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1. Wprowadzenie
1.1.

Podstawa prawna i cel opracowania Prognozy

Podstawę prawną sporządzenia niniejszej „Prognozy oddziaływania na środowisko
Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Poniatowa na lata 2017-2023”, zwanej dalej
Prognozą lub LPR jest art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013, poz. 1235 z późn. zm.). Artykuł ten
zobowiązuje organy administracji opracowujące projekty polityk, strategii, planów lub
programów do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na
środowisko skutków realizacji tych dokumentów. Związane jest to ze stosowaniem w
prawodawstwie polskim postanowień Dyrektywy 2001/42/WE z 27 czerwca 2001 roku w
sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko.
Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko wymagają projekty: „strategii rozwoju regionalnego (…) polityki, strategie,
plany lub programy dotyczące w szczególności przemysłu, energetyki, transportu,
telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, gospodarki przestrzennej,
leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystania terenu, opracowywane lub
przyjmowane przez organy administracji (…) polityk, strategii, planów lub programów,
których realizacja może spowodować znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000”.
Nadrzędnym celem Prognozy jest określenie potencjalnych skutków w środowisku,
jakie mogą wystąpić po wdrożeniu zapisów Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy
Poniatowa na lata 2017-2023, jak również sformułowanie zaleceń o charakterze
przeciwdziałania lub minimalizacji dla wszelkich jego negatywnych oddziaływań. Prognoza
winna wspierać proces decyzyjny dla realizacji inwestycji ingerujących w stan środowiska.
Celem przeprowadzenia niniejszej Prognozy było:
 ocena stopnia i sposobu uwzględnienia zagadnień ochrony środowiska
we wszystkich częściach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Poniatowa
na lata 2017-2023,
 ocena potencjalnych skutków środowiskowych wdrażania zapisów Planu.

1.2.

Zawartość merytoryczna Prognozy

Zgodnie z art. 51 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
ocena powinna:
1)

zawierać:
a) informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego
powiązaniach z innymi dokumentami,
b) informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu Prognozy,
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c)

propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji
postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania,
d) informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,
e) streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym,
2) określać, analizować i oceniać:
a) istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku
realizacji projektowanego dokumentu,
b) stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym
oddziaływaniem,
c) istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji
projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających
ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
d) cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym,
wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego
dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały
uwzględnione podczas opracowywania dokumentu,
e) przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie,
pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i
długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot
ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na
środowisko, a w szczególności na:
 różnorodność biologiczną,
 ludzi,
 zwierzęta,
 rośliny,
 wodę,
 powietrze,
 powierzchnię ziemi,
 krajobraz,
 klimat,
 zasoby naturalne,
 zabytki,
 dobra materialne,
 z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między
oddziaływaniami na te elementy,
3) przedstawiać:
a) rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację
przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem
realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony
obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru,
b) biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony
obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru - rozwiązania alternatywne do
rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru
oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku
rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających z
niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy.
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1.3.

Metodologia wykonania Prognozy

Prognoza oddziaływania na środowisko powstała w wyniku analizy treści projektu
LPR i oceny jaki będzie wpływ na środowisko realizacji określonych w niej kierunków
działań. W prognozie uwzględniono m.in. wpływ na różnorodność biologiczną, zwierzęta,
siedliska przyrodnicze, obszary chronione na podstawie ustawy o ochronie przyrody, w tym
na obszary Natura 2000, zdrowie ludzi, krajobraz, zabytki etc.
Podczas prac nad prognozą przyjęto, że wszystkie realizowane w ramach kierunków
działań przedsięwzięcia inwestycyjne będą spełniały wszelkie określone obowiązującym
prawem wymagania i będą zastosowane najnowsze technologie i techniki. Posłużono się
metodą ekspercką oraz metodą analogii, czyli podobieństwa zjawisk.
Celem przeprowadzonej analizy jest ocena czy i w jaki sposób działania ujęte w LPR
mogą oddziaływać na środowisko. W pierwszej części przeprowadzona została analiza czy i
w jakim zakresie zapisy ujęte w LPR będą wspierały realizację celów umieszczonych w
dokumentach strategicznych powiązanych z niniejszym dokumentem, sporządzonych na
szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym. Następnie na podstawie dokonanej oceny
stanu środowiska zdefiniowano główne problemy w zakresie ochrony środowiska.
Określono też wnioski w kontekście braku realizacji LPR. W drugiej części dokonano
identyfikacji potencjalnych oddziaływań poszczególnych projektów. Na tym etapie
posłużono się macierzą relacyjną elementów środowiska i przyjętych projektów
przewidzianych do realizacji w ramach LPR, przedstawiającą w skondensowanej postaci
możliwe oddziaływanie na środowisko. Występowanie wzajemnego oddziaływania
pomiędzy składnikami przeciwstawnych osi opisywano za pomocą określonych symboli,
które zostały opisane poniżej:
(+) realizacja projektu spowoduje pozytywne oddziaływania i skutki w zakresie
analizowanego zagadnienia,
(-) realizacja projektu spowoduje negatywne oddziaływania i skutki w zakresie
analizowanego zagadnienia,
(0) realizacja projektu nie wpłynie w sposób zauważalny na analizowane zagadnienie,
(+/-) realizacja projektu może spowodować zarówno pozytywne, jak i negatywne
oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego zagadnienia,
(N) brak możliwości jednoznacznego określenia spodziewanego oddziaływania i skutków są one zależne od wyboru szczegółowych rozwiązań lub innych niemożliwych obecnie do
przewidzenia i uwzględnienia w symulacji, uwarunkowań.
Kolejnym etapem sporządzenia LPR było przedstawienie rozwiązań mających na celu
zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na
środowisko, mogących być rezultatem realizacji LPR. Następnie przedstawiono metody
monitoringu realizacji LPR oraz sporządzono streszczenie w języku niespecjalistycznym.
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2. Analiza zawartości Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy
Poniatowa na lata 2017-2023
2.1.

Zawartość i cele Lokalnego Programu Rewitalizacji

Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Poniatowa nie jest dokumentem
planistycznym, o którym mówi art. 46 pkt. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (ooś), ani dokumentem sektorowym, które wymienia art. 46 pkt. 2 ustawy ooś.
Dlatego dla projektu dokumentu należało rozpatrzeć potrzebę przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w trybie art. 47 ustawy ooś, który mówi, iż
„przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest wymagane w przypadku
projektów dokumentów, innych niż wymienione w art. 46, jeżeli w uzgodnieniu z właściwym
organem, o którym mowa w art. 57, organ opracowujący projekt dokumentu stwierdzi, że wyznaczają
one ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub
że realizacja postanowień tych dokumentów może spowodować znaczące oddziaływanie na
środowisko”. Organem w rozumieniu art. 57 jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w
Lublinie. Burmistrz Gminy Poniatowa wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Lublinie o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko dla projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy
Poniatowa na lata 2017-2023.
Prognoza opracowana została zgodnie z zakresem problemowym wynikającym z art.
51 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie…, który to precyzuje schemat
formalnej i merytorycznej zawartości prognozy oddziaływania na środowisko oraz
wymagany zakres analiz i ocen. W ramach opracowania przedstawiono ogólną
charakterystykę ustaleń zawartych w Lokalnym Programie Rewitalizacji oraz powiązania
programu z innymi obowiązującymi dokumentami strategicznymi i planistycznymi. W
opracowaniu zawarto ocenę istniejącego stanu środowiska naturalnego, krajobrazowego i
kulturowego, a także wpływ realizacji ustaleń programu na ich funkcjonowanie. Zgodnie z
procedurą zawartą w ustawie ooś, otrzymano uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości
przygotowywanej prognozy oddziaływania na środowisko z Regionalnym Dyrektorem
Ochrony Środowiska w Lublinie
oraz z Lubelskim Państwowym Wojewódzkim
Inspektorem Sanitarnym w Lublinie.
Lokalny Program Rewitalizacji w obecnym okresie programowania Unii Europejskiej
zyskały nowe podstawy formalno-prawne. Wraz z wejściem w życie Ustawy z dnia 9
października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2015 poz. 1777) doprecyzowano zakres zadań
własnych gminy w obszarze działań rewitalizacyjnych. Zmiana ta nie wprowadza nowego
zadania własnego gminy, obciążając ją obowiązkami dotychczas nierealizowanymi, lecz
jedynie sankcjonuje i porządkuje obecnie istniejący stan faktyczny w tym zakresie. Lokalny
Program Rewitalizacji Gminy Poniatowa na lata 2017-2023 ma znaczenie strategiczne i
planistyczne. Dokument ten zawiera kluczowe, z punktu widzenia lokalnej społeczności
oraz władz gminy, projekty rewitalizacyjne. Dodatkowo Program stanowi narzędzie kontroli
i koordynowania realizacji zadań dla osiągnięcia celów stawianym rewitalizacji.
Podejmowane w interesie publicznym działania dotyczą skoordynowanego procesu
przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych, których celem jest
przywrócenie funkcjonalności poszczególnych terenów i stworzenie warunków dla rozwoju
kapitału ludzkiego i społecznego na wskazanych obszarach.
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Przesłanki tworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji związane są głównie ze
zmianami zachodzącymi:
 w sferze realnej:
 rosnącą presją globalną na większą koncentrację i specjalizację, zarówno
w wymiarze tematycznym, jak i terytorialnym, przy wykorzystaniu
potencjałów, decydujących o przewadze konkurencyjnej obszaru,
 rosnącym znaczeniem dostępności dóbr i usług o podstawowym znaczeniu
dla rozwoju społeczno-gospodarczego, przy postępującym jednocześnie
procesie przekształceń w systemie osadniczym,
 wzrastającą rolą ośrodków miejskich w dostarczaniu usług publicznych
i generowaniu trwałych miejsc pracy,
 zachodzącymi przemianami funkcjonalnymi obszarów wiejskich oraz ich
wysokim, wciąż niedostatecznie wykorzystywanym, potencjałem,
 w sferze regulacyjnej, na którą składa się grupa przesłanek, uzasadniających
formalną potrzebę tworzenia LPR:
 zapewnienie spójności pomiędzy strategią lokalną, a celami dokumentów
strategicznych na poziomie wspólnotowym, krajowym i regionalnym,
w szczególności z celami Strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego
rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu – Europa 2020 oraz Strategią
Rozwoju Kraju do 2030, Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
do 2030, Średniookresową Strategią Rozwoju Kraju do 2020 oraz
zintegrowanymi, krajowymi strategiami rozwoju, w tym głównie Krajową
Strategią Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary
Wiejskie; a także Strategią Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 20142020,
 określenie założeń niezbędnych dla wdrożenia koncepcji spójności
terytorialnej, podyktowane jest również uregulowaniami prawnymi,
zawartymi w Ustawie o samorządzie gminy oraz Ustawie o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju i Ustawie z dnia 9 października 2015 r. o
rewitalizacji.
W kolejnych rozdziałach przedstawione zostały następujące zagadnienia:


Delimitacja Lokalnego Programu Rewitalizacji

Program Rewitalizacji zawiera delimitację obszarów zdegradowanych. Analiza wskaźników
jednorodnych dla całej gminy pozwoliła zidentyfikować obszary, na których występuje stan
kryzysowy oraz wyznaczyć obszar zdegradowany na terenie gminy Poniatowa, który swoim
zasięgiem obejmuje trzy podobszary nieposiadających ze sobą czasami wspólnych granic:





Obszar I:Leśniczówka;
Obszar II: Tysiąclecia, Nowe Miasto – Północ, Nowe Miasto – Południe, Przylesie,
Stare Miasto, Plizin;
Obszar III: Wólka Łubkowska, Szczuczki Kolonia

Częścią obszaru zdegradowanego, cechującą się szczególną koncentracją negatywnych
zjawisk, jest obszar rewitalizacji składający się z 4 jednostek pomocniczych w mieście
Poniatowa, wyznaczonych jako obszar rewitalizacji:
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Nowe Miasto – Południe,
Stare Miasto,
Tysiąclecia,
Przylesie.
Rys. 1 Obszar rewitalizacji na tle obszaru zdegradowanego w gminie Poniatowa

Źródło: LPR Gminy Poniatowa
 Pozycja wyjściowa LPR
W rozdziale pozycję wyjściową LPR opisano wykorzystując szczegółową charakterystykę
obszaru w zakresie położenia i podziału administracyjnego, infrastruktury komunikacyjnej,
walorów przyrodniczo-krajobrazowych, kulturowych oraz wykorzystania turystycznego. W
przedmiotowym rozdziale przeprowadzono diagnozę obszaru w celu określenia dalszego
rozwoju głównej funkcji obszaru oraz określenia funkcji wspomagających.

Rozdział podzielono na 6 bloków tematycznych:
 Środowisko naturalne
 Budowa geologiczna i rzeźba terenu
 Klimat
 Wody
 Gleby
 Ochrona przyrody i roślinność
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 Sfera społeczna
 Potencjał demograficzny
 Rynek pracy
 Edukacja
 Ochrona zdrowia
 Pomoc społeczna
 Kultura
 Sfera infrastrukturalna
 Dostępność komunikacyjna – infrastruktura drogowo - kolejowa
 Infrastruktura wodno-kanalizacyjna
 Gospodarka odpadami
 Infrastruktura mieszkaniowa
 Infrastruktura energetyczna
 Infrastruktura teleinformatyczna
 Sfera gospodarcza
 Sektor rolniczy
 Sektor pozarolniczy
 Jakość rządzenia i zdolność inwestycyjna samorządów
 Analiza zdolności inwestycyjnej gminy
 Analiza skuteczności gminy pod względem pozyskiwania
z funduszy europejskich
 Współpraca trans graniczna


środków

Lokalny Program Rewitalizacji

W tym rozdziale przedstawiono hierarchiczny układ celów, składający się z trzech
poziomów:
 wizji i zdefiniowanego celu głównego, stanowiącego cel nadrzędny działań
strategicznych,
 priorytetów, czyli celów strategicznych, pozwalających na strategiczne
ukierunkowanie działań obszaru w dłuższym horyzoncie czasowym,
 celów operacyjnych, uszczegóławiających cele strategiczne i będących podstawą do
zaplanowania działań realizacyjnych.
Wizja obszaru rewitalizacji obrazuje stan docelowy gminy w 2023 roku tj. po
przeprowadzeniu zaplanowanych działań rewitalizacyjnych, zmierzających
do
odbudowania oraz nadania mu nowych funkcji.
W 2023 roku obszar rewitalizacji w gminie Poniatowa będzie obszarem:
 bezpiecznym o wysokiej jakości życia i ograniczonym występowaniu problemów
społecznych,
 konkurencyjnym pod względem gospodarczym, przyjaznym dla obecnych i
przyszłych przedsiębiorców oraz turystów,
 o atrakcyjnej i funkcjonalnie zagospodarowanej przestrzeni publicznej,
 wyposażonym w niezbędną infrastrukturę mieszkaniową i techniczną,
 o czystym środowisku sprzyjającym wypoczynkowi, rekreacji i turystyce

10

Cel główne LPR to wyprowadzenie obszaru Gminy Poniatowa z sytuacji kryzysowej,
ożywienie społeczno-gospodarczego, a w konsekwencji zapewniania trwałego rozwoju
gminy. Mając na uwadze aktualną i oczekiwaną – przyszłą pozycję rozwojową Gminy
Poniatowa, przewiduje się, że wizja ta będzie realizowana poprzez cele, takie jak:
W SFERZE SPOŁECZNEJ

W SFERZE GOSPODARCZEJ

W SFERZE PRZESTRZENNOFUNKCJONALNEJ
W SFERZE TECHNICZNEJ

W SFERZE ŚRODOWISKOWEJ

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
oraz poprawa jakości życia mieszkańców
i ich wzajemnej integracji
Ożywienie gospodarcze i turystyczne dzięki
wykorzystaniu lokalnych zasobów
Kształtowanie atrakcyjnych i funkcjonalnych
przestrzeni publicznych, wyposażonych w
odpowiednią infrastrukturę, służących
zaspokojeniu potrzeb mieszkańców i
przedsiębiorców
Poprawa jakości środowiska przyrodniczego
i wykorzystanie jego potencjału do rozwoju
społeczno-gospodarczego

Każdy z priorytetów realizowany będzie poprzez wyodrębnione przedsięwzięcia, złożone
z katalogu inwestycji mające na celu uporządkowanie oraz zagospodarowanie przestrzeni,
w tym poprawę dotychczasowej funkcji obszaru, a także nadanie mu nowych funkcji.
Przedsięwzięcia te pozwolą na wyprowadzenie wyznaczonego obszaru rewitalizacji ze stanu
kryzysowego pod względem zagospodarowania przestrzennego i poprawy infrastruktury
wpływającej na jakość życia mieszkańców.
 Spójność z dokumentami strategicznymi i planistycznymi
W rozdziale przedstawiono powiązania z obowiązującymi lub aktualnie tworzonymi
dokumentami strategicznymi i planistycznymi na poziomie wspólnotowym, krajowym
oraz regionalnym.

System wdrażania i finansowania LPR
W rozdziale opisano podmioty i instrumenty wdrażania strategii oraz zasady
i procedury, obowiązujące instytucje uczestniczące w realizacji, obejmujące zarządzanie,
monitoring i sprawozdawczość, ewaluację oraz sposób koordynacji działań tych instytucji.


System monitorowania i ewaluacji LPR
W rozdziale opisano proces systematycznego zbierania i analizowania ilościowych i
jakościowych informacji, dotyczących stanu zaawansowania wdrażania LPR oraz proces
oceny efektów realizacji interwencji publicznej, przeprowadzony w oparciu o odpowiednie
kryteria, za pomocą odpowiedniej metodologii, w celu poprawy jakości podejmowanych
działań ze szczególnym uwzględnieniem celów, jakie interwencja ma realizować.


2.2.

Powiązania LPR z innymi dokumentami
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Opracowanie projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji, wymaga uwzględnienia
zasad, priorytetów i celów wyznaczonych przez dokumenty o charakterze
międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym. Istotne jest to, iż wymagania krajowe w
znacznej mierze są spójne z wymaganiami ustanowionymi przez Unię Europejską, czy też
organizacje międzynarodowe.
2.2.1 Poziom wspólnotowy
Strategia Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju
sprzyjającego włączeniu społecznemu
Cele wskazane w Lokalnym Programie Rewitalizacji przyczyniają się do zwiększenia
spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, tym samym wykazują pełną zgodność z
priorytetami Strategii Europa 2020 tj.:
 rozwój inteligentny – rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji,
 rozwój zrównoważony – wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów,
bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej,
 rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu – wspieranie gospodarki o wysokim
poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną.
Realizacja LPR przyczyni się do rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu poprzez
wspieranie gospodarki zapewniającej spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną. Należy
również podkreślić, że wizja określona w LPR wpisuje się w zasadę zrównoważonego
rozwoju, przyczyniając się do aktywizacji ekonomicznej i społecznej obszaru przy
jednoczesnym racjonalnym korzystaniu z zasobów przyrodniczych.
2.2.2

Poziom krajowy

Zdefiniowany w LPR cel główny jest
dokumentów:

spójny z celami głównymi następujących

Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2020 (ŚSRK): wzmocnienie i wykorzystanie
gospodarczych, społecznych i instytucjonalnych potencjałów, zapewniających szybszy i
zrównoważony rozwój kraju oraz poprawę jakości życia ludności,
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie:
Efektywne wykorzystanie specyficznych regionalnych oraz terytorialnych potencjałów
rozwojowych dla osiągnięcia celów rozwoju kraju – wzrostu, zatrudnienia i spójności w
horyzoncie długookresowym. Jednocześnie Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego
postuluje trzy cele polityki regionalnej do 2020 roku. Są one następujące:
 wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów („konkurencyjność”),
 budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów
problemowych („spójność”),
 tworzenie warunków dla skutecznej, efektywnej i partnerskiej realizacji
działań rozwojowych, ukierunkowanych terytorialnie („sprawność”).
Priorytety LPR wpisują się we wszystkie trzy przytoczone cele. Prowadzą one do
zwiększenia konkurencyjności obszaru poprzez określenie jego funkcji – gospodarczej, przy
wykorzystaniu występujących zasobów i współpracy różnych podmiotów. Ponadto
poprzez integrację działań, cele wpływają na zwiększenie spójności terytorialnej w układzie
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regionalnym i krajowym, w szczególności zapewniając możliwość trwałego rozwoju
ekonomicznego na terenach marginalizowanych i zdegradowanych. Powyższe
kompleksowe podejście do sprawy planowania rozwoju obszaru gminy oraz współpraca z
firmami z różnych branż, instytucjami non –profit pozwoli na uzyskanie efektu synergii,
polegającego na realizacji działań spójnych i służących osiągnięciu zamierzonych celów,
określonych w LPR dla obszaru rewitalizowanego.
Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030: Efektywne wykorzystanie
przestrzeni kraju i jej terytorialnie zróżnicowanych potencjałów rozwojowych dla osiągania
ogólnych celów rozwojowych – konkurencyjności, zwiększenia zatrudnienia, sprawności
funkcjonowania państwa oraz spójności w wymiarze społecznym, gospodarczym i
terytorialnym w długim okresie.
Projekt LPR wyznacza ramy dla skutecznej interwencji publicznej ukierunkowanej na
obszary zdegradowane/ kryzysowe.
Narodowy Plan Rewitalizacji 2022
Głównym celem Narodowego Planu Rewitalizacji jest poprawa warunków rozwoju
obszarów zdegradowanych w wymiarze przestrzennym, społecznym, kulturowym
i gospodarczym. Realizacji tego celu służyć będzie tworzeniu korzystnych warunków dla
prowadzenia rewitalizacji w Polsce i położeniu nacisku na holistyczne, zintegrowane
podejście do prowadzenia takich działań.
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Poniatowa zakłada kompleksowe podejście do
procesu rewitalizacji integrując działania przestrzenno-środowiskowe, społeczne i
gospodarcze, w związku z czym wpisuje się w główne założenia Narodowego Planu
Rewitalizacji.
2.2.3

Poziom regionalny

Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030
roku)
Strategia określa strategiczne cele rozwoju regionu lubelskiego, których realizacji będą
służyły działania samorządu województwa:
1. Wzmacnianie urbanizacji regionu,
2. Restrukturyzacja rolnictwa oraz rozwój obszarów wiejskich,
3. Selektywne zwiększanie potencjału wiedzy, kwalifikacji, zaawansowania
technologicznego, przedsiębiorczości i innowacyjności regionu,
4. Funkcjonalna, przestrzenna, społeczna i kulturowa integracja regionu.
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Poniatowa jest spójny pod względem przewidzianych
celów i działań z wyznaczonym w Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego Obszarem
Strategicznej Interwencji Obszary gospodarczego wykorzystania walorów przyrodniczych
i kulturowych – Obszar Funkcjonalny Powiśle, do którego należy gmina Poniatowa. Ponadto
gmina wchodzi w skład OSI Nowoczesna wieś – Obszary rozwoju gospodarki rolniczej. LPR
Gminy Poniatowa przyczynia się do osiągnięcia zamierzeń w poszczególnych celach
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strategicznych Strategii Rozwoju
(z perspektywą do 2030 r.).

Województwa

Lubelskiego

na

lata

2014-2020

Strategia Rozwoju Powiatu Opolskiego na lata 2015-2025
LPR Gminy Poniatowa jest zgodny z celami strategicznymi wyznaczonymi w Strategii
Rozwoju Powiatu Opolskiego na lata 2015-2025 tj.:
 Czyste środowisko naturalne,
 Aktywne i bezpieczne społeczeństwo,
 Innowacyjna gospodarka i rynek pracy,
 Nowoczesna infrastruktura techniczna i ekologiczny transport,
 Infrastruktura społeczna przyjazna ludziom i środowisku.

3 Opis stanu środowiska naturalnego Gminy Poniatowa na obszarach
objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem
3.1 Istniejący stan środowiska
W Prognozie przeprowadzono analizę przyrodniczą obszaru rewitalizacji, z uwagi na
konieczność określenia oddziaływania poszczególnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych na
funkcjonowanie środowiska naturalnego. W poszczególnych częściach charakterystyki
obszaru odnoszono się do terenu całej Gminy Poniatowa.
3.1.1

Powietrze atmosferyczne
Na poziom stężeń zanieczyszczeń w powietrzu mają wpływ:

 wielkość napływowej i lokalnej emisji zanieczyszczeń do powietrza,
 warunki klimatyczne,
 topografia terenu,
Brak punktów pomiarowych oraz sieci monitorujących stężenie zanieczyszczeń
emitowanych do atmosfery na terenie gminy Poniatowa utrudnia ocenę jakości powietrza.
Źródła informacji na temat jakości powietrza pochodzą głównie z raportów Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie. Średnie dane roczne, dobowe i
jednogodzinne stężeń poszczególnych gazów to wynik oszacowania wielkości
zanieczyszczeń na podstawie punktów pomiarowych rozlokowanych na terenie regionu
lubelskiego. Powietrze atmosferyczne jest czynnikiem, który w sposób bezpośredni decyduje
o warunkach życia człowieka. Na terenie gminy tło zanieczyszczeń powietrza kształtują
źródła naturalne i antropogeniczne. Źródła naturalne mają główny udział w opadzie pyłu.
Są nimi: pola uprawne (z których wywiewany jest pył, w tym pył lessowy, który powstaje w
wyniku erozji wietrznej wierzchowin, szczególnie silnej w okresie długotrwałej suszy
letniej), roślinność (źródło pyłków roślinnych, których stężenie w powietrzu nasila się w
porze kwitnienia traw i drzew) oraz drogi (z których wskutek ruchu samochodowego jest
porywany pył). Wśród antropogenicznych źródeł zagrożenia powietrza wymienia się:
 punktowe tzw. emisja punktowa - pochodząca ze źródeł zorganizowanych,
powstająca głównie w wyniku energetycznego spalania paliw i przemysłowych
procesów technologicznych,
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 liniowe tzw. emisja liniowa – komunikacyjna, pochodząca głównie z transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego i lotniczego, w której poszczególne odcinki
drogi rozpatrywane są jako emitory liniowe,
 powierzchniowe tzw. emisja powierzchniowa – której głównym źródłem są paleniska
domowe, gromadzenie oraz utylizacja ścieków i odpadów.
Na terenie gminy, poza zanieczyszczeniami powietrza napływającymi na jej teren z
terenów ościennych największy udział w zanieczyszczeniu powietrza ma emisja
powierzchniowa i w mniejszym stopniu emisja liniowa.
Standardy oceny jakości powietrza określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24
sierpnia 2012 r. w sprawie poziomu niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 0 poz.
1031). Teren Gminy należy do lubelskiej strefy oceny jakości powietrza. W poniższych
tabelach przedstawiono wyniki oceny i klasyfikacji strefy według kryteriów ochrony
zdrowia i roślin.
Tabela nr 1. Klasa strefy uzyskana w ocenie jakości powietrza za 2015 r. dokonanej ze
względu na ochronę zdrowia
Nazwa
strefy

Kod
strefy

Lubelska

PL0602

Zanieczyszczenia podlegające ocenie
C6H6

PM2,5

SO2

NO2

PM10

A

C

A

A

C

CO Pb As Cd Ni B/ά/p O3
A

A

A

A

A

C

A

Źródło: WIOŚ Lublin

Tabela nr 2. Klasa strefy uzyskana w ocenie jakości powietrza za 2015 r. dokonanej ze
względu na ochronę roślin
Nazwa
strefy
lubelska

Kod strefy

PL0602

Zanieczyszczenia podlegające ocenie
SO2

NOx

O3

A

A

A

Źródło: WIOŚ Lublin

Strefa lubelska w ocenie jakości powietrza za 2015 r. dokonanej ze względu na
ochronę zdrowia została zaliczona do klasy C ze względu na zanieczyszczenie powietrza
pyłem PM10, PM2,5 oraz benzo/ά/piranu. Stężenia benzenu, dwutlenku siarki, dwutlenku
azotu, tlenku węgla, ołowiu, arsenu, kadmu, niklu i ozonu zostały zaliczone do klasy A. Ze
względu na kryteria mające na celu ochronę roślin, dla wszystkich zanieczyszczeń strefę
lubelską zaliczono do klasy A.
Ze względu na swój w większości rolniczy charakter, obszar gminy nie jest obszarem
zagrożonym pod względem zanieczyszczenia powietrza. Na ich terenie brak jest większych
zakładów przemysłowych, emitujących zanieczyszczenia gazowe czy też pyły. Stąd też
głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego są zanieczyszczenia
komunikacyjne – liniowe oraz pochodzące ze źródeł niskiej emisji.
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3.1.2

Wody powierzchniowe

Gmina Poniatowa charakteryzuje się bardzo rzadką siecią rzeczną. Wszystkie rzeki w jej
obrębie są stosunkowo krótkie, mają niewiele dopływów, często tylko okresowych i
prowadzą stosunkowo niewiele wody.
Cały obszar gminy położony jest w dorzeczu Wisły, w zlewniach Chodelki (południowa,
centralna i zachodnia część gminy) oraz Bystrej (północno-wschodnia część). Dział wodny (II
rzędu) między tymi zlewniami przebiega z północnego-zachodu na południowy-wschód
(wzdłuż linii Kolonia Niezabitów – Wólka Łubkowska – Poniatowa Kolonia). Południowa i
zachodnia część obszaru odwadniana jest przez prawobrzeżne dopływy Chodelki:
Wronówkę ze źródłami we Wronowie, Poniatówkę, której źródła znajdują się w Płowiznach
i Poniatowej-Wsi oraz Kowalankę ze źródłami we wsi Kowala. W granicach gminy,
Poniatówka przyjmuje wody Kraczewianki. Część północna obszaru gminy, należąca do
dorzecza Bystrej, drenowana jest wyłącznie przez bezimienne cieki uchodzące bezpośrednio
do Bystrej (źródła w Niezabitowie i Kocianowie), bądź epizodyczne cieki zasilające górny
odcinek Czerki.
Obszar Gminy Poniatowa znajduje się w obrębie Jednolitych Części Wód
Powierzchniowych (JCWP):
PLRW20006237449 Poniatówka- ujęta w wykazie obszarów chronionych sporządzonych
przez KZGW. Punkt pomiarowo-kontrolny zlokalizowano powyżej kąpieliska tak, aby
możliwe było określenie stężenia substancji biogennych w wodzie wpływającej do
kąpieliska. Kryterium spełnienia wymagań jest uzyskanie co najmniej dobrego stanu
ekologicznego w badanym punkcie. W wyniku oceny przeprowadzonej zgodnie z
rozporządzeniem klasyfikacyjnym w ppk Dopływ spod Kraczewic – Poniatowa uzyskano
umiarkowany stan ekologiczny. Obszar objęty monitoringiem nie spełniał wymagań,
jakkolwiek jedynym dyskwalifikującym wskaźnikiem był fitobentos.
Wpływ działalności antropogenicznej na stan JCW generuje konieczność przesunięcia w
czasie osiągnięcia celów środowiskowych z uwagi na brak rozwiązań technicznych
możliwych do zastosowania w celu poprawy stanu JCW.
PLRW20006237436 Chodelka dopływ spod Wronowa
PLRW20006237452 Kowalanka
Zbiorniki wodne na obszarze gminy zajmują niewielkie powierzchnie. Są to przede
wszystkim: kompleks stawów w dnie doliny Poniatówki oraz 10 zbiorników wodnych,
przez które przepływa rzeka Kaczewianka, m.in. zalew miejski w Poniatowej. Ponadto, w
strefie rozwoju powierzchniowych zjawisk krasowych stwierdza się występowanie małych,
okresowo podmokłych zagłębień bezodpływowych (wertebów). Ich rola w retencjonowaniu
wody jest jednak niewielka.

16

W celu umocnienia funkcji retencyjnej stawów w Poniatowej oraz w celu przeciwdziałania
powodziom konieczne jest zabezpieczenie grobli wokół stawów. W wyniku ulewnych
deszczy i wiosennych roztopów poziom wód podnosi się, co generuje ryzyko zalania
okolicznych zabudowań i nieruchomości. Na niebezpieczeństwo tego rodzaju w sposób
szczególny narażeni są mieszkańcy osiedli: Nowe Miasto, Tysiąclecia i Stare Miasto, które
usytułowane są w sąsiedztwie stawów. Ryzyko powodzi i podtopień można wyeliminować
poprzez ich pogłębienie i umocnienie grobli.
Zanieczyszczenie wód gruntowych jest bardzo niebezpieczne dla zdrowia i życia człowieka,
a także zwierząt oraz roślin. Największe zanieczyszczenia generują zakłady przemysłowe
przy ul. Fabrycznej i ul. Przemysłowej, które aktywnie korzystają z sieci wodociągowej,
przez co mogą się do niej przedostawać szkodliwe substancje. Dodatkowo do rzeki
Poniatówki punktowo zrzucane są oczyszczone ścieki z mechaniczno-biologicznej
oczyszczalni ścieków w Poniatowej. Istnieje ryzyko, że ścieki te nie są oczyszczone
całkowicie i zawierają szkodliwe substancje.
Na obszarze wiejskim zagrożeniem są nieszczelne szamba, które zanieczyszczają wody
gruntowe, a następnie zanieczyszczenia mikrobiologiczne wraz z wodami gruntowymi
dostają się do rzek czy stawów. W ten sposób zanieczyszczane są stawy w Poniatowej i rzeka
Kraczewianka. Dodatkowo źródłem zanieczyszczeń są sztuczne nawozy stosowane w
rolnictwie. Spływ powierzchniowy z pól niosący duże ładunki związków azotu i fosforu,
pochodzące z nawozów sztucznych, również zanieczyszcza rzeki i stawy.
Jednocześnie należy zaznaczyć, że dla zachowania walorów hydrograficznych zlewni
(nierzadko o dużym znaczeniu dla rekreacji), w celu ochrony ilościowej i jakościowej
zasobów wodnych ustanawia się, jako formę planistycznej ochrony hydrosfery,
projektowane obszary ochronne zlewni wód powierzchniowych. Gospodarowanie na terenie
zlewni chronionych powinno uwzględniać:
 ochronę mokradeł, w tym dolin rzecznych oraz pozadolinnych podmokłości, bagien
i torfowisk przed odwodnieniem;
 konieczność uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej;
 eliminację ognisk zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych;
 wykluczenie lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać
na środowisko i przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać
na środowisko, które mogą spowodować nieosiągnięcie celów środowiskowych
zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.
Zakres działań naprawczych, w stosunku do obszaru zdegradowanego, w kwestii
środowiskowej powinien dotyczyć rzek zanieczyszczonych i zagrożonych nieosiągnięciem
celów środowiskowych. Priorytetowe działania naprawcze powinny mieć na celu poprawę
stanu jakości wód powierzchniowych oraz właściwego funkcjonowania rzek, przywrócenia
bądź wzmocnienia funkcji przyrodniczych oraz zapewnienia drożności rzek jako korytarza
ekologicznego.
Analizę stanu czystości rzek na terenie Gminy Poniatowa opracowano na podstawie oceny
jakości rzek przeprowadzonej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w
Lublinie w 2015 roku.
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STAN JCW

STAN / POTENCJAŁ
EKOLOGICZNY w
obszarach chronionych

STAN / POTENCJAŁ
EKOLOGICZNY

Klasa elementów
fizyko chemicznych

morfologicznych

Klasa elementów hydro

Klasa elementów
biologicznych

Nazwa punktu
pomiarowo
kontrolnego

Rzeka

Tabela nr 3. Ocena jakości wód rzecznych Gminy Poniatowa

Poniatówka

Poniatówk
aPustelnia

IV

II

PSD

SŁABY

UMIARKOW
ANY

ZŁY

Chodelka do
dopł. spod
Wronowa

ChodelkaRuda
Maciejows
ka

V

I

II

ZŁY

ZŁY

ZŁY

Źródło: WIOŚ Lublin

Zlewnie wód powierzchniowych chronione są prawnie poprzez obejmowanie ich
statusem obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych. Ochrona wód według
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z dnia 19 kwietnia
2016 roku, Dz. U. 2016, poz. 672) polega na zapewnieniu ich jak najlepszej jakości, w tym
utrzymywanie ilości wody na poziomie zapewniającym ochronę równowagi biologicznej, w
szczególności przez utrzymywanie jakości wód powyżej albo co najmniej na poziomie
wymaganym w przepisach oraz doprowadzanie jakości wód co najmniej do wymaganego
przepisami poziomu, gdy nie jest on osiągnięty.
Wody podziemne i obszary ich zasilania podlegają ochronie, polegającej w szczególności na
zmniejszaniu ryzyka zanieczyszczenia tych wód poprzez ograniczenie oddziaływania na
obszary ich zasilania oraz utrzymywaniu równowagi zasobów tych wód, o czym mówi art.
98 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska.
W celu zapewnienia odpowiedniej jakości wody ujmowanej do zaopatrzenia ludności w
wodę przeznaczoną do spożycia oraz zaopatrzenia zakładów wymagających wody wysokiej
jakości, a także ze względu na ochronę zasobów wodnych, ustawa Prawo wodne przewiduje
możliwość ustanowienia stref ochronnych ujęć wody oraz obszarów ochronnych zbiorników
wód śródlądowych, w których obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zakresie
użytkowania gruntów oraz korzystania z wody w celu ochrony zasobów tych wód przed
degradacją.
Naczelnym celem w zakresie ochrony zasobów wodnych, jest utrzymanie lub osiągnięcie
dobrego stanu wszystkich wód, w tym również zachowanie i przywracanie ciągłości
ekologicznej cieków. Cel ten jest realizowany m. in. przez opracowanie dla każdego
wydzielonego w Polsce obszaru dorzecza planu gospodarowania wodami. Jednym z
narzędzi mającym na celu usprawnienie procesu osiągania celów środowiskowych jest
realizacja ustaleń Planu gospodarowania wodami w obszarze dorzecza Wisły” (MP 2011 Nr 49, poz.
549), który jest podstawowym dokumentem planistycznym w zakresie gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Wisły. Zgodnie z art. 13 ust. 7 RDW, plany gospodarowania
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wodami muszą być poddawane przeglądowi i uaktualnianie najpóźniej w ciągu 15 lat, licząc
od wejścia w życie przytoczonej powyżej Dyrektywy, czyli do 22 grudnia 2015 roku, a
następnie aktualizowane co 6 lat. Aktualizacja planów gospodarowania wodami jest
przyjmowana przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia, kierując się koniecznością
osiągnięcia celów środowiskowych oraz powszechnym charakterem Planu gospodarowania
wodami. Obecnie obowiązuje Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły
zatwierdzony przez Rozporządzenie Rady Ministrów (Dz.U. z2016 r. poz. 1911) Celem
środowiskowym dla jednolitych części wód powierzchniowych jest ochrona, poprawa oraz
przywracanie stanu jednolitych części wód powierzchniowych, aby osiągnąć dobry stan tych
wód, a także zapobieganie pogorszeniu ich stanu. Wśród celów środowiskowych dla wód
podziemnych wymienia się: zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich
zanieczyszczeń; zapobieganie pogarszaniu oraz poprawa ich stanu; oraz ochrona i
podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi między poborem a
zasilaniem tych wód, tak aby osiągnąć ich dobry stan. W myśl art. 38j ustawy Prawo wodne,
dopuszczalne jest nieosiągnięcie dobrego stanu ekologicznego oraz niezapobieżenie
pogorszeniu stanu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych
jeżeli:
 podejmowane są wszelkie działania, aby łagodzić skutki negatywnych oddziaływań
na stan jednolitych części wód;

 przyczyny zmian i działań, są uzasadnione nadrzędnym interesem publicznym, a
pozytywne efekty dla środowiska i społeczeństwa związane z ochroną zdrowia,
utrzymaniem bezpieczeństwa oraz zrównoważonym rozwojem przeważają nad
korzyściami utraconymi w następstwie tych zmian i działań;
 zakładane korzyści wynikające ze zmian i działań, nie mogą zostać osiągnięte przy
zastosowaniu innych działań, korzystniejszych z punktu widzenia interesów
środowiska, ze względu na negatywne uwarunkowania wykonalności technicznej lub
nieproporcjonalnie wysokie koszty w stosunku do spodziewanych korzyści.
3.1.3

Wody podziemne

Obszar Gminy Poniatowa położony jest w zasięgu kredowego Głównego Zbiornika
Wód Podziemnych –GZWP 406- Zbiornik Niecka Lubelska obejmujący tereny na zachód od
doliny Wieprza o pow. 6650km2,, w tym 1100km2, -projektowane Obszary Najwyższej
Ochrony i 3310km2 – projektowane Obszary Wysokiej Ochrony- zbiornik szczelinowoporowy o zasobach 1330 tys.m3 /d i średniej głębokości ujęć wynoszącej 85m. GZWP Nr 406
stanowi źródło wody pitnej wysokiej jakości, wymagających prawnej i faktycznej ochrony.
Charakteryzuje się wielką powierzchnią, głębokością zbiornika do ok.100 -150m i najczęściej
płytkim /od kilku do około 20m/ występowaniem na przeważającym obszarze swobodnego
lustra wody, niską naturalną odpornością na infiltrację zanieczyszczeń antropogenicznych,
tworzeniem zasobów wód podziemnych przez infiltrację wód opadowych na całym
obszarze zbiornika, skierowanym na zewnątrz systemem drenażu naturalnego -do rzek
granicznych /Bugu i Wieprza oraz Wieprza i Wisły /i ich dopływów oraz poza SW i N
granice zbiornika, szybką wymianą wód w ośrodku skalnym wynikającą ze szczelinowoporowego charakteru tego ośrodka, wysoką jakością wód podziemnych, rolniczym
charakterem regionu o niewielkim stopniu uprzemysłowienia i urbanizacji oraz wysokimi
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walorami przyrodniczymi. Naturalne warunki ochrony kwalifikują w/w GZWP do obszaru
o wysokim poziomie zagrożenia jakości wód podziemnych ze względu na brak nadkładu
czwartorzędowego nad wodonoścem lub jego nieciągłość występowania i znaczną
przepuszczalność. Na projektowanym obszarze ochrony nie powinny być kontynuowane
lub podejmowane działania, które stwarzają zagrożenia dla wód podziemnych, natomiast
podmioty prowadzące działalność gospodarczą generującą ścieki, odpady lub stwarzające
nadzwyczajne zagrożenia dla środowiska w przypadku awarii powinny być poddawane
przeglądom ekologicznym. Szczególnie niebezpieczeństwo dla wód podziemnych stwarzają
rozszczelnione cysterny z paliwami, rozszczelnione szamba, niewłaściwe zrealizowane lub
niewłaściwie eksploatowane składowiska odpadów. Obszary wychodni utworów
kredowych na powierzchnię topograficzną należą do obszarów bardzo silnego zagrożenia,
natomiast pozostałe obszary wierzchowinowe z cienkimi pokrywami lessowymi należą do
obszarów średniego zagrożenia wód kredowych. Zanieczyszczenia bakteriologiczne i
chemiczne z powierzchni terenu, po przejściu przez strefę aeracji i osiągnięciu powierzchni
lustra wody, wykorzystując skomplikowany i trudny do rozpoznania system szczelin, mogą
migrować na znaczne odległości. Wody podziemne w utworach górnej kredy mają charakter
warstwowo - szczelinowy. Występują one w spękanych marglach, wapieniach i opokach.
Przepływ wody odbywa się szczelinami, których wielkość i drożność jest różna w zależności
od litologicznego typu skał i genezy szczelin /wietrzeniowe, tektoniczne/. Maksymalna
strefa zawodnienia, która ma znaczenie dla eksploatacji wód podziemnych posiada
miąższość od 100 do 150 m. W strefach dyslokacji nieciągłych rozcinających do różnych
głębokości skały węglanowe możliwy jest zasięg krążenia na 200-300m. Na dużych
głębokościach na wskutek ciśnienia górotworu szczeliny ulegają zacieśnieniu i utwory górno
kredowe można traktować jako bezwodne. Największe dopływy są obserwowane w
przedziale 30,0-70,0m i takie głębokości mają w większości studnie wiercone tego rejonu.
Wody kredowe posiadają swobodne lustro wody. Lokalne napięcie może być wywołane
przez ilastą zwietrzelinę występującą na litej skale, nadkład nieprzepuszczalnych osadów
czwartorzędowych lub lite, niespękane bloki masywu skalnego. Kształt kredowego lustra
wody zależny jest od morfologii terenu. Statyczne lustro wód kredowych występuje na
bardzo zróżnicowanych wysokościach. W dolinach rzecznych stwierdza się je już na
głębokości kilku metrów pod powierzchnia terenu. Sporadycznie stwierdzono
samowypływy na 1-2m nad powierzchnię terenu. Na wysoczyznach kredowe lustro wody
najczęściej występuje na głębokościach 20-40m.
Obszar gminy leży w zasięgu jednolitych części wód podziemnych: JCWPd 88PLGW200088.
JCWPd 88 charakteryzuje się nadwyżką zasobów wód podziemnych w odniesieniu do
wielkości poboru, wynoszącego ponad 22 % wielkości zasobów. Na obszarze JCWPd nie
występują zanieczyszczenia wód podziemnych. Wody dobrej jakości, wymagają na ogół
prostego uzdatniania. Strefa aktywnej wymiany wód w obrębie kredy górnej sięga 100-150 m
p.p.t. Użytkowe poziomy wodonośne związane są z tą strefą. Wody o mineralizacji >1
g/dm3 występują w utworach kredy dolnej, jury oraz niektórych ogniw paleozoiku. Strop
kredy dolnej występuje na głębokości 550-1000 metrów.
W ramach krajowego monitoringu jakości wód podziemnych, w latach 2012 i 2014, Główny
Inspektor Ochrony Środowiska prowadził badania jakości wód podziemnych w w/w
jednolitych częściach wód podziemnych.
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Tabela nr 4. Ocena jakości wód podziemnych Gminy Poniatowa.

Nazwa JCWP

Stan Chemiczny

Stan Ilościowy

2012
JCWPd 88

DOBRY

DOBRY

2014
JCWPd 88

DOBRY

DOBRY

Źródło: Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód

podziemnych w dorzeczach w latach 2012–2014
3.1.4

Hałas

Hałas określa się jako wszystkie niepożądane, nieprzyjemne, dokuczliwe lub
szkodliwe drgania mechaniczne ośrodka sprężystego oddziaływujące za pośrednictwem
powietrza na organizm ludzki (w tym na organ słuchu i inne zmysły jak i inne elementy
organizmu człowieka). Hałas uważany jest za jeden z czynników zanieczyszczających
środowisko. W związku z rozwojem komunikacji, uprzemysłowieniem i postępującą
urbanizacją stanowi on dużą uciążliwość dla człowieka. Może powodować częściową lub
całkowitą utratę słuchu. Ponadto bywa przyczyną nadciśnienia, zaburzeń nerwowych,
zaburzeń w układzie kostno-naczyniowym, wywołuje zmęczenie, złe samopoczucie,
utrudnia wypoczynek.
Ze względu na środowisko oraz źródło generujące, hałas dzielimy na:
 komunikacyjny - generowany jest przez ruch drogowy, kolejowy i lotniczy;
 przemysłowy - generowany jest przez zakłady przemysłowe lub poszczególne
maszyny i urządzenia zlokalizowane na ich terenie;
 komunalny - generowany jest:
 wewnątrz budynków mieszkalnych przez węzły cieplne, kotłownie, stacje
transformatorowe, instalacje wodno-kanalizacyjne, windy, dźwigi, zsypy
śmieci;
 przez źródła znajdujące się w środowisku zewnętrznym: sklepy, restauracje,
dyskoteki, sygnały instalacji alarmowych, handlowych punktów obwoźnych
oraz sygnały dźwiękowe pojazdów uprzywilejowanych itd.

3.1.4.1

Hałas przemysłowy

Uciążliwość hałasu przemysłowego zależy od ilości źródeł powstawania, czasu pracy
tych urządzeń/zakładów, stopnia wytłumienia oraz wartości normatywnej dopuszczalnego
poziomu hałasu na danym terenie. Na hałas przemysłowy składają się wszelkie źródła
dźwięku znajdujące się na terenie zakładu. Rozróżniamy:
 hałas punktowy - źródła hałasu znajdują się na zewnątrz budynków, są to np.
wentylatory, sprężarki i inne urządzenia umieszczone na otwartej przestrzeni;
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 hałas wtórny - źródła hałasu znajdują się wewnątrz budynków (np. produkcyjnych),
gdzie hałas emitowany przez maszyny i urządzenia dostaje się do środowiska przez
ściany, strop, drzwi i okna;
 hałas dodatkowy - źródła hałasu znajdują się na zewnątrz budynków i są
spowodowane przez obsługę transportową zakładów (transport kołowy) oraz prace
dorywcze wykonywane poza budynkami zakładów (np. remonty).
Na terenie Gminy Poniatowa funkcjonują firmy, warsztaty, podmioty gospodarcze,
jednostki handlu detalicznego, osoby fizyczne, których działalność kształtuje klimat
akustyczny terenów bezpośrednio z nimi sąsiadujących.
3.1.4.2

Hałas komunikacyjny

Pod pojęciem hałasu drogowego rozumie się hałas pochodzący od środków
transportu poruszających się po wszelkiego rodzaju drogach niebędących drogami
kolejowymi w tym po torach tramwajowych. Jest to hałas typu liniowego. Stały wzrost ilości
pojazdów oraz natężenia ruchu komunikacyjnego spowodował, że zagrożenie hałasem
komunikacyjnym jest dużo większe niż hałasem przemysłowym.
Obszar Gminy Poniatowa jest stosunkowo dobrze skomunikowany wewnętrznie. Obszar ten
pocięty jest siecią dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Zewnętrzny układ
infrastruktury drogowej stanowi droga wojewódzka:
 drogi wojewódzkie:
 droga wojewódzka nr 832 – droga wojewódzka w województwie lubelskim,
powiatach opolskim (gmina
Opole
Lubelskie i gmina
Poniatowa)
i lubelskim (gmina Bełżyce). Jest połączeniem miasta Poniatowa z miastem
powiatowym Opole Lubelskie i z Lublinem oraz Bełżycami. Droga zaczyna się
w Woli Rudzkiej, a kończy w Krężnicy Okrągłej. Długość drogi to 17 km.
Na terenie gminy są także drogi powiatowe i zaliczamy do nich:
 2646L ul. 1-go Maja,
 2647L ul. 11 listopada,
 2552L i 2630L ul. Fabryczna,
 2237L i 2552L ul. Kraczewicka,
 2648L ul. Młodzieżowa,
 2552L ul. Nałęczowska i Wykotowa, Poniatowa – Wąwolnica,
 2619L Poniatowa- Darowne,
 2617L Poniatowa- Trzebiesza,
 2649L ul. Słoneczna,
 2650L ul. Szkolna,
 2614L Karczmiska – Wymysłów – Kolonia Niezabitów,
 2615L Głusko – Wolica – Kowala,
 2618L Opole Lubelskie – Grabówka – Plizin – Dąbrowa,
 2620L Emilcin – Ruda Maciejowska – Dębiny – Plizin,
 2630L Poniatowa (ul Fabryczna - część) – Chodel,
 2616L Kowala – Spławy – Łubki,
 2237L Poniatowa – Kraczewice – Szczuczki,
 2241L Poniatowa – Stoczki – Kierz.
Sieć dróg wojewódzkich i powiatowych uzupełniają drogi gminne.
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Według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U.2014, poz.112) terenami
podlegającymi ochronie akustycznej są tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
wielorodzinnej, zagrodowej, tereny szpitali, szkół, domów opieki społecznej, uzdrowisk oraz
tereny rekreacyjno-wypoczynkowe.
Przez teren gminy Poniatowa przebiega wąskotorowa linia kolejowa – Nadwiślańska
Kolej Wąskotorowa relacji Poniatowa- Karczmiska- Polanówka oraz Poniatowa- KarczmiskaNałęczów.
Tabela nr 5. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez
poszczególne grupy źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez straty,
lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne, wyrażone
wskaźnikami LAeq D i LAeq N, które to wskaźniki mają zastosowanie do ustalania i kontroli
warunków korzystania ze środowiska, w odniesieniu do jednej doby
Dopuszczalne poziomy hałasu w [dB]
Drogi lub linie
wypoczynkowe

Pozostałe obiekty i
działalność będąca źródłem
hałasu
LAeq D

Lp.

1.

Rodzaj terenu

a) Strefa ochronna „A”
uzdrowiska
b) Tereny szpitali poza
miastem

LAeq N

LAeq D

LAeq N

Przedział
czasu
odniesienia
równy 16
godzinom

Przedział
czasu
odniesienia
równy 16
godzinom

Przedział
czasu
odniesienia
równy
najmniej
korzystnym
godzinom
dnia kolejno
po sobie
następującym

50

45

45

40

61

56

50

40

Przedział
czasu
odniesienia
równy 1
najmniej
korzystnej
godzinie
nocy

a) Tereny zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej
2.

b) Tereny zabudowy
związane ze stałym lub
czasowym
pobytem
dzieci lub młodzieży
c)

Tereny

domów
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opieki społecznej
d) Tereny szpitali w
miastach
a) Tereny zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej
i
zamieszkania
zbiorowego
3.

b) Tereny zabudowy
zagrodowej

65

56

55

45

68

50

55

45

c) Tereny rekreacyjno –
wypoczynkowe
d)
Tereny
mieszkaniowo
–
usługowe

4.

Tereny
w
strefie
śródmiejskiej
miast
powyżej
100
tyś.
mieszkańców

LAeq D – równoważny poziom hałasu dla pory dnia w decybelach (dB)
LAeq N – równoważny poziom hałasu dla pory nocnej w decybelach (dB)
Przy ocenie klimatu akustycznego w zakresie hałasu komunikacyjnego wykorzystuje się
także opracowaną przez Państwowy Zakład Higieny skalę subiektywnej uciążliwości
zewnętrznych hałasów komunikacyjnych tj.:
 mała uciążliwość - LAeg ≤ 52 dB
 średnia uciążliwość - 52 dB < LAeg ≤ 62 dB
 duża uciążliwość - 63 dB < LAeg ≤ 70 dB
 bardzo duża uciążliwość - LAeg > 70 dB
Hałas komunikacyjny jest głównym źródłem zakłóceń klimatu akustycznego na terenie
gminy. Na drogach Gminy Poniatowa nie prowadzono pomiaru hałasu. Można jedynie
domniemywać, że na drogach Gminy Poniatowa normy hałasu nie zostały przekroczone,
gdyż ruch pojazdów jest zdecydowanie niższy niż na ulicach w większych miastach i
drogach krajowych.
Przekroczenie norm hałasu dopuszczalnego
akustycznych w obrębie tras komunikacyjnych.

3.1.5

powoduje

pogorszenie

warunków

Promieniowanie elektromagnetyczne
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Wśród zidentyfikowanych, szkodliwych dla środowiska, rodzajów promieniowania
powodowanego działalnością człowieka, wyróżnia się :
 promieniowanie jonizujące, pojawiające się w wyniku użytkowania zarówno
wzbogaconych, jak i naturalnych substancji promieniotwórczych w energetyce
jądrowej, ochronie zdrowia, przemyśle, badaniach naukowych,
 promieniowanie niejonizujące, pojawiające się wokół linii energetycznych
wysokiego napięcia, radiostacji, pracujących silników elektrycznych oraz instalacji
przemysłowych, urządzeń łączności, domowego sprzętu elektrycznego,
elektronicznego itp., nadmierne dawki promieniowania działają szkodliwie na
człowieka i inne żywe organizmy, stąd ochrona przed szkodliwym promieniowanie
jest jednym z ważnych zadań ochrony środowiska.
Znaczenie oddziaływania promieniowania niejonizującego w ostatnich latach rośnie.
Powodowane jest to przez rozwój radiokomunikacji oraz powstawanie coraz większej liczby
stacji nadawczych radiowych i telewizyjnych (operatorów publicznych i komercyjnych).
Dodatkowymi źródłami promieniowania niejonizującego są stacje bazowe telefonii
komórkowej,
systemów
przywoławczych,
radiotelefonicznych,
alarmowych
komputerowych itp., pokrywających coraz gęstszą siecią obszary dużych skupisk ludności,
jak również coraz powszechniej stosowane radiotelefony przenośne.
Wymieniony rozwój źródeł pól elektromagnetycznych powoduje zarówno ogólny
wzrost poziomu tła promieniowania elektromagnetycznego w środowisku, jak też
zwiększenie liczby i powierzchni obszarów o podwyższonym poziomie natężenia
promieniowania. Należy jednak stwierdzić, że wzrost poziomu tła elektromagnetycznego
nie zwiększa istotnie zagrożenia dla środowiska i ludności. W dalszym ciągu poziom
promieniowania w tle pozostaje wielokrotnie niższy od natężeń, przy których możliwe jest
jakiekolwiek szkodliwe oddziaływanie na organizm ludzki. Nie dotyczy to jednak pól
elektromagnetycznych w bezpośrednim otoczeniu wszelkiego rodzaju stacji nadawczych,
które lokalnie, w odległościach zależnych od mocy, częstotliwości i konstrukcji stacji, mogą
osiągać natężenie na poziomie uznawanym za aktywny pod względem biologicznym.
Zagrożenie promieniowaniem niejonizującym może być stosunkowo łatwo wyeliminowane
lub ograniczone pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej separacji przestrzennej
człowieka od pól przekraczających określone wartości graniczne. W przepisach
obowiązujących w Polsce ustalone są dopuszczalne poziomy elektromagnetycznego
promieniowania niejonizującego na terenach dostępnych dla ludzi. Szczególnej ochronie
podlegają obszary zabudowy mieszkaniowej, a także obszary, na których zlokalizowane są
szpitale, żłobki, przedszkola, internaty.
Na terenie Gminy Poniatowa Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie nie
przeprowadził badań wartości skutecznych natężeń pól elektrycznych promieniowania
elektromagnetycznego. Wartości PEM były badane w 2014 roku na sąsiednich obszarach i
wyniki przedstawiały się następująco:
 Puławy ul. Królewska - 0,12 V/m,
 Puławy ul. Skłodowskiej - 0,19 V/m
Analiza wyników badań przeprowadzonych na sąsiednim obszarze nie wykazała
przekroczeń dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego
wynoszącej 7 V/m, określonej 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). W związku z powyższym można domniemywać, że na analizowanym obszarze te
wartości także nie są przekroczone.
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3.1.6

Budowa geologiczna i gleby

Gmina Poniatowa pod względem fizycznogeograficznym jest położona w większości
w obrębie Równiny Bełżyckiej, a jedynie jej południowo-zachodni fragment (w tym całe
miasto Poniatowa) znajduje się w granicach Kotliny Chodelskiej. Mezoregiony te są
elementami makroregionu Wyżyny Lubelskiej.
Obszar gminy Poniatowa znajduje się w zasięgu Niecki Lubelskiej, gdzie w budowie
geologicznej podstawowe znaczenie mają utwory górnej kredy. Zasadniczy profil
powierzchniowy budowy geologicznej tworzą wychodnie mastrychtu, wykształcone
głównie w postaci margli, opok i opok marglistych. Erozyjne obniżenia utworów kredowych
w obszarze północnym, wschodnim, zachodnim i południowo-zachodnim pokrywają zwarte
powierzchnie lessów i utworów lessopodobnych. W erozyjnych obniżeniach dolinnorzecznych znajdują się piaski i gliny deluwialne oraz piaski wodnolodowcowe w wyższych
partiach, w niższych partiach występują holoceńskie namuły, mchy i piaski pylaste.
Z surowców naturalnych na terenie gminy Poniatowa znaczenie gospodarcze odgrywają
jedynie złoża surowców skalnych:




w rejonie Kowali II - surowce węglanowe (opoki, margle),
w Poniatowej Wsi, Poniatowej Kolonii i Kocianowie – surowce okruchowe (piaski).

W przeważającej części gminy, tj. w granicach Równiny Bełżyckiej, rzeźba terenu jest dość
monotonna. Cechuje ją słabe rozczłonkowanie powierzchni i niewielkie deniwelacje (5-15m).
Kluczowym elementem krajobrazu są występujące w kilku poziomach wysokościowych
(210-215 m n.p.m.; 220-225 m n.p.m.), rozległe powierzchnie wierzchowinowe. Wysoczyzny
przechodzą łagodnie w proste, wyrównane stoki, urozmaicone jedynie przez suche doliny
denudacyjne o dość szerokich, nieckowatych dnach, płaskich zboczach i niewielkich
spadkach. Bardziej urozmaicona rzeźba występuje w strefie krawędziowej Równiny
Bełżyckiej (zachodnia i południowa część gminy). Deniwelacje sięgające miejscami 50 m
(okolice wsi Kowala) przyczyniają się do większego rozczłonkowania obszaru. Stoki rozcięte
są miejscami przez system suchych dolin erozyjno-denudacyjnych oraz młodych rozcięć
erozyjnych. Strefa krawędziowa jest również obszarem alimentacji dla większości cieków
występujących na obszarze gminy: Kowalanki, Poniatówki, Wronówki. Doliny tych rzek w
górnym biegu są stosunkowo głębokie, wąskie, miejscami stromościenne. Większe
deniwelacje niż w centralnej części gminy (ok 30 m.) i rozczłonkowanie powierzchni, cechuje
również północną, peryferyczną jej część. Ze względu na obecność w podłożu utworów
lessowych i lessopodobnych, okolice Niezabitowa, Kocianowa i Ludwinowa wyróżniają się
obecnością dość głęboko wciętych, wąskich dolin erozyjno-denudacyjnych oraz młodych
rozcięć erozyjnych okresowo prowadzących wodę. Formy te stanowią zamknięcie systemu
wąwozowego uchodzącego do rzeki Bystrej. W obrębie Kotliny Chodelskiej rozwinęły się
zjawiska krasowe wśród których dominują werteby – niewielkich rozmiarów, koliste lub
eliptyczne zagłębienia bezodpływowe. Obszar ich występowania jest jednak ograniczony,
największe skupisko wertebów znajduje się w okolicach Plizina oraz na północ od Lasu
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Kowalskiego (między Poniatową, Sporniakiem, a Kowalą). Na międzyrzeczu Poniatówki i
Wronówki występują ponadto, wydmy śródlądowe, najczęściej dość niskie, rzadko tworzące
wyraźne wzniesienia (z wyjątkiem tzw. Ruskiej Góry – 12 m będącej wydmą paraboliczną na
północ od Dąbrowy Wronowskiej). Najwyżej wyniesiony punkt na terenie gminy stanowi
jedna z kulminacji w obrębie rozległego zrównania wierzchowinowego we wschodniej
części gminy, w rejonie wsi Poniatowa-Kolonia – 231 m n.p.m. Teren najniżej położony
w gminie – 154,5 m n.p.m. – znajduje się w dnie doliny Wronówki na południowy-zachód od
Plizina.
Struktura glebowa gminy Poniatowa odzwierciedla budowę geologiczną i położenie na
obszarze dwóch różnych jednostek fizycznogeograficznych. Północna i centralna część
gminy, położona w obrębie Równiny Bełżyckiej, charakteryzuje się dobrymi glebami
płowymi i bruatnymi, utworzonymi z lessów i utworów lessowatych. W części południowej
występują gleby bielicoziemne wytworzone z różnych utworów piaszczystych. W dolinie
Kowalanki i Kraczewianki występują czarne ziemie wytworzone z pyłów zwykłych oraz
rzadziej gleby torfowe i mady.
Wśród gruntów rolnych dominują dobre gleby klasy bonitacyjnej IIIa i IIIb – w północnej i
centralnej części gminy, należące do kompleksu pszennego dobrego. W południowej części
gminy gleby należą do V klasy bonitacyjnej i kompleksu żytniego słabego. Większość
użytków zielonych gminy Poniatowa zaliczono do IV i V klasy bonitacyjnej. Przeważają
użytki zielone średnie i słabe występujące głównie w dolinach małych cieków.
Zanieczyszczenia gleby występują głównie na terenie największych zakładów
przemysłowych w Poniatowej przy ul. Fabrycznej i Przemysłowej. Ponadto na terenach po
Zakładach Elektromaszynowych EDA niekiedy zdarzają się awarie poprzemysłowe, przez
co do gleby przedostają się szkodliwe substancje. Przy stacjach benzynowych z
nieszczelnych zbiorników paliw wydostają się substancje ropopochodne, które również są
przyczyną poważnego zanieczyszczenia terenu. Również transport samochodowy generuje
wiele zanieczyszczeń m.in. substancje ropopochodne, czy metale ciężkie.
Istotnym źródłem zanieczyszczeń gleb są wysypiska śmieci. W mieście Poniatowa wokół
stawów i w lasach są tworzone dzikie wysypiska śmieci. Na obszarze wiejskim, w
Poniatowej Wsi składowisko odpadów również powoduje zanieczyszczenie okolicznych
terenów.
Badania jakości gleb ornych realizowane w ramach programu „Monitoring
chemizmu gleb ornych w Polsce w latach 2010 – 2012” prowadzone były przez Instytut
Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach na
zlecenie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska i sfinansowane przez Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Na omawianym terenie
był zlokalizowany punkt pomiarowo badawczych w miejscowości Poniatowa Wieś. Badany
profil glebowy wykazał duże zróżnicowanie zasobności w przyswajalne formy składników
nawozowych (fosfor, potas, magnez) wynikające z warunków naturalnych oraz stosowanego
poziomu nawożenia. Nie wykazano pogorszenia wskaźników zasobności gleb w P, K i Mg.
Gleby użytków rolnych nie były nadmiernie zasolone i zanieczyszczone siarką. Zawartości
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siarki przyswajalnej w zdecydowanej większości profili były niskie, co w przypadku
wrażliwych roślin może skutkować deficytami siarki. Gleby użytków rolnych nie były
zanieczyszczone metalami śladowymi i WWA. W przypadku niklu, chromu, baru i kobaltu
nie zaobserwowano przekroczeń dopuszczalnych zawartości. W przypadku żadnego z
analizowanych pierwiastków śladowych nie zaobserwowano, na przestrzeni 15 lat, trendu
akumulacji w warstwie powierzchniowej gleb obszarów użytkowanych rolniczo.
Wyniki badań potwierdzają potrzebę wprowadzenia programów wapnowania oraz
systemów produkcji i agrotechniki sprzyjających gromadzeniu materii organicznej w glebie.
Zakwaszenie gleb oraz niedostatek próchnicy są istotniejszymi zagrożeniami dla jakości gleb
niż poziom potencjalnie toksycznych zanieczyszczeń.
3.1.7

Warunki klimatyczne

Wpływ na kształtowanie się klimatu na obszarze gminy Poniatowa ma powietrze
polarno-morskie stanowiące łącznie ok. 90% częstości występowania wszystkich typów mas
powietrza. Najzimniejszym miesiącem jest styczeń (-3,6°C), najcieplejszym – lipiec (17,9°C), a
amplituda temperatur rocznych wynosi 22°C. Charakterystyczną cechą klimatu tego obszaru
jest długi czas trwania okresów: letniego (100-110 dni) i wegetacyjnego (okres ze średnią
dobową temperaturą powietrza powyżej 5°C trwa tutaj ok. 220 dni). Opady w ciągu roku
rozłożone są nierównomiernie – z rocznej sumy opadu 600 mm na lato przypada 230-240
mm. Pokrywa śnieżna tworzy się zwykle w ostatniej dekadzie listopada lub w pierwszej
grudnia, zanika zaś między 10 a 20 marca. Długość trwania pokrywy śnieżnej na terenie
gminy wynosi średnio 80-90 dni.
Topoklimat (klimat lokalny) jest modyfikacją mezoklimatu przez warunki naturalne
konkretnego miejsca. Obszary wierzchowinowe gminy mają jednolity topoklimat. Duże
rejony o klimacie lokalnym kształtowanym przez suche podłoże stanowią i mogą stanowić
podstawę lokalizacji zabudowy mieszkaniowej. Są to tereny o najkorzystniejszych
warunkach klimatycznych dla zdrowia człowieka. W terenach zagłębień bezodpływowych,
dolin rzecznych i terenach płytkiego zalegania wód wierzchówkowych następuje
pogorszenie warunków biotopoklimatycznych Do tych naturalnych zagłębień terenowych,
napływają w czasie bezwietrznych i bezchmurnych nocy masy chłodnego powietrza,
powodując zjawisko inwersji termicznej. Średnie wartości temperatur w dolinach są niższe
niż na wierzchowinach, a wilgotność względna większa. Są to tereny o niekorzystnych
warunkach dla zabudowy, ale bardzo ważnych dla rolnictwa na użytkach zielonych.
Specyficzny klimat wnętrza kompleksów leśnych nie ma znaczenia dla planów
urbanizacyjnych, zaś należy tu podkreślić korzystne oddziaływanie lasów na tereny
sąsiednie (łagodzący wpływ na temperatury ekstremalne, wilgotność powietrza,
przewietrzanie, zawartość tlenu i olejków eterycznych). Wpływ na klimat lokalny ma
również oddziaływanie antropogeniczne. W obszarze gminy Poniatowa różnorodność form
rzeźby i pokrycia terenu w istotny sposób modyfikuje warunki klimatyczne. Poza tym
najkorzystniejszymi cechami wyróżniają się zbocza o ekspozycji południowej, południowowschodniej i południowo-zachodniej. Najbardziej niekorzystne są zbocza o ekspozycji
północnej, a zwłaszcza wąwozy i doliny rzeczne. Są to obszary o znacznie gorszych
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warunkach insolacyjnych i termiczno-wilgotnościowych, dużych amplitudach temperatur
dobowych i rocznych, narażone na spływy i stagnację zimnego powietrza. Występują tu
często inwersje termiczne i przymrozki radiacyjne.
Powietrze w gminie Poniatowa spełnia wszystkie normy dopuszczalnego zanieczyszczenia,
jedynie w obszarach gęstej zabudowy występuje zjawisko „niskiej emisji” – zanieczyszczeń
pochodzenia komunikacyjnego oraz gazów i pyłów pochodzących z kotłowni domowych i
pieców grzewczych.
Do głównych źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza w gminie Poniatowa zalicza się:



kotłownie niewielkich zakładów zlokalizowanych na terenie byłych Zakładów
Elektromaszynowych EDA,





kotłownia SFW Energia Sp. z o.o. Zakład ciepłowniczy Poniatowa,

3.1.8

kotłownie obiektów publicznych i paleniska domowe na obszarze wiejskim gminy,
transport samochodowy oraz ciągniki rolnicze.
Ochrona przyrody i roślinność

W granicach gminy Poniatowa występują następujące formy ochrony przyrody,
wyznaczone na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody: obszary
chronionego pomniki przyrody i obszary Natura 2000 i użytki ekologiczne.
3.1.8.1 Obszary NATURA 2000
Opole Lubelskie
Kod obszaru PLH060054, powierzchnia 2724,4 ha
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa
Siedliskowa)
Opole Lubelskie leży w Kotlinie Chodelskiej. Budynek Liceum Ogólnokształcącego w Opolu
Lubelskim wybudowany został w XVII wieku jako pałac Lubomirskich. Ostatni remont
dachu przeszedł w latach 2001-2002. Zabudowania szkolne (pałacowe) stanowią istotne
miejsce rozrodu nietoperza nocka dużego z II załącznika Dyrektywy Siedliskowej. Obszar
obejmuje też tereny żerowisk nietoperzy poza miastem.
Zagrożenia:
Do najpoważniejszych zagrożeń należą: uszczelnianie wlotów do kryjówek, remonty i
przebudowa schronień nietoperzy szczególnie w okresie ich rozrodu, wykorzystanie
toksycznych środków ochrony drewna i nadmierne udostępnianie turystyczne kryjówek,
eutrofizacja siedliska spowodowana rolnictwem lub przemysłem wywołana przez zmiany
gatunkowe w podszycie leśnym, potencjalna wycinka drzew przydrożnych
Ważne dla Europy gatunki zwierząt z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym
gatunki priorytetowe(*): nocek duży – ssak
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Cele działań ochronnych
Utrzymanie populacji nocka dużego na poziomie 50 – 500 sztuk. Wyeliminowanie zagrożeń
w postaci ewentualnego nieumyślnego zniszczenia kolonii wskutek nieautoryzowanej
penetracji, wandalizmu lub niewłaściwie przeprowadzonego remontu dachu lub poddasza.
Zachowanie potencjalnych żerowisk kolonii oraz przeciwdziałanie zagrożeniom dla tras
przelotu przedmiotu ochrony Poszerzenie wiedzy na temat miejsc żerowania oraz tras
przelotu przedmiotu ochrony (zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Lublinie z dn. 29.04.2014r.).
3.1.8.2

Obszary Chronionego Krajobrazu

Chodelski Obszar Chronionego Krajobrazu – utworzony został w 1990 roku, w granicach
gminy Poniatowa zajmuje powierzchnię 1 139,1 ha. OCK stanowi ogniwo łączące ciąg
obszarów chronionych wzdłuż prawego brzegu Małopolskiego Przełomu Wisły. Obejmuje
swym zasięgiem obszary o bardzo urozmaiconym sposobie użytkowania gruntów, gdzie
przeplatają się obszary leśne, łąkowe i uprawne położone nad rzeką Chodelka. Rozległe
obszary malowniczej doliny rzeki Chodelki pokrywają zespoły mezotorficznych łąk, lasów i
upraw rolnych z sadami owocowymi. Zbiorowiska leśne reprezentowane są przede
wszystkim przez bory mieszane, lasy olszowe oraz łęgowe. Tutejszą przyrodę wyróżniają
wilgotne tereny łąkowe i torfowiskowe ze stanowiskami rzadkich gatunków drzew takich
jak: dąb szypułkowy, brzoza czarna, sosna zwyczajna czy kasztanowiec biały. Badania
faunistyczne wykazały duże bogactwo fauny, w szczególności obfitość występowania
różnych gatunków owadów, w tym stosunkowo rzadkich motyli i trzmieli oraz małych
kręgowców. Są to tereny o specjalnych walorach krajobrazowych. Walory kulturowe
Chodelskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu wzbogaca istnienie obiektów zabytkowych:
wczesnohistoryczne grodzisko we wsi Chodlik – zwane także Troją Północy, dwa względnie
zachowane zespoły pałacowo-parkowe oraz kilka pozostałości po takich obiektach.
Podstawą walorów turystyczno-rekreacyjnych jest stosunkowo mało zmienione środowisko
przyrodnicze omawianego obszaru, a także brak typów nieodwracalnej degradacji jego
elementów mogących wpływać na warunki wypoczynku.
Czynną ochronę ekosystemów Obszaru prowadzi się poprzez1:
1) zachowanie oraz poprawę stosunków wodnych poprzez ograniczanie nadmiernego
odpływu wód, gospodarowanie zasobami wodnymi w sposób uwzględniający potrzeby
ekosystemów wodnych i wodnobłotnych, zachowanie naturalnego charakteru rzek, cieków
wodnych, zbiorników wodnych i starorzeczy, ochronę funkcji obszarów źródliskowych o
dużych zdolnościach retencyjnych, zachowanie lub przywracanie dobrego stanu
ekologicznego wód;

1

Uchwała nr VI/83/2015 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dn. 27.03.2015 w sprawie Chodelskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu- Dz.Urz. Województwa Lubelskiego poz. 1597
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2) zachowanie lub odtwarzanie różnorodności biologicznej właściwej dla danego typu
ekosystemu, głównie poprzez zachowanie lub przywracanie właściwego stanu siedlisk
przyrodniczych oraz siedlisk roślin, zwierząt lub grzybów;
3) ochronę i kształtowanie zadrzewień, ze szczególnym uwzględnieniem zadrzewień
nadwodnych i śródpolnych;
4) ochronę specyficznych cech krajobrazu doliny Chodelki, w tym meandrów rzeki,
starorzeczy, naturalnych form rzeźby terenu (wydmy, doliny, głazy narzutowe);
5) tworzenie i ochronę korytarzy ekologicznych, umożliwiających migrację gatunków;
6) kształtowanie zagospodarowania przestrzennego w sposób umożliwiający zachowanie
walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz wartości kulturowych, w szczególności
przez: ochronę otwartej przestrzeni przed nadmierną zabudową, zachowanie ciągłości
korytarzy ekologicznych, kształtowanie zalesień w sposób optymalny dla ochrony
różnorodności biologicznej i walorów krajobrazowych, ochronę punktów, osi i przedpoli
widokowych, usuwanie lub przesłanianie antropogenicznych elementów dysharmonijnych
w krajobrazie;
7) dążenie do rewitalizacji zespołów zabudowy, w tym układów zabytkowych,
propagowanie tradycyjnych cech architektury; 8) eliminowanie lub ograniczanie źródeł
zagrożeń, w szczególności powietrza, wód i gleb, poprzez usuwanie zanieczyszczeń
antropogenicznych, kształtowanie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej, promowanie
sposobów gospodarowania gruntami, ograniczających erozję gleb.
Na Obszarze zakazuje się:
1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor i legowisk, innych schronień i
miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz
wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarka rolną, leśną, rybacką i
łowiecką;
2) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli
nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa
ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub
naprawy urządzeń wodnych;
3) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac
związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub
przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem
urządzeń wodnych;
4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody
lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka
wodna lub rybacka;
5) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych;
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6) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek,
jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów
służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej.
W Chodelski Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje południową i zachodnią część
miasta.
3.1.8.3 Pomniki przyrody
Na terenie Gminy Poniatowa zlokalizowane są 2 pomniki przyrody. Są to pojedyncze
drzewa.
Tabela nr 6. Pomniki przyrody w Gminie Poniatowa
Lp

Opis Pomnika Przyrody

Miejscowość

1.

dąb szypułkowy

Niezabitów

2.

lipa drobnolistna

Kowala Pierwsza

Źródło: RDOŚ Lublin

3.1.8.4 Przyrodniczy system Gminy Poniatowa
Przyrodniczy system Gminy Poniatowa obejmuje następujące obszary:
 korytarz ekologiczny doliny Kowalanki - jest to początkowy odcinek doliny
Kowalanki łączący teren gminy Poniatowa z obszarami ekologicznymi na terenie
gminy Karczmiska i dalej w kierunku Korytarza Ekologicznego Środkowej Wisły.
Teren wskazany do ochrony jako użytek ekologiczny;
 korytarz ekologiczny doliny bezimiennego cieku spod Kraczewic - jest to głęboko
wcięta, wąska dolina. Teren częściowo wskazany do ochrony jako użytek
ekologiczny;
 korytarz ekologiczny doliny Poniatówki - Dolina Poniatówki umożliwia migracje
roślin i zwierząt w kierunku Korytarza Ekologicznego Środkowej Wisły. Teren
wskazany do ochrony jako użytek ekologiczny;
 korytarz ekologiczny doliny Wronówki - jest to początkowy odcinek doliny
Wronówki łączący teren gminy Poniatowa z obszarami ekologicznymi na terenie
gminy Opole Lubelskie i dalej w kierunku Korytarza Ekologicznego Środkowej
Wisły. Teren wskazany do ochrony jako użytek ekologiczny.
W granicach obszaru ochrony ekologicznej obowiązuje:
1) podporządkowanie zasad zagospodarowania funkcjom stabilizującym równowagę
przyrodniczą i ochronę środowiska, dopuszczając jako uzupełniające: rekreację, ciągi piesze,
spacerowo-widokowe, gospodarkę leśną oraz stawowo-łąkową,
2) utrzymanie dotychczasowego, naturalnego sposobu zagospodarowania określonych
fragmentów dolin rzecznych.

3.1.9 Zabytki i dobra materialne
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Na terenie Gminy Poniatowa występują zabytki kultury materialnej, należą do nich:
 kościół parafialny kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa,
dzwonnica, drzewostan w obrębie ogrodzenia cmentarza przykościelnegomiejscowość Kraczewice Prywatne,
 zespół pałacowo-parkowy: pałac z wyposażeniem wnętrz (dekoracja sztukateryjna, 2
piece kaflowe i kominek), park krajobrazowy– miejscowość Kraczewice Prywatne,
 Nałęczowska Kolej Dojazdowa na trasie: Nałęczów- Karczmiska- Rozalin-Opole
Lubelskie, Rozalin- Poniatowa, Karczmiska- Wilków, obejmująca: torowisko z torami
i rozjazdami, 8 mostów, 2 wiadukty, 3 przepusty, 6 budynków stacji Karczmiska,
dawny budynek stacji Karczmiska, budynek stacji Opole Lub., budynek mieszkalny
na stacji Rozalin, budynek stacji Poniatowa, 5 semaforów kratownicowych, wagę
platformową na stacji Karczmiska,
 zespół dworsko-parkowy: pozostałości parku ze stawem i kanałem w miejscowości
Niezabitów,

4. Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku
realizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Poniatowa na
lata 2017-2023”
Realizacja ustaleń projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji przyczyni się do
zrównoważonego wzrostu gminy poprzez adresowane wsparcie dla przedsięwzięć w celu
rozwiązania zidentyfikowanych problemów społecznych, przestrzennych, środowiskowych
i gospodarczych gminy. Program Rewitalizacji zakłada koncentrację działań rozwojowych
samorządu gminy w określonych sferach strategicznej interwencji. Brak ich realizacji może
negatywnie oddziaływać na dalszy rozwój gminy. Największe efekty powinno się uzyskać w
sferze społecznej, gospodarczej i środowiskowej. Do potencjalnych zmian zachodzących w
gminie w przypadku braku realizacji założeń zawartych w Lokalnym Programie
Rewitalizacji zalicza się:
 pogorszenie się sytuacji gospodarczej w gminie, poprzez zmniejszenie się jej
atrakcyjności dla inwestorów i brak powstawania nowych firm, czego konsekwencją
będzie wzrost bezrobocia, co z kolei przyczyni się do pogorszenia jakości życia
mieszkańców;
 pogorszenie lokalnego krajobrazu w wyniku braku rewitalizacji obszarów
zdegradowanych;
 pogorszenia atrakcyjności gminy związanej z brakiem wystarczającej liczby
ośrodków pełniących funkcje kulturalne i rekreacyjne;
 wzrost niezadowolenia mieszkańców, spowodowany ograniczoną możliwością
spędzania czasu wolnego;
 pogorszenie atrakcyjności gminy przez wzrost degradacji obiektów zabytkowych i
pozostałych budynków;
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 wzrost zanieczyszczenia powietrza poprzez brak realizacji zadań z zakresu
termomodernizacji budynków;
 ograniczony dostęp do właściwej infrastruktury, usługowej, oświatowej, kulturalnej i
rekreacyjno-wypoczynkowej;
 pogorszenie jakości wód powierzchniowych;
 powiększające się zagrożenie dotyczące bezpieczeństwa mieszkańców.

5.
Cele
ochrony
środowiska
ustanowione
na
szczeblu
międzynarodowym i krajowym istotne z punktu widzenia
projektowanego dokumentu oraz sposoby w jakich te cele i problemy
środowiska zostały uwzględnione podczas jego opracowania
5.1 Ocena spójności celów Lokalnego Programu Rewitalizacji z celami
ustanowionymi w dokumentach rangi międzynarodowej
Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego
włączeniu społecznemu. (komunikat Komisji Europejskiej z dnia 3.03.2010 r.)
Strategia Europa 2020 obejmuje trzy wzajemnie ze sobą powiązane priorytety: rozwój
inteligentny, rozwój zrównoważony oraz rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu.
Rozwój inteligentny to rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji. Realizacja
tego priorytetu wymaga podniesienia jakości edukacji, poprawy wyników działalności
badawczej, wspierania transferu innowacji i wiedzy w Unii, pełnego wykorzystania
technologii informacyjno - komunikacyjnych, a także wdrażania innowacji w formie
produktów i usług, które służyć będą wzrostowi gospodarczemu, tworzeniu nowych miejsc
pracy i rozwiązywaniu problemów społecznych w Europie i na świecie.
Rozwój zrównoważony oznacza wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z
zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej. Jako główne cele
wskazuje się: przeciwdziałanie zmianom klimatu poprzez ograniczenie emisji gazów
cieplarnianych, rozwój technologii przyjaznych środowisku, poprawę efektywności
energetycznej oraz większe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Dzięki takiemu
podejściu Europa będzie mogła prosperować w niskoemisyjnym świecie ograniczonych
zasobów, jednocześnie zapobiegając degradacji środowiska, utracie bioróżnorodności i
niezrównoważonemu wykorzystywaniu zasobów.
Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu oznacza wspieranie gospodarki o
wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną. Niezbędne
jest wzmocnienie pozycji obywateli poprzez zapewnienie wysokiego poziomu zatrudnienia,
inwestowanie w kwalifikacje oraz modernizowanie rynków pracy, systemów szkoleń i
ochrony socjalnej, zwalczanie ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz zmniejszenie
nierówności w obszarze zdrowia.
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„Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Poniatowa” będzie wspierać osiąganie celów
Strategii „Europa 2020” w obrębie wszystkich trzech priorytetów, a wspieranie to będzie
odbywać się równolegle na wielu płaszczyznach.
Europejski program walki z ubóstwem
Program ma na celu zapewnienie spójności społecznej i terytorialnej, tak aby korzyści
płynące ze wzrostu gospodarczego i zatrudnienia były dostępne dla całej społeczności a
osoby ubogie i wykluczone społecznie mogły aktywnie uczestniczyć w życiu społeczeństwa.
Spójność obu dokumentów przejawia się tym, że rewitalizacja projektów zawartych w LPR
przyczyni się do włączenia osób ubogich i wykluczonych społecznie w aktywne życie
społeczne.

Decyzja 1600/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lipca 2002 r.
ustanawiająca szósty wspólnotowy program działań w zakresie środowiska naturalnego
Decyzja 1600/2002 WE ustala zadania i obszary priorytetowe w zakresie:
 działania w sprawie przyrody i różnorodności biologicznej,
 działania w sprawie środowiska naturalnego, zdrowia i jakości życia,
 przeciwdziałanie zmianom klimatycznym,
 działanie w sprawie zagadnień międzynarodowych,
 działanie w sprawie zrównoważonego wykorzystania i gospodarowania zasobami
naturalnymi i odpadami.
Spójność obu dokumentów przejawia się:
 w odniesieniu do klimatu- realizacją celu strategicznego ze sfery środowiskowej:
Racjonalne korzystanie z zasobów naturalnych i poszanowanie środowiska
przyrodniczego,
 w odniesieniu do środowiska naturalnego- dążeniem do wysokiego poziomu
ochrony wód powierzchniowych i gruntowych poprzez rozwój kanalizacji sanitarnej,
a także dążeniem do osiągnięcia lepszej jakości powietrza poprzez
termomodernizację obiektów użyteczności publicznej,
 w odniesieniu do przyrody- uwzględnienie obszarów chronionych, realizacją celu
strategicznego ze sfery środowiskowej: Racjonalne korzystanie z zasobów
naturalnych i poszanowanie środowiska przyrodniczego.
Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk
naturalnych oraz dzikiej fauny i flory (tzw. Dyrektywa siedliskowa)
Celem Dyrektywy jest zachowanie siedlisk naturalnych i gatunków będących
przedmiotem zainteresowania Wspólnoty w stanie sprzyjającym ochronie lub w celu
odtworzenia takiego stanu. Dyrektywa wspiera zachowanie różnorodności biologicznej z
uwzględnieniem wymagań gospodarczych, społecznych, kulturalnych i regionalnych. Dla
realizacji celu, na terenie wszystkich państw UE wyznaczane są specjalne obszary ochrony,
tworzące spójną europejską sieć ekologiczną (Sieć Natura 2000). Sieć, złożona z terenów, na
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których znajdują się typy siedlisk przyrodniczych wymienione w załączniku I Dyrektywy i
siedliska gatunków wymienione w załączniku II, umożliwi zachowanie tych typów siedlisk
przyrodniczych i siedlisk gatunków we właściwym stanie ochrony w ich naturalnym
zasięgu lub, w stosownych przypadkach, ich odtworzenie. Państwa członkowskie
zobowiązane są do podjęcia odpowiednich działań, w celu uniknięcia na specjalnych
obszarach ochrony pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, jak
również w celu uniknięcia niepokojenia gatunków, dla których obszary te zostały
wyznaczone. Plany lub przedsięwzięcia, które nie są bezpośrednio związane lub konieczne
do zagospodarowania obszaru Natura 2000, ale które mogą na nie w istotny sposób
oddziaływać, zarówno oddzielnie, jak i w połączeniu z innymi planami lub
przedsięwzięciami, podlegają odpowiedniej ocenie ich skutków dla danego obszaru, z
punktu widzenia założeń jego ochrony.
Przewidziane w LPR działania na rzecz ochrony poprawy jakości wód w znaczący
sposób przyczyniać się będą do osiągnięcia celów Dyrektywy. Jednocześnie realizacja
przedsięwzięć polegających na budowie lub modernizacji dróg mogą osłabić cele
środowiskowe zawarte w Dyrektywie, wchodząc w konflikt z ochroną siedlisk i gatunków,
szczególnie w przypadku realizacji działań na obszarach Natura 2000 lub w ich otoczeniu.
Ponieważ we wskazanych wyżej obszarach, LPR przewiduje działania, które mogą osłabiać
osiągnięcie celów Dyrektywy, konieczne jest wprowadzenie do tekstu dokumentu zapisów
gwarantujących, że rozwój infrastruktury technicznej (transportowej, energetycznej,
komunalnej, przeciwpowodziowej), a także rozwój turystyki, będą odbywać się z
uwzględnieniem potrzeb zachowania różnorodności biologicznej, zrównoważonego
użytkowania zasobów przyrody oraz wymogów ochrony obszarów cennych przyrodniczo,
w tym ich integralności i spójności.
Biorąc pod uwagę ochronę funkcji ekologicznych terenów oraz siedlisk i gatunków
hydrogenicznych i wyeliminowanie kolizji dróg twardych ze szlakami migracyjnymi
(korytarze ekologiczne) lub miejscami rozrodu i regularnego przebywania fauny z
jednoczesną poprawą bezpieczeństwa użytkowników dróg wskazane jest przeprowadzenie
audytów przyrodniczych w celu identyfikacji obszarów problemowych i zaproponowania
właściwych rozwiązań chroniących na etapie opracowywania inwestycji (np. właściwe
przepusty wodne zgodne z wymogami przepustów ekologicznych dla zwierząt stosowanie
rozwiązań, które zapewnią ochronę wód powierzchniowych i podziemnych).

5.2 Ocena spójności celów LPR z celami ustanowionymi w dokumentach
krajowych
Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016
Zapisy Polityki ekologicznej państwa – dokumentu wskazanego w ustawie z dn. 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2008 nr 25 poz. 150 ze zm.) jako
ustanawianego w celu stworzenia warunków niezbędnych do realizacji ochrony środowiska
w kraju – obejmują działania: o charakterze systemowym (uwzględnienie zasad ochrony
środowiska w strategiach sektorowych, aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska,
zarządzanie środowiskowe, udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony
środowiska, rozwój badań i postęp techniczny, odpowiedzialność za szkody w środowisku,
aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym), ukierunkowane na ochronę zasobów
naturalnych (ochrona przyrody, ochrona i zrównoważony rozwój lasów, racjonalne
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gospodarowanie zasobami wodnymi, ochrona powierzchni ziemi, gospodarowanie
zasobami geologicznymi) oraz poprawę jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego
(środowisko a zdrowie, jakość powietrza, ochrona wód, gospodarka odpadami,
oddziaływanie hałasu i pól elektromagnetycznych, substancje chemiczne w środowisku). W
obrębie każdego zagadnienia problemowego wskazany został główny cel lub cele o
charakterze strategicznym – w ramach celów średniookresowych do 2016 r. – oraz kierunki
działań na lata 2009-2012 wynikające z diagnozy stanu wyjściowego. Zamierzenia i
planowane kierunki działania w obszarze ochrony środowiska nie tylko stanowią
kontynuację prac podejmowanych wcześniej, ale wpisują się również w priorytety w skali
Unii Europejskiej.
Analiza spójności celów środowiskowych Polityki ekologicznej państwa z celami LPR
wskazuje na spójność przede wszystkim w ramach kierunku skoncentrowanego na
współpracy w zakresie ochrony środowiska i zabezpieczaniu przed sytuacjami
kryzysowymi. Nieliczne zdiagnozowane potencjalne konflikty związane są głównie z
„osłabiającym” wpływem na poszczególne cele środowiskowe kierunków związanych z
rozbudową infrastruktury, w tym infrastruktury wodnej i turystycznej, która najczęściej stoi
w sprzeczności z ochroną przyrody i ochroną wód. Osłabienie niektórych celów może być
również skutkiem rozwoju turystyki. Ostateczny wpływ zapisów LPR na cele Polityki
ekologicznej państwa będzie jednak uzależniony przede wszystkim od sposobu realizacji
zapisanych działań, ich zakresu, czy uwzględnienia na etapie wdrożeniowym niezbędnych
wymogów ochrony środowiska. Zakres oczekiwanej niespójności będzie więc
najprawdopodobniej mniejszy, a przedstawione wnioski mają charakter ostrzegawczozapobiegawczy i wynikają z ogólnego niejednokrotnie charakteru zapisów LPR.
Ograniczenie potencjalnych niespójności możliwe jest poprzez uwzględnienie w
dokumentach zapisów gwarantujących rozwój infrastruktury, inwestycji i turystyki przy
uwzględnieniu wymogów zrównoważonego użytkowania środowiska przyrodniczego oraz
ochrony różnorodności biologicznej i obszarów cennych przyrodniczo, w tym ich
integralności i spójności. W przypadku imprez sportowych znacznej rangi kluczową kwestią
pozostaje ich charakter, a przede wszystkim lokalizacja – poza obszarami o szczególnych
walorach przyrodniczych.
Strategia rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 20120 z perspektywą do 2030
roku
Strategia rozwoju Województwa Lubelskiego jako najważniejszy dokument strategiczny
regionu jest zapisem świadomych wyborów społeczności regionu, zorientowanych na
rozwiązanie głównych problemów i utrzymanie województwa na ścieżce trwałego i
zrównoważonego rozwoju oraz podnoszenie konkurencyjności. Obraz Województwa
Lubelskiego jako regionu zapewniającego dostęp do usług publicznych o wysokim
standardzie, o nowoczesnej i zaawansowanej technologicznie gospodarce oraz istotnego
partnera w procesie rozwoju Europy stanowi wizję dokumentu której osiągnięcie w roku
2020 wymaga skoncentrowania działań realizowanych w regionie w trzech celach
strategicznych. W horyzoncie 2020 r. strategiczne cele rozwoju regionu lubelskiego, których
realizacji będą służyły działania samorządu województwa, są określone następująco:
 Wzmacnianie urbanizacji regionu,
 Restrukturyzacja rolnictwa oraz rozwój obszarów wiejskich,
 Selektywne zwiększanie potencjału wiedzy, kwalifikacji,
technologicznego, przedsiębiorczości i innowacyjności regionu.

zaawansowania
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W ramach projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji najsilniejszego wzmocnienia
celów dokumentu wojewódzkiego należy oczekiwać w związku z realizacją priorytetów
związanych z sektorem zdrowia, edukacji oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
Strategia Rozwoju Kraju 2020. Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka,
sprawne państwo
Dokument ten szczególną uwagę zwraca na wymiar terytorialny podejmowanych działań
oraz wzmocnienie i lepsze wykorzystanie potencjałów regionalnych. Do 2020 r. nacisk
strategiczny zostanie położony głównie na wzmacnianie potencjałów, które w przyszłości
zagwarantują długofalowy rozwój, a nie tylko na alokację środków bezpośrednio w
dziedziny, w których występują największe deficyty.
Projekt LPR wyznacza ramy dla skutecznej interwencji publicznej ukierunkowanej na
wyznaczone obszary kryzysowe/ problemowe.

6.Przewidywane oddziaływanie na środowisko
6.1 Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji
projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających
ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody
Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Poniatowa na lata 2017-2023 wyznacza
ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko ze względu na ujęcie w przedmiotowym dokumencie działań polegających na:

 modernizacja i budowa dróg lokalnych i chodników,
 rozwój terenów zielonych jako przestrzeni do wypoczynku, rekreacji i turystyki,
 Poniatowa- Kraina Zdrowego Oddechu.
Realizacja tego typu przedsięwzięć nie oznacza jednak wystąpienia znaczących oddziaływań
na środowisko, lecz kwalifikuje tego typu przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko [w myśl art. 59 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i
jego ochronie… w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach. Ocena na tym etapie będzie miała charakter bardziej szczegółowy,
ponieważ znane będą wtedy dokładne parametry przedsięwzięcia. Na etapie strategicznej
oceny przeprowadzanej na potrzeby projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji, możliwe
jest jedynie wstępne oszacowanie wpływu na środowisko, w tym na obszary chronione
(obszar NATURA 2000), potwierdzenie lub wykluczenie potencjalnego znaczącego
negatywnego oddziaływania.
Z uwagi na fakt, iż na obecnym etapie sporządzania projektu Lokalnego Programu
Rewitalizacji Gminy Poniatowa, brak jest precyzyjnych informacji odnośnie parametrów
przedsięwzięć realizowanych w ramach projektów rewitalizacyjnych, omówione zostaną
prawdopodobne oddziaływania i potencjalny wpływ na środowisko naturalne. Na potrzeby
identyfikacji potencjalnego wpływu na środowisko przyjęto, iż realizacja projektów
rewitalizacyjnych wiązać się będzie z zajęciem terenu pod zabudowę kubaturową i
niezbędny dla jej obsługi
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Poniżej w tabeli wymieniono
środowiskowe Gminy Poniatowa.

najistotniejsze

zidentyfikowane

problemy

Tabela nr 7. Zidentyfikowane problemy środowiskowe Gminy Poniatowa
Komponent
Środowiska

Zidentyfikowane problemy środowiskowe
- duży poziom wydatków ma pomoc społeczną,
- niska świadomość ekologiczna mieszkańców,

Ludzie

- niekorzystna struktura demograficzna,
- stały spadek liczby mieszkańców, w szczególności w mieście
Poniatowa,
- zanieczyszczenie wód podziemnych i powierzchniowych,

Różnorodność
biologiczna, fauna i
flora, obszary
chronione

- nadmierna presja turystyczna na niektórych obszarach,
- zaniechanie prowadzenia gospodarki rolnej (zarastanie),
- niedostatecznie rozwinięta infrastruktura komunalna i ochrony
środowiska,
- zanieczyszczenie wód podziemnych i powierzchniowych,

Woda

- słabo rozwinięta sieć wodociągowo - kanalizacyjna,
- duża ilość szamb przydomowych,
- brak publicznej infrastruktury sanitarnej
- narastający ruch samochodowy, intensyfikujący liniową emisję
zanieczyszczeń do powietrza oraz hałas szczególnie wzdłuż drogi
wojewódzkiej

Powietrze

- wykorzystywanie węgla i drzewa oraz oleju opałowego, jako
głównego surowca energetyki ciepłowniczej w gminie,
- małe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
- mała funkcjonalność gruntów – duże rozczłonkowanie pól,

Krajobraz

- zdegradowane obszary wiejskie,
- zdegradowane tereny i obiekty poprzemysłowe na obszarze
Osiedla Stare Miasto,

Zabytki i dobra
materialne

- brak ponadlokalnego punktu informacji turystycznej,
- brak zintegrowanego systemu informacji turystycznej,
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- słaba kondycja obiektów dziedzictwa kulturowego,
- brak wydzielonych specjalnych ciągów komunikacyjnych dla
pieszych i rowerzystów,
- słabo rozwinięta infrastruktura turystyczna
Uwarunkowania prawne realizacji LPR na obszarach chronionych
Zakres i warunki realizacji różnych rodzajów działań na obszarach chronionych,
regulowane są, w zależności od formy ochrony, przez przepisy prawa. Najbardziej
restrykcyjne ograniczenia dotyczą parków narodowych i rezerwatów przyrody, na których
terenie zabrania się realizacji wszelkich inwestycji technicznych (zarówno obiektów, jak i
urządzeń), które nie służą celom parku narodowego lub rezerwatu przyrody. Jedyny
wyjątek stanowią inwestycje liniowe celu publicznego. Na ich realizację na terenie rezerwatu
przyrody zezwolenie może wydać Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, po
zasięgnięciu opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska. W obu przypadkach jest to
możliwe tylko wobec braku rozwiązań alternatywnych i po zagwarantowaniu kompensacji
przyrodniczej. Inwestycje celu publicznego mogą być realizowane na terenie: pomnika
przyrody, stanowiska dokumentacyjnego, użytku ekologicznego lub zespołu przyrodniczo
krajobrazowego, po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formę ochrony. Na
obszarach parków krajobrazowych, mogą obowiązywać zakazy realizacji przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko, jednak nie dotyczą one inwestycji celu
publicznego, a także realizacji przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu o
oddziaływaniu na środowisko nie jest obowiązkowe, a przeprowadzona procedura oceny
oddziaływania na środowisko wykaże brak niekorzystnego wpływu na przyrodę parku.
Szczególne warunki zagospodarowania terenów w parkach krajobrazowych oraz
ograniczenia ich użytkowania, w tym ograniczenia lokalizacji infrastruktury technicznej, jak
również warunki lokalizacji planowanych inwestycji celu publicznego, określa się w planach
ochrony parku krajobrazowego.
Wobec obszarów Natura 2000 obowiązuje zakaz podejmowania działań mogących,
osobno lub w połączeniu z innymi działaniami, znacząco negatywnie oddziaływać na cele
ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczególności: pogorszyć stan siedlisk
przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono
obszar Natura 2000, wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został
wyznaczony obszar Natura 2000 bądź pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego
powiązania z innymi obszarami. Zgodnie z zapisami zawartymi w art. 59 ust. 1 ustawy o
udostępnianiu informacji o środowisku przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco
oddziaływać na środowisko lub mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli obowiązek
przeprowadzenia oceny został stwierdzony przez organ właściwy do wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z art. 63 ust.1 w/w ustawy. Przeprowadzenia
oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 wymagają przedsięwzięcia:
 mogące znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, jeśli nie są bezpośrednio
związane z ochroną tego obszaru lub nie wynikają z jego ochrony;
 mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 jeśli obowiązek
przeprowadzenia oceny został stwierdzony na mocy art. 96 ust. 1 ustawy.
O możliwości realizacji inwestycji mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000
decydują wyniki postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar
40

Natura 2000. Jeśli z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 wynika, że
może ono negatywnie wpływać na gatunki lub siedliska przyrodnicze, właściwy miejscowo
regionalny dyrektor ochrony środowiska może zezwolić na realizację przedsięwzięcia tylko
wtedy, jeśli przemawiają za tym wymogi nadrzędnego interesu publicznego, w tym wymogi
o charakterze społecznym i gospodarczym i wobec braku rozwiązań alternatywnych, pod
warunkiem wykonania kompensacji przyrodniczej niezbędnej do zapewnienia spójności i
właściwego funkcjonowania sieci obszarów Natura 2000. W przypadku gdy negatywne
oddziaływanie dotyczy gatunków lub siedlisk o znaczeniu priorytetowym, zezwolenie na
realizację przedsięwzięcia może zostać udzielone wyłącznie w celu:
 ochrony zdrowia i życia ludzi;
 zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego;
 uzyskania korzystnych następstw o pierwszorzędnym znaczeniu dla środowiska
przyrodniczego;
 wynikającym z koniecznych wymogów nadrzędnego interesu publicznego, po
uzyskaniu opinii Komisji Europejskiej.
Należy zaznaczyć, że na obszarach Natura 2000 (ze względu na ochronę siedlisk oraz
siedlisk i gatunków innych niż ptaki) skala i zakres planowanego zagospodarowania
rekreacyjno- turystycznego i budowa infrastruktury, energetyki odnawialnej a w
szczególności wiatrowej może być realizowana w taki sposób, który nie będzie zagrażać
chronionym siedliskom i gatunkom (oznaczonym w Standardowym Formularzu Danych
oceną ogólną A, B lub C) z uwzględnieniem zakazu z art.33 ustawy o ochronie przyrody.
Projektowane kierunki strategicznego rozwoju przestrzennego i społeczno- gospodarczego
gminy nie mogą obniżać walorów przyrodniczych, krajobrazowych, historycznych i
kulturowych obszarów chronionych i naruszać obowiązujących w tym obszarze zakazów z
uwzględnieniem zmian ustawy o ochronie przyrody w części dotyczącej zakazów w parkach
krajobrazowych oraz negatywnie oddziaływać na przyrodę w gminie (miejsca rozrodu i
regularne bytowanie gatunków, żerowiska, korytarze migracyjne itp.), który został
zdefiniowany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy. Należy zadbać aby była możliwość osiągnięcia celów środowiskowych jednolitych
części wód powierzchniowych i podziemnych.
Potencjalne korzyści dla obszarów chronionych wynikające z realizacji Programu
Rewitalizacji
LPR przewiduje, działania na rzecz aktywnej ochrony środowiska. Z całą pewnością
obejmą one także siedliska i gatunki na obszarach chronionych, w tym stanowiące przedmiot
ochrony tych obszarów a także zwierzęta, przemieszczające się swobodnie pomiędzy
różnymi obszarami. Działanie te, z założenia, służyć będą celom ochrony przyrody.
Także działania służące poprawie jakości środowiska, mogą pozytywnie wpłynąć na
stan siedlisk i gatunków także na obszarach chronionych. W ramach kierunku organizacja
szkoleń i kursów w zakresie postaw ekologicznych mieszkańców, wsparcie wykorzystania
odnawialnych źródeł energii (kolektory słoneczne, fotowoltaika, pompy ciepła),
wykorzystanie
energooszczędnych
rozwiązań
(termomodernizacja
budynków,
energooszczędne oświetlenie) przewiduje się m.in. wspólne działania na rzecz poprawy
jakości powietrza poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Wody płynące i
stojące stanowią podstawowy element środowiska przyrodniczego wielu obszarów
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chronionych, w tym obszarów Natura 2000, a związane z nimi gatunki i siedliska stanowią
nierzadko przedmiot ochrony tych obszarów. Stan siedlisk i kondycja populacji roślin i
zwierząt wodnych i od wód zależnych, w dużej mierze uwarunkowane są jakością wody. W
przypadku niektórych gatunków wodnych, odznaczających się wąską skalą tolerancji
ekologicznej, wysoka jakość wód warunkuje ich istnienie. Dlatego poprawa jakości wód
będzie przekładać się na większą skuteczność ochrony przyrody.

6.2 Przewidywane znaczące oddziaływania (bezpośrednie, pośrednie, wtórne,
skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe,
chwilowe, pozytywne i negatywne) na środowisko, w tym na obszar Natura 2000 z
uwzględnieniem zależności między tymi elementami.
Ocenie możliwych oddziaływań na środowisko poddano zadania inwestycyjne jak i
nie inwestycyjne ujęte do realizacji w ramach poszczególnych celów w LPR. Próbę oceny i
identyfikacji znaczących oddziaływań na środowisko poszczególnych zadań dokonano w
tabelach w tzw. macierzach skutków środowiskowych, które są syntetycznym zestawieniem
możliwych pozytywnych, negatywnych, bezpośrednich, pośrednich, krótkoterminowych,
długoterminowych oddziaływań tych zadań, w tym na obszar Natura 2000. W Prognozie
przyjęto jedynie zidentyfikowane typy skutków środowiskowych oraz oceniono ich wpływ
na poszczególne elementy środowiska z uwzględnieniem także wpływu na zdrowie ludzi,
dziedzictwo kulturowe, w tym zabytki oraz obszary Natura 2000.
Określenie zmian stanu środowiska na obszarach objętych przewidywanym
znaczącym oddziaływaniem w odniesieniu do zadań zaplanowanych w LPR przy braku
informacji o sposobie i dokładnych miejscach realizacji poszczególnych przedsięwzięć jest
bardzo trudne. Biorąc jednak pod uwagę, że większość z zamierzeń inwestycyjnych
przewidywanych do realizacji w ramach LPR wymagać będzie przeprowadzenia
postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w odniesieniu do konkretnych
warunków środowiskowych przyjęto, że na tym etapie wystarczające będzie omówienie
typowych oddziaływań i ich potencjalnych skutków środowiskowych. W niektórych
przypadkach oddziaływanie, w zależności od aspektu, jaki się rozważa, może mieć
jednocześnie negatywny lub pozytywny wpływ na dany element środowiska. Przy tak
przeprowadzonej ocenie możliwe było generalne określenie potencjalnych niekorzystnych
skutków środowiskowych związanych z realizacją poszczególnych zadań. Ponadto ocenę tę
dokonano przede wszystkim pod kątem oddziaływania na środowisko w fazie eksploatacji
inwestycji.
Negatywne oddziaływanie na środowisko przyrodnicze przedsięwzięć zawartych w
LPR ograniczać się będzie w większości przypadków jedynie do etapu realizacji inwestycji
(etapu prac budowlanych związanych z planowaną inwestycją), który wiąże się zazwyczaj z
podwyższoną emisją hałasu, emisją spalin z maszyn budowlanych, czy też zwiększoną
emisją pyłów. Negatywne oddziaływania na środowisko przyrodnicze związane z etapem
realizacji inwestycji są oddziaływaniami krótkotrwałymi, odwracalnymi, o lokalnym
charakterze. Na etapie eksploatacji oddziaływanie na środowisko będzie znikome,
prawdopodobnie mniejsze w stosunku do stanu obecnego.
W tabeli poniżej przedstawiono wpływ poszczególnych przedsięwzięć
przewidzianych do realizacji w ramach LPR na poszczególne elementy środowiska
przyrodniczego, ludzi i dobra kultury. Przy ocenie starano się brać pod uwagę końcowy
efekt realizacji przedsięwzięcia i jego potencjalne oddziaływania na etapie normalnego
funkcjonowania jak również na etapie budowy. Zastosowano następujące oznaczenia:
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(0) - brak zauważalnego oddziaływania w zakresie analizowanego przedsięwzięcia;
(+) - potencjalnie pozytywne oddziaływanie;
(-/+) - realizacja zadania może spowodować zarówno pozytywne, jak i negatywne
oddziaływanie;
(-) - potencjalnie negatywne oddziaływanie;
(N) - brak możliwość jednoznacznego określenia spodziewanego oddziaływania.
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STACJA KULTURA

0

0
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0

0

0

0

+

+

0

0
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+

CENTRUM REHABILITACJI

0

0

+

0

0

0

0

+

+

0

0

+

+

0

0

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+

Powierzchnię
ziemi

Zwierzęta

0

Różnorodność
biologiczna

0

Zadanie

Obszary Natura
2000

Ludzie

Tabela nr 8. Ocena wpływu na środowisko realizacji niektórych proponowanych zadań „Lokalnego Programu
Rewitalizacji Gminy Poniatowa na lata 2017-2023”

UTWORZENIE STREFY KULTURY
SZANSĄ NA ZWIĘKSZENIE
AKTYWNEGO UDZIAŁU
MIESZKAŃCÓW W
PRZEDSIĘWZIĘCIACH
KULTURALNYCH

REWITALIZACJA PONIATOWEJ
SZANSĄ NA OŻYWIENIE
SPOŁECZNO-GOSPODARCZE

GMINY PONIATOWA
STACJA KULTURA –
ZAGOSPODAROWANIE OTOCZENIA
ZWIĄZANEGO TERYTORIALNIE I
TEMATYCZNIE Z NKW

PONIATOWA – KRAINA
ZDROWEGO ODDECHU

TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI
PUBLICZNEJ W GMINIE

PONIATOWA

UTWORZENIE KLUBU SENIORA W
PONIATOWEJ

BUDOWA BUDYNKÓW USŁUGOWO-

0

0

+

0

0

0

0

+

+

+

0

0

+

0

0

+

0

0

0

0

0

+

0

0

0

+

TURYSTYCZNYCH

ZWIĘKSZENIE AKTYWNEGO
UDZIAŁU MIESZKAŃCÓW W
PRZEDSIĘWZIĘCIACH
KULTURALNYCH
ORGANIZOWANYCH PRZEZ

CENTRUM KULTURY PROMOCJI I
TURYSTYKI W PONIATOWEJ PRZEZ
MODERNIZACJĘ OBIEKTÓW
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W Prognozie przeprowadzono analizę wpływu na środowisko planowanych
przedsięwzięć - przy założeniu, że przedsięwzięcia będą spełniały wszystkie obowiązujące
obecnie wymagania przepisów Prawa ochrony środowiska. W Prognozie przeanalizowano
możliwy wpływ wskazanych do realizacji w LPR zadań na następujące aspekty środowiska:
różnorodność biologiczną, ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi,
krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki, dobra materialne. Określono czy oddziaływanie
to może mieć kierunek negatywny, pozytywny czy obojętny na poszczególne elementy.
W ramach każdego z priorytetów określono szereg działań szczegółowych
(inwestycyjnych, organizacyjnych, szkoleniowych, prawnych i innych).
Zidentyfikowano oddziaływania na środowisko poszczególnych priorytetów w
odniesieniu do poszczególnych aspektów środowiskowych. Przedstawiono je w formie
matrycy pozwalającej na łatwą identyfikację aspektów środowiskowych.
Sumaryczna analiza oddziaływań wykazuje, że realizacja celów i kierunków działań
wynikających z LPR będzie miała zdecydowanie pro – środowiskowe oddziaływanie, w
związku z czym należy uznać tę realizację za wielce potrzebną.
Działania przewidziane w LPR w sposób zdecydowanie pozytywny wpłyną na
realizację i spełnienie celów środowiskowych dla jednolitych części wód podziemnych i
powierzchniowych określonych w Planie gospodarowania wodami w obszarze dorzecza
Wisły. Pozytywny wpływ będziemy mogli również zaobserwować w obszarze ochrony
powietrza. Jednakże inwestycje realizowane na obszarach chronionych mogą generować
negatywne oddziaływania na ekosystemy, gatunki roślin lub zwierząt bądź krajobraz
polegające na niszczeniu siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, fragmentacji
ekosystemów i korytarzy ekologicznych, tworzeniu barier utrudniających migrację zwierząt,
zmianie warunków abiotycznych siedlisk itp. Dlatego podstawową zasadą jaką należy się
kierować wdrażając zapisy LPR powinno być wyprzedzające unikanie konfliktów ze
środowiskiem w całości oraz z jego poszczególnymi komponentami na etapie planowania
szczegółowej lokalizacji przedsięwzięć. Wymogiem obligatoryjnym jest zgodność z planami
ochrony obowiązującymi na terenie rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz
planami zadań ochronnych na obszarach Natura 2000. Na obszarach chronionych, które nie
posiadają planów ochrony planowanie powinno być poprzedzone rzetelnym rozpoznaniem
uwarunkowań środowiskowych, prowadzącym do identyfikacji istotnych problemów i
obszarów konfliktowych, a decyzja o lokalizacji wynikać z wielokryterialnej oceny
wariantów przedsięwzięcia. Jeśli uniknięcie konfliktów nie jest możliwe, realizacja
projektów powinna być uwarunkowana zastosowaniem środków łagodzących negatywne
oddziaływania bądź wykonaniem kompensacji środowiskowej.
Przedstawiona ocena ma charakter poglądowy, gdyż dla przedsięwzięć faktycznie
oddziałujących na środowisko powinny zostać opracowane szczegółowe raporty o
oddziaływaniu na środowisko na etapie ubiegania się o pozwolenie na budowę.
W poniżej została przeprowadzona szczegółowa ocena potencjalnych oddziaływań
na środowisko wynikających z realizacji celów, kierunków działań i przedsięwzięć
zawartych w LPR oraz sposoby przeciwdziałania, ograniczania i kompensacji. W opisie nie
wymieniano wszystkich zadań zawartych w LPR a skupiono się na celach powodujących
takie same lub podobne oddziaływanie.
Różnorodność biologiczna
Planowane projekty rewitalizacyjne zawierają działania, które w większości przypadków nie
będą znacząco ingerować w różnorodność biologiczną. Projekty polegające na:
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 Wytyczenie i oznakowanie tras rowerowych, spacerowych, dydaktycznych,
ornitologicznych itd. na terenie Gminy Poniatowa wraz z infrastrukturą
towarzyszącą
 Wykonanie pełnego zakresu prac dotyczących zbiorników wodnych i otoczenia.
w sposób bezpośredni, krótkoterminowo i chwilowo, zarówno pozytywny, jak i negatywny
mogą oddziaływać na bioróżnorodność.
W przypadku projektów dotyczących zapewnienia niezbędnego zaplecza rekreacyjno –
turystycznego (m.in. wyznaczenie ścieżek i alejek spacerowych z miejscami do odpoczynku,
wyznaczenie miejsc przeznaczonych do grillowania, odpowiednia infrastruktura, w tym:
ogólnodostępne toalety, parkingi dla samochodów osobowych, ogrodzone miejsce zabaw
dla dzieci) może dojść do zachwiania równowagi w środowisku naturalnym, powodując
ubożenie bioróżnorodności poprzez fizyczną degradację, a także zmniejszenie powierzchni.
Jednakże w wyniku działań rewitalizacyjnych nastąpi wzrost bioróżnorodności i kondycji
ekologicznej terenu, co będzie zasługą realizacji projektu polegających na porządkowaniu i
rewitalizowaniu terenów zdegradowanych polegającego na wprowadzeniu zieleni niskiej i
średniej (projekt pn. REWITALIZACJA PONIATOWEJ SZANSĄ NA OŻYWIENIE SPOŁECZNOGOSPODARCZE GMINY PONIATOWA). Także projekt ZWIĘKSZENIE AKTYWNEGO UDZIAŁU
MIESZKAŃCÓW W PRZEDSIĘWZIĘCIACH KULTURALNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ CENTRUM
KULTURY PROMOCJI I TURYSTYKI W PONIATOWEJ PRZEZ MODERNIZACJĘ OBIEKTÓW przyczyni się
do wzrostu bioróżnorodności poprzez działania mające na celu stworzenie terenów
zielonych.
Planowane projekty podstawowe, zawarte w projekcie LPR, które będą realizowane
w gminie Poniatowa, zawierają zadania, które nie będą znacząco ingerować w różnorodność
biologiczną. Należy jednak zaznaczyć, że na etapie realizacji wszystkich projektów istnieje
możliwość krótkotrwałego, chwilowego i odwracalnego negatywnego oddziaływania na
różnorodność biologiczną, związanego z prowadzeniem prac budowlanych.
Ludzie
Projekty rewitalizacyjne realizowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji, będą
pozytywnie oddziaływać na warunki życia mieszkańców, wzrost dobrobytu społeczeństwa,
poprawę poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także na stan zdrowia
mieszkańców. Działania rewitalizacyjne przyczynią się do wzmocnienia więzi społecznych,
integracji międzypokoleniowej i wewnątrzpokoleniowej mieszkańców oraz poczucia
lokalnej tożsamości. Budowa nowych obiektów kulturalnych i rekreacyjnych, adaptacja
budynków istniejących na zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych, a także
stworzenie wysokiej jakości oferty kulturalnej wpłynie pozytywnie na aktywizację
mieszkańców gminy oraz możliwość wypoczynku i rekreacji zarówno mieszkańców gminy,
jak i turystów odwiedzających gminę Poniatowa. W ramach projektów planuje się poprawę
dostępności i jakości oferty usług społecznych, w tym organizację warsztatów i zajęć
aktywizujących różne grupy odbiorców, mające na celu pomoc osobom zagrożonym
procesami wykluczenia i marginalizacji społecznej. Pozytywne oddziaływania na zdrowie
człowieka związane będą z realizacją inwestycji uwzględniających poprawę stanu
środowiska przyrodniczego w tym poprawę jakości wód, powietrza, gleb, ale także
podnoszące jakość usług zdrowotnych, socjalnych i edukacyjnych. Zadbanie o wszystkie
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elementy środowiska, usunięcie z nich zanieczyszczeń, wpłynie nie tylko na jego ogólny stan
i otoczenie, ale przede wszystkim na poprawę standardów życia ludzi (poprzez redukcję
czynników chorobotwórczych bezpośrednio wpływających na ich życie i zdrowie).
Przewidywane negatywne oddziaływanie będzie miało charakter bezpośredni,
krótkoterminowy, chwilowy i odwracalny, który będzie związany z pojawieniem się
czynników negatywnych, takich jak hałas, drgania, pylenie, a także emisja zanieczyszczeń
do wód i gruntu oraz utrudnienia komunikacyjne. Oddziaływanie negatywne będzie
wynikiem podejmowanych inwestycji, które wymagają podejmowania prac budowlanych,
modernizacyjnych i montażowych.
Zwierzęta
Projekty rewitalizacyjne realizowane będą głównie na terenach zurbanizowanych, a więc na
obszarach już przekształconych przez człowieka, zatem zakłada się brak znaczących
oddziaływań na populację gatunków chronionych, zmniejszenie zasięgu ich występowania
czy też pogorszenie jakości i funkcjonowania populacji i siedlisk. Na etapie realizacji
projektów związanych z prowadzeniem prac budowlanych związanych z modernizacją
budynków, powinno uwzględniać się ochronę ptaków gniazdujących w ścianach budynków
(zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody). W grupie uciążliwości dla
fauny w obszarze prowadzonych prac budowlanych i na terenie bezpośrednio przyległym
do terenu budowy wymienia się: przekształcenie siedlisk zwierząt, emisję substancji
szkodliwych dla środowiska, nieumyślne zabijanie i kaleczenie zwierząt, które mogą znaleźć
się przypadkowo na placu budowy; hałas powodowany pracą maszyn budowlanych,
wzmożonym ruchem środków transportu oraz obecnością ludzi na budowie.
Rośliny
Planowane projekty rewitalizacyjne w znaczący sposób wpłyną pozytywnie na szatę
roślinną, przejawiając się uporządkowaniem i pielęgnacją terenów zieleni. Należy także
zaznaczyć, iż na etapie realizacji większości projektów istnieje duże prawdopodobieństwo
wystąpienia krótkotrwałego, chwilowego i odwracalnego negatywnego oddziaływania na
szatę roślinną, związanego z prowadzeniem prac budowlanych. Bezpośrednie skutki na
florę w okresie budowy, związane ze zmianami siedliskowymi, pod względem
przestrzennym ograniczone będą do terenu budowy i będą to oddziaływania
krótkoterminowe.
Wody
Ingerencja w środowisko naturalne, będąca efektem realizacji projektu polegającego na
wykonaniu pełnego zakresu prac dotyczących zbiorników wodnych i otoczenia tj.: czyszczenie dna
zbiorników, remonty mnichów, wykonanie alejek sprawi, iż jest duże prawdopodobieństwo, iż
na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia wystąpią zmiany stosunków wodnych.
Realizacja tego zadania nie oznacza jednak wystąpienia znaczących oddziaływań na
środowisko, lecz kwalifikuje tego typu przedsięwzięcie do przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko [w myśl art. 59 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i
jego ochronie…] w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach. Ocena na etapie wydania decyzji będzie miała charakter bardziej
szczegółowy, ponieważ znane będą wtedy dokładne parametry przedsięwzięcia. Na etapie
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strategicznej oceny przeprowadzanej na potrzeby projektu LPR, możliwe jest jedynie
wstępne oszacowanie wpływu na środowisko, w tym na obszary chronione (Chodelski
Obszar Chronionego Krajobrazu), potwierdzenie lub wykluczenie potencjalnego znaczącego
negatywnego oddziaływania. Z dostępnych, w momencie sporządzania Prognozy
oddziaływania na środowisko do projektu LPR informacji wiadomo, iż planowane
przedsięwzięcie będzie polegało na realizacji:
 czyszczenia dna zbiorników,
 remonty mnichów,
 wykonaniu alejek,
 wykonaniu energooszczędnego oświetlenia terenu,
 budowie stanowisk edukacyjnych.
Projekt przyczyni się do stworzenia miejsca sprzyjającego wypoczynkowi i rekreacji. Należy
sądzić, iż czyszczenie dna zbiornika nie naruszy równowagi środowiska przyrodniczego.
Jest prawdopodobne, iż czyszczenie dna zbiornika wodnego przyczyni się do zmiany
warunków hydromorfologicznych oraz parametrów fizykochemicznych wody. Zmiany
będące efektem czyszczenie dna zbiornika wodnego mogą spowodują wytworzenie zupełnie
nowych warunków do formowania odmiennych od dotychczasowych ekosystemów.
Wpływ projektu polegającego na utworzeniu strefy rekreacji w miejscowości Poniatowa na
wody powierzchniowe będzie obojętny, gdyż na uformowanej wierzchowinie i skarpach
porośniętych trawami, krzewami i drzewami, woda opadowa będzie wykorzystywana do
wzrostu roślinności, a nadmiar odpłynie po skarpach w dół do stawu.
Ocenia się, iż charakter projektu ujętego w Programie Rewitalizacji polegających na
czyszczeniu dna zbiornika (stawu) oraz zagospodarowaniu w celach rekreacyjnych, nie stoi
w sprzeczności z osiągnięciem celów środowiskowych wyznaczonych w Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, jakimi są osiągnięcie co najmniej
dobrego stanu ekologicznego oraz utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego wód.
Niekorzystne oddziaływanie projektu może mieć miejsce tylko na etapie jego realizacji. Jest
mało prawdopodobne, iż realizacja projektu spowoduje zmiany stanu wód pod względem
fizykochemicznym, biologicznym i hydromorfologicznym, jeżeli na etapie realizacji
inwestycji zostaną zastosowane następujące środki łagodzące oddziaływanie:

budowlanych.
Odbudowa zbiornika wodnego uzasadniona jest nadrzędnym interesem publicznym,
pozytywne efekty dla środowiska i społeczeństwa związane z ochroną zdrowia,
utrzymaniem bezpieczeństwa oraz zrównoważonym rozwojem przeważają nad
korzyściami utraconymi w następstwie jego odbudowy. Zakładane korzyści nie mogą
zostać osiągnięte przy zastosowaniu innych działań, korzystniejszych z punktu widzenia
interesów środowiska. W przypadku pozostałych projektów ocenia się, iż ustalenia
projektu Programu Rewitalizacji z zakresie ochrony środowiska, w tym ochrony wód, nie
pozostają w sprzeczności z celami środowiskowymi dotyczącymi osiągnięcia dobrego
stanu wód, określonymi w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.
Realizacja projektu dokumentu z wykorzystaniem istniejącej i planowanej do rozbudowy
infrastruktury technicznej w zakresie ochrony wód, przy respektowaniu obowiązującego
prawa, nie powinna spowodować pogarszania stanu tych wód.
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Jakość powietrza
Planowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne, w perspektywie długoterminowej, będą
dodatnio oddziaływać na jakość powietrza. Projekty związane z termomodernizacją
budynków użyteczności publicznej wpłyną pozytywnie na jakość powietrza. Realizacja
planowanych projektów rewitalizacyjnych (działanie Stacja Kultura- Zagospodarowanie
otoczenia związanego terytorialnie i tematycznie z NKW, Rewitalizacja terenu
zdegradowanego w Poniatowej szansą na ożywienie społeczno- gospodarcze) polegających
na przeprowadzaniu remontów oraz budowie budynków będzie się wiązać z emisją gazów i
pyłów do atmosfery. Oddziaływanie o charakterze negatywnym, krótkotrwałym i
odwracalnym będzie występować jedynie w miejscu wykonywanych działań
rewitalizacyjnych. Zmiany te jednak nie będą znaczące i nie wpłyną na pogorszenie jakości
powietrza w sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia w dłuższym okresie czasu. Emisje
występujące na etapie realizacji projektów rewitalizacji będą mieć głównie charakter
niezorganizowany. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004r. w
sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji wymaga
pozwolenia (Dz. U. Nr 283, poz. 2840), nie wymaga pozwolenia wprowadzanie gazów lub
pyłów do powietrza z instalacji z których wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
następuje w sposób niezorganizowany bez pośrednictwa przeznaczonych do tego celu
środków technicznych.
Powierzchnia ziemi
Negatywne oddziaływania związane z realizacją przedsięwzięć rewitalizacyjnych, w
niektórych przypadkach wiążą się z zabudowaniem powierzchni ziemi oraz związanym z
tym usuwaniem wierzchnich warstw gleby. W przypadku modernizacji budynków i
przystosowywania ich do pełnienia różnych funkcji społecznych, negatywne oddziaływania
związane z jest przede wszystkim z powstawaniem odpadów budowlanych. Negatywne
oddziaływanie polegać będzie także na fizycznym naruszeniu struktury warstwy glebowej
poprzez ruch ciężkich maszyn i samochodów. W związku z tym należy w sposób
maksymalny ograniczyć plac budowy oraz uniemożliwić przypadkowe wjazdy na
znajdujące się w sąsiedztwie tereny. Wskazane jest aby na etapie projektowym opracować
Projekt zagospodarowania terenu budowy.
Klimat
Zaplanowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne mogą wpływać na klimat jedynie w
mikroskali. Nie przewiduje się znaczących i negatywnych oddziaływań na klimat w wyniku
wdrażania ustaleń projektu Programu Rewitalizacji. Specyfika prac ujętych w dokumencie
nie przyczyni się do znaczącej negatywnej emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych.
Potencjalnie występujące negatywne oddziaływania mogą mieć charakter krótkotrwały,
chwilowy i odwracalny o zasięgu lokalnym. Planowane projekty rewitalizacyjne dotyczą
termomodernizacji budynków, która w konsekwencji przyczyni się do mniejszej emisji
gazów i związków chemicznych do atmosfery, a zatem wpłynie pozytywnie na stan
aerosanitarny powietrza w skali lokalnej.
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LPR a adaptacja do skutków klimatycznych

Ustalenia ocenianego LPR można uznać za adekwatną (jak na tego typu dokument)
odpowiedź na wyzwania wynikające z konieczności adaptacji do zmian
klimatycznych. Obejmują one bowiem ochronę istniejącej zieleni lub nowe
nasadzenia, co ma istotne znaczenie dla zachowania i zwiększenia odporności
lokalnego środowiska na ekstremalne zjawiska pogodowe (w tym m.in. poprzez
częściowe zagospodarowanie wód opadowych) i zmienne warunki meteorologicznoklimatyczne. Realizacja ustaleń LPR nie będzie się wiązała z bezpośrednimi emisjami
gazów cieplarnianych, w tym m.in. spowodowanymi budową i funkcjonowaniem
przedsięwzięć. Po zrealizowaniu przedsięwzięć rewitalizacyjnych poprawią się
parametry dot. energochłonności i izolacyjności obiektów budowlanych, co będzie
miało pozytywny wpływ na łagodzenie zmian klimatu. Na etapie realizacji
przedsięwzięć inwestycyjnych wystąpią pośrednie emisje gazów cieplarnianych
związane z większym zapotrzebowaniem na energię (do celów funkcjonowania
urządzeń technicznych niezbędnych do prowadzenia prac budowlanych) oraz
spowodowane działaniami towarzyszącymi przez infrastrukturę bezpośrednio
związaną z realizacją proponowanego przedsięwzięcia (transport, gospodarowanie
odpadami). Z uwagi na niewielką skalę przedsięwzięć bezsprzecznie należy uznać,
że wpływ ten będzie znikomy i krótkotrwały, a zapotrzebowanie na energię i paliwa
nie będzie duże. Z uwagi na charakter i skalę projektów, nie oceniono rozmiaru
efektów zewnętrznych gazów cieplarnianych i kosztów zewnętrznych węgla. Jest to
zgodne z „Poradnikiem przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich
łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe”
(Ministerstwo Środowiska, 2015), który mówi, że „w przypadku przedsięwzięć o
nieznaczących emisjach gazów cieplarnianych pełną analizę śladu węglowego
można pominąć, pod warunkiem że zostanie to odpowiednio uzasadnione”. Z
merytorycznego punktu widzenia jest pewne, że przedsięwzięcia realizację których
przewiduje projekt LPR są „przedsięwzięciami o nieznaczących emisjach”, bowiem
emisja związana będzie jedynie z krótkim czasem prowadzenia prac budowlanych
(używanie sprzętu i maszyn budowlanych). Projekt LPR bezpośrednio służy
realizacji celów środowiskowych w zakresie adaptacji do zmian klimatycznych, gdyż
związany jest z odnowieniem i modernizacją obiektów budowlanych, a skutkiem
planowanych działań będzie m.in. zmniejszenie energochłonności oraz zwiększenie
izolacyjności cieplnej. Tym samym projekt wspiera rozwój gospodarki efektywniej
korzystającej z zasobów i bardziej przyjaznej środowisku. Realizacja przedsięwzięć
wynikających z projektu LPR nie wymaga dodatkowych działań służących
łagodzeniu i adaptacji do zmian klimatu.
Hałas
Istotnym elementem, z punktu widzenia oddziaływania akustycznego, będzie etap realizacji
projektów rewitalizacyjnych. W trakcie realizacji projektów w rejonie lokalizacji inwestycji
okresowe zakłócenia akustyczne spowodowane będą pracą ciężkiego sprzętu budowlanego
oraz przejazdami pojazdów transportujących materiały i surowce. Podczas prowadzenia
prac źródłem hałasu mogą być maszyny wykorzystywane do realizacji inwestycji takie jak
np. koparki, spycharki. Zakłada się, iż uciążliwość akustyczna placu budowy może
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dochodzić od 50m do 100m. Prace związane z budową mają charakter czasowy, a ich czas
jest relatywnie krótki.
Krajobraz
Efektem realizacji projektów rewitalizacyjnych możliwe jest znaczne poprawienie jakości
krajobrazu. Zaplanowane przedsięwzięcia mają na celu ochronę terenów cennych, zarówno
pod względem kulturowym, jak i przyrodniczym. Realizacja projektów z zakresu
modernizacji budynków infrastruktury społecznej wraz z przebudową terenów otaczających
przyczynią się do podniesienia walorów krajobrazowych obszarów zdegradowanych.
Odremontowane budynki infrastruktury społecznej podwyższą walory kulturowe, a tym
samym wpłyną na poprawę warunków życia mieszkańców oraz wzrost atrakcyjności
turystycznej nie tylko miejscowości, w której będzie realizowany dany projekt
rewitalizacyjny, ale i całej gminy Poniatowa. Działania rewitalizacyjne przewidziane w
ramach projektu Programu Rewitalizacji wpłyną pozytywnie na jakość przestrzeni obszarów
zdegradowanych. Dzięki temu tereny te będą w dalszym ciągu wykorzystywane w sferze
aktywności społeczno-gospodarczej ludzi. Wpłynąć to może pozytywnie na ochronę
powierzchni ziemi zmniejszając popyt na zabudowę nowych obszarów. W przypadku
projektów infrastrukturalnych ważna jest dbałość o zwiększanie powierzchni terenów
zieleni na terenach mieszkaniowych oraz estetykę modernizowanych obiektów (powinny
wpisywać się w charakter otoczenia). Jedynie na etapie realizacji robót budowlanych
oddziaływanie będzie miało negatywny, krótkotrwały i zarazem odwracalny charakter.
Dodatkowo przewiduje się, iż wszelkie działania rewitalizacyjne powinny być prowadzone
zgodnie z poszanowaniem krajobrazu, przyczyniając się do wzrostu jego jakości. Odbudowa
zbiornika wodnego wnosi skutki o charakterze długookresowym, wykraczającym poza
okres prowadzenia budowy.
Szczegółowe wytyczne dotyczą Chodelskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. W

granicach tego terenu obowiązują zasady gospodarowania określone w § 3-§ 6
Rozporządzenia nr 28 Wojewody Lubelskiego z dnia 2 czerwca 1998 r. w sprawie
Obszarów Chronionego Krajobrazu /Dziennik Urzędowy Województwa
Lubelskiego nr 11 poz. 166/, w szczególności:
1) dbałość o estetykę krajobrazu, w tym:
a) ochrona naturalnego krajobrazu dolin rzecznych i zbiorników wodnych,
b) ochrona naturalnych ekosystemów,
2) dbałość o harmonię użytkowania gospodarczego z wartościami przyrodniczokrajobrazowymi – dostosowanie architektoniczne zabudowy i zagospodarowania do
krajobrazu (strome dachy, pastelowa kolorystyka zabudowy, rozwiązania
materiałowe elewacji nawiązujące do materiałów naturalnych),
3) wymóg zachowania przestrzennych powiązań pomiędzy obszarami o wysokiej
aktywności biologicznej,
4) zakaz lokalizacji inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska, z wyjątkiem
gazociągów,
5) w granicach Chodelskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu obowiązuje
uzyskanie opinii Dyrektora Lubelskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w
sprawach:
a) lokalizowania inwestycji przemysłowych i usługowych mogących
pogorszyć stan środowiska,
b) dokonywania zmian stosunków wodnych,
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c) projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
d) budowy lub rozbudowy obiektów zmniejszających walory przyrodnicze i
krajobrazowe,
e) lokalizowania kopalni surowców mineralnych.
Zasoby naturalne
Nie przewiduje się wystąpienia znaczących oddziaływań wynikających z realizacji projektu
Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Poniatowa.
Zabytki
Planowane inwestycje mają za zadanie chronić, zachowywać i promować tradycje związane
z historią gminy. Działania związane z ingerencją w sferę kulturową to przede wszystkim
rewaloryzacja obiektów zlokalizowanych w miejscowości Poniatowa. Specyfika prac
modernizacyjnych wpłynie korzystnie na miejscowość nie zagrażając zabytkom, nie
powodując negatywnych oddziaływań i nie ingerując bezpośrednio w środowisko
przyrodnicze. Charakter zadań inwestycyjnych określany jest mianem pozytywnego,
bezpośredniego i długoterminowego.

Dobra materialne
Większość zadań ujętych w projekcie dokumentu zakłada podniesienie walorów
estetycznych gminy Poniatowa, poprzez uporządkowanie ładu przestrzennego w postaci
przebudowy i modernizacji infrastruktury społecznej i technicznej, a także uporządkowanie
terenów zieleni, zgodnie z polityką proekologiczną. Działania o charakterze
długoterminowym i stałym stanowią pozytywny aspekt, zarówno dla sfery funkcjonalnoprzestrzennej gminy (modernizacja zasobów budowlanych, przy jednoczesnym zachowaniu
standardów urbanistycznych, budowa ścieżek rowerowych), jak i społecznej (wzrost
dostępności i jakości usług publicznych, wzrost oferty turystycznej, rekreacyjnej i
kulturalnej). Przewiduje się krótkoterminowe i negatywne oddziaływanie na stan dróg oraz
budynków, związane z wzmożonym ruchem samochodowym w obrębie prowadzonych
prac remontowych.
Ryzyko wystąpienia poważnej awarii
Ustalenia projektu dokumentu nie będą powodować ryzyka poważnej awarii - zdarzenia
w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska. Do grupy
zakładów o zwiększonym ryzyku, albo do zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej
awarii przemysłowej zalicza się zakłady w zależności od występowania jednej lub więcej
substancji niebezpiecznych (Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 roku w
sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o
zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii
przemysłowej – Dz. U. 2016 poz. 138). Na obszarze objętym analizą nie planuje się lokalizacji
inwestycji kwalifikujących się do w/w kategorii przedsięwzięć, w związku z powyższym
nie przewiduje się wystąpienia poważnych awarii przemysłowych. Mogą co najwyżej
zaistnieć incydentalne wycieki produktów ropopochodnych w sytuacji awarii maszyn i
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urządzeń technologicznych oraz środków transportu lub zanieczyszczenia powietrza
atmosferycznego w sytuacji pożaru. W celu zapobieżenia powyższym zaleca się:
 uposażyć zakłady w odpowiednie zabezpieczenia przeciwpożarowe;
 zastosować w maszynach i urządzeniach takie rozwiązania techniczne, który
uniemożliwią przenikanie substancji szkodliwych do podłoża gruntowego;
 przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

6.3

Oddziaływania wtórne i skumulowane

Oddziaływania skumulowane będą związane z jednoczesną realizacją w kilku zadań
w tym samym czasie, na sąsiadujących terenach (akumulacja wpływów w czasie i
przestrzeni). Związane będą z okresowym zwiększeniem hałasu i zanieczyszczenia
powietrza związanego z etapem prac budowlanych. Należy jednak podkreślić, że natężenie i
zakres przewidywanych oddziaływań skumulowanych będą niewielkie. Będą to
oddziaływania krótkoterminowe, ograniczone do czasu trwania prac budowlanych. Nie
zidentyfikowano oddziaływań skumulowanych wynikających z realizacji innych
programów lub planów na tym terenie, w tym samym czasie.
Oddziaływania wtórne zachodzą najczęściej w sytuacji wzrostu jednej emisji,
powstającej w związku z ograniczeniem innej. Określenie wtórnych oddziaływań w
makroskalowych prognozach, sporządzanych na potrzeby dokumentów strategicznych,
biorąc pod uwagę ich zasięg oraz stopień ogólności, jest albo w ogóle niemożliwe, albo
obarczone zbyt dużą niepewnością, jak również niecelowe na tak wczesnym etapie
planowania.
Zadaniem prognoz, wykonywanych na najwcześniejszym etapie planowania i
podejmowania decyzji, jest przede wszystkim zidentyfikowanie możliwości wystąpienia
oddziaływań na środowisko oraz określenie ich przybliżonej siły i kierunku, po to by
umożliwić skorygowanie celów i założeń rozpatrywanego dokumentu, aby jego potencjalne
oddziaływania negatywne (zwłaszcza te najsilniejsze) mogły ulec zmniejszeniu, a
oddziaływania pozytywne (zwłaszcza te najsłabsze) zwiększeniu.
W tabeli poniżej przedstawiono relacje pomiędzy potencjalnymi oddziaływaniami
przedsięwzięć LPR na poszczególne elementy środowiska oraz oddziaływaniami
pośrednimi mogącymi mieć miejsce z związku z realizacja Programu Rewitalizacji.
Tabela nr 9. Wzajemne powiązania oddziaływań
Element środowiska

POWIETRZE I
KLIMAT






Oddziaływania
bezpośrednie

Wzajemne powiązania oddziaływań

Hałas i wibracje
Emisja spalin
Zapylenie
Imisja
zanieczyszczeń

 Spaliny i pyły samochodowe
zanieczyszczają powierzchnie ziemi,
gleby i wody powierzchniowe
 Zanieczyszczanie powietrza i zmiany
topoklimatu wpływają na florę i faunę
 Hałas i wibracje wpływają na zdrowie
człowieka i świat zwierzęcy
 Zmiany pokrycia powierzchni ziemi
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WODY
POWIERZCHNIOW
E I PODZIEMNE

 Obniżenie
poziomu wód
gruntowych
 Zmiana stosunków
wodnych
 Zanieczyszczenia
wód

FLORA i FAUNA

 Zmiany
przestrzeni
życiowej i
ekosystemów
 Zagrożenie dla
niektórych
gatunków
 Zmniejszenie
bioróżnorodności

GLEBY i
ŚRODOWISKO
GRUNTOWOWODNE

 Zmiany pokrycia
powierzchni
terenu
 Zmiany struktury
gruntu, składu
biologicznego i
chemicznego

wpływają na mikroklimat.
 Zanieczyszczenia użytkowych
poziomów wód podziemnych mają
wpływ na zdrowie ludzi
 Zmiany poziomu wód gruntowych
(odwodnienia), wpływają na wilgotność
gleby, a to z kolei oddziałuje na florę i
faunę
 Zanieczyszczenia wód wpływają na
bioróżnorodność
 Poziom wód gruntowych i stosunki
wodne wpływają na stan zdrowotny
roślinności danego obszaru, a tym
samym na zmiany w krajobrazie
 Zmiany pokrycia powierzchni ziemi i jej
właściwości filtracyjnych wpływaj na
reżim wód gruntowych
 Zanieczyszczenia użytkowych
poziomów wód podziemnych mają
wpływ na zdrowie ludzi
 Rozwój transportu, budowa dróg oraz
inne procesy urbanizacyjne wpływają
na florę i faunę pośrednio poprzez:
- Zmiana stanu czystości powietrza,
hałasu i drgań, mikroklimatu, poziomu
wód gruntowych, zbiorników wód
powierzchniowych i podziemnych,
zanieczyszczenie gleby i pokrycia
powierzchni ziemi,
 Stan flory i fauny ma wpływ na zdrowie
fizyczne i psychiczne człowieka
 Stan flory wpływa na krajobraz
 Zmiana pokrycia powierzchni terenu
wpływa na zmianę mikroklimatu
 Zwiększenie powierzchni nawierzchni
nieprzepuszczalnych czyli pogorszenie
się własności retencyjnych i
filtracyjnych, wpływa to na wody
gruntowe i ujęcia wody oraz na
mikroklimat.
 Zanieczyszczenia opadające na
powierzchnię dróg spływają wraz z
wodami opadowymi do gleby i wód
gruntowych.
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Tabela nr 10. Ocena oddziaływania na środowisko przedsięwzięć określonych w LPR dla podobszaru
rewitalizacji
Elementy środowiska
podlegające ocenie
oddziaływania
przedsięwzięć
rewitalizacyjnych

Powierzchnia ziemi
(przypowierzchniowa
warstwa litosfery, w tym
gleby)

Podobszar rewitalizacji

Etap budowy:
 typowe przekształcenia związane z niezbędnymi pracami ziemnymi;
 oddziaływanie bezpośrednie, długoterminowe i stałe - neutralne
 zalecane ograniczanie przekształceń poprzez właściwą organizację prac
modernizacyjnych
Etap eksploatacji:
 w przypadku projektów odnoszących się do modernizacji budynków nie
wystąpią oddziaływania na przypowierzchniową warstwę litosfery;
 projekt REWITALIZACJA PONIATOWEJ SZANSĄ NA OŻYWIENIE SPOŁECZNOGOSPODARCZE GMINY PONIATOWA, STACJA KULTURA spowoduje
oddziaływania bezpośrednie – zajęcie terenu oraz przekształcenie powierzchni

oddziaływanie projektu PONIATOWA – KRAINA ZDROWEGO ODDECHU zależne od zagospodarowania rekreacyjnego oraz natężenia użytkowania
terenów.
Etap budowy:
 możliwe przekształcenia w związku z zagospodarowaniem rekreacyjnym;
 oddziaływanie bezpośrednie i pośrednie, długoterminowe, stałe - negatywne

Wody powierzchniowe i
podziemne

 zalecana realizacja ścieżek spacerowych i alejek w technologii utwardzanych,
półprzepuszczalnych powierzchni
Etap eksploatacji:
 oddziaływanie na warunki obiegu wody oraz na stan czystości wód
odbiorników ścieków opadowych na etapie funkcjonowania infrastruktury w
ramach zagospodarowania terenu,
 oddziaływanie bezpośrednie i pośrednie, stałe - neutralne

Klimat

Powietrze

Etap budowy i eksploatacji:
 lokalne, nieznaczne zmiany klimatyczne na terenach nowego zainwestowania,
nieodczuwalne przez ludzi;
 oddziaływania stałe, pośrednie – neutralne;
 korzystne oddziaływanie zieleni w zespole dworsko - parkowym na warunki
klimatyczne gminy;
 oddziaływanie stałe, bezpośrednie i pośrednie – pozytywne;
Etap budowy:
 emisja zanieczyszczeń do atmosfery w wyniku pracy sprzętu budowlanego,
transportu materiałów budowlanych i ludzi oraz składowania materiałów
budowlanych;
 oddziaływanie bezpośrednie, krótkoterminowe, chwilowe – negatywne o
małym natężeniu i lokalnym zasięgu oddziaływania
Etap eksploatacji:
 ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, w wyniku prac
modernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej (ograniczenie emisji
niskiej);
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 oddziaływanie pośrednie- pozytywne.

Warunki akustyczne (hałas)

Roślinność

Zwierzęta

Różnorodność biologiczna

Etap budowy:
 emisja hałasu w wyniku pracy sprzętu budowlanego, transportu materiałów
budowlanych i ludzi;
 oddziaływanie bezpośrednie, krótkoterminowe, chwilowe – negatywne o
małym natężeniu i lokalnym zasięgu oddziaływania
Etap eksploatacji:
 emisja hałasu rekreacyjnego (projekt PONIATOWA – KRAINA ZDROWEGO
ODDECHU oraz STACJA KULTURA);

oddziaływanie bezpośrednie, okresowe (głównie w okresie letnim w
ciągu dnia) - neutralne
Etap budowy:
 przekształcenia związane z prowadzeniem robót modernizacyjnych;
 oddziaływania krótkotrwałe, chwilowe i odwracalne - negatywne
Etap eksploatacji:
 potencjalne pozytywne efekty zagospodarowania zdegradowanych terenów
wokół budynków użyteczności publicznej,
 pozytywne skutki kanalizowanie ruchu pieszego;
 zalecane szczegółowe rozpoznanie siedliskowe i florystyczne na etapie
projektowania zagospodarowania terenu;
Etap budowy i eksploatacji:
 przekształcenie siedlisk zwierząt, emisja substancji szkodliwych dla
środowiska, nieumyślne zabijanie i kaleczenie zwierząt, które mogą znaleźć się
przypadkowo na placu budowy; hałas powodowany pracą maszyn
budowlanych, wzmożonym ruchem środków transportu oraz obecnością ludzi
na budowie;
 oddziaływanie bezpośrednie, negatywne
 zalecane szczegółowe rozpoznanie faunistyczne na etapie projektowania
zagospodarowania terenu;
 uwzględnianie obecności ptaków i nietoperzy podczas rewitalizacji budynków
Etap budowy i eksploatacji:
 potencjalny wzrost bioróżnorodności terenów, w wyniku działań
rewitalizacyjnych polegających na uporządkowaniu terenów zieleni i nowych
nasadzeniach;
 potencjalny wzrost bioróżnorodności i kondycji ekologicznej terenu w wyniku
działań rewitalizacyjnych, polegających na odpowiednim zagospodarowaniu
terenu uwzględniającym uwarunkowania przyrodnicze,
 nieprzekraczanie chłonności rekreacyjnej środowiska przyrodniczego
 oddziaływanie bezpośrednie i pośrednie, długoterminowe i stałe – pozytywne

Zasoby naturalne

Etap budowy i eksploatacji:
 wzrost wykorzystania i obciążenia terenów z przyrodniczymi zasobami
rekreacyjno – turystycznymi
 oddziaływania bezpośrednie i pośrednie, długoterminowe i stałe – neutralne
 zalecane dostosowanie intensywności użytkowania turystycznego terenów
planowanych jako rekracyjne do jego naturalnej chłonności .

Zabytki

Etap budowy i eksploatacji:
wszelkie prace inwestycyjne w ścisłej strefie konserwatorskiej mszą być
uzgadniane z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Dobra materialne

Etap budowy i eksploatacji:
 realizacja ustaleń LPR przyczyni się do wzrostu zasobności gminy w dobra
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materialne, który będzie zharmonizowany z ochrona walorów przyrodniczych,
kulturowych i krajobrazowych podobszaru rewitalizacji;
 oddziaływanie bezpośrednie i pośrednie, długotrwałe i stałe – pozytywne;
Krajobraz

Etap budowy i eksploatacji:
pozytywne oddziaływanie estetyzacji budynków użyteczności publicznej oraz
zagospodarowania terenów w bezpośrednim sąsiedztwie w/wym. obiektów.

Ludzie

Etap budowy:
 emisja zanieczyszczeń do atmosfery i hałasu w wyniku pracy sprzętu
budowlanego, transportu materiałów budowlanych i ludzi oraz ewentualne
zapylenie ze składowania materiałów budowlanych;
 oddziaływania bezpośrednie, krótkoterminowe, chwilowe – negatywne o
małym natężeniu i lokalnym zasięgu oddziaływania
Etap eksploatacji:
 poprawa warunków życia ludzi poprzez stworzenie atrakcyjnego miejsca o
charakterze turystyczno – rekreacyjnym i historycznymi;
 poprawa warunków życia ludzi poprzez nadanie terenom zdegradowanym
nowych funkcji
 oddziaływania bezpośrednie, pośrednie i długoterminowe - pozytywne

6.4 Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie negatywnych
oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego
dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz
integralność tego obszaru
Rozważając cele określone w LPR należy stwierdzić, iż niektóre z celów bezpośrednio
jest skierowana na poprawę stanu środowiska naturalnego, w innych natomiast poprawa
środowiska osiągana jest w sposób pośredni. Niemniej jednak należy pamiętać, iż w wyniku
realizacji zapisów, LPR mogą powstać negatywne oddziaływania, o których mowa była w
poprzednich rozdziałach.
Do przedsięwzięć realizowanych w ramach LPR, które mogą negatywnie
oddziaływać na środowisko należy większość inwestycji infrastrukturalnych przede
wszystkim: na etapie budowy -inwestycje w zakresie budowy lub modernizacji
infrastruktury, drogowej rewitalizacji terenów itp., a także w fazie realizacji i eksploatacji
m.in. drogi, infrastruktura turystyczna. Negatywne oddziaływanie tych inwestycji na
środowisko można ograniczyć do racjonalnego poziomu poprzez dobrze przemyślany
wybór lokalizacji, ponieważ skala wywoływanych przez nie przekształceń środowiska
zależeć będzie w znacznym stopniu od lokalnych uwarunkowań. Ponadto, prawidłowy
projekt, uwzględniający potrzeby ochrony środowiska zarówno na etapie budowy, jaki i w
fazie eksploatacji inwestycji pozwoli także ograniczyć te oddziaływania.
W celu zmniejszenia lub eliminacji negatywnego oddziaływania na środowisko
przyrodnicze lub społeczne proponuje się podjęcie działań łagodzących opisanych poniżej w
tabeli 10
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Tabela nr 11. Proponowane środki i zalecenia łagodzące niekorzystne oddziaływania na
środowisko wynikające z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR)
Element środowiska
Środki łagodzące/zalecenie
przyrodniczego
 oznakowanie obszarów, gdzie prowadzone będą prace
budowlane i
modernizacyjne w
celu zwiększenia
bezpieczeństwa ludzi podczas wykonywania tych prac;
 stosowanie sprawnego technicznie sprzętu, stałe prowadzenie
nadzoru budowlanego oraz bezwzględne przestrzeganie
przepisów BHP;
 ograniczenie czasu pracy maszyn budowlanych do
niezbędnego minimum w celu zmniejszenia emisji spalin oraz
LUDZIE
hałasu;
 stosowanie systemów zabezpieczających rusztowania oraz
maszyny i urządzenia podczas remontów i innych prac
budowlanych, ograniczające jednocześnie uciążliwości przez
niewywoływane;
 stosowanie roślinności izolacyjnej (obudowa biologiczna
wzdłuż ciągów komunikacyjnych);
 wykonanie inwentaryzacji budynków i terenów planowanych
pod budowę pod kątem występowania ptaków, nietoperzy i
zwierząt chronionych;
 prowadzenie prac poza okresem lęgowym ptaków oraz
rozrodu nietoperzy i innych zwierząt, których występowanie
zidentyfikowano w rejonie planowanych inwestycji;
 w przypadku braku możliwości prowadzenia prac w okresie
poza lęgowym odpowiednio wcześniejsze zabezpieczenie
budynków przed zakładaniem w nich lęgowisk;
ZWIERZĘTA
 w trakcie prac modernizacyjnych zapewnienie nadzoru ze
strony ornitologów i chiropterologów na wypadek
odnalezienia miejsc gniazdowania ptaków oraz rozrodu
nietoperzy;
 po przeprowadzeniu prac remontowych, w przypadku braku
możliwości zachowania istniejących schronień, wyposażenie
budynków w schronienia alternatywne (skrzynki dla ptaków i
nietoperzy), równoważące ubytek takich miejsc;
 prowadzenie prac budowlanych i modernizacyjnych w
możliwe najkrótszym czasie;
 wykonanie
inwentaryzacji
przyrodniczej
obszarów
dysfunkcyjnych pod katem występowania cennych gatunków
roślin, przede wszystkim obszarów wodno-błotnych o
wysokich walorach przyrodniczych;
 wkomponowywanie istniejącej roślinności w rewitalizowaną
przestrzeń obszarów dysfunkcyjnych, wprowadzanie nowych
ROŚLINY
obszarów zielni urządzonej, dostosowanej do warunków
siedliskowych oraz współgrającej z otoczeniem;
 zachowanie
wysokiej
kultury
prowadzenia
robót
budowlanych, z poszanowaniem wymagań ochrony
środowiska;
 prowadzenie ręcznych wykopów w sąsiedztwie systemów
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WODA

POWIETRZER

korzeniowych w czasie wykonywania prac budowlanych;
 unikanie usuwania korzeni strukturalnych drzew w
przypadku prowadzenia wykopów w sąsiedztwie bryły
korzeniowej;
 zabezpieczenie ran na drzewach powstałych w wyniku
prowadzonych prac budowlanych odpowiednimi środkami
grzybobójczymi;
 zabezpieczenie pni drzew narażonych na otarcia ze strony
sprzętu budowlanego np. włókniny i obudowy drewniane;
 lokalizowanie zapleczy budów możliwe najdalej od stanowisk
roślin o dużych walorach przyrodniczych;
 zabezpieczenie/uszczelnienie terenów zapleczy budów
(magazynowanie substancji, materiałów oraz odpadów w
sposób eliminujący kontakt z wodami opadowymi i
gruntowymi);
 kontrolowanie szczelności zbiorników paliw płynnych
pojazdów stosowanych w czasie prac budowlanych w celu
niedopuszczenia do miejscowego skażenia środowiska
gruntowego substancjami ropopochodnymi;
 zapewnienie
dostępu
pracownikom
przedsiębiorstw
budowlanych do przenośnych toalet oraz regularnie
opróżnianie toalet z wykorzystaniem samochodów serwisowoasenizacyjnych wyposażonych w odpowiednie akcesoria;
 zachowanie szczególnej ostrożności w czasie prowadzenia
prac w sąsiedztwie cieków i zbiorników wodnych;
 ograniczanie powierzchni nieprzepuszczalnych (np. poprzez
stosowanie materiałów przepuszczalnych do budowy
parkingów, ciągów pieszych i rowerowych);
 stosowanie w budowanych i modernizowanych budynkach
rozwiązań technicznych mających na celu ograniczenie
zużycia wody;
 zachowanie wysokiej kultury prowadzenia robót, a w
szczególności przez: systematyczne sprzątanie placów
budowy, zraszanie wodą placów budowy (zależnie od
potrzeb), ograniczenie do minimum czasu pracy silników
spalinowych maszyn i samochodów budowy, uważne
ładowanie materiałów sypkich na samochody, stosowanie
osłon na rusztowania, urządzenia, maszyny i pojazdy,
ograniczających pylenie oraz inne zanieczyszczenia,
stosowanie
gotowych
mieszanek
wytwarzanych
w
wytwórniach, aby ograniczyć do minimum operacje mieszania
kruszywa ze spoiwem na miejscu budowy, wykorzystanie
pojazdów zasilanych alternatywnymi źródłami napędu,
propagowanie ruchu rowerowego, pieszego, poprzez budowę
odpowiednich ciągów komunikacyjnych;
 zwiększenie powierzchni terenów zielonych poprawiających
skład powietrza atmosferycznego (poprzez pochłanianie
szkodliwych gazów – tlenki siarki, siarkowodór, dwutlenek
węgla oraz produkcji tlenu);
 budowanie
pasów zieleni
izolacyjnej, ograniczającej
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uciążliwości komunikacyjne; stosowanie w budowanych i
modernizowanych budynkach rozwiązań technicznych
mających na celu ograniczenie niskiej emisji (stosowanie
kotłów
zasilanych
ekologicznymi
paliwami,
termomodernizacja budynków – ograniczająca zużycie paliw i
energii);
zabezpieczenie/uszczelnienie terenów zapleczy budów
(magazynowanie substancji, materiałów oraz odpadów w
sposób eliminujący kontakt z glebą);
kontrolowanie szczelność zbiorników paliw płynnych
pojazdów stosowanych w czasie prac budowlanych w celu
niedopuszczenia do miejscowego skażenia środowiska
gruntowego substancjami ropopochodnymi;
przed rozpoczęciem prac ziemnych zebranie warstwy
wierzchniej gleby (humus), a po zakończeniu prac –
rozdeponowanie na powierzchni terenu;
przestrzegania prawidłowej gospodarki odpadami;
zintegrowanie nowych przedsięwzięć inwestycyjnych z
istniejącą rzeźbą terenu;
wkomponowanie istniejących elementów krajobrazu o
potencjalnie
wysokich
walorach
przyrodniczych
w
rewitalizowaną przestrzeń;
traktowanie zieleni urządzonej jako priorytetowego elementu
kształtującego prawidłowo zagospodarowaną przestrzeń
miejską;
odpowiednie projektowanie zieleni na terenie osiedli, tak, aby
pełniła funkcje ochrony przed wiatrem, wpływała na wymianę
powietrza w mieście oraz przyczyniała się do zatrzymywania
wilgoci;
stosowanie zabiegów mających na celu zmniejszenie zatorów
komunikacyjnych w mieście (odpowiednio zsynchronizowana
sygnalizacja świetlna, propagowanie ruchu pieszego,
rowerowego
oraz
komunikacji
publicznej)
podczas
prowadzonych prac remontowych;
planowanie nowych inwestycji w harmonii z istniejącym
krajobrazem i historycznym układem przestrzennym;
odpowiednie wyeksponowanie obiektów zabytkowych o
wysokich wartościach artystycznych, historycznych i
kulturowych na tle istniejącej zabudowy oraz planowanych
inwestycji;
prowadzenie prac remontowych obiektów zabytkowych w
uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków;

W przypadku, gdy całkowite unikniecie danego oddziaływania jest niemożliwe i istnieje
niebezpieczeństwo nieodwracanego zniszczenia szczególnie cennych elementów przyrody,
konieczne jest podjęcie odpowiednio wcześniej działań kompensacyjnych.
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7. Niedostatki i braki materiałów utrudniające ocenę szkodliwego
oddziaływania na środowisko ustaleń projektowanego dokumentu
W trakcie prac nad Prognozą opierano się wszelkich dostępnych materiałach
dotyczących przepisów prawnych, sieci „Natura 2000”, danych o stanie środowiska oraz
innych dokumentach niezbędnych do opracowania przedmiotowego dokumentu. W trakcie
opracowywania Prognozy nie stwierdzono istotnych niedostatków lub braków materiałów,
które ograniczyłyby możliwość wykonania Prognozy. Jedynym problemem okazał się
ogólny charakter zadań proponowanych w LPR, utrudnił, a w pojedynczych przypadkach
wręcz uniemożliwił określenie oddziaływania na środowisko danego przedsięwzięcia.

8. Transgraniczne oddziaływanie na środowisko
Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko w razie stwierdzenia możliwości znaczącego
transgranicznego oddziaływania na środowisko, pochodzącego z terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na skutek realizacji projektów polityk, strategii, planów lub
programów, przeprowadza się postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na
środowisko.
Skala zaplanowanych przedsięwzięć ma charakter lokalny. W ramach działań
objętych projektem Programu Rewitalizacji nie przewiduje się występowania
transgranicznego oddziaływania na środowisko.

9. Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projekcie
Programu Rewitalizacji
Zgodnie z art. 51 ust.3b) ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (…),
zakres prognozy oddziaływania na środowisko powinien obejmować przedstawienie
rozwiązań alternatywnych do rozwiązań przyjętych w projekcie Lokalnego Programu
Rewitalizacji, w szczególności w odniesieniu do obszarów NATURA 2000.
W wyniku przeprowadzonej analizy nie przewiduje się znaczących negatywnych
oddziaływań na cele, przedmiot ochrony i integralność obszaru NATURA 2000,
znajdującego się w obrębie gminy Poniatowa. Jedynym nasuwającym się rozwiązaniem
alternatywnym, ograniczającym przewidywane (potencjalne) negatywne oddziaływania
wynikające z realizacji projektu Programu Rewitalizacji, może być rezygnacja z realizacji
proponowanych projektów, co w przypadku niektórych projektów, skutkowałoby brakiem
zajmowania powierzchni terenów biologicznie czynnych.
Dla przyjętych w projekcie Programu Rewitalizacji rozwiązań nie przewiduje się rozwiązań
alternatywnych. Proponowane projekty zostały dostosowane do zaistniałych potrzeb
społeczeństwa i ściśle określonych celów, które wynikają z wniosków samorządu lokalnego.
Na przyjęte rozwiązania wpływ miały także uwarunkowania wynikające z istniejącego stanu
zagospodarowania terenów, uwarunkowań ekofizjograficznych oraz ustaleń dokumentów
wyższego rzędu.
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10. Przewidywane metody analizy skutków realizacji postanowień
projektu Programu Rewitalizacji
W ramach „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Poniatowa na lata 2017-2023” został
opracowany monitoring, którego celem jest zapewnienie zgodności realizacji projektów i
programów z wcześniej zatwierdzonymi założeniami. Na podstawie informacji zebranych w
trakcie monitoringu, możliwe jest dokonanie oceny projektów i programów według
wcześniej określonych kryteriów.
Celem prowadzenia obserwacji monitorujących jest ocena stopnia realizacji
zamierzeń określonych w LPR. Obserwacje te w głównej mierze polegać będą na
dokonywaniu pomiarów wskaźników opisujących stan poszczególnych sfer funkcjonalnych
i obszarów strategicznych obszaru. Monitoring realizacji LPR rozwoju obszaru w
szczególności dotyczyć będzie:
 gromadzenia informacji na temat produktów będących wynikiem podejmowanych
projektów i zadań,
 pomiarów stanu zaawansowania przedsięwzięć podejmowanych w obszarach
działań skierowanych na realizacje celów na poziomie taktycznym,
 gromadzenia i przetwarzania informacji dotyczących rodzajów i jakości rezultatów
prowadzonych działań rozwojowych,
 gromadzenia i przetwarzania informacji na temat zmian ilościowych i jakościowych
zachodzących w obszarach strategicznych w wyniku podejmowanych przedsięwzięć,
 gromadzenia i analizy informacji na temat zmian uwarunkowań prawnych
dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego, a także możliwości
stosowania nowych rozwiązań w zakresie organizacji, prowadzenia i finansowania
działań rozwojowych,
 dokonywania analiz porównawczych i tematycznych.
Tak prowadzony monitoring wypełnia funkcje sprawdzającą i informacyjną. Jego rolą jest
dostarczenie danych na temat stanu istniejącego badanych zjawisk w czasie bieżącym. Dla
potrzeb monitorowania strategii rozwoju zostały określone trzy podstawowe rodzaje
wskaźników. Będą to wskaźniki:
 wskaźniki produktu – wytwory materialne i usługi otrzymywane lub wytwarzane
w trakcie realizacji strategii,
 wskaźniki rezultatu – bezpośrednie i natychmiastowe efekty realizacji strategii,
 wskaźniki oddziaływania – konsekwencje strategii, wykraczające poza bezpośrednie
i natychmiastowe efekty.
Wyżej wymienione wskaźniki będą służyły liczbowemu określeniu uzyskanych efektów
działań, przyczyniających się do realizacji celów. Informacje zebrane w procesie monitoringu
będą stanowiły materiał niezbędny do przeprowadzenia ewaluacji dokonań realizowanych i
zrealizowanych w efekcie podejmowanych działań zaleconych w strategii rozwoju. Wyniki
monitoringu są punktem wyjścia i jednym ze źródeł, wykorzystywanych w ewaluacji.
Ewaluacja jest to proces oceny efektów realizacji interwencji publicznej, przeprowadzony w
oparciu o odpowiednie kryteria, za pomocą odpowiedniej metodologii, w celu poprawy
jakości podejmowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem celów, jakie interwencja
ma realizować.
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Ewaluacja działań, wynikających ze „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy
Poniatowa na lata 2017-2023” będzie przebiegała w trakcie jej realizacji, jako ewaluacja ongoing oraz po zakończeniu realizacji LPR, jako ewaluacja ex-post:
 ewaluacja on-going – może być realizowana przez cały okres wdrażania strategii, jej
celem jest diagnoza i analiza problemów, pojawiających się w trakcie realizacji
strategii oraz określenie możliwości ich rozwiązania,
 ewaluacja ex-post – jest ewaluacją podsumowującą, dokonywaną po zakończeniu
wdrażania strategii, celem ewaluacji ex-post jest określenie oddziaływania strategii
oraz jej trwałości, w tej ewaluacji istotną rolę odgrywa odniesienie się do założonych
celów oraz ocena na ile udało się je osiągnąć.
Kryteria przeprowadzania ewaluacji to trafność, skuteczność, efektywność (ewaluacja ongoing) oraz skuteczność, efektywność, użyteczność oraz trwałość (ewaluacja ex-post):
 trafność – analiza określonych celów LPR w odniesieniu do zmieniających się potrzeb
danego obszaru,
 skuteczność – określenie, czy kierunki działań LPR prowadzą do osiągnięcia celów,
analiza tempa wydatkowanych środków oraz efektów podjętych działań w
kontekście zaplanowanych wartości docelowych,
 efektywność – analiza kosztów interwencji w odniesieniu do jej skuteczności,
 użyteczność – ocena na ile osiągnięte efekty odpowiadają rzeczywistym problemom
społeczno-gospodarczym,
 trwałość – ocena, czy efekty interwencji będą utrzymywać się po jej zakończeniu oraz
jak długo będą widoczne jej skutki.

11. Streszczenie w języku niespecjalistycznym
Niniejsze streszczenie odzwierciedla układ (rozdziały) prognozy oddziaływania na
środowisko.
1. Wprowadzenie
Rozdział stanowi charakterystykę niniejszego dokumentu, w której przedstawiono
podstawy prawne, cel i zakres Prognozy oraz metody zastosowane przy jej sporządzaniu.
Podstawę prawną sporządzenia Prognozy stanowi art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235
z późn. zm.) Celem niniejszej Prognozy jest przeanalizowanie potencjalnego wpływu na
środowisko skutków realizacji zamierzeń „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy
Poniatowa na lata 2017-2023”.
Zakres dokumentu jest zgodny z art. 51 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i został uzgodniony z
Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Lublinie oraz Wojewódzkim Inspektorem
Sanitarnym w Lublinie.
Prace nad opracowaniem Prognozy przebiegały wieloetapowo i obejmowały: ocenę
aktualnego stanu środowiska regionu, ocenę potencjalnego wpływu na środowisko założeń
realizowanych w ramach LPR, opracowanie propozycji środków mających na celu eliminację
lub minimalizację zidentyfikowanych negatywnych oddziaływań na środowisko, ocenę
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systemu monitoringu skutków wdrażania dokumentu. Najistotniejszą cześć Prognozy
stanowi identyfikacja oddziaływań na poszczególne elementy środowiska regionu, której w
celu obiektywizacji dokonano w niezależnych grupach eksperckich. Wyniki prac grup
porównano i ostatecznie uzgodniono wspólnie, a w celu ich zaprezentowania wykorzystano
uproszczoną analizę macierzową (tabelę skutków środowiskowych).
2. Analiza zawartości „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Poniatowa na lata
2017- 2023”
W rozdziale scharakteryzowano oceniany projekt „Lokalnego Programu Rewitalizacji
Gminy Poniatowa na lata 2017-2023” przedstawiając podstawy prawne jego opracowania,
zawartość, główne cele oraz powiązanie z innymi strategicznymi dokumentami szczebla
międzynarodowego, krajowego i regionalnego.
3. Opis stanu środowiska naturalnego Gminy Poniatowa na obszarach objętych
przewidywanym znaczącym oddziaływaniem
Rozdział zawiera analizę stanu środowiska Gminy Poniatowa, odnoszącą się do jego
poszczególnych komponentów (różnorodności biologicznej, fauny, flory, wód, powietrza,
powierzchni ziemi, krajobrazu, klimatu, zasobów naturalnych, zabytków). Podstawowymi
źródłami informacji na temat środowiska regionu były: dane gromadzone w ramach
państwowego monitoringu przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie,
dane gromadzone w ramach statystyki publicznej przez Główny Urząd Statystyczny.
Charakterystyka stanu środowiska przedstawiona w rozdziale 3 jest ściśle powiązana z
rozdziałem 6, w którym przedstawiono istniejące problemy ochrony środowiska istotne z
punktu widzenia realizacji LPR.
4. Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji Lokalnego
Programu Rewitalizacji Gminy Poniatowa
W rozdziale opisano skutki braku realizacji LPR. Rozważanie takiego wariantu tzw. zero
jest jednym z podstawowych wymogów opracowania Prognozy. Uznano jednocześnie, że
przyjęcie takiego kierunku rozwoju jest czysto hipotetyczne. Określone w LPR cele i kierunki
działań opierają się na zasadzie zrównoważonego rozwoju, stąd też z założenia mają
prośrodowiskowy wydźwięk i powinny sprzyjać zachowaniu równowagi w przyrodzie oraz
racjonalnemu wykorzystaniu zasobów regionu. W Prognozie stwierdzono, że zaniechanie
realizacji założeń LPR doprowadziłoby do pogorszenia warunków i jakości życia ludzi na
terenie obszaru, zahamowania prośrodwiskowych (innowacyjnych) zmian w gospodarce,
pogorszenia jakości środowiska gmin w wyniku intensyfikacji emisji zanieczyszczeń oraz
nadmiernej eksploatacji zasobów.
5. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym i krajowym
istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu oraz sposoby w jakich te
cele i problemy środowiska zostały uwzględnione podczas jego opracowania
W rozdziale tym opisano cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu
międzynarodowym i krajowym oraz spójność celów niniejszej strategii z tymi celami.
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6. Przewidywane oddziaływanie na środowisko
Na podstawie informacji zgromadzonych w rozdziale 3 zidentyfikowano istniejące
problemy ochrony środowiska, istotne z punktu widzenia realizacji LPR.
Rozdział 6 Prognozy stanowi ocena wpływu na środowisko przewidywanych
znaczących oddziaływań skutków realizacji założeń LPR, będąca trzonem dokumentu.
Stopień szczegółowości przeprowadzonej oceny jest zdeterminowany makroskalowym
charakterem LPR i w związku z tym ogranicza się jedynie do opisowej (jakościowej)
identyfikacji prawdopodobnych oddziaływań (kierunków zmian), jakie zachodzą w
analogicznych sytuacjach, głównie o charakterze bezpośrednim (relatywnie łatwych do
zdiagnozowania). Jednocześnie sporządzona ocena nie obejmuje wszystkich potencjalnych
skutków środowiskowych realizacji LPR, gdyż na tak precyzyjne analizy nie pozwala
objętość niniejszego opracowania. Większość z zamierzeń inwestycyjnych przewidywanych
do realizacji w ramach LPR wymagać będzie przeprowadzenia postępowania w sprawie
oceny oddziaływania na środowisko w odniesieniu do konkretnych warunków
środowiskowych. W związku z tym przyjęto, że na tym etapie wystarczające będzie
omówienie typowych oddziaływań i ich potencjalnych skutków środowiskowych. Dla części
zadań ze względu na ich bardzo ogólny charakter nie można było jednoznacznie określić
wpływu na środowisko.
Rozdział 6 poświęcono również analizie rozwiązań mających na celu zapobieganie,
ograniczanie oraz kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko,
będących rezultatem realizacji założeń LPR. W analizie podkreślono, że zasadniczo każdy z
celów i strategicznych kierunków działań LPR wpisuje się w listę rozwiązań mających na
celu zapobieganie zanieczyszczeniu oraz ochronę środowiska regionu, co wynika z
wyraźnego, czytelnego kontekstu środkowego dokumentu, skonstruowanego w oparciu o
zasadę zrównoważonego rozwoju. Za podstawowe środki zapobiegawcze uznano
odpowiednie lokalizowanie poszczególnych inwestycji, przestrzeganie prawa z zakresu
ochrony środowiska oraz stosowanie rozwiązań technicznych i technologicznych
ograniczających emisję zanieczyszczeń do środowiska. W celu zmniejszenia lub eliminacji
negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze lub społeczne zaproponowano
podjęcie działań łagodzących opisanych dokładnie w rozdziale 6.
7. Niedostatki i braki materiałów utrudniające ocenę szkodliwego oddziaływania na
środowisko ustaleń projektowanego dokumentu
W trakcie prac nad Prognozą
opierano się wszelkich dostępnych materiałach
dotyczących przepisów prawnych, sieci „Natura 2000”, danych o stanie środowiska oraz
innych dokumentach niezbędnych do opracowania przedmiotowego dokumentu.
8. Transgraniczne oddziaływanie na środowisko
W rozdziale stwierdzono, że w przypadku LPR nie ma potrzeby przeprowadzania
postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.
9. Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projekcie LPR
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Program Rewitalizacji został sporządzony w układzie jednowariantowym. Dokument nie
zawiera propozycji zadań alternatywnych dla realizacji celów LPR. Sytuacja ta wynika z
makroskalowego charakteru opracowania, którego założenia cechują się wysokim stopniem
ogólności. W związku z tym brak jest możliwości precyzyjnego określenia działań
alternatywnych dla wskazanych zadań. Dla tego rodzaju opracowań stosowanie kryteriów
wariantowości, wykorzystywanych w analogicznych ocenach oddziaływania sporządzanych
dla sparametryzowanych przedsięwzięć jest znacznie utrudnione. Należy również
podkreślić, że większość proponowanych do realizacji przedsięwzięć w ramach LPR ma
pozytywny wpływ na środowisko i proponowanie rozwiązań alternatywnych nie ma
uzasadnienia.

10. Przewidywane metody analizy skutków realizacji postanowień projektu LPR
Celem monitoringu jest opisanie zmian stanu środowiska w wyniku realizacji założeń
LPR oraz sprawdzenie czy założone środki łagodzące przyniosą zakładany efekt. Pomiar
skutków realizacji postanowień przyjętego dokumentu w zakresie oddziaływania na
środowisko będzie się odbywał poprzez zestaw odpowiednich wskaźników (mierników). W
tym celu należy wykorzystać funkcjonujący na terenie gmin system monitoringu środowiska
przyrodniczego prowadzony przez różne instytucje.
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Lublin, dnia 18 kwietnia 2017r.

Małgorzata Langiewicz
ul. Bandtkich 1
20- 452 Lublin

OŚWIADCZENIE AUTORA PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA
ŚRODOWISKO
o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 74a ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353)/

Oświadczam, iż jako Autor prognozy oddziaływania na środowisko projektu Lokalnego
Programu Rewitalizacji Gminy Poniatowa na lata 2017-2023, spełniam wymagania, o
których mowa w art. 74a ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353) tj. posiadam ukończone
w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym jednolite studia magisterskie związane z
nauką o Ziemi – magister geografii oraz 5 -letnie doświadczenie w pracach polegających na
opracowywaniu
prognoz
oddziaływania
na
środowisko.
Jestem
świadoma
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

………………………………………..
(podpis Autora Prognozy)
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