku=wdowa=hołaczkowska=odsprzedała=swój=majątek=wgromadzeniu=hsiężó=
percanówI= którzó=wóbudowali= tu=kościółK= t=NVVT= roku=klasztor= wraz=z=ogrodem=został=wpisanó=do=
rejestru=zabótkówK==

t=ufs=wieku =pojawiła =się= także =informacja =o =wsi =Łuszczaw=EiuscawFI =która =w =tamtóm=okresie =
liczóła= QV= domów= i= zamieszkiwało= ja= PNQ= osóbK= te= wsi= tej= w= usfff= wieku= wóbudowano= kościółK=
tiek=ufs=bół=okresem=znaczącóm=dla=Świdnika=aużegoI=któró=powstał=jako=włość=królewskaI=którą=
król=tładósław= gagiełło= nadał= sołtósowi= miotrowiI= na= prawie=średzkimK= wostał= tam= także= założonó=
szpital=ŚwK=tincentego=a=mauloK==

OśrodekI= któró= bół= pierwotnie= stolicą= gminó= –= tólkaI= powstał= jako= odrębna= jednostka= w= ufu=
wiekuI= ponieważ= wcześniej= wchodził= w= skład= dóbr= gakubowicI= będąc= wsią= licząca= zaledwie= QT=
mieszkańcówK==mierwsze=wzmianki=na=temat=tólki=pojawiłó=się=w=dokumentach=kościelnóch=z=NTON=rKI=
jednak=bóła=to=wtedó=wieś=o=nazwie=tólka=gakubowickaK=tłaściciel=tóch=terenówI=Tadeusz=drodzickiI=
jeszcze=przed=f= wojną światową=podarował= grunt=pod=budowę=urzędu=gminóK=piedzibę=władz=gminó=
jednak=przeniesiono=i=od=PM=grudnia=NVVV=rK=znajduje=się=ona=w=gakubowicach=jurowanóchK==

mod= koniec= ufu= wK= gminę= zamieszkiwało= okK= SNMM= osóbI= które= osiedliłó= się= w= następującóch=
wsiachW=_iskupieI=_oduszónI=_óstrzócaI=aąbrówkaI=aługieI=cirlejowszczóznaI=eajdówI=gakubowiceI=
ŁagiewnikiI=ŁósakówI=ŁuszczówI=kowogródI=mliszczónI=oudnikI=pobianowiceI=ŚwidniczekI=Świdnik=
aużó= i= jałóI= TataróI= TrześniówI= TurkaI= tólkaI= _azólianówkaI= wadębieK= guż= w= okresie=
przedwojennóm= gmina= tólka= charakterózowała= się= wielokulturowością= i= różnorodnością=
wóznaniowąI=a=dodatkowo=bóła=jednostką=dobrze=wókróstalizowanąI=posiadała=bowiem=własneW=urządI=
pocztęI= telegraf= i= linię= kolejowąK= t= tóm= okresie= w= skład= gminó= wchodziłoW= OT= wsi= dawnóchI= OQ=
kolonieI= OM= dworów= i= folwarkówK= lkres= f= tojnó= Światowej= nie= bół= przóchólnó= dla= gminóK=
tócofujące= się= wojska= rosójskie= zniszczółó= tólkęI= gakubowice= i= aługieK= holejna= wojna= także=
przóniosła= szkodóK= t= NVQO= rK= kiemcó= rozstrzelali= w= Trawnikach= = ŻódówI= którzó= pracowali=
w=założonóm=w=gakubowicach=obozieK=lkupanci=wócofując=się=spalili=także=część=gakubowicK==

Cała=gmina=tólka=posiada=bogatą=historięI=która=przejawia=się=w=widocznóch=w=przestrzeni=ufu=–=
wiecznóch=dworkachI=zabudowaniach=folwarcznóch=i=staróch=młónachK=



RT=
=

VKOK afAdklwA pTAkr awfbawfCTtA hriTroltbdl f wABYThÓt 

VKOKNK wabótkowe zespołó zabudowó i obiektó cenne kulturowoI w tóm wpisane do rejestru 
zabótków 

tiększość=cennóch=obiektów=w=gminie=tólka=to=zespołó=dworsko=–=parkoweI=co=może=świadczóć=
o= tómI= że= gmina= stanowiła= niegdóś= rolnicze= zaplecze= iublinaK= ka= terenie= gminó= znajduje= się= T=
obiektówI= które= uznano= za= cenne= i= podjęto= decózję= o= objęciu= ochroną= poprzez= wpis= =
do=rejestru=zabótkówNMK=

Wśród=zabótków=wpisanóch=do=rejestru=znalazł=się=zespół=dworskoJparkowó=w=_óstrzócóK=lbiekt=
składa= się= zW= wóbudowanego= w= NTVN= rK= pałacu= klasócóstócznegoI= któró= powstał= na= miejscu=
drewnianego=dworu=obronnego=z=usf=wKI=parku=krajobrazowego=z=usfff=wKI=z=którego=zachowało=się=
około=NPM=drzewI=a=także=stajniI=oboró=z=O=połK=ufu=wKI=spichlerza=z=N=połK=ufu=wKI=suszarni=chmielu=
oraz=pozostałości=browaru=z=O=połK= ufu=wK= lbecnie=pałac=zaadaptowanó= jest=na= ppecjalnó=lśrodek=
pzkolnoJtóchowawczó= obejmującó= opieką= = dzieci= z= lekkimI= umiarkowanóm= i= znacznóm=
upośledzeniem=umósłowómK=t=latach=OMNM=–=OMNN=naukowcó=z=molitechniki=iubelskiej=potwierdzili=
istnienie= pod= pałacem= podziemnóch= lochówI= będącóch= najprawdopodobniej= pozostałościami= =
po=średniowiecznóm=zamku=obronnómK==

holejnóm= obiektem= posiadającóm= podobną= formę= i= także= uznanóm= za= zabótkowó= jest= zespół=
znajdującó=się=w=pobianowicachK=awór= i=park=powstałe=w=ufu=wK=do=wóbuchu=ff=tojnó=Światowej=
bółó= częścią= blisko= trzóstuhektarowego= majątku= ziemskiegoK= awór= wraz= z= parkiem= znajdują= się=
obecnie=w=bardzo=złó=stanieK==

t= miejscowości= Turka= znajduje= się= dwór= z= NUUM= rKI= któró= do=NVQQ= rK= bół= w=posiadaniu= rodzinó=
_ielińskichK= tłaścicielka= majątku= zostaje= zmuszona= do= opuszczenie= dworu= z= powodu= działań=
wojennóchI=a=w=NVQS=rK=na=mocó=dekretu=o=reformie=rolnej=straciła=prawo=własności=do=TurkiK=awór=
zmienia=następnie=swoich=właścicieli= jednak=nie= jest=użótkowanó= i=popada=w=ruinęK=t=NVVT=rK= ruinó=
dworu= z= parkiem= zostałó= decózją= konserwatora= zabótków= wódzielone= z= całego= majątku= w= celu=
sprzedażóK= kowi= właściciele= wóremontowali= dwórI= w= któróm= od= OMMM= roku= prowadzą= małó= ogród=
zoologicznóK==

Cennó= zespół= dworsko= –= parkowó= znajduje= się= również= w= mliszczónieK= moczątkowo= dwórI=
wchodzącó=w=skład=tego=zespołu=bół=własnością=webrzódowskiegoI=następnie=przechodził=we=władanie=
rodzinW= iubeckichI= CzartoróskichI= modhorodóńskich= i= _oduszóńskichK= t= NVMR= rK= ptanisława=
_oduszóńska=otrzómała=ten=teren=w=posaguI=a=następnie=wraz=z=mężem=podjęła=się=renowacji=dworuK=
lbiekt=został=odsprzedanó=wgromadzeniu=hsiężó=kajświętszego=perca=gezusowego=w=NVRT=rK=ld=tego=
czasu= dwór= pełni= funkcję= domu= zakonnego= Etspólnota= wakonna= hsiężó= percanów= w= mliszczónieFK= =
t= OMNR= rK= zrealizowano= prace= konserwatorskie= przó= zabótkowóm= drzewostanie= zlokalizowanóm= =
w=obrębie=zespołuK==

t= Świdniku= aużóm= zlokalizowanó= jest= ufu= –= wiecznó= dwór= otoczonó= zabótkowóm= parkiemK=
awór= od= NUOP= rK= pełnił= funkcję= folwarku= szpitalnego= pK= pzarótekI= po= około= PM= latach= został=
przekształconó=na= lśrodek= rehabilitacójnó=dla= choróch=na= gruźlicę= szpitala= śwK= tincentego=a= maulo= =
w=iublinieK=awór=obecnie=jest=własnością=prówatnąK==

moza= zespołami= dworskimi= do= rejestru= zabótków= wpisane= zostałó= dwa= kościołó= parafialne=
znajdujące=się= na= terenie=gminó=tólkaK=mierwszóm=obiektem=jest=kościół= pwK=tniebowzięcia=kjm=
zlokalizowanó=w=_óstrzócóI=wraz=z=znajdującóm=się=przó=kościele=cmentarzemK=gest=to=obiekt=należącó=

===================================================
NM=tókaz=obszarów=wpisanóch=do=rejestru=zabótków=–=rozdział=QKOK=l_fbhTv=Ceolkflkb=kA=mlapTAtfb=
mowbmfpÓt=l=lCeolkfb=wA_vThÓt=–=Tabela=V=



RU=
=

do= jednej= z= najstarszóch= parafii= lubelskichI= o= której= wzmianki= pojawiają= się= już= w= NPOR= rK= gednak=
obecnó= budónek= kościoła= został= wóbudowanó= w= latach= NTMVJNTONK= gest= on= murowanó= z= cegłó= =
i= kamieniaI= jednonawowó= i= posiada= O= chrzcielniceW= barokowąI= miedzianą= z= usfff= wK= i= drewnianą= =
z=NVTR=rK=

arugi= obiekt= znajduje=się= w= miejscowości=ŁuszczówK= gest= to= kościół= pwK= ŚwK= _arbaróK= moczątki=
parafii=sięgają=okresu= jeszcze=sprzed=NQUN=rKI=natomiast=obecnó=kościół=został=wóbudowanó=w=latach=
NTOQ= –= NTQNK= lbiekt= jest= murowanóI= jednonawowóI= barokowóK= wnajdują= się= w= nim= trzó= barokowe=
ołtarze=z=usfff=wK=

ka= obszarze= gminó= tólka= znajdują= się= również= inne= zabótkiI= nie= wpisane= do= rejestruI= ale=ujęte= =
w=wojewódzkiej=ewidencji=zabótkówK=kależó=do=nich=NM=obiektów=zaliczanóch=do=dzieł=architekturó= =
i=budownictwa=oraz=P=cmentarze=ETabela=NTFK=

Tabela NTK tókaz zabótków nie wpisanóch do rejestru zabótków ujętóch w wojewódzkiej 
ewidencji zabótków 
ŹródłoW=opracowanie=własne=danóch=z=rrzędu=dminó=tólka=

ipK jiejscowość lbiekt 

azieła=architekturó=i=budownictwa=

N= _óstrzóca= mlebania=w=zespole=kościoła=parafialnego=pwK=
tniebowzięcia=kjm=

O= _óstrzóca= haplica=cmentarna=EksK=tadowskiegoF=na=
cmentarzu=parafialnóm=

P= gakubowice=jurowane= Młón=gospodarczó=

Q= gakubowice=jurowane=kr=QM= aom=młónarza=

R= pobianowice= karczma=

S= Świdnik=aużó= Czworak=w=zespole=dworsko=J=parkowóm=

T= Świdnik=aużó=arugi= hapliczka=przódrożna=

U= Turka= Chlew=na=folwarku=w=zespole=podworskim=

V= Turka= Młón=gospodarczó=w=dK=osadzie=młyńskiej=w=
zespole=podworskim=

NM= Turka= ppichlerz=w=dK=osadzie=młyńskiej=w=zespole=
podworskim=

Cmentarze=

NN= _óstrzóca= Cmentarz=parafialnó=

NO= Długie= jogiła=dK=cmentarzósko=„=z=wojen=tureckich”=

NP= Łuszczów= Cmentarz=parafialnó=

dmina= tólka= nie= posiada= przójętej= przez= tojewódzkiego= honserwatora= wabótków= gminnej=
ewidencji=zabótkówK==

VKOKOK ptanowiska archeologiczne 

wgodnie= z= danómi= z= tojewódzkiego= rrzędu= lchronó= wabótków= w= iublinie= na= terenie= gminó=
tólka=zlokalizowanóch=jest=NQN=stanowisk=archeologicznóch=ETabela=NUFK=ptanowiska=archeologiczne=



RV=
=

wóstępują=na=okK=QTIU=ha=EMITB=powK=gminóFK=kajwiększe=pod=względem=powierzchni=są=stanowiska==
w=oudniku= EQIN= haFI= Łuszczowie= mierwszóm= EPIP= haFK= tiększość= stanowisk= archeologicznóch= ENOQ=
sztKF= wóznaczonóch= zostało= na= powierzchniach= mniejszóch= niż= N= haK= oozmieszczenie= stanowisk=
archeologicznóch=na=obszarze=gminó=oznaczone=zostało=na=rósunkach=studiumK=

Tabela NUK tókaz stanowisk archeologicznóch na terenie gminó tólka ujętóch w wojewódzkiej 
ewidencji zabótków 
ŹródłoW=opracowanie=własne=danóch=z=rrzędu=dminó=tólka

ipK jiejscowość 

kr obszK 

i stanK 
Awm 

N= _aszki= TSJUOLNP=

O= _aszki= TSJUOLNQ=

P= _aszki= TSJUOLNR=

Q= _aszki= TSJUOLOM=

R= _iskupie= TTJUOLSU=

S= _iskupie=holonia= TTJUOLVS=

T= _iskupie=holonia= TTJUOLVT=

U= _iskupie=holonia= TTJUOLNMV=

V= _iskupie=holonia= TTJUOLNNP=

NM= _óstrzóca= TSJUPLO=

NN= _óstrzóca= TSJUPLPS=

NO= _óstrzóca= TSJUPLPU=

NP= _óstrzóca= TSJUPLPV=

NQ= _óstrzóca= TSJUPLPT=

NR= _óstrzóca= TSJUOLUP=

NS= Długie= TTJUOLOV=

NT= Długie= TTJUOLPN=

NU= Długie= TTJUOLSQ=

NV= Długie= TTJUOLUO=

OM= Długie= TTJUOLUP=

ON= Długie= TTJUOLUQ=

OO= Długie= TTJUOLUR=

OP= Długie= TTJUOLUT=

OQ= Długie= TTJUOLUU=

OR= Długie= TTJUOLUV=

OS= Długie= TTJUOLVQ=

OT= Długie= TTJUOLNMS=

OU= Długie= TTJUOLNMT=

OV= Długie= TTJUOLPM=

PM= Długie= TTJUOLUS=

PN= holonia=_aszki= TSJUOLOQ=

PO= holonia=_aszki== TSJUOLOR=

PP= holonia=_iskupie= TTJUOLQM=

PQ= holonia=_iskupie= TTJUOLQN=

PR= holonia=_iskupie= TTJUOLQO=

PS= Łuszczów= TSJUOLS=

PT= Łuszczów= TSJUOLT=

PU= Łuszczów= TSJUOLU=

PV= Łuszczów= TSJUPLQ=

M= Łuszczów= TSJUPLR=

QN= Łuszczów= TSJUPLS=

QO= Łuszczów= TSJUPLT=

QP= Łuszczów= TSJUPLSN=

QQ= Łuszczów= TSJUPLSO=

QR= Łuszczów= TSJUPLSP=

QS= Łósaków= TSJUOLRT=

QT= Łósaków= TSJUOLSN=

QU= Łósaków= TSJUOLTM=

QV= Łósaków= TSJUOLTN=

RM= mliszczón= TSJUOLO=

RN= mliszczón= TSJUOLNO=

RO= mliszczón= TSJUOLON=

RP= mliszczón= TSJUOLOO=

RQ= mliszczón= TSJUOLOP=

RR= mliszczón= TSJUOLOV=

RS= mliszczón= TSJUOLRO=

RT= mliszczón= TSJUOLRP=

RU= mliszczón= TSJUOLTT=



SM=
=

RV= mliszczón= TSJUOLTV=

SM= mliszczón= TSJUOLUM=

SN= mliszczón= TSJUOLUN=

SO= mliszczónJ
wagrodó= TSJUOLV=

SP= mliszczónJ
wagrodó= TSJUOLNM=

SQ= muszczón–
wagrodó== TSJUOLRV=

SR= muszczón–
wagrodó= TSJUOLSM=

SS=
oudnik=
Ewcześniej=
holonia=oudnikF=

TSJUNLNNP=

ST=
oudnik=
Ewcześniej=
holonia=oudnikF=

TSJUNLNNQ=

SU=
oudnik=
Ewcześniej=
holonia=oudnikF=

TSJUNLNNR=

SV=
oudnik=
Ewcześniej=
holonia=oudnikF=

TSJUNLNNS=

TM= pobianowice= TSJUOLRR=

TN= pobianowice= TSJUOLRS=

TO= pobianowice= TSJUOLRU=

TP= pobianowice= TSJUOLSO=

TQ= pobianowice= TSJUOLSP=

TR= pobianowice= TSJUOLSQ=

TS= pobianowice= TSJUOLSR=

TT= pobianowice= TSJUOLSS=

TU= pobianowice= TSJUOLST=

TV= pobianowice= TSJUOLSU=

UM= pobianowice= TSJUOLSV=

UN= pobianowice= TSJUOLTV=

UO= pobianowice= TSJUOLUN=

UP= Świdniczek= TTJUOLPV=

UQ= Świdnik=aużó= TTJUOLVU=

UR= Świdnik=aużó= TTJUOLVV=

US= Świdnik=aużó= TTJUOLNMM=

UT= Świdnik=aużó= TTJUOLNMN=

UU= Świdnik=aużó= TTJUOLNMO=

UV= Świdnik=jałó= TTJUOLQP=

VM= Świdnik=jałó= TTJUOLQQ=

VN= Turka= TTJUOLNV=

VO= Turka= TTJUOLOM=

VP= Turka= TTJUOLON=

VQ= Turka= TTJUOLOO=

VR= Turka= TTJUOLOP=

VS= Turka= TTJUOLOQ=

VT= Turka= TTJUOLOR=

VU= Turka= TTJUOLOS=

VV= Turka= TTJUOLOT=

NMM= Turka= TTJUOLOU=

NMN= Turka= TTJUOLVM=

NMO= Turka= TTJUOLVN=

NMP= Turka= TSJUOLQ=

NMQ= Turka= TSJUOLR=

NMR= Turka= TSJUOLQM=

NMS= Turka= TSJUOLQV=

NMT= Turka= TSJUOLRM=

NMU= Turka= TSJUOLRN=

NMV= Turka= TSJUPLN=

VKQK pTAk f wAdolŻbkfA ŚolaltfphA hriTroltbdl 

ao=zagrożeń środowiska=kulturowego=gminó=tólka=należó=zaliczóćW==

§ zanikanie=tradócójnej=sztuki=budowlanej=i=form=budowlanóchX=
§ brak=poczucia=wspólnotó=lokalnej=wśród=mieszkańców=gminóX=
§ niedostateczna=edukacja=mieszkańców=o=wartościach=dziedzictwa=kulturowegoX=
§ brak=inwestorów=zewnętrznóch=zainteresowanóch=rewitalizacją=obiektów=zabótkowóchX=
§ brak= lub= niska= wiedza= o= prawnóch= zobowiązaniach= właścicieli= do= należótego= utrzómania=

obiektów=historócznóchK==



SN=

 

monadto=należó=zwrócić=uwagęI=że=niekontrolowanó=lub=nieprzemóślanó=proces=wprowadzania=nowej=
zabudowó= lub= wómianó= starej= na= nową= wśród= tradócójnego= osadnictwa= wiejskiegoI= wpłówa= na=
dewalorózację= krajobrazu= kulturowegoK= w= kolei= nadmierna= eksploatacja= i= niedostosowanie= sposobu=
użótkowania=do=charakteru=zabótku=powoduje=degradację=obiektów=zabótkowóchK=mroblemem=jest=także=
traktowanie= ochronó= dziedzictwa= kulturowego= jako= zadania= konfliktogennegoI= =
ograniczającego=jedónie=swobodę=dósponowania=własnościąK==

kiszczeniu= zasobu= dziedzictwa= kulturowego= gminó= tólka= może= zapobiec= wzrost= świadomości=
mieszkańcówI=utożsamianie=się=ze=spuścizną=kulturową=obszaruI=korzóstna=tendencja=w=zakresie=rozwoju=
turóstóki= kulturowej= oraz= możliwość= rewalorózacji= części= obiektów= z= wókorzóstaniem= środków=
zewnętrznóchK=

NMK rtAorkhltAkfA tYkfhAgĄCb w obhljbkaACgf f tkflphÓt 
wAtAoTYCe t AraYCfb hoAglBoAwltYj loAw doAkfC hoAglBoAwÓt 
mofloYTbTltYCe 

t= związku= z= brakiem= opracowanego= audótu= krajobrazowego= dla= województwa= lubelskiegoI= na=
obszarze=gminó=tólka=nie=obowiązują=rekomendacje=i=wnioski=zawarte=w=audócie=krajobrazowóm=oraz=
określone=przez=audót=krajobrazowó=granice=krajobrazów=priorótetowóchK=

NNK rtAorkhltAkfA tYkfhAgĄCb w tAorkhÓt f gAhlŚCf ŻYCfA 
jfbpwhAŃCÓt 

NNKNK abjldoAcfA 

dminę= tólka= w= OMNS= rK= zamieszkiwałó= NN=RPO= osobóI= co= w= odniesieniu= do= ludności= powiatu=
lubelskiego=stanowiło=zaledwie=TIRBK==iudność=na=obszarze=gminó=jest=rozmieszczona=nierównomiernie=
ETabela= NVFK= kajwiększóm= pod= względem= liczbó= mieszkańców= ośrodkiem= jest= Turka= –= osiedle= _orekI=
zamieszkuje=w=nimI=aż=OVPV=osób=co=stanowi=ORB=wszóstkich=mieszkańców=gminóK=ka=drugim=miejscu=
według= tego= króterium= plasuje= się= TurkaI= w= której= zamieszkuje= NPB= mieszkańców= gminóK= Łuszczów=
mierwszó= i= Łuszczów= arugi= znalazłó= się= w= zestawieniu= odpowiednio= na= trzecim= i= czwartóm= miejscuI=
stanowiąc=ośrodek=zamieszania=dla=UB=EŁuszczów=mierwszóF=i=SB=EŁuszczów=arugiF=mieszkańców=całej=
gminóK= t= strukturze= gminó= znalazłó= się= także= znacznie= mniejsze= ośrodki= osadniczeI= skupiające= =
od=OMOJPVT=osób=czóli=po=zaledwie=OJPB=ludnościI=takie=jakW=holonia=mliszczónI=Świdnik=aużó=mierwszóI=
DługieI= ŁósakówI= Świdnik= aużó= arugiI= ŚwidniczekI= gakubowice= jurowaneI= holonia= Świdnik= jałó= =
i= Świdnik= jałóK= Łącznie= w= najmniejszóch= wsiach= zamieszkiwało= około= OPB= mieszkańców= gminóK=
holejne=OQB=mieszkańców=zamieszkiwało=w=ośrodkach=liczącóch=od=QMR=do=ROQ=osóbI=takich=jakW=tolkaI=
oudnikI=mliszczónI=_óstrzócaI=pobianowice=i=_iskupieJholoniaK=

Tabela NVK iiczba=ludności=w=gminie=tólka=w=OMNS=rK=w=podziale=na=miejscowości 
ŹródłoW=opracowanie=własne=na=podstawie=danóch=z=rrzędu=dminó=tólka==

ipK jiejscowość iiczba 
ludności 

N= Turka=osK=_orek= OVPV=
O= Turka= NRMN=
P= Łuszczów=mierwszó= VMP=
Q= Łuszczów=arugi= SUV=
R= tólka= ROQ=



SO=

 

S= oudnik= QUP=
T= mliszczón= QUT=
U= _óstrzóca= QTS=
V= pobianowice= QQN=
NM= _iskupieJholonia= QMR=
NN= holonia=mliszczón= PVT=
NO= Świdnik=aużó=mierwszó= PUQ=
NP= Długie= PQR=
NQ= Łósaków= PPS=
NR= Świdnik=aużó=arugi= OVU=
NS= Świdniczek= OSN=
NT= gakubowice=jurowane= OPU=
NU= holK=Świdnik=jałó= OPO=
NV= Świdnik=jałó= OMO=

prjA NNRPO=

t=latach=OMMSJOMNS=odnotowano=wzrost=liczbó=ludności=o=ORUN=osób=Etókres=SFK=Taka=tendencja==
jest= wónikiem= głównie=dwóch= czónnikówK= mierwszóm= jest= dodatni= wskaźnik= przórostu= naturalnegoK=
arugim= zaś= jest= dodatnie= saldo= migracjiI= co= oznaczaI= że= w= obszarze= gminó= pojawiają= się= także=
mieszkańcó= wóbierającó= gminę= tólkaI= jako= nowe= miejsce= zamieszkaniaK= horzóstne= wartości= obu=
wskaźników= mogą= bóć= wónikiem= lokalizacji= gminó= w= bezpośrednim= sąsiedztwie= miasta=
wojewódzkiego= –= iublinaK= mroces= suburbanizacji= iublinaI= czóli= rozwijania= się= jego= strefó=
podmiejskiej= wóchodzi= poza= granice= administracójne= miastaI= właśnie= w= obszaró= sąsiadujące= z= nim=
bezpośrednioI=tak=jak=ma=to=miejsce=w=przópadku=gminó=tólkaK=motwierdzeniem=tego=może=bóć=faktI=
że=w=każdóm=badanóm=roku=około=UMB=wszóstkich=nowóch=mieszkańców=gminó=to=osobóI=wcześniej=
zamieszkujące=w=ośrodkach=miejskich=Ewedług=danóch=dłównego=rrzędu=ptatóstócznegoFK==

=
tókres TK iiczba=mieszkańców=gminó=wiejskiej=tólka=w=latach=OMMSJOMNS 

ŹródłoW=opracowanie=własne=na=podstawie=danóch=rrzędu=dminó=tólka=

ka= podstawie= danóch= rrzędu= dminó= tólka= określono= jak= kształtuje= się= bilans= liczbó= ludności= =
w=poszczególnóch= wsiach= w= latach= OMMSJOMNS= i= OMNMJOMNS= Ewałącznik= NFK= tóróżniono= Q= kategorie=
wsiW=

§ kategoria f wsieI=dla=któróch=bilans=liczbó=ludności=z=lat=OMNNJOMNS=jest=dodatni=i=jest=wóższó=
niż= bilans= z= lat= OMMSJOMNS= Ezwiększenie= dónamiki= przórostu= liczbó= ludnościFW= mliszczónI=
ŚwidniczekX=

§ kategoria ff =wsieI=dla=któróch=bilans= liczbó= ludności=z= lat=OMNNJOMNS= jest= dodatniI=ale= jest=
niższó= niż= bilans= z= lat= OMMSJOMNS= Ezmniejszenie= dónamiki= przórostu= liczbó= ludnościFW=
_óstrzócaI= pobianowiceI= oudnikI= holonia= Świdnik= jałóI= Świdnik= jałóI= tólkaI= =
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SP=
=

_iskupieJholoniaI= holonia= mliszczónI= TurkaI= Turka= osK= _orekI= Łuszczów= mierwszóI=
Łuszczów=arugiX=

§ kategoria fff wieśI=dla=której=bilans=liczbó=ludności=z=lat=OMNNJOMNS=jest=ujemnóI=i=jest=równó==
bilansowi=z=lat=OMMSJOMNS=Ebrak=zmianó=w=dónamice=spadku=liczbó=ludnościFW=Świdnik=aużó=
arugiX==

§ kategoria fs wsieI= dla= któróch= bilans= liczbó= ludności= z= lat= OMNNJOMNS= jest= ujemnó= i= jest=
niższó=niż=bilans=z=lat=OMMSJOMNS=Ezwiększenie=dónamiki=spadku=liczbó=ludnościFW=ŁósakówI=
Świdnik=aużó=mierwszóI=gakubowice=jurowaneI=aługieK==

t= przópadku= gminó= tólka= nie= została= zidentófikowana= żadna= miejscowość= dla= której= bilans= =
z=lat=OMNNJOMNS=jest=ujemnó=i=jest=on=wóższó=niż=bilans=z=lat=OMMSJOMNSI=co=oznaczaI=że=w=żadnej=ze=
wsi=nie=wóstąpiło=zmniejszenie=dónamiki=spadku=ludnościK==

Średnia=gęstość=zaludnienia=w=gminie=w=OMNS=rK=wóniosła=NSO=osKLkm—K=tskaźnik=ten=jest=wóższó==
dla=gminó=niż=dla=powiatu=lubelskiego=EVN=osKLkm—FI=województwa=lubelskiego=EUR=osKLkm—F=oraz=krajuI=
gdzie= wskaźnik= gęstości= zaludnienia= ogółem= wónosi= NOP= osKLkm—= Ebiorąc= pod= uwagę= tólko= gminó=
wiejskie= średni= wskaźnik= dla= kraju= wónosi= RS= osKLkmOFK= kajwiększą= gęstością= zaludnienia=
charakterózują=sięW=Turka=lsiedle=_orek=oraz=tólkaK=mowóżej=wartości=dla=całej=gminó=uplasowałó=się=
takżeW= gakubowice= jurowaneI= ŚwidniczekI= _iskupieJholoniaI= TurkaI= holonia= mliszczónI= aługie= =
i=holonia=Świdnik=jałóK=gednak=dla=tóch=ośrodków=gęstość=zaludnienia=bóła=o=około=OIR=razó=niższa=
od=wartości=jakie=uzóskałó=najbardziej=zaludnione=jednostkiK=kajniższą=gęstością=zaludnienia=Eponiżej=
wartości= dla= gminóI= powiatu= i= województwaF= charakterózowałó= się= wsieW= Świdnik= aużó= mierwszóI=
Łuszczów= arugi= oraz= _óstrzócaK= moniżej= wartości= wskaźnika= dla= gminó= uplasowałó= się= takżeW=
pobianowiceI=Świdnik=aużó=arugiI=ŁósakówI=Świdnik=jałó=mliszczónI=Łuszczów=mierwszó=i=oudnikK==

ptrukturę= płci= w= gminie= można= uznać= za= wórównanąK= t= OMNS= rK= kobietó= stanowiłó= RMIVB=
mieszkańcówK= tiększą= liczbę= mężczózn= odnotowano= w= tzwK= w= wieku= średnimI= = w= przedziale=
wiekowóm= QM= –= RQ= Eo= ST= osóbF= oraz= wśród= najmłodszóch= mieszkańców= gminó= do= OQ= roku= żócia= =
Eo= NSM= osóbFI= jednak= przewaga= ta= jest= stosunkowo= niewielkaK= kajwiększa= wóstępuje= w= przedziale=
wiekowóm= OMJOQ= lata= wónosi= SN= mężczóznK= kiewielka= przewaga= kobiet= bóła= widoczna= wśród=
młodóch=osóbI= czóli=w=wieku= od=OR=do=PV= lat= oraz=w=wieku= średnim=po=RR= roku=żóciaK= awukrotna=
przewaga=kobiet=widoczna=bóła=dopiero=po=UM=roku=żóciaK=ka=podstawie=danóch=z=dłównego=rrzędu=
ptatóstócznego=można=więc=stwierdzićI=że=struktura=płci=w=gminie=jest=korzóstnaI=co=może=przekładać=
na= dalszó= rozwójK= horzóstna= sótuacja= i= porównówalna= do= tendencji= ogólnokrajowóch= widoczna= jest=
także= w= strukturze= wiekowejK= dmina= charakterózuje= się= dominującóm= udziałem= ludności= w= wieku=
produkcójnómI=w=OMNS=rK=takie=osobó=stanowiłó=blisko=SPB=wszóstkich=mieszkańców=Edla=porównania=
wskaźnik=ten=dla=całego=kraju=wóniósł=w=OMNS=rK=SOBFK=lsobó=w=wieku=przedprodukcójnóm=stanowiłó=
zaś=około=OPB=wszóstkich=mieszkańców=Eodpowiedni=wskaźnik=dla=kraju=wóniósł=NUBF=Etókres=UFK=



SQ=
=

=
tókres UK ptruktura wieku i płci mieszkańców gminó tólka w OMNS rK=

ŹródłoW=opracowanie=własne=na=podstawie=_aiI=drp==

_ezpośredni= wpłów= na= sótuację= demograficzną= gminóI= jak= wcześniej= zostało= wspomniane= mają=
takie=wskaźniki=jakW=przórost=naturalnó=i=saldo=migracjiK=geżeli=chodzi=o=pierwszó=z=nichI=czóli=przórost=
naturalnóI= to= według= danóch= dłównego= rrzędu= ptatóstócznegoI= w= okresie= od= OMMS= rK= do= OMNS= rK=
wskaźnik= ten= osiągał= wósoką= wartość= dodatniąI= co= jest= w= obecnej= sótuacji= molski= dość= nietópowe= =
Eod= OMNP= rK= w= molsce= odnotowówano= ujemną= wartość= przórostu= naturalnego= –= od= JMIR= na= N= tósK=
ludności=w=OMNP=rK=do=JMIO=na=N=tósK=ludności=w=OMNS=rKFK=tartość=przórostu=naturalnego=wahała=się=od=
OITO=w=OMNP=rKI=aż=do=SKVT=w=roku=OMNMK=tidoczna=w=badanóm=dziesięcioleciu=tendencja=wskazujeI=że=
gmina= stale= i= bardzo= dónamicznie= się= rozwijaK= t= OMNS= rK= w= porównaniu= zarówno= do= powiatu=
lubelskiego=Eprzórost=naturalnó=na=poziomieW=MINNFI=województwa=iubelskiego=Eprzórost=naturalnó=na=
poziomieW=–=NIOPFI=a=nawet=kraju=Eprzórost=naturalnó=na=poziomieW=–=MINRFI=gmina=tólka=prezentuje=się=
znacznie= korzóstniejK= wmianó= na= przełomie= lat= OMMSJOMNS= w= wósokości= przórostu= naturalnego=
przedstawiono=na=tókresie=VK==

=
tókres VK mrzórost naturalnó na N tósK ludności w gminie tólka w latach OMMS – OMNS 

ŹródłoW=opracowanie=własne=na=podstawie=_aiI=drp=
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SR=
=

ka= przełomie= lat= OMMSJOMNS= gmina= tólka= charakterózowała= się= korzóstnóm= saldem= migracjiK=
_adanó= wskaźnik= odnosił= się= do= migracji= wewnętrznóchK= t= całóm=badanóm= okresie= saldo=migracji= =
w=gminie=osiągało=wartości=dodatnieI=co=przekładało=się=na=wzrost=liczbó=ludnościK=kajwóższa=wartość=
wskaźnika=została=odnotowana=w=roku=OMMT=EPTQ=osobóFI=natomiast=najniższa=w=OMNQ=rK=ENSP=osobóFK=
moszczególne= wartości= wskaźnika= zostałó= przedstawione= na= tókresie= NMK= lsiągnięte= wartości=
wskaźnika=mogą świadczóć=o=wósokiej=atrakcójności=gminó=dla=potencjalnóch=mieszkańcówI=a=także=
korzóstnie=wpłówać=na=kształtowanie=się=potencjału=demograficznegoK==

=
tókres NMK paldo=migracji=wewnętrznóch=w=gminie=tólka=w=latach=OMMSJOMNS 

ŹródłoW=opracowanie=własne=na=podstawie=_aiI=drp=

geżeli=chodzi=o=migracje=zagraniczne=stanowią=one=zaledwie=PJRB=wszóstkich=migracji=w=gminie=
tólkaK=t=tóm=przópadku= jednak=na=przestrzeni= lat=OMMSJOMNS=wartość=wskaźnika= osiągała=zmienne=
wartościK=kajwięcej=osóbI=które=osiedliłó=się=poza=granicami=krajuI=opuściło=gminę=tólka=w=OMMS=rK=
ENN=osóbF=i=w=OMNQ=rK= ET=osóbFK=paldo=migracji=zagranicznóch=osiągnęło=najwóższą=wartość=w=OMNN=rKI=
wtedó=w=gminie=osiedliłó=się=P=osobó=przenoszące=się=z=poza=granic=molskiK=kiestetó=dłównó=rrząd=
ptatóstócznó=nie=podaje=wartości=zameldowań=i=wómeldowań=dla=roku=OMNRK=

Tabela OMK paldo=migracji=w=gminie=tólka=w=OMNS=rK=w=podziale=na=miejscowości=
ŹródłoW=opracowanie=własne=na=podstawie=_aiI=drp=

saldo migracji OMMS OMMT OMMU OMMV OMNM OMNN OMNO OMNP OMNQ OMNR OMNS 

zagranicznóch= JNN= JN= M= JN= N= O= N= JP= JS= brak=
danóch= N=

oozpatrując= kierunki= migracji= ludności= w= gminie= tólkaI= można= jednoznacznie= stwierdzićI= =
że=w=OMNS= rK= dominującóm=bół= kierunek=miasto=–= wieś= w=przópadku=napłówu= ludnościI= zaś= odpłów=
ludności= wókazówał= tendencję= odwrotnąI= czóli= wieś= –= miastoK= t= przópadku= zameldowań= odsetek=
ludności=napłówającej=z=miast=wóniósł=TSBI=zaś=w=przópadku=napłówu=z=obszarów=wiejskich=bóło=to=
OQB= wszóstkich= zameldowań= w= gminieK= geżeli= chodzi= o= wómeldowania= z= terenu= gminó= to=
zdecódowana= większość= osób=wóbrała= jako=nowe=miejsce=zamieszkania=miasta= ESTBF=–=tókres=NNK=
tidoczne= tendencje= w= kierunkach= migracji= są= związane= z= bliskim= położeniem= dużego= ośrodka=
miejskiego= w= najbliższóm= sąsiedztwieK= dmina= staje= się= obszarem= atrakcójnómI= dla= osób=
mieszkającóch=w=iublinieI=ale=zainteresowanóch=przeniesieniem=się=do=strefó=podmiejskiejI=którą=staje=
się= właśnie= gmina= tólkaK= Tóm= samóm= gmina= tólka= staje= się= ośrodkiem= zasiedlanóm= w= dużóm=
stopniu= w= wóniku= suburbanizacji= iublinaK= _liskość= ośrodka= wojewódzkiego= i= istniejącó= tam= dużó=
rónek=pracó=może=zachęcać=do=przenoszenia=się=do=miastaI=co=widoczne=jest=w=strukturze=wómeldowań=
z=obszaru=gminóK===
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SS=
=

=
tókres NNK wameldowania i wómeldowania w gminie tólka według kierunków miasto – wieś  

w OMNS rK 
ŹródłoW=opracowanie=własne=na=podstawie=_aiI=drp==

NNKOK pYTrACgA kA oYkhr moACY 

NNKOKNK ptan zatrudnienia i bezrobocie 

iiczba= osób=pracującóch=w=gminie=tólka=na=przestrzeni= lat= OMMSJOMNS= stale=rosła= Etókres=NOFK=
pótuacja= ta= bóła= adekwatna= do= tego= co= działo= się= na= poziomie= powiatu= lubelskiegoI= gdzie= również= =
w= badanóm= dziesięcioleciu= odnotowano= taka= tendencjęK= t= OMNS= rK= w= gminie= tólka= bóło=
zatrudnionóch=VNV=osóbI=co=stanowiło=wzrost=o=około=USB=względem=roku=OMMSK==

=
tókres NOK iiczba=osób=pracującóch=w=gminie=tólka=w=latach=OMMSJOMNS 

ŹródłoW=opracowanie=własne=na=podstawie=_aiI=drp=
fstotnóm=czónnikiem=wpłówającóm=na=kształt=rónku=pracóI=a=także=ogólnej=kondócji=gospodarczej=

gminóI= jest= wskaźnik= bezrobociaK= iiczba= osób= bezrobotnóch= w= poszczególnóch= latach= ulegała=
wahaniomK=t=OMMU=roku=osiągneła=najniższó=poziomI= kiedó=bez=pracó=pozostawałó=tólko=NVP=osobó=
Eokoło=OB=wszsóstkich=mieszkańcówFK=Taki=stan=rzecz=niestetó=się=nie=utrzómał=i=do=roku=OMNP=liczba=
osób= zarejestorwanóch= jako= bezrobotne= wzrosłaI= aż= do= QPU= osób= Eokło= QB= mieszkańcówFK= t= ciągu=
ostatnch= trzech= lat= widocznó= jest= jednak= spadek= badanego= wskaźnika= Etókres= NPFK= t= OMNS= rK=
bezrobotnóch=bóło=OVV=osóbI=co=stanowiło=NPB=bezrobotnóch=całego=powiatuK=_ezrobocie=w=powiecie=
lubelskim=w=analizowanóm=okresie=Ew=latach=OMMSJOMNSF=kształtowało=sie=w=podobnó=sposóbK==

TSB

OQB

STB

PPB

MB

NMB

OMB

PMB

QMB

RMB

SMB

TMB

UMB

z miast ze wsi do miast na wieś

zameldowania wómeldowania

M

OMM

QMM

SMM

UMM

NIMMM

OMMS OMMT OMMU OMMV OMNM OMNN OMNO OMNP OMNQ OMNR OMNS



ST=
=

=

tókres NPK iiczba=osób=bezrobotnóch=zarejestrowanóch=w=gminie=tólka=w=latach=OMMSJOMNS=
ŹródłoW=opracowanie=własne=na=podstawie=_aiI=drp=

rdział= osób= zarejestrowanóch= jako= bezrobotne= w= liczbie= ludności= w= wieku= produkcójnóm= =
w=gminie=tólkaI=podobnie=jak=w=całóm=powiecie=lubelskimI=w=latach=OMMSJOMMUI=obniżył=się=o=około=
P= punktó= procentoweK= modobnie= jak= w= przópadku= ogólnej= liczbó= osób= bezrobotnóch= tutaj= także=
widoczna= jest= tendencja= wzrostu= wskaźnika= w= latach= OMMUJOMNPK= kajwiększó= udział= osób=
zarejestrowanóch= jako= bezrobotne= zanotowano= zarówno= dla= gminó= tólkaI= jak= i= całego= powiatu=
lubelskiego= w=OMNP= rK= i= wónosił= on= odpowiednioW=SIOB= w= gminie= i= TITB= w=powiecieK= ld= tamtego=
czasu= widocznó= jest= spadek= badanego= wskaźnikaK= rdział= osób= bezrobotnóch= w= liczbie= ludności= =
w=wieku=produkcójnóm=w=OMNS=rKI=w=gminieI=wóniósł=QB=Etókres=NQFK=

=

=
tókres NQK rdział=osób=bezrobotnóch=zarejestrowanóch=w=liczbie=ludności=w=wieku=produkcójnóm==

w=gminie=tólka=w=latach=OMMSJOMNS 
ŹródłoW=opracowanie=własne=na=podstawie=_aiI=drp==

ka= podstawie= analizó= ilości= osób= bezrobotnóch= w= poszczególnóch= miejscowościach= w= gminie=
tólkaI=w=latach=OMNRJOMNSI=można=stwierdzićI=że=dla=NP=wsi=wókazano=spadek=wskaźnikaK=Tólko=dla=
S= jednostek= osadniczóch= odnotowano= wzrost= udziału= osób= bezrobotnóch= w= liczbie= mieszkańcówK=
kegatówną= tendencją= charakterózowałó= się= wsieW= oudnikI= mliszczónI= Świdnik= aużó= mierwszóI=
Świdnik=aużó=arugi=holonia=mliszczón=oraz=Turka=–=osiedle=_orekI=co=przedstawiono=w=Tabeli=ONK=
kajwiększó= problem= bezrobocia= widocznó= jest= we= wsiach= Łuszczów= mierwszó= i= Świdnik= jałóK= =
t=Łuszczowie=mierwszómI=aż= NNV= osób= w=OMNS= rK=nie=miało=stałej=pracóI= co= stanowiło=blisko=NTB=

M

NMM

OMM

PMM

QMM

RMM

OMMS OMMT OMMU OMMV OMNM OMNN OMNO OMNP OMNQ OMNR OMNS

ogółem
mężczóźni
kobietó

=MKM
=NKM
=OKM
=PKM
=QKM
=RKM
=SKM
=TKM
=UKM
=VKM

OMMS OMMT OMMU OMMV OMNM OMNN OMNO OMNP OMNQ OMNR OMNS

r
dz

ia
ł=B

iata

w=gminie
w=powiecie



SU=
=

mieszkańcówK=Świdnik=jałó=także=posiadał=w=OMNS=rK=dużó=odsetek=osób=bezrobotnóchI=bo=około=NMB=
EON=osóbFK=t=przópadku=obu=wsi=o=wósokim=wskaźniku=bezrobocia=widoczna=jest=jednak=pozótówna=
zmiana=na=przełomie=lat=OMNRJOMNSI=kiedó=nastąpił=spadek=liczbó=osób=bezrobotnóchK==

Tabela ONK iiczba=bezrobotnóch=w=gminie=tólka=w=podziale=na=miejscowości=w=latach=OMNRJOMNS=
ŹródłoW=opracowanie=własne=na=podstawie=danóch=z=rrzędu=dminó=tólka=

=
lgólna=sótuacja=na=rónku=pracó=w=gminie=tólka=wópada=korzóstnie=w=porównaniu=do=pozostałóch=

gmin= powiatu= lubelskiego= J= pod= względem= udziału= liczbó= bezrobotnóch= w= ogólnej= liczbie=
mieszkańcówK=tedług=danóch=dłównego=rrzędu=ptatóstócznegoI= w=OMNS= rKI= gmina= tólka= zajęła= R=
miejsce=spośród=NS= gmin=powiatu= i=bóła= jedną=z=siedmiu= gminI= w=któróch= liczba= osób=bezrobotnóch=
nie= przekroczóła= PBK= geżeli= chodzi= o= udział= bezrobotnóch= zarejestrowanóch= w= liczbie= ludności= =
w=wieku=produkcójnóm=to=gmina=tólkaI=także=uplasowała=się=na=R=miejscuK==

NNKOKOK ptruktura podmiotów gospodarczóch 

= t= latach= OMNNJOMNS= odnotowano= zmienną= liczbę= nowo= zarejestrowanóch= podmiotów= =
w= rejestrze= obdlk= w= przeliczeniu= na= NM= tósK= mieszkańców= Etókres= NRFK= tskaźnik= ten= osiągnął=
najwóższą= wartość= w= OMNRrKI= kiedó= zarejestrowano= NNO= nowóch= podmiotówK= kajmniej= podmiotów=
zarejestrowano= w= OMNS= rK= EUR= podmiotówFK= t= OMNR= rK= zostało= wórejestrowanóch= zostało= najwięcej=
podmiotów=EUN=podmiotówFK=t=zakresie= tóm=sótuacja=w= gminie=tolka= EUR=nowo=zarejestrowanóch=
podmiotów=na=NMtósK=mieszkańców=w=OMNSrKF= jest= lepsza=niż=w=powiecie= lubelskimI= gdzie=na=NM= tósK=
mieszkańców=przópadałó=wówczas=TP=nowo=zarejestrowane=podmiotóK==



SV=
=

=
tókres NRK iiczba=podmiotów=w=rejestrze=obdlk=w=gminie=tólka=w=latach=OMNNJOMNS=

ŹródłoW=opracowanie=własne=na=podstawie=_aiI=drp=
t= strukturze= wielkościowej= podmiotów= gospodarczóch= zdecódowanie= dominują= małe= firmóI=

zatrudniające= do=V= osóbI= które= w=OMNSrK= stanowiłó=blisko=VUB= wszóstkich= podmiotów= ETabela= OOFK==
ala= gminó=tólka= na= przełomie= lat= OMNNJOMNSI=ogólna= liczba= podmiotów=gospodarczóch=stale= rosłaK= =
Ta= tendencja= jednak= nie= jest= widoczna= dla= różnej= wielkości= przedsiębiorstwK= iiczba= podmiotów=
zatrudniającóch=od=NM=do=QV=pracowników=w=badanóm=pięcioleciu=spadła=o=R=firmK=ld=OMNPrK= liczba=
największóch= pracodawcówI= zatrudniającóch= od= RM= do= OQV= osóbI= jest= stała= i= wónosi= RK= ptruktura=
podmiotów= gospodarczóch= w= gminie= według= króterium= liczbó= pracowników= nie= odbiega= znacząco= =
od=uwarunkowań=ogólnopolskich=i=wojewódzkichK=

Tabela OOK modmiotó= gospodarcze= w= gminie= tólka= według= króterium= liczbó= zatrudnianóch=
pracowników=
ŹródłoW=opracowanie=własne=na=podstawie=_aiI=drp=

lata OMNN OMNO OMNP OMNQ OMNR OMNS 

M J V 
pracowników TSS= UNM= UTN= UVP= VRT= N=MMM=

NM J QV 
pracowników OO= NV= NU= NU= NT= NT=

RM J OQV 
pracowników O= O= R= R= R= R=

łączna liczba 
podmiotów TVM= UPN= UVQ= VNS= VTV= N=MOO=

t= ostatnich= latach= obserwuje= się= wzrost= wśród= podmiotów= gospodarczóch= należącóch= zarówno= =
do= sektora= prówatnego= EONT= nowóch= podmiotem= względem=roku= OMNNFI= jak= i= publicznego= EQ= nowe=
podmiotóFK= tśród= form=prawnóch= zdecódowanie= dominują= osobó= fizóczne= prowadzące= działalność=
gospodarczą= stanowiące= około= VMB= ogółu= wszóstkich= prówatnóch= podmiotówK= ppółki= handlowe=
stanowią= okK= SB= tóch= podmiotówI= natomiast= w= OMNSrK= działało= OM= stowarzószeń= i= podobnóch=
organizacji=społecznóchI=U=spółek=handlowóch=z=udziałem=kapitału=zagranicznegoI=P=spółdzielnie= i=T=
fundacjiK  

M

OMM

QMM

SMM

UMM

NIMMM

OMNN OMNO OMNP OMNQ OMNR OMNS

podmiotó=wpisane=do=rejestru=obdlk=na=NM=tósK=ludności

jednostki=nowo=zarejestrowane=w=rejestrze=obdlk=na=NM=tósK=ludności

jednostki=wókreślone=z=rejestru=obdlk=na=NM=tósK=ludności



TM=
=

t= sektorze= publicznóm= działa= NT= jednostekI= wśród= któróch= największóm= udziałem= charakterózują= =
się=państwowe=i=samorządowe=jednostki=prawa=budżetowego=Eokoło=UOBFK==

ka= podstawie= analizó= strukturó= podmiotów= gospodarki= narodowej= sektora= prówatnego=
zarejestrowanóch=w=sóstemie=obdlk=w=podziale=na=sekcje=molskiej=hlasófikacji=aziałalności=OMMTI=
stwierdzonoI= że= wśród= podmiotów= gospodarczóch= prowadzącóch= działalność= na= obszarze= gminó=
tólka= największó= udział= ma= sekcja= dI= czóli= handel= hurtowó= i= detalicznóI= naprawa= pojazdów=
samochodowóchI=włączając=motocókleI=stanowiąca=OUIPTB=wszóstkich=podmiotów=oraz=budownictwo=
ENRIUSBF= Etókres= NSFK= t= stosunku= do= OMNN= rK= ETabela= OPF= obserwowanó= jest= spadek= liczbó=
podmiotów= w= sekcjachW= A= EoolnictwoI= leśnictwoI= łowiectwo= i= róbactwoF= –= spadek= o= około= TB= =
EN=podmiotF=oraz=f=Eaziałalność=związana=z=zakwaterowaniem=i=usługami=gastronomicznómiF=–=spadek=
o= OMB= ER= podmiotówFK= iiczba= podmiotów= w= sekcjachW= _= Edórnictwo= i= wódobówanieFI= a= także= =
l= EAdministracja= publiczna= i= obrona= narodowaX= obowiązkowe= zabezpieczenia= społeczneF= utrzómała=
się=w=badanóm=okresie=na= tóm=samóm=poziomieK=tzrost= liczbó=podmiotów=gospodarczóch=w=latach=
OMNNJOMNS=nastąpiłI=aż=w=NR=sekcjachK=kajwięcej=nowóch=podmiotów=w=OMNS=rK=względem=roku=OMNN=
odnotowano=w=sekcjachW=c=E_udownictwoF=–=wzrost=o=QS=podmiotówI=j=Eaziałalność=profesjonalnaI=
naukowa=i=technicznaF=–=wzrost=o=PU=podmiotówI=d=Eeandel=hurtowó=i=detalicznóX=naprawa=pojazdów=
samochodowóchI= włączając= motocókleF= –= wzrost= o= PS= podmiotówI= n= Elpieka= zdrowotna= i= pomoc=
społecznaF=–=wzrost=o=OR=podmiotówI=p= i=T=Emozostała=działalność=usługowaI=gospodarstwa=domowe=
zatrudniające= pracownikówX= gospodarstwa= domowe= produkujące= wórobó= i= świadczące= usługi= na=
własne=potrzebóF=–=wzrost=o=NV=podmiotówI=g=Efnformacja=i=komunikacjaF=–=wzrost=o=NP=podmiotówI==
i=Eaziałalność=związana=z=obsługą=rónku=nieruchomościF=–=wzrost=o=NO=podmiotówK==

=
tókres NSK ptruktura=udziału=poszczególnóch=przedsiębiorstw=w=sekcjach=mha 

ŹródłoW=opracowanie=własne=na=podstawie=_aiI=drp=
Emozostałe=J=o=udziale=niższóm=niż=OBWsekcje=A=ENIOUBFI=_=EMIOMBFI=a=EMIPMBFI=b=EMIPPBFI=f=ENIVTBFI=l=EMISVBFI=o=

ENINUBFF=
Gmodział=na=sekcje=mha=OMMTW==
A=–=oolnictwoI=leśnictwoI=łowiectwo=i=róbactwoX=_=–=dórnictwo=i=wódobówanieX=C=–=mrzetwórstwo=przemósłoweX==
a= –= wótwarzanie= i= zaopatrówanie= w= energię= elektrócznąI= gazI= parę= wodnąI= gorącą= wodę= i= powietrze= do= układów=
klimatózacójnóchX=b=–=dostawa=wodóX=gospodarowanie=ściekami=i=odpadami=oraz=działalność=związana=z=rekultówacjąX==
c=–=_udownictwoX=d=–=eandel=hurtowó=i=detalicznóX=naprawa=pojazdów=samochodowóchI=włączając=motocókleX==
e=–=Transport=i=gospodarka=magazónowaX=f=–=aziałalność=związana=z=zakwaterowaniem=i=usługami=gastronomicznómiX==
g=–= fnformacja= i= komunikacjaX=h=–=aziałalność= finansowa= i=ubezpieczeniowaX=i=–=aziałalność= związana=z=obsługą= rónku=
nieruchomościX=j=–=aziałalność=profesjonalnaI=naukowa=i=technicznaX==
k=–=aziałalność=w=zakresie=usług=administrowania=i=działalność=wspierającaX==

SKSMB

NRKUSB

OUKPTB

TKTUBOKRSB
OKUSB

OKMTB

UKQTB

PKUQB

OKVSB RKPOB

TKOVB pekcja C
pekcja c
pekcja d
pekcja e
pekcja g
pekcja h
pekcja i
pekcja j
pekcja k
pekcja m
pekcja n
pekcje p i T



TN=
=

l=–=Administracja=publiczna=i=obrona=narodowaX=obowiązkowe=zabezpieczenia=społeczneX=m=–=bdukacjaX==
n=–=lpieka=zdrowotna=i=pomoc=społecznaX=o=–=aziałalność=związana=z=kulturąI=rozrówką=i=rekreacjąX==
p=–=mozostała=działalność=usługowaX==
T=–=dospodarstwa=domowe=zatrudniające=pracownikówX=gospodarstwa=domowe=produkujące=wórobó=i=świadczące=usługi=na=
własne=potrzebó=
=

Tabela OPK iiczba=podmiotów=gospodarczóch=w=gminie=tólka=w=OMNN=rK=i=OMNS=rK=według=sekcji=mha=
OMMT=
ŹródłoW=opracowanie=własne=na=podstawie=_aiI=drp=

sekcje mha 
liczba podmiotów 

OMNN OMNS bilans 
pekcja A NQ= NP= JN=
pekcja B O= O= M=
pekcja C SM= ST= T=
pekcja a N= P= O=
pekcja b P= Q= N=
pekcja c NNR= NSN= QS=
pekcja d ORO= OUU= PS=
pekcja e SV= TV= NM=
pekcja f OR= OM= JR=
pekcja g NP= OS= NP=
pekcja h OQ= OV= R=
pekcja i V= ON= NO=
pekcja j QU= US= PU=
pekcja k PO= PV= T=
pekcja l T= T= M=
pekcja m ON= PM= V=
pekcja n OV= RQ= OR=
pekcja o NN= NO= N=
pekcje p i T RR= TQ= NV=

=

momiędzó=stosunkowo=licznómi=lecz=niewielkimi=przedsiębiorstwamiI=pracującómi=głownie=w=oparciu=
o= lokalnó= popótI= można= wóróżnić= również= większe= firmó= o= znaczeniu= ponadlokalnómK= aominujące=
znaczenie=wśród=nich=mają=następujące=podmiotó=gospodarczeW=
§ pliAk= –= zakład= produkcójnó= maszón= rolniczóch= oraz= pokróć= dachowóch= w= Turce= ETurka=

OQRI=OMJORU=iublinFX=
§ CentroJChem=–=przedsiębiorstwo=hurtowego=handlu=artókułami=chemicznómi=w=Turce=ETurka=

NQNbI=OMJORU=iublinFX=
§ cerma=arobiu=w=Turce=sKcK=–=producent=jaj=ETurka=OPUI=OMJORU=iublinFX=
§ mKmKeKrK=Transkobet=–=firma=z=Łuszczowa=mierwszego=świadcząca=usługi=obejmujące=wókopóI=

sprzedaż= piaskuI= niwelacje= terenuI= kształtowanie= terenuI= transportI= wóburzanie= oraz= transport=
ładunków=ponadgabarótowóch=EŁuszczów=mierwszó=RNAI=OMJORU=iublinFX=

§ iAaolp=–= firma=zlokalizowana= w=Łuszczowie=arugimI=zajmująca= się= produkcją= i=handlem=
wórobami=mięsnómi=EŁuszczów=arugi=NMTI=OMJORU=iublinFX==

§ mKmKeKrK =pfj_A =iK =i =oK =pim =sKcK =– =firma =zajmująca =się= produkcją= wodó =butelkowanej =
zlokalizowana=w=aługim=Eaługie=PQI=OMJORU=iublinFX=



TO=
=

§ Cbaobt= –= firma= działająca= w= Łuszczowie= mierwszóm= zajmująca= się= budową= domów=
drewnianóch=EŁuszczów=mierwszó=NVMI=OMJORU=iublinFX=

§ tÓwhliAka=–= firma= mieszcząca= się= w=Turce= i= produkująca= wózki= dziecięce= ETurka=NORI=
OMJORU=iublinFX=

§ wakład=hamieniarski=gerzó=jalczak=w=_óstrzócó=E_óstrzóca=UI=OMJORU=iublinFX=
§ Aromatino=–=firma=położona=w=Turce=specjalizująca=się=w=produkcji=aromatów=spożówczóchI=

barwników=i=dodatków=spożówczóch=EulK=geżónowa=NNI=OMJORU=iublin=ETurkaFFX=
§ maper=Trade=–=przedsiębiorstwo=zlokalizowane=w=pobianowicach=zajmujące=się=sprzedażą=

wótworów=papierowóch=oraz=produkcjąI=w=tóm=produkcją=kopert=z=zabezpieczeniem=
powietrznóm=Epobianowice=PTAI=OOJORU=iublinFX=

§ mKeKrK= „arewit”= –= produkcja= schodówI= altan= i= domków= letniskowóch= Eaługie= NI= OMJORU=
iublinFX=

§ wakład= lpakowań= „mako”= –= produkcja= opakowań= Egakubowice= jurowane= QO= _I= OMJORU=
iublinFX=

§ hA_fp=–=eurtownia=aówanów=Łuszczów=–=produkcja=dówanów=i=wókładzin=EŁuszczów=f=TPI=
OMJORU=iublinFX=

NNKPK tAorkhf jfbpwhAkfltb 

t= OMNS= rK= zasób= mieszkaniowó= gminó= wónosił= OVSQ= budónki= mieszkalneK= t= latach= OMMUJOMNS=
zasób= ten= sóstematócznie=zwiększał= się= J= od=OMMU= rK=przóbóło=RUV=budónkówK= t=OMNS= rK= przeciętna=
powierzchnia= użótkowa= jednego= mieszkania= wónosiła= VPIO= mOI= od= OMMU= rK= nastąpił= RB= wzrost= tego=
wskaźnikaK= mrzeciętna= powierzchnia= użótkowa= mieszkania= przópadająca= na= N= osobę= w= OMNS= rK=
wónosiła=PPIM=mOK=t=związku=ze=wzrostem=tego=wskaźnika=w=stosunku=do=OMMP=rK=spadła=liczba=osób=
przópadającóch= na= jedno= mieszkanie= J= w= OMNS= rK= wónosiła= OIUP= osobóLmieszkanieK= mowierzchnię=
użótkową= przópadającą= na= N= mieszkanie= w= gminie= tólka= w= latach= OMMOJOMNS= przedstawiono= na=
tókresie=NTK=

=
tókres NTK mowierzchnia=użótkowa=jednego=mieszkania w=gminie=tólka=
ŹródłoW=opracowanie=własne=na=podstawie=danóch=z=_anku=aanóch=iokalnóch 

wasób=mieszkaniowó=gminó=charakterózuje=się=dość=wósokim=stopniem=wóposażenia= w=instalacje=
technicznoJsanitarneK= ao= sieci= wodociągowej= podpięte= jest= VQB= mieszkańI= w= URIVB= znajduje= się=
łazienkaI=UPIOB=posiada=centralne=ogrzewanieI= jednak=do=kanalizacji=podłączonóch= jest= tólko=PPITB=
mieszkańK= aodatkowo= czónnóch= jest= NORR= przółączó= gazu= do= budónków= mieszkalnóchI= a= OPRT=
mieszkań=jest=wóposażone=w=tę=instalacjęK=

85.2 85.3 85.7
86.4 86.8

87.7
88.2

88.8

90.2
90.7

91.4
92.0 92.1 92.5

93.2

84.0
85.0
86.0
87.0
88.0
89.0
90.0
91.0
92.0
93.0
94.0

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Po
le

 p
ow

ie
rY

cU
ni

Rok



TP=
=

NNKQK fkcoApTorhTroA pmlŁbCwkA 

fnfrastruktura= społeczna= jest= jednóm= z= podstawowóch= elementów= zapewniającóch= prawidłowe=
funkcjonowaniu=układu=społecznoJgospodarczego=gminóI=a=tóm=samóm=dostęp=do=niej=współdecóduje=
o= warunkach= i= jakości=żócia= mieszkańcówK= ka= infrastrukturę= społeczną= składają= się= międzó= innómi=
instótucje=oświató=i=wóchowaniaI= służbó=zdrowia=i=opieki=społecznejI=porządku=publicznegoI=kulturó==
i=sztuki=oraz=sportu=i=rekreacjiK==

NNKQKNK lświata 

t= gminie= tólka= funkcjonują= Q= szkołó= podstawowe= Ew= pobianowicachI= Świdniku= jałómI=
mliszczónie= oraz= Łuszczowie= arugimF= oraz= N= wespół= mublicznóch= gednostek= lświatowóch=
Eprzedszkole= i= szkoła= podstawowaF= –= w= Turce= oraz= dimnazjumNN= w= mliszczónie= prowadzone= przez=
samorząd=lokalnó=ETabela=OQFK=t=OMNS=rK=naukę=szkolną=pobierało=łącznie=SMV=uczniówI=przó=czóm=ich=
liczba=zmniejszóła=się=od=OMNQ=rK=o=SV=osóbK==

Tabela OQK tókaz=szkół=w=gminie=tólkaI=stan=na=OMNS=rok=
ŹródłoW=opracowanie=własne=na=podstawie=danóch=rrzędu=dminó=w=tólce=oraz=_anku=aanóch=iokalnóch=

ipK pzkoła 

N= pzkoła=modstawowa=imK=Tadeusza=hościuszki=w=pobianowicach=
O= pzkoła=modstawowa=w=Świdniku=jałóm=
P= pzkoła=modstawowa=imK=oóżó=hołaczkowskiej=w=holonii=mliszczón=

Q= pzkoła=modstawowa=imK=śwK=gana=mawła=arugiego=w=Łuszczowie=arugim=

R= wespół=mublicznóch=gednostek=lświatowóch=pzkoła=modstawowa=i=mrzedszkole=
w=Turce=

azieci= w= wieku= przedszkolnóm= mogą= uczęszczać= do= T= przedszkoli= zlokalizowanóch= na= terenie=
gminó=tólka=ETabela=ORFK=mrowadzone=przez=samorząd=lokalnó=–=pamorządowe=mrzedszkole=w=Turce=
ma=Q=oddziałó=Ew=TurceI=mliszczónieI=Świdniku=jałóm=oraz=pobianowicachFK=aodatkowo=w=Turce=osK=
_orek=znajdują=się=O=niepubliczne=przedszkola=oraz=N=niepublicznó=punkt=przedszkolnóK=t=OMNS=rK=do=
wómienionóch= placówek=uczęszczało=PUU= dzieciI= a= ich= liczba= zwiększóła= się= od=OMNQ= rK= o=OM= osóbK= =
iiczba= miejsc= na= szczeblu= nauczania= przedszkolnego= zaspokaja= aktualne= potrzebó= mieszkańców=
gminóK=tskaźnik=określającó=liczbę=dzieci=w=wieku=PJR=lat=przópadającóch=na=N=miejsce=przedszkolne=
wónosi=NIPO=i=ma=tendencję=spadkowąK==

ka= terenie=gminó= funkcjonuje= również=ppecjalnó=lśrodek=pzkolnoJtóchowawczó=w=_óstrzócóI= =
w= któróm= funkcjonują= indówidualne= przógotowanie= przedszkolneI= pzkoła= modstawowa= ppecjalna= =
z=klasami=dla=dzieci=z=autózmem=oraz=pzkoła=ppecjalna=mrzósposabiająca=do=mracóK=

ka= obszarze= gminó= tólka= nie= funkcjonuje= publiczne= szkolnictwo= ponadgimnazjalne= –= jest= ono=
realizowane=przez=szkołó=znajdujące=się=poza=terenem=gminó=EmKinK=w=iublinieFI=gdzie=zlokalizowane=
są=również=szkołó=wóższeK==

 
=

=

===================================================
11 t=związku=z=reformą=edukacójną=w=gimnazjum=od=roku=szkolnego=OMNTLOMNU=rekrutacja=nie=jest=prowadzona=i=zostanie=
ono=przekształcone=w=inną=placówkę=lub=zlikwidowane=od=roku=szkolnego=OMNVLOMOMK 



TQ=
=

Tabela ORK tókaz=jednostek=zajmującóch=się=opieką=przedszkolną=w=gminie=tólka=stan=na=OMNS=rok=
ŹródłoW=opracowanie=własne=na=podstawie=danóch=rrzędu=dminó=w=tólce=oraz=_anku=aanóch=iokalnóch=

=

ipK lddział przedszkolnó 

N= pamorządowe=mrzedszkole=w=Turce=filia=w=pobianowicach=
O= pamorządowe=mrzedszkole=w=Turce=filia=w=Świdniku=jałóm=

P= pamorządowe=mrzedszkole=w=Turce=filia=w=mliszczónie=

Q= pamorządowe=mrzedszkole=w=Turce==

R= kiepubliczne=mrzedszkole=„hrasnal”=

S= kiepubliczne=mrzedszkole=„lleńka”=

T= kiepublicznó=munkt=mrzedszkolnó=„lpieka=i=bdukacja”=

tszóstkie=szkołó=wóposażone=są=w=sale=komputerowe=z=dostępem=do=fnternetuK=mięć=szkół=posiada=
aktualnie= place= zabaw= lub= boiska= –= są= to= szkołó= w= pobianowicachI= Świdniku= jałómI= TurceI=
Łuszczowie=arugim=oraz=w=mliszczónieK=

NNKQKOK lchrona zdrowia i pomoc społeczna 

wadania= z= zakresu=podstawowej= ochronó= zdrowia= na= terenie= gminó=tólka= realizowane=są= przez=
jednostkę=prówatną=posiadającą=O=oddziałó=w=gminieW=

§ Tlen=–=jedicalI=tólka=SCI=
§ julti=–=jedI=Turka=ulK=iipowa=NQK=

lbódwie= jednostki= wókonują świadczenia= w= zakresie= podstawowej= opieki= zdrowotnejI= gabinetu=
zabiegowegoI= podstawowóch= badań= laboratorójnóchI= opiekę= pielęgniarki= środowiskowej= oraz=
położonejI= a= także= gabinet= stomatologicznóK= ka= terenie= gminó= zlokalizowana= są= Q= apteki= –= dwie= =
w=tólce=oraz=dwie=w=Turce=osK=_orekK=

oozmieszczenie= placówek= medócznóch= zapewnia= zdecódowanie= łatwiejszó= dostęp= do= opieki=
zdrowotnej=mieszkańcom=tólkiI=gakubowic=jurowanóch=i=TurkiK=t=sferze=ponadpodstawowej=opieki=
zdrowotnej= mieszkańcó= gminó= tólka= uzależnieni= są= od= usług= oferowanóch= przez= placówki= opieki=
medócznej= zlokalizowane= w= iublinieK= wnajdujące= się= tam= liczne= gabinetó= lekarskie= oraz= szpitale=
zapewniają=bezpieczeństwo=mieszkańców=gminó=tólkaK==

ka=obszarze=gminó=działa=lśrodek=momocó=ppołecznej=z=siedzibą=w=gakubowicach=jurowanóchK=
ao=podstawowóch= zadań= ośrodka= należó= przede= wszóstkimW= prowadzenie= diagnostóki= jednostkowej= =
i= środowiskowejI= pomoc= osobom= znajdującóm= się= w= ubóstwieI= przebówającóm= na= bezrobociuI=
dotkniętóch= niepełnosprawnością= bądź= chorobąI= wspieranie= osób= zagrożonóch= wókluczeniem=
społecznóm=oraz=rodzin=wielodzietnóch=i=zagrożonóch=alkoholizmemK=t=gminie=funkcjonuje=również=
rozwiniętó= sóstem= świadczeń= mKinK= stópendiówI= dodatków= mieszkaniowóchI= funduszó=
alimentacójnóchI=czó=świadczeń=rodzinnóchK=t=ramach=realizacji=zadań=z=zakresu=wspierania=rodzinó==
i=sóstemu=pieczó=zastępczej=w=gminie=działa=asóstent=rodzinóK=dłówne=obowiązki=asóstenta=rodzinó=to=
opracowanie= i= realizacja=planu= pracó=z=rodziną=we=współpracó=z=członkami=rodzinó= i=w=konsultacji= =
z= pracownikiem= socjalnómI= udzielanie= pomocó= rodzinom= w= poprawie= ich= sótuacji= żóciowejI= =
w=rozwiązówaniu=problemów=socjalnóchI=psóchologicznóchI=problemów=wóchowawczóch=z=dziećmiI=
wspieranie=aktówności=społecznej=rodzinI=motówowanie=członków=rodzin=do=samodzielnego=radzenia=
sobie= z= problemamiI= informowanie= rodzin= o= możliwości= uzóskania= wsparcia= jednostek=



TR=
=

samorządowóch= oraz= rządowóch= itpK= momocą= i= wsparciem= asóstenta= może= bóć= objęte= równocześnie=
maksómalnie=OM=rodzin=z=problemami=opiekuńczo=–=wóchowawczómiK=aodatkowo=na= terenie=gminó=
tólka=działa=dmina=homisja=oozwiązówania=mroblemów=Alkoholowóch=oraz=karkomaniiK==

NNKQKPK morządek publicznó i ochrona przeciwpożarowa 

wa=bezpieczeństwo=w=gminie=tólka=odpowiada=homenda=jiejska=molicji=w=iublinieK=Aktualnie=za=
bezpieczeństwo=w=gminie=odpowiada=dwóch=dzielnicowóch=hm=kiemce=–=pierwszó=z=nich=odpowiada=
za= miejscowościW= TurkaI= Turka= osK= _orekI= tólkaI= ŚwidniczekI= aługieI= _iskupie= holoniaI= holonia=
Świdnik=jałóI=Świdnik=aużóI=Świdnik=aużó=mierwszóI=Świdnik=aużó=arugiK=arugi=z=dzielnicowóch=
odpowiedzialnó=jest=za=miejscowościW=oudnikI=mliszczónI==mliszczón=holoniaI=_óstrzócaI=pobianowiceI=
pobianowice= holoniaI= Łuszczów= mierwszóI= Łuszczów= arugiI= gakubowice= jurowaneI= ŁósakówI= =
TurkaK=

t= zakresie= sóstemu= ratowniczoJgaśniczego= ważną= rolę= pełni= straż= pożarnaK= t= gminie= tólka=
funkcjonuje=R=jednostek=lchotniczej=ptrażó=możarnejW=lpm=Świdnik=aużó=mierwszóI=lpm=Łuszczów=
mierwszóI =lpm=TurkaI =lpm=w=_óstrzócóI =lpm=w=mliszczónie=ETabela=OSFK =gednostki =strażó=pożarnej =
wóposażone= są= zarówno= w= lekkie= samochodó= operacójneI= jak= i= ciężkie= samochodó= gaśnicze= wraz=
z=dodatkowómI= niezbędnóm= sprzętem= ratowniczómK= t= skład= doposażenia= technicznego= wchodzą=
mKinK=motopompóI=piłóI=agregató=prądotwórczeI=zestawó=narzędzi=hódraulicznóchI=zestawó=medóczne=
itpK=

Tabela OSK tókaz=jednostek=ochotniczej=strażó=pożarnej=w=gminie=Turka 
ŹródłoW=opracowanie=własne=na=podstawie=danóch=rrzędu=dminó=w=tólce=

kazwa jednostki Członkowie strażó 

lpm=w=_óstrzócó=
wwóczajni=–=ON=
eonorowi=J=N=

lpm=w=Łuszczowie=mierwszóm=
wwóczajni=–=PM=
eonorowi=–=P=

Młodzieżowa=arużóna=możarnicza=–=NM=

lpm=w=mliszczónie=
wwóczajni=–=OM=
eonorowi=–=N=

tspierającó=–=OM=

lpm=w=Świdniku=aużóm=mierwszóm=
wwóczajni=–=QR=
eonorowi=–=N=

tspierającó=J=P=

lpm=w=Turce=
wwóczajni=–=OT=
eonorowi=–=T=

=

pzczegółowe= informacje= o= zagrożeniach= bezpieczeństwa= mieszkańców= gminó= zamieszczono=
w=rozdziale=NOK=

NNKQKQK hultura 

ka=obszarze=gminó=tólka=nie=istnieje=dminnó=lśrodek=hulturóK==

wnacznie=rozwinięta=jest=struktura=dminnej=_iblioteki=mublicznej=w=tólceI=ma=ona=swoją=siedzibę=
w=gakubowicach=jurowanóch=oraz=P=filie=w=TurceI=Turce=osK=_orek=oraz=Łuszczowie=mierwszómK=gej=



TS=
=

łącznó=księgozbiór= na= dzień= PNKNOKOMNQ= rK=wónosił= PO=RMM= woluminówI= z= czego=S= MPT=przópada= na=
TurkęI=Q=PSV=na=Turka=osK=_orekI=U=MOO=na=ŁuszczówI=natomiast=NQ=MTO=na=tólkęK=iiczba=czótelników=
wónosiła=w=OMNQ=rokuW==

§ w=tólce=J=VORX==
§ w=Turce=J=OUSX=
§ w=Turce=osK=_orek=J=RUNX=
§ w=Łuszczowie=J=OPRK==

aodatkowo= w= dminna= _iblioteka= posiada= S= komputerów= z= dostępem= do= fnternetuI= z= czego= =
P= przeznaczone= są= dla= czótelnikówK= mrzó= bibliotece=w= Turce= od= OMMO= rK= funkcjonuje= świetlica=
wóposażona=w=P= stanowiska=komputerowe=z=dostępem=do=fnternetuK= pwoją= siedzibę= ma= w=budónku=
lpm=w=TurceK=

fnstótucjami=wspierającómi=rozwój=kulturalnó=dzieci=i=młodzieżó=są=również=szkołóI=które=skupiają=
wokół= siebie= żócie= społeczno= –= kulturalne= w= mniejszóch= miejscowościachI= w= któróch= nie= ma=
tópowego=obiektu=przeznaczonego=na=cele=kulturalneK=t=szkołach=odbówają=się=pozalekcójne=zajęcia=
malowaniaI= tańca= = i= zajęć= teatralnóch=oraz=zajęcia= sportoweK=monadto=w=szkołach=w=pobianowicachI=
mliszczónieI= Świdniku= jałómI= Turce= i= Łuszczowie= arugim= przó= szkołach= funkcjonują świetlice=
szkolneK=

ka= obszarze= gminó= znajdują= się= T= kościołów= rzómskokatolickichW= kościół= pKwK= Świętej= Trójcó= =
w= tólceI= kościół= pKwK= kajświętszego= perca= gezusowego= w= mliszczónieI= kościół= pKwK= śwK= _arbaró= =
w=ŁuszczowieI=kościół=pKwK=błK=ljca=mio=w=oudnikuI=kościół=pKwK=tniebowzięcia=kjm=w=_óstrzócóI=
kościół= pKwK= gezusa= jiłosiernego= w= TurceI= kościół= pKwK= jatki= _oskiej= kieustającej= momocó= =
i=jiłosierdzia=_ożego=w=Świdniku=aużómK===

ka=obszarze=gminó=tólka=organizowane=są=cókliczne=imprezóI=do=któróch=należąW=

§ aożónki=dminne=µ=pielęgnujące=miejscowó=folklor=i=tradócje=regionuI=
§ dminnó=azień=azieckaI=
§ Turnieje=sportowe=na=boiskach=„lrlik=OMNO”I=
§ percańskie=ani=jłodóch=w=domu=rekolekcójnóm=klasztoru=hsK=percjanów=w=mliszczónieI=
§ jiędzónarodowe=fgrzóska=fntegracójne=jłodzieżó=kiepełnosprawnej=w=_óstrzócóK=

ka= terenie= gminó= swoją= działalność= prowadzą= organizacje= pozarządoweI= stanowiące= ważnó=
element=żócia=społeczności=gminnejI=takie=jakW=

§ ptowarzószenie=aolina=Ciemięgi=–=kasz=tspólnó=aomI=

§ cundacja=hulturó=i=kauki=mrawó=_rzegI=

§ lchotnicze=ptraże=możarne=Eopisane=w=rozdziale=NNKQKPKFK=

NNKQKRK pport i turóstóka 

_azę=sportową= gminó=tólka=stanowią= głównie=boiska=przószkolne=ETurkaI=_óstrzócaI=mliszczónI=
Świdnik=jałóF=i=place=zabaw=EŁuszczów=arugiI=TurkaI=mliszczónI=pobianowiceF=zlokalizowane=przó=
szkołachK= aodatkowo= w= mliszczónie= znajduje= się= boisko= do= siatkówki= i= piłki= nożnejI= piaszczóste=
boisko= do= siatkówki= w= Turce= osK= _orek= i= boisko= trawiaste= do= piłki= nożnej= w= Łuszczowie= arugimK=
lgólnodostępnómi=placami=zabaw=mogą=się=również=cieszóć=dzieci=z=Turki=osK=_orek=oraz=Świdnika=
jałegoK= t= niektóróch= miejscowościach= zlokalizowane= są= również= siłownie= plenerowe= mające=
zaspokajać= potrzebó= młodzieżó= oraz= dorosłóch= mieszkańców= EmliszczónI= Świdnik=jałóI= gakubowice=
jurowaneI= Turek= osK= _orekI= Łuszczów= mierwszóI= aługieF= oraz= altanó= do= organizacji= ognisk=



TT=
=

EmliszczónI= Świdnik= aużó= mierwszóI= Świdnik= jałóI= TurkaI= Łuszczów= mierwszóFK= monadto= =
w=pobianowicach=zlokalizowana=jest=przóstań=kajakowaK=

t=mlanie=wagospodarowania=mrzestrzennego=tojewództwa=jazowieckiego=wskazanoI=gminę=jako=
obszar=bezpośredniego=oddziałówania=iubelskiego=lbszaru=jetropolitalnego=i= jako=taka= ma= funkcję=
bazó= wópadowej= na= wócieczki= dla= mieszkańców= iublinaK= kajbardziej= atrakcójnóm= przórodniczo=
obszarem=gminóI=przeznaczonóm=w=mwmti=do=ochronó=planistócznejI=jest=aolina=CiemięgiI=która=jest=
ulubionóm=miejscem=wędrówek=okolicznóch=mieszkańców=oraz=cennóm=łowiskiem=dla=wędkarzóK=

_aza=noclegowa= jest=średnio=rozwinięta=–=funkcjonująW=jC_=Apartments=w=aługimI=wajazd=pAp=
w=TurceI=jotel=minus=w=Łuszczowie=mierwszóm=oferujące=noclegiI=oestauracja=dościniec=oferująca=
wóżówienie= oraz= eetman= –= restauracjaI= hotel= w= Łuszczowie= arugim= zapewniającó= obódwie= usługiK=
modkreślić=jednak=trzebaI=że=gmina=tólka=jest=częściej=obiektem=jednodniowóch=wócieczekK=

mlan=wagospodarowania=mrzestrzennego=tojewództwa=jazowieckiego=wskazuje=na=przebieg=przez=
obszar=gminó=szlaku=kulturowego=gana=fff=pobieskiegoI=geograficznie=zakrojono=od=lleska=–=miejsca=
narodzin= królaI= aż= do= tiedniaK= mozwala= nam= podążać śladami= królaI= rozwija= się= on= również= poza=
granicami=kraju=sięgając=na=rkrainęI=płowacjęI=CzechóI=tęgró=i=AustrięK=

monadto= przez= teren= gminó= przebiegają= następujące= szlaki= turóstóczne= Ena= podstawie= mapó=
turóstócznej=gminóFW==

§ pzlaki=pieszeW=
- lbszar= Chronionego= hrajobrazu= „aolina= Ciemięgi”= = –= szlak= spacerowó= obejmuje=

dolinę= rzeki= CiemięgiK= pzlak= prowadzi= przez= tólkęI= gakubowice= jurowane= =
i=mliszczón=w=kierunku=zachodnimI=aż=do=padurek=w=gminie=kałęczówK=

§ pzlaki=roweroweW=
- pzlak= rowerowó= iublin= –= tola= rhruska= J= pzlak= biegnie= do= mojezierza= ŁęczóńskoJ

WłodawskiegoK= t= dminie= tólka= trasa= przebiega= przez= gakubowice= jurowaneI=
mliszczónI=ŁósakówI=pobianowice=i=_óstrzócęK=

§ pzlaki=pieszoJroweroweW=
- pzlak= haniwola= J= pzastarka= J= prowadzi= przez= tólkęI= gakubowice= jurowaneI=

Świdniczek=i=ŁuszczówK=Ten=szlak=możemó=zakończóć=w=_óstrzócó=lub=przemierzać=
dalejI=bó=znaleźć=się=w=sąsiadującej=dminie=ppiczónI=

- pzlak= turóstócznó= wapomnianóch= tzgórz= J= = trasa= wędrówki= przebiega= przez=
wszóstkie= miejscowości= dminó= tólkaI= pzlak= gana= fff= pobieskiego= J= = ma= na= celu=
ukazanie=bogactwa=kulturowego=związanego=z=rodem=pobieskichK=



TU=
=

=

oósunek TK pchemat=szlaków=turóstóki=rowerowej=i=pieszej=na=terenie=gminó=tólka 
ŹródłoW=dane=rd=tólka=

NOK rtAorkhltAkfA tYkfhAgĄCb w wAdolŻEŃ BbwmfbCwbŃpTtA 
iraklŚCf f gbg jfbkfA 

lbszar= gminó= tólka= narażonó= jest= na= wóstępowanie= zagrożeń= bezpieczeństwa= ludności= i= jej=
mienia= związanóch= przede= wszóstkim= zW= zagrożeniami= wóstępowania= powodziI= pożarówI= osuwiskI=
zanieczószczeniem=środowiska= oraz=zagrożeniami=związanómi=z=działalnością= człowiekaI= takimi= jak=
przestępczośćI=zagrożenia=w=ruchu=drogowómK= t=granicach=administracójnóch=gminó=nie=wóstępują=
zakładó=prowadzące=działalność=stwarzającą=rózóko=powstania=awarii=przemósłowej=oraz=gospodarstw=
rolnóch= powodującóch= zagrożenie= epizootóczneK= monadto= jako= mało= prawdopodobne= określono=
wóstąpienie=zagrożeń=radiacójnóchI=chemicznóchI=biologicznóchI=budowlanóchI=terroróstócznóch=oraz=
związanóch= z= protestami= społecznómiK= oozmieszczenie= obszarów= naturalnóch= zagrożeń=
bezpieczeństwa=ludności=i=jej=mienia=przedstawiono=na=pchemacie=nr=QK=

NOKNK wAdolŻbkfb mltlawfAjf f mlaTlmfbkfAjf 

ka= obszarze= gminó= wóstępuje= wósokie= rózóko= powodzi= i= podtopieńK= lbszaró= szczególnego=
zagrożenia=powodzią=opisane=zostałó=w=rozdziale=U=niniejszego=ptudiumK===

NOKOK wAdolŻbkfb mlŻAoltb 

wagrożenie=pożarowe=wónikać=może=z=długotrwałóch=susz=lub=działalności=człowiekaK=ka=obszarze=
gminó= tólka= wóstępują= obszaró= narażone= na= niebezpieczeństwo= pożaru= J= są= to= obszaró= leśne= oraz=
obszaró= zwartej= zabudowó= wsiI= w= tóm= głównie= wsi= położonóch= w= pobliżu= kompleksów= leśnóchI=
obiektów=usługowóch=i=przemósłowóchI=w=tóm=stacji=paliwK=



TV=
=

iasó= położone= na= obszarze= gminó= tólka= znajdują= się= pod= zarządem= kadleśnictwa= ŚwidnikK=
wgodnie= z= mapą= zagrożenia= pożarowego= lasu= ustalanego= metodą= fnstótutu= _adawczego= ieśnictwa=
przez=jednostki=organizacójne=iasów=maństwowóchI=lasó=gminó=tólka=należą=do=kategorii=średniego=
zagrożenia= pożarowegoK= t= związku= z= rozkładem= przestrzennóm= lasów= należó= stwierdzićI= że=
największe=zagrożenie=pożarowe=wóstępuje=w=południowej=i=południowo=J=wschodniej=części=obszaru=
gminó= oraz= w=małóm=stopniu= w= północnej= częściK= modkreślić= trzeba= jednakI= że= lesistość= gminó= jest=
dość=niskaI=w=związku=z=czóm=takie=zagrożenie=pożarowe=nie=jest=wósokieK=

wagrożenie=pożarowe=na=terenach=jednostek=osadniczóch=związane=jest=z=rozwojem=infrastrukturóI=
starzeniem= się= instalacji= elektrócznóch= we= wsiach= a= także= działalnością= człowiekaK= pzczególnie=
zagrożone= są= obszaró= zwartej= zabudowó= wsiI= szczególni= wsieI= w= któróch= wóstępuje= drewniana=
zabudowa=oraz=wsie=położone=w=pobliżu=zwartóch=kompleksów=leśnóchK== =

NOKPK wAdolŻbkfb dblildfCwkb 

ka=terenie=gminó=wóstępuje=jeden=obszar=udokumentowanego=osuwiska=w=miejscowości=mliszczón=
Ena= odcinku= OQ= m= drogi=powiatowej= wóstąpiło= osunięcie= jezdni= w=NLP= szerokościFK= wgodnie=z= kartą=
rejestracójną= osuwiska= szerokość= i= długość= osuwiska= może= się= zwiększaćK= lsuwisko= stwarza=
zagrożenie=dla=N=budónku=mieszkalnego=oraz=N=budónku=gospodarczego=na=szczócie=stoku=–=działka=
QNN= mliszczónK= tókonano= prace= zabezpieczające= polegające= na= wópełnieniu= niszó= betonem=
asfaltowómK= t= ramach= mrogramu= póstemu= lchronó= mrzeciwosuwiskowej= wskazano= ponadto= terenó=
predósponowane=do=wóstąpienia=osuwisk=Ewięcej=w=rozdziale=RFK=

NOKQK wAdolŻbkfb mowbpTĘmCwlŚCfĄ 

tedług=danóch=homendó=jiejskiej=molicji=w=iublinie=w=OMNS=rK=w=gminie=tólka=doszło=w=sumie=
do=NNM=przestępstwI=z=czego=PV=na=tle=króminalnómK=t=powiecie=lubelskim=doszło=w=sumie=do=NRQS=
przestępstwI= co= oznacza= że= te= popełnione= w= gminie= stanowią= TB= ogółuK= moza= przestępstwami=
króminalnómi= w= gminie= tólka= dochodziło= do= interwencji= domowóch= oraz= innóch= wókroczeńK=
tókrówalność= przestępstw= popełnionóch= w= OMNS= rK= w= powiecie= wónosiła= = STIMBI= natomiast=
wókrówalność=przestępstw=króminalnóch=–=RSBK=kajwiększa= liczba=przestępstw=została=zanotowana==
w= Łuszczowie= mierwszómI= Turce= osK= _orek= oraz= aługimK= oównież= w= tóch= miejscowościach=
dochodziło= do= największej= liczbó= zanotowanóch= wókroczeń= EPS= –= Turka= osK= _orekFI= interwencji=
domowóch= oraz= przestępstw= króminalnóchK= kie= można= stwierdzić= jednoznacznie= poprawó= ani=
pogorszenia= bezpieczeństwa= w= gminie= na= tle= OMNR= rokuI= można= mówić= o= pewnej= przópadkowości= =
i= utrzómaniu= podobnego= poziomuK= aane= liczbowe= dotóczące= przestępczości= w= gminie= tólka=
przedstawiono=w=Tabeli=OTK==

homenda= jiejska= molicji= w= iublinie= prowadzi= szereg= programów= i= akcjiI= które= mają= na= celu=
podniesienie= poziomu= bezpieczeństwa= mieszkańców= powiatuI= a= także= wzrost= świadomości=
mieszkańców= na= temat= zabezpieczenia= swojego= mienia= oraz= własnego= bezpieczeństwaI= a= także=
zapewnia=bardzo=dobró=kontakt=z=dzielnicowómiK=

Tabela OTK mrzestępstwa=w=gminie=tólka=w=OMNR=i=OMNS=rK=
ŹródłoW=opracowanie=własne=na=podstawie=danóch=homendó=jiejskiej=molicji=w=iublinie=

ook iiczba 
przestępstw 

mrzestępstwa 
króminalne 

tókroczenia 
zanotowane 

fnterwencje 
domowe 

OMNR= NNN= QP= NNM= TT=

OMNS= NNM= PV= NOM= NMP=



UM=
=

NOKRK wAdolŻbkfb t orCer aoldltYj 

mrzez=obszar=gminó=tólka=przeprowadzone=są=dwie=drogi=o=dużóm=natężeniu=ruchuI=pozostałe=są=
to= drogi= gminne= i= powiatowe= o= znacznie= mniejszóm= jego= natężeniuK= tedług= danóch= homendó=
mowiatowej=molicji=w=tószkowie=w=OMNS=rK=w=gminie=tólka=miało=miejsce=OM=wópadków=oraz=NRS=
kolizji=samochodowóchK=t=porównaniu=z=OMNQ=rK=oraz=OMNR=rK=liczba=wópadków=oraz=kolizji==w=OMNS=rK=
zwiększóła= się= znacząco= o= NU= wópadków= Ew= stosunku= do= roku= OMNQFI= natomiast= liczba= kolizji= o=QR=
Ewzględem= roku= OMNQFK= gest= to= naprawdę= istotna= różnicaI= na= którą= wpłów= mogło= mieć= oddanie= do=
użótku=mKinK=obwodnicó=iublinaI=która=przebiega=przez=teren=gminó=tólkaK=aane=liczbowe=dotóczące=
bezpieczeństwa=w=ruchu=drogowóm=w=gminie=tólka=przedstawiono=w=Tabeli=OUK==

Tabela OUK _ezpieczeństwo=w=ruchu=drogowóm=w=gminie=tólka=w=latach=OMNQJOMNS=
ŹródłoW=opracowanie=własne=na=podstawie=danóch=homisariatu=molicji=w=kiemcach=

lbszar 

tópadki holizje 
OM

NQ
 rK

 

OM
NR

 rK
 

OM
NS

 rK
 

OM
NQ

 rK
 

OM
NR

 rK
 

OM
NS

 rK
 

gmina=tólka= O= P= OM= NNN= NNO= NRS=

=

NOKSK wAdolŻbkfA pmlŁbCwkb 

=wgodnie=z=danómi=dminnego=lśrodka=momocó=ppołecznej=w=tólce=w=OMNS=rK=z=pomocó=socjalnej=
korzóstałó= łącznie=TOQ= rodzinóI= z=któróch=objętóch=pomocą= społeczną= bóło=VTN=osóbK= rdział= liczbó=
osób=korzóstającóch=z=pomocó=społecznej=w=ogóle=mieszkańców=wónosił=UIQOBK=tśród=problemów=
stanowiącóch= główne= powodó= przóznania= pomocó= sąW= ubóstwoI= wielodzietnośćI= bezrobocie= =
i= niepełnosprawność= ETabela= OVFK= t= rodzinach= objętóch= pomocą= społeczną= często= wóstępują= różne=
rodzaje=dósfunkcji=połączone=ze=sobąK==

Tabela OVK iiczba= mieszkańców= gminó= tólka= objętóch= pomocą= socjalną= w= podziale= na= powód=
przóznania=świadczenia=w=OMNS=rK=
ŹródłoW=opracowanie=własne=na=podstawie=danóch=z=rrzędu=dminó=tólka=

mowód trudnej sótuacji żóciowej iiczba rodzin iiczba osób  
w rodzinach 

rbóstwo= NQR= PVP=
_ezdomność= M= M=
_ezrobocie= NQO= NRT=

kiepełnosprawność= NQR= NRT=
Długotrwała=lub=ciężka=choroba= SQ= SV=

_ezradność=w=sprawach=opiekuńczoJwóchowawczóch== TO= ST=
tielodzietne=rodzinó= NNS= SV=
mrzemoc=w=rodzinie= U= NN=

Alkoholizm= PO= QU=

rbóstwoI= stanowiące=głównó=powód=przóznawania=pomocó=społecznej=w=gminie=tólkaI= stanowi=
jeden= z= najbardziej= znaczącóch= czónników= warunkującóch= patologię żócia= społecznego= =
i=zwiększającóch=dóstans=pomiędzó=poszczególnómi=warstwami=społecznómiK=ka=ubóstwo=w=gminie=
tólka=składają=sięW=bezrobocie=Etakże=ukróteFI=niskie=dochodó=gospodarstw=domowóchI=niski=poziom=
wókształcenia=i=współwóstępująca=wielodzietnośćK=



UN=
=

ka= terenie= gminó= tólka= nie= wóstępuje= problem= bezdomności= w= zakresie= wómagającóm=
podejmowanie=szczególnóch=zadań=i=działańK=

NPK rtAorkhltAkfA tYkfhAgĄCb w mlTowbB f jlŻiftlŚCf olwtlgr 
djfkY 

NPKNK rtAorkhltAkfA tYkfhAgĄCb w alhrjbkTÓt pwCwbBiA 
tlgbtÓawhfbdl f mltfATltbdl 

NPKNKNK mlan wagospodarowania mrzestrzennego tojewództwa iubelskiego 

mlan= wagospodarowania= mrzestrzennego= tojewództwa= iubelskiego= EmwmtiF= przójętó= został=
uchwałą= kr= ufLNSOLOMNR= pejmiku= tojewództwa= iubelskiego= z= dnia= PM= października= OMNR= rK= =
w=sprawie=uchwalenia= mlanu=wagospodarowania= mrzestrzennego=tojewództwa= iubelskiego= EazK= rK=
tojK=iubK=mozK=RQQNFK===

mwmti= jest= dokumentem= o= charakterze= długookresowómI= stanowiącóm= element= krajowego=
sóstemu= planowania= przestrzennegoK= lkreśla= on= zasadó= i= kierunki= kształtowania= strukturó=
funkcjonalnoJprzestrzennej= regionu= oraz= działania= służące= realizacji= ponadlokalnóch= celów=
publicznóch=stanowiąc=formalną=i=merótoróczną=płaszczóznę=odniesienia=dla=podejmowanóch=decózji=
przestrzennóchK= gest= to= dokument= komplementarnó= i= spójnó= ze= ptrategią= oozwoju= tojewództwa=
iubelskiego= na= lata= OMNQJOMOM= Ez= perspektówą= do= OMPM= rKFI= stanowiącó= przestrzenne= przełożenie=
określonóch= w= niej= celów= i= kierunków= rozwoju= województwaK= mrzójęte= kierunki= i= zasadó=
zagospodarowania= przestrzennego= stwarzają= ogólne= warunki= dla= realizacji= zadań= inwestócójnóch=
formułowanóch=w=programach=rozwojuK==

t=ramach=koordónacji=krajowejI=regionalnej=i=lokalnej=politóki=zagospodarowania=przestrzennego=
określono=następującó=sposób=uwzględniania=zapisów=mwmti=w=dokumentach=planistócznóch=gminW=

§ część= obligatorójna= mwmti= –= wiąże= organó= gmin= i= jest= podstawą= opiniowania= i= uzgodnień= =
w=zakresie=zgodności=z=ustaleniami=planu=zagospodarowania=przestrzennego=województwaI=tjKW=
zasadamiI=kierunkami=rozwojuI=działaniamiI=przestrzennómi=warunkami=realizacji=regionalnej=
politóki=rozwojuI=a=także=uwzględnienia=wskazanóch=inwestócji=celu=publicznego=o=znaczeniu=
ponadlokalnómI=

§ część=rekomendacójna=mwmti=–=wóraża=preferencje=w=zakresie=sposobu=realizacji=kierunków=
działań= oraz= wóbranóch= rozwiązań= przestrzennóch= dla= podmiotów= realizującóch= politókę=
przestrzenną=w=regionieK=

moniżej= przedstawiono= najważniejsze= zapisó= mwmti= istotne= w= kontekście= określenia= znaczenia=
gminó= wiejskiej= tólka= w= strukturze= przestrzennej= województwa= oraz= wskazania= kierunków= jej=
rozwojuK=

jiejsce=gminó=wiejskiej=tólka=w=strukturze=przestrzennej=województwaW=

§ dmina=zaliczona=została=do=dwóch=obszarów=funkcjonalnóch=o=znaczeniu=ponadregionalnómW==

J= po= pierwsze= do= wiejskich obszarów funkcjonalnóch o znaczeniu ponadregionalnóm=
Eobszar=funkcjonalnó=o=istotnóm=znaczeniu=dla=politóki=przestrzennej=krajuF=uczestniczącóch==
w= procesach= rozwojowóchK= lbszaró= wiejskie= uczestniczące= w= procesach= rozwojowóch=
obejmują= terenó= gmin= znajdującóch= się= w= fazie= postępującej= integracji= funkcjonalnej= =
z= najważniejszómi= ośrodkami= miejskimiI= a= także= terenó= charakterózujące= się= dobrą=



UO=
=

dostępnością=komunikacójną=do=usług=wóższego=rzędu=oraz=dobróm=potencjałem=rolniczóm=
wókorzóstówanóm=rónkowo=i=miejscami=pracó=w=obsłudze=rolnictwaK=dłówne=cele=rozwoju=
zagospodarowania=przestrzennego=stawianego=tóm=jednostkom=związane=są=ze=stworzeniem=
warunków=dla=integracji=funkcjonalnej=obszarów=wiejskich=poprzez=włączenie=ich=w=procesó=
rozwojoweI= dówersófikację= sektorową= gospodarki= rolnej= oraz= stworzenie= warunków= dla=
rozwoju= przedsiębiorczości= pozarolniczejK= gako= najważniejszą= zasadę= zagospodarowania=
przestrzennego= przójęto= dostosowanie= zagospodarowania= do= potrzeb= zwiększenia=
towarowości=i=wódajności=w=rolnictwieK==

J =po =drugie =zawiera =się= ona =w = =miejskim obszarze funkcjonalnóm ośrodka 
wojewódzkiego= –= iubelskim= lbszarze= jetropolitalnóm= EiljFK= iubelski= lbszar=
jetropolitalnó= jest= obszaremI= na= któróm= obserwuje= się= wóstępowanie= wóraźnóch= lub=
rozwijającóch= się= relacji= funkcjonalnoJprzestrzennóch= pomiędzó= największóm= miastem=
regionu= J= iublinemI= miastami= go= otaczającómi= oraz= sąsiadującómi= z= nimi= obszarami=
wiejskimiK= = Charakterózuje= się= on= mKinK= dużóm= natężeniem= ruchu= na= drogach= kołowóchI=
układem=sieci=kolejowej=umożliwiającóm=organizację= kolei=aglomeracójnej=oraz=czótelnóm=
promienistóm= układem= zewnętrznóch= powiązań= drogowóch= i= kolejowóchK= wasięg=
komunikacji= miejskiej= iljI= podobnie= zasięg= obsługi= miejskich= sóstemów= komunalnóch=
obejmuje= kilka= gmin= wokół= iublina= mKinK= tólkęI= jednak= wómaga= dalszego= rozwojuK=
modstawą= kształtowania= strukturó= funkcjonalnoJprzestrzennej= ilj= jest= zachowanie=
ciągłości= i= powiązań= elementów= węzłowóchI= pasmowóch= i= strefowóch= zidentófikowanóch=
w=obszarze= województwaI= bazującóch= na= układachW= naturalnóm= Eostoje= przórodó= –= mKinK=
leśneI= wodneI= łąkowoJpastwiskoweF= oraz= antropogenicznóm= E= miasta= iublin= i= Świdnik=
tworzące= rdzeń= iljI= miasta= satelitarneI= ośrodki= gminneFK= tólka= należó= w= układzie=
naturalnóm= do= aolinó= Ciemięgi= EłąkowoJpastwiskowóI= murawowóFK= t= układzie=
antropogenicznóm= tólka= zalicza= się= do= ośrodków= gminnóch= położonóch= w= obszarze=
aglomeracjiI= jako=ośrodki=koncentracji=przedsiębiorczości=pozarolniczejK=aodatkowo=leżąca=
w= gminie= miejscowość= pobianowice= ma= funkcję= rekreacójnąK= pą= one= predósponowane= do=
dalszego= rozwojuK= = monadtoI= zgodnie= z= podziałem= obszarów= o= zróżnicowanej= roli=
w=produkcji==rolnej=można=wóróżnić=trzó=wewnętrzne=strukturóW=bezpośrednio=sąsiadującóch=
z= obszarem= miastW= iublin= i= ŚwidnikI= podlegającóch= silnej= presji= urbanizacji= na= terenach=
gminW= gastkówI= tólkaI= honopnicaI= dłuskI= kiemceI= gabłonnaI= jełgiewI= kiedrzwica= aużaI=
współtworzące= aglomerację= lubelskąK= lbszar= ten= traci= dotóchczasową= funkcję= rolnicząK=
oozwijające= się= tutaj= amorficzne= układó= osadniczoJgospodarcze= wómagają=
ukierunkowanóch= działań= w= zakresie= gospodarki= przestrzennej= Egłównie=
infrastrukturalnóchFI= zapewniającóch= ich= właściwe= funkcjonowanieK= holejne= obszaró=
zielonego= pierścienia= z= bardzo= dobrómi= glebamiI= zagrożone= niekontrolowanóm= rozwojem=
budownictwa=jednorodzinnego=są=ukierunkowane=na=obsługę żówicielskąI=zagospodarowanie=
rekreacójnoJwópoczónkowe= oraz= regulowanie= kierunków= rozwoju= urbanizacjiK= f= ostatnie=
terenó=rolne=poza=zewnętrzną=granicą=zielonego=pierścieniaK=Cele=rozwoju=zagospodarowania=
przestrzennego=ilj=to= wzmocnienie=funkcji= metropolitalnóch= rdzenia= ilj=jako=ośrodka=
polarózacji= wiedzó= i= innowacjiI= wzmocnienie= powiązań= funkcjonalnoJprzestrzennóch=
ośrodków=osadniczóch=ilj=oraz=króstalizowanie=strukturó=przestrzennej=ilj=w=kierunku=
jej= optómalizacji= funkcjonalnejK= wasadó= zagospodarowania= przestrzennego= narzucająW=
pierwszeństwo= regeneracji= EodnowóF= zabudowó= nad= zajmowaniem= nowóch= terenów= pod=
zabudowęI= zachowanie= ciągłości= sóstemów= przórodniczóchI= utrzómanie= integralności=
przestrzennej= terenów= otwartóch= o= funkcjach= rolniczóch= i= przórodniczóch= Egłównie=



UP=
=

klimatócznóchF= oraz= rozwój= urbanizacji= w= nawiązaniu= do= ukształtowanóch= układów=
osadniczóchK=

§ aodatkowo= gmina= wiejska= tólka= znalazła= się= w= grupie= obszarów= funkcjonalnóch= =
o= znaczeniu= regionalnóm= –= lbszar funkcjonalnó rozwoju gospodarki żównościowej=
Eroślinnej= rolniczej= przestrzeni= produkcójnejFK= ao= obszaru= tego= zaliczono= gminóW= hurówI=
jarkuszówI= darbówI= kiemceI= gastkówI= tólkaI= ppiczónI= jełgiewI= jilejówI= miaskiI=
TrawnikiI= dłuskI= honopnicaI= tojciechówI= moniatowaI= _ełżóceI= kiedrzwica= aużaI=
ptrzóżewiceI= gabłonnaI= cajsławiceI= Łopiennik= dórnóI= hrzczonówI= oóbczewiceI= _óchawaI=
_orzechówI= ChodelI= rrzędówI= tilkołazI= azierzkowiceI= hraśnikI= Trzódnik= aużóI= motok=
tielkiI= wakrzówekI= wakrzewI= tósokieI= TurobinI= ŻółkiewkaI= dorzkówI= pułówI= oudnikI=
pzczebrzeszónI= wamośćI= kieliszI= ptaró= wamośćI= fzbicaI= hrasnóstawI= piennica= oóżanaI=
hraśniczónI= pkierbieszówI=pitnoI= ŁabunieI= hróniceI= homarów=lsadaI= jiączónI= drabowiecI=
tojsławiceI=ieśniowiceI=rchanieI=TrzeszczanóI=terbkowiceI=TószowceI=oachanieI=garczówI=
ŁaszczówI= rlhówekI= TelatónI= aołhobóczówI= jirczeI= erubieszówI= eorodłoI= ppiczónI=
pzastarkaI= _atorzI= dodziszówI= Chrzanów= i= oadecznica= = oraz= ze= względu= na= zapewnienie=
spójności= przestrzennej= obszaru= funkcjonalnego= na= terenie= tóm= znalazłó= miastaW= iublinI=
moniatowaI= _ełżóceI= hraśnikI= _óchawaI= miaskiI= hrasnóstawI= pzczebrzeszónI= wamośćI=
erubieszów= oraz= TószowceK= kie= są= one= przestrzenią= realizacji= priorótetów= i= funkcji=
rozwojowóchI= a= także= kierunków= i= warunków= zagospodarowania= określonóch= dla= obszaru=
funkcjonalnegoI= jednak=pełnią= ważną= rolę= w=obsłudze=obszarów=wiejskichK=t= obszarze=tóm=
wóstępuje= koncentracja= gospodarstw= specjalizującóch= się= w= uprawie= roślin= o= wósokich=
wómaganiach=glebowóchI=tjK=zbóż=EpszenicaFI=buraków=cukrowóchI=rzepakuI=chmieluI=tótoniuI=
owocówI=warzówI=ziół=oraz=w=hodowli=bódła=i=trzodó=chlewne=oraz=zlokalizowane=są=tu=liczne=
zakładó= przetwórstwa= rolnoJspożówczegoK= mriorótetem= rozwojowóm= tego= obszaru= jest=
optómalne= wókorzóstanie= potencjału= produkcójnego= gleb= oraz= aktówizacja= gospodarcza=
poprzez=rozwój=przetwórstwa=rolnoJspożówczegoK=mlanowane=funkcje=rozwoje=to=gospodarcza=
EpodstawowaI= ukierunkowana= na= produkcję= rolnicząF= oraz= turóstóczna= EtowarzószącaFK=
tiodące= kierunki= zagospodarowania= tego= obszaru= toW= produkcja= roślinnaI= rozwój= bazó=
przetwórstwa= rolnoJspożówczegoI= rozwój= agroturóstóki= jako= formó= wzbogacenia=
funkcjonalnego= obszarów= wiejskichI= rozwój= infrastrukturó= turóstócznej= Egłównie= szlaków=
turóstócznóchFI= produkcja= zdrowej= żówności= oraz= rozwój= infrastrukturó= technicznej= =
i= transportowejK= t= celu= rozwoju= zgodnie= z= założonómi= kierunkami= nałożone= na= obszar= są=
następujące=zasadó=i=warunki=zagospodarowaniaW=utrzómanie=w=użótkowaniu=rolniczóm=gleb= =
o=najwóższej=przódatności=dla=produkcji=roślinnejI=utrzómanie=trwałóch=użótków=zielonóch=dla=
przeciwdziałania=skutkom=zmian=klimatócznóchI=przeciwdziałanie=rozpraszaniu=zabudowó=na=
terenach= otwartóchI= wzbogacanie= przórodnicze= agroekosóstemów= poprzez= fitomelioracjeI=
dostosowanie= strukturó=agrarnej= do=potrzeb= wósokotowarowego= rolnictwaI= aktówna= ochrona=
walorów=krajobrazu=kulturowego=i=dbałość=o=jakość=przestrzenną=zagospodarowaniaK==



UQ=
=

=

 

=

oósunek UK cragment=planu=zagospodarowania=przestrzennego=miejskiego=obszaru=funkcjonalnego=
ośrodka=wojewódzkiego=Ekierunki=kształtowania=strukturó=funkcjonalnoJprzestrzennej=ilj 

ŹródłoW=mlan=wagospodarowania=mrzestrzennego=tojewództwa=jazowieckiego== 
hierunki=rozwoju=przestrzennego=–=oozwój=zagospodarowania=przestrzennego=województwaW=

§ pieć osadnicza i infrastruktura społeczna= J= w= ramach= policentrócznej= strukturó= sóstemu=
osadniczego=województwa=gmina=tólka=zaliczona=jest=do=ośrodków=organizującóch=strukturę=
osadniczą=iljK==

§ gakość środowiska=J=w=ramach=przeciwdziałania=uciążliwościom=akustócznóm=generowanóm=
przez= ruch= komunikacójnó= wskazuje= się= nie= lokalizowanie= Ew= lokalnóch= dokumentach=
planistócznóchF= funkcji= wrażliwóch= na= uciążliwości= hałasu= na= terenach= położonóch= =
w= bezpośrednim= sąsiedztwie= głównóch= drogowóch= powiązań= transportowóchK= wgodnie= =
z=mrogramem=ochronó=środowiska=przed=hałasem=dla=województwa=lubelskiego=gmina=tólka=
należó= do= terenówI= na= któróch= wóstępują= przekroczenia= dopuszczalnóch= poziomów= hałasu= =
w= środowisku= w= związku= z= przebiegiem= przez= jej= obszar= drogi= ekspresowej= pNOLpNT= oraz=
drogi= krajowej= nr= UOK= aodatkowo= uznaje= się= za= celową= aktualizację= dokumentacji=
hódrogeologicznóch=ujęć= wód=podziemnóch=posiadającóch=przed=PNKNOKOMNO= rK= ustanowione=
terenó=ochronó=pośredniej=ujęćK=t=obszarach=nagromadzenia=ujęć=wód=wskazuje=się=potrzebę=
wóznaczenia=wspólnej=strefó=ochronnej=tóch=ujęćI=dotóczó=to=mKinK=nagromadzenia=w=obszarze=
gmK= tólkaI= jełgiewI= miaski= oraz= mK= ŚwidnikK= t= zagospodarowaniu= przestrzennóm=
uwzględnia= się= projektowane= strefó= ochronne= ujęć= wodóK= ka= terenie= projektowanóch= stref=
ochronó= pośredniej= ujęć= wód= podziemnóch= uznaje= się= za= celowe= eliminowanie= działań=



UR=
=

powodującóch=zmniejszenie=przódatności=ujmowanej=wodó=lub= wódajności=ujęciaI= w=tóm=w=
szczególności=lokalizowania=składowisk=odpadówK=

§ aziedzictwo kulturowe=–=w=ramach=kształtowania= i=utrwalania= tożsamości= regionalnej=oraz=
turóstócznego= wókorzóstania= potencjału= kulturowego= mwmti= wskazuje= tzwK= pasma=
kulturoweI= traktowane= jako= wielkoprzestrzenne= strukturó= wóznaczone= na= obszarach=
koncentracji= potencjału= kulturowego= pozwalającego= na= ukierunkowanie= rozwoju= turóstóki= =
i=zintegrowanó=rozwój= infrastrukturó=turóstócznejK=dmina=tólka=zaliczona=została=do=pasma=
gana= fff= pobieskiegoI= obejmujące= miasta= i= gminó= posiadające= dziedzictwo= związane= =
z=patronem=EgminóW=tólka=oraz=ppiczónI=iudwinI=ŁęcznaI=jełgiewI=jilejówI=dłuskI=miaskiI=
TrawnikiI=cajsławiceI=hrzczonówI=oóbczewiceI=oejowiecI=oejowiec=cabrócznóI=hrasnóstawI=
dorzkówI= tósokieI= ŻółkiewkaI= oudnikI= fzbicaI= kieliszI= ptaró= wamośćI= wamośćI=
pzczebrzeszónI= wwierzóniecI= AdamówI= hrasnobródI= TarnawatkaI= oachanieI= Tomaszów=
iubelskiI= _ełżecI= iubócza= hrólewska= = oraz= miastaW= ŁęcznaI= hrasnóstawI= miaskiI= oejowiec=
cabrócznóI=pzczebrzeszónI=wwierzóniecI=hrasnobródI=Tomaszów=iubelskiFK=

§ Turóstóka=J=t=ramach=wókorzóstania=turóstócznego=walorów=kulturowóch=regionu=wskazuje=
się= rozwój= infrastrukturó= turóstócznej= w= ośrodkach= położonóch= na= kierunkach= szlaków=
kulturowóchI= w= przópadku= gmK= tólka= –= szlaku= gana= fff= pobieskiegoK= t= kształtowaniu=
zagospodarowania= obszarów= turóstócznóch= należóW= uzależnić= rozwój= nowóch= terenów=
budownictwa= letniskowego= od= pełnego= ich= wóposażenia= w= infrastrukturę= sozotechnicznąI=
zapewnić= dostępność= strefó=brzegowej=zbiorników=wodnóch=wókorzóstówanóch=turóstócznie=
poprzez= traktowanie= jej= jako= przestrzeni= publicznejI= wókluczóć= z= zabudowó= rekreacójnej=
EletniskowejF= terenó= łąkowoJtorfowiskoweI= podnosić= estetókę= zabudowó= oraz= zachowówać=
naturalne= elementó= krajobrazu= Eukształtowanie= terenuI= zadrzewieniaI= oczka= wodne= itpKFI=
uwzględniać= funkcję= rekreacójną= zielonóch=pierścieniI= w=zakresie= wópoczónku= codziennego= =
i=świątecznegoI=wokół=miasta=iublinaK===

§ Transport drogowó= –= uwzględnienie= projektowanóch= elementów= infrastrukturó= drogowejI=
istotnóch= pod= względem= funkcjonowania= układu= docelowego= powiązań= drogowóch=
województwa=w=tóm=przede=wszóstkim=budowó=drogi=ekspresowej=pNTLpNONOK=====  =

§ blektroenergetóka J=oozwój=elektroenergetóki=w=województwie=obejmuje=przede=wszóstkim=
budowę= nowóch= źródeł= energii= konwencjonalnejI= rozwój= energetóki= na= bazie= odnawialnóch=
źródeł= oraz= rozbudowę= sóstemu= elektroenergetócznego= przesółowego= i= dóstróbucójnego=
zapewniającego= odbiorcom= pewność= zasilania= w= energię= elektróczną= o= wómaganóch=
parametrachK= wa= kluczowe= zamierzenia= inwestócójne= Eobok= zadań= określonóch= w= wókazie=
inwestócji=celu=publicznegoF=wpłówające=na=poprawę= funkcjonowania=układu=podstawowóch=
powiązań= elektroenergetócznóch= na= obszarze= województwa= lubelskiego= uznaje= się= mKinK=
budowę=OJ=torowej=linii=QMM=ks=Chełm=–=iublin=póstemowaK==

§ dospodarka odpadami J= hierunki= rozwoju= przestrzennego= województwa= w= zakresie=
gospodarki= odpadami= obejmują= działania= służące= zwiększaniu= zakresu= ich= utólizacjiI= co= =
w=konsekwencji=zmniejsza=ilość=odpadów=składowanóch=i=ogranicza=ich=negatównó=wpłów=na=
środowiskoK= wgodnie=z=mlanem=dospodarki=ldpadami=dla= tojewództwa= iubelskiego=OMNTI= =
a= także= wódanómi= decózjami= w= sprawie= zamknięcia= składowisk= odpadów= przójęto=
funkcjonowanie= V= regionów= gospodarowania= odpadami= komunalnómi= opartóch= docelowo= =
o=istniejąceI=realizowane=i=planowane=instalacje=przetwarzania=i=składowania=odpadówK=dmina=

===================================================
NO=cragment=drogi=ekspresowej=przebiegającó=przez=obszar=gminó=tólka=został=wóbudowanó=i=oddanó=do=użótkowania==
w=październiku=OMNQ=rK==



US=
=

tólka=zaliczona=została=do=oegionu=CentralnegoI=gdzie=instalacja=w=ramach=ofmlh=ma=bóć=
zlokalizowana= na= terenie= miasta= iublin= oraz= ookitnaK= aodatkowo= w= kształtowaniu=
zagospodarowania= przestrzennego= uznano= za= niezbędne= uwzględnianie= uciążliwości=
oddziałówania= istniejącóch= i= planowanóch= obiektów= składowaniaI= zbierania= i= utólizacji=
materiałów=niebezpiecznóchK=wgodnie=z=mwmti=na=terenie=gmK=tólka=nie=ma=aktualnie=takich=
obiektówK=

§ Bezpieczeństwo publiczne – dla=właściwego=funkcjonowania= regionalnego=portu=lotniczego=
wskazuje= się= strefę= ograniczeń= wósokości= zabudowó= obejmującą= fragmentó= gminW= tólkaI=
jełgiewI=dłuskI=mK=iublinI=mK=ŚwidnikK=oraz=adaptuje=się=lokalizacje=lotnisk=i=lądowisk=wraz=
z=zapewnieniem=możliwości=ich=rozwoju=funkcjonalnego=i=przestrzennegoK=aodatkowo=w=celu=
przeciwdziałania= ruchom= masowóm=ziemi= i= skutkom= erozji= brzegowej= jako=priorótetowe= na=
terenie= gmK= tólka= uznaje= się= zabiegi= techniczne= i= biologiczne= na= terenach= osuwiskowóchK=
tómienione= zostałó= również= terenó= zamknięte= na= terenie= gminó= tólkaI= obszar= mliszczón= =
dzK=ewK=NMNPLPK=

tskazane=w=mwmti= inwestócje=celu=publicznego=o=znaczeniu=ponadlokalnómI= przebiegające=przez=
obszar=gminó=wiejskiej=tólkaW==

§ _udowa= drogi= ekspresowej= pNTNP= od= granicó= województwa= przez= muławóI= hurówI= iublinI=
miaskiI= wamośćI= erebenne= do= granic= państwa= –= odcinek= przebiegającó= przez= obszar= gminó=
został=zrealizowanó=i=oddanó=do=użótkowaniaI==

§ _udowa=linii=elektroenergetócznej==OOM=ks=iublin=tschód=–=iublin=póstemowaNQI=

§ _udowa=OJ=torowej=linii=elektroenergetócznej==QMM=ks=Chełm=–=iublin=póstemowaK=

NPKNKOK ptrategia oozwoju tojewództwa iubelskiego na lata OMNQJ – OMOM Ez perspektówą do 
OMPM rKF 

ptrategia= oozwoju=tojewództwa= iubelskiego=na= lata=OMNQ=–=OMOM=z=perspektówą= do=OMPM= roku=
przójęta=została=uchwałą=kr=uuufsLRRVLOMNP=pejmiku=tojewództwa=iubelskiego=z=dnia=OQ=czerwca=
OMNP=rK=gest=to=dokument=programowóI=któró=określa=wizję=oraz=cele=i=kierunki=rozwoju=województwa=
lubelskiegoK=

tizją= rozwoju= województwa= lubelskiego=skonstruowana= jest= w=specóficznó= sposóbI= bowiem=nie=
przedstawia=stanu=docelowego=województwa=w=żadnóm=z=horózontów=czasowóchI=natomiast=nakreśla=
pożądane=procesóI=które=powinnó=zostać=zainicjowane=przez=ptrategięK=kależą=do=nich=mKinKW=

§ przóśpieszenie=przemian=strukturalnóchI=w=tóm=zmniejszanie=skali=zatrudnienia=w=rolnictwieI=

§ zastąpienie= modelu= rozwoju= tradócójnego= modelem= selektównómI= któró= opartó= jest= =
o=specjalizacje=i=innowacjeI=

§ przóśpieszenie=rozwoju=najważniejszóch=miast=regionuI=

§ poprawa=społecznej=i=gospodarczej=atrakcójności=regionuI=

§ poprawó=jakości=bazó=turóstócznej=regionuI=

§ zbudowanie=poczucia=wspólnotó=i=tożsamości=regionalnejK==

===================================================
NP=tspólnó=przebieg=drogi=ekspresowej=pNTLpNO 
NQ=wadanie=inwestócójne=nie=zostało=uwzględnione=w=zaktualizowanóm=mlanie=rozwoju=w=zakresie=zaspokojenia=obecnego=i=
przószłego= zapotrzebowania= na= energię= elektróczną= na= lata= OMNM= J= OMOR= ElutóI= OMNQ= rKFK= P mlanie= wagospodarowania=
tojewództwa nie= wskazano= planowanej= trasó=przebiegu= oraz= planowanego= napięciaK= mrzójęte= OOM= ks= wónika= z= analizó=
dotóchczasowóch= kierunków= rozwoju= gminó= oraz= sysWemu= elektroenergetócznego= regionuK= Analiza= dokumentów=
planistócznóch=gmin=ościennóchH w Wym miasWa Lublina wskaYujeH że=zamiennie=rozważana=jest=przebudowa=istniejącej=linii=
NNM=kv=iublin=tschód=EldlewniaF=–=iublin=póstemowa=na=OOM=ks 



UT=
=

t= ptrategii= wóróżniono= czteró= najważniejsze= strategiczne= cele= rozwoju= regionu= lubelskiego=
odnoszące=się= do=rozwoju=miastI=obszarów=wiejskichI=zwiększania= integracji=społecznej= i=dążenia=do=
innowacójności=Eoósunek=VFK=

=
oósunek VK Główne=cele=strategiczne=określone=w=poti=OMNQJ=OMOM=

ŹródłoW=ptrategia=oozwoju=tojewództwa=iubelskiego=na=lata=OMNQJOMOM=z=perspektówą=do=OMPM=rK=

ptrukturę= celów= rozwojowóch= i= kierunków= działańI= istotnóch= dla= gminó= wiejskiej= tólka=
przedstawiono=w=Tabeli=PMK==

Tabela PMK Cele=i=kierunki=działań=określone=w=poti=OMNQJOMOM=
ŹródłoW=opracowanie=własne=na=podstawie=poti=na=lata=OMNQ=–=OMOM=z=perspektówą=do=OMPM=rK=

Cel ptrategicznó „jfApTA”=

Cele 
operacójne 

NKN=oozwijanie=funkcji=metropolitarnóch=iublina==

NKO=tspieranie=ponadlokalnóch=funkcji=miast=

NKP=moprawa=skomunikowania=iublina=z=obszarami=metropolitarnómi=molski=i=zagranicó=

Cel ptrategicznó „lBpwAoY tfbgphfb”=

Cele 
operacójne=

OKN=moprawa=warunków=dla=wzrostu=konkurencójności=i=towarowości=gospodarstw=

OKO=oozwój=przetwórstwa=rolnoJspożówczego=

OKP= tzmocnienie= doradztwa= rolniczego= oraz= promowanie= i= wspieranie= inicjatów= współpracó=
rolników=i=mieszkańców=wsi=
OKQ= tspieranie= przedsiębiorczości= na= wsi= i= tworzenie= pozarolniczóch= miejsc= pracó= na= obszarach=
wiejskich=

OKR=tóposażanie=obszarów=wiejskich=w=infrastrukturę=transportowąI=komunalnąI=energetóczną=

Cel ptrategicznó „fkkltACYgklŚĆ”=

Cele 
operacójne=

PKN=tspieranie=najbardziej=perspektówicznóch=kierunków=badań=i=komercjalizacji=ich=wóników=

PKO=tspieranie=kierunków=kształcenia=na=poziomie=wóższómI=szczególnie=istotnóch=dla=przószłego=
rónku=pracó=regionu=oraz=mającóch=unikatowe=znaczenie=w=skali=regionu=
PKP= ptworzenie= sóstemu= naukowegoI= eksperckiego= i= wdrożeniowego= wsparcia= na= rzecz= rozwoju=
wóbranóch=sektorów=gospodarki=

PKQ=oozwijanie=sóstemu=kształcenia=dostosowanego=do=specófiki=regionu=

PKRtspieranie=małóch=i=średnich=przedsiębiorstw=

PKS=oozwój=społeczeństwa=informatócznego=

Cel ptrategicznó „fkTbdoACgA”=

Cele 
operacójne=

QKN=moprawa=wewnętrznego=skomunikowania=regionu=

QKO=tspieranie=włączenia=społecznego=

QKP= tzmacnianie= społecznej= tożsamości= regionalnej= i= rozwijanie= więzi= i= współpracó=
wewnątrzregionalnej=
QKQ=mrzełamówanie=niekorzóstnóch=efektów=przógranicznego=położenia=regionu=

QKR= oacjonalne= i= efektówne= wókorzóstanie= zasobów= przórodó= dla= potrzeb= gospodarczóch= i=
rekreacójnóchI=przó=zachowaniu=i=ochronie=walorów=środowiska=przórodniczego==



UU=
=

t= ptrategii= wóróżniono= T= tzwK= lbszarów= ptrategicznej= fnterwencji= ElpfF= stanowiącóch=
przestrzenne= odzwierciedlenie= potencjałów= i= problemów= rozwojowóch= wstępującóch= na= obszarze=
województwa= lubelskiegoK= pą= to=obszaró=o=znaczeniu= priorótetowóm=dla= pamorządu=tojewództwaK=
dmina=tólka=zaliczona=została=do=dwóch=obszarówW=iubelski obszar metropolitalnó=oraz=kowoczesna 
wieś=ETabela=PNFK=

Tabela PNK lbszaró=strategicznej=interwencjiI=w=któróch=znalazła=się=gmina=tólka= 
ŹródłoW=opracowanie=własne=na=podstawie=poti=na=lata=OMNQ=–=OMOM=z=perspektówą=do=OMPM=rK=

1. LUŁNLSOI OŁSRAR ÓNTROPOLITALNY 

 
=

7. NOPOCRNSNA PINŚ 

 

TYP OŁSRARUJ 
lbszar=funkcjonalnó=ośrodka=metropolitalnegoK=
CNCHY OŁSRARUH RJAPISOA PROŁLNÓOPNJ 
oegionalnó= biegun= wzrostuI= oddziałówującó= na= caló=
regionI= o= znaczącej= roli= w= molsceK= ld= kilkunastu= lat=
następnuje= w= nim= przestrzenne= skupienie= ludnościI=
działalności= gospodarczejK= tzrastająca= intensówność=
osadnictwa=odziałówuje=na=gminó=sąsiadujące=z=iublinemI=
przez= nadanie= im= nowóch= ról= ekonomicznóch==
i= mieszkaniowóchK= kajwiększómi= słabościami= obszaru=
ilj= są= niedostosowanó= do= potrzeb= układ=
komunikacójnóI= niski= stopień= funkcjonalnej= integracji=
obszaruI= wósoka= koncentracja= zagrożeń= wónikającóch==
z=suburbanizacjiK 
INTNRPNNCJAJ 
mowinna= obejmować= działania= mające= na= celu=
zwiększenieW= Ekolejowej= i= drogowejF= dostępności=
komunikacójnej=z=dużómi=miastamiI=wewnątrzregionalnej=
dostępności= komunikacójnej= stolicó= regionu= z= innómi=
miastami=województwa=oraz=w=obrębie=kształtującego=się=
iljK= monadto= interwencja= powinna= mieć= na= celu=
wspieranie= działań= na= rzecz= podnoszenia=
konkurencójnościI= dążenia= do= rozwijania= gospodarki=
niskoemisójnejI= usprawnienie= i= integrację= sóstemów=
gospodarki=komunalnejI=rozwój=instótucji=nauki=i=kulturóI=
rozwój= i= promocję= turóstókiI= kompleksową= rewitalizacjęI=
wspieranie=rozwiązań==integrującóch=przestrzeń=w=zakresie=
zagospodarowania=przestrzennegoK=

TYP OŁSRARUJ 
lbszaró=intensównej=produkcji=rolniczejI=obszar=rozwoju=
gospodarki= hodowlanejI= obszar= rozwoju= gospodarki=
róbackiejK=
CNCHY OŁSRARUH RJAPISOA PROŁLNÓOPNJ 
tósoce= zróżnicowanó= stan= zainwestowania= przestrzeni=
rolniczejI= z= enklawami= zaawansowanóch= specjalizacji=
wósokotowarowej= produkcji= rolnej= oraz=
drobnotowarowej==
i= niedoinwestowanej= gospodarki= rolnejK= lbszar= róbacki=
charakterózują=duże=zasobó=obiektówI=rezerwó=obszarów=
ogroblowanóch= Emożliwóch= do= wókorzóstania==
w=gospodarce=róbackiejF=oraz=tradócje=hodowli=róbK=
INTNRPNNCJAJ 
aziałania= mające= na= celu= wsparcie= inicjatów= na= rzecz=
edukacji= i= podnoszenia= kompetencji= rolnikówI= wsparcie=
tworzenia= i= rozwoju= rónków= hurtowóch= produktów=
rolnóchI=wsparcie=rozwoju=grup=producenckichI=wsparcie=
rozwoju= zakładów= przetwórstwaI= zakładów= branżó=
mięsnej= i= mleczarskiejI= wsparcie= rozwoju= infrastrukturó=
gospodarki= róbackiejI= uzupełnienie= sieć= dróg==
i=wóposażenia=w=infrastrukturę=komunalną=oraz=zaplecza=
sanitarnegoI= rozbudowę= i= modernizację= infrastrukturó=
elektroenergetócznej= i= gazowej= w= celu= umożliwienia=
poboru= zwiększonej= ilości= energii= ze= źródeł=
rozproszonóchK=



UV=
=

NPKNKPK ptrategia oozwoju mowiatu iubelskiego na lata OMNSJ – OMOO Ez perspektówą do roku 
OMPMF  

ptrategia= oozwoju= iokalnego= mowiatu= iubelskiego= na= lata= OMNSJOMOO= Ez= perspektówą= do= roku=
OMPMF=określa=kierunki=rozwoju=społecznoJgospodarczego=powiatu=oraz=precózuje=najważniejsze=cele=
oraz= zamierzenia= inwestócójne= na= lata= OMNSJOMOO= Ez= perspektówą= do= OMPMrKFI= które= ściśle= są=
skorelowane=z=nową=perspektówą= finansową=rnii=buropejskiej=na= lata=OMNQJOMOM=z=uwzględnieniem=
dodatkowego= okresu= związanego= z= zarządzaniem= finansowóm= funduszami= pomocowómi= rnii=
buropejskiej= i= obejmuje= lata= OMNSJOMOO= Ez= perspektówą= do= OMPMrKFK= ptrategia= dostosowana= jest= do=
nowego=modelu=politóki=regionalnej=w=molsceK=

tizja= rozwoju= powiatu= lubelskiego= zgodnie= ze= ptrategią= została= sformułowana= w= następującó=
sposóbW=  

t roku OMOO powiat lubelski będzie obszaremW 

§ z bardziej rozwiniętą gospodarką lokalną, efektównie wókorzóstującą swoje potencjałó 
rozwoju; 

§ przójaznóm mieszkańcom i inwestorom oraz sprzójającóm aktówizacji zawodowej oraz 
rozwojowi przedsiębiorczości, kulturó i usług rekreacójnoJsportowóch; 

§ bardziej zintegrowanóm społecznie z mniejszóm poziomem ubóstwa i wókluczenia 
społecznego; 

§ bezpiecznóm oraz dobrze rządzonóm, ze sprawną i otwartą na współpracę i innowacje 
administracją publicznąK 

=katomiast= misja= brzmi= W= jisją powiatu lubelskiego jest stworzenie lepszóch warunków do żócia 
dla mieszkańców poprzez poprawę dostępu do infrastrukturó, podniesienie poziomu oświató i ochronó 
zdrowia, a także zapewnienie bezpieczeństwa publicznego i ograniczenie negatównóch zjawisk 
wókluczenia społecznego a także rozwój przedsiębiorczości i sektora rolnego przó udziale samorządu 
kierującego się zasadami współdziałania i partnerstwaK 

tizja= rozwoju=powiatu=będzie=realizowana=w=podziale=na=priorótetowe=obszaró=rozwoju= ETabela=
POFK= rszczegółowieniem= priorótetowóch= obszarów= rozwoju= = jest= NO= celi= operacójnóch= oraz=
kilkadziesiąt=działań=służącóch=realizacji=założeń=strategicznóchK=

Tabela POK mriorótetowe=obszaró=rozwoju=wóznaczone=w=ptrategii=oozwoju=mowiatu=iubelskiego=na=
lata=OMNSJOMOO=Ez=perspektówą=do=roku=OMPMF=
ŹródłoW=opracowanie=własne=na=podstawie=pomi=na=lata=OMNSJOMOO=Ez=perspektówą=do=roku=OMPMF=

mriorótet N 
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ 
oozwiniętó rónek pracó 
i sprawnie funkcjonująca 
gospodarka=

Tworzenie= atrakcójnej= przestrzeni= dla= inwestorówI= turóstów= oraz=
mieszkańcówI=jako=kluczowó=warunek=rozwoju=społecznoJgospodarczegoK==
Cele operacójneW 
NKN=oozwój=infrastrukturó=poprawiającej=funkcjonowanie=lokalnej=gospodarki=
NKOK=moprawa=efektówności=sektora=rolnego=i=przetwórczego=
NKPK=oozwój=przedsiębiorczości=pozarolniczej=oraz=samozatrudnienia=
NKQK= oozwój= branżó= turóstócznej= w= oparciu= o= zintegrowane= produktó=
turóstóczne=

mriorótet O 
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ 
iepszó dostęp do 
infrastrukturó i usług 
publicznóch poprawiającóch 
jakość żócia mieszkańców 

wrównoważonó=rozwój= i= poprawa= jakości= żócia= poprzez= zwiększenie= udziału=
odnawialnóch= źródeł= energii= w= strukturze= energetócznejI= poziomu=
bezpieczeństwa= w= wómiarze= zdrowotnóm= i= społecznóm= oraz= ograniczenie=
barier=w=dostępie=do=edukacjiK=
Cele operacójneW 
OKNK=oozwój=infrastrukturó=sprzójającej=ochronie=środowiska=naturalnego=
OKOK=moprawa=dostępności=do=usług=ochronó=zdrowia=i=profilaktóki=zdrowotnej=
OKPK= tzrost= poziomu= wókształcenia= oraz= jakości= usług= edukacójnóch==
w=powiecie=
OKQK=tzrost=dostępności=do=usług=kulturóI=sportu=oraz=rekreacji=



VM=
=

OKRK=oozwój=usług=i=inicjatów=na=rzecz=integracji=społecznej=

mriorótet P 
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ 
pprawna i przójazna dla ludzi i 
biznesu administracja=

fdea= otwartej= i= sprawnej= administracji= powinna= prowadzić= do= większej=
efektównościI= przejrzóstości= i= zaangażowania= władz= oraz= obówateli= w=
realizację=wspólnóch=zadańK=
Cele operacójneW 
PKNK=moprawa=stanu=bezpieczeństwa=publicznego=
PKOK=moprawa=jakości=rządzenia=w=powiecie=oraz=cófrózacji=administracji=
PKPK=jarketing=gospodarczó=

NPKOK rtAorkhltAkfA tYkfhAgĄCb w alhrjbkTÓt pwCwbBiA ilhAikbdl 

NPKOKNK ptrategia oozwoju dminó tólka na lata OMMTJOMOM 

ptrategia=oozwoju=dminó=tólka=na= lata=OMMTJOMOM=została=przójęta=uchwałą=kr=usLUULMT=oadó=
dminó= tólka= z= dnia= ON= listopada= OMMT= rK= ptrategia= pełni= kluczową= rolęI= jako= generalnó= plan=
postępowania=władz=samorządowóchI=partnerów=gospodarczóch=i=społecznóchI=którzó=mogą=się=na=nią=
powołówać= w=procesie=pozóskiwania= środków=zewnętrznóch=oraz=w=oparciu= o=nią= budować= własne=
planó=strategiczneK=gako=podstawowe=punktó=odniesienie=do=określenia=strukturó=celów=operacójnóch=
rozwoju= lokalnego= w= gminie= tólka= zostałó= przójęte= cele= rozwoju= regionalnego= sformułowane= =
w= dokumentach= szczebla= regionalnego= i= krajowegoI= tjK= karodowóch= ptrategicznóch= oamach=
ldniesienia= OMMTJOMNP= Ekarodowej= ptrategii= ppójnościFI= mrogramie= lperacójnóm= „oozwój= molski=
tschodniej”I= ptrategii= oozwoju= tojewództwa= iubelskiego= na= lata= OMMQJOMOM= oraz= oegionalnóm=
mrogramie=lperacójnóm=tojewództwa=iubelskiego=OMMTJOMNPK=

dmina=tólka=nie=ma=określonej=wizji=rozwojuI=w=dokumencie=zapisana=została=jedónie=misjaK=ja=
ona=na=celu=określenieI=co=samorząd=gminó=chciałbó=osiągnąć=w=okresie=objętóm=niniejszą=misją=i=jest=
oparta= na= konkretnóch= zasobachI= szansach= i= możliwościach= rozwojuK= ka= podstawie= powóższóch=
założeń= określona= została= misja= gminó= tólka= –= jako= generalnó= cel= strategicznóW= bfektówne 
wókorzóstanie potencjału ludzkiego, gospodarczego, kulturowego i przórodniczego gminó tólka  
w celu radókalnej poprawó jej atrakcójności inwestócójnej oraz warunków zamieszkania, zachowania 
walorów naturalnóch oraz dalszego wzmocnienia jej pozócji w regionie, wónikającej z rdzeniowego 
położenia w ramach kształtującego się lubelskiego obszaru metropolitalnegoK= Tak= sformułowana=
misja= nawiązuje= do= sąsiedztwa= gminó= z= dwoma= miastamiW= iublinem= i= ŚwidnikiemI= określanómi=
mianem= iubelskiego= wespołu= jiejskiegoI= tworzącómi= rdzeń= iljI= co= w= przószłości= będzie=
skutkowało=wzmocnieniem=relacji=międzó=nimi=a=obszarem=gminóK=mrzejawem=takiej=sótuacji=będzie=
mK= inK= rozwój= funkcji= mieszkaniowejI= rozwój= funkcji= turóstócznoJrekreacójnej= o= charakterze=
podmiejskimI=lokalizowanie=obiektów=infrastrukturó=o=charakterze=metropolitalnóm=oraz=podniesienie=
atrakcójności= inwestócójnej=gminóK=tónikać=mogą=z= tego=także=skutki=negatówneI= jak=dezintegracja=
ekonomicznaI= społecznaI= ekologiczna= i= przestrzenna= gminóI= zagrożenia= dla= produkcji= rolnejI=
dewastacja=zasobów=przórodniczóch=gminó=oraz=presja=ze=stronó=władz=miejskich=iublina=i=Świdnika=
na=poszerzenie=obszaru=tóch=miast=kosztem=terenów=gminó=tólkaK=

wgodnie= ze= ptrategiąI= abó= dążyć= do= realizacji= misji= dminó= należó= określić= zgodne= z= nimi= celeK=
alatego= w= strategii= wóróżnione= zostałó= następujące= poziomó= planowania= strategicznegoW= cele=
strategiczne= operacójne= oraz= kierunki= działańK= = = t= ptrategii= wóróżniono= pięć= celów= strategicznóch=
operacójnóchI=dla=któróch=określone=zostałó=kierunki=działania=w=celu=dążenia=do=ich=realizacji=ETabela=
PPFK==



VN=
=

Tabela PPK Cele=strategiczne=operacójne=rozwoju=ptrategii=oozwoju=dminó=tólka=na=lata=OMMTJOMOM=
ŹródłoW=opracowanie=własne=na=podstawie=podt=na=lata=OMMTJOMOM=

Cel strategicznó operacójnó N 
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ 
wwiększenie atrakcójności 
inwestócójnej gminó=

hierunki działańW 
NKNK=tóznaczenie=stref=aktówności=gospodarczejI=łatwo=dostępnóch=
komunikacójnie=i=kompleksowo=wóposażonóch=w=infrastrukturę=technicznąK==
NKOK=tóznaczenie=i=uzbrojenie=nowóch=terenów=zabudowó=mieszkaniowejI=
porządkujące=rozwój=przestrzennó=gminó=i=warunki=funkcjonowania=lokalnego=
rónku=nieruchomościK==
NKPK=tspieranie=przedsiębiorczości=EinformacjaI=zachętó=podatkoweI=sprawna=
obsługa=inwestorów=w=rrzędzie=dminóFK==
NKQK=wwiększenie=dostępności=do=sieci=internetowej=szerokopasmowejI=
poprawiające=standardó=obsługi=mieszkańców=i=funkcjonowanie=
przedsiębiorczościK==

Cel strategicznó operacójnó O 
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ 
oozszerzanie funkcji 
metropolitalnóch iubelskiego 
wespołu jiejskiego na obszarze 
gminó 

hierunki działańW  
OKNK=iokalizowanie=inwestócji=o=znaczeniu=metropolitalnómI=rzutującóch=na=
funkcjonowanie=i=rozwój=całego=iubelskiego=wespołu=jiejskiego=EnpK=
regionalnó=port=lotniczóI=obwodnica=iublinaFK=
OKOK=tókorzóstanie=lub=stworzenie=specjalnóch=warunków=prawnoJfiskalnóch=
dla=napłówu=innowacójnóch=przedsiębiorstwX=może=to=nastąpić=npK=poprzez=
włączenie=się=w=lubelską=podstrefę=ppecjalnej=ptrefó=bkonomicznej=
brolmAoh=jielec=lub=mark=Technologicznó=w=ŚwidnikuK==

Cel strategicznó operacójnó P 
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ 
modniesienie spójności gminó=

hierunki działańW  
PKNK=hompleksowe=wóposażenie=gminó=w=infrastrukturę=drogowąI=polegające=
zarówno=na=poprawie=powiązań=drogowóch=z=centrum=gminóI=jak=i=pomiędzó=
obszarami=peróferójnómi=wewnątrz=jej=obszaruK=pzczególna=uwaga=powinna=
bóć=położona=na=ukształtowanie=sieci=dróg=lokalnóch=zapobiegającóch=
dezintegracójnóm=skutkom=powstania=obwodnicó=iublinaK==
PKOK=ptworzenie=odpowiedniego=sóstemu=lokalnego=transportu=zbiorowego=
Epowiązanego=z=transportem=miasta=iublina=lub=samodzielnegoFI=ułatwiającego=
poruszanie=się=w=obrębie=gminóK==
PKPK=mrowadzenie=przedsięwzięć=o=charakterze=społecznómI=zmierzającóch=do=
wzmocnienia=stopnia=identófikacji=z=gminą=ze=stronó=jej=mieszkańcówI=
niezależnie=od=okresu=zamieszkiwania=na=jej=obszarzeK==

Cel strategicznó operacójnó Q 
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ 
wapewnienie rozwoju 
zrównoważonego gminó 

hierunki działańW 
QKNK=oozwój=rolnictwa=ekologicznegoI=wókorzóstującego=proceduró=
agrotechniczne=oparte=na=naturalnóch=środkachI=a=nastawionego=na=
zwiększającó=się=popót=na=zdrową żównośćK==
QKOK=mrodukcja=energii=odnawialnej=w=oparciu=o=biomasęI=pozwalająca=zarówno=
na=uzóskanie=energii=ze=źródeł=dotóchczas=pomijanóchI=jak=i=npK=na=
zagospodarowanie=obszarówI=któróch=dotóchczasowó=sposób=użótkowania=
rolniczego=przestał=bóć=opłacalnóK==
QKPK=oozwój=infrastrukturó=turóstócznoJrekreacójnejI=wókorzóstującej=naturalne=
zainteresowanie=walorami=gminó=tólka=ze=stronó=mieszkańców=pobliskiego=
iublinaK==
QKQK=oozwój=infrastrukturó=ochronó=środowiska=sieci=kanalizacji=sanitarnóch==
i=oczószczania=ściekówK==

Cel strategicznó operacójnó R 
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ 
tzmocnienie kapitału 
społecznego gminó 

hierunki działańW 
RKNK=oozwój=infrastrukturó=społecznej=wpłówającej=na=poziom=wókształcenia==
i=sposób=społecznego=funkcjonowania=mieszkańców=EszkołóI=bibliotekiI=domó=
kulturóFK==
RKOK=oozwój=sóstemu=edukacji=ustawicznej=dorosłóchI=przede=wszóstkim=pod=
kątem=zwiększenia=możliwości=elastócznego=dostosowówania=się=do=zmian=na=
rónku=pracóK==
RKPK=ptworzenie=sóstemu=stópendialnego=dla=młodzieżó=uczącej=sięI=
umożliwiającego=zdobócie=wókształcenia=przez=uzdolnione=osobó=pochodzące=
z=uboższóch=rodzinI=również=w=ośrodkach=oświatowóch=i=akademickich=
oddalonóch=od=gminóK==

=

=



VO=
=

pzczegółowa= forma= realizacji= założeń= ptrategii= została= określona= w= mlanie= lperacójnómI= gdzie=
planowane= jest= wdrożenie= i= realizacja= konkretnóch= przedsięwzięćI= przede= wszóstkim= o= charakterze=
inwestócójnómK=

ptrategia= wskazujeI= jako= najważniejsze= obszaró= działań= kształtowanie= powiązań= z= miastamiW=
iublinem= oraz= Świdnikiem= i= korzóstanie= z= szansI= jakie= przónosi= bardzo= dobra= lokalizacja= gminóK=
mlanowanó= są= również= działania= niezwiązane= z= procesem= suburbanizacjiI= międzó= innómi= rozwój=
rolnictwaI=czó=turóstókiK=

NPKOKOK iokalnó mrogram oewitalizacji dminó tólka na lata OMNTJOMOP 

iokalnó= mrogram= oewitalizacji= dminó= tólka= na= lata= OMNTJOMOP= został= przójętó= rchwałą= nr=
uuusffKOOPKOMNT=oadó=dminó=tólka=z=dnia=U=września=OMNT=rK=mrace=nad=wókonaniem=dokumentu=
zostałó=oparte=o=tótóczne=jinistra=oozwoju=w=zakresie=rewitalizacji=w=programach=operacójnóch=na=
lata= OMNQJOMOM= z= sierpnia= OMNS= rK= mrogram= oewitalizacji= wókazuje= powiązania= z= dokumentami= na=
szczeblu= krajowóm= tjK= molska= OMPM=Trzecia= cala= kowoczesności=aługookresowa= ptrategia= oozwoju=
hrajuI= ptrategia= na= ozecz= ldpowiedzialnego= oozwoju= do= roku= OMOM= Ez= perspektówą= do= OMPMFI=
hrajowa=ptrategia=oozwoju=oegionalnego=OMNMJOMOMI=oegionóI=jiastaI=lbszaró=tiejskieI=honcepcja=
mrzestrzennego= wagospodarowania= hraju= oraz= programów= na= szczeblu= regionalnóm= i= lokalnóm= tjK=
ptrategia= oozwoju= tojewództwa= iubelskiego= na= lata= OMNQJOMOM= Ez= perspektówą= do= roku= OMPMFI=
ptrategia= oozwoju=mowiatu=iubelskiego=na= lata= OMNSJOMOO= Ez=perspektówą=do= roku=OMPMFI=ptrategia=
oozwiązówania=mroblemów=ppołecznóch=dminó=tólkaI=ptrategia=oozwoju=dminó=tólkaK==

wgodnie=z=wótócznómi=dmina=tólka=wóznaczóła=obszar=zdegradowanó=oraz=obszar=rewitalizacjiI=
które=zostałó=wóbrane=zgodnie=z=obowiązującómi=wómogami=na=podstawie=analiz=przeprowadzonóch=
w=diagnozie=do=mrogramu=oewitalizacjiK=ka= ich=podstawie=wóznaczonó=został= obszar=zdegradowanó=
podzielonó= na= S= podobszarów= będącóch= jednocześnie= sołectwamiW= gakubowice= jurowaneI= aługieI=
tólkaI=Świdnik=jałóI=Turka=osK=_orekI=Łuszczów=arugiK=mriorótetowo=zgodnie=z=logiką=rewitalizacji=
potraktowano=zjawiska= społeczne= i= to=stan=krózósowó= w= ich=obszarze=determinuje=objęcie= obszarem=
rewitalizacji= danej= miejscowościK= mozostałe= czónniki= z= zakresu= gospodarkiI= środowiska= czó=
przestrzenne= i= techniczne= także=muszą= wóstępować= na= terenieI= któró= objętó=będzie= rewitalizacjąK= wa=
taki= obszar= uznano= obszaró= sołectwW= gakubowice= jurowaneI= aługieI= Turka= osK= _orek= w= częściI=
Łuszczów=arugiK==



VP=
=

=
oósunek NMK pchemat=obszarów=rewitalizacji=wóznaczonóch=w=gminie=tólka=

ŹródłoW=opracowanie=własne=na=podstawie=iokalnego=mrogramu=oewitalizacji=dminó=tólka=na=lata=OMNTJOMOP=  

tizja= stanu= obszaru= po= przeprowadzeniu= rewitalizacjiI= a= więc= jej= planowanó= efekt= brzmi=
następującoW wapewnienie na obszarze rewitalizacji dostępu do podstawowej infrastrukturó dla dobrej 
jakości żócia, dbałość o atrakcójne miejsca pracó, gwarancja edukacji dostosowanej do potrzeb  
i aspiracji mieszkańców, zwiększenie obecności kulturó w żóciu społeczności lokalnej, przełamanie 
wókluczenia społecznego, troska o środowisko naturalne – stworzenie dobróch i bezpiecznóch 
warunków żócia dla obecnóch i przószłóch mieszkańcówK==

Środkiem=do=jej=realizacji=są=planowane=cele=rewitalizacji=oraz=odpowiadające=zidentófikowanóm=
potrzebom= rewitalizacójnóm= kierunki= działań= mające= na= celu= eliminację= lub= ograniczenie=
negatównóch=zjawiskK=tóodrębnić=można=R=celów=rewitalizacójnóchW=

§ Cel=NK=jodernizacja=infrastrukturó=służącej=rewitalizacjiI=

§ Cel=OK=oozwój=społeczności=przez=wsparcie=rodzinóI=

§ Cel=PK=Aktówizacja=zawodowa=i=wsparcie=przedsiębiorczościI=

§ Cel=QK=tzrost=zaangażowania=społeczności=lokalnej=obszaru=rewitalizacji=poprzez=działania=
integrująceI=

§ Cel=RK=moprawa=strefó=przestrzennoJfunkcjonalnej=terenów=rewitalizacjiK=

Cel=N=oraz=Cel=R=obejmują= ingerencję=w=strukturę=przestrzenną=gminóK=Cel=N=proponuje=znaczącą=
modernizację= obiektu= w= gakubowicach= jurowanóch= oraz= dostosowanie= przestrzeni= publicznóch= =
w=miejscowościach=osK=_orek=oraz=Łuszczóków=arugi=do=potrzeb=dzieciI=młodzieżó=i=seniorówK=Cel=R=
zakłada=wókorzóstanie=na=cele=rekreacji=i=wópoczónku=niezagospodarowane=przestrzenie=wóstępujące=
na= podobszarach= rewitalizacjiK= wakładane= jest= również= pełnienie= w= przószłości= przez= nie= funkcji=
turóstócznejK= tłaśnie= w= te= cele= wpisują= się= niektóre= planowane= projektó= i= przedsięwzięcia=
inwestócójneI=najważniejsze=z=nich=wómienione=zostałó=w=poniższej=tabeli=ETabela=PQFK=



VQ=
=

Tabela PQK mrojektó= i=pomósłó=iokalnego=mrogramu=oewitalizacji=dminó=tólka= na= lata=OMNTJOMOP=
wpisujące=się=w=działania=przestrzenne=
ŹródłoW=opracowanie=własne=na=podstawie=imodt=na=lata=OMNTJOMOP=

kazwa projektu jiejsce realizacji 
Cel rewitalizacji w 

jaki wpisuje się 
pomósł 

modmiot realizującó 

mrzebudowa=starego=budónku=rrzędu=
dminó=tólka=ze=zmiana=funkcji=
użótkowej=na=Centrum=Aktówności=
iokalnej=wraz=z=filią=biblioteki=jako=
multimedialne=centrum=wiedzóI=kulturó=i=
informacji=w=miejscowości=gakubowice=
jurowaneK 

gakubowice=
jurowane= Cel=NK= dmina=tólka=

Adaptacja=terenu=w=rejonie szkołó=w=
Łuszczowie=arugim= Łuszczów=arugi= Cel=NK=L=Cel=RK= dmina=tólka=

jodernizacja=i=rozbudowa=budónku=
szkołó=w=Łuszczowie=arugimK= Łuszczów=arugi= Cel=NK= dmina=tólka=

modniesienie=poziomu=integracji=
społecznej=poprzez=zagospodarowanie=
terenu=wokół=“lrlika”=na=lsiedlu=_orek=
na=potrzebó=społeczno=kulturalne=
mieszkańców=w=tóm=dzieci=i=osób=
starszóchK=

lsiedle=_orek= Cel=RK= dmina=tólka=

_iblioteka=multimedialnóm=miejscem=
spotkań=i=rozwoju=talentów=mieszkańców=
obszaru=rewitalizacjiK=

lsiedle=_orek= CelK=N= dminna=_iblioteka=
mubliczna=w=tólce=

=

NPKOKPK mrogram lchronó Środowiska na lata OMNTJOMOM z  perspektówą do roku OMOQ dla dminó 
tólka 

mrogram=lchronó=Środowiska= na= lata=OMNTJOMOM=z=perspektówą=do=roku=OMOQ=dla=dminó=tólka=
został= przójętó=rchwałą= nr= uuufffKOMPKOMNT=oadó=dminó=tólka= z=dnia= O=czerwca= OMNT= rK= gest=on=
podstawowóm= narzędziem= prowadzenia= politóki= ochronó= środowiska= na= terenie= gminóK= tedług=
założeń= sporządzenie= takiego= programu= doprowadzi= do= poprawó= środowiska= naturalnegoI=
efektównego=zarządzania=środowiskiemI=zapewni=skuteczne=mechanizmó=chroniące=środowisko=przez=
degradacjąI=a=także=stworzó=warunki=dla=wdrożenia=wómagań=obowiązującego=w=tóm=zakresie=prawaK=
Takie= opracowanie= określa= politókę środowiskowąI= wóznacza= cele= i= zdania= środowiskoweI= które=
odnoszą=się= do=aspektów=środowiskowóch=usóstematózowanóch=według=priorótetówK=ja= on=na=celu= =
w= przószłości= spełniać= rolę= narzędzia= pracó= ułatwiającego= i= przóspieszającego= rozwiązówanie=
poszczególnóch=zagadnieńK==

mrogram= lchronó= Środowiska= jest= zgodnó= z= dokumentami= wóższego= szczebla= tjK= dokumentami=
europejskimiI= krajowómiI= wojewódzkimi= oraz= powiatowómiK= rwzględnia= także= założenia= określone= =
w= innóch= dokumentach= lokalnóchK= gest= zgodnó= z= takimi= dokumentami= nadrzędnómiI= jakW=
Długookresowa= ptrategia= oozwoju= hrajuK= molska= OMPMK= Trzecia= cala= kowoczesnościI= ptrategia=
oozwoju= hraju= OMOMI= ptrategia= „_ezpieczeństwo= bnergetóczne= i= Środowisko”I= ptrategia=
innowacójności= i= efektówności=gospodarki=„aónamiczna=molska=OMOM”I=ptrategia= rozwoju=transportu=
do= OMOM= roku= Ez= perspektówą= do= OMPM= rokuFI= ptrategia= zrównoważonego= rozwoju= wsiI= rolnictwa= =
i= róbactwa= na= lata= OMNOJOMOMI= ptrategia= „pprawne= maństwo= OMOM”I= ptrategia= rozwoju= sóstemu=
bezpieczeństwa=narodowego=ozeczópospolitej=molskiej=OMOOI=hrajowa=strategia=rozwoju=regionalnego=
OMNMJOMOMW=regionóI=miastaI=obszaró=wiejskieI=ptrategia=oozwoju=hapitału=iudzkiego=OMOMI=ptrategia=
oozwoju=hapitału=ppołecznego=OMOMI=molitóka=energetóczna=molski=do=OMPM=rokuK=



VR=
=

mo=analizie=i=diagnozie=stanu=środowiska=gminó=tólka=do=programu=zostałó=wóznaczone=cele=na=
podstawie= zdefiniowanóch= zagrożeń= i= problemówI= możliwości= finansowaniaI= celów= dokumentów=
wóższego=szczebla=oraz=dokumentów=lokalnóchK=moniżej=przedstawione=zostaną=zadanie=mogące=mieć=
znaczenie=przó=tworzeniu=dokumentuI=jakim=jest=studium=ETabela=PRFK=

Tabela PRK tókaz==wóbranóch=zadań=wóznaczonóch=w=ramach=mrogramu=lchronó=Środowiska=na=lata=
OMNTJOMOM=z=perspektówą=do=roku=OMOQ=dla=dminó=tólka=
ŹródłoW=opracowanie=własne=na=podstawie=mlŚdt=na=lata=OMNTJOMOM=z=perspektówą=do=roku=OMOQ=

kazwa zadania lkres realizacji gednostka 
odpowiedzialna hierunek interwencji 

mrzebudowa=drogi=gminnej=nr=NNOQTMi=Edziałka=
nr=VUPF=w=Łuszczowie=mierwszóm=wraz=z=
przebudową=drogi=krajowej=nr=UO=i=wókonaniem=
węzła=J=rondo=i=węzeł=przesiadkowó=Edługość=
odcinka=poniżej=N=kmFK=

OMNTJOMOM= dmina=tólka= lchrona=klimatu=i=
jakości=powietrza=

mrzebudowa=ulK=aębowej=i=ulK=Świerkowej=w=
Turce=wraz=z=wókonaniem=węzła=
przesiadkowego=i=przebudową=skrzóżowania=z=
drogą=krajową=nr=UO=J=oondo=na=drodze=krajowej=

OMNTJOMOM= dmina=tólka= lchrona=klimatu=i=
jakości=powietrza=

jodernizacja=i=remont=istniejącóch=dróg=
gminnóch=Edługość=odcinka=poniżej=N=kmF= OMNTJOMOQ= dmina=tólka= lchrona=klimatu=i=

jakości=powietrza=

lchrona=obszarów=o=korzóstnóm=klimacie=
akustócznóm=poprzez=uwzględnianie=ich=w=
jiejscowóch=mlanach=wagospodarowania=
mrzestrzennegoK=

OMNTJOMOQ= dmina=tólka= wagrożenie=hałasem=

mreferowanie=niekonfliktowóch=lokalizacji=
obiektów=usługowóch=i=przemósłowóchK= OMNTJOMOQ= dmina=tólka= wagrożenie=hałasem=

ptosowanie=rozwiązań=technicznóch=i=
organizacójnóch=zapobiegającóch=nadmiernej=
emisji=hałasu=do=środowiskaK=

OMNTJOMOQ= warządcó=dróg= wagrożenie=hałasem=

lgraniczanie=powstawania=źródeł=pól=
elektromagnetócznóch=na=terenach=gęstej=
zabudowó=mieszkaniowej=na=etapie=planowania=
przestrzennego=oraz=wprowadzenie=zagadnienia=
pól=elektromagnetócznóch=do=jiejscowóch=
mlanów=wagospodarowania=mrzestrzennegoK=

OMNTJOMOQ= dmina=tólka= mromieniowanie=
elektromagnetóczne=

mrowadzenie=ewidencji=przódomowóch=
oczószczalni=ścieków=i=zbiorników=
bezodpłówowóchK=

OMNTJOMOQ= dmina=tólka= dospodarowanie=
wodami=

tspieranie=finansowe=budowó=indówidualnóch=
sóstemów=oczószczania=ścieków=Egłównie=na=
terenach=zabudowó=rozproszonej=i=obszarach=
trudnóch=do=skanalizowaniaI=gdzie=jest=to=
prawnie=dozwoloneFK=

OMNTJOMOQ= dmina=tólka= dospodarowanie=
wodami=

_ieżąca=konserwacja=i=utrzómanie=cieków=
wodnóchK= OMNTJOMOQ=

twjirt=w=

iublinie=
dospodarowanie=

wodami=

honserwacja=rowów=melioracójnóch= OMNTJOMOQ=

Właściciele=
gruntówI=

dmina=tólkaI=
twjirt=w=

dospodarowanie=
wodami=



VS=
=

kazwa zadania lkres realizacji gednostka 
odpowiedzialna hierunek interwencji 

iublinie=

_udowa=i=modernizacja=sieci=kanalizacji=
sanitarnej=na=terenie=gminó=Edo=N=kmFK= OMNTJOMOQ= dmina=tólka= dospodarka=wodnoJ

ściekowa=

_udowa=i=modernizacja=sieci=wodociągowej=na=
terenie=gminó=Einwestócje=do=N=kmFK= OMNTJOMOQ= dmina=tólka= dospodarka=wodnoJ

ściekowa=

_udowa=nowóch=przółączó=do=sieci=
wodociągowej=i=kanalizacójnejK= OMNSJOMOO= dmina=tólka= dospodarka=wodnoJ

ściekowa=

wrekultówowanie=gleb=zdegradowanóch=w=
kierunku=leśnóm=lub=rolnómK= OMNTJOMOQ= mrzedsiębiorcó= dospodarka=wodnoJ

ściekowa=

ldbiór=i=zagospodarowanie=odpadów=
komunalnóch=–=odbiór=odpadów=komunalnóchK= OMNSJOMOQ= dmina=tólka=

dospodarka=odpadami=i=
zapobieganie=

powstawaniu=odpadów=

fdentófikacja=i=likwidacja=dzikich=wósópisk=
śmieciK= OMNSJOMOQ= dmina=tólka=

dospodarka=odpadami=i=
zapobieganie=

powstawaniu=odpadów=

bgzekwowanie=zapisów=wónikającóch=z=ustawó=
o=utrzómaniu=czóstości=i=porządku=w=gminie=i=
regulaminu=utrzómania=czóstości=i=porządkuK=

OMNSJOMOQ= dmina=tólka=
dospodarka=odpadami=i=

zapobieganie=
powstawaniu=odpadów=

rsuwanie=wórobów=zawierającóch=azbest=z=
dminó=tólkaK= OMNSJOMOQ=

dmina=tólkaI=
jieszkańcóI=

rrząd=
jarszałkowski=
tojewództwa=
iubelskiego=

dospodarka=odpadami=i=
zapobieganie=

powstawaniu=odpadów=

_ieżące=i=zrównoważone=utrzómówanie=zieleni=
na=terenie=dminó=tólkaK= OMNSJOMOS= dmina=tólka= wasobó=przórodnicze=

rwzględnianie=w=jiejscowóch=mlanach=
wagospodarowania=mrzestrzennego=oraz=
dokumentach=planistócznóch=form=ochronó=
przórodóK=

OMNSJOMOS= dmina=tólka= wasobó=przórodnicze=

mdk=_udowa=ścieżek=ekologicznóchI=
rowerowóch=wraz=z=małą=infrastrukturą=
informacójnoJturóstóczną=Eprojekt=ptK=„lchronaI=
regeneracja=i=zrównoważone=wókorzóstanie=
obszaru=katura=OMMM=_óstrzóca=gakubowicka”K=

OMNTJOMNU= dmina=tólka= wasobó=przórodnicze=

_ieżąca=konserwacja=form=ochronó=przórodóK= OMNSJOMOS=
dmina=tólkaI=

jarszałekI=oalŚ=
iublin=

wasobó=przórodnicze=

mrowadzenie=rejestru=zakładów=zwiększonego=i=
dużego=rózóka=wóstąpienia=poważnóch=awarii=
przemósłowóch=EwaoI=wwoFK=

OMNTJOMOP=

tojewódzki=
fnspektor=

panitarnó=w=
iublinieI=

tojewódzka=
homenda=ptrażó=

możarnej=w=
iublinie=

wagrożenia=poważnómi=
awariami=



VT=
=

NPKPK tkflphf al wjfAkY pTrafrj rtAorkhltAŃ f hfborkhÓt 
wAdlpmlaAoltAkfA mowbpTowbkkbdl djfkY tÓihA 

t=okresie=przójmowania=od=mieszkańców=wniosków=dotóczącóch=ptudiumI=tjK=od=PM=czerwca=OMNS=
rK= do=OV= lipca=OMNS= rK= do=rrzędu= gminó=tólka= wpłónęło=NNN=wnioskówI=w= tóm=wniosek=tódziału=
……………KK=rrzędu=dminó=tólka=o=uwzględnienie=RRR=wniosków=pozaproceduralnóch=złożonóch=
przez= mieszkańców=gminó= J= w= dalszej=części=opracowania= za= liczbę= wniosków=złożonóch= w=czasie=
proceduró= podaje= się= SSSK= monadto= P= wnioski= zostałó= złożone= w= procedurze= po= terminie= składania=
wnioskówK==

Złożone=wnioski= dotóczółó=VSU=działek=ewidencójnóchK=kajwięcej= wniosków=złożono=dla= obrębu=
Turka= –= NMQ= wnioski= ENSQ= działkiF= oraz= Świdnik= aużó= –= TT= wniosków= ENOT= działekF= i= Łuszczów=
mierwszó= –= TT= wniosków= ENMP= działkiF= K= katomiast= najmniej= wniosków= złożono= dla= obrębu=
gakubowice=jurowane=–=P=wnioski=EP=działkiF=oraz=Świdnik=jałó=tieś=–=T=wniosków=ENO=działekFK=
aokładną=specófikę=rozmieszczenia=działek=objętóch=wnioskami=prezentuje=oósunek=NNK=

=
oósunek NNK iokalizacja=działekI=na=które=złożono=wnioski=do=zmianó=studium=

ŹródłoW=opracowanie=własne=na=podstawie=danóch=rd=tólka=

w= uwagi= na= faktI= iż= część= z= analizowanóch= wniosków= dotóczółó= więcej= niż= jednej= działki=
ewidencójnejI= przedmiot= wniosków= przeanalizowano= w= odniesieniu= do= działek= ewidencójnóchK=
ptrukturę= zgeneralizowanóch= treści= wniosków= w= odniesieniu= do= działek= ewidencójnóch= prezentuje=
tókres=NTK=



VU=
=

=
pozostałeI=w=tómW=zmiana=linii=zabudowó=i=korekta=układu=komunikacójnego=ET=dzK=ewKFI=komunikacja=lotnicza=ES=dzK=ewKFI=zabudowa=

przemósłowoJusługowa=ER=dzK=ewKFI=zabudowa=wielorodzinnaJjednorodzinna=ER=dzK=ewKFI=działka=budowlana=i=zmiana=linii=zabudowó=ER=dzK=
ewKFI=działka=budowlanoJusługowa=EQ=dzK=ewKFI=zwiększenie=powierzchni=budowlanej=EP=dzK=ewKFI=zabudowa=mieszkaniowa=i=zabudowa=

zagrodowa=EP=dzK=ewKFI=zabudowa=mieszkaniowa=wielorodzinna=lub=zabudowa=mieszkaniowa=jednorodzinna=EP=dzK=ewKFI=zabudowa=
wielorodzinna=EP=dzK=ewKFI=zabudowa=mieszkaniowa=z=usługami=lub=zabudowa=zagrodowa=EP=dzK=ewKFI=zmianó=w=zakresie=terenów=zieleni=ER=
dzK=ewKFI=działka=budowlanaLzabudowa=zagrodowaLdziałka=budowlanoJusługowa=EO=dzK=ewKFI=korekta=układu=komunikacójnego=i=usunięcie=

terenu=zieleni=EO=dzK=ewKFI=nie=uwzględnianie=na=działce=stacji=transformatorowej=EO=dzK=ewKFI=zabudowa=mieszkaniowa=
jednorodzinnaLzabudowa=zagrodowa=EO=dzK=ewKFI=zabudowa=niska=EO=dzK=ewKFI=zabudowa=zagrodowa=z=dopuszczeniem=usług=EO=dzK=ewKFI=

cmentarz=EN=dzK=ewKFI=działka=budowlanoJprzemósłowa=EN=dzK=ewKFI=działalność=wótwórcza=bądź=hodowlana=w=rolnictwie=EN=dzK=ewKFI=działka=
rekreacójnoJbudowlana=EN=dzK=ewKFI=terenó=lasów=EN=dzK=ewKFI=zbiornik=wodnó=EN=dzK=ewKFK==

tókres NUK wgeneralizowana=treść=wniosków=w=odniesieniu=do=działek=ewidencójnóch=objętóch=
wnioskami=złożonómi=do=zmianó=studium=w=gminie=tólka 

ŹródłoW=opracowanie=własne=na=podstawie=danóch=rd=tólka=

ptruktura=przedmiotowa=wniosków=wskazujeI=że=najczęściej=wnioskowano=o=„działkę=budowlaną”I=
bez= wskazania= konkretnego= przeznaczania= EokK= PRB= wszóstkich= działek= ewidencójnóch= objętóch=
wnioskamiF= oraz= o= zabudowę= mieszkaniową= jednorodzinną= EokK= PRB= wszóstkich= działek=
ewidencójnóch= objętóch= wnioskamiFI= co= stanowi= okK= TMB= wszóstkich= działekI= na= które= złożono=
wnioskiK= tśród= pozostałóch= funkcji= znacznó= udział= stanowią= wnioski= złożone= na= zabudowę=
mieszkaniową= jednorodzinną= z= usługami= i= zabudowę= mieszkaniową= z=usługami= EokK= SB= wszóstkich=
działek=ewidencójnóch=objętóch=wnioskamiFI= na=zabudowę=mieszkaniową=bez=skonkretózowania=czó=
wniosek= dotóczó= zabudowó= mieszkaniowej= jednorodzinnej= czó= zabudowó= mieszkaniowej=
wielorodzinnej= EokK= PB= wszóstkich= działek= ewidencójnóch= objętóch= wnioskamiFI= na= zabudowę=
zagrodową= EokK= PB= wszóstkich= działek= ewidencójnóch=objętóch=wnioskamiF= oraz=wnioski= dotóczące=
zmian= parametrów= w= planach= miejscowóch= EokK= PB= wszóstkich= działek= ewidencójnóch= objętóch=
wnioskamiF=lub=korektó=układu=komunikacójnego=EokK=QB=wszóstkich=działek=ewidencójnóch=objętóch=
wnioskamiFK=tśród=pozostałóch=funkcji= znacznó=udział= stanowią=wnioski=złożone=na=zabudowę= bez=
określonego= przeznaczenia= –= VB= działek= „korekta= układu= komunikacójnego”= dotóczół= zagadnień=
związanóch= ze= zmianami= przebiegu= planowanóch= drógI= a= także= zwężeniem= lub= poszerzeniem= dróg=
istniejącóchI= któróch= wóznaczone= w= miejscowóch= planach= linie= rozgraniczające= ingerowałó= =
w=wielkość=prówatnóch=działekK=

t= procedurze= sporządzania= niniejszego= ptudium= do= rrzędu= dminó= wpłónęło= NS= wniosków= od=
organów=i=instótucji=właściwóch=do=opiniowania=i=uzgadniania=projektu=ptudium=ETabela=PSFK=tnioski=
złożone= przez= instótucje= branżowe= oraz= instótucje= uzgadniające= i= opiniujące= w= przeważającej=
większości=mają=charakter=informującó=o=ewentualnóch=ograniczeniach=oraz=możliwościach=rozwojuK=
t= przewadze= odnoszą= się= one= do= obszaru= całej= gminó= tólka= zawierając= ogólne= informacje= =

35Ę

35Ę

6Ę

4Ę

3Ę

3Ę

3Ę
2Ę

1Ę 1Ę 7Ę
TYiałka buTowlana

YabuTowa miesYkaniowa jeTnoroTYinna

YabuTowa miesYkaniowa jeTnoroTYinna Y
usługamiIYabuTowa miesYkaniowa Y usługami
korekWa ukłaTu komunikacyjnego

YabuTowa miesYkaniowa

YabuTowa YagroTowa

Ymiana paramWerów w planacU miejscowycU

YabuTowa miesYkaniowa jeTnoroTYinna i korekWa ukłaTu
komunikacyjnego lub Ymiana linii YabuTowy
YabuTowa usługowa

Ymiana prYeYnacYenia TYiałki

poYosWałe



VV=
=

i= wskazania= do= kierunków= rozwojuK= hilka= wniosków= odnosi= się= poszczególnóch= działek=
ewidencójnóch=i=zmianó=ich=aktualnego=przeznaczeniaK==

Tabela PSKtókaz=wniosków=złożonóch=przez=instótucje=do=zmianó=ptudium=
ŹródłoW=opracowanie=własne=na=podstawie=danóch=rd=tólka=

ipK aata wpłówu 
wniosku 

kazwa instótucji 

Treść wniosku 

N= NO=lipca=
OMNS=rK=

oegionalnó=warząd=dospodarki=todnej=w=tarszawie=–=warząd=wlewni=w=muławach=
ulK=S=pierpnia=RAI=OQJNMM=muławó=

= =

NF t=studium=i=planie=jest=wóznaczenie=zasięgu=wód=powodziowóch= rzeki=_óstrzócó=EartK=UUf=
ustK= R= ustawó= mrawo= wodneFI= oraz= wprowadzenie= na= obszarach= szczególnego= zagrożenia=
powodzią= ograniczeń= w= użótkowaniu= zgodnie= z= artK= UUl= ustK= N= przedmiotowej= ustawóK=
lbszaró= zagrożone= powodzią= znajdują= się= na= mapach= zagrożenia= powodziowegoI= które= to=
zostałó= przekazane= do= rrzędu= dminó= w= kwietniu= OMNRrK= oraz= dostępne= na= stronie=
internetowej=pod=adresem=mapóKisokKgovKpl=

OF wgodnie=z=artK=NNU=ustawó=mrawo=wodne=w=miejscowóm=planie=i=studium=należó=uwzględnić=
ustalenia= planów= zagospodarowania= wodami= na= obszarze= dorzeczaK= mlan= gospodarowania=
wodami=na=obszarze=dorzecza=tisłó=opublikowanó=jest=w=jonitorze=molskim=E=kr=QV=pozK=
RQV=z=OMNNrKF=

PF t=dokumentach=stosować=należó=określenia=i=nazewnictwo=zgodne=z=ustawą=mrawo=wodne=
z=NU=lipca=OMMNrK=

O= NP=lipca==
OMNS=rK=

tojewódzki=warząd=jelioracji=i=rrządzeń=todnóch=lddział=w=iublinie=

=ulK=_ursaki=NTI=OMJNRM=iublin=

tnosi=się=o=wprowadzenie=do=przedmiotowego=planu=następującóch=zapisówW==

NF aopuszczającego=budowę=obiektów=hódrotechnicznóch=w=korótach=rzekK=
OF wabraniającego=nowej=zabudowó=w=dolinach=rzecznóch=na=obszarach=szczególnego=

zagrożenia=powodziąK=

P= NP=lipca==
OMNS=rK=

warząd=aróg=tojewódzkich=w=iublinie=
ulK=Turóstóczna=TaI=OMJOMT=iublin=

wapewnienie= dla= drogi= wojewódzkiej= nr= UOO= iublin= –= mort= iotniczó= ŚwidnikI= parametrów=
technicznóch= i= użótkowóch= jak= dla= drogi= klasó= d= EgłównaFI= w= tóm= szerokości= w= liniach=
rozgraniczającóch= minK= OR= m= zgodnie= z= oozporządzeniem= jinistra= Transportu= i= dospodarki=
jorskiej= z=dnia=O=marca=NVVVrK= w=sprawie=warunków=technicznóch= jakim=powinnó=odpowiadać=
drogi=publiczne=i=ich=usótuowanie=LjKtK=azK=rK=z=OMNSr=pozK=NOQ=LK====

Q= NR=lipca==
OMNS=rK=

mdb=aóstróbucja=pKAK=lddział=iublin=
ulK=darbarska=ON=OMJPQM=iublin=

NF=wagospodarowanie=terenu=należó=wókonać=w=sposób=niekolidującó=z=istniejącómi=urządzeniami=
elektroenergetócznómiK=

OF= rsunięcie= kolizji= istniejącóch= urządzeń= elektroenergetócznóch= z= planowanóm=
zagospodarowaniem= terenuI= w= tóm= wókonanie= potrzebnóch= obostrzeń= oraz= ochronó=
przeciwporażeniowej=na=napowietrznóch=sieciach=elektroenergetócznóch=w=miejscach=skrzóżowań=
tego= wómagającóchI= powstałóch= w= wóniku= zmian= odbówać= się= będzie= kosztem= i= staraniem=
fnwestora= projektowanego= zagospodarowania= według= odpowiedniego= porozumienia= lub= umowó=
zawartej=z=właścicielem=sieci=elektroenergetócznejK=

PF=kależó=dopuścić=budowęI=modernizacjęI=rozbudowę= i= przebudowę=elektroenergetócznóch=linii=
napowietrznóch= średniego= i= niskiego= napięcia= w= wókonaniu= napowietrznóm= z= zastosowaniem=
przewodów=izolowanóchK=

QF= mrzółączenie= do= sieci= elektroenergetócznej= planowanóch= obiektów= EnieruchomościF= lub=
zwiększenie= mocó=elektrócznej= do= istniejącóchI= nastąpi= zgodnie= z= ustawą= mrawo= energetóczneI=
gdó= spełnione= będą= warunki= techniczne= i= ekonomiczne= przółączenia= oraz= dostarczania= energii=
elektrócznej=na=podstawie=stosowanej=umowó=z=właścicielem=sieci=po=zrealizowaniu=określonóch=
przez=niego=warunków=przółączeniaK==



NMM=
=

RF= ala= potrzeb= przółączenia= nowóch= odbiorcówI= wzrostu= zapotrzebowania= na= moc= i= energię=
elektrócznąI=modernizacji=istniejącóch=sieci=elektroenergetócznóch=należó=przewidzieć=możliwość=
budowó=linii=średniego=i=niskiego=napięcia=oraz=stacji=transformatorowóchK==

SF= _udowa= wnętrzowóch= stacji= transformatorowóchI= winna= bóć= zlokalizowana= na= gruncie==
o= uregulowanóm= stosunku= prawnóm= w= miejscu= określonóm= mK= inK= tómogami= technicznómiI==
z=dostępem=do=drogi=i=możliwością=dojazdu=sprzętu=ciężkiegoK==

TF= iokalizację= elektroenergetócznóch= linii= kablowóch= wraz= ze= złączami= należó= przewidówać==
w=zarezerwowanóch=pasach=technologicznóch=E=w=pasach=drogowóchFK==

mowinien=to=bóć=teren=stale=dostępnó=dla=służb=eksploatacójnóchI=z=możliwością=dojazduK==

UF= t= planowanej= zabudowie= należó= uwzględnić= strefó= ochronne= E= pasó= technologiczneF= pod=
istniejącómi= i= przewidówanómi= liniami= napowietrznómi= średnich= i= wósokich= napięćK=
wagospodarowanie= w= obszarze= strefó= ochronnej= pod= liniami= napowietrznómi= jest= możliwe= pod=
warunkiem=spełnienia=wómagań=obowiązującóch=przepisów=i=uzgodnienia=z=właścicielem=sieciK=

VF= iokalizacja= budónku= musi= spełniać= zapisó= oozporządzenia= jinistra= Środowiska= z= dnia= PM=
października= OMMPrK= w= sprawie= dopuszczalnóch= poziomów= pól= elektromagnetócznóch==
w=środowisku=oraz=sposobów=sprawdzania=dotrzómania=tóch=poziomów=EazK=rK=nr=NVOI=pozK=NUUO=
i=NUUPF=

NMF=ptrefó=ochronne=–=ograniczeń=w=sposobie=użótkowania=terenu=–=pod=liniami=napowietrznómi=
średnich=napięć=powinnó=wónosić=NR=m=E=po=TIR=od=osi=liniiI=po=obu=jej=stronachF=a=dla=linii=NNM=ks=
–=QM=m=Epo=OM=m==od=osi=linii=po=obu=stronachFK=

NNF= oealizacja= Erezerwacja= terenu= i= budowaF= urządzeń= elektroenergetócznóch= do= połączenia=
urządzeń= wótwórczóch= z= siecią= przedsiębiorstwa= energetócznego= leżó= w= gestii= inwestora= tóch=
urządzeńK==

NOF= tartości= dostępnóch= mocó= przółączeniowóch= dla= źródeł= przółączanóch= do= sieci=
elektroenergetócznej= o= napięciu= znamionowóm= wóższóm= niż= N= ks= na= obszarze= działania= mdb=
aóstróbucja=pKAK=zamieszczone=są=na=stronie=wwwKlublinKpgedóstróbucjaKpl==

NPF=mrzó=planowanóch=zadrzewieniach=należó=zachować=wómagane=przepisami=odległości=gałęzi==
i=drzew=od=urządzeń=linii=elektromagnetócznóchK=

R= NU=lipca==
OMNS=rK=

tojewódzki=pztab=tojskowó=w=iublinie=
ulK=ppadochroniarzó=RI=OMJMQP=iublin=

tnioskuje=o=W==

rmieszczenie= w= treści= opracowań= zapisuI= że= wszelkie= projektowane= na= terenach= objętóch=
niniejszóm=studium=oraz=planem=miejscowóm=stałe=oraz=tómczasowe=obiektó=o==wósokości=równej=
i= wóższej= od= RM= m= nad= poziomem= terenuI= należó=zgłaszać= przed= wódaniem= pozwolenia= na= ich=
realizację= do= właściwego= organu= wojskowego= –= pzefostwa= płużbó= ouchu= iotniczego= pił=
wbrojnóch=om=EazK=rK=z=OMMP=rKI=kr=NPMI=pozK=NNVP=z=późnK=zmKFK=

S= NV=lipca==
OMNS=rK=

wespół=iubelskich=marków=hrajobrazowóch=lśrodek=wamiejscowó=w=iubartowie=

ulK=iubelska=SUI=ONJNMM=iubartów=

kależó=zwrócić=uwagę=na=następujące=problemóW=

NF=lchronę=ekosóstemów=biologicznie=czónnóch=i=zapewnienia=niezbędnej=łączności=międzó=nimiK=

OF= kależó= przewidzieć= odpowiednio= szerokie= przerwó= w= zwartóch= ciągach= zabudowó= dla=
utrzómania= łączności= pomiędzó= ekosóstemami= i= stworzenia= możliwości= w= miarę= swobodnego=
przemieszczania=się=dzikich=zwierzątK=

PF=lchronę=obszarów=eksponowanóch=widokowo=E=dolin=rzecznóchI=punktówI=panoram=i=otwarć=
widokowóchF=przed=wóznaczaniem=nowóch=terenów=budowlanóchK=

QF= kie= wóznaczanie= terenów= budowlanóch= na= obszarach= zalewowóch= E= zagrożonóch= powodzią==
i=potopieniamiFK=

RF= kie= należó= wóznaczać= terenów= EciągówF= budowlanóch= przólegającóch= bezpośrednio= do=
kompleksów=leśnóch=J==zalecane=minimum=PM=m=od=linii=lasuK=

T= NV=lipca==
molskie=dórnictwo=kaftowe=i=dazownictwo=pA=w=tarszawie==J=lddział=w=panoku=

ulK=pienkiewicza=NOI=PUJRMM=panok=



NMN=
=

OMNS=rK=
NK=tnioskuje=o=toI=bó=w=zmianie=studium=W=

NF= ka= mapie= studium= zaznaczóć= przebieg= gazociągów= kopalnianóchI= lokalizację= odwiertów=
czónnóch=i=zlikwidowanóchI=ośrodki=technologiczneI=granice=obszarów=i=terenów=górniczóch=oraz=
granice=złóż=gazu=ziemnegoK=

OF=t=części=tekstowej=studium=umieścić=zapisW=„=ld=odwiertów=czónnóch=należó=zachować=strefę=
wolną= od= zabudowó= o= promieniu= r= Z= RM= m= a= od= odwiertów= zlikwidowanóch= strefę= wolną= od=
zabudowó=o=promieniu=r=Z=R=mFK=

PF= t= części= tekstowej= studium= umieścić= zapis= o= konieczności= zachowania= wómaganóch=
przepisami= odległości= lokalizowanóch= obiektów= od= gazociągów= kopalnianóch= i= od= urządzeń=
technicznóch=znajdującóch=się=na=terenie=ośrodków=technologicznóch=kopaliK==

QF= t= części= tekstowej= studium= wprowadzić= zapis= umożliwiającó= na= terenie= dminó= tólka=
prowadzenie=prac=poszukiwawczóch=tjK=badań=geofizócznóch=i=wierceń=za=gazem=ziemnóm=i=
ropą=naftowąI=budowó=infrastrukturó=technicznej=związanej=z=eksploatacją=złóż=ropó=naftowej=
i=gazu=ziemnego=oraz=eksploatacje=odkrótóch=zasobówK=

U= OM=lipca==
OMNS=rK=

tojewódzki=rrząd=lchronó=wabótków=

ulK=Archidiakońska=QI=OMJNNP=iublin=

= =

mropozócje=zapisówW=

NF=t=odniesieniu=do=zabótków=wpisanóch=do=rejestruI=działania=w=zakresieW=

· mrowadzenia=prac=konserwatorskichI=restauratorskich=lub=robót=budowlanóchI=
· mrowadzenia=badań=konserwatorskichI=badań=archeologicznóchI=
· mrzemieszczania=zabótkuI=
· aokonówania=podziału=zabótkuI=
· wmianó=przeznaczenia=lub=sposobu=korzóstania=z=zabótkuI=
· rmieszczania=na=zabótku=urządzeń=technicznóchI=tablicI=reklam=oraz=napisówI=
· modejmowania= innóch=działańI= które=mogłóbó=prowadzić=do= naruszenia= substancji= lub=

zmianó=wóglądu=zabótku=–=

tómajają= uzóskania= pozwolenia= konserwatorskiego= w= formie= decózji= administracójnejK= mrace=
mogą= zostać= poprzedzone= wódaniem= zaleceń= konserwatorskich= zgodnie= z= odpowiednimi=
przepisami=szczegółowómiK=

OF=mozwolenie=na=budowę=lub=rozbiórkę=zabótków=niewpisanóch=do=rejestru=a=ujętóch=w=gminnej=
ewidencji=zbótków=Eo=ile=zostanie=on=utworzona=i=wprowadzona=zarządzeniem=tójtaF=wómagają=
uzgodnienia= z= tutejszóm= urzędem= zgodnie= z= odrębnómi= przepisami= J= = a= do= czasu= jej= założenia==
w=odniesieniu=do=zabótków=ujętóch=wojewódzkiej=ewidencjiK=

PF= mrace= ziemne= prowadzone= w= obrębie= wpisanóch= do= rejestru= stanowisk= archeologicznóch=
wómagają= przeprowadzenia= badań= archeologicznóch= w= formie= nadzoruK= ka= badania= te= należó=
uzóskać= pozwolenie= ithwK= mlanowane= w= obrębie= stanowisk= archeologicznóch= zamierzenia=
inwestócójne= mKinK= związane= z= budową= nowóch= budónków= i= inwestócji= liniowóch= EdrogiI= sieciI=
melioracjeI= infrastruktura= technicznaFI= któróm= towarzószą= prace= ziemne= i= przekształcenia=
naturalnego= ukształtowania= wómagają= wcześniejszego= uzgodnienia= w= celu= uzóskania= zaleceń=
konserwatorskich=dla=przedmiotowej=inwestócjiK=

t= przópadku= ujawnienia= podczas= pozostałóchI= nienadzorowanóch= archeologicznie= prac=
ziemnóch= i= budowlanóch= przedmiotówI= które= posiadają= cechó= zabótku= archeologicznego= EnpK=
fragmentó= naczóń= glinianóchI= szklanóchI= kafliI= fragmentó= konstrukcji= murowanóchI=
drewnianóchI= wórobó=metalowe= znaleziska= monetarneI= materiałó=kostne= będące= pozostałością=
pochówkówI= itpKF=osobó=prowadzące=robotó=obowiązane=są=wstrzómać=wszelkie=prace=mogące=
uszkodzić= lub= zniszczóć= odkróte= zabótkiI= a= także= zabezpieczóć= je= odraz= miejsce= ich= odkrócia= =
i= niezwłocznie= zawiadomić= iubelskiego= tojewódzkiego= honserwatora= wabótków= lub= tójta=
dminóK=

V= OM=lipca==
OMNS=rK=

oegionalnó=aórektor=lchronó=Środowiska=w=iublinie=

ulK=oównoległa=QaI=MOJOPR=tarszawa=

= =

kależó=uwzględnić=następujące=zagadnienia=z=zakresu=ochronó=środowiskaW=

NF=mrzepisó=działu=sff=lchrona=środowiska=w=zagospodarowaniu=przestrzennóm=i=przó=realizacji=
inwestócji=oraz=artK=NNQustawó=z=dnia=ON=kwietnia=OMMN=rK=mrawo=ochronó=środowiska=EtjK=azK=rK=z=
OMNS=rK=pozKSTOFK=



NMO=
=

OF=mrzepisó=artK=N=ustK=O=pkt=O=i=PI=artK=NR=ustK=O=i=P=ustawó=z=dnia=OT=marca=OMMP=rK=o=planowaniu=i=
zagospodarowaniu=przestrzennóm=EtjK=azK=rK=z=OMNR=rKI=pozK=NVV=z=późnK=wmKFK=

PFmrzepisó=artK=VR=ustK=N=ustawó=z=dnia=V=czerwca=OMNN=rK=mrawo=geologiczne=i=górnicze=EtjK=azK=rK=
z=OMNR=pozK=NVSFK=

QF=mrzepisó=oamowej=aórektówó=todnej= Eaórektówa=OMMMLSMLtb=marlamentu=buropejskiego=i=
radó= z=dnia= OP= października= OMMMrK= ustanawiająca= ramó=wspólnotowego=działania= w= dziedzinie=
politóki=wodnejF=oraz=działu=fff=ustawó=z=dnia=NV=lipca=OMMN=rK=mrawo=wodne=EtjK=azK=rK=z=OMNR=rK=
pozK= QSVF= –= projektowane= zagospodarowanie= terenu= musi= umożliwiać= spełnienie= = celów=
środowiskowóch= dla= jednolitóch= części= wód= podziemnóch= i= powierzchniowóchI= określonóch= w=
„mlanie=gospodarowania=wodami=w=obszarze=dorzecza=tisłóW=Ejm=z=OMNN=rK=kr=QVI=pozK=RQVFK=

RF= przepisó= aórektówó= piedliskowej= oraz= aórektówó= mtasiej= Eaórektówa= oadó= VOLQPLbtd= z=
ONmaja=NVVO=rK=w=sprawie=ochronó=siedlisk=przórodniczóch=oraz=dzikiej=faunó=i=floró=i=aórektówa=
OMMVLNQTLtb= = marlamentu= buropejskiego= i= radó= z= PM= listopada= OMMV= rK= w= sprawie= ochronó=
dzikiego=ptactwa=oraz=ustawó=z=NS=kwietnia=OMMQ=rK=o=ochronie=przórodó=EtKjK=azK=rK=z=OMNR=rKI=pozK=
NSRNFI=w=szczególności=przepisó=rozdziału=OK=

kależó=uwzględnić=takżeW=

NF=Aktualne=zakazó=i=ograniczenia=wónikające=z=wóstępowania=na=obszarze=gminó=istniejącóch=i=
projektowanóch=obszarów=chronionóchI=wómienionóch=w=artK=S=ustawó=z=dnia=NS=kwietnia=OMMQ=rK=
o=ochronie= przórodó=EtKjK= azK= rK=z=OMNR= rKI= pozK= NSRN=z=późnK= wmKFI= w=szczególności= dotóczące=
obszaru= katura= OMMMW= _óstrzóca= gakubowiecka= mieMSMMVS= oraz= lbszaru= Chronionego=
hrajobrazu=aolina=CiemięgiNRX=

OF=udokumentowanó=dłównó=wbiornik=tód=modziemnóch=kr=QMS=kiecka=iubelska=EiublinFK=

NM= OM=lipca==
OMNS=rK=

Agencja=kieruchomości=oolnóch==lddział=Terenowó=w=iublinie=

pekcja=zamiejscowa=gospodarowania=zasobem=w=kiemcach=

ulK=ieonów=QVI=ONJMOR=kiemce=

= =

pkłada=wnioski=dla=nieruchomości=położonej=w=obrębieW=

NF=Świdnik=aużóI=oznaczonej=nr=NMTO=o=zmianę=przeznaczenia=na=–=teren=upraw=polowóch=L=omI=

OF= Łuszczów= ffI= oznaczonej= SRQLPI= SRRLP= o= zmianę= przeznaczenia= na= J= = teren= zabudowó=
mieszkaniowej=L=jkI=na=całej=powierzchni=przedmiotowej=nieruchomości=z=likwidacją=tólnej=linii=
zabudowóI=

PF=TurkaI= oznaczonej= nr= NUVTLN=o=zmianę=przeznaczenia= na= J= = teren=zabudowó=mieszkaniowej= L=
jkI=na=całej=powierzchni=nieruchomościK=

NN= OS=lipca==
OMNS=rK=

warząd=tojewództwa=iubelskiego=rrząd=jarszałkowski==
tojewództwa=iubelskiego=w=iublinie=
=ulK=Artura=drottgera=QI=OMJMOV=iublin=

= =

mrzó= sporządzeniu= zmian= studium= obowiązują= ustalenia= zawarte= w= mlanie= wagospodarowania=
mrzestrzennego= tojewództwa= iubelskiego= przójętóm= uchwałą= kr= ufLNSOLOMNRK= t= strukturze=
funkcjonalnoJprzestrzennej=województwa=lubelskiego=ErodzK=sfKOF=gmina=tólka=położona=jest=w=
miejskim= obszarze= funkcjonalnóm= ośrodka= wojewódzkiego= –= iubelskim= lbszarze=
jetropolitarnóm=oraz=w=obszarze=rolniczej=przestrzeni=produkcójnej=w=strefie=wóżónnej=roślinnej=
rolniczej= przestrzeni= produkcójnejK= oozwijające= się= tutaj= amorficzne= układó= osadniczo= –=
gospodarcze= wómagają= ukierunkowanóch= działań= w= zakresie= gospodarki= przestrzennejI=
zapewniającóch= ich= właściwe= funkcjonowanieK= t= części= gminó= znajduje= się= obszar= zielonego=
pierścienia= aglomeracji= lubelskiejK= t= tóm= obszarze= wskazuje= się= rozwój= gospodarki= rolnej=
ukierunkowanej= na= obsługę żówicielską= aglomeracji= oraz= zagospodarowanie= służące= funkcji=
rekreacójno=–=wópoczónkowejK=

mrzez=teren=gminó=tólka=przebiegają=główne=powiązania=transportowe=oparte=o=drogi=krajowe=i=
wojewódzkie= oraz= linie= kolejoweI= dla= któróch= przójmuje= się= zasadę= wzmacniania= ich= funkcji=
poprzez= rozwój= infrastrukturó= transportowej= zapewniającej= sprawność= powiązań=
komunikacójnóchI= minimalizującej= zagrożenia= bezpieczeństwa= publicznego= oraz= kolizje= z=
elementami=regionalnej=sieci=ekologicznejK==

monadto=na=terenie=gminó=przebiegają=korótarze=ekologiczne=o=znaczeniu=regionalnóm=stanowiące=
element= pasmowó= obszaru= nadrzędnej= funkcji= przórodniczej= = oraz= elementó=obszarowe= układu=

===================================================
NR=lbszaró=te=zostałó=już=utworzoneK=



NMP=
=

naturalnegoI= dla= któróch= obowiązuje= zasada= przóporządkowania= wszelkich= działań= utrzómaniu=
ciągłości= powiązań= ekologicznóch= oraz= podporządkowanie= wszelkiej= działalności= utrzómaniu=
wartości=przórodniczóchK==

dmina= tólka= położona= jest= w= miejskim= obszarze= funkcjonalnóm= ośrodka= wojewódzkiego= –=
iubelskim= lbszarze= jetropolitalnómK= t= związku= z= tóm= honcepcja= mrzestrzennego=
wagospodarowania=hraju=OMPM=oraz=mwmti=wskazuje=dla=tego=obszaru=następujące=cele=rozwoju=
zagospodarowania= przestrzennegoW=
J= wzmocnienie= funkcji= metropolitalnóch= rdzenia= ilj= jako= ośrodka= polarózacji= wiedzó= i=
innowacjiI=

J=wzmocnienie=powiązań=funkcjonalno=–=przestrzennóch=ośrodków=osadniczóch=iljI==

J=króstalizowanie=strukturó=przestrzennej=ilj=w=kierunku=jej=optómalizacji=funkcjonalnejK=

dmina= położona= jest= w= obszarze= funkcjonalnóm= o=znaczeniu= regionalnómW= rozwoju= gospodarki=
żówieniowejK= ala= tóch= obszarów= jako= wiodące= kierunki= zagospodarowania= mwmti= wskazujeWI=
Jprodukcje=rolnąI=

Jrozwój=bazó=przetwórstwa=rolnoJspożówczegoI=

Jrozwój=agroturóstóki=jako=formó=wzbogacenia=funkcjonalnego=obszarów=wiejskichI=

Jrozwój=infrastrukturó=turóstócznejI==

Jprodukcje=zdrowej=żównościI=

Jrozwój=infrastrukturó=technicznej=i=transportowejK=

=ka= terenie= objętóm= zmianą= studium= znajdują= się= zadania= i= inwestócje= celu= publicznego= o=
znaczeniu=ponadlokalnómW=

NF=budowa=drogi=ekspresowej=pNTNSI==

OF=budowa=OJtorowej=linii=QMMks=Chełm=–=iublin=póstemowaI=

PF=budowa=linii=elektroenergetócznej=iublin=tschód=J==iublin=póstemowa=NTK=

NO= OT=lipca==
OMNS=rK=

molska=ppółka=dazownictwa=ppK=w=oKoK==lddział=w=Tarnowie=

ulK=_androwskiego=NSI=PPJNMM=Tarnów=

wakład=w=iublinie=

ulK=aiamentowa=NRI=OMJQTN=iublin=

= =

NF=ka=obszarze=dminó=tólka=posiadamó=infrastrukturę=gazowniczą średniego=ciśnieniaK=

OF= kie= wnosimó= uwag= do= przedłożonej= zmianó= studium= uwarunkowań= i= kierunków=
zagospodarowania= przestrzennego= dminó= tólka= oraz= zmianó= miejscowego= planu=
zagospodarowania=przestrzennego=dminó=tólkaK=

PF= mlanując= rozbudowę= infrastrukturó= gazowniczej= należó=uwzględnić= konieczność= zachowania=
stref=kontrolowanóch=o=szerokości=Nm=dla=gazociągów=średniego=i=niskiego=ciśnieniaK=

t=strefie=tej=nie=można=wznosić=budónków=mieszkalnóch=i=gospodarczóch=oraz=nie=powinna=bóć=
podejmowana= żadna= działalność= bez= zgodó= operatora= mogąca= zagrozić= trwałości= gazociągu=
podczas=jego=eksploatacjiK=tóstępują=także=ograniczenia=co=do=nasadzeńI=składowania=materiałów=
oraz=urządzenia=parkingówK=

QF= hażdorazowo= wszóstkie= zmianó= zagospodarowania= działki= należó= uzgadniać= w= wakładzie==
w=iublinieK=

RFwastrzegamó=sobie=możliwość=dostępu=do=infrastrukturó=gazowniczej=w=związku=z=przebudowąI=
pracami= włączeniowómiI= awariami= oraz= przółączaniem= nowóch= odbiorców= na= podstawie= umów=
przółączeniowóchK=

SFt=przópadku= ewentualnej= kolizji= projektowanego=zamierzenia= inwestócójnego= z= istniejącómi=
===================================================
NS=tspólnó=przebieg=drogi=ekspresowej=pNTLpNO=–=inwestócja=została=już=zrealizowana=na=obszarze=gminó=tólkaK=
NT=wadanie=inwestócójne=nie=zostało=uwzględnione=w=zaktualizowanóm=mlanie=rozwoju=w=zakresie=zaspokojenia=obecnego=i=
przószłego= zapotrzebowania= na= energię= elektróczną= na= lata= OMNM= J= OMOR= ElutóI= OMNQ= rKFK= t= mlanie= wagospodarowania=
tojewództwa= nie= wskazano= planowanej= trasó=przebiegu= oraz= planowanego= napięciaK= mrzójęte= OOM= ks= wónika= z= analizó=
dotóchczasowóch= kierunków= rozwoju= gminó= oraz= sysWemu= elektroenergetócznego= regionuK= Analiza= dokumentów=
planistócznóch=gmin=ościennóchH w Wym miasWa Lublina wskaYujeH że=zamiennie=rozważana=jest=przebudowa=istniejącej=linii=
NNM=kv=iublin=tschód=EldlewniaF=–=iublin=póstemowa=na=OOM=ksI 



NMQ=
=

gazociągami=możliwe=jest=ich=przebudowanie=J==w=takim=przópadku=należó=wóstąpić=do=wakładu=w=
iublinie=o=wódanie=warunków=technicznóch=przebudowóK=

TF= _udowa= infrastrukturó= podziemnej= oraz= elementów= zagospodarowania= terenu= winnó= bóć=
wókonane= w= sposób= bezkolizójnó= w= stosunku= do= istniejącej= infrastrukturó= gazowniczej= ze=
szczególnó=uwzględnieniem=następującóch=przepisów=i=normW=

· oozporządzenia=jinistra=dospodarki=Elub=innego=właściwegoF=„=w=sprawie=warunków=
technicznóchI= jakim= powinnó= odpowiadać= sieci= gazowe”I= obowiązującemu= w= okresie=
wókonówania=przedmiotowego=gazociąguK=

· wapisów= wócofanej= normó= mkJVNLjJPQRMN= „= dazociągi= i= instalacje= gazowniczeK=
pkrzóżowania= gazociągów= z= przeszkodami= terenowómiK= tómagania”= lub= normó= ją=
zastępującejK=

UF= mrzewidzieć= możliwość= powadzenia= sieci= gazowóch= w= pasach= drogowóch= poza= działkami=
prówatnómiK=

VF=mrzółączenie=hlientów=do=sieci=gazowej=możliwe=jest=zgodnie=z=procedurami=obowiązującómi=
w=molskiej=ppółce=dazownictwa=spK=w=oKoK=

=

NP= OT=lipca==
OMNS=rK=

molskie=pieci=blektroenergetóczne=lddział=w=oadomiu=

ulK=Żeromskiego=TRI=OSJSMM=oadom=

= =

NF=mrzez=teren=gminó=nie=przebiegają=przesółowe=linie=elektroenergetóczne=administrowane=przez=
molskie=pieci=blektroenergetóczne=pKAK=

OF=oealizowana=będzie=budowa=nowej=linii=elektroenergetócznej=QMM=ks=iublin=–=Chełm=wraz=z=
pasem =technologicznóm =o =szerokości =TM =m =– =po =PR =m =w =obie =stronó =osi =liniiK =Trasa =tej =linii =
przebiegać=będzie=mKinK=przez=gminę=tólkaK=

NQ= N=sierpnia==
OMNS=rK=

lperator=dazociągów=mrzesółowóch=dAwJpvpTbj=pKAK=
lddział=w=oembelszczóźnie==

ulK=gana=hazimierza=RTUI=MRJNOS=kieporęt=

= =

dAwJpvpTbj= pKAK= informujeI= iż= jest= operatorem= gazociągów= wósokiego= ciśnienia= W= akRMM=
relacji =arewnik=–=celin=i =akNMM=zasilającó=pom=No=TurkaK=tarunki=zagospodarowania=terenu=w=
bezpośrednim=sąsiedztwie=wwK=gazociągów=reguluje=oozporządzenie=jinistra=dospodarki=z=dnia=
OS=kwietnia=OMNPrK=w=sprawie=warunków=technicznóchI=jakim=powinnó=odpowiadać=sieci=gazowe=i=
ich=usótuowanie=EazK=rK=pozKSQMI=wałK=krOF=

ala=gazociągu=ak=RMM=arewnik=–=celin==stosuje=się=odległości=sótuowania=wóbranóch=obiektów=
terenowóchE=połowa=zmniejszonej=szerokości=strefó=kontrolowanej=–=obszaru=wóznaczonego=po=
obu=stronach=osi=gazociąguI=którego=linia=środkowa=pokrówa=się=z=osią=gazociąguF=npKW=
JPOIR=m=dla=budónków=użóteczności=publicznej=i=zamieszkania=zbiorowegoI==
JOR=m=dla=obiektów=zakładów=przemósłowóchI=
JNTIR=m=dla=budónków=mieszkalnóch=zabudowó=jedno=i=wielkorodzinnej==
JNR=m=dla=wolno=stojącóch=budónków=niemieszkalnóch=E=stodołóI=szopóI=garażeF=

ala=gazociągu=ak=RMM=arewnik=–=celin==stosuje=się=odległości=sótuowania=wóbranóch=obiektów=
terenowóchE=połowa=zmniejszonej=szerokości=strefó=kontrolowanej=–=obszaru=wóznaczonego=po=
obu=stronach=osi=gazociąguI=którego=linia=środkowa=pokrówa=się=z=osią=gazociąguF=npKW=

JNR=m=dla=budónków=użóteczności=publicznej=i=zamieszkania=zbiorowegoI==
JNR=m=dla=obiektów=zakładów=przemósłowóchI=
JNR=m=dla=budónków=mieszkalnóch=zabudowó=jedno=i=wielkorodzinnej==
JNR=m=dla=wolno=stojącóch=budónków=niemieszkalnóch=E=stodołóI=szopóI=garażeF=

ldległość=sótuowania=obiektów=budowlanóch=od=stacji=gazowej=pom=No=Turka=Etólka=iubelskaF=
wónosi= NMIPUm= mierząc= prostopadle= od= obrósu= kontenera= wwK= stacji= gazowejI= o= ile= przepisó=
odrębne=nie=stanowią=inaczejK=mrośba=o=ujęcie=planowanej=wómianó==gazociągu=ciśnienia=akRMM=
relacji=arewnik=–=celin=na=odcinku=około=QMM=m=od=drogi=kr=UO=do=rzK=_óstrzócóK==

ldległość= innóch= projektowanóch= obiektów= terenowóch= od= gazociągów= wósokiego= ciśnienia=
należó=wóznaczóć=zgodnie=z=przówołanóm=oozporządzeniemK==

ala= prawidłowej= eksploatacji= wLw= gazociągów= operator= powinien= mieć= zagwarantowanó= pas=
eksploatacójnó=o=szerokości=Sm=Epo=P=m==obu=stron=osi=gazociąguFI=w=któróm=nie=należó=prowadzić=
działalności=mogącej=mieć=negatównó=wpłów=na=integralność=sieci=gazowej=wósokiego=ciśnieniaI=



NMR=
=

w=tóm=w=szczególności=sadzić=drzew=i=krzewówK=

mrojektó= zagospodarowania= terenów= w= bezpośrednim= sąsiedztwie= gazociągówI= uwzględniając=
powóższe= uwagi= należó=wókonówać= na= aktualnóch= mapach= posiadającóch= klauzulę= „= do=celów=
projektowóch”=i=przekładać=do=uzgodnienia=w=naszej=firmieK=

NR= U=sierpnia==
OMNS=rK=

iubelski=rrząd=tojewódzki=w=iublinie=tódział=_ezpieczeństwa==
i=warządzania=hrózósowego==

ulK=ppokojna=QI=NMJVNQ=iublin=

= = kie=zostałó=zgłoszone=wnioski=do=zmianó=studium=uwarunkowań=i=kierunków=
zagospodarowania=przestrzennego=gminó=tólka=

NS= OR=sierpnia==
OMNS=rK=

deneralna=aórekcja=aróg=hrajowóch=i=Autostrad=
lddział=w=iublinie=

ulK=lgrodowa=ONI=OMJMTR=iublin=

= =

Tutejszó=lddział=nie=prowadzi=prac=studialnóch=związanóch=z=ustaleniem=nowego=przebiegu=drogi=
krajowej= nr= UOI= a= także= nie= ma= w= planach= rozwoju= sieci= drogowej= na= terenie= województwa=
lubelskiego=oraz=w=zamierzeniach=inwestócójnóch=budowó=tej=drogi=w=innej=lokalizacjiK=

wajętość= terenu=pod=przebieg=drogi= ekspresowej=pNTLpNO=w= liniach= rozgraniczającóch=musi=bóć=
zgodna= z= aktualną= szerokością= tej= drogiI= która= została= określona= w= decózji= oegionalnego=
aórektora=lchronó=Środowiska=w=iublinie=z=dnia=NSKNOKOMMV=rK=znakW=oalŚJMSJtllŚJSSRMLQRJ
ORLMVLlpI= we= fragmencie= zmienionej= a= w= pozostałej= części= utrzómanej= na= mocó= decózją=
deneralnego= aórektora= lchronó= Środowiska= z= dnia= SKNMKOMNMrK= znakW= allŚidkJ
QROLQQSLOMONLNMLVNI= oraz= ostatecznie= zatwierdzona= decózją= tojewodó= iubelskiego=nr= PNLNN= o=
zezwoleniu= na= realizację= inwestócji= drogowej= z= dnia= RKNOKOMNNrK= znakW= fcKfKTUOMKNNKOMNNKSKapI=
która=mKinK=zatwierdziła=podziałó=nieruchomości=wóznaczone=liniami=rozgraniczającómiK==

pzerokość= terenu= zarezerwowanego=pod= rozbudowę= istniejącej= drogi= krajowej= = nr= UO= w= liniach=
rozgraniczającóchI=zgodnie=z=artK=U=ustK=N=wwK= rozporządzenia=jinistra=Transportu=i=dospodarki=
jorskiejI =nie=może=bóć=mniejsza=niż=ORmK=gednakże=mając=na=względzie=treść=artK =U=ustK =P=tego=
samego= rozporządzenia= oraz= posiadane= opracowania= projektoweI= rezerwa= terenu= winna= bóć=
zgodna=z=docelową=szerokością=tej=drogiK=

tzdłuż= istniejącej=drogi=krajowej=nr=UO=należó=przewidzieć= lokalizację=kanału=technologicznego==
o= szerokości= wóstarczającej= do= umieszczenia= w= nim= infrastrukturó= technicznej= związanej==
i= niezwiązanej= z= potrzebami= zarządzania= drogą= lub= potrzebami= ruchu= drogowegoK= geżeli=
przedmiotowó= kanał= miałbó= zostać= umieszczonó= w= docelowóm= pasie= drogowóm= wwK= drogiI=
wówczas= należó= w= planie= miejscowóm= zwiększóć= szerokość= terenu= rezerwowanego= obecnie==
w=liniach=rozgraniczającóchK=geśli=kanał=technologicznó=będzie=zlokalizowanó=poza=terenem=drogi=
krajowej=ograniczonóm==jej=liniami=rozgraniczającómiI=jego=przebieg=należó=uwzględnić=zarówno=
w=części=tekstowej==jak=i=graficznej=planu=miejscowegoK==

ala= drogi= ekspresowej= pNTLpNO= usótuowanie= przedmiotowego= kanału= zostało= przewidziane==
w=granicach=terenu=rezerwowanego=pod=tę=drogęK==

lbsługa=komunikacójna= terenów=przóległóch=do=drogi=krajowej=nr=UO=musi=spełniać=wómagania=
zawarte= w= wómienionóm= rozporządzeniu= jinistra= Tidj= z= dnia= O= marca= NVVVrKI==
a = =w =szczególności =artK =V =ustK =N =pkt =PK =ka =terenach =graniczącóch =z =pasem =drogowóm =tej =drogi =
należó=ustalić=dojazd=siecią=dróg=niższej=kategorii=i=drogami=wewnętrznómiI=które=należó=pokazać=
na=rósunku=planuK=aostępność=komunikacójna=drogi=ekspresowej=pNTLpNO=jest=możliwa=wółącznie=
poprzez=wóbudowane=węzłó=drogoweK==

wgodnie= z= rozporządzeniem= jinistra= fnfrastrukturó= z= dnia= NO= kwietnia= OMMOrK= w= sprawie=
warunków=technicznóchI=jakim=powinnó=odpowiadać=budónki=i=ich=usótuowanie=EazK=rK=z=OMNRrK=
pozK= NQOOFI= zabudowa= przeznaczona= na= pobót= ludzi= powinna= bóć= sótuowana= poza= zasięgiem=
uciążliwościK= kie= dopuszcza= się= w= bezpośrednim= sąsiedztwie= drogi= przekształcenia= istniejącej=
zabudowó= gospodarczej= na= mieszkaniowąI= jak= również= uzupełniania= takiej= zabudowó=
przeznaczonej=na=pobót=ludziK=ka=obszarachI=które=przólegają=do=istniejącej=drogi=krajowej=nr=UO=
oraz= drogi= ekspresowej= pNTLpNOI= powinnó= zostać= wóznaczone= odrębne= linie= zabudowó= dla=
nowóch=obiektów=budowlanóchK=iinie=te=powinnó=spełniać=wómaganiaW=

aF=dla=zabudowó=mieszkaniowej=powinnó=bóć=usótuowaneW=

· moza=zasięgiem=uciążliwości=od=ruchu=drogowegoI==
· kie= bliżej= od= zewnętrznej= krawędzi= jedni= drogi= ekspresowej= niżWVM= m= dla= budónków=



NMS=
=

jednokondógnacójnóchI= NNMm= dla= budónków= wielokondógnacójnóchI= ORMm= dla=
budónków=szpitaliI=sanitariów=i=innóch=wómagającóch=szczególnej=ochronóI=

· kie=bliżej=od=zewnętrznej=krawędzi=jezdni=drogi=krajowej=ogólnodostępnej=niżW=RMm=dla=
budónków= jednokondógnacójnóchI= TMm= dla= budónków= wielokondógnacójnóchI= OMMm=
dla=budónków=szpitaliI=sanitariów=i=innóch=wómagającóch=szczególnej=ochronó=

bF= dla= pozostałóch= obiektów= budowlanóch= –= poza= terenem= ograniczonóm= liniami=
rozgraniczającómi= tę= drogęI= gdzie= szerokość= drogi= w= liniach= rozgraniczającóch= należó=
przójmować= odpowiednio= do= potrzeb= usótuowania= wszóstkich= niezbędnóch= jej= elementówI= nie=
bliżej=jednak=niż=wskazano=w=artK=QP=pkt=N=ustawó=z=dnia=ON=marca=NVURrK=o=drogach=publicznóch=E=
azK=rK=z=OMNRrK=pozK=QSM=ze=zmKF=

t=pasach=terenów=przeznaczonóch=pod=rozbudowę=drogi=krajowej=nr=UO=oraz=drogi=ekspresowej=
pNTLpNOI= które= zostałó= wóznaczone= liniami= rozgraniczającómiI= nie= mogą= znajdować= się żadne=
obiektó= budowlane= niezwiązane= z= potrzebami= zarządzania= drogą= lub= potrzebami= ruchu=
drogowegoK=

waleca= się= = wprowadzenie= w= studium= uwarunkowań= i= kierunków= zagospodarowania=
przestrzennego= oraz= w= miejscowóch= planach= zagospodarowania= przestrzennego= wzdłuż= drogi=
krajowej= i= drogi= ekspresowejI= poza= terenami= ograniczonómi= liniami= rozgraniczającómi= t= drogiI=
obszarów= przeznaczonóch= pod= zieleń= izolacójną= o= szerokości= nie= mniejszej= niż= NMJNR= mI= bez=
prawa=zabudowó=obiektami=kubaturowómiK=

ka= terenach=przólegającóch=do=drogi= krajowej=nr=UO=oraz=do=drogi= ekspresowej= pNTLpNO=należó=
ponadto= przewidzieć= konieczność= stosowania= urządzeńI= które= w= przópadku= przószłego=
zwiększenia= zasięgu= uciążliwościI= będą= ograniczałó= ich= oddziałówanie= poniżej= poziomu=
ustalonego=w=odpowiednich=przepisachK=rrządzenia=te=powinnó=bóć=zastosowane=przez=inwestora=
w= ramach= prowadzonóch= zamierzeń= budowlanóchK= bwentualne= usótuowanie= na= terenie= gminó=
tólka=turbin=wiatrowóch=powinno=uwzględniać=konieczność=zapewnienia=bezpieczeństwa=ruchu=
drogowego= poprzez= zapobieganie= zbót= bliskiemu= lokalizowaniu= poszczególnóch= turbin= w=
stosunku= do= dróg= krajowóchK= tedług= tutK= lddziału= turbinó= te= powinnó= bóć= sótuowane= w=
odległości= od= zewnętrznej= krawędzi= jezdni= zasadniczej= lub= dodatkowej= jezdni= usótuowanej= w=
pasie= drogowóm= drogi= krajowejI= nie= mniejszej= niż= NIR= łącznej= wósokości= konstrukcji= nośnej= i=
śmigła=turbinóK=

=

NPKQK AkAifwY pmlŁbCwkbI t TYj moldklwA abjldoAcfCwkA 

Analizó=społeczne=zostałó=przedstawione=w=rozdziałach=NN=i=NOI=stanowiąc=podstawę=do=określenia=
prognozó=demograficznej=gminóK==

mrognoza= demograficzna= dla= gminó= tólka= została= opracowana= dla= ludności= faktócznie=
zamieszkałej=w=gminie=Eogół=osób=zameldowanóch=na=pobót=stałó=i=rzeczówiście=tam=zamieszkałóchFK=
modstawę= sporządzenia= prognozó= demograficznej= stanowią= dane= z= _anku= aanóch= iokalnóch=
Głównego= rrzędu= ptatóstócznego= o= liczbie= i= strukturze= ludności= według= płci= i= wiekuI= prognozó=
demograficzne=drp=w=układzie=powiatowóm=oraz=dane=rrzędu=dminó=tólkaK=mrognozę=sporządzono=
w= jednómI= najbardziej= realistócznóm= wariancieK= tóniki= w= zakresie= liczbó= i= strukturó= ludności=
przedstawiono=do= roku=OMQR= w= interwałach=pięcioletnichI= tjK= dla= latW=OMOMI=OMORI= OMPMI=OMPRI=OMQMI=
OMQRK==

ka=podstawie=danóch=statóstócznóch=Eopisanóch=w=rozdziale=NNKN=niniejszego=ptudiumFI=określonoI=
że=procesó=demograficzne=w=gminie=tólka=do=OMQR=rK=będą=charakterózowałó=sięW=

· stabilną=liczbą=zgonówI=
· skokowóm=rozkładem=dodatnich=wartości=przórostu=naturalnegoI=
· stale=utrzómującómi=się=wartościami=salda=migracjiI=
· wzrastającóm=przórostem=rzeczówistóm=ludnościK=

Celem= oszacowania= zmian= w= liczbie= ludności= gminó= tólka= jakie= mogą= nastąpić= w= przeciągu=
najbliższóch= PM= lat= wókonano= prognozę= demograficznąK= wmianó= te= analizowano= uwzględniając=
dotóchczasową=tendencję=zmian=liczbó=ludności=gminó=oraz=prognozowane=zmianó=liczbó=ludności=na=



NMT=
=

lata= OMNS= –= OMQR= dla= powiatu= lubelskiegoK= mrognoza= zmian= demograficznóch= obejmująca= zmianó=
liczbó= mieszkańców= gminó= tólka= sporządzona= została= w= perspektówie= OVJletniej= Edo= roku= OMQRFK=
mrzó= wóznaczaniu= współczónników= demograficznóch= posłużono= się= wartościami= przedstawiającómi=
liczbę= ludności= wg= stałego= miejsca= zameldowania= aktualnómi= na= dzień= PN= grudnia= każdego= roku=
udostępnionómi= przez= rrząd= dminó= tólka= na= podstawie= _azó= bwidencji= iudności= Ewartości=
liczbowe=różnią=się=od=danóch=prezentowanóch=przez=ptatóstókę=mubliczną=EdrpFK==

t=gminie=tólka= w= latach=OMMVJOMNS=odnotowano=ogólnó=wzrost= liczbó= ludności=o=ORUN= osób=–= =
w=OMNS=rK= gminę= zamieszkiwało=UVRN=osóbK=tedług=prognozó=demograficznej=drpI=w= latach=OMNSJ
OMQR=w=części=wiejskiej=powiatu=lubelskiego=liczba=ludności=wzrośnie=o=NSITBK=ka=podstawie=analizó=
zapisów= dokumentów= strategicznóch= sporządzonóch= na= poziomie= powiatu= stwierdzonoI= że= obszar=
wiejski= powiatu= jest= spójnó= pod= względem= rozwoju= społecznoJgospodarczegoI= dlatego= tendencje=
demograficzne= określone= dla= niego= zostaną= dostosowane= do= potrzeb= prognozó= demograficznej= dla=
gminó=tólkaK==

munktem=wójścia=do=prognozó=stała=się średnia=wartość=zmianó=liczbó=mieszkańców=gminó=tólka=
w=latach=OMMSJOMNS=która=wóniosła=średnio=HORU=osób=na=rok=Erozdział=NNKN=aemografia=–=tókres=SFK=
ltrzómaną średnią=wartość=spadku=liczbó=ludności=zmodófikowano=uwzględniając=procentową=zmianę=
liczbó= ludności= w= okresach= RJletnich= ustaloną= na= podstawie= prognozó= zmian= liczbó= ludności=
sporządzonej=przez=drp=dla=powiatu=lubelskiego=ETabela=PTFK=

Tabela PTK tspółczónniki=przójęte=przó=obliczaniu=zmian=liczbó=ludności=gminó=tólka=
ŹródłoW=opracowanie=własne=na=podstawie=danóch=drp=i=rd=tólka 

=
OMOM OMOR OMPM OMPR OMQM OMQR 

mrognozowana=zmiana=liczbó=mieszkańców=
powiatu=lubelskiego=Eobszar=wiejskiF=xBz=J=drp=

HPKS= HPKP= HOKU= HOKO= HNKV= HNKT=

mrognozowana=zmiana=liczbó=w=gminie=tólka=
przó=założeniu=zwiększania=się=liczbó=ludności=co=

roku=o=ORU=osób=xBz=
HUKVR= HNMKOT= HVKPN= HUKRO= HTKUR= HTKOU=

mrzójęta w obliczeniach na potrzebó prognozó 
demograficznej zmiana liczbó ludności gminó 

tólkaxBz 
HSKP HSKU HSKM HRKQ HQKV HQKR 

lstateczne=wóniki=prognozó=demograficznej=zaprezentowane=zostałó=na=tókresie=NUK=lbrazuje=on=
stałą= wzrostową= tendencję= zmianó= liczbó= mieszkańców= gmin= tólkaI= która= zgodnie= z= szacunkami= =
w=roku=OMQR=wóniesie=ponad=NS=tósK=osób=–=będzie=wóższa=o=okK=QRMQ=osobó=w=porównaniu=do=roku=
bazowego=OMNSK==

=
tókres NVK mrognoza=liczbó=ludności=w=gminie=tólka=do=OMQR=rK=

ŹródłoW=opracowanie=własne=na=podstawie=danóch=drp=i=rd=tólka  

Analiza= zmian= liczbó= mieszkańców= poszczególnóch= miejscowości= gminó= tólka= w= latach=OMMSJ
OMNS= Erozdział= NKNI= wałącznik= NF= pozwoliła= sklasófikować= jednostki= osadnicze= pod= względem=
możliwóch= przószłóch= tendencji= rozwojowóchK= ka= potrzebó= ustalenia= kierunków= rozwoju= gminó= =
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NMU=
=

w= tóm= określenia= możliwości= zmian= powierzchni= terenów= przeznaczonóch= pod= zabudowę= =
w=poszczególnóch=miejscowościach=prognozuje=sięI=zgodnie=z=aktualnómi=trendamiW==

§ w=miejscowościachW=mliszczónI=Świdniczek=J=przórost liczbó mieszkańcówX=
§ w=miejscowościachW=_óstrzócaI=pobianowiceI=oudnikI=holonia=Świdnik=jałóI=Świdnik=jałóI=

tólkaI=_iskupieJholoniaI=holonia=mliszczónI=TurkaI=Turka=osK=_orekI=Łuszczaków=mierwszóI=
Łuszczków=arugiI= Świdnik=aużó=arugi=–= ustabilizowanie się liczbó mieszkańców lub jej 
stopniowó lecz niewielki przórostX=

§ w= miejscowościachW= ŁósakówI= Świdnik= aużó= mierwszóI= gakubowice= jurowaneI= aługie= J=
stopniowó lecz niewielki spadek liczbó mieszkańcówK=

mrzedstawiona= prognoza= demograficzna= dla= gminó=tólka= może=ulec=pewnóm=zmianom=J=wzięte=
pod=uwagę=założenia=prognozowania=charakterózują=się=wósoką=niepewnościąK=aużó=wpłów=na=wzrost=
lub=spadek=liczbó=mieszkańców=będzie=miała=sótuacja=gospodarcza=gminóI=przó=czómW=

§ w= sótuacji= istotnego= ożówienia= gospodarczego= gminó= Ezwiązanego= mKinK= z= nowómi=
inwestócjamiF=może=nastąpić=ograniczenie=emigracji=i=wzrost=liczbó=mieszkańcówX=

§ w= sótuacji= stabilizacji= gospodarczej= gminó= demografia= będzie= podobna= do= prognozó=
określonej=w=niniejszóm=ptudiumX=

§ w=sótuacji=regresu=gospodarczego=może=nastąpić=intensównó=odpłów=ludnościI=szczególności=
w=grupie=ludności=od=NV=do=OQ=latK==

NPKRK AkAifwA BraŻbTr djfkYI t TYj AkAifwA jlŻiftlŚCf cfkAkpltAkfA 
mowbw djfkĘ tYhlkAkfA pfbCf hljrkfhACYgkbg f fkcoApTorhTroY 
TbCekfCwkbg f pmlŁbCwkbg 

aochodó=budżetu=gminó=tólka=w=OMNS=rK=wóniosłó=QM=RMR=QTQIOR=zł=i=bółó=wóższe=w=porównaniu=
do= poprzednich= lat= J= od= OMNM= rK= nastąpił= wzrost= o= NT= PPO= MUSIOO= zł= ETabela= PQI= tókres= OMFK= =
t= przeliczeniu= na= N= mieszkańca= dochodó= budżetu= gminó= w= OMNS= rK= wónosiłó= P= RNOIQQ= złI= czóli= =
w= stosunku= do= OMNM= rK= nastąpił= wzrost= o= N= OONIOO= złK= wnaczącóm= czónnikiem= tego= wzrostu= jest= =
z=pewnością=politóka=uzóskiwania=środków=zewnętrznóchI=w=tóm=unijnóchK=tódatki=budżetu=gminó=
tólka= w= OMNS= rK= wóniosłó= PU= PRN= VMMITS= złI= co= wskazuje= na= ich= wzrost= w= stosunku= do= OMNM= rK= =
o=NP= RRR= TSSISO= złK= tódatki= na= jednego= mieszkańca= gminó= w=OMNS= rK= wónosiłó=P= PORISV= złI= czóli=
wzrosłó=od=OMNM=rK=o=UTQIMP=złK=Średnioroczne=wódatki=na=jednego=mieszkańca=gminó=w=latach=OMNMJ
OMNS=wónoszą=O=VSVIMN=złK=

=

0.00

5H000H000.00

10H000H000.00

15H000H000.00

20H000H000.00

25H000H000.00

30H000H000.00

35H000H000.00

40H000H000.00

45H000H000.00

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

TocUoTy wyTaWki



NMV=
=

tókres OMK aochodó=i=wódatki=budżetu=gminó=tólka=w=latach=OMNMJOMNS 
ŹródłoW=opracowanie=własne=na=podstawie=danóch=rrzędu=dminó=tólka 

ŹródłoW=opracowanie=własne=na=podstawie=danóch=rrzędu=dminó=tólka=

Tabela PUK aochodó=i=wódatki=gminó=tólka=w=latach=OMMRJOMNS=
ŹródłoW=opracowanie=własne=na=podstawie=danóch=rrzędu=dminó=tólka=

ook 
aochodó 

gminó ogółem 
EzłF 

tódatki gminó 
ogółem EzłF 

aochodó gminó  
na N mieszkańca EzłF 

tódatki gminó  
na N mieszkańca EzłF 

OMNM OPINTPIPUUKMP= OQITVSINPQKNQ= OOVNKOO= OQRNKSS=

OMNN PMIQVOIRPPKUP= PRITNUIRNUKUP= OVPTKSO= PQQNKMV=

OMNO OTIRQNIMSRKTM= OUIMVMINRTKOV= ORUNKUV= OSPPKPT=

OMNP OVISSQISMRKQQ= PMIORMITRNKTS= OTNTKRP= OTTNKOP=

OMNQ PMIVTVISRNKPR= PPISRTIRNRKVS= OTUQKQQ= PMORKNO=

OMNR PPIOONIUUUKUO= PRIRVMIUUMKOU= OVOSKOT= PNPQKVP=

OMNS QMIRMRIQTQKOR= PUIPRNIVMMKTS= PRNOKQQ= PPORKSV=

Średniorocznie PMITVSIVQPKVO= POIPRMIUPTKMM= OUONKSP= OVSVKMN=

t=latach=OMNMJOMNS=udział=wódatków=majątkowóch=inwestócójnóch=w=wódatkach=budżetu=gminó=
tólka=ogółem=miał=zróżnicowanó=poziom=Etókres=ONFK=kajwóższó=ich=poziom=to=QMIMB=w=OMNN=rKI==
a=najniższó=–=TIRB=w=OMNS=rK=Średnio=rocznie=wódatki= inwestócójne=stanowią= okK=OMIOB=wódatków=
gminóK=tskaźnik= ten= jest= mocno= skorelowanó=z= realizowanómi= inwestócjamiI= co=oznaczaI= że= jedna=
duża=inwestócja=w=zasadniczó=sposób=kształtuje=wósokość=tego=wskaźnikaK==

 

tókres ONK rdział=wódatków=majątkowóch=inwestócójnóch=w=wódatkach=budżetu=gminó=tólka=
ogółem=w=latach=OMNMJOMNS==

Źródło: opracowanie własne na podstawie danóch Bai drp 

t= kontekście= kształtowania= nowej= zabudowó= duże= znaczenie= mają= wódatki= inwestócójne=
poniesione= na= budowę= dróg= oraz= budowę= infrastrukturó= technicznej= ETabela= PVFK= tódatki= na= drogi=
publiczne=w=gminie=tólka=w=latach=OMNOJOMNS=obejmowałó=średnio=okK=NPIR=B=rocznóch=wódatków=
budżetu=gminóI=przó=czóm==najwóższą=wartość=osiągnęłó=w=latach=OMNOI=OMNPI=OMNR=Eśrednio=okK=NUIN=
B= wódatków= budżetu= gminóFK= t= analizowanóm= okresie= średnioroczne= wódatki= na= drogi= publiczne= =
w= gminie=tólka= wóniosłó=Q= PRP= UONITQ=złI= a= w=OMNS= rK= wódatki= te= wóniosłó= okK= N= OQR= QVVIOV= złK=
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NNM=
=

tódatki= na= budowę= lub= modernizację= infrastrukturó= technicznej= wodociągowej= i= kanalizacójnej= na=
przestrzeni= lat= OMNOJOMNS= kształtowałó= się= na= podobnóm= poziomie= osiągając= średnioroczną= wartość=
OSO= VRNKNR= zł= EMIUB= rocznóch= wódatków= budżetu= gminóFK= kajwiększe= wódatki= na= budowę= nowej=
infrastrukturó= gmina= poniosła= w= OMNP= roku= –= QSP= PQNKMM= zł= Ez= czego= okK= SPB= stanowiłó= wódatki=
poniesione=na=budowę=kanalizacji=w=TurceFK=kajmniejsze=wódatki=na=ten=cel=odnotowano=w=OMNR=roku=
J==NQV=OMMKUN=złK===
Tabela PVK=tódatki=budżetu=gminó=tólkaI=w=tóm=wódatki=na=drogi=publiczne=oraz=infrastrukturę=
techniczną=w=latach=OMNOJOMNS=

Źródło: opracowanie własne na podstawie danóch drp oraz sprawozdań z wókonania budżetów 

ook 
tódatki 

budżetu gminó 
EzłF 

tódatki na drogi publiczne tódatki infrastrukturę 
Ewodociągową i kanalizacójnąF 

B zł B zł 
OMNO= OUIMVMINRTKOV= NVKS= RIRNQINVUKUN= MKU= OOUMRPKMS=
OMNP= PMIORMITRNKTS= VKT= OIVQNIQPRKNV= NKR= QSPPQNKMM=
OMNQ= PPISRTIRNRKVS= NSKQ= RIRNQIPSTKPO= MKR= NROQOMKN=
OMNR= PRIRVMIUUMKOU= NUKQ= SIRRPISMUKNM= MKQ= NQVOMMKUN=
OMNS= PUIPRNIVMMKTS= PKO= NIOQRIQVVKOV= MKU= PONTQMKTU=

ŚobakfA POIPRMIUPTKMM= NPIR= QIPRPIUONKTQ= MKU= OSOVRNKNR=

motencjał= finansowó= gminó= tólkaI= mierzonó= wielkością= jego= dochodów= i= możliwości=
finansowania= bieżącóch= zadań= gminóI= nie= odbiega= w= znaczącó= sposób= od= potencjałów= innóch=
podobnóch= gmin= w= molsceK= dmina= podejmuje= szereg= działań= mającóch= na= celu= zwiększenie=
atrakcójności= inwestócójnejI= w=tóm=prowadzeniem=projektów=inwestócójnóch=z=dofinansowaniem=ze=
środków= rnii= buropejskiejK= aotóchczasowe= wódatkowanie= środków= zgromadzonóch= w= budżecie=
gminó=na=zadania=związane=z=budową=i=utrzómaniem=dróg=publicznóch=oraz=infrastrukturó=technicznejI=
przó= uwzględnieniu= rozwoju= terenów= zainwestowanóchI= pozwala= na= stwierdzenieI= że= gmina= jest= =
w=stanie=uzbrajać=kolejne=terenó=zabudowaneK==

pzczegółowe=prognozó=możliwości= finansowania= przez=gminę= wókonania= sieci=komunikacójnóch= =
i= infrastrukturó= technicznej= i= społecznejI= służącóch= realizacji= zadań= własnóch= gminó= oraz= potrzeb=
inwestócójnóch= gminó= wónikającóch= z= konieczności= realizacji= zadań= własnóchI= związanóch= =
z=lokalizacją=nowej=zabudowó=zostałó=określone=w=rozdziale=NPKS=w=kroku=sK=

NPKSK tAiloYwACgA ŚolaltfphA mowYolakfCwbdl 

t= celu= wskazania= obszarów= najbardziej= predósponowanóch= do= rozwoju= zabudowó= wókonano=
walorózację= przórodnicząI= umożliwiającą= skategorózowanie= obszaru= gminó=pod= względem= wartości=
przórodniczóchK= talorózacja= została= przeprowadzona= na= podstawie=uwarunkowań= wónikającóch= ze=
stanu=środowiska=przórodniczego=Erozdział=PFI=uwarunkowań=wónikającóch=z=wóstępowania=obiektów=
i= obszarów= chronionóch= na= podstawie= przepisów= odrębnóch= Erozdział= QF= oraz= uwarunkowań=
wónikającóch= z= wómagań= dotóczącóch= ochronó= przeciwpowodziowej= Erozdział= UFI= a= w= jej= wóniku=
wóznaczonoW=

· terenó=o=ograniczonej=możliwości=rozwoju=nowej=zabudowóI=
· terenó=bez=znaczącóch=ograniczeń=w=rozwoju=nowej=zabudowóK==

Terenó o ograniczonej możliwości rozwoju nowej zabudowó=Eoósunek=NOF=obejmująW==

§ obszaró=szczególnego=zagrożenia=powodziąI==
§ terenó=objęte=formami=ochronó=przórodóW=obszar=katura=OMMMI=obszar=chronionego=krajobrazuI=
§ glebó=fI=ffI=fff=a==i=fffb=klasó=bonitacójnej=i=gruntó=organiczneI=



NNN=
=

§ terenó=lasówI=w=tóm=lasów=ochronnóchI=
§ terenó=predósponowane=do=wóstępowania=ruchów=masowóchK=

Terenó=te=zajmują łącznie=okK=RMB=powierzchni=gminóK=

ka= obszarach= o= ograniczonej= możliwości= rozwoju= nowej= zabudowó= istnieją= ograniczenia=
środowiskowe=i=prawne=w=tworzeniu=nowóchI=terenów=przeznaczonóch=do=zabudowóK=lgraniczenia=te=
należó= uwzględnić= przó= wóznaczaniu= i= werófikacji= kierunków= rozwoju= gminóK= mostuluje= się=
o=zachowanie= drożności= istniejącóch= ciągów= przórodniczóchI= poprzez= utrzómanie= aktualnego=
zagospodarowania= terenu= npK= w= formie= mozaiki= łąk= pól= i= lasów= bez= możliwości= zabudowó=
kubaturowejK===

=

oósunek NOK pchemat=rozmieszczenia=terenów=o=ograniczonej=możliwości=rozwoju=nowej=zabudowó=
w=związku=z=uwarunkowaniami=przórodniczómi=

ŹródłoW=opracowanie=własne=

Terenó bez znaczącóch ograniczeń w rozwoju nowej zabudowó= obejmują= terenóI= na= któróch=
brak= jest= przeciwwskazań= do= tworzenia= nowóch= i= uzupełniania= istniejącóch= obszarów= zwartej=
zabudowóK= Terenó= te= obejmują= pozostałą= część= obszaru= gminó= poza= terenami= o= ograniczonej=
możliwości= rozwoju= nowej= zabudowóK=Terenó= te=obejmują= głównie= zachodnią= EmK= inK= miejscowości=
Łuszczów= mierwszóI= Łuszczów= arugiF= i= południowoJzachodnią= część= gminó= EmK= inK= Świdnik= aużóI=
Świdnik= aużó= arugiI= tólkaF= oraz= fragment= północnoJzachodniej= części= gminó= Emiejscowości=
oudnikI=część=mliszczónaFK=

NPKTK BfiAkp TbobkÓt mowbwkACwlkYCe mla wABraltĘ 

motrzebó=i=możliwości=rozwoju=przestrzennego=gminó=dotóczą= głównie=od=rozwoju=jakościowego==
i= przestrzennego= obszarów= zurbanizowanóchI= związanego= z= zapotrzebowaniem= na= nową= zabudowę= =
o=różnóch=funkcjachK=t=celu=określenia= możliwości=przeznaczania=nowóch=obszarów=pod=zabudowę=
sporządza= się= bilans= terenów=przeznaczonóch= pod=zabudowęI= co=zgodnie=z=ustawą= z= dnia= OT= marca=



NNO=
=

OMMP= rK= o=planowaniu= i= zagospodarowaniu=przestrzennóm=EtK= jK= azK= rK= z=OMNT= rK= pozK=NMTPI= ze=zmKF=
następuje=w=następującóch=krokachW==

aF określa= się= maksómalne= w= skali= gminó= zapotrzebowanie= na= nową= zabudowęI= wórażone= =
w=ilości=powierzchni=użótkowej=zabudowóI=w=podziale=na=funkcje=zabudowóX=

bF określa=się=możliwość=lokalizowania=nowej=zabudowó=na=obszarach=o=w=pełni=wókształconej=
zwartej= strukturze= funkcjonalnoJprzestrzennej= w= granicach= jednostki= osadniczejI= wórażoną= =
w=ilości=powierzchni=użótkowej=zabudowóI=w=podziale=na=funkcje=zabudowóX=

cF =szacuje= się= możliwość= lokalizowania= nowej= zabudowó= na= obszarach= = przeznaczonóch= =
w= planie= miejscowóm= pod= zabudowę= innóch= niż= wómienione= wóżejI= wórażoną= w= ilości=
powierzchni=użótkowej=zabudowóI=w=podziale=na=funkcje=zabudowóX=

dF porównuje= się= maksómalne= w= skali= gminó= zapotrzebowania= na= nową= zabudowę= z= sumą=
powierzchniI= na= której= możliwa= jest= lokalizacja= nowej= zabudowó= =
a= następnie= określa= się= możliwość= lokalizacji= nowej= zabudowó= poza= obszaramiI= =
o=któróch=mowa=w=punkcie=bX=

eF określa= się= możliwości= finansowania= przez= gminę= potrzeb= inwestócójnóch= związanóch= =
z= lokalizowaniem= nowej= zabudowóI= a= następnie= dokonuje= się= ewentualnóch= zmian= =
w=wóliczonóm=bilansie= terenu=w=celu=dostosowania=zapotrzebowania=na= nową=zabudowę= do=
możliwości= finansowania= przez= gminę= = wókonania= sieci= komunikacójnej= i= infrastrukturó=
technicznej=oraz=społecznejK=

wgodnie z przepisami ustawó o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennómI dopuszcza się 
więc wóznaczenie nowóch obszarów pod zabudowę tólko wówczasI gdó planowana nowa 
zabudowaI wónikająca z zapotrzebowaniaI nie znajduje pokrócia na obszarach o w pełni 
wókształconej zwartej strukturze funkcjonalnoJprzestrzennej w granicach jednostki osadniczej 
oraz obszarach dotóchczas przeznaczonóch pod zabudowę w planie miejscowómK 

lszacowanie=zapotrzebowania=na=nową=zabudowę=w=gminie=tólka=zostało=określone=na=podstawie=
następującóch=uwarunkowań=i=prognoz=z=nimi=związanóchW=

§ demograficznóch=EmKinK=prognozó=demograficzneFI=
§ społecznóch=EmKinK=warunków=i=jakości=żócia=mieszkańcówFI=
§ ekonomicznóch= Eanaliza=budżetu= gminóI= w=tóm=możliwości= finansowania=przez=gminę= sieci=

komunikacójnej= oraz= infrastrukturó= technicznej= i= społecznejI= służącóch= realizacji= zadań=
własnóch=gminóFI=

§ środowiskowóch= EmKinK= ograniczeń= wónikającóch= z= potrzeb= ochronó= przórodó= =
i=środowiskaFK=

holh fK lhobŚibkfb jAhpYjAikbdl t phAif djfkY wAmlTowbBltAkfA kA 
kltĄ wABraltĘI tYoAŻlkĄ t filŚCf mltfbowCekf rŻYThltbg 
wABraltYI t mlawfAib kA crkhCgb wABraltY Ewdlakfb w AoTK NM rpTK R 
mhTK NK rpTAtY l miAkltAkfr f wAdlpmlaAoltAkfr mowbpTowbkkYjF 

wgodnie= z= artK= NM= ustK= T= pktK= N= ustawó= o= planowaniu= i= zagospodarowaniu= przestrzennómI= przó=
określaniu= zapotrzebowania= na= nową= zabudowę= należó= wziąć= pod= uwagę= perspektówę= czasową= nie=
dłuższą=niż=PM=latK=t=związku=z=prognozą=demograficzną=Erozdział=NPKQF=wókonaną=w=interwałach=RJ
cio=letnich=do=roku=OMQR=zapotrzebowanie=na=nową=zabudowę=określono=w=perspektówie=OVJletniejNUK=

===================================================
NU==momimoI=że=na=dzień=przekazania=projektu=ptudium=do=uzgodnienia=i=opiniowaniaI=znane=są=dane=dotóczące=liczbó=ludności=
w=gminie=tólka=na=rok=OMNT=rKI=do=wóliczeń=bilansu=terenu=przójęto=dane=aktualne=na=dzień=PN=grudnia=OMNS=rK=w=związku==
z= brakiem= aktualnóch= danóch= dotóczącóch= wskaźników= demograficznóch= oraz= koniecznością= wókorzóstania=
porównówalnóch=danóchK=t=związku=z=tómI=że=prognoza=demograficzna=oparta=jest=na=trendach=określonóch=w=prognozie=



NNP=
=

mrognoza= demograficznaNV= wskazujeI= że= do= OMQR= rK= liczba= ludności= w= gminie= tólka= zwiększó= się= =
o=QRMQ=osobó=i=wóniesie=łącznie=NSMPS=osóbK=t=gminie=tólka=wóstąpi=więc=wzrost=zapotrzebowania=
na=nową=zabudowę=w=związku=zW=

§ prognozowanóm=przórostem=liczbó=mieszkańcówI=
§ prognozowanego=polepszania=się=warunków=i=jakości=żócia=mieszkańcówK=

mrzó= wóznaczaniu= maksómalnego= w= skali= gminó= zapotrzebowania= na= nową= zabudowę= przójęto=
więc=następujące=założeniaW=

· liczba= mieszkańców= gminó= będzie=zwiększać= się= –= z= NNRPO= osób= w= OMNS= rK= na= NSMPS= osób= =
w=OMQR=rKI=

· w=związku=z=poprawiającómi=się=warunkami=i=jakością żócia=mieszkańców=gminó=zwiększeniu=
ulegnie= wartość średniej= powierzchni= użótkowej= mieszkania= na= jedną= osobę= –= zwiększó= się=
ona=o=okK=RM=B=w=odniesieniu=do=wartości=z=OMNS=rKW=z=okK=PPIM=mO=na=osobę=w=OMNS=rK=na=okK=
QVIR=mO=na=osobę=w=OMQR=rKI=a=liczba=osób=przópadającóch=na=N=mieszkanie==zmniejszó=się=z=okK=
OIUP= w= OMNS= rK= na= okK= OIM= w= OMQR= rK= Tóm= samóm= zwiększó= się średnia= powierzchnia=
mieszkania=–=z=VPIO=mO=w=OMNS=rK=na=VV=mO=w=OMQR=rKX=

· przó= ostatecznóm= wóznaczaniu= zapotrzebowania= na= zabudowę= uwzględniono= niepewność=
procesów= rozwojowóch= i= zwiększono= zapotrzebowanie= w= stosunku= do= wóników= analizó= =
o=PMBK=

wabudowa mieszkaniowa Ew tóm zabudowa mieszkaniowa jednorodzinnaI zabudowa 
mieszkaniowa w zabudowie zagrodowej oraz zabudowa wielorodzinnaFG – Tabela PVK  

Gt= wóliczeniach= dotóczącóch=zabudowó= mieszkaniowej= Edotóczącóch=zarówno=zapotrzebowania=
na= nową= zabudowęI= jak= i= chłonności= terenów=czó= porównania= zapotrzebowania= na= nową= zabudowę= =
z=chłonnością=terenówFI=nie=rozgranicza=się=zabudowó=mieszkaniowej=jednorodzinnej=oraz=zabudowó=
mieszkaniowej= w= zabudowie= zagrodowejI= ponieważ= istniejącó= stan= zabudowań= w= terenie=
Efunkcjonalno–przestrzennó=zabudowań= i= fizjonomicznóF=bardzo=często= różni= się= od= stanu=prawnego=
Edziałka=wóglądająca=w=terenie=na=działkę=z=zabudową=zagrodową=może=w=rzeczówistości=należeć=do=
osobó= nie= prowadzącej= działalności= rolniczejFI= co= jest= następstwem=ustaleń= obowiązującóch= planów=
miejscowóchI= które= przewiduje= możliwość= realizacji= obu= rodzajów= zabudowó= w= ramach= jednego=
przeznaczenia=terenu=Eterenó=zabudowó=zagrodowej=i=mieszkaniowej=jednorodzinnej=ojFK==

tzrost=zapotrzebowania=w=związku=z=prognozowanóm=wzrostem=liczbó=mieszkańców==

gak=wónika=ze=sporządzonej=prognozó=demograficznej=do=roku=OMQR=liczba=ludności=gminó=tólka=
ma= wónieść= NS=MPS= osób= –= wóstąpi= wzrost= liczbó= mieszkańców= o= Q=RMQ= osóbK= mrzójmując= wartość=
prognozowanóch= wskaźników=dotóczącóch= warunków= i= jakości=żócia= mieszkańców= liczba= mieszkań= =
w= gminie= dla= nowóch= mieszkańców= powinna= wónieść= O=ORO= mieszkań= EQ=RMQ= mieszkańców= L= O=
osobóLmieszkanieFI= a= ich= łączna= powierzchnia= użótkowa= –= OOO=VQU= mO= EO= ORO= mieszkań= x= VV=
mOLmieszkanieFK= w= powóższego= wónikaI= że= zapotrzebowanie na nową zabudowę mieszkaniową  
w związku ze wzrostem liczbó mieszkańców w gminie tólka wóniesie OOO VQU== mO powierzchni 
użótkowej EO ORO nowóch mieszkańFK ===

tzrost=zapotrzebowania=w=związku=z=polepszeniem=się=warunków=i=jakości=żócia=mieszkańców=

ka= podstawie= danóch= o= liczbie= ludności= w=gminie= ENN= RPOF= oraz= liczbie= osób= przópadającóch= na= =
N= mieszkanie= EOIUPF= wóliczonoI= że= aktualnie= w= gminie= tólka= istnieje= okK= Q= MTR= mieszkań= ENN=RPO=
===============================================================================================================================================================
demograficznej=dla=obszaru=wiejskiego=powiatu=lubelskiego=sporządzonej=w=okresach=RJletnichI=do=wóliczeń=bilansu=terenów==
przójęto=perspektówę=do=OMQR=rKI=tjK=OV=latK=
NVprognoza=demograficzna=znajduje=się=w=rozdziale=NPKQK=niniejszego=ptudiumK 



NNQ=
=

mieszkańców= L= OIUP= osobóLmieszkanieF= o= łącznej= powierzchni= użótkowej= okK= PTV TUO mO= EQ= MTR= =
mieszkań= x= VPIO= mOLmieszkanieFK= t= związku= z= prognozowaną= poprawą= wskaźników= dotóczącóch=
warunków= i= jakości= żócia= mieszkańcówI= w= OMQR= rK= liczba= mieszkań= w= gminie= dla= obecnóch=
mieszkańców= powinna= wónieść= R= TSS= ENN= RPO= mieszkańców= L= O= osobóLmieszkanieFI= a= ich= łączna=
powierzchnia=użótkowa=–=RTM=UPQ=mO=ER=TSS=mieszkań=x=VV=mOLmieszkanieFK=w=powóższego=wónikaI=
że=zapotrzebowanie na nową zabudowę mieszkaniową w związku z polepszeniem się warunków  
i jakości żócia mieszkańców w gminie tólka wóniesie NVN MRO mO powierzchni użótkowej EN SVN 
nowóch mieszkańFK =

Tabela QMK wapotrzebowanie=na=nową=zabudowę=mieszkaniową=–=obliczenia=
ŹródłoW=opracowanie=własne=na=podstawie=danóch=drp=

ook 
iiczba 

mieszkańców  
w gminie  

iiczba 
osóbLmieszkanie 

Średnia 
powierzchnia 

użótkowa 
mieszkania 

xmOz 

iiczba 
mieszkań 

Łączna 
powierzchnia 

użótkowa 
mieszkań 

xmOz 

OMNS= NN=RPO= OIUP= VPIO= Q=MTR= PTV=TVMIM=

OMQR= NSMPS= O= VV= U=MNU= TVP=TUO=

oÓŻkfCA HQ RMQ J MIUP H RIU H P VQP HQNQ MMMIM 

wabudowa usługowa i produkcójna 

wabudowa=usługowa=związana=z=istnieniem=i=rozwojem=terenów=mieszkaniowóch=

wabudowa= mieszkaniowa= bezsprzecznie= generuje= zapotrzebowanie= na= nową= zabudowę= usługową= =
o= charakterze= obsługującóm= mieszkańców= i= ich= potrzebóK= kależałobó= tu= w= pierwszóm= rzędzie=
wómienić= usługi= podstawowe= dla= ludności= w= tóm= handelI= rzemiosło= i= usługi= publiczne= oraz= usługi=
rekreacji=i=turóstókiK==

t=związku=z=powóższómI=zapotrzebowanie=na=zabudowę=usługową=powiązaną=z=mieszkalnictwem=
określono= proporcjonalnie= do= zapotrzebowania= na= zabudowę= mieszkaniowąK= ka= podstawie= analizó=
aktualnej= strukturó= funkcjonalnej= zabudowóOM= określonoI= że= powierzchnia= usługowa= terenów=
związanóch=z=mieszkalnictwem=Ew=tóm=usług=sportu=i=rekreacjiF=stanowi=aktualnie=okK=NMB=w=stosunku=
do= zabudowó= mieszkaniowejK= t= związku= z= koniecznością= wórównania= niedoborów= zabudowó=
usługowej=i=produkcójnejI=głównie=w=zakresie=wóposażenia=wsi=w=różnego=rodzaju=usługiI=prognozuje=
sięI=że=w=perspektówie=OV=lat=zabudowa=ta=stanowić=będzie=NRB=w=stosunku=do=powierzchni=użótkowej=
nowej=zabudowó=mieszkaniowejI= w=związku=z= czóm=zapotrzebowanie=na= nową= zabudowę= usługową=
związaną= z= mieszkalnictwem= wónosi= więc= okK= SO= NMM= mO= powierzchni= użótkowejK= t= związku= =
z=ustaleniami=obowiązującóch=planów=miejscowóch=dopuszczającóch=realizację=usług=nieuciążliwóch=
w= terenach= zabudowó= mieszkaniowej= oraz= w= związku= z= uzasadnieniem= merótorócznóm= wskazania=
takiego=dopuszczenia= również=w=sporządzanóm=ptudium=Ekierunkowa=rola= studiumI= wóróżniająca=go=
od=prawa=miejscowego=–=miejscowego=planu=zagospodarowania=przestrzennegoI=większóm=stopniem=
generalizacji= i= dopuszczeńFI= należó= uznaćI= że= OMB= wóliczonej= powóżej= wartości= powierzchni=
użótkowej=zabudowó=usługowej=realizowane=będzie=w=ramach=terenów=o=funkcji=mieszkaniowej=EnpK=
w=wóodrębnionóm=lokaluFI=co oznaczaI że okK QV SUM mO powierzchni użótkowej należó zapewnić 
jako usługi wóodrębnione na załączniku graficznóm oddzielnóm oznaczeniem planistócznóm  
r=Eterenó=usługFK=

wabudowa=usługowa=i=produkcójna=niezależna=od=istnienia=i=rozwoju=terenów=mieszkaniowóch===

===================================================
OM=Aktualna=struktura=zabudowó=opisana=została=w=rozdziale=NKOKP=niniejszego=ptudiumK=



NNR=
=

kie= można= pomijać= konieczności= zapewnienia= terenów= dla= rozwoju= zabudowó= usługowej= =
i= produkcójnejI= niezależnej od istnienia i rozwoju terenów mieszkaniowóch Enowe= terenó=
inwestócójne= gminó= zapewniające= nowe= miejsca= pracó= i= pozarolniczó= rozwój= gminóFK= tśród=
przesłanek=do=wóznaczenia=takich=terenów=należó=wómienić=mKinK=trend=wzrostowó=liczbó=podmiotów=
wpisanóch=do=rejestru=obdlk=Erozdział=NNKOKOFK=tażnóm=czónnikiem=generującóm=zapotrzebowanie=
na= nowe= terenó=zabudowó= usługowej= i= produkcójnej= jest= wóbudowanie= drogi= ekspresowej=pNTLpNO=
przebiegająca= przez= obszar= gminó= tólka= wraz= z= węzłem= zapewniającóm= łatwó= dostęp= terenów=
zlokalizowanóch= na= obszarze= gminó= tólka= do= krajowego= układu= komunikacójnegoK= ka= podstawie=
analizó= wielkości= i= stopnia= wókorzóstania= aktualnie= istniejącóch= terenów= inwestócójnóch= oraz=
przedmiotu= wniosków= inwestorskich= w= kontekście= istnienia= danej= usługi= na= obszarze= gminó= lub=
najbliższego=otoczenia=gminó=określonoI=iż=zapotrzebowanie=na=nową=zabudowę=usługową=niezależną=
od= istnienia= i= rozwoju= terenów= mieszkaniowóch= wónosi= okK= NR=MMM= mO= powierzchni= użótkowejI=
natomiast=zabudowó=produkcójnejW=okK=NM=MMM=mO=powierzchni=użótkowejK=

mrognozowana=poprawa=zasobów=i=warunków=mieszkaniowóchI=wzrost=liczbó=mieszkańców=gminó=
a= także= rozwój= społecznoJgospodarczó= gminóI= zostałó= uwzględnione= jako= czónniki= wpłówające= na=
stómulację= procesów= rozwojowóchK= mowóższe= przekłada= się= na= konieczność= uwzględnienia= rózóka=
niedoszacowania= i= zwiększenia= zapotrzebowania= na= nową= zabudowę= w= stosunku= do= wóników=
powóższej= analizó=o=PMB=Ezgodnie=z= artK= NM=ustK= T= pktK= O=ustawó=o=planowaniu= i= zagospodarowaniu=
przestrzennómFK= t= wóniku= tego= otrzómano= prognozowane= zapotrzebowanie= na= terenó= nowej=
zabudowó=–=Tabela=QNK=

Tabela QNK mrognozowane=zapotrzebowanie=na=nową=zabudowę=w=gminie=tólka=
ŹródłoW=opracowanie=własne=na=podstawie=danóch=drp=

oodzaj zabudowó 
wapotrzebowanie na nową 

zabudowę wórażone w 
powierzchni użótkowej xmOz 

wapotrzebowanie nową 
zabudowę wórażone w 
powierzchni użótkowej  
zwiększone o PMB xmOz 

zabudowa mieszkaniowa QNQ MMMIM RPU OMM 

zabudowa usługowa TT NMM NMM OPM 

zabudowa produkcójna NM MMMIMM NP MMMIMM 

 

holh ffK lpwACltAkfb CeŁlkklŚCf mlŁOŻlkYCe kA Tbobkfb djfkY 
lBpwAoÓt l t mbŁkf tYhpwTAŁClkbg wtAoTbg pTorhTrowb 
crkhCglkAikl – mowbpTowbkkbg t doAkfCACe gbaklpThf lpAakfCwbg  
t olwrjfbkfr AoTK O mhTK N rpTAtY w akfA OV pfbomkfA OMMP oK  
l rowĘaltYCe kAwtACe jfbgpCltlŚCf f lBfbhTÓt cfwgldoAcfCwkYCeI 
olwrjfAkbg gAhl jlŻiftlŚĆ ilhAifwltAkfA kA TYCe lBpwAoACe kltbg 
wABraltY Ewdlakfb w AoTK NM rpTK R mhTK O rpTAtY l miAkltAkfr  
f wAdlpmlaAoltAkfr mowbpTowbkkYjF – Tabela QQK 

ka= podstawie= przeprowadzonej= inwentarózacji= przójętoI= że= terenó o w pełni wókształconej 
zwartej strukturze funkcjonalnoJprzestrzennej w granicach jednostki osadniczej= to= IIobszaró= =
o= skupionej= = zabudowie= mieszkaniowej= i= mieszkaniowo–usługowej= mającej= dostęp= do= dróg=
publicznóch= i= wóposażonóch= w= pełni= lub= częściowo= w= niezbędną= infrastrukturę= komunikacójną= =
i= techniczną= EdrogiI= wodociąg= oraz= częściowo= w= kanalizacjęFI= = z= terenami= tej= infrastrukturó= oraz= =
z= terenami= infrastrukturó= społecznej= i= innóch= usług= o= znaczeniu= lokalnóm= i= ponadlokalnóm= oraz=



NNS=
=

przestrzeniami=publicznómiI= a= także=z= terenami=o= funkcji=produkcójnejI= magazónowej=i= składowej=–==
z= zastrzeżeniemI= że= wszóstkie= te= terenó= są= położone= w= obrębie= EwewnątrzF= takiego= obszaruI= bądź=
bezpośrednio= sąsiadują= z= terenami= zabudowanómi= wchodzącómi= w= jego= składK= t= obrębie= tóch=
obszarów= mogą= wóstępować= obiektó= i= terenó= objęte= ochroną= lub= wskazane= do= ochronó= jako= cenne=
zasobó= dziedzictwa= kulturowego= i= historócznegoK= lbszaró= te= mogą= obejmować= niewielkie= luki= =
w= zabudowieI= jeśli= mają= dostęp= do= komunikacji= i= infrastrukturó= technicznej?= xdefinicja pochodzi  
z opracowania ptK jetoda wóznaczania w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gmin obszarów zabudowanóch, obszarów rozwoju zabudowó i obszarów  
o ograniczonej zabudowie EOMNRFzK  = 

t= oparciu= o= przótoczoną= definicję= na= obszarze= gminó= tólka= wóznaczono= obszaró= o= w= pełni=
zwartej= wókształconej= zwartej= strukturze= funkcjonalnoJprzestrzennej= obejmującą= zwartą= zabudowę=
wsiI=charakterózującą=się=wóposażeniem=w=infrastrukturę=komunikacójną=i=techniczną=Ew=niezbędnóm=
zakresieFK=lbszaró=te=zajmują łącznie=N=NUPIS=haI=z=czego=aktualnie=zainwestowanóch=jest=SPRIRN=ha=–=
pozostałe=terenó=stanowią= IIluki”=w=istniejącej=zabudowie=lub=bezpośrednio=do=niej=przólegają=i=mają=
dostęp= do= komunikacji= i= infrastrukturó= technicznejK= t= ramach= obszarów= o= w= pełni= wókształconej=
zwartej= strukturze= zabudowó= pozostaje= wiec= okK= RQUIN= ha= terenów= stanowiącóch= tzwK= luki= =
w= zabudowieK= kależó= wziąć= pod= uwagęI= że= nie= całe= powierzchnie= tóch= luk= mogą= się= nadawać= do=
wprowadzenia=zabudowó=lubI=że=bardziej=racjonalnóm=sposobem=ich=wókorzóstania=może=okazać=się=
przeznaczenie= części= z= nich= na= inne= celeI= npK= kształtowanie= lokalnóch= ciągów= przórodniczóchII=
uzupełnienie=obszarów=zieleni=publicznej=itpK=wwiązane=jest=to=mKinK=zeW=

· zróżnicowaną= fizjonomią= tóch= obszarów= skutkującą= różnómi= warunkami= sótuowania=
zabudowóI= w= tóm= brakiem= możliwości= sótuowania= zabudowó= EnpK= istnienie= działek= =
o=parametrach=nie=pozwalającóch=na=powstanie=budónkuI=fragmentó=z=ukształtowaniem=terenu=
nie=pozwalającóm=na=wprowadzanie=zabudowóI=warunki=lokalizacji=przó=ścianie=lasu=itpKFI=

· uwarunkowaniami= prawnómi= EnpK= przónależność= sadu= lub= ogródka= położonego= na= odrębnej=
działce= ewidencójnej= do= sąsiadującego= gospodarstwa= rolnegoI= położenie= działek= w= zasięgu=
obszarów= szczególnego= zagrożenia= powodzią= o= prawdopodobieństwie= wóstąpienia= powodzi=
raz=na=NM=lat=i=raz=na=NMM=lat=itpKFK=

t= związku= z= powóższómI= obszar= wóliczonóch= luk= należó= pomniejszóć= w= przópadku= gminó=
wiejskiej=tólka=o=PR=BI=co=daje=okK=PRSIOR=ha=terenów=stanowiącóch=luki=możliwe=w=przószłości=do=
zabudowóONI=w=tómW=

§ NIUM=ha=dla=nowej=zabudowó=mieszkaniowej=wielorodzinnejI=
§ POUINU= ha= dla= nowej= zabudowó= mieszkaniowej= Ew= tóm= zabudowó= mieszkaniowej=

jednorodzinnej=iLlub=zabudowó=zagrodowejFI=
§ NQIMM=ha=dla=nowej=zabudowó=usługowejI=
§ NOINM=ha=dla=nowej=zabudowó=produkcójnejK=

t= celu= wórażenia= pomierzonóch= wartości= w= powierzchni= użótkowej= zabudowóI= przójęto=
następujące=założeniaW=

· średnia=powierzchnia=nowej=działki=w=zabudowie=mieszkaniowej=wielorodzinnej=–=P=MMM=mOI=
· średnia=powierzchnia=użótkowa=nowego=budónku=mieszkalnego=wielorodzinnego=–=NMMM=mOI=
· średnia= powierzchnia= nowej= działki= w= zabudowie= mieszkaniowej= innej= niż= wielorodzinna= –= =

O=MMM=mOI=

===================================================
ON=lszacowano=na=podstawie=przeznaczeń=i=ustaleń=obowiązującóch==planów=miejscowóchK=



NNT=
=

· średnia= powierzchnia= użótkowa= nowego= budónku= mieszkalnego= jednorodzinnego= Ew= tóm= =
w=zabudowie=zagrodowejF=–=VV=mOI=

· średnia=powierzchnia=nowej=działki=w=zabudowie=usługowej=–=P=MMM=mOI=
· średnia=powierzchnia=użótkowa=nowego=budónku=w=zabudowie=usługowej=–=PMM=mOI=
· średnia=powierzchnia=nowej=działki=w=zabudowie=produkcójnej=–=S=MMM=mOI=
· średnia=powierzchnia=użótkowa=nowego=budónki=w=zabudowie=produkcójnej=–=NMMM=mOK=

wałożonoI=że=na=jednej=działce=znajdować=się=będzie=jeden=budónek=mieszkalnóK=ka=tej=podstawie=
obliczonoI= że= w= ramach= zwartóch= struktur= funkcjonalnoJprzestrzennóch= zabudowó= możliwe= jest=
zlokalizowanie= S= nowóch= budónków= mieszkalnóch= w= zabudowie= wielorodzinnej= ENIU= ha= L= MIP= haF= =
o= łącznej= powierzchni= użótkowej= S=MMM= mO= ES= budónków= x= NMMM= mOLbudónekFK= t= przópadku=
zabudowó=mieszkaniowej=innej=niż=wielorodzinnaI=możliwe=jest=zlokalizowanie=okK=N=SQN=budónków=
mieszkalnóch= EPOUINU=ha= L= MIO=ha= F= o= łącznej=powierzchni=użótkowej=NSO=QQV= mO= EN=SQN=budónków==
x=VV=mOLbudónekFK=t=przópadku=zabudowó=usługowej=możliwe=jest=zlokalizowanie=okK=QT=obiektów=
ENQ= ha= L= MIP= haF= o= łącznej= powierzchni= użótkowej= N= QMM= mO= EQT= budónków= x= PMM= mOLbudónekFK==
t=zabudowie=produkcójnej= zlokalizowanóch= może= zostać= OM= nowóch=budónków= ENOIN= ha= L= MIS= haF= =
o=łącznej=powierzchni=użótkowej=OM=NST=mO=EOM=budónków=x=NMMM=mOLbudónekF=–=Tabela=QOK=

Tabela QOK lszacowanie= chłonności= położonóch= na= obszarze= gminó= tólka= obszarów= o= w= pełni=
wókształconej=zwartej=strukturze=funkcjonalnoJprzestrzennej=
ŹródłoW=opracowanie=własne=

cunkcje zabudowó 
Terenó możliwe do 

zainwestowania 
EhaF 

mowierzchnia 
użótkowa do 

zagospodarowania 
xmOz 

zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna NIUM= S=MMMIMM 
zabudowa mieszkaniowa w ramach 
terenów zabudowó mieszkaniowej 

jednorodzinnej i zagrodowej 
POUINU= NSO=QQV 

zabudowa usługowa= NQIMM= NQ=MMM 
zabudowa produkcójna NOINM= OM=NST 

prjA PRSIMU OMO SNS 

 

holh fffK lpwACltAkfb CeŁlkklŚCf mlŁOŻlkYCe kA Tbobkfb djfkY 
lBpwAoÓt mowbwkACwlkYCe t miAkACe jfbgpCltYCe mla wABraltĘI 
fkkYCe kfŻ tYjfbkflkb t holhr ffI olwrjfAkĄ gAhl jlŻiftlŚĆ 
ilhAifwltAkfA kA TYCe lBpwAoACe kltbg wABraltY Ewdlakfb  w AoTK NM 
rpTK R mhTK P rpTAtY l miAkltAkfr f wAdlpmlaAoltAkfr mowbpTowbkkYjF 
– TABbiA QPK 

lkreślenie= chłonności= obszarów= przeznaczonóch= pod= zabudowę= w= obowiązującóch= planach=
miejscowóch= innóch=niż= obszaró=o=zwartej=strukturze= funkcjonalnoJprzestrzennej=zabudowó=pozwoli=
na= określenieI= jaką= część= zapotrzebowaniaI= o= któróm=mowa= w=hroku= fI= można= będzie= zaspokoić= na=
terenachI= na= któróch= aktualnie= obowiązuje= możliwość= zabudowó= ale= nie= zostałó= uznane= za= terenó= =
o=zwartej=strukturze=funkcjonalnoJprzestrzennejK=Łączna=powierzchnia=takich=terenów=wónosi=RSSIVM=
haI=z=czego=powierzchnia=tzwK=luk=w=zabudowie=wónosi=QVNIPP=ha=w=tómW=

§ UIVN=ha=obejmują=terenó=możliwe=do=lokalizowania=zabudowó=mieszkaniowej=wielorodzinnejX=

§ PQQIMS= ha= obejmują= terenó= możliwe= do= lokalizowania= zabudowó= mieszkaniowejI= w= tóm=
zabudowó=mieszkaniowej=zagrodowejX==



NNU=
=

§ RMIMT=ha=obejmują=terenó=zabudowó=usługowejX=

§ UUIPM=ha=obejmują=terenó=zabudowó=produkcójnejK==

mrzójmując=założenia=określone=w=hroku=ff=dotóczące=średnich=powierzchni=działek=oraz=średnich=
powierzchni=użótkowóch=budónków=obliczonoI=że=na=obszarach=tóch=możliwe=jest=zlokalizowanie=PM=
nowóch=budónków=mieszkalnóch=w=zabudowie=wielorodzinnej=EUIV=ha=L=MIP=haF=o=łącznej=powierzchni=
użótkowej=OV=TMM=mO=EPM=budónków=x=NMMM=mOLbudónekFI=N=TOM=budónków=mieszkalnóch=EPQQIMS=ha=L=
MIO=haF=o=łącznej=powierzchni=użótkowej=NTM=PNM=mO=EN=TOM=budónki=x=VV=mOLbudónekFK=t=przópadku=
zabudowó= usługowej= możliwe= jest= zlokalizowanie= okK= NST= obiektów= ERMIMT= ha= L= MIP= haF= o= łącznej=
powierzchni= użótkowej= RM= MTM= mO= ENST= budónki= x= PMM= mOLbudónekFK= t= zabudowie= produkcójnej=
zlokalizowanóch= może= zostać= NQT= nowóch= budónków= EUUIP= ha= L= MIS= haF= o= łącznej= powierzchni=
użótkowej=NQT=MMM=mO=ENQT=budónków=x=NMMM=mOLbudónekFK==

Tabela QPK lszacowanie=chłonności=położonóch=w=gminie=tólka=obszarów=poza=obszarami=o=w=pełni=
wókształconej=zwartej=strukturze=funkcjonalnoJprzestrzennej=
ŹródłoW=opracowanie=własne=

cunkcje zabudowó 
Terenó możliwe do 

zainwestowania 
EhaF 

mowierzchnia 
użótkowa do 

zagospodarowania 
xmOz 

zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna UIVN= OV=TMM 
zabudowa mieszkaniowa w ramach 
terenów zabudowó mieszkaniowej 

jednorodzinnej i zagrodowej 
PQQIMS= NTM=PNM 

zabudowa usługowa= RMIMT= RM=MTM 
zabudowa produkcójna UUIPM= NQT=MMM 

prjA QVNIPQ PVT MUM 

Łączna powierzchnia użótkowa zabudowó wórażająca chłonność obszarówI na któróch możliwa 
jest lokalizacja nowej zabudowóI o któróch mowa w hroku ff i fffI wónosi łącznie  RVV SVS mO 
ETabela QQFK 

Tabela QQK lszacowanie= chłonności= położonóch= na= obszarze= gminó= tólka= obszarów= o= w= pełni=
wókształconej= zwartej= strukturze= funkcjonalnoJprzestrzennej= oraz= innóch= obszarów= przeznaczonóch= =
w=planach=miejscowóch=pod=zabudowę=

ŹródłoW=opracowanie=własne=

cunkcje zabudowó 
Terenó możliwe do 

zainwestowania 
EhaF 

mowierzchnia 
użótkowa do 

zagospodarowania 
xmOz 

zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna NMITN= PRTMM 
zabudowa mieszkaniowa w ramach 
terenów zabudowó mieszkaniowej 

jednorodzinnej i zagrodowej 
STOIOQ= PPO TRV 

zabudowa usługowa= SQIMT= SQ MTM 
zabudowa produkcójna NMMIQ= NST NST 

prjA UQTIQO RVV SVS 

=

holh fsK morównanie maksómalnego w skali gminó zapotrzebowania na nową zabudowę 
Eokreślonego w hroku fF z sumą powierzchni użótkowej zabudowó w podziale na funkcje 
zabudowó Eokreślone w hrokach ff  i  fffF  Ezgodnie z  artK  NM ustK  R  pktK  QK  ustawó o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennómF – Tabela QTK 



NNV=
=

Analiza= porównawcza= obliczonego= maksómalnego= zapotrzebowania= na= nową= zabudowę= ETabela=
PTF= z= wónikami= chłonności= terenów= wskazanóch= przez= ustawodawcę= jako= predósponowane= =
w=pierwszej=kolejności=do=zainwestowania=ETabela=QMF=pozwalają=stwierdzićI=że=potrzebó=lokalizacji=
nowej=zabudowó=nie=znajdują=pełnego=pokrócia=w=chłonności=terenów=dotóchczas=przeznaczonóch=pod=
zabudowęK= morównanie= oszacowanego= zapotrzebowania= na= nową= zabudowę= z= wónikami= obliczonej=
chłonności=przedstawia=Tabela=QRK=

Tabela QRK _ilans=terenów=przeznaczonóch=pod=zabudowę==–=podsumowanie=

ŹródłoW=opracowanie=własne=

cunkcja zabudowó 

wabudowa 
mieszkaniowa  

EwielorodzinnaI 
jednorodzinnaI  
w zabudowie 
zagrodowejF 

zabudowa 
usługowa 

zabudowa 
produkcójna 

pumaróczna=chłonność=obszarów=o=zwartej=
strukturze=funkcjonalnoJprzestrzennej=oraz=

pozostałóch=obszarów=wóznaczonóch=w=
planach=miejscowóch=pod=zabudowę=xmOz=

PSU=QRV= SQ=MTM= NST=NST=

jaksómalne=zapotrzebowanie=na=nową=
zabudowę=xmOz= RPU=OMM= NMM=OPM= NP=MMM=

oóżnica pomiędzó możliwością 
lokalizacji nowej zabudowó  

a zapotrzebowaniem na nią xmOz 

J NSV TQN 
EkfbalmlaAŻF 

J PS NSM 
EkfbalmlaAŻF 

H NRQ NST 
EkAamlaAŻF 

mo= porównaniu= maksómalnego= zapotrzebowania= na= nową= zabudowę= w= podziale= na= funkcje=
zabudowó= z= możliwością= lokalizacji= tej= zabudowó= na= obszarach= o= w= pełni= wókształconej= zwartej=
strukturze= funkcjonalnoJprzestrzennej= oraz= innóch= obszarach= przeznaczonóch= w= obowiązującóch=
planach=miejscowóch=pod=zabudowęI= należó=stwierdzićI=że=potrzebó=lokalizacji=nowej=zabudowó=nie=
znajdują= pełnego= pokrócia= w= chłonności= terenów= dotóchczas= przeznaczonóch= pod= zabudowę= =
w=przópadku=zabudowó=mieszkaniowej=oraz=zabudowó=usługowejW=

· zapotrzebowanie=na=nową=zabudowę mieszkaniową=określone=w=hroku=f=jest=o=NSV=TQN=mO=
powierzchni=użótkowej=zabudowó=wóższe=od=możliwości=jej= lokalizowania=na=terenie=gminó=
co= oznacza= możliwość= wskazówania= nowóch= obszarów=przeznaczonóch= na= tę= funkcje=poza=
obszarami= o= w= pełni= wókształconej= zwartej= strukturze= funkcjonalnoJprzestrzennej= oraz=
obszarów= przeznaczonóch= w= planach= miejscowóch= pod= zabudowęI= innóch= niż= wómienione=
wóżej=maksómalnie=w=ilości=wónikającej=z=uzupełnionego=bilansu=Ezgodnie=z=artK=NM=ustK=R=pktK=
Q=litK=bFX=

· zapotrzebowanie= na= nową= zabudowę usługową jest= o= PS= NSM= mO= powierzchni= użótkowej=
zabudowó=wóższe=od=możliwości= jej= lokalizowania= na= terenie=gminóI= co=oznacza= możliwość=
wskazówania= nowóch= obszarów= przeznaczonóch= na= tę= funkcje= poza= obszarami= o= w= pełni=
wókształconej= zwartej= strukturze= funkcjonalnoJprzestrzennej= oraz= obszarów= przeznaczonóch=
w=planach=miejscowóch=pod=zabudowęI= innóch=niż=wómienione=wóżej=maksómalnie=w=ilości=
wónikającej=z=uzupełnionego=bilansu=Ezgodnie=z=artK=NM=ustK=R=pktK=Q=litK=bFK=

co= pozwoli= w= całości= lub= w= części= uwzględnić= oczekiwania= mieszkańców= i= inwestorów= oraz=
zamierzenia= inwestócójne= gminóI= określone= w= złożonóch= wnioskach= któróch= przedmiotem= bóła=
zabudowa=mieszkaniowa=i=usługiK=



NOM=
=

tóniki= przeprowadzonego= bilansu= wskazująI= że=zgodnie=z= artK= NM= pktK= R= ustK= QF= litK= aI= założenia=
studium= nie= powinnó= przewidówać= możliwości= lokalizowania= nowej= zabudowó= produkcójnej= poza=
obszarami= zwartej= strukturó= funkcjonalnoJprzestrzennej= i= obszarami= już= wskazanómi= w= planach=
miejscowóch=pod=zabudowęI=bowiem=zapotrzebowanie=na=nową=zabudowę=produkcójną=obliczone=na=
początku=analizó=i=zestawione=w=Tabeli=QN=jest=o=NRQ=NST=mO=powierzchni=użótkowej=zabudowó=niższe=
od= obliczonej= chłonności= terenów=predósponowanóch= do=zabudowóI= co= oznacza= że= w=dokumentach=
planistócznóch= wóznaczono= wóstarczająco= dużo= obszarów= pod= taką= funkcję= i= nie= ma= potrzebó=
wskazówania=nowóchK=

tóniki= końcowe= bilansu= sporządzonego= w= kategoriach= powierzchni= użótkowej= zabudowó=
wórażonej=w=mO=przełożono=na=wielkość=terenówI=które=mogą=bóć=w=niniejszóm=ptudium=wskazane=do=
zabudowóI=mierzone=w=hektarachK=wakłada=sięI=żeW=

· na=jednej=działce=budowlanej=zlokalizowanó=będzie=N=budónekI=
· średnia=powierzchnia=nowej=działki=w=zabudowie=mieszkaniowej=wielorodzinnej=–=P=MMM=mOI=
· średnia=powierzchnia=użótkowa=nowego=budónku=mieszkalnego=wielorodzinnego=–=NMMM=mOI=
· średnia= powierzchnia= nowej= działki= w= zabudowie= mieszkaniowej= innej= niż= wielorodzinna= –= =

O=MMM=mOI=
· średnia= powierzchnia= użótkowa= nowego= budónku= mieszkalnego= jednorodzinnego= Ew= tóm= =

w=zabudowie=zagrodowejF=–=VV=mOI=
· średnia=powierzchnia=użótkowa=nowego=budónku=w=zabudowie=usługowej=–=PMM=mOI=
· średnia=powierzchnia=nowej=działki=w=zabudowie=usługowej=–=PMMM=mOK=

ka=tej=podstawie=obliczonoI=że=w=ramach=wóliczonego=bilansu=możliwe=jest=zlokalizowanieI=npKW=

· okK=NTM=budónków=mieszkalnóch=wielorodzinnóch=o=powK=użótkowej=NMMM=mO==każdóI=do=czego=
potrzebne= bółobó= okK= RN= ha= powK= terenu= gminó= lub= okK= N=TNQ= budónków= mieszkalnóch=
jednorodzinnóch=o=powK=użótkowej=VV=mO=do=czego=potrzebne=bółobó=okK=PQOIU=ha=powK=terenu=
gminóX=

· okK=NOM=nowóch=budónków=usługowóch=o=powK=użótkowej=PMM=mO==każdóI=do=czego=potrzebne=
jest=okK=PS==ha=powierzchni=terenu=gminóK=

t= związku= z= powóższóm= = możliwe jest zaplanowanie w kierunkach rozwoju 
przestrzennego określonóch w niniejszóm ptudiumI terenów nowej zabudowó mieszkaniowej  
i usługowej poza terenami dotóchczas pod ten cel przeznaczonómi w obowiązującóch planach 
miejscowóch lub poza obszarami o w pełni wókształconej zwartej strukturze funkcjonalnoJ
przestrzennej maksómalnie w ilości wónikającej z uzupełnionego bilansu Ezgodnie z artK NM ustK R 
pktK Q litK bFK kie=można==jednak=przewidówać=terenów=nowej=zabudowó=produkcójnej=poza terenami 
dotóchczas przeznaczonómi pod zabudowę w miejscowóch planach zagospodarowania 
przestrzennego lub poza obszarami o w pełni wókształconej zwartej strukturze funkcjonalnoJ
przestrzennejK t= związku= z= powóższóm= uwzględnienie= nowóch= wniosków= dotóczącóch= zabudowó=
mieszkaniowej=i=letniskowej=Ew=części=spełniającej=pozostałe=warunki=zasadności=ich=uwzględnieniaF=
jest= uzależnione= od= lokalizacji= działki= w= ramach= wóznaczonóch= obszarów= o= w= pełni= wókształconej=
zwartej= strukturze= funkcjonalnoJprzestrzennej= zabudowó= lub= ich= przeznaczenia= pod= ten= cel=
w=obowiązującóch=miejscowóch=planach=zagospodarowania=przestrzennego=gminóK=

holh sK lkreślenie możliwości finansowania przez gminę wókonania sieci komunikacójnóch  
i infrastrukturó technicznej i społecznejI służącóch realizacji zadań własnóch gminó oraz 
potrzeb inwestócójnóch gminó wónikającóch z konieczności realizacji zadań własnóchI 



NON=
=

związanóch z lokalizacją nowej zabudowó na obszarachI o któróch mowa w hroku ff i fff 
Ezgodnie z artK NM ustK R pktK RK ustawó o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennómF 

mrognozę= wókonuje= się= celem= oszacowania= możliwości= finansowania= przez= gminę= tólka=
wókonania=sieci=komunikacójnóchI=infrastrukturó=technicznej=i=społecznejI=służącóch=realizacji=zadań=
własnóch=gminó=oraz=potrzeb= inwestócójnóch=gminó= wónikającóch= = z=konieczności= realizacji= zadań=
własnóchI=związanóch=z=lokalizacją=nowej=zabudowó=poprzez=projekcję=zmian=dochodów=i=wódatków=
budżetu= gminó= w= perspektówie= do= PM= lat= Elata= OMNTJOMQRFK= Takie= szacunki= pozwolą= oszacować=
wielkości= wolnóch= środkówI= które= samorząd= będzie= mógł= bezpośrednio= Ez= własnego= budżetuF=
przeznaczóć=na=inwestócje=w=tóm=inwestócje=w=infrastrukturę=komunikacójnąI=techniczną=i=społeczną=
wónikające=z=zadań=własnóch=gminó=i=planowanej=zabudowóK==

aane=wójściowe=przójęte=w=prognozach=należó= traktować= jako=dane=przóbliżoneI= oszacowane= na=
podstawie=dostępnóch=materiałówI=w=tómW=

§ tieloletniej=mrognozó=cinansowej=dminó=tólka=na=lata=OMNTJOMOTI=
§ tieloletniego=mlanu=fnwestócójnego=dminó=tólka=na=lata=OMMTJOMOMI=
§ sprawozdań=z=wókonania=budżetu=samorządu=w=latach=OMNMJOMNSI=
§ materiałów=informacójnóch=o=samorządzie=gminnómK=

mrognozó=zostałó=wókonane=w=horózoncie=czasowóm=OU=lat=Elata=OMNTJOMQRFK=ldległa=perspektówa=
czasowa=powodujeI=że=prognozowanie=dochodów=i=wódatków=gminó=zawiera=w=sobie=istotnó=element=
błędu= z= tótułu= możliwóch= zmian= koniunkturó= gospodarczej= w= skali= lokalnejI= regionalnej= =
i= ponadregionalnejI= jak= również= możliwóch=zmian=przepisów=prawnóch= mającóch= wpłów= na= badane=
zmienneK= fnformacje= wónikające= z= szacunkówI= nawet= obarczone=błędemI= są= jednak= istotne=z=punktu=
widzenia= strategicznóch= decózji= dotóczącóch= politóki= przestrzennej= gminó= oraz= mogą= zobrazować=
możliwości= podejmowania= decózji= planistócznóch= Ew= tóm= działań= inwestócójnóchF= przó=
uwzględnieniu=stanu=finansów=gminóK=

mrojekcja= budżetu= na= lata= przószłe= została= oparta= na= trendach= wónikającóch= z= przeszłóch= =
i= aktualnóch= wóników= finansowóch= gminóK= halkulacje= oparto= przede= wszóstkim= na= aktualnej=
tieloletniej= mrognozie= cinansowej= dminó= tólkaI= która= uwzględnia= wskaźniki= wzrostu=
gospodarczego= oraz= inne= parametró= definiowane= indówidualnie= dla= poszczególnóch= kategorii=
klasófikacji=budżetowejK==

t= obliczeniach= zastosowano= metodę= projekcji= trendu= dochodów= i= wódatków= zwaną= metodą=
najmniejszóch=kwadratówK= płużó=ona= do=analizó= dotóchczasowóchI= tjK= historócznóch= trendów=zmian=
dochodów= i= wódatków= z= poszczególnóch= źródełI= a= następnie= przedłużania= ich= w= przószłośćK=
lkreślenie= linii= trendu= pozwoliło= po= jego= zbadaniu= J= prognozować= przószłe= dochodó= i= wódatkiK=
wnajomość= trendu= jest= punktem= wójścia= przószłościowej= projekcjiI= ewentualnie= dalszej= kalkulacji=
ETabela=QSFK=
= =
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Tabela QSK= mrognoza= dochodówI= wódatków= i= wóników= budżetu= dla= gminó= tólka= =
na=lata=OMNTJOMQR=EzłF=

iata 

aochodó 
gminó 

EogółemF w 
tómW 

aochodó z 
udziału w 
podatku 

dochodowóm 
od osób 

fizócznóch 

aochodó z 
tótułu 

podatku od 
nieruchomości 

aochodó 
majątkowe 
EogółemF 

tódatki 
gminó 

EogółemF 

tódatki 
majątkowe 

inwestócójne  
w tóm naW 

budowę drógI 
sieci wodJkan 

i 
infrastrukturó 

społecznej 

tónik 
budżetu 
EogółemF 

OMNT QR VRO SSOKMM   V=QSQ=TOMKMM=== P=SMO=MMMKMM=== O=RVV=QROKNV=== QS PSU PQTKQN   T=VSM=TQSKNM=== JQNR SURKQN   

OMNU QU PVS OTOKMM   NM=RRO=ORMKMM=== P=OMM=MMMKMM=== T=RQO=OOOKMM=== QU MPS UMOKMM   NN=SRT=URMKMM= PRV QTMKMM   

OMNV QV MMQ RQMKMM   NM=SOR=RMOKMM=== P=MMM=MMMKMM=== U=NPN=MMUKMM=== QS QVO MQMKMM   NM=MNT=QUNKMM=== O RNO RMMKMM   

OMOM QO UPN MMMKMM   NN=PMM=MMMKMM=== P=MMM=MMMKMM=== N=UMM=MMMKMM=== PV VUP MMMKMM   Q=NSU=QTMKMM=== O UQU MMMKMM   

OMON QP VMN TTRKMM   NN=RUO=RMMKMM=== P=MTR=MMMKMM=== N=UQR=MMMKMM=== QM VUO RTRKMM   R=POT=TPQKTR=== O VNV OMMKMM   

OMOO QQ VVV PNVKPU   NN=UTO=MSOKRM=== P=NRN=UTRKMM=== N=UVN=NORKMM=== QO MMT NPVKPU   R=QSM=VOUKNO=== O VVO NUMKMM   

OMOP QS MPQ PMPKTO   NO=NQR=NNVKVQ=== P=OOQ=PSUKNP=== N=VPQ=SOMKUU=== QO VTP PMPKRU   R=RUS=ROVKQT=== P MSN MMMKNQ   

OMOQ QT MVP MVOKTN   NO=QOQ=QRTKTM=== P=OVU=ROUKRV=== N=VTV=NNTKNS=== QP VSN SUVKRS   R=TNR=MNVKSQ=== P NPN QMPKNQ   

OMOR QU MPQ VRQKRS   NO=STO=VQSKUR=== P=PSQ=QVVKNS=== O=MNU=SVVKRM=== QQ UQM VOPKPR   R=UOV=POMKMQ=== P NVQ MPNKON   

OMOS QU UVV RUPKTQ   NO=VMN=MRVKUV=== P=QOR=MSMKNR=== O=MRR=MPSKMV=== QR SQU MRVKVT   R=VPQ=OQTKUM=== P ORN ROPKTT   

OMOT QV SUN VTTKMU   NP=NMT=QTSKUR=== P=QTV=USNKNN=== O=MUT=VNSKST=== QS PTU QOUKVP   S=MOV=NVRKTS=== P PMP RQUKNR   

OMOU RM OTU NSMKUN   NP=OSQ=TSSKRT=== P=RON=SNVKQQ=== O=NNO=VTNKST=== QS VPQ VTMKMU   S=NMN=RQSKNN=== P PQP NVMKTP   

OMOV RM UUN QVUKTQ   NP=QOP=VQPKTT=== P=RSP=UTUKUU=== O=NPU=POTKPP=== QT QVU NUVKTO   S=NTQ=TSQKSS=== P PUP PMVKMN   

OMPM RN QVO MTSKTO   NP=RUR=MPNKNM=== P=SMS=SQRKQO=== O=NSP=VUTKOR=== QU MSU NSUKMM   S=OQU=USNKUQ=== P QOP VMUKTO   

OMPN RO NMV VUNKSQ   NP=TQU=MRNKQT=== P=SQV=VORKNT=== O=NUV=VRRKNM=== QU SQQ VUSKMO   S=POP=UQUKNU=== P QSQ VVRKSP   

OMPO RO TPR PMNKQO   NP=VNP=MOUKMV=== P=SVP=TOQKOT=== O=ONS=OPQKRS=== QV OOU TORKUR   S=PVV=TPQKPS=== P RMS RTRKRT   

OMPP RP PSU NORKMQ   NQ=MTV=VUQKQP=== P=TPU=MQUKVS=== O=OQO=UOVKPU=== QV UNV QTMKRS   S=QTS=RPNKNT=== P RQU SRQKQU   

OMPQ RQ MMU RQOKRQ   NQ=OQU=VQQKOQ=== P=TUO=VMRKRR=== O=OSV=TQPKPP=== RM QNT PMQKOM   S=RRQ=OQVKRR=== P RVN OPUKPQ   

OMPR RQ SRS SQRKMR   NQ=QNV=VPNKRT=== P=UOU=PMMKQO=== O=OVS=VUMKOR=== RN MOO PNNKUR   S=SPO=VMMKRQ=== P SPQ PPPKOM   

OMPS RR PNO ROQKTV   NQ=RVO=VTMKTR=== P=UTQ=OQMKMO=== O=POQ=RQQKMN=== RN SPQ RTVKSM   S=TNO=QVRKPR=== P STT VQRKNV   

OMPT RR VTS OTRKMV   NQ=TSU=MUSKQM=== P=VOM=TPMKVM=== O=PRO=QPUKRQ=== RO ORQ NVQKRR   S=TVP=MQRKOV=== P TOO MUMKRQ   

OMPU RS SQT VVMKPV   NQ=VQR=PMPKQP=== P=VST=TTVKST=== O=PUM=SSTKUM=== RO UUN OQQKUV   S=UTQ=RSNKUQ=== P TSS TQRKRM   

OMPV RT POT TSSKOT   NR=NOQ=SQTKMU=== Q=MNR=PVPKMP=== O=QMV=OPRKUO=== RP RNR UNVKUP   S=VRT=MRSKRU=== P UNN VQSKQR   

OMQM RT VMN MQPKVQ   NR=OTR=UVPKRR=== Q=MRR=RQSKVS=== O=QPP=POUKNU=== RQ MRM VTUKMO   T=MOS=SOTKNQ=== P URM MSRKVN   

OMQN RU QUM MRQKPU   NR=QOU=SROKQU=== Q=MVS=NMOKQP=== O=QRT=SSNKQS=== RQ RVN QUTKUM   T=MVS=UVPKQN=== P UUU RSSKRT   

OMQO RV MSQ URQKVO   NR=RUO=VPVKMN=== Q=NPT=MSPKQR=== O=QUO=OPUKMT=== RR NPT QMOKSU   T=NST=USOKPR=== P VOT QROKOQ   

OMQP RV SRR RMPKQT   NR=TPU=TSUKQM=== Q=NTU=QPQKMV=== O=RMT=MSMKQR=== RR SUU TTSKTN   T=OPV=RQMKVT=== P VSS TOSKTS   
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OMQQ SM ORO MRUKRM   NR=UVS=NRSKMU=== Q=OOM=ONUKQP=== O=RPO=NPNKMS=== RS OQR SSQKQU   T=PNN=VPSKPU=== Q MMS PVQKMP   

OMQR SM URQ RTVKMV   NS=MRR=NNTKSQ=== Q=OSO=QOMKSN=== O=RRT=QROKPT=== RS UMU NONKNO   T=PUR=MRRKTR=== Q MQS QRTKVT   
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waleca= się= coroczne= uszczegóławianie= i= modófikację= kalkulacji= w= oparciu= o= różne= założenia= do=
projekcji=prognostócznóchK=modstawą=niniejszej=prognozó=dochodów=i=wódatków=gminó=jest=założenie=
stałego= wzrostu= liczbó= mieszkańcówI= w= projekcji= uwzględniono= zmniejszającó= się= odsetek= osób=
w=wieku= produkcójnóm= co= powodujeI= że= wzrost= liczbó= mieszkańców= nie= będzie= proporcjonalnie=
przekładać=się=na=wzrost=dochodów=gminóK=arogą=do=uszczegółowionego=prognozowania=w=kolejnóch=
latach= będzie= przórównówanie= rzeczówistóch= danóch= do= trendu= i= notowanie= procentowóch=
i=wartościowóch=odstępstwK=

wakładając= etapowe= i= sukcesówne= zainwestowanie= terenów= rozwojowóch= gminó= tjK= położonóch= =
w= zwartóch= strukturach= zabudowó= i= na= obszarach= określonóch= w= planach= miejscowóchI= należó=
założyćI= iż=w=pierwszej=kolejności=zainwestowane=będą=pierwsze=z=nich=a=następnie=te=drugie=Etakże= =
w= etapachFI= co= oznaczaI= że= wódatki= na= infrastrukturę= Estanowiące= część= wódatków= majątkowóch=
inwestócójnóchF=będą=rozłożone=w=czasie=i=dostosowane=do=zainteresowania=inwestorów=konkretnómi=
obszaramiK= wgodnie= z= założeniami= powóżejI= przójęto= że= wódatki= majątkowe= obejmujące= głównie=
wódatki=na= infrastrukturę= komunikacójnąI= techniczną= i=społecznąI= służącą= realizacji= zadań= własnóch=
gminó= oraz= potrzeb= inwestócójnóch= gminó= wónikającóch= z= konieczności= realizacji= zadań= własnóch=
przójmą=do=roku=OMOM=wartości=zgodne=z=tieloletnią=mrognozą=cinansową=dminó=tólkaI=a=następnie=
w=latach=OMOMJOMQR=przójęto=wartość=NPB=ogółu=wódatków=budżetowóch=Ejako=wópadkowa=sótuacji=
dochodowej= gminóI= jej= dónamiki= oraz= przójętej= przez= gminę= strategii= rozwoju= i= zagospodarowania=
przestrzennegoI= w= tóm= zrealizowanóch= i= planowanóch= inwestócji= lokalnóch= i= ponadlokalnóchFK=
t=rzeczówistości=będą=one=zapewne=ulegać=dużóm=wahaniom=rocznómK=ka tej podstawie obliczonoI 
że wódatki inwestócójne na infrastrukturę komunikacójnąI techniczną i społeczną w gminie 
tólka w latach OMNTJOMQR wóniosą łącznie NVS NVQ PRQ=złI=czóli=prawie=OMM=mln=złotóchK=_udowa=
nowóch=dróg=lub=modernizacja=istniejącóch=wónikać=będzie=z=bieżącóch=potrzeb=gminóK=wakłada=sięI=
że=wódatki=na=drogi=publiczne=będą=stanowić=okK=SM=B=wódatków=na=infrastrukturęK=wgodnie=z=danómi=
rrzędu=dminó=tólka=budowa=N=m=nowej=drogi=wóniesie=PQM=złK 

t= związku= z= faktemI= że= obszaró= o= w= pełni= wókształconej= zwartej= strukturze= funkcjonalnoJ
przestrzennej=obejmują=terenó=o=zrealizowanej=sieci=komunikacójnej=i=infrastrukturze=technicznej=oraz=
społecznejI= służącóch= realizacji= zadań= własnóch= gminó= nie= będą= one= niosłó= za= sobą= skutków=
finansowóch= związanóch= z= ich= wókonaniem= EbudowąFK= mewne= braki= infrastrukturalne= EmKinK= brak=
kanalizacji= sanitarnejF= obejmują= obszaró= o= w= pełni= wókształconej= zwartej= strukturze= funkcjonalnoJ
przestrzennej= w= miejscowościachW= oudnikI= Łuszczów= mierwszóI= Łuszczów= arugiI= pobianowiceI=
_óstrzócaI=mliszczónI=ŁósakówK==

Środki=na=realizację=inwestócji=z=zakresu=komunikacjiI=infrastrukturó=technicznej=i=społecznejI=które=
należą=do=zadań=własnóch=gminóI=pochodzić=będą=z=budżetu=oraz=będą=pozóskiwane=mKinK= w=ramach=
strukturalnóch= funduszó= na= rozwój= regionalnóI= pożóczek= i= kredótów= preferencójnóch= lub= umów= =
z= innómi= podmiotamiK= iimitó= wódatków= budżetowóch= oraz= wieloletnie= planó= inwestócójne= są=
każdorazowo= ujęte= w= budżecie= dminóI= zgodnie= z= przepisami= odrębnómi= w= zakresie= finansów=
publicznóchK=ptarania=o=pozóskanie=środków=strukturalnóch=funduszó=na=rozwój=regionalnóI=pożóczek==
i=kredótów=preferencójnóch=będą=prowadzone=samodzielnie=przez=gminęK=

oealizacja= inwestócji=z=zakresu=komunikacjiI= infrastrukturó=technicznej= i=społecznejI= należącej=do=
zadań= własnóch= gminóI= prowadzona= będzie= we= współdziałaniu= z= innómi= podmiotami= publicznómi= =
i= prówatnómi= działającómi= i= inwestującómi= na= terenie= dminóI= takI= abó= zoptómalizować= wódatki=
publiczneI= npK= koordónacja= prac= przó= realizacji= poszczególnóch= rodzajów= uzbrojenia= technicznego=
wraz=z=budową=nawierzchni=ulicK=

gako= główne= zasadó= realizacji= inwestócji= z= zakresu= komunikacjiI= infrastrukturó= technicznej= =
i= społecznejI= należącej= do= zadań= własnóch= gminóI= przójmuje= się= uwzględnianie= szeroko= pojętego=



NOR=
=

interesu publicznego mieszkańców=oraz=rachunku ekonomicznego uwzględniającego efektówność 
inwestócjiI= czóli= wósokość= nakładów= przópadającóch= na= jednego= mieszkańca= korzóstającego= =
z=wóbudowanej=infrastrukturóK=

wgodnie= z= informacjami= otrzómanómi= z= rrzędu= gminó= w= perspektówie= najbliższóch= PM= latI=
głównómi= zadaniami= inwestócójnómi= gminó= w= zakresie= infrastrukturó= komunikacójnejI= technicznej= =
i=społecznej=będąW=

NF==zakresie=inwestócji=w=poprawę=dostępności=komunikacójnej=gminóW=
J= poprawa= stanu= bezpośrednich= połączeń= drogowóch= pomiędzó= gminą= tólka= a= gminą ŚwidnikI=

jełgiewI=kiemceI=ppiczón=i=iublin=w=zakresie=dróg=kategorii=gminnejI=
J=budowa= i=przebudowa= ścieżek=edukacójnóchI= sieci= szlaków= turóstócznóchI= ścieżek=rowerowóch=

wspólnie=z=gminami=sąsiednimiI=
J= rozbudowa= infrastrukturó= transportowoJprzóstankowej= Ebudowa= zatokI= peronówI= wiat=

przóstankowóchI= buspasówI= pętli= nawrotowóchI= sóstemu= informacjiF= w= celu= zwiększenia= sieci=
połączeń=realizowanóch=przez=jmh=na=terenie=gminó=tólka=i=gmin=sąsiednichI==

J=stworzenie=sóstemu=wspólnego=biletu=dla=wszóstkich=przewoźników=na=obszarze=ilcI=
J= stworzenie= sóstemu= roweru= podmiejskiego= we= wszóstkich= gminach= ilc= w= oparciu= o= gminę=

iublinI= jako= „rdzenia”= sóstemuW= ustawienie= stojaków= na= roweró= w= różnóch= częściach= gminóI=
odpłatne=udostępnienie=rowerów=dla=osóbJużótkowników=sóstemuI=

J= =budowa= i= przebudowa= chodnikówI= ciągów= pieszoJrowerowóch= przó= drodze= krajowej= nr= UOI=
drogach= powiatowóch= nr= NRSQiI= OMMMiI= ONMMiI= OMMNiI= OOOOiI= OOOPiI= OOOQiI= OOORiI= przó=
drogach=gminnóch=do=granic=gminóI=

J=budowa=chodnika=wzdłuż=drogi=krajowej=UO=w=Łuszczowie=mierwszóm=i=Łuszczowie=arugimI=
J=budowa=chodnika=wzdłuż=drogi=OOOPiI=
J=budowa=chodnika=wzdłuż=drogi=OOOQi=przó=pzkole=modstawowejI=
J=budowa= i=przebudowa= parkingów=na= osK= _orek=w=TurceI= budowa= parkingów=przó=hościołachI= =

szkołachI=cmentarzachI=lpmI=
J=budowa=drogi=gminnej=Świdnik=aużó=–=Łuszczów=arugiI=
J=przebudowa=drogi=NMSNNO=i=I=
J=budowa=drogi=mliszczón=–=Łósaków=I=
J=przebudowa=drogi=mliszczón=NMSNNN=iI=
J=przebudowa=drogi=NMSMVViI=
J=budowa=drogi=NNOQTQiI=
J= modernizacja= drogi= wewnętrznej= od= drogi= wojewódzkiej= at= UOO= –= do= skrzóżowania= z= drogą=

NMSNNSiI=
J=budowa=dróg=NMTPTUi=i=NMTPTViI=
J=budowa=drogi=NMSMSPiI=
J= stworzenie= sóstemu= stacji= ładowania= pojazdów= elektrócznóch= Eosobowóch= i= autobusówF= w=

oparciu=o=gminę=iublinI=jako=„rdzenia”=sóstemuW=dwie=stacje=ładowania=przó=rd=tólka=i=na=osK=
_orek=

J=most=przez=_óstrzócę=w=mK=_óstrzóca=oraz=most=przez=rzekę=Ciemięgę=w=mK=Łósaków=
OF=w=zakresie=inwestócji=w=gospodarkę=wodnoJściekowąW=
J= rozbudowa= i= remont= sieci= kanalizacji= sanitarnej= na= terenie= gminó= we= współpracó= z= gminami=

sąsiednimiI=
J=budowa=gminnej=oczószczalni=ścieków=w=celu=utworzenia=własnej=aglomeracjiI=
J= rozbudowa= i= remont= sieci= kanalizacji= deszczowej= na= osiedlu= borek= w= Turce= oraz= na=

projektowanóm=nowóm=osiedlu=w=TurceI=
J=budowa=przódomowóch=oczószczalni=ścieków=na=terenie=o=niskiej=gęstości=zaludnieniaI=



NOS=
=

J=rozbudowa=i=remont=sieci=wodociągowej=na=terenie=gminó=we=współpracó=z=gminami=sąsiednimiI=
J=budowa=nowóch=i=modernizacja=istniejącóch=ujęć=wodó=wraz=ze=stacjami=uzdatnianiaI=

PF=w=zakresie=inwestócji=w=gospodarkę=niskoemisójnąI=instalacji=lwb=i=efektówność=energetócznąW=
J=budowa=instalacji=fotowoltaicznóchI=kolektorów=słonecznóchI=instalacji=geotermalnóchI=I=
J=termomodernizacja=budónków=na=terenie=gminó=wraz=z=wómianą źródeł=ciepła=z=wókorzóstaniem=
lwbI=
J=modernizacja=oświetlenia=drogowego=na=nowoczesne=w=technologii=ibaI=

QF=w=zakresie=infrastrukturó==edukacójnejI=kulturalnej=i=turóstócznej=W=
J=budowa=centrum=kulturó=na=osK=_orek=w=Turce=w=technologii=pasównej=dla=mieszkańców=gminóI=
J==budowa=żłobka=na=terenie=gminóI=
J=budowa= i=przebudowa= ścieżek=edukacójnóchI= sieci= szlaków= turóstócznóchI= ścieżek=rowerowóch=

wspólnie=z=gminami=sąsiednimiI=
J= budowa= spójnego=sóstemu= informacji= turóstócznej=na= terenie=gminó= we=współpracó=z=gminami=

ilcI=
J=budowa=boisk=przó=szkołach=i=obiektach=użóteczności=publicznej=J=boisko=w=mliszczónie=I=
J=rozbudowa=budónków=szkółI=budowa=hal=sportowóchI=budowa=boisk=wielofunkcójnóchI=budowa=

siłowni=napowietrznóch==w=pobianowicachI=oudniku=i=Łuszczowie=arugimI=
J=budowa=i=rozbudowa=placów=zabaw=i=skate=parkówI=
J=plac=zabaw=w=Turce=przó=lpmI=
J=plac=zabaw=wielofunkcójnóch=na=lrliku=na=osK=_orek=I=
J=wóposażenie=szkół=i=przedszkoli=w=sprzęt=informatócznó=wraz=z=oprogramowaniem=edukacójnómI=
J=dostosowanie=budónków=szkolnóch=do=organizacji=zajęć=pozalekcójnóch=dla=uczniów=szkółI=
J= dostosowanie= budónków= publicznóch= do= organizacji= czasu= wolnego= w= celu= zaktówizowania=

seniorówI=npK=uniwersótet=trzeciego=wiekuI=
RF=w=zakresie=inwestócji=w=zapewnienie=potrzeb=mieszkaniowóchW=

J=budowa=mieszkań=komunalnóch=i=socjalnóch=w=Świdniku=jałómI=
SF=w=zakresie=zapewnienia=bezpieczeństwa=publicznegoW=

J=zakupI=wómiana=i=modernizacja=wóposażenia=ratowniczoJgaśniczego=dla=lpmI=
TF=w=zakresie=działań=aktówizującóch=działalność=gospodarczą=na=obszarze=gminóW=

J= uzbrojenie= terenów= pod= rozwój= stref= przedsiębiorczości= w= miejscowościachW= TurkaI= Łuszczów=
mierwszóI=Łuszczów=arugiI=

UF=w=zakresie=gospodarki=odpadamiW=
J=budowa=O=nowóch=mpwlh=na=terenie=gminó=wraz=zakupem=działekI=
J=zakup=sprzętu=i=wóposażenia=niezbędnego=do=likwidacji=dzikich=wósópiskK=

mrzewiduje= sięI= że= łączne= kosztó=przógotowania= nieruchomości=w= wwK= zakresie= na=poszczególne=
cele=wóliczone=zostaną=na=podstawie=indówidualnóch=ocen=i=wócenK=kależó=zaznaczóćI=że=inwestócje=
na= części= obszarów= nie=pociągną= za= sobą= wódatków=z=budżetu=dminó=–= inwestócje=będą= realizacją=
zamierzeń= inwestora= i= w= całości= finansowane= będą= ze= środków= pozabudżetowóchK= =
t= związku= z= powóższóm= należó= stwierdzićI= że= kosztó= planowanóch= przez= dminę= inwestócji= =
w= zakresie= komunikacjiI= infrastrukturó= technicznej= oraz= społecznej= nie= przekroczą= możliwości=
finansowóch=gminóK TakI=jak=wspomniano=wcześniej=oparte=jest=to=jednak=na=założeniuI=iż=zachowanó=
zostanie= trend= stałego= wzrostu= liczbó=mieszkańców= w=gminie=tólkaK= jając=na= względzie=panujące=
w=molsce= i= buropie= tendencje= suburbanizacji= i= rozwoju= obszarów= podmiejskich= w= dużóch=
aglomeracjach=Eiublin=to=największa=aglomeracja=molski=tschodniejF=należó=uznaćI= iż=wzrost=liczbó=
mieszkańców=dminó=tólka=do=ponad=NS=tóśK=do=roku=OMQR=jest=jak=najbardziej=realnóK dmina tólka 
dzięki korzóstnóm uwarunkowaniom demograficznóm i ekonomicznóm może poprzez 
zwiększanie wódatków na podnoszenie jakości żócia i dzięki posiadaniu możliwości finansowóch 



NOT=
=

uzbrojenia nowóch terenów inwestócójnóch będzie zwiększać swoją atrakcójność na lokalnóm 
rónku mieszkaniowóm a dzięki sąsiedztwu z lotniskiem oraz węzłami dróg ekspresowóch 
również na rónku obszarów pod aktówność gospodarczą K Celem= ograniczenia= rozpraszania=
inwestócjiI= a= co= za= tóm= idzie= racjonalizacji= gospodarowaniaI= należó= rozważyć= wprowadzenie=
ograniczeń=zabudowó=w=obowiązującóch=miejscowóch=planach=zagospodarowania=przestrzennego=na=
terenach=rolniczóch=K=

Analiza możliwości finansowania przez gminę wókonania sieci komunikacójnóchI 
infrastrukturó technicznej i społecznejI służącóch realizacji zadań własnóch gminó oraz potrzeb 
inwestócójnóch gminó wskazujeI że potrzebó inwestócójne wónikające z konieczności realizacji 
zadań własnóchI związanóch z lokalizacją nowej zabudowó na obszarachI o któróch mowa 
w hroku ff i fffI nie przekraczają możliwości finansowania gminóK=

NQK rtAorkhltAkfA tYkfhAgĄCb wb pTAkr moAtkbdl dorkTÓt 

mowierzchnia= gminó= tólka= wónosi= T= OTR= haK= tedług= danóch= ptarostwa= mowiatowego= =
w=iublinie=z=dnia=S=grudnia=OMNT= rKI= UOIVMB=powierzchni=gminó=stanowią= gruntó=należące=do=osób=
fizócznóchI=z=czego=RUIURB=stanowią=gruntó=wchodzące=w=skład=gospodarstw=rolnóchK=druntó=pkarbu=
maństwa= stanowią= NMIOMB= powierzchni= gminó= J= głównie= są= to= gruntó= w= zarządzie= maństwowego=
dospodarstwa= ieśnego= iasó= maństwowe= ETIPPB= powK= gminóFI= a= jedónie= MINOB= gruntów= pkarbu=
maństwa= zostało= oddane= w= użótkowanie= wieczóste= Egłównie= osobom= prawnóchFK= druntó= gmin= =
i= związków= międzógminnóch= stanowią= OIQVB= powierzchni= gminó= Ez= czego= MIOVB= powK= gminó= to=
gruntó= przekazane= w= użótkownie= wieczósteK= mozostałe= gruntóI= stanowiące= łącznie= okK= QIQNB=
powierzchni=gminóI=to=gruntó=spółdzielni=EMINVB=powK=gminóFI=gruntó=powiatów=EMIPTB=powK=gminóFI=
gruntó= województw= EMIMNB= powK= gminóF= kościołów= i= związków= wóznaniowóch= EMIPUBFI= gruntó=
wspólnot= gruntowóch= EMIUMB= powK= gminóF= oraz= pozostałe= gruntó= EOISRB= powK= gminóFK= ptruktura=
własności=gruntów=przedstawiona=została=w=Tabeli=QTK==

Tabela QTK ptruktura=własności=gruntów=gminó=tólka=według=grup=rejestrowóch=
ŹródłoW=opracowanie=własne=na=podstawie=danóch=ptarostwa=mowiatowego=w=iublinie=

corma własności mowierzchnia xhaz 
rdział w powK 
gminó ogółem 

xBz 
druntó pkarbu maństwa  TPP NMIMU 
tchodzące=w=skład=wasobu=tłasności=oolnej=== NM= MINQ=
w=zarządzie=mdi=iasó=maństwowe= RPP= TIPP=
w=trwałóm=zarządzie=państwK=jednK=orgK=innóch=niż=mdi=im== TS= NIMQ=
pozostałe=gruntó=spośród=gruntów=zaliczanóch=do=Ngrupó= NNQ= NIRT=

druntó pm przekazane w wieczóste użótkowanieI w tómW  V MINO 
państwowóm=osobom=prawnóm== S= MIMU=

pozostałóm=osobom= P= MIMQ=

druntó gmin i związków międzógminnóch NSM OIOM 
wchodzące=w=skład=gmK=zasobu=nieruchomości=z=wółączeniem=grK=
przekaz=w=trwałó=zarząd== NRP= OINM=

przekazane=w=trwałó=zarząd=gmK=jednK=orgK= T= MINM=
pozostałe=gruntó=nie=przekazane=w=użótkowanie=wieczóste= N= MIMN=
druntó gmin i związków międzógminnóch 
przekazane w użótkowanie wieczósteI w tómW ON MIOV 

osobom=fizócznóm= O= MIMP=



NOU=
=

pozostałóm=osobom= NV= MIOS=

druntó osób fizócznóch SMPN UOIVM 
wchodzące=w=skład=gospodarstw=rolnóch= PRQV= QUITU=
nie=wchodzące=w=skład=gospodarstw=rolnóch= OQUO= PQINO=

druntó spółdzielni NQ MINV 
druntó kościołów i związków wóznaniowóch OU MIPU 
tspólnotó gruntowe RU MIUM 
druntó powiatów OT MIPT 
wchodzące=w=skład=powK=zasK=nieruchomości=z=wółączeniem=grK=
przekazanóch=w=trwałó=zarząd= NN= MINR=

przekazane=w=trwałó=zarząd=oraz=gruntóI=któróch=włK=nie=są=znani= NS= MIOO=

druntó województw N MIMN 

druntó pozostałe NVP OISR 
prjA TOTR NMMIMM 

NRKrtAorkhltAkfA tYkfhAgACb wb pTAkr pYpTbjÓt hljrkfhACgf 
f fkcoApTorhTroY TbCekfCwkbgI t TYj pTlmkfA rmlowĄahltAkfA 
dlpmlaAohf tlaklJŚCfbhltbgI bkbodbTYCwkbg loAw dlpmlaAohf 
lamAaAjf 

NRKNK rtAorkhltAkfA tYkfhAgĄCb wb pTAkr pYpTbjÓt hljrkfhACgf 

rkład=komunikacójnó=gminó=tólka=przedstawionó=został=na=pchemacie=nr=TK=

NRKNKNK rkład drogowó 

rkład=drogowó=gminó=tólka=składa=się=z=OPPIMR=km=dróg=publicznóchI=w=tómW=

§ okK= NRIQ= km= dróg= krajowóch= ENNIU= km= drogi= krajowej= nr= UOI= PIS= km= drogi= ekspresowej=
pNTLpNOFI=

§ okK=NINkm=drogi=wojewódzkiej=nr=UOOI=
§ RU=km=dróg=powiatowóchI=
§ NRT=km=dróg=gminnóchK==

rkład= drogowó= gminó= tólka= składa= się= z= drógI= które= służą= połączeniom= ponadlokalnóm= =
i= lokalnómK= arogi= ponadlokalne= służą= nie= tólko= potrzebom= komunikacójnóm= gminóI= ale= przede=
wszóstkim= zapewniające= szóbkie= powiązania= zewnętrzneK= ao= takich= dróg= zalicza= się= niedawno=
zbudowaną= drogę= ekspresową= pNTLpNO= Ewspólnó= przebiegF= odcK= hurówJiublinJmiaskiI= stanowiącą=
jednocześnie= północno= –= wschodni= fragment= obwodnicó= iublina= Ena= odcinku= węzeł= „iublin=
Sławinek”=Erobocza=nazwa=„aąbrowica”F=–=węzeł=„iublin=celin”=Enazwa=robocza=„titosa”FFEoddana=
do= użótku= w= OMNQ= rokuFI= z= dostępem= przez= węzeł= drogowó= węzeł= „iublin= Tataró”= Enazwa= robocza= =
„tłodawa”F=na=przecięciu=z=istniejącą=drogą=krajową=nr=UO=Ezapewniającóch=obsługę=komunikacójną=
wszóstkich=relacjiFK=Ciągłość=części=dróg=gminnóch==i= spójność=sieci=drogowej= o=lokalnóm=znaczeniu=
jest= ponadto= zapewniona= przó= pomocó= przejazdów= drogowóch= Ena= skrzóżowaniach= z= drogami=
bocznómiF=oraz=dodatkowóch=jezdni=w=pasie=drogi=ekspresowej=EtzwK=dróg=zbiorczóch=EserwisowóchFF=
przeznaczonóch= także=do=obsługi= ruchu= lokalnegoK=t= pasie=drogi= ekspresowej=znajduje= się= ponadto=
kanał= technologicznó= do= umieszczenia= w= nim= infrastrukturó= technicznej= związanej= i= niezwiązanej=
z=potrzebami= zarządzania= drogą= lub= potrzebami= ruchu= drogowegoK= aroga= ekspresowa= pNTLpNO= na=



NOV=
=

odcinku=blisko=N=km=jest=poprowadzona=estakadą=nad=doliną= rzeki=_óstrzócó=w=sąsiedztwie=lbszaru=
katura=OMMMK=

aroga= krajowa= numer= UOI= łącząca= iublin= z= Łęczną= i= tłodawą= jest= głównóm= szlakiem=
przemieszczania=się=międzó=stolicą=województwaI=a=mojezierzem=ŁęczóńskoJtłodawskimK=Cała=trasa=
ma= długość= UT= kmK=ld=iublina=biegnie=w=kierunku=wschodnim=przez=QN=km=do=dłębokiegoI= gdzie=
zmienia=kierunek= i=prowadzi=na=północnóJwschód=do=tłodawó=EQR=kmFK=ka=końcu= trasó=planowane=
jest=przejście=graniczne=z=_iałorusiąK=daahiA=iublin=opracowała=„honcepcję=programowa=poprawó=
bezpieczeństwa=ruchu=drogowego=drogi=krajowej=nr=UO=na=odcinku=iublin=Egranica=miastaF=–=Łęczna=
Emost=na= rzK=tieprzF”K= gest= to=droga= jednojezdniowa= dwukierunkowaK= mrzebieg=projektowanej=drogi=
krajowej =nr =UOI = =zarówno =w =wariancie =f =jak =i =w =ffI = =pokrówa =się= z =jej =istniejącóm =przebiegiem =
i=zasadniczo= jest= zgodnó= z= miejscowómi= planami= zagospodarowania= przestrzennego= gmin= tólka=
i=ŁęcznaK=modstawową=różnicą=pomiędzó=opracowanómi=wariantami=jest=zaprojektowanie=w=wariancie=
f= pasów= wóprzedzania= Eprzekrój= OHNF= oraz= zmniejszenie= liczbó= skrzóżowań= na= tóch= odcinkach=
w=odniesieniu= do= wariantu= ffK= kiniejsze opracowanie w znacznóm stopniu ogranicza dostępność 
ruchu lokalnego do drogi krajowejI dlatego też po obu jej stronach zaprojektowane są drogi 
obsługujące terenó przóległeI które poprzez skrzóżowania łączą się z drogą krajowąK=iokalizację=
skrzóżowań=i=dróg=obsługującóch=wzdłuż=drogi=krajowej=ustalono=w=oparciu=o=istniejącą=i=planowaną=
sieć=dróg=lokalnóch=ujętóch=w=miejscowóch=planach=zagospodarowania=przestrzennego=gmin=tólka=i=
ŁęcznaK= lgraniczenie= dostępności= dla= ruchu= lokalnego= przóczóni= się= do= poprawó= bezpieczeństwa=
ruchu=na=drodze=krajowej=oraz=zapewni=wómaganó=poziom=płónności=ruchuK=

aroga= wojewódzka= nr= UOO= klasó= głównej= EdF= = łączó= drogę= krajową= nr= UO= w= iublinie= z= mortem=
iotniczóm=iublinJŚwidnik=w=ŚwidnikuK=

arogi= powiatowe= pełnią= funkcje= lokalneI= jak= również= ponadlokalne= ETabela= QUFK= ptanowią=
podstawowe=połączenia= międzó= w=gminie= oraz=gminami=sąsiednimiK= mrzez= terótorium=gminó=tólka=
przebiega=U= dróg=powiatowóch=o= łącznej=powierzchni=OTIONkmI=w=tóm=OQIPQkm=dróg=o=nawierzchni=
twardejK=

Tabela QUK tókaz=dróg=powiatowóch 
ŹródłoW=tókaz=dróg=powiatowóch=w=poszczególnóch=gminachK=mowiat=iubelskiK=ptan=na=MQKMPKOMNTr=

ipK kumer 
drogi kazwa drogi mowierzchnia 

twarda xkmz lgółem 
hlasa 

techniczna 
drogi 

N= NRSQ=i= ieonówJ=tłókiJ=CharlężJ=wawieprzóceJ=
tólka=wawieprzóckaJdr=powKNRSPi=

RINNQ= RINNQ= w=

O= OMMM=i= drKwojK=UOVJ=hijanóJ=ŁuszczówJ=do=drKkrajK=
UO=

NIPTO= NIPTO= w=

P= ONMM=i= ŁuszczówJ=ganowiceJ=Trzeszkowice= PIRRQ= PIRRQ= w=

Q= ONMN=i= tólka=iKJ=Świdnik=aKJ=ganowice= QISPN= TIQVR= w=

R= OOOO=i= WłokiJ=pwobodaJ=_óstrzóca= NIRMM= NIRMM= w=

S= OOOP=i= pobianowiceJ=Turka= NIVTS= NIVTS= w=

T= OOOQ=i= iublinJ=tólka=iubelskaJ=mliszónJ=
pobianowice=

RIPOO= RIPOO= w=

U= OOORi= CiecierzónJ=_aszkiJ=mliszczón= MIUTR= MIUTR= w=

https://pl.wikipedia.org/wiki/Droga_krajowa_nr_82_(Polska)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lublin
https://pl.wikipedia.org/wiki/Port_lotniczy_Lublin
https://pl.wikipedia.org/wiki/Port_lotniczy_Lublin
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awidnik


NPM=
=

t= gminie= znajduje= się= TVITV= km= dróg= gminnóchI= z= czego= OUIN= km= posiada= nawierzchnię=
nieutwardzonąK=rtwardzone=drogi=mają=długość=RNISU=kmI=najczęściej=są=to=drogi=bitumiczne=ETabela=
QVFK===

mrzebieg=dróg=publicznóchI=w=tóm=gminnóch=wraz=z=ich=numerami=przedstawiono=na=załączniku=
graficznómK=

Tabela QVK Długość=i=nawierzchnie=poszczególnóch=kategorii=dróg=publicznóch 
ŹródłoW=opracowanie=własne=na=podstawie=danóch=z=rd=tólka=

ipK arogi Długość EkmF kawierzchnia EkmF 
Twarda druntowa 

N= hrajowe= NRIPU= NRIPU= J=
O= mowiatowe= OTION= OQIPQ= OIUT=
P= dminne= TVITV= RNISU= OUIN=
Q= lgółem= NOPIVR= VOIVT= PMIVT=

_ardzo= ważnóm= czónnikiem= rozwoju= gminó= tólka= bóła= budowa= drogi= ekspresowej= pNTLpNO=
Ewspólnó= przebiegF= odcK= hurówJiublinJmiaskiI= stanowiącej= jednocześnie= obwodnicę= iublinaK=
lbwodnica= obsługuje= ruch= samochodowó= z= centralnejI= środkowej= i= zachodniej= molski= w= kierunku=
Chełma=i=wamościaI=a=także=dalejW=hijowa=i=iwowaK=

monadto=na=terenie=gminó=istnieją=drogi==wewnętrzneK=

NRKNKOK homunikacja kolejowa 

mrzez=zachodni=fragment=gminó=przebiega= fragment= linii=kolejowej=nr= PM=biegnącej= z=iublina= do=
marczewa= i= dalej= ŁukowaK= wbudowana= w= latach= NUVQJNUVU= pierwotnie= jako= jednotorowa= Edrugi= tor=
dobudowano= w= NVMQ= rKFK= dłównóm= jej= zadaniem= bóło= szóbkie= przemieszczanie= wojsk= na= wópadek=
wojnóK=_óła=nieczónna=dla=regularnego=ruchu=pasażerskiego=przez=NP=lat=–=od=O=kwietnia=OMMM=roku=do=
O=kwietnia= OMNP= roku=–= z=powodu= małego=popótu= na= usługi=przewozowe= i= złego=stanu= nawierzchni= =
w=części=północnej= liniiK= =iinia= po=modernizacji= została= w=OMNP= rK=otwarta= dla= ruchu=pasażerskiegoK=
mrzebudowa= trasó= ŁukówJmarczewJiubartówJiublin= mółnocnó= Elinia= nr= PMF= zapewniła= sprawnó=
przejazd= pociągów= dalekobieżnóch= podczas= modernizacji= linii= numer= T= relacji= tarszawaJiublinK= =
NN=czerwca=OMNT=roku=przówrócono=ruch=pasażerski=i=towarowó=na=całej=długości=linii=nr=PMK==

ka= terenie= gminó= tólka= nie= znajdują= się= stacje= ani= przóstanki= kolejoweK= kajbliższó= przóstanek=
położonó= jest= w= iublinie= w= dzielnicó= monikwoda= –= „mrzóstanek= oudnik”= Ekorzóstnie= położonó= dla=
mieszkańców= oudnikaI= mliszczóna= EmołudnieF= oraz= gakubowic= jurowanóchF= oraz= w= Ciecierzónie= –=
„mrzóstanek=Ciecierzón”=Ekorzóstnie=położonó=dla=mieszkańców=mliszczóna=EmółnocFI=Łósakowa=oraz=
pobianowicFK=

wgodnie=z= rozporządzeniem=oadó=jinistrów=z= dnia= NT=kwietnia= OMNP= rK=w= sprawie=wókazu= linii=
kolejowóch= o= znaczeniu= państwowóm= EazK= rK= OMNP= pozK= RSV= ze= zmKFI= linia= nr= PM= znajduje= się= =
w= wókazie= linii= kolejowóchI= które= ze= względów= gospodarczóchI= społecznóchI= obronnóch= lub=
ekologicznóch=mają=znaczenie=państwoweK=  =

NRKNKPK homunikacja publiczna 

dmina= tólka= nie= posiada= własnego=sóstemu= transportu= zbiorowegoK= = tóbrane= linie= autobusów=
komunikacji= miejskiej= iublinaI= a= mianowicieW= linia= nr= OI= RI= NSI= OOI= ROI= TQ= zapewniają= sprawne=
połączenia= miejscowości=TurkaI=aługieI=tólkaI=holonia=Świdnik=jałóI=oudnikI=mliszczónI=holonia=
mliszczónI=Świdnik=aużóI=Świdnik=jałó=z=iublinemK= monadto=obszar=gminó= jest= obsługiwanó=przez=
autobusó=mhp=oraz=pojazdó=należące=do=lokalnóch=przedsiębiorców=przewozowóchK  

prjA OQIPQQ= OTIOMU= =

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Ponikwoda


NPN=
=

NRKNKQK Transport ładunków 

ouch=tranzótowó=w=gminie=tólka= odbówa= się= tólko=na= drodze=krajowej= nr= pNTLpNOI=oraz=drodze=
krajowej=nr=UO=ETabela=RMFK=

Tabela RMK iiczba= i= struktura= pojazdów= w= ruchu= tranzótowóm= na= terenie= dróg= w= obrębie= dminó=
tólka=w=roku=OMNM 
ŹródłoW=deneralnó=momiar=ouchu=w=OMNMJ=dane=daahiA=

 

NRKNKRK ouch pieszó i rowerowó 

moprawa= stanu= chodników= w= gminie= tólka= uznawana= jest= za= jedną= z= najpilniejszóch= potrzeb=
obszaruK= ka= terenach= zwartej= zabudowó= wsi= w= gminie= tólkaI= drogi= z= nawierzchnią= twardą= =
w=większości=wóposażone=są=w=chodniki=dla=pieszóchK=arogi=poza=terenami=zabudowó=nie=posiadają=
wódzielonóch= chodników= dla= pieszóchK= ptan= technicznó= chodników= często= nie= jest= wóstarczającó=
ETabela=RNFK==

Tabela RNK gakość=dróg=i=wóstępowanie=chodników=
ŹródłoW=opracowanie=własne=na=podstawie=iokalnego=mrogramu=oewitalizacji=gminó=tólka=

ipK jiejscowość 
gakość nawierzchni 

dróg EzłaI 
zadawalającaI dobraF 

Bezpieczeństwo 

EchodnikF 

N= _óstrzóca= wadawalająca= gest=

O= pobianowice= aobra= _rak=

P= oudnik= aobra= gest=

Q= mliszczón= aobra= gest=

R= Łósaków= wadawalająca= _rak=

S= holK=Świdnik=
jałó= aobra= gest=

T= Świdnik=aużó=
mierwszó= aobra= gest=

U= Świdnik=jałó= aobra= gest=

V= Świdnik=aużó=
arugi= aobra= gest=

NM= Świdniczek= wadawalająca= gest=

NN= tólka= aobra= gest=

kumer 
drogi 

kumer punktu 
pomiarowego 

mojazdó 
silnikowe 
ogółem 

oodzajowa struktura ruchu pojazdów silnikowóch 
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UO= UMRMT= NSRMR= VS= NQNRO= NNVV= PRP= OTR= QNQ= NS= PQ=



NPO=
=

ipK jiejscowość 
gakość nawierzchni 

dróg EzłaI 
zadawalającaI dobraF 

Bezpieczeństwo 

EchodnikF 

NO= _iskupieJ
holonia= aobra= gest=

NP= gakubowice=
jurowane= aobra= gest=

NQ= holonia=
mliszón= wadawalająca= gest=

NR= Turka= wadawalająca= gest=

NS= Turka=osK=
_orek= aobra= gest=

NT= Łuszczów=
mierwszó= aobra= gest=

NU= Łuszczów=
arugi= wadawalająca= _rak=

NV= Długie= aobra= gest=

= lbszar= gminóI= z= uwagi= na= swoje= terenó= atrakcójne= przórodniczoI= jak= również= z= uwagi= na=
bliskość= miasta= jest= miejscem= pieszóchI= jak= również= rowerowóch= wócieczek= licznóch= grup=
mieszkańcówK= mrzez= obszar= gminó= przebiega= szlak= rowerowó= IIaolina= Ciemięgi’’I= któró= prowadzi=
poprzez= tólkęI= gakubowice= jurowane= i= mliszczón= w= kierunku= zachodnimK= ka= obszarze= gminó= są=
również=wótóczone=i=oznakowane=ścieżki=rowerowe=w=kierunku=mojezierza=ŁęczóńskoJtłodawskiego=
i= hozłówkiK= _iegną= one= przez= tólkęI= gakubowice= jurowaneI= mliszczónI= ŁósakówI= pobianowice=
i=_óstrzócęK==

ka= lata= OMNTJOMNU= jest= uwzględniona= budowa= ścieżek= ekologicznóchI= rowerowóch= wraz= z= małą=
infrastrukturą= informacójnoJturóstóczną= Eprojekt= ptK= „lchronaI= regeneracja= i= zrównoważone=
wókorzóstanie=obszaru=katura=OMMM=II_óstrzóca=gakubowicka’’FK 

NRKNKSK markowanie pojazdów 

t=gminie=tólka=parkowanie=pojazdów=odbówa=się=głównie=indówidualnie=w=ramach=prówatnóch=
działekK= markingi= publiczne= zlokalizowane= są= przó= kościołachI= urzędzieI= szkołach= i= tego= tópu=
obiektachK=kie=odnotowuje=się=istotnóch=problemów=z=parkowaniem=pojazdówK=

NRKNKTK homunikacja lotnicza 

t=południowej= części=gminó=tólka=w=obrębie= ewidencójnóm=Świdnik=aużó=zlokalizowana= jest=
część=terenów=należącóch=do=lotniska=iublin=EŚwidnikF=–==droga=startowa=oraz=drogi=kołowaniaK=Część=
administracójna= lotniska= w= większości= zlokalizowana= jest= w= ŚwidnikuK= wgodnie= z= mlanem=
wagospodarowania= mrzestrzennego= tojewództwa= iubelskiego= lotnisko= to= stanowi= istotne= ogniwo=
sóstemu= komunikacójnego=regionu=–= lotnisko=obsługuje=samolotó=pasażerskieI= towarowe=oraz= statki=
powietrzne= lotnictwa= ogólnegoK= tłaścicielami= spółki= akcójnej= mort= iotniczó= iublin= są= w= NMMB=
samorządóW=tojewództwa=iubelskiegoI=miasta=iublin=oraz=miasta=i=powiatu=ŚwidnikK==

iotnisko=zlokalizowane=na= terenach=Świdnika=oraz=gmin=jełgiew= i=tólkaI=zajmuje=powierzchnię=
okK=ORM=haI=w=tóm=pas=startowó=o=dłK=OIR=km==Edługość=drogi=startowej=wónosi=OROM=mI=szerK=QR=m=plus=



NPP=
=

O= x= TIR= mFI= terminal= pasażerski= o= powK= NN= tósK= m—= przóstosowanó= do= obsługi= TMM= tóś= pasażerów=
rocznieI=budónek=strażó=pożarnejI=budónek=technicznóI=stację=paliwa=lotniczegoI=wieżę=kontroli=lotówI=
infrastrukturę= drogową= z=parkingami= oraz= urządzenia= nawigacójneK= ala= obsługi= mortu= rozbudowana=
została=infrastruktura=drogowa=i=kolejowaI=dojazd=do=lotniska=zapewnia=droga=wojewódzka=nr=UOOK==

t=wóniku=realizacji=inwestócji=mort=iotniczó=iublin=pKAK=EŚwidnikF=część=obszaru=gminó=znalazła=
się= w= strefie= oddziałówania= lotniska= Epowierzchnie= ograniczające= wósokość= zabudowó= i= obiektów=
naturalnóchFK==
=

==
oósunek NPK=mowierzchnie=ograniczającej= wósokość=zabudowó= i= obiektów=naturalnóch= w=rejonie=

iotniska=iublinK=

NRKNKUK lcena funkcjonowania i możliwości rozwoju sóstemu transportowego 

lbecnó= sóstem= transportowó= gminó= tólka= dobrze= zaspokaja= podstawowe= potrzebó=
komunikacójne=mieszkańców=i=gospodarki=oraz=nie=wómaga=znaczącej=rozbudowó=o=nowe=elementó=
znaczenia=podstawowegoK=rkład=drogowó=zapewnia=zarówno=dobre=połączenie=z=terenami=sąsiednimiI=
jak= też= wewnętrzną= dostępność= komunikacójną= do= terenów= zagospodarowanóch= –= jego= gęstość=
odpowiada= strukturze= osadniczej= gminóK= pieć= drogowa= charakterózuje= się= stosunkowo= niskim=
udziałem= dróg= o= nawierzchni= twardejI= jednak= drogi= o= nawierzchni= twardej= ulepszonej= obsługują=
najważniejsze= połączenia= zewnętrzne= i= wewnętrzne= gminó= oraz= rejonó= o= największej= koncentracji=
zabudowóI=natomiast=drogi=o=nawierzchni=twardej=nieulepszonej=i=gruntowej=obsługują=głównie=terenó=
zabudowó= jednorodzinnej= i= ekstensównie= zagospodarowaneK= ala= większości= dróg= wóstępuje=
przestrzenna=możliwość=ich=rozbudowóI=także=w=zakresie=budowó=chodników=i=ścieżek=rowerowóchK==

fstotnóm= problemem= są= natomiast= szeroko= rozumiane= standardó= funkcjonowania= sóstemu=
transportowego= i= obsługi= jego= użótkownikówI= obejmujące= wóposażenie= i= stan= infrastrukturóI=
dostępność=do=dróg=i=przóstanków=oraz=poziom=bezpieczeństwa=ruchu=drogowegoK=t=tóm=kontekście=
głównóm= problemem= zapewnienie= właściwej= obsługi= komunikacójnej= terenów= zainwestowanóchK= =
t= zakresie= uwarunkowań= wónikającóch= z= diagnozó= dotóchczasowego= rozwoju= sóstemu=
transportowego= oraz= planowanego= jego= rozwojuI= w= kierunkach= rozwoju= sóstemu= transportowego= =
w= ptudium= należó= uwzględnić= zapisó= dokumentów= wojewódzkich= oraz= wnioski= złożone= przez=
instótucje= uzgadniające= i= opiniujące= projekt= ptudiumI= które= omówione= zostałó= szczegółowo= =
w=rozdziałach=NPKNKi=NPKOK=

kajistotniejszóm=problememI=mającóm=wpłów=na=ustalenie=kierunków=rozwoju=dróg=powiatowóch=
i= gminnóchI= jest= jednoznaczne= ustalenia= kierunków= rozwoju= przestrzennego= gminóI= wónikającóch= =
z= realnóch= przesłanek= ekonomicznóch= i= społecznóch= –= głównie= demograficznóchK= aopiero= na= tej=



NPQ=
=

podstawie= możliwe= jest= określenie= koncepcji= rozwoju= sóstemu= transportowego= w= obszarze= gminó=
tólkaI= dostosowanego= do= rzeczówistóch= potrzeb= oraz= realnóch= przestrzennóchI= technicznóchI=
finansowóch=możliwości=jego=realizacjiI=a=także=prawnóch=i=finansowóch=możliwości=utrzómania=dla=
nich=rezerw=terenowóchK=

t= zakresie= uwarunkowań= wónikającóch= z= diagnozó= dotóchczasowego= rozwoju= sóstemu=
transportowego= oraz= planowanego= jego= rozwoju= określonego= w= dokumentach= wóższego= szczeblaI= =
w=kierunkach= rozwoju=komunikacjiI= określonóch=w=niniejszóm=ptudium=powinnó=bóć=uwzględnione= =
w=szczególnościW=

· budowa= nowóch= dróg= gminnóch= dla= poprawó= spójności= zagospodarowania= przestrzennego= =
i=sóstemó=transportowego=oraz=dla=obsługi=nowego=zagospodarowaniaI=

· przebudowa=i=rozbudowa=istniejącóch=dróg=gminnóchI=
· przóstosowanie=dróg=różnóch=kategorii=do=prowadzenia=komunikacji=autobusowejI=
· budowa=dróg=rowerowóch=i=chodników=dla=pieszóchI=
· zapewnienie=warunków=dla=parkowania=pojazdówK=

NRKOK rtAorkhltAkfA tYkfhAgĄCb wb pTAkr fkcoApTorhTroY 
TbCekfCwkbg 

= oozmieszczenie= głównóch= elementów= infrastrukturó= technicznej= na= obszarze= gminó= tólka=
przedstawione=zostało=na=pchemacie=nr=UK=

NRKOKNK waopatrzenie w wodę 

dmina= tólka= posiada= sieć= zorganizowanóch= sóstemów= wodociągowóchI= które= zaopatrują=
wszóstkie=miejscowości=na=obszarze=gminóK==

póstem=zaopatrzenia= w=wodę= gminó=tólka= opartó= jest= na= Q= funkcjonującóch=ujęciach= wódI= które=
znajdują=się=w=miejscowościachW=pobianowiceI=tólkaI=Łuszczów=mierwszóI=Turka=ETabela=ROFK=mobór=
wodó=następuje=z=utworów=kredowóchK=ldbiorcami=w=większości=są=gospodarstwa=domoweI=woda=jest=
zużówana=w=większości=na=cele=bótowoJgospodarczeK=rjęcie=wodó=w=Turce=planowane=jest=ponadto= =
do= włączenia= w= sóstem= miejskiI= w= celu= zaopatrzenia= w= wodę= północnóch= i= północnoJwschodnich=
rejonów=miastaI=w=tóm=dzielnic=oudnikI=_ursaki=i=celinK=Aktualnie=lubelski=jmtfh=posiada=umowę=
na=korzóstanie=z=ujęcia=w=pobianowicachK=mrzewiduje=się=także=wókup=i=budowę=rezerwowóch=studni=
wodó=celem=rozbudowó=ujęcia=w=Turce=Eoznaczone=na=załączniku=graficznómF=w=ilości=okK=R=sztuk= i=
wódajności=okK=SM=mPLh=każdeK=

_udónki= mieszkalne= podłączone= do= sieci= wodociągowej= stanowią= VUITB= ogółu= budónków=
mieszkalnóchK=wużócie=wodó=w=gospodarstwach=domowóch=na=jednego=mieszkańca=wónosi=PPIU=mPK=

dmina=tólka=znajduje=się= niemal=całkowicie=na= obszarze=najwóższej=ochronó=ElklF=dłównego=
wbiornika= tód= modziemnóch= nr= QMS= kiecka= iubelskaK= mółnocnoJwschodnie= terótorium= gminó=
znajduje= się= na= obszarze= wósokiej= ochronó= EltlF= Epatrz= szerzej= J= rozdział= SKOFK= w= uwagi= na= fakt=
sąsiedztwa=iublinaI= gdzie=wóstępuje= lej= depresójnóI= istnieje=możliwość= spłówu= wodó=z=przóległóch=
terenówK=mowoduje=to=odwodnienia=i=spadek=poziomu=wód=gruntowóch=w=gminie=tólkaK 

Tabela ROK Główne=parametró=związane=z=funkcjonowaniem=ujęć=wód=zlokalizowanóch 
ŹródłoW=opracowanie=własne=na=podstawie=decózji=ptarostó=powiatu=lubelskiego=o=udzieleniu=pozwolenia=wodnoprawnego=na=
pobór=wód=

ipK iokalizacja 
prt ptudnie 

marametró pozwolenia na pobór wód= Termin 
ważności 

pozwolenia 
na pobór 

średnio 
na dobę 

maxK na 
godzK 

maxK na 
rok 



NPR=
=

xmPLdz= xmPLhz= xmPLrokz= wód=

N=
dzK=ewK=PSNLT=
pobianowice=

ptudnia=głębinowaJ=UMm= UMM= RM= OVOMMM= PNKMTKOMPT=

O= dzK=ewK=PSLN=
tólka=

ptudnia=głębinowa=nr=N=
EpodstawowaFJ=UNm=

ptudnia=głębinowa=nr=O=EawarójnaFJ=
UMm=

NTMM= VV= QPPQUU= OUKMOKOMOR=

P=

dzK=ewK=
QNLOEdmina=
darbówFI=

SPLOEmK=TurkaF=

ptudnia=głębinowa=nr=N=
EpodstawowaFJ=RMm=

ptudnia=głębinowa=nr=O=EawarójnaFJ=
RMm=

SMM= QM= OOMMMM= NRKNOKOMNU=

Q=

dzK=ewK=OUVLNOI=
OVNLNM=

Łuszczów=
mierwszó=

ptudnia=głębinowa=nr=N=
EpodstawowaFJ=SQm=

ptudnia=głębinowa=nr=O=EawarójnaFJ=
SRm=

VMM= SM= PRMQMM= PNKMTKOMPT=

 

wgodnie=z= danómi=_anku=aanóch=iokalnóch= w=OMNSrI= z=gminnej=sieci=wodociągowej=korzóstało=
NNTVR=osóbK=aługość=czónnej=sieci=rozdzielniczej=wóniosła=NRNIV=kmI=w=stosunku=do=roku=OMMRI=kiedó=
to= długość= wóniosła= NQPIUkm=zanotowano=przórost= o= RISB= Etókres= OQFK= kie= jest= to= dużó=przórostI=
aczkolwiek= widocznó= jest= sóstematócznó= przórost= sieci= wodociągowejK= ldnotowano= U= awarii= sieci= =
w=OMNS=rokuK==

= =
tókres OQK wmianó=długości=czónnej=sieci=wodociągowej=na=obszarze=gminó=tólka==

w=latach=OMMRJOMNS 
ŹródłoW=opracowanie=własne=na=podstawie=danóch=drp =

NRKOKOK lczószczanie i odprowadzanie ścieków 

ka= terenie= gminó= tólka= nie= wóstępuje= oczószczalnia= ściekówK= dmina= korzósta= z= oczószczalni=
mechanicznoJbiologicznej=„eajdów?=zlokalizowanej=w=mieście=iublinK= =lczószczalnia=położona=jest=
na= wschodnich= obrzeżach= miasta= iublinI= pomiędzó= rzeką= _óstrzócą= a= trasą= wólotową= w= kierunku=
tólki= i= dalej= ŁęcznejK= Łącznie= z= polami= załadowówania= na= łąkach= w= miejscowości= gakubowice=
jurowaneI= teren= oczószczalni= obejmuje= prawie= SP= haK= lczószczalnia= przójmuje= ścieki= bótowo= –=
gospodarcze=oraz=przemósłowe= z=iublinaI= Świdnika= oraz=gminó=tólka= iubelskaK= =waprojektowana=
została= w= latach= TMK= uu= wKI= pełnó= rozruch= odbół= się=w= NVVN= rK= hontónuowana= jest= modernizacja=
oczószczalni=mająca=na=celu=poprawę=efektówności=oczószczania=ściekówI=dostosowanie=do=wómagań=
prawnóch= związanóch= z= ochroną środowiskaI= obniżenie= poziomu= hałasu= emitowanego= przez=
najbardziej=uciążliwe=urządzeniaI=rekultówację=poł=załadowania=po=zakończeniu=deponowania=osadówI=
zapewnienia= ciągłości= procesu= technologicznego= odwadniania= całej= ilości= osadu= zagospodarowania=
biogazu=do=produkcji=energii=cieplnej=i=elektrócznejK=

wgodnie=z=danómi=z=OMNS=roku=do=gminnej=sieci=kanalizacójnej=podłączonóch=bóło=NMUM=budónków=
mieszkalnóch= i= zbiorowego=zamieszkaniaK= aługość= całkowitej=czónnej=sieci= kanalizacójnej=wóniosła=
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NPS=
=

UPIVk=mK=ld=OMMR= roku=można=zauważyć= wzrost= długości= sieci= kanalizacójnej=na= terótorium=gminó=
Etókres=ORFK=ld=OMNP=roku=rozwój=postępujeI=lecz=wolniejK=mrzedstawia=to=poniższó=wókresK=aługość==
w=porównaniu=z=OMMRr=wzrosła=o=USBK=iudność=korzóstająca=z=sieci=kanalizacójnej=stanowi=QUQO=osóbK=

 

tókres ORK wmiana długość=czónnej=sieci=kanalizacójnej=w=gminie=tólka=w=latach=OMMRJOMNS=
ŹródłoW=opracowanie=własne=na=podstawie=danóch=drp =

=

t= gminie= tólka= wóstępuje= NUV= przódomowóch= oczószczalni= ściekówK= t= poniższóch= tabelach=
pokazana=została=liczba=oczószczalni=w=podziale=na=obrębóI==jak=również=na=rok=uruchomieniaK=w=roku=
na= rok= widoczna= jest= tendencja= wzrostowąI= jeśli= chodzi=o=przółączanie=przódomowóch=oczószczalni=
ściekówK==

Tabela RPK mrzódomowe=oczószczalnie=w=poszczególnóch=obrębach 
ŹródłoW=opracowanie=własne=na=podstawie=danóch=z=rrzędu=dminó=tólka=

ipK kumer 
obrębu kazwa obrębu 

iiczba 
przódomowóch 

oczószczalni 
N= O= _iskupieJholonia= P=
O= P= Długie= N=

P= Q= gakubowice=
jurowane= N=

Q= R= Łósaków= N=
R= S= milszczón= OP=
S= T= oudnik= PT=
T= U= Świdnik=aużó= V=
U= NM= holonia=Świdnik=jałó= O=
V= NQ= tólka= N=
NM= NR= _óstrzóca= NO=
NN= NS= Łuszczów=mierwszó= QT=
NO= NT= Łuszczów=arugi= OS=
NP= NU= pobianowice= NU=
NQ= NV= Turka= U=

Tabela RQK mrzódomowe=oczószczalnie=uruchomione=w=poszczególnóch=latach 
ŹródłoW=opracowanie=własne=na=podstawie=danóch=z=rrzędu=dminó=tólka=

ipK ook 
uruchomienia 

iiczba 
przódomowóch 

oczószczalni 
uruchomionóch 

N= OMMO= N=
O= OMMP= N=
P= OMMQ= P=
Q= OMMR= R=

41.7
48.5 51.8 53.2

75.7 76.3
80.5 81.2 82.6 83.8 83.9 83.9
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NPT=
=

R= OMMS= T=
S= OMMT= NO=
T= OMMU= U=
U= OMMV= NN=
V= OMNM= NU=
NM= OMNN= NT=
NN= OMNO= NU=
NO= OMNP= NT=
NP= OMNQ= NP=
NQ= OMNR= NQ=
NR= OMNS= OO=
NS= OMNT= OO=

jiejscowości= które= posiadają= kanalizację= w= gminie= tólka= toW= TurkaI= lsK= _orekI= aługieI=
gakubowice= jurowaneI= ŚwidniczekI= _iskupie= holoniaI= Świdnik= aużó= mierwszóI= tólkaI= Świdnik=
jałóI=holonia=Świdnik=jałóK=

hanalizacja= sanitarna= w= Świdniku= aużóm= arugim= jest= aktualnie= w= trakcie= budowóK= aługość=
projektowanej= kanalizacji= wónosi= około= TIO= kmK= pieć= posiadać= będzie= O= przepompownie= ściekówI=
znajdzie=się=tutaj=NRU=studzienek=rewizójnóchI=OM=studni=rewizójnóchK= oealizowana= inwestócja=
przóczóni=się=do=poprawienia=warunków=sanitarnoJhigienicznóch=w=gminie=tólkaK==

NRKOKPK dospodarka odpadami 

dmina=tólka=posiada=uregulowaną=gospodarkę=odpadami=stałómi=prowadzoną=na=podstawieW==

§ uchwałó= nr= fuLRNLOMNR= oadó= dminó= tólka= z= dnia= ON= maja= OMNR= rK= w= sprawie= zmianó=
uchwałó=w=sprawie=regulaminu=czóstości=i=porządku=na=terenie=dminó=tólkaX=

§ uchwałó= nr= uSMLOMNR= oadó= dminó= tólka= z= dnia= OS= czerwca= OMNR= rK= =
w= sprawie= określenia= szczegółowego= sposobu= i= zakresu= świadczenia= usług= w= zakresie=
odbierania= odpadów= komunalnóch= od= właścicieli= nieruchomości= i= zagospodarowania= tóch=
odpadówX=

§ uchwała= nr=uLSNLOMNR=oadó=dminó=tólka=z= dnia=OS=czerwca=OMNR=rK=w=sprawie=określenia=
terminuI=częstotliwości=i=tróbu=uiszczania=opłató=za=gospodarowanie=odpadami=komunalnómiX=

§ uchwała= nr= uLSPLOMNR= oadó= dminó= tólka= z= dnia= OS= czerwca= OMNR= rK= w= sprawie= wóboru=
metodó= ustalenia= opłató= za= gospodarowanie= odpadami= komunalnómi= dla= nieruchomości=
położonóch=na=terenie=dminó=tólka=oraz=ustalenia=stawki=tej=opłatóX=

§ uchwała= nr= uLSQLOMNR= oadó= dminó= tólka= z= dnia= OS= czerwca= OMNR= rK= w= sprawie=
postanowienia=o=odbieraniu=odpadów=komunalnóch=od=właścicieli=nieruchomościI=na=któróch=
nie=zamieszkują=mieszkańcóI=a=powstają=odpadó=komunalneX=

§ uchwała=nr=uLTPLOMNR=oadó=dminó=tólka=z=dnia=PN=lipca=OMNR=rK=w=sprawie=określenia=wzoru=
deklaracji= o= wósokości= opłató= za= gospodarowanie= odpadami= komunalnómi= składanej= przez=
właściciela= nieruchomości= oraz= warunków= i= tróbu= składania= deklaracji= za= pomocą środków=
komunikacji=elektronicznejX=

§ uchwała= nr= uufsKNQVKOMNS= oadó= dminó= tólka= z= dnia= NQ= września= OMNS= rK= w= sprawie=
regulaminu=utrzómania=czóstości=i=porządku=na=terenie=dminó=tólkaK=

Cała= gmina= objęta= jest= zorganizowaną= zbiórką= odpadów= komunalnóchK= ka= terenie= gminó=
funkcjonuje= zbiórka= odpadów= zmieszanóch= EjednopojemnikowaF= oraz= selektówna= zbiórka= odpadów=
Eobejmująca= szkło= oraz= tworzówa= sztuczneFI= realizowana= „u= źródła”I= tznK= bezpośrednio= w= miejscu=
powstawania=odpadówK=



NPU=
=

wgodnie= z= regulaminem= utrzómania= czóstości= i= porządku= na= terenie= gminó= tólka= wówóz=
nieczóstości=prowadzonó=jest=co=najmniejW=

§ raz=na=tódzień=–=od=właścicieli=nieruchomości=zamieszkałóch=w=zabudowie=wielorodzinnejX=

§ raz= na= dwa= tógodnie= –= ze= szkół= z= terenu= gminó= tólka= oraz= od= właścicieli= nieruchomości=
zamieszkałóch= w= zabudowie= jednorodzinnej= na= osiedlu= _orek= w= miejscowości= Turka= oraz= =
w=miesiącu=kwietniu=i=w=miesiącu=listopadzie=z=cmentarzó=z=terenu=gminó=tólkaX=

§ raz=w=miesiącu=–= od=właścicieli=nieruchomości=zamieszkałóch= w=zabudowie= jednorodzinnej=
oraz= od= właścicieli= nieruchomości= niezamieszkałóchI= na= któróch= powstają= odpadó= oraz= =
z= nieruchomościI= na= któróch= znajdują= się= domki= letniskoweI= lub= inne= nieruchomości=
wókorzóstówane= na= cele= rekreacójnoJwópoczónkoweI= wókorzóstówane= jedónie=przez= część=
rokuK=

ldpadó=budowlane=i=z=remontów=odbierane=są=na=indówidualne=zgłoszenieI=a=w=przópadku=imprez=
masowóch=odpadó=usuwane=są=niezwłocznie=po=zakończeniu=imprezóK=oegulamin=wprowadza=również=
odpowiednie=zasadó=związane=z=selektównóm=zbieraniem=i=odbieraniem=opadów=komunalnóchK=

modstawowóm=sposobem=unieszkodliwiania=odpadów=jest=ich=deponowanie=na=składowiskachK=ka=
obszarze= gminó= tólka= w= nie= ma= zlokalizowanego= czónnego= składowiska= odpadówK= dmina= tólka=
zgodnie= z= mlanem= gospodarki= odpadami= dla= województwa= lubelskiego= OMOO= Euchwała= nr=
uufsLPQVLOMNS= pejmiku= tojewództwa= iubelskiego= z= dnia= O= grudnia= OMNS= rKF= wchodzi= w= skład=
oegionu= CentralnoJwachodniegoK= oegionalna= instalacja= przetwarzania= odpadów= komunalnóch=
EofmlhF=w=wwK=regionie=prowadzona=jest=przez=Q=jednostkiW=

§ wakład=wagospodarowania=ldpadów=hljJbhl=w=iublinieX=

§ wakład=wagospodarowania=ldpadów=homunalnóch=w=_ełżócachX=

§ wakład=wagospodarowania=ldpadów=iasó=EhraśnikFX=

§ wakład=wagospodarowania=ldpadów=w=tólce=ookickiejK=

fnstalacja=do=przetwarzania=odpadów=komunalnóch=z= terenu=gminó=tólka=prowadzona=jest=przez=
wakład=wagospodarowania=ldpadów=hljJbhl=pKAK=w=iublinieK==

=rzupełnieniem= sóstemu= gospodarki= odpadami= w= gminie= tólka= jest= munkt= pelektównej= wbiórki=
ldpadów=homunalnóch=EmpwlhF=zlokalizowanó=w=miejscowości=Turka=EdzK=ewK=nr=OPMSFI=w=któróm=
zbierane=są=następujące=rodzaje=odpadówW=papierI=tektura=oraz=opakowania=z=papieru=i=tekturóI=metale=
oraz=opakowania=z=metaliI=opakowania=wielomateriałoweI=tworzówa=sztuczne=i=opakowania=z=tworzów=
sztucznóchI= szkło= oraz= opakowania= ze= szkłaI= odpadó= komunalne= ulegające= biodegradacjiI= w= tóm=
opakowania= ulegające= biodegradacji= i= odpadó= zieloneI= przeterminowane= leki= i= chemikaliaI= zużóte=
baterie= i= zużóte= akumulatoróI= zużótó= sprzęt= elektrócznó= i= elektronicznóI= zużóte= oponóI= odpadó=
budowlane= i= rozbiórkowe= stanowiące= odpadó= komunalneI= meble= i= inne= odpadó= wielkogabarótoweK=
wgodnie= z= dokumentem= pnK= Analiza= stanu= gospodarki= odpadami= komunalnómi= na= terenie= gminó=
tólka=za=OMNS=rK=odpadó=zebrane=w==munkcie=pelektównej=wbiórki=ldpadów=homunalnóch=stanowiłó=
okK=VIPB=wszóstkich=odebranóch=odpadów=komunalnóch=z=obszaru=gminó=tólkaK=

Analiza= danóch= dotóczącóch= ilości= opadów= komunalnóch= zebranóch= w= OMNS= rK= wskazujeI= że=
zdecódowaną= większość= stanowią= odpadó= komunalne= niepodlegające= biodegradacji= EVOIVBFI= w= tóm=
dominującą= grupę= stanowią= odpadó= niesegregowane= EzmieszaneF= –= STIQB= wszóstkich= zebranóch=
odpadów=ETabela=RRFK===

=



NPV=
=

=

Tabela RRK flość=zebranóch=odpadów=z=obszaru=gminó=tólka=w=OMNS=rK 
ŹródłoW= opracowanie= własne= na= podstawie= Analizó= stanu= gospodarki= odpadami= komunalnómi= na= terenie= gminó= tólka= =
za=OMNS=rK=

moszczególne rodzaje odpadów komunalnóch 
jasa odebranóch 

odpadów komunalnóch 
xjgz 

rdział w ogólnej 
masie odebranóch 

odpadów xBz 

ldebrane odpadó komunalne niepodlegające 
biodegradacjiI w tóm ONUTIVNV VOIV=

niesegregowane=EzmieszaneF=odpadó=komunalne= NRUUIMRN= STIQ=

odpadó=z=betonu=oraz=gruz=betonowóI=zmieszane=
odpadó=z=betonuI=gruzu=ceglanegoI=odpadowóch=

materiałów=ceramicznóch=i=elementów=
wóposażeniaI=zmieszane=odpadó=z=budowóI=

remontu=i=demontażu=

NRVISSM= SIU=

szkło= NOPIMQM= RIO=
opakowania=z=tworzów=sztucznóchI=metaliI=szkła=i=

zmieszane=odpadó=opakowaniowe= NNPIMMU= QIU=

odpadó=wielkogabarótowe= SPIVNM= OIT=
inne=odpadó=komunalne=w=tóm=inne=odpadó=nie=

ulegające=biodegradacji= QQISUM= NIV=

zużóte=oponó= POIRPM= NIQ=
materiałó=izolacójne= PNIMOM= NIP=

zużóte=urządzenia=elektróczne=zawierające=
niebezpieczne=składniki= ORIMOM= NIN=

tworzówa=sztuczne= RIMMM= MIO=
metale= OIMMM= MIN=

pelektównie odebrane odpadó komunalne 
ulegające biodegradacjiI w tóm NSPIRSM SIV=

opakowania=z=papieru=i=tekturó= QOIOQM= NIU=
papier=i=tektura= QIMMM= MIO=

odpadu=ulegające=biodegradacji= NNTIPOM= RIM=
fnne odpadó Ew tóm zmieszane substancje i 

przedmiotóF z mechanicznej obróbki odpadów QINOM MIO=

prjA OPRRIRVV NMMIM=

t= latach= OMMSJOMNS= zwiększeniu= uległa= średnia= ilość= odpadów= zmieszanóch= przópadającóch= na=
jednego= mieszkańca= gminó=tólkaW= z= PTIM= kg=na= osobę= w=OMMS= rK= do=NPVIR= kg= na= osobę= w=OMNS= rK=
Etókres=OSFK=

=
tókres OSK flość=odpadów=zmieszanóch=przópadającóch=na=jednego=mieszkańca==

gminó=tólka=w=latach=OMMSJOMNS=
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NQM=
=

źródłoW=opracowanie=własne=na=podstawie=danóch=drp=

=

NRKOKQK waopatrzenie w energię elektróczną 

tszóstkie= miejscowości=położone= na= obszarze=gminó= tólka= posiadają= pełną= dostępność= do= linii=
elektroenergetócznóch=–=dóstróbutorem=energii=jest=mdb=aóstróbucja=pKAK=lddział=w=iublinieK=

póstem= zaopatrzenia= dminó= tólka= w= energię= elektróczną= realizowanó= jest= dzięki= głównóm=
punktom= zasilania= EdmwF= –= dmw= eajdów= oraz= dmw= ldlewniaI= zlokalizowanóch= na= terenie= miasta=
iublinK=lbszar=gminó=zasilanó=jest=za=pośrednictwem=linii=kablowóch=i=napowietrznóch=pkJNRks=oraz=
stacji=transformatorowóch=NRLMQksK=
ka=granicó=gmin=kiemce=i=tólka=iubelska=zlokalizowanó=jest=jeden=z=głównóch=elementów=sóstemu=
elektroenergetócznego=–=dłówna=ptacja=wasilająca=dpw=iublin=QMM=Eiublin=póstemowaF=
QMMksLNNMksI=zasilaną=linią=napowietrzną=QMM=ks=z=elektrowni=hozieniceK==ptacja=jest=stacją=dzieloną=
pomiędzó=mpb=pKAK=i=mdb=aóstróbucja=pKAK=mlanowana=jest=rozbudowa=stacji=do=roku=OMONK=

=

mrzez= obszar= gminó=tólka= przebiegają= linie= elektroenergetóczne=wósokiego=napięcia=NNM=ksI=które=
wóprowadzane= ze= stacji= dpw= iublin= QMM= Eiublin= póstemowaF= i= biegną= do= dmw= ldlewniaI= dmw=
eajdówI =dmw =mółnocI =dmw =darbówI =dmw =ŁęcznaI =dwm =marczew =ETabela =RSFK = = =gedna =z =linii =
napowietrznóch=NNM=ks=relacji=dpw=iublin=QMM=–=dpw=odlewnia=zrealizowana=jest=w=izolacji=dla=linii=
napowietrznej=QMM=hsK 

Tabela RSK Długość=linii=elektroenergetócznóch=na=terenie=gminó=tólka 

ŹródłoW=opracowanie=własne=na=podstawie=mrogram=gospodarki=niskoemisójnej=gminó=tólkaI=OMNR=rK=

iinie elektroenergetóczne oodzaj linii Długość linii xkmz 

iinie wósokich napięć NNM ksW  QPIR 

iublin=QMM=–=tph=ff= napowietrzna= NNIU=

iublin=QMM=–=ldlewnia=N= napowietrzna= RIS=

iublin=QMM=–=ldlewnia=O= napowietrzna= SIV=

iublin=QMM=Jeajdów= napowietrzna= NIV=

iublin=QMM=–=mółnoc=N= napowietrzna= QIM=

iublin=QMM=–=mółnoc=O= napowietrzna= MIV=

iublin=QMM=–=darbów= napowietrzna= MIQ=

iublin=QMM=–=Łęczna== napowietrzna= SIT=

iublin=QMM=–=marczew== napowietrzna= RIP=

iinie średnich napięć NR ks 
napowietrzne= UNIQOV 

kablowe= NUIMSS 

iinie niskich napięć nk  
Ebez przółączóF 

napowietrzne= NOSIUNM 

kablowe= SQISRO 

iinie niskich napięć nk  
EprzółączaF 

napowietrzne= SQIVUP 

kablowe= PUIVTQ 



NQN=
=

mrzez=obszar=gminó=tólka=przebiegać=ma=napowietrza=linia=elektroenergetóczna==QMM=ks=Chełm=–=
iublin= póstemowaI= czasowo= pracująca= na= napięciu= OOM= ksK= iinia= przebiegać= będzie= przez= jedno=
województwo=ElubelskieFI= trzó=powiató=ElubelskiI= łęczóński=i=chełmskiF=oraz=dziewięć=gmin=EkiemceI=
tólkaI= ppiczónI= ŁęcznaI= muchaczówI= CócówI= piedliszczeI= tierzbicaI= ChełmFK= mołączó= istniejącą=
stację=Chełm=ECepF=oraz=istniejącą=stację=iublin=póstemowaK=tóbudowanie=dwutorowej=linii=QMM=ks=
Chełm= J= iublin= póstemowa= stanowi= ważnó= element= zaplanowanej= rozbudowó= sieci= przesółowej= w=
południowoJwschodniej= części= molskiK= wadanie= to= powiązane= jest= bezpośrednio= z= planowaną=
rozbudową=stacji=QMMLNNM=ks=iublin=póstemowa=oraz=stacji=OOMLNNM=ks=ChełmK=iinia=QMM=ks=Chełm=J=
iublin= póstemowa= stanie= się= –= po= wóbudowaniu= –= istotnóm= elementem= hrajowego= póstemu=
blektroenergetócznegoK=wapewni=stabilność=pracó=hpb=i=bezpieczeństwo=dostaw=energii= elektrócznej=
do=sóstemu=dóstróbucójnegoI=któróm=energia=dostarczana=jest=do=odbiorcówK=Czónniki=te=powodująI=że=
jest= ona= inwestócją= o= znaczeniu= ponadlokalnómK= t= okresie= tworzenia= niniejszego= opracowania= dla=
wwK= inwestócji= prowadzone= bółó= prace= projektowe= związane= z= implementacją= wóznaczonego=
przebiegu= linii=do=dokumentów=planistócznóch=gmin= znajdującóch=się= na= trasie=planowanej=budowó=
linii=Ew=tóm=gminó=tólkaFK===

monadto=planowana= = jest= przebudowa= EewK= rozbudowaF= linii= elektroenergetócznej=iublin=tschód=
EldlewniaF= –= iublin= póstemowa= z= NNM= ks= na= OOM= ks= lub= wóbudowanie= nowej= linii=
elektroenergetócznej=iublin=tschód=–=iublin=póstemowa=o=napięciu=OOM=ksOOK=

=

NRKOKRK waopatrzenie w gaz 

ka= terenie= gminó= tólka= znajduje= się= rozbudowanó= sóstem= infrastrukturó= gazowej= Ew= tóm=
wósokiego=ciśnieniaFI=co=wiąże=się=z=istniejącómi=na=obszarze=gminó=i=eksploatowanómi=złożami=gazu=
ziemnegoK==

ao=infrastrukturó=gazowej=wósokiego=ciśnienia=zalicza=sięW=

§ gazociąg=wósokiego=ciśnienia=ak=RMM=relacji=arewnikJcelinX=

§ gazociąg=wósokiego=ciśnienia=ak=NMM=–=odgałęzienie=od=stacji=gazowej=TurkaX=

§ stacja=gazowa=wósokiego=ciśnienia=J=pom=No=„Turka”K=

ala= istniejącóch= sieci= gazowóch= wósokoprężnóch= ustanowione= zostałó= następujące= strefó=
kontrolowane= an= RMM= iublin= EcelinF= –= arewnik= Edla= zakładów= przemósłowóch= J= OR= mI= obiektów=
użóteczności=publicznej=J=POIR=mI=budónków=mieszkalnóch=J=NTIR=mI=budónków=gospodarczóch=J=NR=m=
od=osi=gazociąguFK==

mrzeważająca=część=jednostek=osadniczóch=na=obszarze=gminó=jest=już=zgazófikowanaK=dazowa=sieć=
średnioprężna=na= terenie=tej=gminó=zasilana=jest=ze=stacji=redukcójnoJpomiarowej=pierwszego=stopnia=
„Turka”= zlokalizowanej= przó= osiedlu= _orekK= aóstróbucja= gazu= realizowana= jest= za= pośrednictwem=
istniejącóch=sieci=gazowóch=średnioprężnóch=oraz=sieci=niskoprężnóchK=

Długość= czónnej= sieci= gazowej= przesółowej= w= OMNS= rK= wóniosła= NN=UOM= m= a= sieci= rozdzielczej=
TO=ORR=mK==

===================================================
22 wadanie=inwestócójne=nie=zostało=uwzględnione=w=zaktualizowanóm=mlanie=rozwoju=w=zakresie=zaspokojenia=obecnego=i=
przószłego= zapotrzebowania= na= energię= elektróczną= na= lata= OMNM= J= OMOR= ElutóI= OMNQ= rKFK= P mlanie= wagospodarowania=
tojewództwa nie= wskazano= planowanej= trasó=przebiegu= oraz= planowanego= napięciaK= mrzójęte= OOM= ks= wónika= z= analizó=
dotóchczasowóch= kierunków= rozwoju= gminó= oraz= sysWemu= elektroenergetócznego= regionuK= Analiza= dokumentów=
planistócznóch=gmin=ościennóchH w Wym miasWa Lublina wskaYujeH że=zamiennie=rozważana=jest=przebudowa=istniejącej=linii=
NNM=kv=iublin=tschód=EldlewniaF=–=iublin=póstemowa=na=OOM=ksI 



NQO=
=

wgodnie= z= danómi= dłównego= rrzędu= ptatóstócznego= czónnóch= przółączó= sieci= gazowej= do=
budónków= mieszkalnóch= i= niemieszkalnóch= w= OMNS= rK= bóło= N=OVS= sztKI= natomiast= odbiorców= gazu=
ogrzewającóch=mieszkania=gazem=–=N=QVR=sztK===

Aktualnie= poza= zasięgiem= sieci= gazowej= średnioprężnej= na= obszarze= dminó= tólka= pozostają=
miejscowości=położone=w=północnóm=rejonie=gminóK=

dmina=posiada=opracowanó=program=gazófikacji=–=wg=jego=zapisów=gmina=planuje=dalszó=rozwój=
istniejącóch=układów=sieci=średnioprężnej=zmierzającó=do=objęcia= ich=zasięgiem=obsługi=pozostałóch=
miejscowościK= kie= planowane= są= długoterminowe= gazófikacjeK= mrzółączenia= indówidualnóch=
odbiorców= realizowane= są= na= podstawie= złożonóch= wniosków= o= przółączenie= oraz= w= oparciu= =
o=odpowiednią=analizę=ekonomiczną=inwestócjiK=

NRKOKSK waopatrzenie w energię cieplną 

dmina= tólka= nie= posiada= scentralizowanego= sóstemu= sieci= ciepłowniczejK= wabudowa=
mieszkaniowaI= zakładó= produkcójne= i= usługowe= oraz= obiektó= użóteczności= publicznej= posiadają=
indówidualne= sóstemó= grzewcze= oparte= głównie= na= paliwach= stałóchK= t= ograniczonej= ilości=
przópadków= do= wótwarzania= ciepła= wókorzóstówane= są= technologie= wókorzóstujące= paliwa= płónne=
Eolej= opałowóF= i= gaz= płónnó= EpropanJbutanFI= sporadócznie= jest= to= energia= elektrócznaK= t= ostatnich=
latachI= na= skutek= rozbudowó= sieci= gazowniczej= na= terenie= gminóI= wzrosła= liczba= gospodarstw=
wókorzóstującóch=na=cele=grzewcze=gaz=ziemnóK=

NRKOKTK Telekomunikacja 

Telefonia=przewodowa=obejmuje=obszar= całej=gminó=tólkaI=zaspokajając=potrzebó=mieszkańców= =
w= zakresie= łącznościK= tszóstkie= miejscowości= gminó= są= podłączone= do= sieci= telefonicznejK= rsługi=
telekomunikacójne=zapewnia= również= sóstem=telefonii= bezprzewodowej=wszóstkich=operatorów=sieci=
komórkowejK=fstnieją=tu=także=dobre=możliwości=odbierania=programów=radiowóch=i=telewizójnóchK=ka=
obszarze=gminó=zapewnionó=jest=ogólnó=dostęp=do=fnternetuK=

NSK rtAorkhltAkfA tYkfhAgĄCb w wAaAŃ pŁUŻĄCYCe obAifwACgf 
mlkAailhAikYCe CbiÓt mrBifCwkYCe 

mlan= wagospodarowania= tojewództwa= iubelskiego= wskazuje= kilka= ponadlokalnóch= inwestócji=
celu=publicznegoI=które=zrealizowane=mają=zostać=na=obszarze=gminó=tólkaI=o=któróch=mowa=także=
we= wnioskach= złożonóch= przez= instótucje= uzgadniające= i= opiniujące= projekt= ptudium=uwarunkowań= =
i=kierunków=zagospodarowania=przestrzennego=gminó=tólkaK=fnwestócje=te=toW=

NK budowa drogi ekspresowej pNTOP od granicó województwa przez muławóI hurówI iublinI 
miaskiI wamośćI erebenne do granic państwa J odcinek= przebiegającó= przez= obszar= gminó=
tólka=został=zrealizowanó=i=oddanó=do=użótkowaniaX=

OK planowana budowa linii elektroenergetócznej OOM ks iublin tschód – iublin póstemowa 
w=celu=poprawó=pewności=i=bezpieczeństwa=pracó=hrajowego=póstemu=blektroenergetócznego=we=
wschodniej=części=molskiOQX=

===================================================
OP=tspólnó=przebieg=drogi=ekspresowej=pNTLpNO=
24 wadanie=inwestócójne=nie=zostało=uwzględnione=w=zaktualizowanóm=mlanie=rozwoju=w=zakresie=zaspokojenia=obecnego=i=
przószłego=zapotrzebowania=na=energię=elektróczną=na=lata=OMNM=J=OMOR=ElutóI=OMNQ=rKFK=P mlanie=wagospodarowania=
tojewództwa nie=wskazano=planowanej=trasó=przebiegu=oraz=planowanego=napięciaK=mrzójęte=OOM=ks=wónika=z=analizó=
dotóchczasowóch=kierunków=rozwoju=gminó=oraz=sysWemu=elektroenergetócznego=regionuK=Analiza=dokumentów=



NQP=
=

PK planowana budowa linii elektroenergetócznej QMM ks Chełm – iublin póstemowa= = w =celu =
poprawó= pewności= i= bezpieczeństwa= pracó= hrajowego= póstemu= blektroenergetócznego= we=
wschodniej=części=molski==

monadlokalne= cele= publiczne= związane= z= gminą= tólka= określone= w= dokumentach= wóższego=
szczebla=opisane=zostałó=w=rozdziale=NPKN=niniejszego=ptudiumK=
= =

===============================================================================================================================================================
planistócznóch=gmin=ościennóchH w Wym miasWa Lublina wskaYujeH że=zamiennie=rozważana=jest=przebudowa=istniejącej=linii=
NNM=kv=iublin=tschód=EldlewniaF=–=iublin=póstemowa=na=OOM=ksI 
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