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1. WPROWADZENIE
 Prognoza  ocenia ustalenia  zmian  Studium  uwarunkowań  i  kierunków 

zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Abramów,  leżącej  w  środkowej  części 
województwa  lubelskiego,  w  południowo-zachodniej  części  powiatu  Lubartowskiego. 
Kluczowe  zmiany  zlokalizowane  w  różnych  częściach  gminy,  niezagospodarowane 
dotychczas tereny przewidziane w nim pod tereny zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej 
jednorodzinnej,  tereny  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej  i  usługowej,  tereny 
eksploatacji  powierzchniowej  złoża  kopalin,  tereny  dolesień  i  teren  rolny.  Ponadto 
polegają na zlikwidowaniu odwiertów poszukiwawczych, zmianie przebiegu 1 drogi KDG 
oraz  zmianie  numeru  kilkunastu  dróg  KP,  wytypowaniem  przebiegu  linii 
elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110kV oraz lokalizacją stacji WN/SN.

Podstawę prawną Prognozy oddziaływania na środowisko stanowi:
• Ustawa  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale 
społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko 
z dnia 3 października 2008 (Dz.U. 2008 Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami);
• Ustawa  o planowaniu  i zagospodarowaniu  przestrzennym  z  dnia  27  marca  2003 
r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami).

Celem Prognozy jest  określenie  charakteru  prawdopodobnych  oddziaływań  na 
środowisko  przyrodnicze,  które  mogą  być  spowodowane  realizacją  zalecanych  lub 
dopuszczonych  przez  Studium  kierunków  zagospodarowania  terenu  (potencjalne 
zagrożenia,  których  nie  udało  się  wyeliminować  w  procesie  planowania,  będącego 
wynikiem  optymalnego  pogodzenia  celów  społeczno-ekonomicznych  z  ekologicznymi 
i generowanie przez Studium pozytywnych przekształceń środowiska). 

Kluczowymi  dokumentami,  w  powiązaniu,  z  którymi  została  sporządzona 
Prognoza były:
• Uzgodnienie zakresu prognozy z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Lublinie  
(WOOŚ.411.101.2011.AM z 22.12.2011 r.);
• Uzgodnienie zakresu prognozy z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym 
w Lubartowie (znak pisma: ONS-NZ. 700/59/2011 z dnia 21.12.2011 r.);
• Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Abramów – Lublin 2012;
• Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Abramów – Abramów 2012.
• Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 
zespołu  25  turbin  wiatrowych  wraz  z  towarzyszącą infrastrukturą drogową, 
elektroenergetyczną i  techniczną na  terenie  gmin:  Michów  i  Abramów  w  powiecie 
lubartowskim pod nazwą „Farma Wiatrowa Lubartów” - Lublin 2011;
• Program  ochrony  środowiska  wraz  z  planem  gospodarki  odpadami  dla  Powiat 
Lubartowskiego – Lubartów 2004;
• Strategia Rozwoju Gminy Abramów na lata 2007-2015 – Abramów 2007;
• Prognoza  oddziaływania  na  środowisko  ustaleń  projektu  zmiany  studium 
uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Markuszów  – 
Lublin 2012;
• Raport o stanie środowiska województwa lubelskiego w 2011r – WIOŚ, Lublin 2012;
• Program  ochrony  środowiska  województwa  lubelskiego  na  lata  2008  –  2011  z 
perspektywą do roku 2015 – 2018;
• Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego – Lublin 2002;
• Polityka ekologiczna państwa na lata 2010 – 2012 z perspektywą do roku 2016 - 
Lublin 2010.

Wymienione dokumenty zostały przeanalizowane pod kątem stopnia aktualności 
danych  w  nich  zawartych  oraz  możliwości  wykorzystania  ich  przy  sporządzaniu 
przedmiotowego opracowania i stwierdzono, że dane w nich zawarte są aktualne na dzień 
przystąpienia do sporządzenia Prognozy.

Ilekroć w niniejszym dokumencie  jest  mowa o ‘Studium’,  rozumie  się  przez to 
projekt  zmian  studium uwarunkowań  i  kierunków zagospodarowania  przestrzennego 
gminy  Abramów  i  analogicznie  przez  określenie  ‘Prognoza’  rozumie  się  Prognozę 
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oddziaływania  na  środowisko  ustaleń  zmian  studium  uwarunkowań  i  kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Abramów.

2. OGÓLNA  CHARAKTERYSTYKA  PROJEKTOWANEGO  DOKUMENTU  –  JEGO 
CELE I POWIAZANIE Z INNYMI DOKUMENTAMI

Celem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
jest  uzyskanie  narzędzia  do  prowadzenia  polityki  przestrzennej  i  rozwoju  społeczno-
gospodarczego  gminy  w  zakresie  ładu  przestrzennego,  komunikacji  i  infrastruktury 
technicznej. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest 
dokumentem polityki przestrzennej gminy, sporządzonym w oparciu o uwarunkowania 
i potrzeby  lokalne,  ale  z  uwzględnieniem  uwarunkowań  i  potrzeb  wyższego  rzędu  – 
regionalnych czy wojewódzkich. Zawiera ono postanowienia ogólne, co do uwarunkowań 
i  kierunków  przeznaczenia  i  zagospodarowania  poszczególnych  terenów  oraz  zasady 
ochrony środowiska przyrodniczo-kulturowego i kształtowania ładu przestrzennego.

Zmiany Studium sporządzone zostały w powiązaniu głównie ze:
• Strategią Rozwoju Gminy Abramów na lata 2007-2015 – Abramów 2007;
• Planem zagospodarowania przestrzennego województwa lubelskiego - Lublin 2002.

Zmiany przedmiotowego Studium obejmują: 
• RM – tereny zabudowy zagrodowej (25 terenów, środkowy pas gminy);
• MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (2 w centralnej i północnej części 
gminy);
• MN,U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej (w liczbie 1);
• PG  –  tereny  eksploatacji  powierzchniowej  złoża  kopalin  (2  tereny  w  okolicy  wsi 
Sosnówka – wschód gminy); 
• RL – tereny dolesień (24 tereny, część wschodnia i północno-zachodnia gminy);
• zlikwidowane  odwierty  poszukiwawcze  (3  zlikwidowane  odwierty  w  południowo-
wschodniej części gminy);
• zmiana przebiegu 1 drogi KDG i zmiana numeru 16 dróg KP;
• R – 2 sąsiadujące ze sobą tereny rolne w pasie przygranicznym gminy, na północ od 
Ciotczy;
• planowana linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia 110kV;
• planowana lokalizacja stacji WN/SN.

3. METODY STOSOWANE PRZY SPORZĄDZANIU PROGNOZY
Prognozę sporządzono przy zastosowaniu metod opisowych, analiz jakościowych 

wykorzystujących  dostępne  wskaźniki  stanu  środowiska  oraz  identyfikacji 
i wartościowania skutków przewidywanych zmian w środowisku, na podstawie których 
wyciągnięto  określone  wnioski.  Prace  prognostyczne  polegały  na  przeprowadzeniu 
studiów dokumentów charakteryzujących strukturę przyrodniczą terenu (stan istniejący 
i dotychczasowe przekształcenia środowiska) oraz analizy istniejących i projektowanych 
inwestycji  w  obszarze  Studium  i  jego  sąsiedztwie,  mających  na  celu  identyfikacje 
ewentualnych problemów i konfliktów oraz ocenę proponowanych rozwiązań i tendencje 
dalszych procesów w kontekście obecnego zagospodarowania obszaru. Zakres prac nad 
Prognozą został dostosowany do charakteru Studium oraz skali i stopnia szczegółowości 
jego  zapisów.  Celem  ułatwienia  oceny  jak  i  prezentacji  wyników  oddziaływań 
poszczególnych  funkcji  terenu  na  środowisko  było  wykorzystanie  uproszczonej 
i dostosowanej do potrzeb tegoż dokumentu analizy macierzowej. 

Prognoza  zawiera  trzy  główne  części.  Pierwszą  część  stanowi  ogólną  analizę 
aktualnego  stanu  środowiska  przyrodniczego  na  obszarze  Studium  i  terenów 
przyległych,  uwzględniająca  w  szczególności  wrażliwość  i  odporności  środowiska  na 
degradację,  wymogi  ochrony  przyrody  i  środowiska  oraz  dotychczasowy  sposobu 
zagospodarowania i użytkowania terenu, a także jego wpływu na środowisko oraz jakość 
życia  i  zdrowie  ludzi.  W  drugiej  części  opracowania  omówiono  ustalenia  zawarte 
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w Studium  i  ich  poprawność  względem  dokumentów  ponadlokalnych,  zaś  ostatnia, 
trzecia część jest prognozą właściwą, oceniającą skutki aktualnego zagospodarowania 
terenu  oraz  konsekwencją  realizacji  ustaleń  Studium  na  poszczególne  elementy 
środowiska i ich wzajemne powiązania. Tu również przedstawiono propozycje rozwiązań 
mogących  wyeliminować  lub  ograniczyć  negatywne  wpływy  poszczególnych, 
dopuszczonych inwestycji na środowisko. Składa się ona z części opisowej i graficznej.

4.  PRZEWIDYWANE  METODY  ANALIZY  SKUTKÓW  REALIZACJI  POSTANOWIEŃ 
DOKUMENTU

Zgodnie z art. 55 ust. 5 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko   organ  opracowujący  projekt  dokumentu,  jest  obowiązany  prowadzić 
monitoring  skutków  realizacji   postanowień   przyjętego   dokumentu   w   zakresie   
oddziaływania  na środowisko,  zgodnie z częstotliwością i metodami, o których mowa w 
ust.  3  pkt  5.  Monitoring  skutków  realizacji  postanowień  przyjętego  dokumentu  w 
zakresie  oddziaływania  na  środowisko  może  polegać  np.  na  analizie  i  ocenie  stanu 
poszczególnych komponentów środowiska w oparciu o wyniki pomiarów uzyskanych w 
ramach  państwowego  monitoringu  środowiska  (o  ile  analizy  i  oceny  stanu 
poszczególnych komponentów środowiska oparte na wynikach pomiarów uzyskanych w 
ramach  państwowego  monitoringu  środowiska  odnoszą  się  do  obszaru  objętego  
projektem  Studium) lub  w ramach indywidualnych zamówień,  na kontroli  i  ocenie 
zgodności  wyposażenia  terenu  w  infrastrukturę  techniczną  z  ustaleniami  przyjętego 
dokumentu.

Za  najistotniejsze  z  punktu  widzenia  ochrony  środowiska,  należy  uznać 
monitorowanie obejmujące:
• pomiary  hałasu   w  sąsiedztwie  najintensywniej  użytkowanych  dróg  (minimum  raz 
w każdej porze roku) i terenów zabudowy przemysłowej.
• pomiary  emisji  do  powietrza   w  obrębie  intensywnie  uczęszczanych  dróg  i  skupisk 
zabudowy mieszkaniowej (szczególnie w sezonie grzewczym). 

 Podkreślić tu należy, że są to jedynie wskazania i proponowane zalecenia autora 
Prognozy - szczegółowy zakres w.w. monitoringów prawdopodobnie określony zostanie na 
dalszych etapach proceduralnych (decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach).

Zgodnie z art. 25 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
oraz  w  celu  uniknięcia  powielania  monitorowania  w  myśl  zasady  Dyrektywy 
2001/42/WE w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko 
wpływ  ustaleń  tego  projektu  na  środowisko  przyrodnicze  w  zakresie:  jakości 
poszczególnych elementów przyrodniczych i komponentów środowiska, dotrzymywaniu 
standardów  jego  jakości,  występowania  obszarów  przekroczeń,  występujących  zmian 
jakości  elementów  przyrodniczych  i  przyczynach  tych  zmian  kontrolowany  będzie 
w ramach  systemu  Państwowego  Monitoringu  Środowiska.  Wyniki  prowadzonego 
monitoringu  prezentowane  będą  corocznie  w  Raportach  o  stanie  środowiska, 
wydawanych w formie ogólnodostępnej publikacji, ale źródłami danych w tym zakresie 
mogą też być: Wojewódzka Baza Danych (prowadzona przez Marszałka Województwa), 
źródła  administracyjne  wynikające  z  obowiązków  sprawozdawczych  lub  zapisów 
ustawowych  (decyzje,  zezwolenia,  pozwolenia)  czy  badania  statystyczne  Głównego 
Urzędu Statystycznego.

Przepisy  ustawy  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym  (poza 
obowiązkiem  przeprowadzenia  analizy  zmian  zagospodarowania  raz  w  ciągu  jednej 
kadencji  władz gminy)  nie  regulują metod analizy skutków (środowiskowych) zapisów 
Studium. Instrumentem badania jakości środowiska jest monitoring, zapisany w innych 
aktach  prawnych,  którego  zakres  i  częstotliwość  wynika  z  charakteru  inwestycji 
dopuszczonych w Studium. 

5



5. TRANSGRANICZNE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO
Realizacja zapisów omawianej zmiany Studium nie spowoduje transgranicznego 

oddziaływania na środowisko z uwagi na:
-  położenie  terenów  gminy  w  znacznej  odległości  od  granic  państwa  (odległość  od 
centrum gminy do wschodniej granicy kraju wynosi 95 km);
- niewielką łączną powierzchnię terenów objętych zmianą Studium;
- brak lokalizacji inwestycji mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

6. ANALIZA ISTNIEJĄCEGO STANU ŚRODOWISKA ORAZ POTENCJALNYCH JEGO 
ZMIAN PRZY BRAKU REALIZAJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU

Położenie
Pod  względem  fizjograficznym  (wg  J.Kondrackiego)  obszar  gminy  Abramów 

położony  jest  w  środkowej  części  mezoregionu  Wysoczyzna  Lubartowska  zajmującej 
południowy  fragment  Niziny  Południowopodlaskiej,  stanowiącej  wschodnią  część 
prowincji  Nizin  Środkowopolskich.  Wysoczyzna  po  stronie  południowej  graniczy 
bezpośrednio z lessową krawędzią Wyżyny Lubelskiej, natomiast od północy przylega do 
pradoliny dolnego odcinka Wieprza.

Administracyjnie gmina Abramów jest jedną z 13 gmin powiatu lubartowskiego i 
leży w południowo-zachodniej  jego  części.  Sąsiaduje  od północy z gminą Michów,  od 
strony wschodniej z gminą Kamionka, od południa z gminą Markuszów, od południowego 
- zachodu z gminą Kurów, od zachodu z gminą Żyrzyn i od północnego - zachodu z gminą 
Baranów. Od południa poprzez gminę Garbów sąsiaduje z powiatem lubelskim. 

Gmina  leży  na  skrzyżowaniu  dróg  łączących  Lubartów  z  Puławami  i  Kurów  z 
Łukowem.  Do  głównego  szlaku  komunikacyjnego  Warszawa  -  Lublin  jest  12  km. 
Najbliższe miasta to: Lublin - 30 km, Lubartów - 28 km, Puławy - 28 km.

Budowa geologiczna
Według  podziału  strukturalno  –  geologicznego  Pożaryskiego  omawiany  obszar 

położony  jest  w  północnej  części  tzw.  Rowu  Mazowiecko-Lubelskiego,  jednostki 
wyodrębnionej  jako  środkowa  część  brzeżnego  zapadliska  wschodnioeuropejskiej 
platformy  prekambryjskiej.  Na  podłożu  krystalicznym  występuje  tu  pełny  profil 
stratygraficzny  poczynając  od  osadów  paleozoicznych,  których  strop  stanowią  osady 
kambryjskie do głębokości ponad 1000 m, na utworach czwartorzędowych kończąc.

Najistotniejsza  dla potrzeb planowania przestrzennego pokrywa czwartorzędowa 
obejmuje osady pleistoceńskie, wykształcone w postaci glin zwałowych, piasków i żwirów 
wolnolodowcowych  oraz  piasków,  żwirów  rzecznych,  madów i  mułków zastoiskowych 
zgrupowanych  w  dolinach  rzecznych  Syroczanki  i  Białki.  Najmłodszymi  utworami  są 
osady  holoceńskie  reprezentowane  przez  mułki  i  piaski  rzeczne,  namuły  piaszczysto-
żwirowe i mułkowate, namuły torfiaste oraz torfy. Większe pokłady torfów występują w 
południowej części gminy w dolinie Syroczanki i jej dopływów.

Rzeźba  terenu  oraz  uwarunkowania  geologiczno-inżynierskie  że  nie  stwarzają 
istotnych  ograniczeń  inwestycyjnych  -  na  przeważającym  obszarze  występują  grunty 
nośne.  Charakterystyczny  równinny  teren  wymaga  kształtowania  zabudowy  według 
kanownów krajobrazu nizinnego w oparciu o tradycyjne wzorce zabudowy wiejskiej. 

Gleby
Mapa Glebowo-rolniczej w skali 1:5000 wydziela tu następujące typy i podtypy 

gleb:  pseudobielicowe,  brunatne  wyługowane  i  kwaśne  oraz  czarne  ziemie  właściwe, 
szare ziemie i deluwialne. Największą powierzchnie (ok. 65 % gruntów ornych gminy),  
zajmują gleby pseudobielicowe. Występują one we wszystkich obrębach, a szczególnie w 
Dębinach (90 % gruntów ornych), Wielkolesie (84 %), Wolicy (80%) i Ciotczy (70 %). Nieco 
mniej  jest  ich  w  Marcinowie,  Wielkiem,  Izabelmoncie  i  Sosnówce,  a  najmniej  w 
Abramowie i Glinniku. Udział poszczególnych klas bonitacyjnych gleb gruntów ornych w 
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gminie Abramów przedstawia się następująco: II - 0,1%, IIIa – 3,0%, IIIb – 10,9%, IVa – 
18,3%, V – 28,1% i VI – 17,5%. Wśród gruntów ornych II zajmuje 0,1%, III – 4,1%, IV - 
44,9%, V – 40,1%, a VI – 10,8.

Na obszarach równin akumulacyjnych w dolinach rzek gleby tworzą najczęściej 
utwory  organiczne:  torfy  całkowite  i  niecałkowite,  na  różnych  podłożach,  w  części 
zmurszałe,  lub  gleby  murszaste.  Są  to  przeważnie  torfy  niskie,  średnio  i  dobrze 
zmineralizowane, stanowiące dobre stanowisko dla roślinności trawiastej. Wszystkie w 
części południowo-zachodniej, w dolinie rzeki Syroczanki i  Białki są zmeliorowane i w 
większości  posiadają  właściwe  stosunki  wodne,  przez  co  objęte  są  kompleksem  2z 
(użytek  zielony  dobrej  i  średniej  jakości).  Tylko  podmokłe,  niezagospodarowane, 
zakrzaczone lub zbytnio przesychające znalazły się w kompleksie 3z.

Gleby  w  gminie  Abramów  nie  są  objęte  w  ostatnich  latach  monitoringiem 
jakościowym WIOŚ.

Surowce mineralne 
Gmina  ma  bardzo  ubogą  bazę  surowcową.  Występują  tu  niewielkie  ilości 

surowców  ilastych  oraz  krzemionkowych  (piaski).  Surowce  te  nie  są  obecnie 
eksploatowane.  Udokumentowane  złoża  surowców przedstawione  zostały  na  rysunku 
Studium.  Na  terenie  gminy  Abramów  znajdują  się  zlikwidowane  odwierty 
poszukiwawcze, tj. Abramów – 1, Abramów – 2, Abramów – 4.  Na część obszaru gminy 
wydana  została  koncesja  poszukiwawcza  umożliwiająca  prowadzenie  prac 
poszukiwawczych, tj. badań geofizycznych i wierceń za gazem ziemnym i ropą naftową 
oraz budowy rurociągów od odwiertów do środka zbioru ropy i gazu.

Zgodnie  z  przepisami  złoża  torfów  nie  powinny  być  eksploatowane,  ponieważ 
znajdują się w Obszarze Chronionego Krajobrazu „Kozi Bór” lub w bezpośrednim jego 
sąsiedztwie (wyjątkiem może tu być lokalny pobór przy budowie zbiorników wodnych w 
ramach realizacji programu tzw. małej retencji.

Rzeźba terenu i warunki geologiczno - inżynierskie
Najniższy punkt gminy ma rzędne 149,6 m n.p.m. i zanotowano go w południowo-

zachodniej  części  gminy w dolinie  Białki,  a najwyższy 198,9 m n.p.m. na zachodniej 
granicy  gminy  na  południe  od  miejscowości  Wolica.  Maksymalna  deniwelacja 
omawianego terenu wynosi 49,3 m. Wysokości bezwzględne wahają się w przedziale 150-
200 m  n.p.m.

Największy  obszar  wielkości   około   80  %  powierzchni  gminy   zajmują 
wysoczyzny  morenowe  o  rzeźbie  niskofalistej  i  płaskiej.  Do  głównych  form 
geomorfologicznych gminy Abramów należą:
- wysoczyzny  morenowe  moreny dennej  zlodowacenia środkowopolskiego;
-  zrównania  denudacyjne  utworów  morenowych,  jako  wynik  działania  wód 
polodowcowych i procesów peryglacjalnych;
- równiny akumulacyjne starych tarasów rzecznych.

Doliny rzeczne i  drobniejszych cieków wodnych są szerokie  i  podmokłe. Tarasy 
nadzalewowe  są  pokryte  wydmami.  Suche,  płaskie  i  szerokie  doliny  denudacyjne 
uchodzą do dolin rzecznych.

Wody powierzchniowe i podziemne
Obszar gminy leży na obszarze zlewni Wisły. Część zachodnia i środkowa należy 

do zlewni rzeki Syroczanki (IV rzędu) - dopływu Kurówki, południowa część objęta jest 
zlewnią rzeki Białki (III rzędu). Rejony północne, w szczególności grunty wsi Ciotcza, to 
zlewnia  rzeki  Mininy  (lewobrzeżnego  dopływu  Wieprza),  do  której  odprowadza  wody 
przepływający tu lewobrzeżny jej  dopływ. Dział wodny między zlewnią Mininy i Białki 
przechodzi przez grunty wsi Sosnówka. Poza tym na terenie gminy istnieje szereg cieków 
wodnych  nie  posiadających  nazwy.  Wskutek  przeprowadzonych  prac  melioracyjnych, 
nastąpił zanik wielu źródeł, skrócenie górnych odcinków rzek, wysychanie mniejszych 
cieków  oraz  obniżenie  zwierciadła  wody.  Do  wód  powierzchniowych  gminy  Abramów 
należą także niewielkie stawy w Abramowie i Sosnówce oraz liczne torfianki i sadzawki. 
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Wody  podziemne  występują  w  utworach  kredowych,  trzeciorzędowych  i 
czwartorzędowych.

Białka  jest  niewielką,  płynącą  ze  wschodu  na  zachód  rzeką,  która  wyznacza 
południowa granicę gminy. Jej koryto jest uregulowane, a położone w jej dolinie użytki 
zielone zmeliorowane. Poziom wód w jej korycie oraz w całym systemie uchodzących do 
niej rowów utrzymuje zwierciadło wody gruntowej na stałym poziomie. Poza granicami 
omawianej gminy Białka wpada do rzeki Kurówki (prawobrzeżny dopływ Wisły).
Rzeka Syroczanka, prawy dopływ Białki,  bierze  początek w obrębie  wsi Dębiny. Dalej 
płynie  niewielkimi  zakolami  wąską  doliną  z  kierunku  północno-zachodniego  na 
południowy-wschód  przez  grunty  wsi  Wielkolas,  Marcinów,  Wielkie  i  Abramów.  Na 
terenie  Glinnika  skręca  gwałtownie  na  południowy  zachód  i  uchodzi  do  Białki. 
Uzupełniona siecią rowów otwartych i drenów ma za zadanie utrzymać właściwy poziom 
zwierciadła wód gruntowych.

Na  terenie  gminy  występują  także  naturalne  zbiorniki  wodne,  m.in.  w  Wolicy, 
Dębinach,  Abramowie  i  Sosnówce.  Są  to  pozostałości  starych  zbiorników  wód 
polodowcowych oraz wykonane przez mieszkańców gminy sadzawki.

Stosunki  hydrograficzne  gminy  charakteryzuje  miejscami  bardzo  mały  spływ 
powierzchniowy. Mała prędkość spływu powoduje czasami zabagnienie terenu, jak to ma 
miejsce w rejonie Glinnika, a czasami sprawia, że na części obszaru utrzymuje się zbyt 
wysoki poziom wód gruntowych. Na nisko położonych równinach akumulacyjnych i w 
zagłębieniach  terenowych  woda  często  stagnuje  na  powierzchni.  Wahania  poziomu 
zwierciadła  wód  gruntowych  są  na  większości  obszarów  gminy  dość  znaczne.  Ich 
zróżnicowanie jest w głównej mierze uzależnione od położenia, ilości i rozkładu opadów, 
rodzaju  gleb  i  innych  czynników.  Na  niektórych  terenach,  podmokłych  wiosną  czy 
jesienią, w lecie i okresach suszy woda opada głębiej. Na obszarach użytków zielonych 
poziom wód gruntowych waha się przeciętnie w granicach od 40 do 70 cm, na glebach 
mineralnych nawet poniżej 2 m i głębiej.

 W 2012 r. potencjał ekologiczny JCWP o nazwie – Minina od Ciemięgi do ujścia 
określono jako dobry i powyżej dobrego. Potencjał ekologiczny JCWP o nazwie – Białka 
od dopływu spod Turowa Niwek do ujęcia określono jako miarkowany ze  względu na 
element  fizykochemiczny,  a  stan  wód  jako  zły.  Badania  tej  silnie  zmienionej  JCWP 
prowadzono  w  ramach  monitoringu  operacyjnego  oraz  dla  obszarów  chronionych 
wrażliwych na eutrofizacje pochodzenia komunalnego. Badania fitobentosu wskazały na 
dobry potencjał biologiczny, a wartości wskaźników fizykochemicznych zdeterminowały 
dobry  potencjał  biologiczny  w tej  grupie.  Wartości  graniczne  dla I  klasy przekroczyły 
tylko  OWO.  Woda  odpowiadała  wymaganiom  obszarów  chronionych  wrażliwych  na 
eutrofizacje ze źródeł komunalnych. 

Jakość  wód  podziemnych  w  badanych  w  najbliżej  zlokalizowanych  źródłach 
(Raport WIOŚ za 2010 i 2011r.) na tle jednolitych części wód podziemnych oraz głównych 
zbiorników wód podziemnych wahała się na granicy II i III klasy. 

Warunki klimatyczne i stan powietrza
Przedmiotowa  gmina  leży  w  strefie  klimatu  umiarkowanego,  o  widocznych 

wpływach klimatu kontynentalnego. Charakteryzuje ją:
-   średnia roczna temperatura powietrza – 10,5 0 C;
-   średnia temperatura najcieplejszego miesiąca (lipca) – 21,6 o C
-   średnia temperatura najzimniejszego miesiąca (stycznia) – 3,1 o C
-   średnia ilość dni zimowych – 94 dni
-   średnia ilość dni letnich – 93 dni;
-   opady roczne w tym rejonie wynoszą: 750-760 mm. W okresie letnim są dwukrotnie 
większe niż w okresie zimowym. Największe opady występują w miesiącach czerwiec – 
sierpień, najmniejszą ilość opadów notuje się w styczniu i lutym. 
- stała pokrywa śnieżna utrzymuje się średnio od trzeciej dekady grudnia do pierwszej  
dekady marca, przez okres ok. 80-90 dni;
-  dominują  wiatry  z  kierunków:  zachodniego,  północno-zachodniego  i  południowo-
zachodniego.
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Według wcześniejszych raportów WIOŚ głównym celem działań w kwestii jakości 
powietrza strefy łęczyńsko-włodawskiej jest jej utrzymanie na tym samym lub lepszym 
poziomie (niepokojące są bowiem wartości pyłu zawieszonego w powietrzu). 

Przyroda
Ponad  8%  powierzchni  gminy  stanowią  lasy  należące  do  kompleksu  Lasów 

Kozłowieckich. Są to głównie lasy mieszane: sosnowo-dębowe. Rosną tu także graby i 
brzozy.  Mimo  nierównomiernego  rozmieszczenia  lasy  posiadają  dużą  wartość 
gospodarczą i użytkową dla gminy. Do roślin występujących na terenie gminy i objętych 
ochroną  należy  17  gatunków,  m.in.  wełnianka,  grążel  żółty,  chrobotek,  okrężnica 
bagienna. 

Najdokładniejsza  i  najaktualniejsza  charakterystyka  świata  przyrody  dotyczy 
terenu planowanej tu w pierwotnej wersji projektu Studium farmy wiatrowej, dla której 
to  w  2010  i  2011  roku  przeprowadzono  inwentaryzacje  przyrodnicze  i  całoroczne 
monitoringi  ptaków  i  nietoperzy.  Krajobraz  obszaru  tej  inwestycji  ma  charakter 
tradycyjnego, kulturowego krajobrazu rolniczego. Przeważają tu gospodarstwa małe (do 5 
ha),  nastawione  na  produkcję  roślinną.  Ponad  50%  powierzchni  gruntów  ornych 
przeznacza się pod uprawę zbóż  (najwięcej  upraw zajmuje  żyto,  pszenica  i  jęczmień). 
Znaczący udział w uprawach ma gryka, a na glebach żyźniejszych także kukurydza. W 
sąsiedztwie zabudowań uprawia się także ziemniaki, truskawki, porzeczki i maliny oraz 
drzewa  owocowe  (sady  przyzagrodowe).  Stopień  antropogenicznego  przekształcenia 
krajobrazu ocenia się  jako średni.  Agrocenozy zdominowane są przez typowe chwasty 
upraw zbożowych i  okopowych. Do pierwszej grupy należy zaliczy miotłę zbożową Apera 
spica-venti,  marunę  bezwonną Tripleurospermum inodorum,  powój  Convolvulus arvensis,  
przytulię czepną  Galium aparine,  przetaczniki  Veronica sp.,  fiołek polny  Viola arvensis,  
niezapominajkę  polną Myosotis  arvensis.  W uprawach okopowych  dominują włośnice 
Setaria glaca  i  S. viridis,  prosownica jednostronna  Echinochloa crus-galli,  komosa biała 
Chenopodium album,  rdest plamisty i kolankowaty  Polygonum persicaria, P. nodosum  i 
szarłat  Amaranthus retroflexus.  Miedze, pobocza dróg porastają gatunki umiarkowanie 
ciepłolubne i napiaskowe: szczotlicha sina  Corynephorus canescens,  mietlica pospolita 
Agrostis capillaris, jastrzębiec kosmaczek Hieracium pilosella, szarota drobna Gnaphalium 
supinum i in. Miejscami rozwijają się płaty trzcin ni ka piaskowego Calamagrostis epigejos.

Charakterystyczną cechą krajobrazu  jest  mały  udział zadrzewień i  zarośli 
śródpolnych. W ich skład wchodzą: topola osika Populus tremula,  brzoza brodawkowata 
Betula  pendula,  sosna  zwyczajna  Pinus  sylvestris,  wierzba  biała  Salix  alba,  dąb 
szypułkowy Quercus robur, jesion wyniosły Fraxinus excelsior i robinia akacjowa Robinia 
pseudoacacia. Spośród krzewów wymieni należy: śliwę tarninę Prunus spinosa, leszczynę 
Corylus  avellana,  kalinę koralowatą Viburnum  opulus  bez  czarny  Sambucus  nigra,  
czereśnię ptasią Cerasus  avium.  Przy  drogach  śródpolnych  i  na  miedzach  występują 
pojedyncze drzewa głównie grusze pospolite  Pyrus communis,  brzozy  Betula sp.,  sosny 
zwyczajne  Pinus sylvestris,  i wierzby  Salix sp.Wzdłuż szos łączących osiedla występuje  
zieleń wysoka złożona z topól czarnej i kanadyjskiej Populus nigra, P. canadensis, klonów 
Acer platanoides, lip Tilia cordata, robinii Robinia pseudacacia i in. 

Udział lasów w omawianym rejonie jest mały i nie przekracza 10%. Pod względem 
siedliskowym są to bory  świeże. Drzewostan buduje sosna z domieszką  brzozy, topoli 
osiki i dębu szypułkowego. Ze względu na sposób gospodarowania -przerębowy w lasach 
na gruntach prywatnych - warstwa krzewów i podrostu jest obficie  rozwinięta. Cechą 
charakterystyczną jest  obecność obcych  gatunków  inwazyjnych:  dębu  czerwonego 
Quercus rubra i czeremchy amerykańskiej Padus serotina.

W dolinach występują niewielkie płaty lasów łęgowych. Buduje je olsza czarna z 
domieszką jesionu i wierzb. Łąki kośne, występujące w dolinach rzecznych to łąki świeże 
z wiechliną i kłosówką (zb. Poa pratensis-Festuca rubra, Holcetum lanati).

Siedliska  przyrodnicze  terenu  planowanej  tu  przedtem  farmy  to  91E0  Łęgi 
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wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albae, Populetum albae, Alnenion 
glutinoso-incanae,  olsy  źródliskowe).  Podtyp  91E0-3  Niżowy  łęg  jesionowo-olszowy 
Fraxino-Alnetum występuje wzdłuż cieków i  rzek, głównie w Ciotczy. Drzewostan buduje 
przede wszystkim olsza czarna Alnus glutinosa z domieszką: jesionu wyniosłego Fraxinus 
excelsior,  dębu  szypułkowego  Quercus  robur  i  klonu  zwyczajnego  Acer  platanoides.  
Dominantami warstwy podszytu są czeremcha zwyczajna  Padus avium i dereń świdwa 
Cornus  sanguinea.  Do częstych  składników runa należą np.:  pokrzywa  Urtica dioica, 
podagrycznik  pospolity  Aegopodium podagraria,  czartawa  pospolita  Circaea  lutetiana,  
kostrzewa  olbrzymia  Festuca  gigantea,  przytulia  czepna  Galium  aparine,  sadziec 
konopiasty  Eupatorium cannabinum,  kuklik  pospolity  Geum urbanum.  Część z  płatów 
łęgu (Ciotcza) to przekształcone na skutek braku użytkowania siedliska  łąkowe.  Stan 
zachowania siedlisk oceniany jest na B ze względu na uproszczony skład gatunkowy i 
strukturę przestrzenną drzewostanu.

Na  terenie  objętym  wyłożonym  pierwotnie  do  publicznego  wglądu  projektem 
przeprowadzono  roczny  monitoring  ornitologiczny.  Przeprowadzony  on  został według 
zalecanego schematu zamieszczonego w  „Wytycznych w zakresie  oceny oddziaływania 
elektrowni wiatrowych na ptaki” opracowanych przez dr P. Chylareckiego. Stwierdził on, 
że:
-  w ciągu całego roku na wszystkich liczeniach w badanej lokalizacji  zaobserwowano 
łącznie 18 893 ptaków z co najmniej 118 gatunków. 
- trzon  awifauny  tego  terenu  stanowiły  gatunki  związane  z  krajobrazem rolniczym i 
środowiskami synantropijnymi, przede wszystkim drobne ptaki wróblowe. 
- ze  względu na brak siedlisk podmokłych badany teren nie  spełniał istotnej  roli  dla 
ptaków wodno-błotnych. 
- w tym okresie zaobserwowano 12 gatunków ptaków szponiastych, 17 gatunków wodno-
błotnych (wyłączając wodno-błotne ptaki szponiaste i wróblowe), 3 gatunki  grzebiących 
(kuraki),  4  gatunki  gołębi,  7 gatunków dzięciołów, kukułki,  jerzyki,  dudka,  pozostałe 
gatunki należały do wróblowych. 
– Łącznie  zaobserwowano 49 gatunków kluczowych, które są zagrożone w Polsce 
i/lub  Unii Europejskiej  o  Najwięcej ptaków zaobserwowano podczas migracji jesiennej 
(wrzesień-październik) i  wiosennej (marzec) oraz w lutym. Podczas większości kontroli 
liczba ptaków nie  przekraczała 1000 os. Jedynie  podczas dwóch kontroli  stwierdzono 
ponad 1000 os. (20.09.2008. - 1534 os., 13.10.2008. - 6886 os.). W strefie 50-100 m npt 
zaobserwowano:
–  w okresie migracji jesiennej – 15,1% wszystkich ptaków;
–  w okresie zimowania - 5,6% wszystkich ptaków;
–  w okresie migracji wiosennej - 23,4% wszystkich ptaków;
–  w okresie dyspersji polęgowej - 4,3% wszystkich ptaków.

Na  trenie  objętym  inwestycją wiatrowa  proponowaną  w  gminie  na  etapie 
pierwszego wyłożenia Studium do publicznego wglądu w okresie od 1 czerwca 2009 do 
31 lipca 2010 r. prowadzono monitoring i obserwację ich aktywności.

Gatunki  rozpoznawano  w oparciu  o  analizę  spektralną  struktury  i  parametrów 
(częstotliwości,  długości  pulsów,  długości  odstępów,  tempa  emisji,  rytmu) 
zarejestrowanych  sygnałów,  korzystając  z  programu  bioakustycznego  BatSound  3.3 
(Pettersson Elektronik AB, Szwecja) oraz BatScan ver. 9 (Batbox LTD, Wielka Brytania).

Najliczniej na badanej powierzchni występował jeden gatunek - borowiec wielki - 
86  stwierdzeń -  43,7%  wszystkich  stwierdzeń.  Na  uwagę zasługują stwierdzenia 
borowiaczka  Nyctalus  leisleri  -  gatunku  dość  rzadkiego  w  Polsce  (Sachanowicz  i  in. 
2006), i umieszczonego w Polskiej Czerwonej  Księdze Zwierząt Ginących i Zagrożonych 
(Wołoszyn 2001). 

Pozostałe gatunki były reprezentowane mniej licznie - 32 stwierdzenia mroczka 
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późnego (16,2%), 33 stwierdzenia karlika większego (16,7%), i borowiaczka - 9 rejestracji 
(4,6%), razem 74 stwierdzenia (37,5%). 

Wartość indeksu aktywności  nietoperzy  na transekcie  liniowym w skali  Dürra 
(2007)  (obecnie  jedynym stosowanym wskaźnikiem w tego  typu ocenach)  dla  całego 
sezonu i całej powierzchni łącznie, wyniosła 2,96 przelotu/godzinę. Jest to więc, według 
tego  autora,  wartość średnia.  Podczas  kolejnych  okresów  monitoringu  wartość tego 
indeksu (dla całej powierzchni) utrzymywała się w zakresie niskim lub średnim, tylko w 
trakcie pojedynczych kontroli osiągała wartości wysokie.

W I okresie indeks wynosił 1,36 przelotu na godzinę (niski),  w II-gim okresie 5,1 
przelotu/godzinę (wysoki),  w III-cim okresie  4,98 przelotu/godzinę (wysoki),  natomiast 
podczas okresu IV-tego 1,27 przelotu/godzinę (niski).  Poszczególne części  powierzchni 
(transekty) charakteryzowały się różnymi  wartościami indeksów aktywności. Najwyższe 
natężenie  aktywności miało miejsce  w północnej części  powierzchni  w okolicach lasu 
(okolice  Michowa, poza terenem przedmiotowej  gminy)  oraz przy lesie  w południowo-
wschodniej  części  powierzchni  -  co  następnie  przełożyło  się  na  wysokie  wskaźniki 
aktywności  łącznej na całej powierzchni. Natomiast w pozostałych częściach badanego 
terenu aktywność była niewielka. Przede wszystkim na większości transektów aktywność 
stopniowo rosła wraz z upływem sezonu (najwyższe wartości notowano w okresie II i III 
czyli latem) i spadała w ostatnim okresie monitoringowym.

Maksymalne wartości indeks aktywności osiągał podczas kontroli letnich, czyli w 
II-gim  okresie  monitoringowym  (średnio  ok.  5  przelotów/godzinę),  co  jest  wartością 
wysoką (Dürr 2007).

Na powierzchni badanej, zarówno migracja wiosenna jak i jesienna nie  osiągały 
wysokiego natężenia i nie przejawiały się wyraźnymi szczytami aktywności migrantów. 
Na badanym obszarze nie stwierdzono kolonii rozrodczych, kryjówek letnich, kryjówek 
zimowych,  ani  innych  wykorzystywanych  przez  nietoperze.  Nie  stwierdzono  także 
aktywności podczas rojenia przy ewentualnych kryjówkach wśród zabudowań.

Na  obszarze  objętym opracowaniem stwierdzono  ponadto  występowanie:  sarny, 
lisa, łasicy, zająca, jeża, wiewiórki, kreta, dla których teren inwestycji stanowi głównie 
miejsce żerowania. Część z tych taksonów objęta jest ochroną gatunkową chociaż należą 
one do gatunków pospolitych lub nierzadko spotykanych. W strefie inwestycji rozradzają 
się przede wszystkim drobne ssaki (nie były one objęte obserwacjami), które należą do 
taksonów  pospolitych  a  część  z  nich  do  szkodników  upraw  i  plonów.  W  obrębie  
planowanej inwestycji nie stwierdzono występowania płazów i gadów.

Z bezkręgowców na terenie planowanej inwestycji i  w jej otoczeniu stwierdzono 
występowanie  następujących  gatunków:  rusałka  pawik,  rusałka  osetnik,  bielinek 
kapustnik,  trzmiel  ziemny,  biedronka  siedmiokropka,  stonka  ziemniaczana,  rusałka 
pokrzywnik, szerszeń, osa pospolita, komarnica, listkowiec cytrynek, omomiłek wiejski.

Elementy systemu przyrodniczego gminy
Na Przyrodniczy System Gminy:

• obszary węzłowe i węzły ekologiczne   większych powierzchni leśnych;
• tereny łącznikowe  : 
- korytarze ekologiczne – korytarz dolinny rzeki Syroczanki;
– sięgacze ekologiczne – w postaci dopływów oraz suchych dolin odbiegających od dolin 
rzecznych.

Zabytki
Na  terenie  gminy  występują  obiekty  zabytkowe  podlegające  ochronie 

konserwatorskiej. Są to: ołtarz w kościele parafialnym p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej w 
Abramowie, drewniany wiatrak koźlak z 1920 r. w Marcinowie, dwie murowane kapliczki  
z  lat  30-tych  XX wieku w miejscowościach  Wielkolas  i  Glinnik.  Ważnym elementem 
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dziedzictwa kulturowego gminy są  liczne  pomniki  i  miejsca upamiętniające  tragiczne 
momenty w historii Polski. Na szczególną uwagę zasługuje cmentarz w Marcinowie, gdzie  
znajduje się miejsce pochówku żołnierzy polskich, austriackich i rosyjskich poległych w 
czasie I wojny światowej. Poza tym do obiektów pamięci narodowej zaliczany jest Pomnik 
Ofiar Pomordowanych i Poległych w Walce z Okupantem w czasie II wojny światowej we 
wsi Wielkie. Walory środowiska przyrodniczego i kulturowego mogą stanowić podstawę 
do rozwoju różnych form turystyki. Niezbędnym warunkiem w tym zakresie jest jednak 
stworzenie odpowiedniej infrastruktury turystycznej na terenie gminy oraz prowadzenie 
skutecznych działań promocyjnych.

Obszary i obiekty figurujące w wojewódzkiej ewidencji zabytków to:
– Abramów, kościół parafialny p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej, drewniany, 1925 r.;
– Abramów, dzwonnica przy kościele parafialnym, drewniana, 1925 r. ;
– Abramów, stara plebania, drewniana, 1925 r.;
– Abramów, cmentarz parafialny, 1920 r.;
– Marcinów, wiatrak koźlak, drewniany 1920 r.;
– Marcinów, cmentarz z I wojny światowej, 1915 r.;
– Abramów, murowana kapliczka przydrożna, 2. poł. XIX w., przy drodze do Samoklęsk;
– Wielkolas, murowana kapliczka przydrożna trójkondygnacyjna, XIXw.

Pozostałe  obiekty  współtworzące  tożsamość  kulturową  gminy  Abramów  to: 
budownictwo  tradycyjne  (drewniana  zabudowa zagrodowa),  kapliczki,  krzyże,  miejsca 
pamięci, pozostałości dawnych zespołów dworsko parkowych i folwarcznych oraz zabytki 
techniki. 

Gmina Abramów została poddana pełnej prospekcji  terenowej w ramach badań 
Archeologiczne Zdjęcie Polski. Są to obszary AZP nr 72-78, 73-78, 72-79 i 73-79.
 

Potencjalne zmiany stanu środowiska przy braku realizacji projektowanego 
dokumentu

W  sytuacji  braku  realizacji  zapisów  Studium  (‘wariant  zerowy’)  przypuszczać 
należy,  że  na  terenie  gminy  następować  będzie  dalsza,  powolna  antropopresja  i  
przekształcenia naturalne związana z:
- użytkowaniem rolniczym gleb (nadmiar nawozów i środków chemicznej ochrony roślin);
- przekształceniem naturalnych zbiorowisk leśnych;
-  nie  zawsze  kontrolowanym  zagospodarowaniem  odpadów  i  eksploatacją  surowców 
naturalnych;
-  emisją  zanieczyszczeń  gazowych  i  pyłowych  do  powietrza,  emisją  hałasu  i 
promieniowania elektromagnetycznego do atmosfery, wprowadzaniem ścieków do wód i 
do ziemi, składowaniem odpadów, pryzmowaniem obornika i kiszonek na powierzchni 
ziemi;
-  zajmowaniem  terenów  otwartych  pod  funkcje  budowlane  (potencjalnie  chaotycznie 
wprowadzona zabudowa).

7. STAN ŚRODOWISKA NA OBSZARACH PRZEWIDYWANEGO ZNACZĄCEGO 
ODDZIAŁYWANIA USTALEŃ DOKUMENTU

Dysponując  projektem  studium  wykluczyć  należy  wystąpienie  znaczących 
oddziaływań (rozumianych jako przekroczenia określonych prawem standardów jakości 
środowiska,  istotnego  zagrożenia  dla  liczebności  i  bioróżnorodności  gatunków, 
generalnie istotnych barier dla migracji gatunków kluczowych i chronionych, zagrożenia 
dla  obszarów  przyrodniczo  cennych)  wynikających  z  realizacji  zapisów  Studium,  co 
zostało szerzej omówione w rozdziale 10 niniejszej Prognozy. Pewny jest natomiast brak 
znacząco negatywnego oddziaływania na najbliższe obszary Natura 2000 (w tym obszary 
ważne dla Wspólnoty), cel i przedmiot ich ochrony oraz integralność obszaru.
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8. OCENA ISTNIEJĄCYCH PROBLEMÓW OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ SKUTKÓW 
REALIZACJI DOKUMENTU DLA ISTNIEJĄCYCH OBSZARÓW CHRONIONYCH 

Problemami ochrony środowiska w gminie są:
-    wymagające  rekultywacji  leśnej  i  zagospodarowania  wyrobiska  i  tereny 
poeksploatacyjne;
-    wymagające likwidacji dzikie wysypiska; 
-    wymagająca poprawy gospodarka odpadami;
– stan  powietrza,którego  ochrona  powinna  polegać  na  wprowadzaniu  do  celów 
grzewczych paliw niskoemisyjnych oraz ograniczanie  skażeń komunikacyjnych wzdłuż 
intensywniej  użytkowanych  dróg  poprzez  formowanie  średniej  i  wysokiej  zieleni 
izolacyjnej  (rozwiniętej  dotychczas w stopniu niedostatecznym),  a także  rygorystyczne 
przestrzeganie ustawowych odległości zabudowy od krawędzi jezdni;
– jakość wód powierzchniowych i płytkich podziemnych (gruntowych) wymagająca na 
terenie  gminy  realizacji  zbiorczych  systemów  unieszkodliwiania  ścieków, 
upowszechniania rolnictwa biodynamicznego zużywającego mniej środków chemicznych 
niż  rolnictwo  tradycyjne.  Powinno  być  wykluczone  odprowadzanie  ścieków 
nieoczyszczonych do ziemi. 
-  okresowe  podtapiania  sezonowe  zabudowy  położonej  w  częściach  dolinnych  i 
przydolinnych.  Przeciwdziałanie  powinno  polegać  głównie  na  wprowadzeniu  zabiegów 
melioracyjnych  i  budowie  zbiorników  „małej  retencji”,  głównie  w  wyznaczonych 
obszarach o najkorzystniejszych warunkach lokalizacyjnych.

Południowa i południowo-zachodnia część gminy Abramów wchodzi w zasięg 
Obszaru  Chronionego  Krajobrazu  „Kozi  Bór",  chroniącego  walory  krajobrazowe 
mozaiki lasów i łąk. Obszar ten łączy się od północy z OCK „Pradolina Wieprza”, a od 
wschodu  z  Kozłowieckim  Parkiem  Krajobrazowym.  Łączna  powierzchnia  obszarów 
chronionych w gminie wynosi 1 781 ha. Stanowi to zaledwie 21,1% powierzchni gminy. 
Został on utworzony w 1989 r. dla ochrony rozległych kompleksów leśnych i łąkowych 
położonych  między  Puławami  a  Kozłowieckim  Parkiem  Krajobrazowym  oraz  dla 
zachowania  powiązań  przestrzennych  między  terenami  o  wysokiej  aktywności 
biologicznej.  Na terenie  gminy  Markuszów obejmuje  on tereny  leżące  w dolinie  rzeki 
Białki. Ma on powierzchnię 22,21 km2 co stanowi 17,5 % jego całkowitej powierzchni. 
Poza tą gminą Obszar Chronionego Krajobrazu „Kozi Bór”, obejmuje część gmin: Żyrzyn, 
Kurów, Markuszów, Garbów i Kamionka. Jest on elementem korytarza ekologicznego o 
randze  regionalnej.  Łączy  obszary  węzłowe  w  systemie  przyrodniczym  województwa 
lubelskiego. Na jego terenie obowiązują przepisy ogólne określone Rozporządzeniem nr 
41 Wojewody Lubelskiego z dnia 17.02.2006 r. (Dz. U. Woj. Lubelskiego Nr 65 z dnia 
31.03.2006 r., poz.1226). Na obszarze tym zakazuje się:
a) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i  
miejsc  rozrodu  oraz  tarlisk,  złożonej  ikry,  z  wyjątkiem amatorskiego  połowu  ryb  oraz  
wykonywania  czynności  związanych  z  racjonalną  gospodarką  rolną,  leśną,  rybacką  i  
łowiecką;
b) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu  
przepisów  ustawy  z  dnia  3  października  2008  roku  o  udostępnieniu  informacji  o  
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach  
oddziaływania na środowisko;
c) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli  
nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa  
ruchu  drogowego  lub  wodnego  lub  budowy,  odbudowy,  utrzymania,  remontów  lub  
naprawy urządzeń wodnych;
d) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym 
kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;
e) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac  
związanych  z  zabezpieczeniem  przeciwsztormowym,  przeciwpowodziowym  lub  
przeciwosuwiskowym  lub  utrzymaniem,  budową,  odbudową,  naprawą  lub  remontem 
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urządzeń wodnych;
f) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody  
lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka  
wodna lub rybacka;
g) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych;  
h) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek,  
jezior  i  innych  zbiorników  wodnych,  z  wyjątkiem  urządzeń  wodnych  oraz  obiektów 
służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej;
2) Zakazy, o których mowa w pkt. 1, nie dotyczą:
a) wykonywania zadań na rzecz obronności kraju i bezpieczeństwa państwa;
b) prowadzenia  akcji  ratowniczej  oraz  działań  związanych  z  bezpieczeństwem 
powszechnym;
c) realizacji inwestycji celu publicznego.
3) Zakaz, o którym mowa w pkt. 1 lit.  b nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących  
znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania  
na  środowisko  wykazała  brak  znacząco  negatywnego  wpływu  na  ochronę  przyrody  
Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Formami ochrony przyrody leżącymi najbliżej gminy są:
– Specjalny obszar ochrony Dolny Wieprz PLH 060051 sytuowany 4,5 km na północny-
zachód od granicy gminy;
– Obszar Chronionego Krajobrazu Pradolina Wieprza leżąca 4 km na północ od granicy 
gminy;
– Kozłowiecki Park Krajobrazowy zlokalizowany 4 km na wschód od granicy gminy;
– Specjalny obszar ochrony Puławy PLH 060055 oddalony o ok.13 km na południowy – 
zachód;
- Kazimierski Park Krajobrazowy leżący ok.13 km na południowy – zachód.

Chronionym siedliskiem jest tu biegnący wzdłuż drogi Wielkolas-Abramów oraz 
wzdłuż  zabudowy  wsi  Ciotcza  (od  północnej  strony)  pas  6510  łąki  użytkowanej 
ekstensywnie, z domieszką 91E0 łęgu wierzbowego, topolowego, olszowego i jesionowego.

Powyżej przedstawiono rozmieszczenie miejsc lęgowych ptaków z I Załącznika DP. 
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Kółka - gąsiorek (23 pary), kwadrat - bocian biały (3 pary), trójkąt - ortolan (26 par), 
trapez - jarzębatka (2 pary), romb - derkacz (1 samiec), pięciokąt -  świergotek polny (1 
para), prostokąt - dzięcioł  średni (2 pary), krzyżyk - dzięcioł czarny (1 para). Ponadto 
teren  inwentaryzacji  jest  miejscem żerowiskowym  błotniaka  stawowego  i  błotniaka 
łąkowego.

Ponadto w gminie do ochrony typuje się:
- lasy glebochronne w obrębie Glinnik;
- lasy wodochronne w obrębie Abramów;
- lokalny ESOCH obejmujący dolinę rzeki Syroczanki;
- pomniki przyrody - głaz narzutowy ok. 350 cm obwodu na skraju wsi Dębiny oraz głaz  
narzutowy ok. 500 cm obwodu przy drodze na północnym skraju lasu Choiny (okolice 
Sosnówki);
- pojedyncze egzemplarze roślin: Ulmus laevis - na posesji Sosnówka 24, Ulmus laevis 
Abramów, ul. Łąkowa, Ulmus laevis - Glinnik 63.

Do  czasu  wprowadzenia  ochrony  prawnej  Studium  wprowadza  ochronę 
planistyczną polegającą na obowiązku szczególnej dbałości o estetykę krajobrazu, w tym:
· ochrony naturalnego krajobrazu dolin rzecznych i zbiorników wodnych;
· ochrony punktów i panoram widokowych;
· ochrony krajobrazu naturalnych ekosystemów;
· obowiązku szczególnej dbałości o harmonię użytkowania gospodarczego z wartościami 
przyrodniczo - krajobrazowymi;
· wymogu zachowania przestrzennej zwartości oraz przestrzennych powiązań pomiędzy 
obszarami o wysokiej aktywności biologicznej;
· zakazu lokalizowania inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska, z wyjątkiem 
gazociągów.

Ocena oddziaływania planowanych ustaleń Studium na obszary Natura 2000   i   
pozostałe formy ochrony przyrody

W przygranicznej strefie  OCK zmiany lokalizują w całości  3 tereny RM i jedynie  
fragmenty  2  terenów  RM  (zlokalizowane  na  granicy  formy  ochrony  przyrody),  co 
zważywszy na fakt sąsiedztwa zabudowy wsi Michałówka nie będzie istotnym czynnikiem 
dysharmonizującym dotychczasowe walory krajobrazowe tego terenu. 

Poza tym w granicach tej formy ochrony przyrody Studium przewiduje 10 terenów 
dolesień, co będzie pozytywnym, długotrwałym oddziaływaniem na walory krajobrazowe 
tej  części  gminy.  Studium  wyklucza  lokalizacje  w  granicach  form  ochrony  przyrody 
alternatywnych źródeł energii  (farmy fotowoltaiczne),  co jest pozytywnym zapisem. Na 
terenie  gminy,  ani  w  jego  bezpośrednim  sąsiedztwie  nie  ma  innych  prawnych  form 
ochrony przyrody, a odległość tych najbliższych (podana wyżej) wyklucza znaczący (tj. 
powodując zasadniczą zmianę określonych parametrów jakości środowiska, zagrożenia 
dla liczebności i bioróżnorodności gatunków, istotnych bariery dla migracji, zagrożenia 
dla  obszarów przyrodniczo  cennych,  w  tym dla  celu  i  przedmiotu  ochrony obszarów 
Natura 2000 oraz integralności tego obszaru) wpływ na nie.

 CELE OCHRONY ŚRODOWISKA SZCZEBLA KRAJOWEGO I MIĘDZYNARODOWEGO 
UWZGLEDNIONE W OPRACOWYWANYM DOKUMENCIE

Mimo  iż  Studium  stanowi  dokument  o  znaczeniu  lokalnym,  to  przy  jego 
sporządzaniu  pośrednio  uwzględniono  cele  ochrony  środowiska  ustanowione  na 
szczeblu krajowym i międzynarodowym dotyczące głównie:
• ochrony  powierzchni  ziemi  ,  racjonalnego  gospodarowania  i  zachowania  wartości 
przyrodniczych  określonych  w  przepisach  szczegółowych,  tj.:  ustawa  Prawo  ochrony 
środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 z późn. zm.), 
Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz. U. z 2004 Nr 92 poz.880 z 
późn. zm.) i Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2005, nr 
228, poz.1947 z późn. zm.); 

15



• utrzymanie norm odnośnie jakości gleb   określonych w przepisach szczegółowych, tj.: 
Ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. nr 
121, poz. 1266);
• ochrony  wód   podziemnych  oraz  prowadzenia  odpowiedniej  gospodarki  wodno-
ściekowej określonych w przepisach szczegółowych, tj.:  Program Ochrony Środowiska 
województwa lubelskiego, ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2005 r., 
Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.),  Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych 
2003,  Ramowa  Dyrektywa  Wodna  ustanawiająca  ramy  wspólnotowego  działania  w 
dziedzinie polityki wodnej, dział III ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z  
2005r. Nr 239, poz. 2019 z p. zm.), Plan gospodarowania wodami w obszarze dorzecza 
Wisły  (MP  z  2011  r.  Nr  49,  poz.549)  w  odniesieniu  do  Jednolitej  Części  Wód 
Podziemnych; 
• ochrony  powietrza   określonych  w  przepisach  szczegółowych,  tj.:  Program  Ochrony 
Środowiska  województwa  lubelskiego  i  Program  ochrony  środowiska  dla  Powiatu 
Lubartowskiego;
• utrzymanie  norm  odnośnie  dopuszczalnych  poziomów  hałasu   w  środowisku, 
określonych w przepisach szczegółowych, tj.: ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 
27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz odpowiednie 
rozporządzenia do niej; 
• prawidłowej gospodarki odpadami   określonej w przepisach szczegółowych, tj.: Ustawa 
27 kwietnia 2001 o  odpadach (Dz.  U.  2010 Nr 185 poz.  1243 z  późn.zm.),  Program 
Ochrony  Środowiska  województwa  lubelskiego,  Plan  gospodarki  odpadami  dla 
województwa lubelskiego 2011;
• ochrony  korytarzy  ekologicznych   -  zachowania  i  kształtowania  ich  drożności 
ekologiczno-przestrzennej  (doliny  Wieprza  z  dopływami)  zgodnie  z  Planem 
Zagospodarowania  Przestrzennego  Województwa  Lubelskiego  i  Ustawą  o  ochronie 
przyrody z 16 kwietnia 2004r;
• ochrony walorów krajobrazowych   (przez zasady ochrony w OCK) zgodnie z Europejską 
Konwencją Krajobrazową;
• utrzymania  procesów  ekologicznych  i  stabilności  ekosystemów,  różnorodności   
biologicznej,  ciągłości  istnienia  gatunków  roślin,  zwierząt  i  grzybów  wraz  z  ich 
siedliskami oraz utrzymania i przywracania do właściwego stanu siedlisk przyrodniczych 
zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92. poz. 880 
z  późn.  zm.),  ustawą Prawo ochrony środowiska z  dnia  27 kwietnia  2001 r.  (Dz.  U. 
Z 2008  r.  nr  25,  poz.  150  z późn.  zm.)  oraz  Regionalnym Programem Operacyjnym 
Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Polityką ekologiczną państwa na lata 
2007-2010,  Krajową  strategią  ochrony  i  umiarkowanego  użytkowania  różnorodności 
biologicznej  wraz  z  Programem działań  –  2003  –  która  jest  przełożeniem Konwencji  
o różnorodności biologicznej z 1992r (Rio de Janeiro).
• ochrony  dzikiej  fauny  i  flory  oraz  siedlisk  naturalnych  ,  zgodnie  z  Konwencją 
Berneńską  z  1979 r.,  Dyrektywą  Rady  92/43/EWG w sprawie  ochrony  naturalnych 
siedlisk oraz dzikich zwierząt i roślin i Dyrektywą Rady 79/409/EWG w sprawie ochrony 
dzikich ptaków;
• gospodarowania dolinnymi terenami podmokłymi   z godnie z Konwencją o obszarach 
wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życia 
ptactwa wodnego-Ramsar 1971;
• lokalizacji  obiektów  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  ,  obszarów 
o szczególnych  walorach  przyrodniczych,  optymalizacji  potrzeb  transportowych, 
wykorzystywania odnawialnych źródeł energii i zachowania proporcji pomiędzy terenami 
zainwestowanymi i biologicznie czynnymi zgodnie z Polityką ekologiczną państwa na lata 
2007 – 2010, Ustawą z dnia 12 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku 
i ich naprawie (Dz. U. 2007, nr. 75, poz.493 oraz z 2008, nr 138, poz.865), Dyrektywą 
85/337/EWG  w  sprawie  oceny  wpływu  wywieranego  przez  niektóre  przedsięwzięcia 
publiczne  i  prywatne  na  środowisko  oraz  Konwencją  z  Espoo  z  1991r.  o  ocenach 
oddziaływania na środowisko w kontekście, transgranicznym.
 Ponieważ  na  terenie  objętym  przedmiotowymi  zmianami  nie  występują  cenne 
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elementy  przyrody  (ekosystemy,  siedliska,  gatunki,  walory  krajobrazu)  o  randze 
międzynarodowej, czy chociażby krajowej w ocenie tej trudno odnieść się do:
• Konwencji Berneńskiej o ochronie dzikiej fauny i flory europejskiej oraz siedlisk;
• Konwencji o różnorodności biologicznej Rio de Janeiro z 1992r;
• Konwencji o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt - Bonn 1979r; 
• Konwencji  o  obszarach  wodno-błotnych  mających  znaczenie  międzynarodowe, 
zwłaszcza, jako środowisko życiowe ptactwa wodnego – Ramsar 1971r.

Strategia Rozwoju Gminy mówi, że gmina Abramów ma dobrą bazę do rozwoju 
energii  ze  źródeł  odnawialnych.  Ze  względu  na  swoje  położenie  gmina  jest 
uprzywilejowanym  obszarem  do  rozwoju  energetyki  wiatrowej  (szczególnie  w 
miejscowości Marcinów) i słonecznej. Ponadto duża ilość gruntów ornych oraz tradycja 
rolnicza  stwarza realne  szanse  rozwoju  upraw energetycznych na terenie  gminy  oraz 
produkcji energii z odpadów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Gmina leży również w 
obrębie tzw. rowu lubelskiego, w pobliżu którego stwierdzono występowanie znacznych 
zasobów wód geotermalnych.

„Wojewódzki  Program  Rozwoju  Alternatywnych  Źródeł  Energii  w 
Województwie  Lubelskim”  pokazuje,  że  gmina  ta  lokowana  jest w  obszarze 
preferowanym do rozwoju energetyki z biomasy ze względu na nadwyżki siana, a 
także  w  obszarze  o  najkorzystniejszych  warunkach  do  rozwoju  energetyki 
słonecznej (potencjalna energia użyteczna powyżej 950 kWh/m kw).

Generalnie lokalizacja nowych terenów w gminie Abramów jest zgodna z art.33 
ust.1  Ustawy  o  ochronie  przyrody  oraz  wymogami  ustawy  Prawo  ochrony 
środowiska (art.71-73). 

10. OCENA ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ NA POSZCZEGÓLNE KOMPONENTY 
ŚRODOWISKA

Przeznaczenie terenów pod planowane kierunki i rodzaje zagospodarowania będzie 
oddziaływać na poszczególne elementy środowiska, ale pomimo bezpośredniego i stałego 
charakteru  niektórych  oddziaływań  przy  zastosowaniu  nowoczesnych  rozwiązań 
technicznych,  przekroczenie  standardów jakości  środowiska określonych prawem jest 
mało prawdopodobne.  Zaznaczyć tu jednak trzeba, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 9 listopada 2010r o przedsięwzięciach mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko - Dz. U. Nr 213 poz.1397, kluczowe zmiany funkcji terenu (odnawialne 
źródła  energii  -  instalacje  fotowoltaiczne)  może  należeć  do  przedsięwzięć  mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko. Dlatego też w celu ochrony Studium wprowadza 
zapis: W  obszarach  rolniczej  przestrzeni  produkcyjnej  nie  objętych  formami  ochrony  
przyrody,  o  których  mowa  w  przepisach  ustawy  o  ochronie  przyrody,  oraz  nie  
wchodzących  w  skład  systemu  przyrodniczego  gminy  (ekologiczny  system  obszarów 
chronionych), dopuszcza się możliwość lokalizacji farm fotowoltaicznych na gruntach nie  
wymagających  zgody  na  zmianę  przeznaczenia  na  cele  nierolnicze.  Realizacja  
infrastruktury dla farm fotowoltaicznych na zasadach jak dla elektrowni wiatrowych.
Oddziaływanie na zdrowie i życie ludzi 

Dwa tereny PG lokalizowane są w bezpośrednim i bliskim sąsiedztwie istniejących 
i planowanych terenów zabudowy zagrodowej RM, co skutkować może uciążliwościami 
hałasowymi  emitowanymi  podczas  pracy  maszyn  i  urządzeń  kopalnianych  i  będzie 
potencjalnie  negatywnym,  okresowym  oddziaływaniem.  Pozostałe  uciążliwości  hałasu 
(np.  komunikacyjne,  na  drogach  dojazdowych)  powinny  mieścić  się  w  określonych 
prawem  normach.  Mimo  tego  należy  zwrócić  szczególną  uwagę  przy  wyznaczaniu 
szczegółowych zasad zagospodarowania tych terenów na etapie projektów wykonawczych 
i  w  fazie  realizacji  oraz  zadbać  o  możliwie  najlepszy  stan  techniczny  montowanych 
urządzeń.

Uciążliwość dla  ludzi  na  etapie  realizacji  poszczególnych  inwestycji  będzie 
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związane z transportem materiałów budowlanych i transportem urobku z wykopów pod 
fundamenty.  W tym czasie  może  wystąpić  pogorszenie  warunków  akustycznych  oraz 
emisja zanieczyszczeń do powietrza związana z pracą sprzętu ciężkiego. 

 Na  terenach  stałego  przebywania  ludzi  (zabudowa)  nie  przewiduje  się 
ponadnormatywnego oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego.

Okresowe  wzmożenie  transportu  kołowego  na  drogach  dojazdowych,  przede 
wszystkim na etapie realizacji planowanych inwestycji, nie powinno wpłynąć w sposób 
istotny na warunki komunikacyjne rejonu. Uciążliwości związane z eksploatacją nowych 
terenów nie będą się wiązać z ograniczeniem korzystania np. z drogi publicznej, z wody,  
elektryczności, czy środków łączności. 
         Na terenach objętych Studium nie występują mogące stanowić zagrożenie dla życia 
i mienia ludzi ruchy osuwiskowe, czy tereny zagrożone powodzią. 

Instalacje  fotowoltaiczne będą miały głównie  charakter neutralny dla zdrowia i 
życia ludzi. Generalnie zmiany Studium nie powinny powodować powstawania nowych 
obszarów  o  stałej,  ponadnormatywnej  uciążliwości  dla  środowiska  życia  ludzi. 
Zaproponowanie  nowych  form  ochrony  przyrody,  zalesień  czy  akceptacja  stref 
zrównoważonego  rozwoju  wpłyną  pośrednio,  pozytywnie  na  jakość  istniejących 
przestrzeni życia lokalnej społeczności i zaspokoją jej potrzeby. 

Potencjalnym źródłem zagrożenia  na  tym terenie  może  być  transport  drogowy 
(stan techniczny pojazdów przewożących m.in. towary niebezpieczne, drogami o różnej 
nawierzchni) i zły stan techniczny, czy awarie podczas pracy maszyn budowlanych. Na 
etapie budowy i realizacji zapisów Studium incydentalnie może dojść do typowych dla 
placu budowy wypadków, co określić można, jako oddziaływanie pośrednie i chwilowe. 

Również  pozostałe  proponowane  funkcje  zagospodarowania  terenów  nie 
wprowadzą  dodatkowych  zagrożeń  dla  zdrowia  ludzi.  Od  linii  110  kV  wprowadzone 
zostaną  wymagane  prawem  strefy  techniczne,  uniemożliwiające  w  ich  obrębie 
posadowienie zabudowy. Studium nie wprowadza istotnych nowych funkcji mogących 
stanowić źródło poważnych awarii. 

Na terenie gminy Abramów znajdują się zlikwidowane odwierty poszukiwawcze, tj. 
Abramów – 1, Abramów – 2, Abramów – 4 od których należy zachować strefę wolną od 
zabudowy o promieniu 5m.

Oddziaływania na ludzi będą miały głównie neutralny, stały charakter o lokalnym 
zasięgu.  Oddziaływania  o  charakterze  chwilowym  i  negatywnym  związane  będą  z 
sytuacjami awaryjnymi i wypadkami, a także głównie fazą budowy obiektów.

 
Oddziaływanie na ekosystemy, różnorodność biologiczna

Struktura  przestrzenna  wprowadzonej  punktowo  zabudowy  kubaturowej  (25 
terenów  zabudowy  zagrodowej,  2  mieszkaniowej  i  1  tereny  zabudowy  mieszkaniowej 
jednorodzinnej  i  usługowej  na  zasadzie  dostosowania  terenów zainwestowanych  oraz 
energii  odnawialnej  i  dróg  obsługujących  te  tereny)  nieznacznie  zmieni  stopień 
rozdrobnienia  powierzchni  biologicznie  czynnej.  Pojedyncze  przypadki  zabudowy,  3 
tereny  eksploatacyjne  nie  powinny  zaburzyć  lub  zmienić  dotychczasowego 
funkcjonowania gatunków zwierząt i roślin, ani też przekształcić ich siedlisk i zmusić do 
migracji.  Zmiana  funkcji  terenów  pod  zabudowę  zagrodową  będą  oddziaływaniami 
negatywnymi,  a  oddziaływania  te  wynikać  będą  z  faktu  wykorzystania  pod  cele 
budowlane gruntów ornych, które pełniły funkcje ekologiczne (miejsce bytowania fauny 
polnej), odprowadzania ścieków, emisji zanieczyszczeń z systemów grzewczych i emisji 
hałasu. Nie będą one jednak naruszać określonych standardów jakościowych i można je  
zaliczyć do oddziaływań słabych (akceptowalnych). 

Pozytywnymi,  bezpośrednimi  i  pośrednimi  ustaleniami  Studium jest  natomiast 
wprowadzenie licznych, bo 24 terenów dolesień.

 Na  etapie  eksploatacji  wprowadzanych  w  Studium  inwestycji  nie  wystąpią 
negatywne oddziaływania na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i grzybów.

Posadowienie instalacji fotowoltaicznych wiązać się może z bezpośrednim zajęciem 
terenu i  pokryciem go tymi urządzeniami co wyeliminuje  rodzimą roślinność i  będzie 
oddziaływaniem negatywnym, bezpośrednim i długoterminowym.
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Oddziaływanie na system przyrodniczy gminy
Sześć  fragmentów  RM,  1  fragment  terenu  RM/U  i  5  terenów  RM  Studium 

lokalizuje  w  ESOCH,  co  z  racji  na  ich  niewielkie  powierzchnie  nie  będzie  stanowiło 
istotnych  barier  przestrzennych  dla  funkcjonowania  i  komunikowania  się  elementów 
przyrody.  10  terenów  dolesień  wchodzi  swym  zasięgiem  w  granice  ESOCH,  co  jest 
pozytywnym  oddziaływaniem  na  stan  ekologicznego  systemu  obszarów  chronionych. 
Poza  powyższymi  przypadkami  rezerwy  terenowe  pod  zabudowę  mieszkaniowo-
zagrodową,  usługową  i  urządzenia  energetyki  odnawialnej  lokowane  są  poza  PSG. 
Ustalenia pojedynczych zmian Studium gminy nie  wpłyną bezpośrednio, znacząco na 
utratę siedlisk dolinnych (głównego korytarza ekologicznego) i lasów (zasilających węzłów 
ekologicznych),  które  dodatkowo  zostaną  zasilone  terenami  nowych  dolesień.  Drożny 
pozostaje zarówno korytarze ekologiczny, jak i elementy łącznikowe. Ustalenia Studium 
istotnie nie zakłócą prawidłowego funkcjonowania lokalnych, usytuowanych w obszarze 
Studium  elementów  przyrodniczego  systemu  gminy,  jednak  izofony  wchodzą  swym 
zasięgiem na uwzględniony w ESOCH-u Las Choiny i kompleks na południe od niego, co  
może  skutkować  płoszeniem  zwierzyny  leśnej  w  nich  bytującej,  co  faktycznie 
potwierdzone zostanie (lub nie) dopiero podczas monitoringów porealizacyjnych. 

Oddziaływanie na wody 
       Skala  zmian  nie  powinna  wpłynąć  znacząco  negatywnie  na stan  wód 
powierzchniowych i podziemnych (w tym GZWP Niecka Lubelska). Studium wpisuje się w 
art.84 ustawy Prawo wodne, Ramową Dyrektywę Wodną, Plan gospodarowania wodami 
w  obszarze  dorzecza  Wisły  w  odniesieniu  do  JCWP  i  JCW  Powierzchniowych  rzeki 
Wieprz.  Ograniczenie  infiltracji  wód  opadowych  na  fragmentach  uszczelnionych 
(fundamenty, ciągi komunikacyjne, siedliska ludzkie, teren elektrowni słonecznych) nie 
będzie  istotne  dla  użytkowania  lokalnych  zasobów  wód  podziemnych.  W  wyniku 
prowadzenia tego typu prac budowlanych nie dojdzie też do zmiany stosunków wodnych.

Wśród  oddziaływań  występują  też  zależności  pomiędzy  nimi  -  negatywne 
oddziaływanie  na  gleby  (ich  zanieczyszczenie)  prawdopodobnie  przejawi  się  również 
chwilowo  w  stanie  wód  podziemnych  (gruntowych),  co  jest  oddziaływaniem 
skumulowanym  z  innymi  jej  zanieczyszczeniami.  Funkcjonowanie  urządzeń 
fotowoltaicznych i potrzebnej infrastruktury, nie przewiduje i nie wymaga prowadzenia 
sieci wodno-kanalizacyjnej i nie wiąże się z problemem gospodarki wodno-ściekowej, czy 
istotnej  odpadowej.  Studium  reguluje  też  kwestie  wodno-ściekowe  nowopowstałej 
zabudowy  zagrodowo-mieszkaniowej  i  usług  towarzyszących. Oddziaływania  te 
charakteryzowane są głównie jako neutralne, a w mniejszym stopniu (szczególnie w fazie  
realizacji, czy niewłaściwego użytkowania gruntów ornych) zarówno bezpośrednie jak i 
pośrednie, o różnym rozmieszczeniu czasowym, ale zawsze lokalnej skali. 

Oddziaływanie  na  klimat  i  stan  powietrza  (w  tym  emisja  hałasu  i  pól 
elektromagnetycznych)

Wprowadzenie zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej i usług towarzyszących z racji 
na  dotychczasowe  zainwestowanie  i  przekształcenie  terenów w sąsiedztwie,  nie  będą 
wpływać na zmianę klimatu czy stan powietrza. Emisja spalin do powietrza z nowych 
palenisk domowych i dróg nie będzie istotna (w skali gminy). Również lokalizacja terenów 
odnawialnych źródeł energii nie wpłynie znacząco na zmiany topoklimatu. 

Emisja hałasu będzie głównie krótkoterminowa i wiązać się będzie zarówno z fazą 
realizacji  projektu,  jak  i  eksploatacji  (dróg).  Dwa  z  3  terenów  PG  w  Michałówce 
lokalizowane  są  w  bezpośrednim  i  bliskim  sąsiedztwie  istniejących  i  planowanych 
terenów  zabudowy  zagrodowej  RM,  co  skutkować  może  uciążliwościami  hałasowymi 
emitowanymi  podczas  pracy  maszyn  i  urządzeń  kopalnianych  i  będzie  potencjalnie 
negatywnym, okresowym oddziaływaniem. 

 Rolniczy  charakter  gmin  sprawia,  że  głównymi  źródłami  hałasu  są maszyny 
rolnicze. Chwilowe lub krótkoterminowe, lokalne negatywne oddziaływania (np. wzrost 
zapylenia)  mogą  wystąpić  w  fazie  realizacji  dopuszczonych  w  Studium  form 
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zagospodarowania terenu.
Studium  nie  wprowadza  też  funkcji  i  urządzeń  dających  podstawy  do 

prognozowania przekroczeń określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 
30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych 
w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. nr 192, 
poz.  1883)  –  linie  elektroenergetyczne  posiadają  wyznaczoną  wolną  od  zabudowy 
ochronną strefę techniczną.
 
Oddziaływanie na powierzchnie ziemi, gleby, kopaliny i zasoby naturalne

Najwyższą  formę  degradacji  środowiska  przyrodniczego  stanowi  zabudowa 
techniczna,  która  nie  tylko  redukuje  powierzchnie  glebową,  ale  również  ogranicza 
wymianę  gazową  i  wodną  między  atmosferą  a  pedosferą.  Z  analizy  kierunków 
zagospodarowania  przestrzennego  Studium  wynika,  że  skala  ubytku  powierzchni 
przyrodniczo-funkcjonalnej  będzie  niewielka. Przekształcenia powierzchniowej  warstwy 
ziemi związane będą z wykopami pod fundamenty domów, budynków gospodarczych, czy 
urządzeń energetyki  odnawialnej  (fundamenty wież)  oraz budową dróg dojazdowych i 
niezbędnych  placów  manewrowo-składowych  oraz  parkingowych.  Dużą,  szczelną 
(nieprzepuszczalną dla wody) powierzchnie mogą (ale nie muszą, bo uzależnione to jest 
od  ich  typu  i  technologii)  stworzyć  połacie  baterii  słonecznych/instalacji 
fotowoltaicznych  (o  ile  takie  powstaną).  Poza  trzema  terenami  eksploatacji 
powierzchniowej  surowców  mineralnych  PG  realizacja  ustaleń  Studium  nie  wymaga 
wielkoskalowych  przemieszczeń  gruntu,  czy  jego  wymiany.  Najistotniejszym, 
negatywnym oddziaływaniem na gleby będzie ich bezpośrednie i stałe zajmowanie pod 
trwałe zainwestowanie budynkami mieszkalnymi. Ubytek powierzchni glebowych będzie 
mniej  istotny  w  sytuacji  planowanej  zabudowy  na  zasadzie  zapełnienia  istniejących 
ciągów zabudowy, czy lokowania jej w sąsiedztwie istniejących siedlisk, gdzie gleby już 
częściowo  i  tak  zostały  przekształcone.  Negatywne  oddziaływanie  pojawia  się  w 
momencie  rozpraszania zabudowy i  lokowania jej  w nowych, na zasadzie  zajmowania 
pojedynczych oddalonych od istniejących siedlisk działek użytkowanych rolniczo jak to 
ma miejsce np. w przypadku 2 terenów RM i nowej drogi KDG w Miejscowości Marcinów. 

Pozytywnym oddziaływaniem na podłoże wykazywać się będą zapobiegające erozji 
gleb  tereny  dolesień.  Poza  tym  Studium  chroni  przed  posadowieniem  baterii 
fotowoltaicznych najlepsze gleby gminy.

Zakładając zastosowanie wszystkich zasad ochrony środowiska wyznaczonych w 
Studium  nie  przewiduje  się  jednak  znaczących  przekroczeń  określonych  w 
Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002r. w sprawie standardów 
jakości  gleby  oraz  standardów  jakości  ziemi.  Na  obszarze  objętym  Studium  nie 
przewiduje  się  generowania  niebezpiecznych  substancji  i  odpadów  (poroz. 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r. w  sprawie warunków, w 
których  uznaje  się,  że  odpady nie  są  niebezpieczne, Rozporządzenie  w  Ministra 
Środowiska  z  dnia  9  grudnia  2003r.  w  sprawie  substancji  stwarzających  szczególne 
zagrożenie dla środowiska).

Jedynym naruszonym zasobem naturalnym jest zajmowana przestrzeń. 
W obszarze zmian Studium nie stwierdza się występowania udokumentowanych 

złóż kopalin, które mogłyby tu być eksploatowane.

Oddziaływanie na krajobraz
Negatywnymi  elementami  w  krajobrazie  mogą  być  istotne  powierzchniowo 

kompleksy  instalacji  fotowoltaicznych.  Do  czasu  rekultywacji  wyrobiska  PG 
niekorzystnym  dla  walorów  wizualnych  terenu  mogą  być  kopalnie.  Zabudowa 
mieszkaniowo-zagrodowa wprowadzana na zasadzie  kontynuacji  czy  uzupełnienia  luk 
będzie z racji  na otoczenie mało istotna, a niewielkie, ale dość liczne tereny dolesień 
urozmaica krajobraz i będą oddziaływaniem długotrwałym i pozytywnym.

Studium  generuje  zatem  bezpośrednie,  długotrwałe  i  stałe,  negatywne  i 
skumulowane  z  ewentualnymi  inwestycjami  planowanymi  w  gminach  sąsiednich  i 
dalszych  oddziaływania  na  krajobraz.  Oddziaływania  te  będą  o  różnym  natężeniu 
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czasowym (skala lokalna) i związane będą zarówno z fazą budowy jak i eksploatacji. 

Oddziaływanie na zabytki i dobra materialne
W  kwestii  ochrony  dóbr  kultury  Studium  wprowadza  następujące  zapisy: 

'Wszelkie prace ziemne prowadzone w obrębie wyznaczonych stanowisk archeologicznych  
wymagają przeprowadzenia badań archeologicznych w formie nadzoru.  Na badania te  
należy uzyskać pozwolenie LWKZ. Planowane w obrębie stanowisk archeologicznych duże  
zamierzenia  inwestycyjne  m  in.  związane  z  budową  nowych  budynków  i  inwestycji  
liniowych  (drogi,  sieci,  melioracje,  infrastruktura techniczna),  którym towarzyszą  prace  
ziemne  i  przekształcenie  naturalnego  ukształtowania  –  wymagają  wcześniejszego  
uzgodnienia w celu uzyskania zaleceń konserwatorskich dla przedmiotowej inwestycji.  W 
przypadku  ujawnienia  podczas  nienadzorowanych  archeologicznie  prac  ziemnych  i  
budowlanych  przedmiotów,  które  posiadają  cechy  zabytków  archeologicznych  (np.  
fragmenty  naczyń  glinianych,  szklanych,  kafli.  Fragmentów  konstrukcji  murowanych,  
drewnianych,  wyroby  metalowe,  znaleziska  monetarne,  materiały  kostne  będące  
pozostałością  pochówków  itp.)  osoby  prowadzące  roboty  obowiązane  są  wstrzymać  
wszelkie prace mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryte zabytki, a także zabezpieczyć je  
oraz  miejsce  ich  odkrycia  i  niezwłocznie  zawiadomić  Lubelskiego  Wojewódzkiego  
Konserwatora Zabytków lub Wójta Gminy'.

Wobec powyższych ustaleń nie  przewiduje  się  negatywnego wpływu na zabytki 
(Studium zachowuje wszelkie formy ochrony konserwatorskiej), a zmiany Studium mają 
neutralny wpływ na przedmiot ewentualnej ochrony konserwatorskiej i pozytywny wpływ 
na dobra materialne, rozumiane, jako wszelkie środki i  sposoby zaspokajania potrzeb 
ludzkich. Powyższe ustalenia stanowią wystarczające zabezpieczenie dla strefy kultury. 

Generalnie  wprowadzenie  terenów  pod  alternatywne  źródła  energii  ustaleniem 
Studium,  bo  oceniając  dobro  materialne  jako  wszystkie  środki,  które  mogą  być 
wykorzystane, bezpośrednio lub pośrednio, do zaspokojenia potrzeb ludzkich stwierdzić 
należy jednoznacznie, że  zapisy Studium (wprowadzenie  terenów odnawialnych źródeł 
energii  i  terenów mieszkaniowych oraz możliwość realizacji  działalności  gospodarczej) 
służą ogólnemu rozwojowi fragmentów gminy, a więc wzbogaceniu dóbr materialnych 
przy wykorzystaniu istniejącego potencjału środowiska. 

Będą  to  w  przewadze  pośrednie  (ale  też  i  bezpośrednie),  głównie  pozytywne 
oddziaływania długotrwałe i stałe.

11. ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE LUB OGRANICZENIE 
NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODWISKO MOGĄCYCH WYNIKAĆ Z 
REALIZACJI USTALEŃ ZMIANY STUDIUM

Generalnie  celem minimalizowania uciążliwości  proponowanych w Studium 
kierunków  i  funkcji  należy  stosować  przy  ich  realizacji  najnowsze  dostępne 
technologie i wysokiej jakości urządzenia i materiały. 

Ewentualne negatywne oddziaływanie, (których wykrycie na etapie Prognozy nie 
było  możliwe)  nowo  wprowadzonych  czy  też  zintensyfikowanych  funkcji  (wszelkiej 
zabudowy i działalności gospodarczej) na poszczególne komponenty środowiska  można 
będzie ograniczyć poprzez wprowadzenie następujących działań: 
• ograniczanie  prowadzenia prac realizacyjnych do pory dziennej optymalizację  czasu 
pracy, tak by ograniczyć liczbę przejazdów ciężkich, samochodów i maszyn;
• separowanie  funkcji  uciążliwych  (dróg)  od  terenów  mieszkaniowych  przez 
wprowadzenie  pasów  zieleni  izolacyjnej  (preferowanie  nasadzenia  gatunków  o 
największych zdolnościach tłumienia hałasu jak klon jawor, czy lipa drobnolistna);
• projektowanie i  budowanie  rozproszonego odwodnienia dróg do otaczającego terenu 
(np.  poprzez  ograniczanie  stosowania  krawężników  zwiększających  okresową 
koncentrację zanieczyszczeń);
• generalne  stosowanie  urządzeń  proekologicznych  i  dbałości  o  utrzymanie  ich 
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sprawności i właściwego funkcjonowania;
• wprowadzanie ogrodzeń drewnianych zamiast betonowych;
• maskowanie zielenią elementów dysharmonijnych lub ich usuwanie;
• stosowanie  sprawnych  technicznie  maszyn  i  środków  transportu  podczas  etapu 
budowy;
• zabezpieczenie (uszczelnienie) terenów zapleczy budowy;
• chronienie terenu przed zanieczyszczeniami substancjami ropopochodnymi i smarami 
używanymi  w  urządzeniach  mechanicznych  i  pojazdach,  poprzez  zastosowanie  mas 
bitumicznych i innych (właściwych) materiałów budowlanych;
• wyposażanie  systemów  odprowadzania  wód  opadowych  w  osadniki,  piaskowniki  i 
separatory substancji ropopochodnych;
• racjonalne stosowanie środków do zwalczania śliskości w okresie zimowym i używanie 
chemicznych środków ochrony roślin w okresie wegetacji upraw (np. owadobójczych i 
chwastobójczych)  w  sposób  zapewniający  właściwe  działanie,  a  jednocześnie  nie 
powodujący nadmiernego zanieczyszczenia i degradacji środowiska;
• identyfikacje  lokalnych ujęć  wody położonych w pobliżu realizowanych inwestycji  i  
ustalenie  dla  nich  stref  ochronnych  (ze  szczególnym  uwzględnieniem  zakazu 
lokalizowania w tych strefach zaplecza budowy, czy miejsc obsługi sprzętu budowlanego 
i pojazdów);
• tworzenie  projektowanych  i  nowych  form  ochrony  przyrody  (w  tym  ochrona 
rezerwatowa cennych zbiorowisk);
• zakaz wprowadzania nowej zabudowy na tereny otwarte;
• odtwarzanie  zniszczonych  siedlisk  w  miejscach  zastępczych  np.  przesadzenie 
szczególnie cennych roślin, przeniesienie fragmentów (np. z dziuplami) ściętych drzew, 
stanowiących  np.  siedlisko  występowania  cennych  gatunków  bezkręgowców  lub 
porostów w miejsca, gdzie będą mogły znaleźć siedliska zastępcze;
• unikanie  nadmiernego  niszczenia  warstwy  gleby,  nie  dopuszczać  do  naruszania 
stateczności skarp, czy niszczenia urządzeń melioracyjnych;
• rekultywacje  terenów  narażonych  na  zmianę  i  degradację  oraz  nakaz  rekultywacji  
obszarów sąsiednich zniszczonych w trakcie realizacji przedsięwzięcia;
• niezbędna infrastruktura powinna być prowadzona, o ile nie wymaga odwodnienia;
• infrastruktura najistotniejszych, przyszłych inwestycji budowlanych nie może zawierać 
elementów, które mogą być pułapkami dla płazów, gadów i innych drobnych zwierząt jak 
studzienki kanalizacyjne (jeśli konieczne to zabezpieczone) oraz tzw. korytka krakowskie, 
z których małe zwierzęta praktycznie nie mają szansy wydostania się.
• podczas prowadzenia prac ziemnych należy wykopy zabezpieczać na czas wolny od 
robót folią osadzoną na palach, wkopaną na kilka cm w ziemię i wysoką na ok. 50cm co 
zapobiegnie wpadaniu małych zwierząt do wykopów. 
         Zastosowanie się  do wszystkich ustaleń Studium i  powyższych propozycji 
powinno  wystarczająco  ograniczyć negatywne  oddziaływanie  ustaleń  zmiany 
Studium na środowisko. Podkreślić tu jednak trzeba, że powyższe zalecenia są jedynie 
propozycjami  autora  prognozy  –  szczegółowe  określenie  środków  minimalizujących 
negatywny wpływ, czy wytyczne dotyczące monitoringu porealizacyjnego zawarte będą na 
późniejszym etapie proceduralnym (np. 'decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach').

12.  ROZWIĄZANIA  ALTERNATYWNE  DO  ROZWIĄZAŃ  ZAWARTYCH  W 
PROJEKTOWANYM DOKUMENCIE

Ustawa  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale 
społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko 
mówią,  że  zakres  Prognozy  oddziaływania  na  środowisko  powinien  przedstawiać 
rozwiązania alternatywne do rozwiązań przyjętych w projekcie Studium (w szczególności 
w odniesieniu do obszarów Natura 2000). W przypadku przedmiotowej zmiany Studium 
lokalizacja projektowanych terenów pod lokalizację alternatywnych źródeł energii wynika 
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z  przytaczanych  wyżej  opracowań  dotyczących  alternatywnych  źródeł  energii  oraz 
uwarunkowań przyrodniczych (istniejące i projektowane, obszarowe i punktowe formy 
ochrony  prawnej,  czy  elementy  systemu  przyrodniczego).  Wybór  prezentowanego 
wariantu  planistycznego  uwarunkowany  jest  głównie  lokalizacją gdzie  nie  występują 
konflikty  z  walorami  przyrody  ożywionej  i  nieożywionej,  zasobami  archeologicznymi  i 
kulturowymi oraz spełnieniem wymogów ochrony ludzi  i  środowiska przed hałasem i 
promieniowaniem.  Zabudowa  wprowadzana  jest  ogólnie  na  zasadzie  kontynuacji 
istniejących  terenów  zainwestowanych,  a  tereny  eksploatacyjne  związane  są  ściśle  z 
występowaniem  złoża  w  podłożu.  Determinantami  rozmieszczenia  obszarów  o  nowej 
funkcji  były  również  już  istniejące  obszary  zainwestowania  urbanistycznego  (tereny 
otwarte-wolne od zabudowy) i  uwarunkowań ekofizjograficznych (obszary narażone na 
erozje, podtopienia, o odpowiedniej wystawie i warunkach wietrznych). Pozostałe funkcje 
wynikają z pozytywnego rozpatrzenia przez władze gminy wniosków składanych przez ich 
mieszkańców  i  służyć  mają  zaspokajaniu  potrzeb  lokalnej  społeczności.  Nowo 
wprowadzane  elementy  są  też  wytycznymi  dokumentów  rangi  wojewódzkiej.  Wobec 
powyższego  nie  ma  potrzeby  prezentowania  innych,  projektowych  rozwiązań 
alternatywnych.

13. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

Celem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
jest  uzyskanie  narzędzia  do  prowadzenia  polityki  przestrzennej  i  rozwoju  społeczno-
gospodarczego  gminy  w  zakresie  ładu  przestrzennego,  komunikacji,  infrastruktury 
technicznej. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest 
dokumentem polityki przestrzennej gminy, sporządzonym w oparciu o uwarunkowania 
i potrzeby  lokalne,  ale  z  uwzględnieniem  uwarunkowań  i  potrzeb  wyższego  rzędu  – 
regionalnych czy wojewódzkich. Zawiera ono postanowienia ogólne, co do uwarunkowań 
i  kierunków  przeznaczenia  i  zagospodarowania  poszczególnych  terenów  oraz  zasady 
ochrony środowiska przyrodniczo-kulturowego i kształtowania ładu przestrzennego.

Zmiany  Studium  sporządzone  zostały  w  powiązaniu głównie  ze  Strategią 
Rozwoju Gminy Abramów na lata 2007-2015 i Planem zagospodarowania przestrzennego 
województwa lubelskiego .

Zmiany przedmiotowego Studium polegają na wprowadzeniu: 
• RM – tereny zabudowy zagrodowej (25 terenów, środkowy pas gminy);
• MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (2 w centralnej i północnej części 
gminy);
• MN,U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej (w liczbie 1);
• PG  –  tereny  eksploatacji  powierzchniowej  złoża  kopalin  (2  tereny  w  okolicy  wsi 
Sosnówka – wschód gminy); 
• RL – tereny dolesień (24 tereny, część wschodnia i północno-zachodnia gminy);
• zlikwidowane  odwierty  poszukiwawcze  (3  zlikwidowane  odwierty  w  południowo-
wschodniej części gminy);
• zmiana przebiegu 1 drogi KDG i zmiana numeru 16 dróg KP;
• R – 2 sąsiadujące ze sobą tereny rolne w pasie przygranicznym gminy, na północ od 
Ciotczy;
• planowana linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia 110kV;
• planowana lokalizacja stacji WN/SN.
          Podstawę  prawną  Prognozy oddziaływania  na  środowisko  stanowi  głównie 
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. 
U.  z 2012 poz.  647 z późniejszymi zmianami)  i  Ustawa o udostępnianiu informacji  o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227 
z późniejszymi zmianami).
Dokumentami, w powiązaniu, z którymi została sporządzona Prognoza były:
• Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
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Abramów – Lublin 2012;
• Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Abramów – Abramów 2012.
• Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 
zespołu  25  turbin  wiatrowych  wraz  z  towarzyszącą infrastrukturą drogową , 
elektroenergetyczną i  techniczną na  terenie  gmin:  Michów  i  Abramów  w  powiecie 
lubartowskim pod nazwą „Farma Wiatrowa Lubartów” - Lublin 2011;
• Program  ochrony  środowiska  wraz  z  planem  gospodarki  odpadami  dla  Powiat 
Lubartowskiego – Lubartów 2004;
• Strategia Rozwoju Gminy Abramów na lata 2007-2015 – Abramów 2007;
• Prognoza  oddziaływania  na  środowisko  ustaleń  projektu  zmiany  studium 
uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Markuszów  – 
Lublin 2012;
• Raport o stanie środowiska województwa lubelskiego w 2011r – WIOŚ, Lublin 2012;
• Program  ochrony  środowiska  województwa  lubelskiego  na  lata  2008  –  2011  z 
perspektywą do roku 2015 – 2018;
• Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego – Lublin 2002;
• Polityka ekologiczna państwa na lata 2010 – 2012 z perspektywą do roku 2016 - 
Lublin 2010.

Zakres  niniejszej  Prognozy  został  uzgodniony z  Regionalnym  Dyrektorem 
Ochrony  Środowiska  w  Lublinie (WOOŚ.411.101.2011.AM z  22.12.2011  r.)  i  z 
Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Lubartowie (znak pisma: ONS-NZ. 
700/59/2011 z  dnia  21.12.2011  r.)  oraz  dostosowany  do  skali  dokumentu,  stopnia 
szczegółowości  i  precyzji  jego  zapisów.  Ponadto  studium  prognostyczne  analizuje  i 
wykorzystuje planistyczne, inwentaryzacyjne i studialne źródła informacji odnoszące się 
do zagadnień środowiska przyrodniczego obszaru opracowania, jak również publikacje 
dotyczące  metod  przeprowadzania  analiz  skutków środowiskowych.  Składa  się  ono  z 
części tekstowej oraz graficznej.

Gmina Abramów 
Poniżej  przestawiono  skutki  dla  środowiska,  jakie  mogą  wystąpić  w  wyniku 

proponowanych  zmian  Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania 
przestrzennego  gminy  Abramów.  Przedmiotem  oddziaływania  będą:  siedliska 
przyrodnicze  i gatunki  ,  w  szczególności  ptaki  i  nietoperze,  funkcje  ekologiczne  , 
krajobraz oraz ludzie. Przeanalizowane zostało, w jaki sposób realizacja projektowanych 
funkcji wpłynie na przedmiot ochrony, cele ochrony i integralność obszarów Natura 2000 
ustanowionych  i potencjalnych  położonych  w  najbliższym  rejonie  projektu  zmian 
Studium oraz bioróżnorodność, ludzi, zwierzęta, rośliny, chronione gatunki i  siedliska 
przyrodnicze,  korytarz  ekologiczny,  wody,  powietrze,  powierzchnię  ziemi,  topoklimat  i 
klimat akustyczny, a także zasoby naturalne oraz zabytki. W podsumowującej, poniższej 
tabeli wyróżniono następujące rodzaje i charakter oddziaływań na środowisko zarówno 
„wariantu zerowego” jak i projektowanych w Studium funkcji:
·   ++ -  znaczące  korzystne  oddziaływanie  -  oddziaływanie  powodujące  korzystne 
zmiany  w  środowisku,  najczęściej  wtórne,  pojawiające  się  w  dłuższym  horyzoncie 
czasowym,  prowadzące  do  poprawy  wybranych  elementów  środowiska  przyrodniczo-
kulturowego w wymiarze ponadlokalnym;
·   +  -  słabe  korzystne  oddziaływanie  –  zauważalne  pozytywne  oddziaływanie,  nie 
powodujące ilościowo istotnych zmian w środowisku;
·   – -  słabe  negatywne  oddziaływanie  –  oddziaływanie  zauważalne,  powodujące 
odczuwalne  skutki  środowiskowe,  lecz  nie  powodujące  przekroczeń  standardów, 
istotnych zmian ilościowych i jakościowych, możliwe do ograniczenia;
·   - -  -  umiarkowane negatywne oddziaływanie  - możliwe do ograniczenia metodami 
planistycznymi;
·   -  -  - -  znaczące  niekorzystne  oddziaływanie  -  ma  istotny  wpływ  negatywny  – 
oddziaływanie  powodujące  zasadniczą  zmianę  określonych  parametrów  jakości 
środowiska,  zagrożenia  dla  obszarów  przyrodniczo  cennych  (w  tym  dla  liczebności 
i bioróżnorodności  gatunków,  generalnie  istotnych  barier  dla  migracji  gatunków 
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kluczowych i chronionych, zagrożenia dla celu i przedmiotu ochrony obszarów Natura 
2000 oraz integralności tego obszaru), możliwe do ograniczenia metodami planistycznymi 
czy rozwiązaniami alternatywnymi do negatywnego umiarkowanego lub tez zmuszające 
do odstąpienia od lokalizacji funkcji);
·   B – oddziaływanie bezpośrednie;
·   P – oddziaływanie pośrednie;
·   W – oddziaływanie wtórne;
·   SK – oddziaływanie skumulowane;
·   K – oddziaływanie krótkoterminowe;
·   Ś – oddziaływanie średnioterminowe;
·   D – oddziaływanie długoterminowe;
·   S – oddziaływanie stałe;
·   C – oddziaływanie chwilowe;
·   L – oddziaływanie lokalne;
·   R - oddziaływanie ponadlokalne (‘regionalne’).

Wariant
 zerowy

(standardów
istniejący)

RM
MN

MN,U

PG Linia WN,
stacje WN/SN

RL R 

Ludzie O/+
P,S,L

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

+/O/-
B,P,K,S,L

+/O/-
B,P,S,L

+/O/-
B,P,S,L

O/+
P,D,S,L

Obszaru 
Chronionego 
Krajobrazu 
Kozi Bór

+/O/-
B,P,K,S,L

O O O +
P,S,L

O

System 
przyrodniczy 

+
B,S,L

O O O +
P,B, S,L

O

Bioróżnorodn
ość – flora, 
fauna 

+
B,S,L

+/-
B,C,S,L

O/+
B,P,K,Ś,L

O/-
B,D,S,L

+
B, D, 
S,L

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

Wody +/-
B,S,L

O/-
B,C,Ś,L

+/-
B,C,D,Ś,L

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

+
B, 

P,D,S,L

-/O
P,D,S,L

Powietrze +
B,S,L

+/-
B,D,S,Ś,L

O/-
B,C,K,L

O/-
B,D,SC,L

O/+
B, 

P,D,S,L

-/O
P,D,S,L

Powierzchnia 
ziemi, gleby 

+
B,S,L

+/-
B,D,S,Ś,L

+/O/-
B,K,Ś,L

-
B,D,D, S,L

+
P,D,S,L

-/+
P,D,S,L

Klimat (w tym 
akustyczny) 

+
B,S,L

+/-
B,D,S,Ś,L

+/O/-
B,D,S,Ś,L

O O -/O
P,D,S,L

Krajobraz +
B,S,L

+/-
B,D,S,Ś,L

O/+
B,D,S,Ś,L

O/-
B,D,S,L

O/+
B, 

P,D,S,L

+
P,D,S,L

Dobra 
materialne, 
zabytki 

O/+
B,D,S,L

O/+
B,P,D,S,L

O/+
P,D,S,L

+/-
B,P,S,L

-/O/+
P,S,L

O

    
Poza tym  nie prognozuje  się  przekroczeń określonych prawem standardów 

jakości środowiska.  Nie stwierdza się transgranicznych oddziaływań ustaleń zmian 
Studium. Poza tym zapisy projektu Studium generalnie są poprawne w kwestii ochrony 
szeroko  rozumianego  środowiska -  Studium  zakłada  szereg  rozwiązań  i  zasad 
chroniących poszczególne komponenty przyrody, krajobrazu i  dóbr materialnych oraz 
przyczyniających  się  do  wzbogacenia  dotychczasowego  środowiska  przyrodniczo-
kulturowego  z  jednoczesną  minimalizacją  ewentualnych  zagrożeń.  W  celu 
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przeciwdziałania potencjalnym negatywnym skutkom oddziaływań, wynikającym z 
ustaleń  zmian  Studium,  na  poszczególne  elementy  środowiska  przyrodniczego, 
określone zostały w nim (w Studium, jako części spójnej ze zmianami) zasady ochrony 
środowiska,  przyrody  oraz  krajobrazu  przyrodniczo-kulturowego,  które  nie  zawsze 
bezpośrednio, ale służą ochronie: powietrza, wód, gruntów czy zabezpieczenia zasobów 
przyrody  i  krajobrazu.  Ograniczenia  negatywnego  oddziaływania  większości  skutków 
realizacji  Studium zawarte są ponadto i  przede wszystkim w szeregu wystarczających 
ustaleń,  nakazach  i  zakazach  dotyczących  całego  terenu.  O  faktycznej  realizacji 
planowanej  inwestycji  (takiej  możliwości,  a  w  konsekwencji  jej  zasięgu  i  warunkach 
funkcjonowania)  przesądzi  decyzja  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  (oparta  na 
pełnych  analizach  środowiskowych  oraz  ocenie  oddziaływania  na  środowisko). 
Efektywne  i  pełne  wdrożenie  ustaleń  Studium  uwarunkowań  i  kierunków 
zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Abramów  stanowi  wystarczające 
zabezpieczenie  przed  potencjalnymi  negatywnymi,  przyszłymi  zmianami  w 
środowisku przyrodniczym, a celem uzyskania pewności, że projektowane funkcje nie 
oddziałują  negatywnie  na  środowisko  jest  ustalenie  obowiązku  monitoringu 
porealizacyjnego. 

 
 

14. WYKAZ WYKORZYSTANYCH MATERIAŁÓW

 Opracowania:
• Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Abramów – Abramów 2012.
• Raport o oddziaływaniu na  środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 
zespołu  25  turbin  wiatrowych  wraz  z  towarzyszącą infrastrukturą drogową , 
elektroenergetyczną i  techniczną na  terenie  gmin:  Michów  i  Abramów  w  powiecie 
lubartowskim pod nazwą „Farma Wiatrowa Lubartów” - Lublin 2011.
• Program  ochrony  środowiska  wraz  z  planem  gospodarki  odpadami  dla  Powiatu 
Lubartowskiego – Lubartów 2004.
• Strategia Rozwoju Gminy Abramów na lata 2007-2015 – Abramów 2007.
• Prognoza  oddziaływania  na  środowisko  ustaleń  projektu  zmiany  studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Markuszów – Lublin 
2012.
• Raport o stanie środowiska województwa lubelskiego w 2011r – WIOŚ, Lublin 2012.
• Program  ochrony  środowiska  województwa  lubelskiego  na  lata  2008  –  2011  z 
perspektywą do roku 2015.
• Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego – Lublin 2002.
• Wojewódzki  Program  Rozwoju  Alternatywnych  Źródeł  Energii  w  Województwie 
Lubelskim-Lublin 2006.
• Polityka ekologiczna państwa na lata 2007 - 2010 z uwzględnieniem perspektywy na 
lata 2011 – 2014.
• Natura 2000 w planowaniu przestrzennym – rola korytarzy ekologicznych, Kistowski 
M., Pchałek M. - Warszawa 2009.
• Natura  2000  –  partnerstwo  dla  przyrody  (podręcznik  wydany  przez  Komisję 
Europejską).
• Sidło  P.O.,  Błaszkowska.  &  Chylarecki  P.  (red.)  2004.  Ostoje  ptaków  o  randze 
europejskiej w Polsce. OTOP: Warszawa.
• Wójciak J., Biaduń W., Buczek T., Piotrowska M. 2005. Atlas ptaków lęgowych
• Lubelszczyzny. LTO. Lublin.
• Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych – Warszawa 2010.
• Ostoje  ptaków  w  Polsce.  Ogólnopolskie  Towarzystwo  Ochrony  Ptaków.  Biblioteka 
Monitoringu Środowiska - Gdańsk 1994.
• Atlas Ptaków Lęgowych Lubelszczyzny - Lublin 2005.
• Ostoje ptaków o znaczeniu europejskim w Polsce (Sidło i in. 2004).
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• Wilk T i in. Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym w Polsce – OTOP 2010.
• Natura  2000  w  ocenach  oddziaływania  przedsięwzięć  na  środowisko,  Engel  J.  – 
Warszawa 2009.
• Porozumienie o ochronie populacji europejskich nietoperzy (Eurobats), 2008.
• www.mos.gov.pl/natura2000. 
• www.lto.most.org.pl.
• www.koo.free.ngo.pl. 
• www.otop.org.pl.
• www.bociany.pl.
• www.otop.org.pl.

Akty prawne:
• Ustawa  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale 
społeczeństwa w ochronie  środowiska oraz  o  ocenach oddziaływania na środowisko z 
dnia 3 października 2008 (Dz. U. 2008, Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami).
• Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. 
U. z 2012 poz. 647 z późniejszymi zmianami).
• Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2008, Nr 25, poz. 
150 z późniejszymi zmianami).
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2009, Nr 151, poz. 1220 
z późniejszymi zmianami).
• Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 2004, Nr 
121, poz. 1266 z późniejszymi zmianami).
• Ustawa  Prawo  wodne  z  dnia  18  lipca  2001  r.  (Dz.  U.  2012,  Nr  0,  poz.  145 
z późniejszymi zmianami).
• Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. 2011, Nr 12, poz.59 z późniejszymi 
zmianami).
• Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2011, Nr 2163, 
poz.981 z późniejszymi zmianami).
• Ustawa z dnia 14 września 2010 r. o odpadach (Dz. U. 2013 Nr 0 poz. 21).
• Ustawa  z  dnia  12  kwietnia  2007  r.  o  zapobieganiu  szkodom  w  środowisku  i  ich 
naprawie (Dz. U. 2007, Nr. 75, poz.493 oraz z 2008, Nr 138, poz.865).
• Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  14  czerwca  2007.  w  sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2007, Nr 120, poz. 826).
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń 
używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz.U. Nr 
263, poz.2202 z późn.zm).
• Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  9  listopada  2010r  o  przedsięwzięciach 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko - Dz. U. Nr 213 poz.1397.
• Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  30  października  2003 r.  w  sprawie 
dopuszczalnych  poziomów  pól  elektromagnetycznych  w  środowisku  oraz  sposobów 
sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. 2003, Nr 192, poz. 1883).
• Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  13  kwietnia  2010  w  sprawie  siedlisk 
przyrodniczych  oraz  gatunków  będących  przedmiotem  zainteresowania  Wspólnoty,  a 
także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako 
obszary Natura 2000 (Dz. U. Nr 77, poz. 510).
• Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  24  lipca  2004r.  w  sprawie  obszarów 
specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz.U. Nr 229, poz.2313 z późn.zm.).
• Dyrektywa 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. 
w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania 
szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu.
• Dyrektywa 2001/42/WE w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na 
środowisko.
• Dyrektywa  85/337/EWG  w  sprawie  oceny  wpływu  wywieranego  przez  niektóre 
przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko.
• Dyrektywa Rady 92/43/EWG w sprawie  ochrony naturalnych siedlisk oraz dzikich 
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zwierząt i roślin.
• Dyrektywa  Rady  raz  ochrony  gatunków  wędrownych  w  sprawie  ochrony  dzikiego 
ptactwa.
• Krajowa strategia ochrony i umiarkowanego użytkowania różnorodności biologicznej 
wraz z Programem działań – 2003 .
• Konwencji Berneńskiej o ochronie dzikiej fauny i flory europejskiej oraz siedlisk.
• Konwencja o różnorodności biologicznej z 1992r.
• Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt - Bonn 1979 r.
• Konwencja  o  obszarach  wodno-błotnych  mających  znaczenie  międzynarodowe, 
zwłaszcza, jako środowisko życiowe ptactwa wodnego – Ramsar 1971.
• Europejska Konwencja Krajobrazowa-Florencja 2000. 
• Konwencja o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście, transgranicznym z 
1991r. (Konwencja z Espoo).
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