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II. INFORMACJE OGÓLNE 

 

1. Podstawa opracowania 

 Podstawę opracowania studium stanowi uchwała Nr XXXlX/250/98 Rady Miejskiej w 

Poniatowej z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie przystąpienia do opracowania studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Poniatowa. 

 Studium zostało wykonane przez zespół projektowy, na podstawie umowy Nr 135/98 z dnia 

25 maja 1998 zawartej pomiędzy Zarządem Miejskim w Poniatowej, a Centrum Projektowo - 

Konsultingowym Gospodarki Przestrzennej „URBANISTA" Spółka z o.o. w Lublinie. 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego opracowane zostało 

w celu określenia polityki przestrzennej gminy Poniatowa. Wykonane zostało zgodnie z ustawą z 

dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. Nr 15, póz. 139 z 

późniejszymi zmianami/. 

 Opracowanie składa się z części opisowej i graficznej w skali 1:10 000, stanowiących 

integralną całość. 

 Studium umożliwia koordynację działań związanych z zagospodarowaniem terenów w 

obszarze gminy tj. miasta i terenów wiejskich. Dostarcza informacji umożliwiających organowi 

samorządowemu prowadzenie polityki ofertowej i promocyjnej oraz działań stymulujących 

pożądane zachowanie podmiotów gospodarujących, a także określa problemy w dziedzinie 

gospodarki przestrzennej wymagające rozwiązania na szczeblu lokalnym lub włączenia ich do 

programów wojewódzkich i centralnych.  

 Studium nie jest przepisem gminnym i nie stanowi podstawy do wydawania decyzji o 

warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Stanowi akt kierownictwa wewnętrznego i jest 

dokumentem określającym między innymi potrzebę stanowienia przepisów gminnych, w postaci 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, których ustalenia nie powinny być 

sprzeczne z ustaleniami studium. 

 Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego są zgodne z 

założeniami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

która utrzymała obowiązek opracowania studium zachowując jego wysoką rangę jako dokumentu 

planistycznego określającego politykę przestrzenną gminy, wyznaczającego ogólne zasady 

gospodarowania oraz kierunki rozwoju struktury funkcjonalno - przestrzennej gminy zgodnie z art 

10. w/w ustawy. 

Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Poniatowa, 

zwane dalej studium, dotyczą obszaru w granicach administracyjnych gminy i opracowane zostały 

na podstawie uchwały Nr XXXIII/221/09 Rady Miejskiej w Poniatowej z dnia 29 października 2009 r 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian studium uwarunkowań i kierunków 
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zagospodarowania przestrzennego gminy Poniatowa.* 

 

Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Poniatowa, zwane dalej studium, dotyczą części obszaru miasta Poniatowa – terenu 

dawnego zakładu „Eda” oraz rejonu d. dworca kolejowego Nałęczowskiej Kolei Dojazdowej 

(zamienna nazwa Nadwiślańska Kolej Wąskotorowa) i opracowane zostały na podstawie 

uchwały Nr XXIII/149/16 Rady Miejskiej w Poniatowej z dnia 23 września 2016 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Poniatowa.⃰⃰ ⃰ ⃰ 

 

[Podstawą sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Poniatowa jest Uchwała nr LI/317/18 Rady Miejskiej w Poniatowej z dnia 27 

marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Poniatowa. Zmianą Studium zostały objęte obszary 

położone na południe od drogi powiatowej nr 2237L, oznaczone granicami na załączniku nr 2 do 

Studium. Ponadto treść Studium uzupełniona została o bilanse i analizy, o których mowa w art. 10 

ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

obejmujące obszar całej gminy oraz w niezbędnym zakresie zaktualizowana / skorygowana.]**** 

 

2. Materiały wyjściowe do studium 

 W ramach studium opracowane zostały materiały wyjściowe, określające istniejące 

uwarunkowania w gminie. Stanowią je: 

• Stan istniejący-diagnoza (opis i plansza w skali 1:10 000), 

• Uzbrojenie sanitarne, w skali 1:10 000,  

• Elektroenergetyka i telekomunikacja, w skali 1:10 000, 

• Uwarunkowania przyrodniczo-krajobrazowe oraz kierunki kształtowania struktury 

ekologicznej (opis i plansze w skali 1:10 000). 

 

[W procesie zmiany Studium wykorzystano następujące opracowania: 

• Koncepcję Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 - Uchwała Nr 239 Rady 

Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r., 

• Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego - Uchwała Nr 

XI/162/2015 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 października 2015 r.,  

• Strategię Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030) - 

Uchwała nr XXXIV/559/2013 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 24 czerwca 2013 r., 

• Strategię Rozwoju Powiatu Opolskiego na lata 2016-2023 - Uchwała nr XVIII/128/2016 

Rady Powiatu w Opolu Lubelskim z dnia 6 czerwca 2016 r., 

• Strategię Rozwoju Gminy Poniatowa na lata 2015-2025 - Uchwała nr XVIII/125/16 Rady 
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Gminy Poniatowa z dnia 31 marca 2016 r., 

• Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Poniatowa na lata 2008-2020 

- Uchwała nr XIX/131/08 Rady Miejskiej w Poniatowej z dnia 29 sierpnia 2008 r.]**** 

  

III. UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE 

 

 Rozwój i zagospodarowanie przestrzenne gminy Poniatowa zależne są w znacznym 

stopniu od uwarunkowań ponadgminnych i regionalnych. 

 Gmina Poniatowa wchodzi w skład Powiatu Opolskiego, zajmując północno- wschodnią 

jego część; położona jest w stosunkowo niewielkiej odległości od ośrodka powiatu. 

 Przez obszar miasta i gminy przebiegają drogi o charakterze ponadlokalnym, z których 

główna, wojewódzka Nr 832, łączy Lublin z miastem Opole Lubelskie [i dalej drogą wojewódzką 

nr 747 przez most na Wiśle w Kamieniu z drogą krajową nr 79. 

 Po zrealizowaniu w miejscowości Kamień mostu przez Wisłę wzrośnie znaczenie dróg o 

przebiegu równoleżnikowym, w tym m.in. drogi Nr 832 relacji Wola Rudzka – Poniatowa – 

Krężnica Okrągła.*]**** 

 

 Regionalne wytyczne dotyczące rozwoju gminy zostały zawarte: 

− w piśmie Biura Planowania Przestrzennego w Lublinie .BPP.L7322/wagw/99 z dnia 29 

listopada 1999 r.  

− w piśmie Biura Planowania Przestrzennego w Lublinie BPP.L.DP-1.KK.4200/52/09 z dnia 

12 stycznia 2010r.* 

-   w piśmie Zarządu Województwa Lubelskiego PR-VI.7637.1.74.2016.MRCK z dnia 15 

listopada 2016 r. ⃰ ⃰⃰ ⃰ 

[- w piśmie Zarządu Województwa Lubelskiego PR-VI.7637.1.53.2018.MRCK z dnia 27 

września 2018 r.]**** 

− w uwagach i wnioskach Wydziałów Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz innych 

instytucji szczebla wojewódzkiego. 

 

 Nadesłane wytyczne i uwarunkowania zostały uwzględnione w ustaleniach kierunków 

rozwoju i zagospodarowania przestrzennego gminy. 

  

IV. CELE l KIERUNKI ROZWOJU PRZESTRZENNEGO GMINY 

 

1. Cel główny - misja rozwoju przestrzennego gminy. 

Przyjmuje się główny cel - misję rozwoju przestrzennego gminy: 

• Gmina Poniatowa - to obszar czysty ekologicznie, o dobrze rozwiniętym rolnictwie i 
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związaną z nim działalnością gospodarczą, z funkcją rekreacyjną, zapewniająca 

mieszkańcom dobre warunki życia. 

• Ośrodek gminy- Poniatowa - to zielone miasto o zdrowych i komfortowych warunkach do 

zamieszkania, z rozwiniętą sferą gospodarczą i usługową, zapewniające mieszkańcom 

dobre warunki życia i rozwoju. 

 

2. Cele strategicznie i kierunki polityki przestrzennej gminy warunkujące osiągnięcie 

celu głównego. 

 W wyniku analizy uwarunkowań rozwoju przestrzennego gminy, a także ustaleń zawartych 

w Strategii Rozwoju Gminy Poniatowa na lata 2015-2025, przyjętej Uchwałą Nr XVIII/125/16 

Rady Miejskiej w Poniatowej z dnia 31 marca 2016 r. ⃰ ⃰ ⃰ ustala się i przyjmuje cele strategiczne i 

kierunki polityki przestrzennej gminy: 

1) Poprawa poziomu i warunków życia mieszkańców gminy przez wykorzystanie istniejących 

potencjałów rozwojowych. 

2) Zróżnicowanie bazy ekonomicznej gminy przez zapewnienie korzystnych warunków dla 

inwestowania. 

3) Rozwój rolnictwa w tym rolnictwa ekologicznego. 

4) W zakresie objętym zmianą wyznaczenie celów strategicznych: 

Cel I. Rozwój edukacji poprzez 

cel 1.8 - tworzenie ścieżek edukacyjnych i turystycznych, 

Cel II. Z tradycją w nowoczesność 

- Rozwój obszarów wiejskich  

 cel 2.4 - modernizacja infrastruktury kulturalnej i sportowej, 

 cel 2.10 – aktywizacja mieszkańców wsi, 

Cel III. Nasze społeczeństwo bezpieczne i zdrowe 

 cel 3.7 – skuteczna ochrona i poprawa środowiska 

Cel IV. Przedsiębiorcza gmina i przyjazna administracja 

 cel 4.1 - rewitalizacja miasta Poniatowa. ⃰ ⃰ ⃰  

 Jako podstawę wszelkich działań podejmowanych dla realizacji tych celów przyjmuje się 

zasadę rozwoju zrównoważonego, tj. takiego rozwoju, który uwzględnia uwarunkowania i 

wymogi ochrony środowiska przyrodniczego. 

 

3. Działania, od których zależy realizacja kierunków polityki przestrzennej. 

 

Ad. 1. Poprawa warunków życia ludności 

 Poprawa warunków życia mieszkańców gminy jest podstawowym zadaniem polityki 

przestrzennej samorządu. W tym celu należy: 
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1) Przygotować tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową w takiej ilości, by w pełni 

były zabezpieczone potrzeby gminy w tym zakresie. 

2) Rozwijać infrastrukturę techniczną- przede wszystkim zapewnić mieszkańcom gminy i 

przebywającym na jej terenie zaopatrzenie w bezpieczną i zdrową wodę oraz odpowiednie 

warunki sanitarne (wodociągi, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, usuwanie i utylizacja 

odpadów komunalnych). 

W pierwszej kolejności należy uporządkować gospodarkę wodno-ściekową obszarów w 

dolinie rzek Kraczewianki i Poniatówki, tj. miejscowości Kraczewice Prywatne, Kraczewice 

Rządowe, Kolonia Poniatowa, Kolonia Szczuczki, a także wsi Henin i Leśniczówka, 

poprzez podłączenie do miejskiego systemu wodociągowego i do ogólnomiejskiej 

oczyszczalni ścieków miasta Poniatowa. 

3) Podjąć działania prowadzące do osiągnięcia ładu przestrzennego, podniesienia estetyki 

zabudowy, ochrony walorów krajobrazowych gminy poprzez: 

• opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zapewniających 

odpowiednie standardy programowe i powierzchniowe oraz określających warunki 

kształtowanej zabudowy m.in. dla zabudowy mieszkaniowej, 

• uporządkowanie terenów zabudowy wsi, 

• uporządkowanie i uatrakcyjnienie programowo-przestrzenne centrum miasta, terenów 

poprzemysłowych oraz d. obiektów i terenów kolejowych Nałęczowskiej Kolei 

Dojazdowej (zamienna nazwa Nadwiślańska Kolejka Wąskotorowa) ⃰,⃰ ⃰ 

 z przyjęciem zasady wysokich standardów architektonicznych dla nowych, stałych 

obiektów 

• tworzenie atrakcyjnego krajobrazu miejskiego. 

4) Rozwijać infrastrukturę społeczną poprzez podniesienie standardu usług publicznych i 

komercyjnych oraz przygotowanie terenów pod realizację nowych obiektów. 

5) Podjąć działania prowadzące do ochrony i poprawy stanu środowiska przyrodniczego i 

zapewnienia równowagi w gminie Poniatowa poprzez: 

• objęcie ochroną terenów ekologicznego systemu obszarów chronionych (ESOCH),  

• poprawę stanu czystości wód powierzchniowych, eliminując możliwość wprowadzania 

nieoczyszczonych ścieków do hydrosfery i zapobiegając spływom nawozów sztucznych 

do dolin rzecznych, w pierwszej kolejności należy podnieść stan czystości rzeki 

Kraczewianki, która zasila zalew i przepływa przez miasto, 

• likwidację i rekultywację terenów zdegradowanych, w tym dzikich wysypisk śmieci oraz 

wyrobisk poeksploatacyjnych; w pierwszej kolejności -w dolinach rzecznych i obszarach 

źródliskowych, 

• wprowadzenie zorganizowanego systemu usuwania odpadów, z uwzględnieniem ich 

segregacji, 

• przeprowadzenie regeneracji dolin rzecznych, z uwzględnieniem małej retencji rzek: 
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Kowalanka, Kraczewianka, Poniatówka i Wronówka oraz doprowadzenie wody tych 

rzek do II klasy czystości, a wód powierzchniowych w dolinie rzeki Bystrej - do l klasy, 

• przeprowadzenie melioracji przeciwerozyjnych na terenach silnie zagrożonych erozją 

(Poniatowa Wieś), 

• przeprowadzenie fitomelioracji terenów rolnych, obecnie prawie całkowicie 

pozbawionych zieleni śródpolnej (zalesienia i zadrzewienia, głównie na kierunkach 

powiązań ekologicznych), 

• zmniejszenie uciążliwości barier ekologicznych, tworzonych przez drogi o utwardzonej 

nawierzchni i realizowanie większej ilości przepustów, w szczególności w miejscach 

przecięcia ciągów ekologicznych. 

6) Rozwijać komunikację w gminie, zapewniając dogodny dojazd o odpowiednim standardzie 

do każdej miejscowości. 

 

Ad.2. Zróżnicowanie bazy ekonomicznej gminy poprzez zapewnienie korzystnych 

warunków do inwestowania. 

 W celu poprawy kondycji ekonomicznej miasta i gminy niezbędne jest zróżnicowanie bazy 

ekonomicznej. W związku z tym przyjmuje się następujące działania:  

1) Przygotowanie nowych terenów przeznaczonych pod działalność gospodarczą między 

innymi poprzez utworzenie obszaru aktywności gospodarczej w zachodniej części miasta. 

2) Monitorowanie i wspomaganie działań zmierzających do wykorzystania potencjału, terenu i 

obiektów dawnej EDY, w tym obiektów o wartościach historyczno-kulturowych dla 

celów rozwoju turystyki i rekreacji oraz kultury ⃰ ⃰ ⃰. 

3) Wspieranie i promowanie rozwoju działalności gospodarczej nieuciążliwej dla otoczenia i 

środowiska naturalnego gminy. Przygotowanie oferty terenów przeznaczonych do 

działalności gospodarczej i inwestycyjnej w tym w sferze pozaprodukcyjnej (np. ośrodki 

szkoleniowe firm). 

4) Wspieranie i przygotowanie terenów infrastruktury usługowej w mieście, a na terenach 

wiejskich - ośrodków usługowych i terenów rozwoju przedsiębiorczości (stwarzających 

zatrudnienie w sferze związanej z rolnictwem). 

5) Wykorzystanie potencjału obszarów cennych przyrodniczo i kulturowo dla 

wzmocnienia rozwoju sektorów pozarolniczych – kultury, turystyki i rekreacji. ⃰ ⃰ ⃰ 

 

Ad.3. Rozwój rolnictwa, w tym rolnictwa ekologicznego. 

Rolnictwo pozostanie funkcją podstawową obszarów wiejskich gminy. 

1) Podstawą unowocześnienia gospodarki rolnej i jej dostosowania do wymogów 

jakościowych dla produktów żywnościowych krajów Wspólnoty Europejskiej, jest 

restrukturyzacja rolnictwa: 
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• ukierunkowanie na poprawę jakości produkcji, 

• zmiany w strukturze produkcyjnej - wywołane potrzebami specjalizacji i koncentracji 

produkcji. 

 

2) Rolnictwo wymaga stymulowania przemian: 

• wzrostu średniej powierzchni gospodarstwa do poziomu 20-30 ha, 

• wprowadzenia optymalizacji rozłogów polnych w indywidualnych gospodarstwach, 

• wzrostu produktywności gleb, głównie przez poprawę żyzności, doskonalenie 

technologii, 

• zwiększenia udziału w rozłogach produkcyjnych terenów zielonych, zadrzewionych, 

łagodzących zagrożenie erozją, 

• propagowanie rolnictwa zintegrowanego, w powiązaniu z rozwojem produkcji zdrowej 

żywności, 

• rozwój funkcji towarzyszących - w wybranych wsiach i gospodarstwach rolnych 

(agroturystyka). 

 

3) Procesy te należy wspierać działaniami w sferze rozwoju zaplecza technicznego i 

produkcyjnego rolnictwa, ukierunkowanymi na: 

• zrzeszanie się producentów rolnych - celem stworzenia silniejszej bazy produkcyjnej i 

inwestycyjnej, 

• modernizację i wzmacnianie siły ekonomicznej gospodarstw rodzinnych, w celu 

zwiększenia ich towarowości, 

• pozyskiwanie kapitału na modernizację i rozwój zaplecza magazynowo - przetwórczego. 

 

4) W zakresie obsługi rolnictwa przewiduje się: 

• adaptację terenów, urządzeń i obiektów, służących obsłudze rolnictwa, 

• wyznaczenie nowych terenów rozwoju przedsiębiorczości (usług, obsługi rolnictwa, w tym 

skupu oraz przetwórstwa rolno -spożywczego). 

  

Ad.4. Turystyka, rekreacja, agroturystyka 

 Rozwój turystyki i rekreacji będzie jednym z kierunków działalności, które wykorzystując 

istniejący potencjał, mogą poprawić sytuację gospodarczą gminy. W związku z tym należy podjąć 

następujące działania: 

 

1) Przygotować program rozwoju turystyki. Program powinien zawierać listę atrakcji 

turystycznych miasta i gminy oraz wykaz inwestycji turystyczno-rekreacyjnych, projekt 

systemu ścieżek rowerowych i pieszych szlaków turystycznych. 
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2) Włączenie miasta i gminy Poniatowa w system infrastruktury turystycznej Krainy 

Lessowych Wąwozów na Obszarze Funkcjonalnym Powiśle.⃰ ⃰ ⃰  

 

3) Wyznaczyć tereny pod urządzenia sportowo-rekreacyjne w mieście (ośrodek rekreacyjny z 

urządzeniami do sportów wodnych) w oparciu o kompleksowy program zagospodarowania 

zbiorników wodnych. 

 

4) Przewidzieć tereny pod program inwestycji, rozszerzony o dodatkowe urządzenia: park 

wodny, pole golfowe, korty tenisowe, szkółki jeździeckie, sieć tras do narciarstwa 

biegowego, itp. 

 

5) Przygotować tereny i doprowadzić do stworzenia bazy noclegowej w mieście - hotele, 

pensjonaty. 

 

6) Przygotować tereny pod zabudowę letniskową oraz urządzenia obsługi, rekreacji i turystyki 

w gminie (wsie Niezabitów, [Plizin]**** i Leśniczówka). 

 

7) Rozwój sektora usług turystycznych na obszarze miasta Poniatowa, związanym z 

Nadwiślańską Kolejką Wąskotorową (d. budynkiem stacji Nałęczowskiej Kolei 

Dojazdowej i jego otoczeniem), przekształceniami części terenu d. zakładu 

produkcyjnego Eda (obiektów Centralnego Okręgu Przemysłowego i miejsc 

związanych z historią miasta z okresu II wojny światowej)⃰ ⃰ ⃰. 

 

8) Stworzyć korzystne warunki do rozwoju agroturystyki jako formy aktywności wiejskiej i 

źródło dodatkowych dochodów mieszkańców gminy poprzez: 

• wspieranie działalności inwestycyjnej polegającej na tworzeniu miejsc wypoczynkowych 

w zabudowie zagrodowej i przygotowaniu warunków dla wiejskiej turystyki i rekreacji 

(ulgi inwestycyjne, poradnictwo),  

• ułatwić dostęp do środków finansowych przeznaczonych na cele agroturystyki ze źródeł 

finansujących rozwój turystyki na wsi, 

• uświadomić mieszkańcom gminy korzyści płynące z usług agroturystyki i związku 

pomiędzy czystością środowiska naturalnego, estetyką zabudowy i jej rozwojem. 

 

9) Przeprowadzić promocję terenów przewidzianych pod inwestycje infrastruktury turystycznej 

i rekreacji. 

[ 
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4. Obszary strategiczne. 

 Dla realizacji zadań polityki przestrzennej gminy ustala się obszary strategiczne, oznaczone 

na rysunku studium: 

 

1) Obszar aktywności gospodarczej - „Zachód" 

 Obszar położony jest na północ od ulicy Kraczewickiej i w rejonie istniejącej oczyszczalni. 

Jest on atrakcyjny ze względu na możliwość łatwego, pełnego uzbrojenia i dobrą dostępność 

komunikacyjną. 

 Teren przewidziany jest pod realizacje inwestycji biznesowych -nowoczesnej wytwórczości, 

składowania i przetwórstwa, Na obszarze tym powinny powstawać nowe miejsca pracy. 

 

1) Obszar rekreacji - „Podbórz" 

 Obszar położony jest we wschodniej części miasta, wokół największego zbiornika wodnego 

na Kraczewiance. Obszar ten jest atrakcyjny ze względów krajobrazowych: istniejące lasy, zalew i 

ukształtowanie terenu. 

 Teren przewidziany jest do kompleksowego zagospodarowania na cele rekreacji, 

wypoczynku, turystyki i sportu o kameralnej skali. 

 

3) Obszar usługowy - „Centrum" 

 Obejmuje tereny pomiędzy ulicami: Targową, Wesołą i Brzozową, a rzeką, Kraczewianką 

oraz pas terenu po obu stronach ulicy Nałęczowskiej. Jego strategiczne znaczenie wynika z 

atrakcyjnego położenia nad rzeką i w centralnej części miasta oraz pełnionej już roli tradycyjnego 

śródmieścia; jest uczęszczanym miejscem spacerów, kontaktów mieszkańców, usług handlu i 

gastronomii. Obszar powinien spełniać rolę wizytówki miasta o prestiżowym pod względem 

architektury i standardu zagospodarowaniu. 

 Jego zagospodarowanie powinno być przedmiotem szczególnej uwagi i troski władz gminy. 

]**** 

 

V. KIERUNKI POLITYKI PRZESTRZENNEJ 

1. Kryteria podziału na strefy polityki przestrzennej 

 W celu określenia polityki przestrzennej gminy niezbędne jest dokonanie podziału obszaru 

na strefy polityki przestrzennej. 

Podziału na strefy polityki dokonano uwzględniając: 

1) aktualny sposób użytkowania i zagospodarowania terenu oraz realne możliwości 

dokonania jego przekształceń, 

2) ogólne cechy fizjograficzne terenu, 

3) warunki przestrzenne i predyspozycje terenu dla rozwoju określonych funkcji, 
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4) walory przyrodniczo - krajobrazowe, 

5) wartości agrotechniczne gleb. 

 

2. Strefy polityki przestrzennej 

 Ustala się podział terenu gminy Poniatowa na strefy polityki przestrzennej o różnych 

funkcjach i zróżnicowanych zasadach gospodarowania: 

M - strefa rozwoju funkcji miejskich 

 Jest to wydzielony obszar obejmujący teren zainwestowania i tereny rozwojowe ośrodka 

gminy - miasta Poniatowa. 

R - strefa rolna 

 Są to wydzielone tereny o wiodącej funkcji rolnej. 

E - strefa ekologiczna 

 Są to tereny o najwyższych w gminie wartościach przyrodniczych, w części prawnie 

chronione. 

 

3. Ogólne zasady polityki przestrzennej 

3.1. Ochrona środowiska przyrodniczego 

 W polityce przestrzennej gminy przyjmuje się ochronę środowiska przyrodniczego. 

Na terenie gminy występują obszary i obiekty o wartościach przyrodniczych, prawnie chronione 

oraz przewidziane do objęcia ochroną prawną lub planistyczną- oznaczone na rysunku studium. 

 

3.1.1. Obszary i obiekty objęte ochroną prawną 

1. Chodelski Obszar Chronionego Krajobrazu (ChOChK) 

 Został on ustanowiony w celu ochrony bogatej biologicznie i interesującej krajobrazowo 

zlewni Chodelki. W ekologicznym systemie obszarów chronionych pełni on rolę łącznika z 

systemem nadwiślańskich obszarów chronionych. Jego północne granice przylegają do otuliny 

Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. Na terenie ChOChK, który obejmuje południowo-

zachodnią część gminy, oznaczoną na rysunku studium, obowiązują zakazy i ograniczenia, 

określone uchwałą Nr VI/83/2015 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 27 marca 2015 r. 

w sprawie Chodelskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Lubel. z dnia 7 

maja 2015 r., poz. 1597 ).⃰ ⃰ ⃰ 

 Przepisy określają zasady gospodarowania na obszarze objętym ochroną wprowadzając 

nakazy, zakazy i obowiązki. 

1. Na terenach ChOChK, obowiązuje czynna ochrona ekosystemów przyrodniczych⃰ ⃰⃰⃰ ⃰: 

1) zachowanie oraz poprawa stosunków wodnych poprzez ograniczenie nadmiernego odpływu 

wód, gospodarowanie zasobami wodnymi w sposób uwzględniających potrzeby 

ekosystemów wodnych i wodno-błotnych, zachowanie naturalnego charakteru rzek, cieków 
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wodnych, zbiorników wodnych i starorzeczy, ochrony funkcji obszarów źródliskowych o 

dużych zdolnościach retencyjnych, zachowanie lub przywracanie dobrego stanu 

ekologicznego wód;  

2) zachowanie lub odtwarzanie różnorodności biologicznej właściwej dla danego typu 

ekosystemu, głównie poprzez zachowanie lub przywracanie właściwego stanu siedlisk 

przyrodniczych oraz siedlisk roślinnych, zwierzęcych lub grzybów;  

3) ochrona i kształtowanie zadrzewień, ze szczególnym uwzględnieniem zadrzewień 

nadwodnych i śródpolnych,  

4) ochrona specyficznych cech krajobrazu doliny Chodelki, w tym meandrów rzeki, 

starorzeczy, naturalnych form rzeźby terenu (wydmy, doliny głazy narzutowe); 

 5) tworzenie i ochrona 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, ochrona punktów, osi i przedpoli 

widokowych, usuwanie lub przesłanianie antropogenicznych elementów dysharmonijnych w 

krajobrazie; 

 7) dążenie do odtworzenia 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 wodnościekowej, promowanie sposobów gospodarowania gruntami 

ograniczających erozję gleb; 

2. 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 gospodarką 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 służy innym celom niż ochrona przyrody 
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lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka 

wodna lub rybacka; 

 5) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-  błotnych;  

 6) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie o 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. 

3. Zakaz, o którym mowa ust.1 pkt 2, nie dotyczy prac wykonywanych na potrzeby ochrony 

przyrody. 

4. Zakaz, o którym mowa w ust.1 pkt 6, nie dotyczy obiektów lokalizowanych w obszarach 

wyznaczonych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub 

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy lub w ciągach istniejącej legalnej 

zabudowy.* ⃰ ⃰ ⃰ 

 

2. Pomniki przyrody 

• dąb szypułkowy (nr ewid. 122, utworzony w 1983 r.), znajdujący się w zespole dworsko-

parkowym w Niezabitowie, 

• lipa drobnolistna (nr ewid. 300: utworzony w 1995 r.), znajdująca się na działce pana 

Brodowskiego w Kowali l. 

 Obowiązuje zachowanie pomników przyrody, ich ochrona przed zniszczeniem, a także 

ochrona bezpośredniego otoczenia przed zmianą sposobu użytkowania. 

[ 

3. Lasy ochronne 

 Lasy znajdujące się w południowo-zachodniej części gminy, w granicach administracyjnych 

miasta uznane zostały za lasy ochronne (Zarządzenie Nr 105 MOŚZNiL z dnia 23 lipca 1996 r.). 

 Zasady prowadzenia gospodarki leśnej na tych obszarach określa Rozporządzenie Nr 10 

MOŚZNiL z dnia 25 sierpnia 1992 r.]**** 

 

4. Obszar europejskiej sieci Natura 2000 

1) Na terenie gminy Poniatowa częściowo znajduje się specjalny obszar ochrony siedlisk 

Natura 2000 „Opole Lubelskie” (PLH 060054) wyznaczony rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 24 lutego 2017r. (Dz.U. z 2017r., poz. 585);⃰⃰ ⃰⃰ ⃰ ⃰ 

2) Na południe od gminy Poniatowa znajduje się ostoja siedliskowa Natura 2000 

„Komaszyce” (PLH060063) .  

3) Na terenach tych zabronione jest: 

a) podejmowanie działań mogących w znaczący sposób pogorszyć stan siedlisk 

przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, a także w znaczący sposób 

wpłynąć negatywnie na gatunki, dla ochrony których został wyznaczony obszar 

Natura 2000, 
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b) realizacja planowanych przedsięwzięć, które nie są bezpośrednio związane z 

ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynikają z tej ochrony, jeżeli mogą one 

znacząco oddziaływać na ten obszar, jest dopuszczalna po uzyskaniu decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, 

c) na obszarach Natura 2000 nie podlega ograniczeniu działalność związana z 

utrzymaniem urządzeń i obiektów służących bezpieczeństwu przeciwpowodziowemu 

oraz działalność gospodarcza, rolna, leśna, łowiecka i rybacka, a także amatorski 

połów ryb, jeżeli nie zagrażają one zachowaniu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk 

roślin lub zwierząt ani nie wpływają w sposób istotny negatywnie na gatunki roślin i 

zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000.*  

 

3.1.2. Tereny i obiekty o wartościach przyrodniczych projektowane do objęcia ochroną 

prawną.  

 W celu zachowania zasobów i walorów środowiska w stanie zapewniającym możliwości 

korzystania z nich w przyszłości, ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej środowiska 

oraz trwałości funkcjonowania procesów przyrodniczych należy objąć ochroną największe, lokalne 

wartości zasobów naturalnych, w szczególności doliny rzeczne, tereny leśne oraz obszary rolne o 

wysokich klasach bonitacyjnych. 

 Najcenniejsze tereny i obiekty w obszarze gminy powinny być chronione poprzez 

utworzenie następujących form: 

1) Użytki ekologiczne 

 - Dolina Kowalanki, 

 - Dolina Poniatówki,  

 - Dolina Kraczewianki, 

 - Dolina Wronówki. 

Na terenach tych będą obowiązywać: 

a) zakazy: 

− przemodelowania nisz źródlanych, 

− organizowania miejsc poboru wody z nisz źródliskowych oraz obudowy  miejsc 

wypływu wody, 

− lokalizacji nowej zabudowy kubaturowej, z adaptacją istniejących obiektów, 

− zaśmiecania terenu, składowania odpadów, 

− zanieczyszczania strumieni odprowadzających wodę ze źródeł; 

b) zalecenia ochronne: 

− zachowania dotychczasowego, łąkowo-pastwiskowego i leśnego  użytkowania 

terenu, 

− przywrócenia użytków zielonych, na terenach obecnie użytkowanych jako grunty 

orne, 



19 

 

− rozszerzenia zakresu malej retencji. 

 

2) Stanowiska dokumentacyjne 

a) Ruska Góra 

 Jest to wydma piaszczysta, będąca przykładem wydmy parabolicznej o dużych walorach 

dydaktycznych. Położona jest na skraju lasu, przy południowo-wschodniej granicy miasta 

Poniatowa. 

 Dla jej ochrony obowiązywać będą zakazy: 

− eksploatacji piasku, 

− niszczenia specyficznej roślinności utrwalającej wydmę.  

b) Piaskownia Kocianów 

 Przedmiotem ochrony są ciekawe geologiczne struktury warstwowe (sedymentacyjne) - 

widoczne na ścianach odsłonięcia eksploatacyjnego piasków, stanowiące interesujący obiekt 

naukowo-dydaktyczny. Należy objąć ochroną ścianę odsłonięcia, z możliwością eksploatacji 

pozostałej, większej części kopalni. 

 

3) Zespół przyrodniczo-krajobrazowy - Wąwozy Niezabitowsko-Kocianowskie 

 Przedmiotem ochrony powinien być zespół malowniczych wąwozów w okolicy Niezabitowa, 

Ludwinowa i Kocianowa, na zamknięciu systemu wąwozowego uchodzącego do rzeki Bystrej. 

Występuje tu stanowisko parzydła leśnego (gatunku znajdującego się pod ścisłą ochroną); 

Dla tego terenu będą obowiązywać: 

a) zakazy: 

− naruszania naturalnego ukształtowania terenu, 

− eksploatacji surowców mineralnych, 

− składowania odpadów, 

− odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód i gruntu, 

b) zalecenia ochronne: 

− zadarniania i zakrzewiania narażonych na erozję stromizn, 

− ograniczenie rozwoju zabudowy w Kocianowie (poza wyznaczonymi w planie 

terenami). 

  

4) Pomniki przyrody 

 Proponuje się objęcie ochroną najbardziej wartościowych okazów: 

a) w zespole pałacowo-parkowym w Kraczewicach drzewa: 

− buk pospolity (o obw. pnia 320 cm), 

− dwa jesiony wyniosłe (o obw. pni 335 cm i 325 cm), 

− aleja grabowa - na osi pałacu, 

− korkowiec amurski (o obw. pnia 250 cm), 
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− sosna wejmutka (o obw. pnia 210 cm), 

b) w zespole dworsko-parkowym w Niezabitowie: 

− grab pospolity (o obw. pnia 315 cm), 

− dwie lipy drobnolistne (o obw. pni 350 cm i 320 cm), 

c) w Poniatowej Wsi: 

− lipa drobnolistna (o obw. pnia 354 cm), rosnąca na brzegu stawu, 

− dwa dęby szypułkowe (o obw. pni 524 cm i 455 cm), 

d) w Dąbrowie Wronowskiej 

− dwa dęby szypułkowe (o obw. pni 395 cm i 350 cm), na jednym z nich rośnie 

chroniony porost -tarczownica skórzasta. 

e) w Młynkach Kraczewickich 

− stanowisko porostu - galaretnica czarna - na przepuście wody na rzece Poniatówka 

ze stawów rybnych do położonej 5 m niżej doliny (jedyne stanowisko porostu na 

Lubelszczyźnie). 

 W stosunku do obiektów wskazanych do objęcia statusem pomnika przyrody obowiązywać 

będą ograniczenia i zakazy jak w stosunku do obiektów istniejących. 

[ 

5) Lasy ochronne 

 Należy objąć ochroną drzewostany olszowe i łęgowe, znajdujące się w dolinie rzeki 

Wronówki na gruntach wsi Plizin -jako lasy wodochronne.  

 Zasady ich ochrony określi akt o uznaniu ich za ochronne.]**** 

 

 3.1.3. Ochrona planistyczna 

 Ochrona planistyczna określa dopuszczalne zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym i 

użytkowaniu terenów nieobjętych ustawowymi formami ochrony, a zasługujących na szczególne 

traktowanie i ochronę. Ochronę tą należy wprowadzić w planach zagospodarowania 

przestrzennego. Wprowadza się następujące formy ochrony planistycznej: 

 

1) Ekologiczny System Obszarów Chronionych (ESOCH) 

Jest to ekologicznie aktywny, ciągły przestrzennie układ, którego podstawę 

stanowią: 

− doliny rzek, będących dopływami Chodelki tj.: Kowalanki, Kraczewianki, Poniatówki i 

Wronówki, 

− główne kompleksy leśne: Las Poniatowa, Las Kowalski, Las Choiny, Las Zaborze i 

większość terenów przewidzianych do dolesień. 

 

 Zasady gospodarowania w ESOCH należy podporządkować funkcjom stabilizującym 

równowagę przyrodniczą i ochronę środowiska, dopuszczając jako uzupełniające rekreację, 



21 

 

gospodarkę leśną oraz łąkowo-stawową. 

 

2) Ochrona terenów leśnych 

 W celu ochrony terenów leśnych i zachowania ich wartości krajobrazowych proponuje się 

przyjąć strefę ochrony warunków siedliskowych lasów o szerokości minimum 25 m od ściany lasu. 

W strefie tej powinien obowiązywać zakaz nowej zabudowy kubaturowej i zmniejszania 

powierzchni biologicznie czynnej. 

 

3) Ochrona obszarów rolnych 

 Obejmuje się ochroną przed zmianą użytkowania tereny rolne o najwyższych klasach 

bonitacyjnych i przydatności do produkcji. Ochrona planistyczna polegać będzie na określeniu w 

studium i w planach miejscowych granic tych obszarów i objęcie ich zakazem zabudowy. 

 

4) Obszar ochronny Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 406 

 Gmina leży w obrębie proponowanego obszaru ochronnego Głównego Zbiornika Wód 

Podziemnych nr 406 (Lublin). Główne poziomy wodonośne to: porowo-szczelinowy związany 

z utworami czwartorzędu oraz szczelinowy związany z utworami kredy górnej; głębokość 

zalegania warstw wodonośnych wynosi od ok. 20,0 m do ok. 190 m głębokości poniżej p.t.t. ⃰ 

⃰ ⃰ Wody podziemne i obszary ich zasilania podlegają szczególnej ochronie polegającej zwłaszcza 

na: 

− niedopuszczeniu do zanieczyszczenia wód,  

− zapobieganiu i przeciwdziałaniu szkodliwym wpływom na obszary ich zasilania, 

− jako podstawową zasadę zagospodarowania na jego terenie wprowadza się zakaz 

wykonywania robót lub innych czynności, które mogą spowodować trwałe 

zanieczyszczenie gruntów i wód, a w szczególności lokalizowania inwestycji zaliczanych 

do przedsięwzięć mogących zawsze oddziaływać na środowisko.* 

− zakazie lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko, które mogą spowodować nieosiągnięcie 

celów środowiskowych, określonych w „Planie gospodarowania wodami na 

obszarze dorzecza Wisły”. ⃰ ⃰ ⃰ 

 

5) Zlewnia chroniona Bystrej 

 Na terenie zlewni chronionej powinny obowiązywać zakazy: 

− lokalizacji i organizowania wysypisk śmieci i odpadów komunalnych i przemysłowych (z 

wyjątkiem śmietników i gnojowisk w indywidualnych gospodarstwach rolnych i domowych), 

− wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych i podziemnych, 

− rolniczego wykorzystania ścieków, 

− zakładania nowych cmentarzy i grzebowisk, 
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− stosowania środków chemicznej ochrony roślin, 

− wysiewu nawozów napowietrznymi środkami transportu, 

− stosowania pylistych nawozów sztucznych, za wyjątkiem wapna, 

− zakopywania przeterminowanych środków ochrony roślin, 

− zakładania ferm hodowli bydła i trzody chlewnej w systemie gnojowicowym, 

− budowy i rozbudowy zakładów przemysłowych i innych obiektów, które pogorszyłyby 

warunki sanitarne wód, 

− drenowania użytków zielonych i gruntów ornych. 

 

6) Doliny rzek 

 Doliny przepływających przez gminę rzek: Kowalnki i Poniatówki zostały uznane za 

zdegradowane i wymagają rewaloryzacji biologicznej. 

Rewaloryzacja oznacza: 

− sukcesywną likwidację zabudowy substandardowej znajdującej się na terenach 

zalewowych; 

− możliwie pełny odzysk powierzchni biologicznie czynnej poprzez likwidacje terenów pod 

sztuczna nawierzchnie placów, skałdów i targowisk, 

− likwidację śmietnisk, gnojowisk, gruzowisk i złomowisk, 

− odtwarzanie zadrzewień i zakrzewień w układach pasmowych, 

− poprawę czystości wód poprzez likwidację niekontrolowanych zrzutów ścieków.* 

 

7) Złoża surowców mineralnych 

 Na terenie gminy występują surowce mineralne o wielkościach umożliwiających ich 

przemysłową lub półprzemysłową eksploatację: 

− w rejonie Kowali II - surowce węglanowe (opoki, margle), 

− w Poniatowej Wsi, Poniatowej Kolonii i Kocianowie - surowce okruchowe (piaski). 

 Ustala się możliwość eksploatacji tych zasobów. W celu racjonalnego ich wykorzystania, 

ochrony środowiska, ochrony powierzchni ziemi i krajobrazu eksploatacja ta powinna odbywać się 

wyłącznie w sposób zorganizowany, po spełnieniu warunków: udokumentowaniu złoża, 

wprowadzeniu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uzyskaniu koncesji od 

właściwego organu - Wojewody lub Starosty, rekultywacja tych terenów po zakończeniu 

eksploatacji w kierunku rolnym lub leśnym, z wykorzystaniem materiałów naturalnych. 

 

3.2. Ochrona środowiska kulturowego 

 W polityce przestrzennej gminy przyjmuje się ochronę środowiska kulturowego i 

dziedzictwa historycznego znajdującego się na jej terenie. W gminie występują tereny i obiekty o 

wartościach historycznych objęte ochroną prawną oraz takie, które z uwagi na posiadane lokalne 

wartości należy objąć ochroną. 
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3.2.1. Tereny i obiekty o wartościach kulturowych, objęte ochroną  prawną - wpisane do 

rejestru zabytków 

 W gminie Poniatowa znajdują się następujące obiekty objęte ochroną prawną wpisane do 

rejestru zabytków nieruchomych „A” województwa lubelskiego:* 

1) Kraczewice - zespół pałacowo - parkowy, obejmujący: 

a) pałac z początku XIX wieku, 

b) park krajobrazowy, 

wpisany do rejestru zabytków decyzją Nr A/705 dnia 23 stycznia 1976 r. 

 

2) Kraczewice - Zespół Kościoła Parafialnego: 

a) kościół parafialny z 1919 r., 

b) dzwonnica, 

c) drzewostan w obrębie ogrodzenia cmentarza kościelnego 

wpisany do rejestru zabytków decyzją Nr A/710 dnia 21 kwietnia 1976 r. 

  

3) Niezabitów: park dworski wpisany do rejestru zabytków decyzją Nr A/781 dnia 29 czerwca 

1979 r. 

 

4) Kowala: Kaplica dawna, obecnie kościół parafialny wpisana do rejestru zabytków decyzją 

Nr A/544 dnia 23 grudnia 1971 r. 

 

5) Poniatowa: 

a) budynek stacji w zespole Nałęczowskiej Kolei Dojazdowej,  

b) Semafor w zespole Nałęczowskiej Kolei Dojazdowej 

wpisane do rejestru zabytków decyzją Nr A/10.* 

 

6) Rozalin-Poniatowa - Most kolejowy w zespole Nałęczowskiej Kolei Dojazdowej 

wpisany do rejestru zabytków decyzją Nr A/10.* 

 

 Obiekty i obszary wpisano do rejestru zabytków woj. lubelskiego –na mocy ustawy z dnia 

23 lipca 2003 r., o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. 

zm.). Wpis do rejestru obejmuje obiekty, zespoły obiektów, tereny historycznych założeń 

sakralnych posiadające cenne walory architektoniczne, kompozycyjne i historyczne. 

Dla obiektów i zespołów wpisanych do rejestru zabytków ustala się: 

− zachowanie zabytków w ich obecnej formie przestrzennej wraz z ich najbliższym 

otoczeniem; 

− utrzymanie w miarę możliwości pierwotnych funkcji obiektów zabytkowych (dopuszcza się 
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możliwość dokonania zmian w sposobie użytkowania o ile zostaną zaakceptowane przez 

służby konserwatorskie); 

− użytkowanie gwarantujące zachowanie i utrzymanie zabytków; 

− przywracanie, w miarę możliwości, utraconych wartości obiektom przy poprawie standardu 

funkcjonalnego i technicznego; 

− zagospodarowanie terenów otaczających w sposób zgodny z zabytkowym charakterem 

obiektu; 

− wyznaczenie i ustalenie zakresu ochrony stref ochrony krajobrazowej i osi widokowych, 

stref ekspozycji i stref obserwacji archeologicznej; 

− pozyskiwanie inwestorów zainteresowanych zagospodarowaniem i rewaloryzacją obiektów 

zabytkowych*; 

− dopuszcza się zmianę sposobu użytkowania, przeprowadzenie niezbędnych 

remontów i prac adaptacyjnych w odniesieniu do budynku d. stacji Nałęczowskiej 

Kolei Dojazdowej (wymienionej w pkt 5a – zamienna nazwa Nadwiślańska Kolej 

Wąskotorowa) - na cele usług komercyjnych z zakresu usług turystyki (usługi 

gastronomii, hotel i mieszkania), przy zachowaniu historycznej formy budynku, jego 

gabarytów, charakterystycznych rozwiązań architektonicznych i materiałowych oraz 

innych materiałów świadczących o jego zabytkowym charakterze. Dopuszcza się 

zagospodarowanie terenu w otoczeniu stacji na cele działalności kulturalnej, 

turystycznej, sportu i rekreacji, z warunkiem pozostawienia budynku d. stacji w 

strukturze przestrzennej obszaru i jego ekspozycji.⃰ ⃰ ⃰   

 W odniesieniu do obiektów/obszarów wpisanych do rejestru zabytków, wszelka działalność 

inwestycyjna i budowlana obejmująca: prace remontowe, modernizacyjne, porządkowe, wtórne 

podziały terenu, budowę nowych obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej oraz wycinkę 

drzew – wymaga uzgodnienia, uzyskania pozwolenia Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków w Lublinie.* 

 

3.2.2. Tereny i obiekty znajdujące się w ewidencji zabytków województwa lubelskiego  

 Ponadto na terenie gminy znajdują się następujące obiekty i tereny wpisane do 

wojewódzkiej ewidencji – nie wpisane do rejestru zabytków województwa lubelskiego,* objęte 

ochroną konserwatorską, poprzez ustalenia planów miejscowych: 

1) Poniatowa: 

− Zespół przemysłowy EDA, na terenie którego w okresie II wojny światowej utworzone 

zostały trzy obozy:  

• obóz jeniecki – przeznaczony dla jeńców radzieckich, przekształcony w roku 1942 

w nazistowski obóz pracy przymusowej dla Żydów ⃰⃰⃰ ⃰ ⃰;  

• obóz żołnierzy ruchu oporu; 

W skład Zespołu przemysłowego EDA wchodziły: 
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− Budynek Wydziału Narzędziowego w zespole przemysłowym EDA 

− Budynek Wydziału Elektrycznego w zespole przemysłowym EDA 

− Budynek Wydziału Remontowego w zespole przemysłowym EDA 

− Budynek Centrali Telefonicznej w zespole przemysłowym EDA 

− Budynek Administracyjny w zespole przemysłowym EDA 

− Budynek mieszkalny 1 w zespole przemysłowym EDA 

− Budynek mieszkalny 2 w zespole przemysłowym EDA* 

− Budynek produkcyjny nr 1 w zespole przemysłowym EDA ⃰ ⃰ ⃰. 

 

2) Kraczewice - dawna plebania.* 

  

3) Niezabitów: 

− młyn 

− budynek mieszkalny w zespole Nałęczowskiej Kolei Dojazdowej.* 

 

4) Kapliczka przydrożna ku czci poległych w II wojnie w Niezabitowie.* 

 

Cmentarze historyczne i miejsca pamięci narodowej:  

1) Poniatowa - mogiła wojenna z II Wojny Światowej (symboliczna upamiętniająca śmierć 

zamordowanych w obozie niemieckim w l. 1941-1944),* 

2) Kraczewice - mogiła Powstańcza z 1831 r. 

3) Kraczewice - cmentarz parafialny rzymskokatolicki,* 

4) Wólka Łubkowska -cmentarz wojenny z I wojny światowej.* 

 

− Zakłada się ochronę i wyeksponowanie istniejących obiektów. Dopuszcza się zmianę 

sposobu użytkowania, przeprowadzenie niezbędnych remontów i prac 

adaptacyjnych w odniesieniu do budynków d. zespołu przemysłowego Eda 

(wymienionych w pkt 1) - na cele usług komercyjnych z zakresu usług turystyki i 

kultury, przy zachowaniu historycznej formy budynków, ich gabarytów, 

charakterystycznych rozwiązań architektonicznych i materiałowych oraz innych 

materiałów świadczących o ich zabytkowym charakterze.  

− Dopuszcza się zagospodarowanie terenów w otoczeniu budynków związanych z 

Centralnym Okręgiem Przemysłowym oraz nie figurujących w ewidencji zabytków, 

obiektów związanych z historią miasta z okresu II wojny światowej („bunkry”, 

prochownia) – na cele infrastruktury turystycznej i usług kultury (punkt informacji 

turystycznej, izba pamięci, zadaszenia itp.). Dopuszcza się budowę infrastruktury 

turystycznej - obiektów małej architektury, miejsc parkingowych, infrastruktury 

sanitarnej – węzły sanitarne, wc samoobsługowe, a w rejonie określonym na rysunku 
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studium symbolem [UCT 1.UTa i 1.UTb]**** - lokalizację nowych obiektów 

kubaturowych przeznaczonych na cele usług kultury i turystyki itp.). Obowiązuje 

warunek pozostawienia ww. budynków i obiektów w strukturze przestrzennej 

obszaru i ich ekspozycja od strony projektowanych tras historyczno-dydaktycznych, 

rowerowych itp. Nowe obiekty budowlane należy ukształtować w sposób 

harmonizujący z otoczeniem i obiektami o wartościach historycznych, w zakresie ich 

gabarytów, formy architektonicznej, kolorystyki i rozwiązań materiałowych. Należy 

zachować pas zieleni (wysokiej i średniej) osłaniającej tereny zagospodarowane na 

cele usług turystyki i rekreacji i izolującej od pozostałych terenów 

zagospodarowanych i przeznaczonych na cele przedsiębiorczości.  

− Dopuszcza się utworzenie sieci ścieżek rowerowych, historyczno-dydaktycznych, 

tras nordic-walking z infrastrukturą turystyczną, prowadzących od d. stacji NKD 

(zamienna nazwa - Nadwiślańska Kolejka Wąskotorowa) do miejsc atrakcyjnych 

turystycznie i miejsc pamięci, na terenie zespołu przemysłowego Eda, w oparciu o 

istniejący układ komunikacyjny (element historycznego rozplanowania zespołu – 

ulicę Fabryczną, drogę gminną na osi zakładu, drogi wewnętrzne) – zgodnie z zasadą 

określoną orientacyjnie na rysunku zmiany studium. Dopuszcza się korektę tras – w 

dostosowaniu do istniejącego zagospodarowania, stanu własnościowego i innych 

warunków lokalnych i ich wyznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta Poniatowa.  

− Tereny związane z funkcjonowaniem w obrębie d. zespołu przemysłowego Eda 

obozów, wymienionych w pkt 1, wymagają upamiętnienia jako miejsca pamięci 

historycznej, oznakowania i zagospodarowania nie kolidującego z ich charakterem. 

− Zagospodarowanie części terenu d. Edy na cele związane z obsługą turystyki i 

rekreacji, uściślenie przebiegu i rodzaju tras turystycznych, na podstawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, z uwzględnieniem 

niekolizyjności z funkcją podstawową terenów oraz warunków bezpieczeństwa 

turystów .⃰ ⃰ ⃰   

 Wszelkie prace prowadzone przy zabytkach ujętych w ewidencji zabytków nie wpisanych 

do rejestru należy odpowiednio uzgodnić lub opiniować z LWKZ w Lublinie na etapie ustalania 

warunków realizacji inwestycji,* zgodnie z przepisami odrębnymi.  

Ewentualne prace ziemne związane z planowanym zagospodarowaniem terenu d. zespołu 

przemysłowego Eda należy prowadzić pod nadzorem archeologicznym. ⃰ ⃰ ⃰ 

 

3.2.3. Ochrona archeologiczna 

 Na terenie gminy znajduje się 80 stanowisk archeologicznych o różnorodnej klasyfikacji 

chronologiczno-kulturowej, od epoki kamiennej do epoki nowożytnej. 
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Większość stanowisk na tym terenie to stanowiska punktowe, zawierające ślady dawnego 

osadnictwa. 

 Najwięcej skupisk archeologicznych występuje w dolinach rzek, we wsiach: 

 Kowala -17 stanowisk,  

 Kraczewice -14 stanowisk, 

 Poniatowa Wieś - 17 stanowisk. 

 Istniejące zasoby archeologiczne należy objąć ochroną. 

 Wszelkie prace inwestycyjne prowadzone ww. strefie wymagają uzgodnienia z Lubelskim 

Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Lublinie na etapie ustalania warunków realizacji 

inwestycji ⃰  

 W czasie prowadzenia robót budowlanych, osoba kierująca pracami na terenie gminy, w 

razie znalezienia przedmiotu, który posiada cechy zabytku (np. naczynia ceramiczne, szklane, 

kafle, narzędzia z kamienia i metalu, fragmenty murów) jest zobowiązana powiadomić władze 

konserwatorskie i gminne oraz wstrzymać prace i zabezpieczyć odkryte przedmioty - do chwili 

wydania odpowiednich zarządzeń.* 

 

3.2.4. Tereny i obiekty o lokalnych wartościach kulturowych objęte ⃰⃰ ⃰⃰⃰ ⃰ ochroną planistyczną 

 

 Na terenie gminy znajdują się również obiekty i tereny nie objęte ochroną konserwatorską, 

posiadające lokalne wartości historyczne i kulturowe, które należy objąć ochroną planistyczną: 

1) Zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z okresu przed II Wojną Światową 

zlokalizowany przy ulicach Modrzewiowej i 11 Listopada wraz z ulicą Fabryczną. Stanowi 

on przykład rozplanowania i zabudowy osiedla przyfabrycznego, związanego z zakładem 

powstałym w ramach COP, pod koniec lat 30-tych XX wieku.  

2) Miejsca pamięci narodowej: 

− pomnik ku czci ofiar pomordowanych w latach 1941-44 przez okupanta hitlerowskiego w 

międzynarodowym obozie (zlokalizowany przy ulicy Fabrycznej w Poniatowej), 

− płyta pamiątkowa ku czci ofiar hitleryzmu zlokalizowana na terenie „EDY1 S.A.-w 

likwidacji, 

− płyta ku czci jeńców radzieckich zamordowanych 1 listopada 1942 r w  Kolonii 

Niezabitów. 

 

3) Dawne, historyczne szlaki komunikacyjne przebiegające przez teren gminy: 

− lokalny trakt średniowieczny relacji Karczmiska-Wąwolnica, 

− lokalny trakt, którego fragment przechodzi przez Zofiankę, 

− Kolej wąskotorowa z początku XX wieku. 

− Obiekty wiejskiego budownictwa drewnianego z początku i lat dwudziestych XX wieku, 

zachowane na terenie kilku wsi gminy Poniatowa. 
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 Przykłady tego budownictwa znajdują się m. in. we wsiach: Kraczewice Prywatne, 

Niezabitów, Wólka Łubkowska, Kowala i Plizin oraz innych. Wykaz tych obiektów zawarty jest w 

dokumentacji studium.  

 

3.2.5. Ochrona krajobrazu 

 Dla ochrony i wyeksponowania szczególnie wartościowych i interesujących w skali gminy 

krajobrazów proponuje się objąć ochroną planistyczną: 

1) Harmonijne rozłogi pól, typowe dla układu łanowego, z czasu rozmieszczenia lokacyjnego z 

XIV w. (część gruntów wsi Kraczewice Prywatne, Kraczewice Rządowe, Poniatowa Wieś). 

Należy je chronić przed ekspansją budownictwa. W przypadku scaleń gruntów konieczne 

jest zachowanie kierunków podziałów z zaleceniem przyjęcia modułu łanowego lub 

półłanowego. 

2) Strefy ekspozycji krajobrazowej doliny rzeki Poniatówki na niezabudowanym odcinku rzeki, 

wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 832, zgodnie z oznaczeniem na rysunku studium.  

Obszar ten powinien być chroniony przed nowym zainwestowaniem dysharmonizującym 

krajobraz. Ewentualna zabudowa na terenach po południowej stronie rzeki powinna 

uwzględniać wymogi ochrony środowiska (skala i forma) oraz powinna charakteryzować się 

wysokim poziomem architektonicznym. 

Wyznacza się na nich punkty widokowe, oznaczone na rysunku studium, umożliwiające 

szeroki wgląd w poszczególne fragmenty krajobrazu gminy. W ustaleniach studium tereny 

te obejmuje się ochroną przed zainwestowaniem. 

3) Kształtowanie harmonijnego krajobrazu kulturowego powinno odbywać się poprzez: 

− kontynuowanie tradycyjnych form osadnictwa; 

− utrzymanie regionalno – historycznej skali i struktury jednostek osadniczych; 

− skupienie zabudowy na zasadzie dogęszczenia istniejącej struktury jednostek 

osadniczych, przy kontynuowaniu historycznego układu i charakteru; 

− otaczanie wysoką zielenią obiektów dysharmonijnych; 

− kształtowanie form zabudowy nawiązujących do tradycyjnego budownictwa; 

− utrzymanie obiektów małej architektury współtworzących walory krajobrazu 

kulturowego.* 

 W celu ochrony, zachowania i podkreślenia tożsamości kulturowej w zakresie zabudowy w 

kształtowaniu nowego budownictwa na terenach wiejskich gminy, ustala się potrzebę nawiązania 

do tradycji lokalnych (dachy dwuspadowe, strome, budynek na rzucie prostokąta, z gankami, 

werandami, itp.). 

 

3.3. Rolnicza przestrzeń produkcyjna 

 Dla ochrony walorów przestrzeni rolniczej przyjmuje się następujące zasady i warunki 

zagospodarowania: 
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3.3.1. Tereny upraw polowych bez prawa zabudowy (RP) 

1) na obszarze upraw polowych wyklucza się lokalizację nowych obiektów kubaturowych z 

dopuszczeniem dróg, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej określonych w planie oraz 

siłowni wiatrowych, określonych w rejonach na rysunku studium,* 

2) przyjęcie min. 500 m strefy uciążliwości hałasu dla elektrowni wiatrowych powyżej 45 db 

wywołującej zakaz lokalizacji zabudowy;* 

3) dopuszcza się kształtowanie terenów zieleni i urządzonych ciągów spacerowych wzdłuż 

cieków wodnych oraz przeprowadzenie fitomelioracji terenów rolnych, obecnie prawie 

całkowicie pozbawionych zieleni śródpolnej (zalesienia i zadrzewienia, głównie na 

kierunkach powiązań ekologicznych), 

4) dopuszcza się możliwość zalesień na zasadach zgodnych z przepisami szczególnymi, na 

wniosek właścicieli gruntów, na terenach ustalonych na rysunku studium. 

5) adaptuje się tereny rolne z dopuszczeniem zabudowy oznaczone symbolem RPZ 

określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Poniatowa, a nie 

wyznaczone na rysunku studium. 

 

3.3.2. Tereny rolne z dopuszczeniem zabudowy (RPZ) 

1) Podstawowe przeznaczenie terenów - pod uprawy polowe, ogrodniczej sadownicze.  

2) Dopuszcza się lokalizację: 

a) nowej zabudowy, adaptację i rozbudowę starej w istniejących siedliskach; 

b) nowych siedlisk w enklawach istniejącej zabudowy zagrodowej lub jej bezpośrednim 

sąsiedztwie (tj. w odległości nie większej niż 50 m od istniejącej zabudowy lub od 

wyznaczonych stref budowlanych - MR, z warunkiem bezpośredniego dostępu tych 

siedlisk do drogi publicznej; 

c) ferm hodowlanych, gospodarstw ogrodniczych i innych zaliczonych do działów 

specjalnych rolnictwa, pod warunkiem, że nie będą kolidowały z zabudową dopuszcza 

się - realizację jednego domu mieszkalnego w gospodarstwie; 

d) dopuszcza się przekształcenie istniejącej zabudowy lub realizacji nowej zabudowy w 

granicach siedliska z przeznaczeniem na funkcje rekreacyjne lub usługowe pod 

warunkiem, że: 

− uciążliwość prowadzonej działalności nie przekroczy granicy terenu, do którego 

inwestor ma tytuł prawny, 

− siedlisko jest położone poza systemem ESOCH, 

− działka jest uzbrojona i ma dostęp do drogi publicznej, wyznaczonej na rysunku 

studium, 

e) dróg i urządzeń infrastruktury technicznej, terenów zieleni i urządzonych ciągów 

spacerowych wzdłuż cieków wodnych; 
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f) możliwości zalesień na zasadach zgodnych z przepisami szczególnymi; 

g) obowiązuje przyjęcie min. 500 m strefy uciążliwości hałasu dla elektrowni wiatrowych 

powyżej 45 db wywołującej zakaz lokalizacji zabudowy.* 

 

3.3.3. Tereny trwałych użytków zielonych 

1) Podstawowe przeznaczenie terenów pod łąki i pastwiska. 

2) Zakaz lokalizacji nowych obiektów kubaturowych. 

3) Dopuszcza się zagospodarowanie łąk i pastwisk o stabilnych warunkach gruntowo-

wodnych na funkcje sportowo-rekreacyjne i ciągi spacerowe. 

 

3.4. Zasady zagospodarowania terenów zainwestowanych 

 

3.4.1. Działalność gospodarcza (produkcyjna) 

 Działalność gospodarcza polegająca na produkcji, składowaniu, magazynowaniu, 

przetwórstwie itp. prowadzona będzie na wyznaczonych terenach i według określonych zasad: 

• Teren byłego zakładu „EDA" - S.A. - stanowić powinien po restrukturyzacji i rewitalizacji 

obszar o zróżnicowanych funkcjach związanych z działalnością gospodarczą, głównie 

produkcyjną oraz z infrastrukturą turystyczną. Zlokalizowane tu zakłady oraz 

zagospodarowanie terenów atrakcyjnych turystycznie, związanych z obiektami COP i 

miejscami pamięci historycznej - ⃰ ⃰⃰⃰ ⃰ nie mogą pogarszać stanu środowiska 

przyrodniczego. 

• Nowy teren aktywności gospodarczej, [tzw. Sporniak Inwestycyjny, położony w zachodniej 

części miasta, oznaczony jako obszar strategiczny „Zachód"]****. Mogą tu powstawać 

różnorodne zakłady, z sektora wytwórczości i usług, nie pogarszające stanu środowiska 

przyrodniczego, a dające nowe miejsca pracy. Jest to oferta terenowa miasta dla 

przedsiębiorców. 

• Tereny dawnych baz magazynowo-składowych GS i Kółek Rolniczych we wsiach 

Kraczewice, Niezabitów, Kowala, wykorzystywane powinny być pod lokalizację funkcji 

związanych z obsługą rolnictwa i innej działalności gospodarczej. Restrukturyzacja powinna 

polegać na intensyfikowaniu zagospodarowania i zwiększeniu efektywności wykorzystania. 

• Tereny rozwoju przedsiębiorczości -we wsiach Kowala II, Spławy, Kraczewice Prywatne, 

Niezabitów stanowią nowe obszary, gdzie może być rozwijana działalność związana 

głównie z przetwórstwem i składowaniem produktów rolnych. 

• Tereny działalności gospodarczej nieuciążliwej lub o uciążliwości ograniczonej do granic 

własności mogą być lokalizowane na terenach zabudowy mieszkaniowo -usługowej i 

mieszkaniowej w mieście oraz w ramach stref budowlanych na wsiach. 

• Na terenach, na których występują surowce naturalne (piaski, surowce węglanowe) może 

być prowadzona ich zorganizowana eksploatacja. Dotyczy to obszarów we wsiach 
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Kocianów, Kowala, Poniatowa Wieś. 

 Ponadto uznaje się za konieczne dla miasta Poniatowa, będącego ośrodkiem 

gospodarczym: 

• objęcie procesem restrukturyzacji ośrodków monoprodukcji przemysłowej oraz wysokiego 

udziału gałęzi tradycyjnych; 

• wspomaganie procesów dywersyfikacji działowej, gałęziowej, branżowej w gospodarce 

rynkowej – w pierwszej kolejności ośrodki monofunkcyjne; 

• wspomaganie przemysłów wysokiej technologii w ośrodkach o predyspozycji do ich 

lokalizacji (istniejące przedsiębiorstwa „hi – tech”, zasoby wykształconej kadry inżynierskiej, 

możliwość rozwoju bądź łatwy dostęp do zaplecza naukowo – badawczego).* 

 

3.4.2. Usługi komercyjne 

• Rozwój infrastruktury ekonomicznej odbywać się będzie poprzez podnoszenie standardu 

świadczonych usług, modernizację obiektów oraz realizację nowych, trwałych obiektów, a 

także kształtowanie i rozwój centrów usługowych ośrodków miejskich różnych poziomów 

obsługi w dostosowaniu do rangi i zasięgu ośrodków oraz rewitalizacji centrów usługowych 

i obszarów dzielnic przemysłowych.* 

• Usługi w zakresie handlu, gastronomii, rzemiosła, a także urządzeń obsługi: turystyki i 

zdrowia (gabinety lekarskie, apteki, laboratoria, pobytowa opieka geriatryczna) 

funkcjonować będą w mieście na zasadach określonych przez wolny rynek. 

• [Ustala się, że usługi komercyjne w mieście lokalizowane będą na wyznaczonych terenach: 

- w obszarze strategicznym „Centrum", -usługi zorganizowane, o  wysokim standardzie, 

- u zbiegu ulic Kraczewickiej i Opolskiej, 

- w rejonie ulic Fabryczna - Lubelska, 

- w rejonie ulicy Szkolnej,]**** 

• Na obszarze wiejskim gminy wskazuje się dwa wydzielone tereny ośrodków usługowych - 

we wsiach Kraczewice i Niezabitów. Stanowić one będą koncentrację usług handlu, 

gastronomii, usług finansowych i bytowych oraz małych nieuciążliwych zakładów 

wytwórczych z funkcją handlową. 

• Realizacja urządzeń infrastruktury ekonomicznej odbywać się może także na terenach 

określonych jako mieszkaniowo-usługowe, w ramach zabudowy jednorodzinnej w mieście, 

a także na terenach określonych jako strefy budowlane i tereny rozwoju przedsiębiorczości.  

 

3.4.3 Rekreacja 

• Przewiduje się skoncentrowanie infrastruktury rekreacyjnej w mieście, [głównie w obszarze 

strategicznym „Podbórz",]**** w oparciu o zmodernizowane i kompleksowo 

zagospodarowane zbiorniki wodne w dolinie rzeki Kraczewianki oraz otaczające lasy. Na 

tym terenie przewiduje się możliwość lokalizacji m.in. ośrodka rekreacyjnego z 
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urządzeniami do sportów wodnych nad zalewem, z plażami i obiektami obsługującymi 

takimi jak mała przystań wodna, wypożyczalnia sprzętu pływającego itp. 

• W mieście przewiduje się również tereny pod realizację atrakcyjnego programu urządzeń 

sportowo-rekreacyjnych, takich jak: 

− zespoły boisk sportowych (z kortami tenisowymi, oraz ośrodek sportu i rekreacji ze 

stadionem, na którym będą mogły się odbywać także imprezy kulturalno  

-rozrywkowe o charakterze ogólnogminnym (festyny, dożynki); 

− park wodny, z kompleksem basenów i zjeżdżalni; 

− muszla koncertowa; 

− szkółki lub ośrodki jeździeckie, 

• Program obiektów rekreacyjnych powinien być wzbogacony o: 

− sieć ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych, 

− sieć tras do narciarstwa np. biegowego. 

• Miejscowość Poniatowa stanowi ośrodek turystyczny o randze ponadlokalnej, w której 

kształtowanie rozwoju funkcji turystyki możliwe jest przez: 

− wykształcenie funkcji specjalistycznych związanych z obsługa ruchu turystycznego 

(m.in. turystyki kwalifikowanej – kulturowej, aktywnej, rekreacyjnej, weekendowej 

itp.) ⃰ ⃰ ⃰ ; 

− wzbogacenie bazy noclegowej o nowe obiekty, podniesienie standardu obiektów 

istniejących zgodnie z normami międzynarodowymi; 

− modernizację i rozwój infrastruktury turystycznej i poprawę jej efektywności; 

− rewaloryzację obiektów i zespołów zabytkowych z przystosowaniem dla potrzeb 

turystyki; 

− utworzenie strefy rekreacyjnej oraz kulturalnej w pobliżu Stacji Nałęczowskiej 

Kolei Dojazdowej Poniatowa (zamienna nazwa Nadwiślańska Kolejka 

Wąskotorowa) – „Stacja Kultura” oraz ścieżek rowerowych, historyczno-

dydaktycznych, tras nordic-walking - od budynku stacji kolejowej do obiektów i 

miejsc atrakcyjnych turystycznie, związanych m.in. z Centralnym Okręgiem 

Przemysłowym i z historią miasta z okresu II wojny światowej („bunkry”, 

„prochownia”, miejsca kaźni ludności Żydowskiej i radzieckich jeńców 

wojennych, miejsca pamięci itp.) usytuowanych na terenie d. zakładu „Eda”, wraz 

z infrastrukturą techniczną, sanitarną, obsługą komunikacji, punktami informacji 

turystycznej. Modernizacja obiektów o wartościach historyczno-kulturowych i 

zagospodarowanie ich bezpośredniego otoczenia dla potrzeb obsługi ruchu 

turystycznego i kultury – punkt informacji turystycznej, izba pamięci, 

infrastruktura sanitarna (obiekty stałe i tymczasowe), nowe obiekty kubaturowe 

związane funkcjonalnie z zagospodarowaniem terenu wokół „bunkrów” i 

„prochowni” itp. oraz usług komercyjnych gastronomii i funkcji hotelowo-
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mieszkaniowych w budynku dawnego dworca. Przekształcenie d. terenów 

kolejowych w otoczeniu dworca na działalność kulturalną i sportowo-rekreacyjną 

(np. plenerowe kino samochodowe, muszla koncertowa z zapleczem socjalnym i 

mini-spa, park linowy, ścianka wspinaczkowa, siłownia na wolnym powietrzu itp.).⃰ ⃰ 

⃰  

 - organizację jednostek promocyjnych wspierających rozwój turystyki.*  

• Funkcja rekreacyjna będzie rozwijana również w Leśniczówce, gdzie przewiduje się dwa 

niewielkie ośrodki rekreacyjne oraz tereny pod pole golfowe. 

• Na terenach wiejskich gminy rozwój turystyki polegać będzie głównie na tworzeniu 

miejsc noclegowych w ramach istniejącej i projektowanej zabudowy. Rozwój agroturystyki, 

możliwy jest we wszystkich miejscowościach, ale szczególnie we wsiach posiadających 

odpowiednie warunki, to jest: Niezabitów, Kowala, Obliźniak, Plizin. 

• Ponadto na terenie wsi wyznacza się tereny wydzielonych funkcji rekreacyjnych w 

miejscowościach: 

− Niezabitów - ośrodek rekreacyjny, z zabudową letniskową w powiązaniu z Nałęczowską 

Koleją Dojazdową i zespołem dworsko-parkowym, 

− [Plizin - ośrodek rekreacyino-wypoczynkowy oraz zespół zabudowy letniskowej.]**** 

• Strefa zrównoważonego rozwoju turystyki, która częściowo objęta jest gmina umożliwia 

kształtowanie warunków przestrzennych dla rozwoju turystyki poprzez: 

− zwiększenie ilości obiektów turystycznych, głównie w oparciu o kwatery prywatne: 

agroturystyczne, pensjonaty, a także campingi, pola namiotowe i biwakowe; 

− lokalizacje zabudowy letniskowej głównie w obrębie istniejącej zabudowy; 

− rozwój zaplecza obsługującego turystykę i związanej z nim infrastruktury technicznej 

(oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnej, gazyfikacji); 

− wzbogacenie obszarów w urządzenia turystyczne – ścieżki rowerowe, trasy spacerowe, 

trasy historyczno-dydaktyczne, nordic-walking, trasy konne, punkty widokowe, parki, 

zieleńce, urządzenia sportowe, urządzenia i obiekty usług kultury, punkty informacji 

turystycznej, izby pamięci ⃰ ⃰ ⃰; 

− innowacyjność w organizacji różnorodnych form turystyki w oparciu i posiadane walory; 

− podniesienie wizerunku turystycznego obszarów – przekształcenia funkcjonalne 

adaptacja i rewaloryzacja obiektów i zespołów zabytkowych oraz o wartościach 

historycznych, estetyzacja zabudowy i jej otoczenia⃰ ⃰ ⃰, 

− zwiększenie dostępności komunikacyjnej obszarów.* 

  

3.4.4. Infrastruktura społeczna 

• W celu poprawy jakości obsługi mieszkańców gminy oraz osób przebywających czasowo 

przewiduje się podniesienie standardu obiektów i urządzeń infrastruktury społecznej. 

• Przyjmuje się utrzymanie obiektów i terenów administracji i usług publicznych (szczególnie 
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w zakresie zdrowia i ochrony socjalnej, oświaty, kultury), przy założeniu ich modernizacji i 

rozbudowy. Dopuszcza się lokalizację usług komercyjnych na terenie Powiatowego 

Centrum Zdrowia Sp. z o.o. oraz SOR z wyposażeniem i lądowiskiem dla 

helikopterów.⃰ ⃰ ⃰ 

• W zakresie oświaty konieczna jest zmiana profilu kształcenia w szkolnictwie 

ponadpodstawowym (Zespołu Szkół przy ulicy Fabrycznej), w dostosowaniu do potrzeb 

rynku pracy. Dopuszcza się lokalizację na jego terenie usług komercyjnych.⃰ ⃰ ⃰ 

• Dążąc do zaspokojenia potrzeb mieszkańców wskazuje się tereny, na których mogą być 

realizowane nowe obiekty i urządzenia usługowe. Tereny te stanowić mogą również ofertę 

miasta dla potencjalnych inwestorów. 

• Na terenie miasta powinny być realizowane obiekty lub urządzenia usługowe o znaczeniu 

ponadlokalnym. Wskazuje się możliwość lokalizacji usług wzbogacających program 

urządzeń istniejących: 

 - w zakresie zdrowia i ochrony socjalnej (m.in. opieka geriatryczna, domy opieki społecznej, 

specjalistyczne przychodnie i gabinety lekarskie), 

 - w zakresie oświaty (m.in. szkoła ponadpodstawowa, szkoły specjalne np. dla dzieci 

defektywnych, filia wyższej szkoły, studium policealne). 

 

3.4.5. Mieszkalnictwo 

 Przewiduje się zmianę struktury mieszkalnictwa w gminie. Nastąpi to poprzez zwiększenie 

udziału zabudowy jednorodzinnej w stosunku do dominującej obecnie zabudowy wielorodzinnej w 

mieście Poniatowa (88% ogólnej liczby mieszkań to mieszkania w zabudowie wielorodzinnej). 

 Dla rozwoju mieszkalnictwa w gminie przyjmuje się następujące zasady: 

1) Zabudowa wielorodzinna 

• Ustala się, że rozwój zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej na terenie miasta nastąpi 

poprzez: 

− uzupełnienie zabudowy istniejących osiedli przy ulicach Kraczewickiej, 

− kontynuację realizacji osiedla Przedwiośnie, na nowych terenach, w kierunku 

północnym, 

− przedłużenie zabudowy wielorodzinnej przy ulicach Modrzewiowej i 11 Listopada. 

• Istniejąca zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna podlegać będzie modernizacji. Tereny 

osiedli mogą być wzbogacane o obiekty usługowe i inne towarzyszące, nie zakłócające 

funkcji podstawowej. Dotyczy to zabudowy wielorodzinnej w mieście Poniatowa oraz we 

wsi Niezabitów i Kolonia Poniatowa. 

 

2) Zabudowa jednorodzinna 

 Zakłada się rozwój zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, jako formy zabudowy dającej 

największy komfort zamieszkania i stanowiącej alternatywę dla przeważającego obecnie 
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budownictwa wielorodzinnego. 

 Zabudowa jednorodzinna rozwijana będzie w Heninie oraz na terenach położonych we 

wschodniej części miasta, gdzie przewiduje się realizację zabudowy mieszkaniowo - usługowej, a 

także zabudowy z funkcją turystyczną tj. mieszkaniowo - pensjonatowej. 

 Na terenie położonym na wschód od istniejącego lasu, w dzielnicy Młynki przewiduje się 

zabudowę mieszkaniową głównie jednorodzinną o wysokim standardzie i komercyjnym 

charakterze. Obszar ten stanowić będzie atrakcyjną ofertę miasta dla inwestorów, w tym 

inwestorów z zewnątrz. 

 Zabudowa jednorodzinna będzie mogła być lokalizowana również w granicach stref 

budowlanych, na terenach wiejskich gminy. 

 

3) Zabudowa zagrodowa i strefy budowlane wsi 

 Na terenie gminy przyjmuje się politykę umiarkowanej koncentracji zabudowy. 

• We wszystkich wsiach gminy oraz w mieście na terenach istniejącej zabudowy z przewagą 

zabudowy zagrodowej wyznacza się strefy budowlane (oznaczone na rysunku studium 

symbolem MR). 

• W strefach budowlanych możliwa jest: 

− adaptacja istniejących siedlisk, 

− realizacja nowej zabudowy zagrodowej, 

− wydzielanie działek zabudowy jednorodzinnej, 

− wydzielanie działek zabudowy letniskowej (postulowana powierzchnia działki minimum 

700 m2), 

− adaptacja istniejącej zabudowy zagrodowej, wypadającej z produkcji -dla potrzeb 

rekreacji, wypoczynku i usług nieuciążliwych, 

− realizacja usług komercyjnych i działalności produkcyjnej nieuciążliwej lub uciążliwości 

ograniczonej do granic własności, 

− organizowanie punktów obsługi rolnictwa i skupu, 

− realizacja wiejskich zespołów rekreacyjno - sportowych. 

• Przyjmuje się adaptację wszystkich istniejących siedlisk niezależnie od położenia w 

stosunku do stref budowlanych. 

• Dopuszcza się realizację inwestycji poza strefami budowlanymi, wzdłuż dróg publicznych i 

istniejących przy tych drogach ciągach uzbrojenia sanitarnego, na terenach określonych 

jako rolne z dopuszczeniem zabudowy, oznaczonych symbolem RPz. 

 

3.4.6. Zieleń publiczna 

• Przyjmuje się, że podstawowym elementem systemu zieleni miejskiej będzie dolina rzeki 

Kraczewianki wraz z przylegającymi do niej lasami. 

• Tereny zielone w mieście stanowią również parki, skwery, a także ogrody działkowe i 
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cmentarze. 

• Zakłada się uporządkowanie i wzbogacenie terenów zieleni publicznej urządzonej. 

Wymagać to będzie: 

− modernizacji zagospodarowania terenów zielonych w dolinie rzeki Kraczewianki, 

− wzmocnienia terenów zieleni osiedlowej, 

− utworzenia parku leśnego na terenie lasu położonego na południe od ulicy 11 Listopada. 

• Ze względu na deficyt terenów uzbrojonych w centrum miasta, w tym brak urządzonego 

targowiska - należy zmienić przeznaczenie terenów przy ulicy Szkolnej, użytkowanych jako 

ogródki działkowe. Nowe tereny pod ogródki działkowe wyznacza się w zachodniej części 

miasta, jako powiększenie istniejących ogródków przy ulicy Kraczewickiej. 

• Przyjmuje się konieczność utrzymania rezerwy terenu we wsi Dąbrowa Wronowska pod 

lokalizację nowego cmentarza komunalnego, który zostanie uruchomiony po wyczerpaniu 

pojemności obecnego, przy ul. Opolskiej. 

 

3.4.7. Zakres przeprowadzonych zmian: 

Ustala się następujące parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu dla: 

• zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przyjmuje się: 

− nowo wydzielane działki budowlane o powierzchni min. 1000 m2, przy minimalnej 

szerokości frontu działki wynoszącej 18,0 m; w uzasadnionych przestrzennie 

przypadkach dopuszcza się możliwość zmniejszenia powierzchni i szerokości frontu 

wydzielanej działki o nie więcej niż 15%; 

− powierzchnia zabudowy obiektami kubaturowymi do 25% powierzchni działki; 

− budynki mieszkalne o wysokości do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym druga w 

poddaszu użytkowym; 

− wysokości 9,0 m do kalenicy; 

− wysokość posadowienia parteru do 1 metra powyżej poziomu terenu określanego w 

najwyższym punkcie; 

− dachy o kątach nachylenia połaci od 20º do 45º; dopuszcza się dachy mansardowe; w 

Chodelskim Obszarze Chronionego Krajobrazu dachy o kątach nachylenia połaci od 30º 

do 45º; 

− realizacja jednego budynku gospodarczego lub garażowego;  

• zabudowy zagrodowej przyjmuje się: 

− nowo wydzielane działki budowlane o powierzchni min. 2000 m2, przy minimalnej 

szerokości frontu działki wynoszącej 25,0 m; w uzasadnionych przestrzennie 

przypadkach dopuszcza się możliwość zmniejszenia powierzchni i szerokości frontu 

wydzielanej działki o nie więcej niż 15%; 

− powierzchnia zabudowy obiektami kubaturowymi do 40% powierzchni działki; 

− budynki mieszkalne o wysokości do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym druga w 
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poddaszu użytkowym; 

− wysokości 9,0 m do kalenicy; 

− wysokość posadowienia parteru do 1 metra powyżej poziomu terenu określanego w 

najwyższym punkcie; 

− dachy o kątach nachylenia połaci od 20º do 45º; dopuszcza się dachy mansardowe; w 

Chodelskim Obszarze Chronionego Krajobrazu dachy o kątach nachylenia połaci od 30º 

do 45º; 

− realizacja budynków gospodarczych, garażowych, inwentarskich i budowli rolniczych;  

• w terenach zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej dopuszcza się 

możliwość realizacji usług nieuciążliwych, dla których parametry i wskaźniki zabudowy i 

zagospodarowania terenu należy ustalać w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego; 

• zabudowy wielofunkcyjnej przyjmuje się parametry, wskaźniki zabudowy i 

zagospodarowanie terenu charakterystyczne dla danego przeznaczenia; w przypadku 

realizacji zabudowy zagrodowej należy stosować rozwiązania ograniczające negatywne 

oddziaływania (np. hałas, nieprzyjemny zapach) na pozostałą zabudowę zwłaszcza 

mieszkaniową jednorodzinną; 

• we wszystkich terenach przeznaczanych pod zabudowę zagrodową, mieszkaniową 

jednorodzinną lub związaną z usługami należy kształtować tereny zieleni (izolacyjnej lub 

krajobrazowej) wpływającej pozytywnie na krajobraz oraz klimat w otoczeniu obiektów;  

• zagospodarowanie terenów winno następować w jak najwyższych standardach 

architektonicznych, z poszanowaniem podstawowych zasad ładu przestrzennego 

i zrównoważonego rozwoju, a w szczególności ochrony krajobrazu oraz ochrony 

środowiska, 

• zmiany funkcji terenów określone w niniejszym studium nie mogą powodować przekroczeń 

standardów jakości środowiska, 

• nowe obiekty kubaturowe należy realizować z zachowaniem warunków technicznych 

określonych Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 

2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm). 

• zagospodarowanie terenów winno następować w jak najwyższych standardach 

architektonicznych, z poszanowaniem podstawowych zasad ładu przestrzennego 

i zrównoważonego rozwoju, a w szczególności ochrony krajobrazu oraz ochrony 

środowiska.  

• wszelkie projektowane na terenach objętych niniejszym studium stałe lub 

tymczasowe obiekty o wysokości równej lub wyższej od 50 m nad poziomem terenu, 

należy zgłaszać, przed wydaniem pozwolenia na ich realizację, do właściwego 

organu wojskowego – Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP, 
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zgodnie z przepisami odrębnymi. 

• wprowadza się zakaz budowy zakładów stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia 

ludzi, a w szczególności zagrożenie wystąpienia poważnych awarii, w granicach 

administracyjnych miast i zwartej zabudowy wsi. ⃰ ⃰ ⃰  

• Eksploatacja złoża w terenie powierzchniowej eksploatacji surowców, oznaczonym 

symbolem PG, może być prowadzona po zatwierdzeniu dokumentacji geologicznej złoża 

kopaliny oraz zachowania warunków bezpieczeństwa powszechnego i spełnienia 

wymogów dotyczących ochrony środowiska; po zakończeniu eksploatacji, jednostka 

eksploatująca zobowiązana jest do przeprowadzenia rekultywacji terenu; należy zwracać 

szczególną uwagę, aby w trakcie eksploatacji złoża oraz po jego zakończeniu skarpy 

kopalni kształtować w taki sposób, aby nie występowały osuwiska lub obrywy skarp.* 

 

3.5. Kierunki rozwoju komunikacji 

 Głównym kierunkiem rozwoju układu komunikacyjnego gminy Poniatowa będzie 

modernizacja, poprawa parametrów technicznych elementów tego układu oraz jego rozbudowa. 

 

1) Układ drogowy 

 Studium obejmuje układ drogowy miasta i gminy jako spójną skoordynowaną całość, co 

wynika z wzajemnych relacji i powiązań obu obszarów. Uwzględnia też występujący w gminie 

Poniatowa podział funkcjonalny na drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne. 

 Funkcje powiązań ponadlokalnych pełnią w obszarze gminy drogi wojewódzkie i 

powiatowe. 

 Osią zewnętrznych powiązań na kierunku wschód-zachód jest droga wojewódzka nr 832, 

relacji Wola Rudzka - Poniatowa - Krężnica Okrągła. [W granicach miasta jest to ulica Młynki i 

Opolska. Z chwilą realizacji postulowanego od wielu lat mostu drogowego na Wiśle w 

miejscowości Kamień należy oczekiwać wzrostu znaczenia komunikacyjnego miasta, a tym 

samym drogi wojewódzkiej (Nr 832).]**** 

 Przewidywany wzrost intensywności ruchu drogowego na tym kierunku będzie impulsem do 

rozwoju zaplecza transportu oraz wymusi modernizację parametrów technicznych drogi 832 do 

szerokości w liniach rozgraniczających przewidzianych w Dz. U Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r. dla 

klasy „Z" (min. 20,0 m, zalecana - 30,0 m). 

 Sieć dróg powiatowych została przyjęta zgodnie z Ustawą z dnia 13 października 1998 r. 

(Dz.U. Nr 133, póz. 872). Zarówno w gminie, jak i w mieście tworzą one wyraźną oś 

komunikacyjną północ-południe i są szkieletem układu (droga nr 2552L Kazimierz - Zaborze - 

Niezabitów - w mieście ul. Wylotowa, Nałęczowska, fragment Fabrycznej, droga nr 22534 

Poniatowa - Chodel -w mieście ul. Fabryczna). 

 Uzupełnieniem relacji wschód-zachód jest droga powiatowa nr 2237L Poniatowa - 

Kraczewice (w mieście ul. Kraczewicka). 
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Pozostałe relacje dróg powiatowych są następujące: 

− nr 2547L Kazimierz - Zaborze – Niezabitów, 

− nr 2552L Wąwolnica- Poniatowa (miasto) 

− nr 2614L Karczmiska-Wymysłów-Kolonia Niezabitów, 

− nr 2615L Głusko - Wolica – Kowala, 

− [nr 2618L Opole Lubelskie- Grabówka - Plizin – Dąbrowa, 

− nr 1619L Darowne - Poniatowa (odcinek miejski), 

− nr 2630L Poniatowa - (ul. Fabryczna - część) – Chodel 

− nr 2242L dr. woj. 832 - Wronów - Dąbrowa]**** 

− nr 2236L Niezabitów – Wojciechów, 

− nr 2616L Kowala-Spławy-Łubki, 

− nr 2237L KDW 832- Poniatowa (miasto) -Kraczewice Prywatne- Szczuczki* 

− [nr 2241L Poniatowa Wieś - Stoczki – Kierz, 

− nr 2646L 

− nr 2647L 

− nr 2648L 

− nr 2649L 

− nr 2650L* 

 W granicach administracyjnych miasta ulice będące przedłużeniem dróg powiatowych 

tworzą sieć układu podstawowego obsługującego ruch wewnętrzny, jak i zewnętrzny w skali 

lokalnej (ulica 1-go Maja, Młodzieżowa, Słoneczna, Szkolna).]**** 

 Pozostałe projektowane i istniejące ulice będą układem uzupełniającym, podobnie jak w 

gminie sieć dróg gminnych. 

 Ze względu na niską ocenę poziomu zaspokojenia potrzeb komunikacyjnych mieszkańców, 

wynikającą z niedoinwestowania i opóźnień w rozbudowie i modernizacji sieci drogowej (zwłaszcza 

we wschodniej części gminy), konieczna jest realizacja nowych i modernizacja istniejących ciągów 

komunikacyjnych z uzyskaniem parametrów zgodnych z rozporządzenia Ministra Transportu i 

Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie [(Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm t.j. Dz. 

U. z 2016 r., poz. 124)]****. 

 Nieprzekraczalne minimalne odległości obiektów budowlanych od dróg publicznych przyjąć 

należy zgodnie z art. 43 pkt. 1 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. [(Dz. U. z 

2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm. t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2068)]****.* 

 Nowoprojektowane w sąsiedztwie dróg publicznych budynki mieszkalne i budynki 

przeznaczone na pobyt ludzi winny spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie [(Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm. t.j. Dz. U. z 

2015 r., poz. 1422)]****, w szczególności §11 i §325.* 
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 W/w obiekty powinny być wznoszone poza zasięgiem uciążliwości określonych w 

przepisach o ochronie i kształtowaniu środowiska. Dopuszcza się ich lokalizację w zasięgu w/w 

uciążliwości pod warunkiem zastosowania środków technicznych zmniejszających te uciążliwości 

do poziomu określonego w tych przepisach oraz w Polskich Normach.* 

 Parametry techniczne dróg, szerokość w liniach rozgraniczających oraz wielkości rezerw 

terenu pod skrzyżowania przyjąć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

drogi publiczne i ich usytuowanie [(Dz. U. Z 1999 r. Nr 43, poz. 430 t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 

124)]****, z uwzględnieniem warunków technicznych dla terenów sąsiadujących z drogami 

wynikających z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [(Dz. U. z 2002 r. Nr 

75, poz. 690 z późn. zm. t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422)]****.* 

 

2) Komunikacja zbiorowa 

 Transport zbiorowy zapewniają linie PKS i przewoźnicy prywatni, co daje bezpośrednie i 

wygodne połączenie miasta i gminy z resztą regionu. Istotnym elementem i atutem do 

wykorzystania dla celów rekreacji jest Nałęczowska Kolej Dojazdowa (linia Nałęczów - Opole 

Lubelskie) z przystankiem w Niezabitowie i Poniatowej (ul. Kolejowa). 

 [Należy też utrzymać odgałęzienie linii prowadzące do byłych zakładów „EDA", co daje 

możliwość wykorzystania jej dla ewentualnej działalności gospodarczej. 

 Utrzymuje się w studium projektowaną na okres poperspektywiczny normalnotorową linię 

kolejową relacji Lublin -Ostrowiec Świętokrzyski.]**** 

 

3) Zaplecze obsługi komunikacji 

 [Poza adaptacją istniejących lokalizacji stacji paliw, zabezpiecza się dodatkowy teren u 

zbiegu ulic Opolskiej i Kraczewickiej z przeznaczeniem na stację paliw ze stacją obsługi oraz 

zapleczem parkingowym i usługowym dla ruchu tranzytowego.]**** 

 Zakłada się dalszy rozwój zaplecza garażowego i parkingowego poprzez adaptację 

istniejących obiektów i urządzeń oraz wskazanie dodatkowych terenów na etapie planu 

miejscowego. 

 

4) Ścieżki rowerowe  

 W strukturę przestrzenną gminy i miasta Poniatowa przewiduje się wprowadzić system 

ścieżek rowerowych. Sieć dróg rowerowych powinna wiązać poszczególne miejscowości, w 

których przewidziany jest rozwój funkcji rekreacji i turystyki z ośrodkiem Poniatowa i wzajemnie 

pomiędzy sobą. System ścieżek rowerowych powinien być spójny z krajoznawczymi szlakami 

turystycznymi, a ich lokalizację winno się uwzględnić w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego w nawiązaniu do specjalistycznych opracowań krajoznawczych. 
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 Studium zakłada wytyczanie dróg rowerowych jako wydzielonego pasa ruchu rowerowego 

przy wybranych drogach powiatowych i gminnych (kI, II) lub jako ścieżki rowerowe samodzielne, 

ewentualnie towarzyszące jezdni głównej (kl.l), czy ciągi pieszo-rowerowe - w terenach o walorach 

widokowych i wypoczynkowych, w obszarach o charakterze rekreacyjnym lub w obszarach 

zamkniętych dla ruchu kołowego (parki, tereny leśne lub sportowe). 

 

3.6. Kierunki rozwoju infrastruktury sanitarnej 

W zakresie rozwoju infrastruktury sanitarnej przyjmuje się następujące ustalenia: 

 

1) Kierunki rozwoju systemów zaopatrzenia w wodę. 

 Zabezpieczanie i dostarczanie wody pitnej dla celów bytowo-gospodarczych, produkcji 

rolniczej i p. pożarowych mieszkańcom i gospodarstwom wiejskim gminy. 

• Źródłami zaopatrzenia będą ujęcia wód podziemnych, stacje wodociągowe z 

uzdatnianiem wody oraz sieci wodociągowe doprowadzone do wszystkich potencjalnych 

odbiorców w obszarze miasta i gminy Poniatowa, 

• Pełne zwodociągowanie pozostałych wsi gminy nie posiadających dotąd 

zorganizowanego systemu zaopatrzenia w wodę. Dotyczy to następujących wsi: Kowala 

l i II, Spławy, Kol. Szczuczki, Plizin-Dąbrowa Wronowska, Niezabitów i Kol. Niezabitów, 

Obliźniak, Zofianka, Fiodorówka, Ludwinów i Kocianów oraz w obszarze miasta i 

nowych terenów przewidzianych do zainwestowania w mieście. 

• Powiązanie systemu wodociągowego terenów wiejskich gminy, położonych w bliskim 

sąsiedztwie miasta z dobrze zorganizowanym systemem wodociągowym miasta 

Poniatowa. Dotyczy to wsi: Kraczewice Prywatne, Kraczewice Rządowe, Poniatowa 

Wieś, Kol. Poniatowa, Kol. Szczuczki. Zapewni to poprawę niezawodności dostawy 

wody dla odbiorców w warunkach specjalnych, tj w awaryjnych, obrony cywilnej i innych 

stanach kryzysowych, bez konieczności budowy studni awaryjnych w tych wsiach i 

mieście Poniatowa. 

• W odniesieniu do stref ochronnych ujęć wód obowiązują przepisy ustawy [z dnia 18 lipca 

2001r. - Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.) z dnia 20 lipca 

2017 r. - Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2268)]**** oraz ustalenia wynikające z 

decyzji ustanawiającej strefy ochronne ujęcia wody.* 

• Racjonalne wykorzystywanie wody dla celów przemysłowych poprzez eliminację 

technologii wodochłonnych, stosowanie obiegów zamkniętych oraz wykorzystywanie 

wód powierzchniowych. Dotyczy to głównie terenu byłych* zakładów EDA oraz innych 

mogących się pojawić w obszarze gminy. 

• Modernizacja i unowocześnianie istniejących już urządzeń zaopatrzenia w wodę, 

głównie stacji wodociągowych. 
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2) Kierunki rozwoju systemów kanalizacyjnych 

• Likwidacja dysproporcji pomiędzy stanem istniejącym i rozwojowym wodociągowania 

obszarów wiejskich, a stanem rozwoju kanalizacji sanitarnej. Realizacja systemu 

odprowadzania i oczyszczania ścieków sanitarnych, w postaci przewodowej kanalizacji 

sanitarnej i wiejskich oczyszczalni ścieków, z procesami technologicznymi oczyszczania 

o maksymalnie dużym stopniu redukcji zanieczyszczeń w wodach pościekowych. 

• Adaptacja istniejącej oczyszczalni ścieków miasta Poniatowa. 

• Realizacja przewodowej kanalizacji sanitarnej i podłączenie do systemu kanalizacji miasta 

wsi będących w bliskim sąsiedztwie miasta. Dotyczy to wsi: Kraczewice Prywatne, 

Kraczewice Rządowe. Systemem ogólnomiejskim należy objąć również miejscowości 

Henin, Młynki i nowo urbanizowane tereny miasta Poniatowa. 

• Eliminacja zagrożeń dla stanu czystości wód podziemnych i powierzchniowych, głównie 

rzeki Poniatówki i Wronówki, zalewu, rzeki Kraczewianki w obszarze miasta Poniatowa, 

wynikających z zanieczyszczeń powodowanych przez wody opadowe i zrealizowanie 

nowego zintegrowanego systemu odprowadzania i oczyszczania wód deszczowych. 

 

3) Kierunki i zasady usuwania odpadów. 

• [Dalsza eksploatacja i korzystanie z istniejącego, dobrze zorganizowanego wysypiska 

odpadów stałych komunalnych i przemysłowych w miejscowości Poniatowa wieś, z 

przeznaczeniem tego wysypiska dla obsługi całego obszaru gminy Poniatowa. 

Konieczność ponoszenia kosztów usuwania i unieszkodliwiania wytwarzanych odpadów 

przez dostawców, w myśl zasady -„zanieczyszczający płaci".]**** 

• Dążenie do wprowadzania technologii małoodpadowych i bezodpadowych w zakładach 

przemysłowych z jednoczesnym ich wykorzystaniem na terenach zakładów lub 

przekazaniem do obrotu rynkowego jako surowców wtórnych. 

• Dostosowanie gospodarki odpadami na terenie gminy zgodnie ze szczegółowymi zasady 

zawartymi w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Poniatowa”.* 

• W przyszłości wywóz odpadów do planowanego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w 

Bełżycach , który ma zostać wybudowany w ramach Celowego Związku Gmin PROEKOB.* 

 

4) Kierunki zaopatrzenia w gaz ziemny. Ciepłownictwo. 

• Zapewnienie zaopatrzenia w gaz ziemny, przewodowy całości obszaru miasta i gminy 

Poniatowa, adaptowanie i zapewnienie niezawodności pracy istniejącej infrastruktury. 

• Zapewnienie odpowiedniej strefy bezpieczeństwa dla gazociągów wysokiego ciśnienia i 

stacji redukcyjno-pomiarowych znajdujących się w obszarze miasta i gminy Poniatowa. 

• Dążenie do zastosowania gazu przewodowego lub bezprzewodowego dla potrzeb bytowo-

gospodarczych i ogrzewania mieszkań, co przyczyni się do zmniejszenia emisji 

zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego z palenisk węglowych, obecnie użytkowanych 
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w gospodarstwach wiejskich. 

• Adaptowanie i rozszerzenie z istniejącego zasięgu obsługi miejskiego systemu 

ciepłowniczego zasilanego z centralnej ciepłowni „ENERGOPON" oraz poprawę 

niezawodności układu przesyłowego. 

• Dopuszczenie i wspieranie alternatywnego systemu zaopatrzenia miasta w ciepło w 

stosunku do obecnie funkcjonującego. Polega on na umożliwianiu inwestorom, 

spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym realizacji indywidualnych i grupowych źródeł 

ciepła zasilanych gazem ziemnym przewodowym, bezprzewodowym, olejem opałowym lub 

innym czystym ekologicznie nośnikiem energii, lokalizowanych w postaci kotłowni w 

szczytowych partiach budynków lub miejscach nie stwarzających uciążliwości dla 

mieszkańców osiedli. 

• Spełnienie warunków ustawy „Prawo Energetyczne" w zakresie obowiązku opracowania 

projektu planu zaopatrzenia w ciepło uchwalonego przez Radę Miasta, który zawierać 

będzie głównie sposoby zaspakajania potrzeb cieplnych miasta i wsi oraz zadania w 

zakresie rozwoju i modernizacji poszczególnych systemów zaopatrzenia w ciepło wraz z 

uzasadnieniem ekonomicznym. Projekt planu uciepłownienia miasta i gminy podlega na 

zatwierdzeniu przez Urząd Regulacji Energetyki. 

 

3.7. Kierunki rozwoju elektroenergetyki i telekomunikacji 

 W celu poprawienia niezawodności i jakości zasilania w energię elektryczną przyjmuje się 

następujące kierunki rozwoju sieci elektroenergetycznej: 

a) powiązanie GPZ Poniatowa z GPZ Kazimierz linią 110 kV, 

b) sukcesywne kablowanie linii średniego i niskiego napięcia zwłaszcza w obrębie miasta i w 

terenie o intensywnej zabudowie, 

c) zwiększenie przekrojów przewodów linii napowietrznych średniego i niskiego napięcia tam, 

gdzie kablowanie jest nieekonomiczne (np. na terenach otwartych lub w liniach n.n. z 

oprawami oświetleniowymi), 

d) budowa nowych stacji transformatorowych SN/n.n. wnętrzowych i słupowych z dążeniem 

do skracania obwodów istniejącej sieci n.n., 

e) wymiana przyłączy n.n. wykonanych przewodami gołymi na przyłącza kablowe lub 

napowietrzne z przewodów izolowanych, 

f) tworzenie dodatkowych pętli sieciowych średniego napięcia, 

g) w dalszej perspektywie budowa w mieście dwóch rozdzielni sieciowych SN, zasilonych 

dwoma liniami kablowymi z oddzielnych sekcji szyn SN w GPZ Poniatowa; 

h) lokalizacja urządzeń energetyki wiatrowej z uwarunkowaniami rozwoju energetyki wiatrowej 

zawartymi w „Wojewódzkim Programie Rozwoju Alternatywnych Źródeł Energii dla 

Województwa Lubelskiego” z uwzględnieniem następujących zasad i założeń: 

− budowa obiektów energetyki wiatrowej w zakresie nie oddziałującym znacząco na 
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środowisko po identyfikacji i ograniczeniu do minimum ryzyka przyrodniczego oraz 

niekorzystnego oddziaływania na środowisko akustyczne i krajobraz; 

− na etapie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

przeznaczenie terenów dla rozwoju energetyki wiatrowej uwarunkowane jest analizą, 

oceną i stwierdzeniem (w prognozie oddziaływania na środowisko) braku możliwości 

wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze w tym 

obszary i gatunki chronione, ptaki, nietoperze oraz klimat akustyczny i krajobraz; 

− szczegółowa analiza przyrodniczo – środowiskowa powinna obejmować warianty 

preferowane i alternatywne; 

− monitoring przyrodniczy powinien być przeprowadzony równolegle z monitoringiem 

wietrzności poprzedzającym realizację elektrowni wiatrowej i kontynuowany w trakcie jej 

funkcjonowania; 

− elektrownie wiatrowe należy umieszczać na konstrukcjach o ujednoliconej kolorystyce 

harmonizującej z otaczającym krajobrazem oraz zmniejszającej ryzyko kolizji z 

przelatującymi ptakami; 

− na terenie zespołu należy lokalizować jednakowy typ siłowni wiatrowych; 

− zachować minimalne odległości budowli siłowni wiatrowych od budynków mieszkalnych 

przyjmując odległość min. 500m, do czasu weryfikacji proponowanej strefy po 

wykonaniu opracowania raportu wpływu hałasu projektowanych zespołów siłowni 

wiatrowych na środowisko, uwzględniając typ, jakość siłowni oraz specyfikację terenu; 

− rozwiązania technologiczne nie powinny odbiegać od standardów stosowanych w 

obiektach związanych z tego typu działalnością i opierać się na nowoczesnej 

technologii; 

− dopuszcza się budowę sieci dróg wewnętrznych pomiędzy obiektami siłowni w sposób 

umożliwiający połączenie ich z drogami publicznymi po uzgodnieniu zjazdów z 

właściwym zarządcą drogi; 

− pozostały teren, z wyjątkiem powierzchni zajmowanych pod konstrukcje wiatrowe i drogi 

wewnętrzne może być wykorzystywany rolniczo; 

− połączenie poszczególnych siłowni wiatrowych z istniejącym systemem energetycznym 

należy realizować za pośrednictwem linii elektroenergetycznych średniego i wysokiego 

napięcia oraz stacji WN/SN, w uzgodnieniu z właściwym zarządcą sieci, minimalizując 

ich oddziaływanie na środowisko oraz krajobraz, ze wskazaniem tworzenia systemów 

kablowych (podziemnych) - prowadzenie napowietrznych linii wysokiego napięcia 

możliwe jedynie w wyjątkowych przypadkach; 

− dokładną lokalizację siłowni wiatrowych, a także przebieg dróg i sieci oraz lokalizację 

urządzeń związanych z eksploatacją elektrowni wiatrowych należy ustalić w 

miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, 
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− w wyznaczonych obszarach lokalizacji urządzeń energetyki wiatrowej wprowadza się 

zakaz zabudowy mieszkaniowej oraz zalesień terenów rolnych, dopuszcza się 

lokalizację obiektów infrastruktury technicznej oraz sieci podziemnych i nadziemnych z 

nimi związanych; 

− obowiązuje zgłoszenie obiektów budowlanych w wysokości większej od 50 m n.p.t. 

przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę do Szefostwa Służb Ruchu 

Lotniczego Sił Zbrojnych RP.* 

 

Celem poprawienia dostępności i jakości usług telekomunikacyjnych należy dążyć do: 

a) rozbudowy automatycznej centrali telefonicznej w Poniatowej, 

b) rozbudowy kanalizacji telefonicznej i sieci telefonicznej podziemnej, 

c) realizacji szerokopasmowej sieci telekomunikacyjnej* 

d) stopniowej likwidacji napowietrznych linii telefonicznych na rzecz sieci podziemnych, 

e) dopuszczenia na teren gminy innych koncesjonowanych operatorów telekomunikacyjnych 

oraz inne podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne zgodnie z obowiązującymi 

przepisami szczególnymi; 

f) lokalizacji nowych stacji bazowych telefonii komórkowej w terenach upraw polowych w 

oddaleniu od skupisk zabudowy mieszkaniowej.* 

 
 

4. Ustalenia dla stref polityki przestrzennej 

 

 M - Strefa rozwoju funkcji miejskich 

 Na terenie strefy rozwoju funkcji miejskich - M wydziela się wyodrębnione jednostki 

przestrzenne. 

 

M1- wielofunkcyjny obszar centralny 

• Stanowią go tereny zainwestowania, po północnej stronie doliny rzeki Kraczewianki, 

rozciągające się od rzeki do ulicy Kraczewickiej i pomiędzy lasem ograniczającym go od 

wschodu, a terenami przemysłowymi na zachodzie. 

− występuje tu zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz koncentracja usług 

ogólnomiejskich z centrum usługowym. 

• Teren przeznaczony jest pod funkcje mieszkaniowe i usługi centrotwórcze; w południowej 

części jednostki w rejonie ulicy Brzozowej i Targowej przewiduje się dalszy rozwój centrum 

usługowego miasta. [Obszar ten oraz pas terenu po obu stronach ulicy Nałęczowskiej 

wchodzi w skład obszaru strategicznego „Centrum".]**** 

• W jednostce ustala się: 

− prowadzenie modernizacji istniejących osiedli mieszkaniowych z uzupełnieniem 
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zabudowy o nowe budynki mieszkalne i usługi stanowiące wzbogacenie funkcji 

podstawowej (garaże i parkingi); 

− przeprowadzenie rewaloryzacji zagospodarowania terenów osiedlowych przez 

wprowadzenie dodatkowych urządzeń rekreacji osiedlowej, placów rekreacji dla 

młodzieży, zieleni, małej architektury, oświetlenia; 

− postuluje się zachowanie odrębności architektoniczno-kolorystycznej oraz 

indywidualizację poszczególnych zespołów zabudowy. 

− w pasie terenu przylegającym do ul. Kraczewickiej dopuszcza się realizację placów 

postojowych i zespołów garażowych w zieleni izolacyjnej. 

− [w części jednostki znajdującej się w obszarze strategicznym „Centrum" przewiduje się 

wzbogacenie, urozmaicenie programowe i wykształcenie atrakcyjnego obszaru 

śródmieścia miasta;]**** 

− nowe obiekty kubaturowe o niewielkiej kameralnej skali do 3 kondygnacji (zespół 

handlowy z pasażem, wielofunkcyjny obiekt kultury, hotel i plac miejski) powinny być 

zrealizowane wzdłuż ulicy Brzozowej i przechodzić w atrakcyjne tereny rekreacji oraz 

imprez kulturalnych wzdłuż atrakcyjnej doliny Kraczewianki; należy wzbogacić 

architektonicznie pierzeje ulicy Nałęczowskiej, która powinna być główną ulicą 

śródmieścia; przy skrzyżowaniu z ul. 11 Listopada postuluje się lokalizację niewielkiego 

obiektu o wysokim standardzie, bank lub temu podobne usługi, który stanowiłby akcent 

architektoniczny i dominantę przestrzenną ulicy. 

 

M 2 - jednostka mieszkaniowo-rolna (Henin) 

• Teren położony jest na północ od ulicy Kraczewickiej. Jednostkę M2 stanowią tereny rolne i 

zainwestowane (zabudowa zagrodowa i jednorodzinna). 

Odznacza się dobrym bioklimatem.  

• Teren przewidziany jest pod dalszy rozwój zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z 

usługami z dopuszczeniem zabudowy zorganizowanej oraz uprawy rolne i ogrodnicze. 

• Wyznacza się nowe tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zorganizowanej. 

• Dopuszcza się zabudowę mieszkaniową wielorodzinną o niskiej intensywności (do 6 

mieszkań w budynku lub segmencie) w szczególności od strony ul. Wylotowej. 

 

M 3 - obszar aktywności gospodarczej 

• Obszar o znaczeniu strategicznym dla rozwoju bazy ekonomicznej miasta. Obejmuje 

istniejące tereny zainwestowane (w tym miejską oczyszczalnię ścieków) po południowej 

stronie ul. Kraczewickiej oraz nowe tereny na północ od tej ulicy, przewidziane pod rozwój 

przedsiębiorczości. Obowiązuje modernizacja oczyszczalni ścieków - eliminacja jej 

uciążliwości i likwidacja strefy sanitarnej, z zadrzewieniem pasa zieleni wokół obiektu. 
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• Ze względu na znaczenie terenów dla rozwoju gospodarczego miasta obowiązuje 

wyprzedzające pełne uzbrojenie nowych terenów przewidzianych, pod rozwój 

przedsiębiorczości. Teren przewidziany jest pod realizację inwestycji biznesowych, 

nowoczesnej wytwórczości, składowania i przetwórstwa. Powinny też powstawać nowe 

miejsca pracy.  

 

M 4 - jednostka o funkcjach zróżnicowanych 

• Jednostka obejmuje miejscowość Leśniczówkę. Jest to teren zróżnicowany przyrodniczo, z 

urozmaiconą struktura, krajobrazową typowa, dla Chodelskiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu, w którego granicach jest położona. 

• Odznacza się niskimi walorami dla produkcji rolnej.  

• W związku z istniejącymi warunkami - przewiduje się rozwój funkcji agroturystyki i rekreacji. 

• Na terenie możliwa jest lokalizacja urządzeń sportowo-rekreacyjnych: pole golfowe z 

zapleczem dostępnym od strony drogi wojewódzkiej, ośrodki rekreacyjno-wypoczynkowe. 

W przypadku realizacji pola golfowego należy w maksymalnym stopniu wykorzystać 

naturalne warunki terenowe (konfiguracja terenu, kępy zadrzewień, itp.) 

• Zalecane są dolesienia, ale realizowane w sposób zapewniający ochronę mozaikowego i 

kameralnego charakteru jednostki. 

• W ramach Chodelskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu obowiązują warunki ochrony i 

gospodarowania ustalone w zasadach ogólnych studium dotyczących ochrony środowiska 

przyrodniczego. 

• W ramach terenu wyznacza się strefy budowlane obejmujące istniejącą i projektowaną 

zabudowę oraz istniejące i projektowane tereny pod działalność gospodarczą. 

• Obowiązuje uzbrojenie terenu. 

 

M 5 - jednostka przyrodniczo-ekologiczna 

• Jednostka obejmuje najważniejsze elementy systemu przyrodniczego miasta: las od strony 

Kraczewic, dolinę rzeki Kraczewianki wraz ze zbiornikami wodnymi oraz las na północ od 

ulicy Opolskiej. W północnej części, w dolinie rzeki występują źródła podzboczowe. 

• Ze względu na uwarunkowania przyrodnicze jednostka posiadać będzie funkcje 

ekologiczne. W północnej części przewiduje się rozwój rekreacji. 

• Obowiązuje ochrona wartości przyrodniczych doliny rzeki Kraczewianki, w tym ochrona 

źródeł przed degradacją teren doliny powinien być poddany renowacji.  

• [Północno-wschodnia część jednostki wchodzi w skład obszaru strategicznego rozwoju 

rekreacji - „Podbórz".]**** 

• Jest to obszar, na którym przewidziana jest realizacja nowych obiektów rekreacyjnych i 

hotelowych oraz zagospodarowanie w kierunku wytworzenia atrakcyjnej dzielnicy 
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wypoczynku dla mieszkańców i turystów. Po północnej stronie zbiornika wodnego 

przewiduje się lokalizację m.in. ośrodka rekreacyjnego z urządzeniami do sportów 

wodnych, z plażami i obiektami obsługującymi, takimi jak mała przystań wodna, 

wypożyczalnie sprzętu pływającego itp. Wzdłuż doliny, po obu stronach rzeki i zbiornika 

wodnego należy urządzać ciągi spacerowo-widokowe, z miejscami do odpoczynku, małą 

architekturą i oświetleniem. , 

• Ustala się utrzymanie cmentarza komunalnego do czasu jego wypełnienia. 

• Zakłada się utrzymanie i modernizację sanatorium i istniejącej zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej przy ulicy Kraczewickiej. 

 

M 6 - jednostka mieszkaniowo-usługowa 

• Jest to atrakcyjnie ukształtowany teren położony we wschodniej części miasta, na południe 

od doliny Kraczewianki. Obejmuje tzw. Stare Miasto to jest przedwojenne osiedle 

przyfabryczne, wzdłuż ulic Modrzewiowej i 11 Listopada wraz z obiektami usługowymi, 

istniejące osiedla zabudowy mieszkaniowej - jednorodzinnej i wielorodzinnej oraz usługi. 

Teren przylega do lasów i zbiornika wodnego. Odznacza się bardzo dobrymi warunkami 

bioklimatycznymi, ze względu na oddziaływanie przyrodnicze przylegających lasów i dobre 

nasłonecznienie. Są to tereny o najlepszych w mieście warunkach do zamieszkania. 

• Zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zlokalizowany przy ulicy Modrzewiowej i 

11 Listopada wraz z ulicą Fabryczną proponuje się objąć ochroną planistyczną. Jest to 

przykład rozplanowania i zabudowy osiedla przyfabrycznego, związanego z zakładem 

powstałym w ramach COP, pod koniec lat trzydziestych XX wieku. 

• Ze względu na istniejące uwarunkowania teren jednostki przeznacza się pod zabudowę 

mieszkaniową w północnej części mieszkaniowo-pensjonatową oraz rozwój funkcji 

rekreacji, obsługi turystyki i wypoczynku. 

[Północna część jednostki wchodzi w skład obszaru strategicznego rozwoju rekreacji 

„Podbórz".]**** Przewiduje się tu lokalizację obiektów służących obsłudze rekreacji i 

turystyki, ośrodka hotelowo-gastronomicznego, ośrodka sportu i rekreacji ze stadionem, na 

którym będą mogły odbywać się imprezy kulturalne, zespołu boisk sportowych (korty 

tenisowe) oraz dodatkowe obiekty takie jak park wodny, tereny zieleni publicznej z 

urządzeniami kultury. 

• W północno-wschodniej części jednostki zakłada się lokalizację usług z zakresu opieki 

społecznej - (ośrodek opieki geriatrycznej, ośrodek dla dzieci defektywnych itp.). Mogą to 

być obiekty o funkcjach ponadlokalnych. 

• We wschodniej części jednostki przewidziano dalszy rozwój funkcji miejskich z terenami 

pod zabudowę wielorodzinną jednorodzinną oraz usługi publiczne. 

• Wzdłuż przedłużenia ulicy 11 Listopada, po północnej stronie powinna być wykształcona 

pierzeja o charakterze miejskim. Postuluje się zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z 
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usługami w parterze lub koncentracją usług. 

• Od strony ulicy Fabrycznej i wjazdu do miasta przewiduje się wykształcenie ośrodka 

usługowego z możliwością realizacji urządzeń obsługi komunikacji. 

 

M 7- jednostka potencjalnego rozwoju funkcji miejskich 

• Jednostka obejmuje teren przyległy od strony wschodniej do lasu prywatnego wsi 

Kraczewice. Teren ten odznacza się korzystnym bioklimatem i bardzo dobrymi warunkami 

dla rozwoju funkcji mieszkaniowych i rekreacji. 

• Teren przeznacza się pod mieszkalnictwo i usługi publiczne. 

• W obszarze jednostki przewiduje się lokalizację obiektów z zakresu usług publicznych 

(oświaty). 

• Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z towarzyszącymi podstawowymi 

urządzeniami usługowymi, powinna być realizowana w sposób zorganizowany. 

• Planowana zabudowa powinna odznaczać się wysokimi standardami powierzchniowymi 

(działki do 3000 m2). Na tym terenie mogą być realizowane: 

− zabudowa mieszkaniowa rezydencjonalna, 

− zespoły mieszkaniowe o komercyjnym charakterze. Obszar stanowić powinien ofertę 

miasta dla inwestorów, w tym inwestorów z zewnątrz. 

• Od strony południowej przewiduje się adaptację i uzupełnienie zespołu zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej. 

 

M 8- obszar przyrodniczo-leśny 

• Obejmuje lasy prywatne wsi Kraczewice. 

• Obowiązuje jego ochrona jako elementu przyrodniczego mającego wpływ na bioklimat i 

warunki zamieszkania na przyległych terenach. 

• Obowiązuje likwidacja istniejących dzikich wysypisk śmieci. Teren leśny powinien być 

objęty troską o jego stan estetyczny i sanitarny. 

 

M 9 - jednostka działalności gospodarczej 

• Obejmuje położony w kompleksie leśnym teren przemysłu dawny zakład „EDA" oraz 

przyległych obiektów usługowych wraz z odcinkiem ulicy Fabrycznej. 

• Rozplanowanie zakładu oraz przedwojenne obiekty posiadają wartość historyczną i 

znajdują się w ewidencji zabytków województwa lubelskiego – obowiązuje ochrona 

planistyczna i uwarunkowania przekształceń zagospodarowania i zabudowy obszaru, 

określone zmianą studium w pkt 3.2.2. oraz 3.2.3. ⃰ ⃰ ⃰ 

− Na terenie znajduje się płyta pamiątkowa ku czci ofiar hitleryzmu, 

− Pomnik ku czci ofiar pomordowanych w latach 1941-44 przez okupanta 
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hitlerowskiego w międzynarodowym obozie (zlokalizowany przy ulicy Fabrycznej), 

− Mogiła wojenna z II wojny światowej (upamiętniająca śmierć zamordowanych w 

obozie niemieckim w latach 1941-44).⃰ ⃰ ⃰ 

Teren przeznaczony jest pod działalność gospodarczą, produkcyjną, wytwórczość i funkcje 

usługowe (usługi publiczne oświaty, zdrowia i opieki socjalnej wraz z usługami 

komercyjnymi) oraz obiekty i urządzenia infrastruktury turystycznej – obiekty funkcjonalnie 

związane z funkcją kultury i turystyki, trasy rowerowe, historyczno-dydaktyczne, zaplecze 

socjalno-sanitarne, miejsca pamięci historycznej).⃰ ⃰ ⃰ 

 

• W obszarze jednostki wyklucza się lokalizację obiektów i funkcji pogarszających stan 

środowiska naturalnego. 

− W ramach terenu przemysłowego dopuszcza się adaptację, modernizację i uzupełnienie 

zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym głównej drogi zakładowej. 

− Nowe realizacje nie mogą naruszać podstawowej, historycznej zasady rozplanowania 

terenu, a w szczególności przebiegu głównej drogi zakładowej i dróg prostopadłych do 

niej oraz zasad ochrony obiektów wpisanych do ewidencji zabytków województwa 

lubelskiego oraz wymienionych w pkt 3.2.2 .⃰ ⃰ ⃰ 

− Obowiązuje ochrona i wyeksponowanie płyty pamiątkowej ku czci ofiar hitleryzmu 

pomników i miejsc pamięci, oznaczonych na rysunku studium, powiązana z 

zagospodarowaniem ich otoczenia dla turystów .⃰⃰ ⃰ ⃰ ⃰ 

− Przyjmuje się adaptację, modernizację z możliwością przekształceń istniejących 

obiektów – Powiatowe Centrum Zdrowia na którym dopuszcza się lokalizację usług 

komercyjnych oraz SOR i lądowiska dla helikopterów ⃰ ⃰⃰⃰ ⃰, Zespół Szkół – na usługi 

oświaty istniejące i usługi komercyjne i innych obiektów przy ulicy Fabrycznej. 

− Przyjmuje się adaptację istniejącej zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej, z 

zachowaniem warunków ochrony konserwatorskiej, ustalonych w studium dla 

obiektów figurujących w wojewódzkiej ewidencji zabytków .⃰ ⃰ ⃰ 

− Obowiązuje zachowanie istniejącej zieleni leśnej oraz drzewostanu na części 

terenów sąsiadujących z zabudową mieszkaniową wielorodzinną, istniejącymi 

usługami publicznymi i komercyjnymi – pełniącej funkcje izolacyjno – osłonowe 

od terenów produkcyjno – składowych obszaru. ⃰ ⃰ ⃰ 

− Obowiązuje likwidacja przemysłowego wysypiska odpadów. 

−  Zagospodarowanie części terenu d. Edy na cele związane z obsługą turystyki i 

rekreacji. Uściślenie przekształceń funkcjonalnych istniejących obiektów 

budowlanych i ich otoczenia, ustalenie warunków sytuowania nowej zabudowy i 

jej przeznaczenia, ustalenie wskaźników urbanistycznych w tym udziału terenów 

biologicznie czynnych w zagospodarowaniu ww. terenów oraz przebiegu i rodzaju 

tras turystycznych, usytuowania infrastruktury sanitarnej - na podstawie 
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miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, z uwzględnieniem 

niekolizyjności z funkcją podstawową terenów oraz warunków bezpieczeństwa 

turystów .⃰ ⃰ ⃰   

R - strefa rolna 

W granicach strefy R - rozwoju funkcji rolnych, wyodrębniono obszary: R1.R2, R3, R4, R5, R6 

 

Obszar R1 

• Obejmuje wsie Dąbrowa Wronowska i Plizin. 

− Stanowi go równina Kotliny Chodelskiej, która, urozmaicają obniżenia krasowe, 

niewysokie wydmy oraz dolina rzeki Wronówki. Teren posiada mozaikową strukturę 

ekologiczną. Składają się na nią drobnoprzestrzenne ekosystemy polne, niewielkie 

systemy leśne, zadrzewienia oraz śródpolne łąki. Występują tu gleby o najniższych 

wartościach w gminie. W strefie przyskarpowej rzeki występują stanowiska 

archeologiczne, wymagające ochrony. 

• W celu wykorzystania istniejących walorów przyrodniczych oprócz rolnictwa rozwijana 

będzie dodatkowa funkcja turystyki i rekreacji. 

− Część południowo-zachodnia obszaru położona jest w zasięgu Chodelskiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu. Obowiązują tu zasady gospodarowania określone w 

ustaleniach ogólnych studium dotyczących ochrony środowiska. 

• Na obszarze należy przyjąć następujące zasady: 

− ochrona wartości przyrodniczych doliny rzeki Wronówki, w tym ochrona okresowych 

źródeł przed degradacją; teren doliny powinien być poddany renowacji przyrodniczej i 

krajobrazowej, z możliwością utworzenia niewielkich zbiorników wody, 

− ochrona lasów olszowych w dolinie rzeki i nadanie im statusu lasów wodoochronnych, 

− wprowadzenie dolesień; dolesienia powinny wzbogacać system przyrodniczy obszaru 

oraz krajobraz poprzez zmniejszenie i uczytelnienie wnętrz krajobrazowych, 

− ochrona i wyeksponowanie projektowanego pomnika przyrody (2 dęby szypułkowe w 

Dąbrowie Wronowskiej). 

• W obszarze należy wydzielić:  

− [strefy budowlane wsi, obszary zabudowy wiejskiej,]**** 

− teren wydzielonych funkcji rekreacyjnych: 

− teren zabudowy letniskowej, 

− [teren ośrodka rekreacyjnego, ]**** 

− teren usług komercyjnych związanych z obsługą tranzytu, 

− teren wydzielonych usług, 

− [rezerwy terenu pod projektowaną linię kolei normalnotorowej relacji Lublin - Ostrowiec 

Świętokrzyski,]**** 
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− obowiązuje adaptacja urządzeń infrastruktury technicznej - ujęcie wody we wsi Dąbrowa 

Wronowska. 

 

Obszar R 2 

• Obejmuje Wieś Poniatowa. 

− Jest to jeden z najbardziej wartościowych pod względem przyrodniczym obszarów w 

gminie. Odznacza się urozmaiconą rzeźbą terenu, z wąwozami, głęboko wciętą doliną 

Poniatówki i wydmami. Charakteryzuje się urozmaiconą strukturą ekologiczną. Dolina 

Poniatówki stanowi ważny element powiązań przyrodniczych. 

− Jest to teren o umiarkowanych i słabych warunkach do produkcji rolnej z glebami o 

niskich i średnich wartościach botanicznych. 

− W części środkowej obszaru występują piaski budowlane i margle (zasoby 

perspektywiczne, a w części wschodniej zasoby prognostyczne). Możliwa jest ich 

eksploatacja w sposób zorganizowany, zgodnie z przepisami szczególnymi. 

• Na obszarze występują: 

− w dolinie rzeki Poniatówki - stanowiska archeologiczne wymagające ochrony, 

− obiekt w ewidencji zabytków we wsi Kolonia Poniatowa (kapliczka przydrożna). 

• Główną funkcją tego obszaru będzie rolnictwo. 

• Na obszarze należy przyjąć następujące zasady zagospodarowania: 

− ochrona wartości przyrodniczych doliny rzeki Poniatówki, w tym ochrona źródeł przed 

degradacją teren doliny powinien być poddany renowacji krajobrazowej, z 

uporządkowaniem istniejących zbiorników wodnych z możliwością realizacji nowych 

(młynówki), 

− na terenie zagrożonym erozją - fitomelioracja o charakterze przeciwerozyjnym, 

− zalesienia, 

− rekultywacja wyrobisk poeksploatacyjnych i ich zalesienie, 

− ochrona strefy ekspozycji krajobrazowej, obejmującej teren po południowej stronie drogi 

wojewódzkiej, umożliwiającej wgląd w atrakcyjną dolinę rzeki Poniatówki, 

− ochrona otwartego krajobrazu rolnego z wyniesieniem terenowym, o wysokości 217 m 

npm z punktem widokowym, 

− ochrona i wyeksponowanie projektowanych pomników przyrody (dwa dęby szypułkowe i 

lipa drobnolistna w Poniatowej Wsi). 

• W obszarze należy wydzielić: 

− [strefy budowlane wsi, obszary zabudowy wiejskiej,]**** 

− tereny wyodrębnionych usług. 

• Obowiązuje adaptacja istniejących urządzeń infrastruktury technicznej ([wysypisko 

odpadów komunalnych i przemysłowych]****, Główny Punkt Zasilania). 
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 Obszar R 3 

• Obejmuje wieś Poniatowa Kolonia. 

− Stanowi go powierzchnia wierzchowinowa Równiny Bełżyckiej, przechodząca łagodnie 

ku zachodowi w płaskowyż z suchymi dolinkami. 

− Jest to obszar o średnich warunkach do produkcji rolnej. Występują tu gleby o różnych 

wartościach, z przewagą gleb średnich. Na północno-wschodnim skraju obszaru 

występują gleby o najwyższych wartościach bonitacyjnych. Przez teren przebiega 

wododział pomiędzy zlewnią rzeki Chodelki i Bystrej. 

− W części południowo-wschodniej występują prognostyczne zasoby surowców 

mineralnych. Możliwa jest ich eksploatacja w sposób zorganizowany, zgodnie z 

przepisami szczególnymi. 

− Kolizję przestrzenną stanowi przeprowadzona parcelacja gruntów. 

− Obszar predysponowany jest do rozwoju produkcji ogrodniczej i sadowniczej. 

• Na obszarze powinny obowiązywać: 

− ochrona i odpowiedni sposób gospodarowania na terenie Obszaru Wysokiej Ochrony 

wód podziemnych i w zlewni rzeki Bystrej, ustalony w zasadach ogólnych studium, 

dotyczących ochrony środowiska, 

− likwidacja dzikich wysypisk, 

• W obszarze należy wydzielić: 

− [strefy budowlane, obszary zabudowy wiejskiej, 

− obszary zabudowy zagrodowej,]**** 

− tereny rozwoju przedsiębiorczości, 

Obowiązuje adaptacja urządzeń infrastruktury technicznej (ujęcie wody we wsi Kolonia 

Poniatowa). 

Obszar R 4 

• Obejmuje wsie: Kraczewice Prywatne, Kraczewice Rządowe, Spławy, Kowala l, Kowala II, 

Kolonia Szczuczki, Wólka Łubkowska. 

− Stanowi go skrajna część Równiny Bełżyckiej, obejmująca łagodne stoki, rozcięte 

dolinami rzek Kraczewianki i Kowalanki. Północno-wschodnią część stanowi prawie 

płaska strefa wododziałowa. W obszarze dominują otwarte tereny rolne, z 

charakterystycznym łanowym układem pól. Z uwagi na duże zagęszczenie rozłogów 

występują drobnoprzestrzenne systemy polne, wpływające na różnorodność 

krajobrazową pomimo przytłaczającej przewagi upraw rolnych w strukturze ekologicznej 

obszaru. 

• Jest to obszar o najlepszych w gminie warunkach do produkcji rolnej, z glebami o wysokich 

wartościach bonitacyjnych. 

• Na obszarze występują: 

− tereny i obiekty o największych w skali gminy wartościach kulturowych wpisane do 
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rejestru zabytków nieruchomych „A” województwa lubelskiego:* 

Kraczewice: - zespół pałacowo-parkowy, 

  - zespół kościelny, 

 Kowala: - kaplica dawna, obecnie kościół parafialny* 

− tereny i obiekty w ewidencji zabytków:  

Kowala I: - zespół folwarczny,  

Kraczewice: - dawna plebania,  

  - cmentarz parafialny rzymskokatolicki,* 

 - mogiła Powstańców Listopadowych z 1831r,  

Wólka Łubkowska - cmentarz wojenny z l Wojny Światowej 

− w dolinach rzek Kraczewianki i Kowalanki występują stanowiska archeologiczne.

 Wymienione wyżej obiekty wymagają ochrony. 

• Główną funkcją obszaru będzie rolnictwo i produkcja żywności oraz obsługa rolnictwa. 

• Na obszarze powinny obowiązywać: 

− ochrona wartości przyrodniczych dolin rzek Kraczewianki i Kowalanki, w tym ochrona 

źródeł przed degradacją; teren dolin powinien być poddany renowacji przyrodniczo-

krajobrazowej, z możliwością utworzenia w dolinie Kowalanki niewielkich zbiorników 

wodnych, 

− wprowadzenie zalesień oraz zadrzewień i zakrzaczeń w ramach fitomelioracji, na 

kierunkach powiązań ekologicznych, 

− ochrona przed zabudową i zmianą kierunków podziałów harmonijnych rozłogów pól - 

typowych dla układu łanowego oraz ochrona przed zainwestowaniem otwartych 

krajobrazów rolnych z punktami widokowymi, 

− ochrona i odpowiedni sposób gospodarowania na terenie Obszaru Wysokiej Ochrony 

wód podziemnych i w zlewni rzeki Bystrej. Zasady gospodarowania określono w 

zasadach ogólnych studium, dotyczących ochrony środowiska, 

− ochrona i wyeksponowanie projektowanych pomników przyrody: 5 drzew i alei grabowej 

w zespole pałacowo-parkowym w Kraczewicach oraz istniejącego - lipy drobnolistnej w 

Kowali I. 

• W obszarze należy wydzielić: 

− strefy budowlane wsi, 

− teren ośrodka usługowego we wsi Kraczewice, 

− tereny wyodrębnionych usług, 

− tereny rozwoju przedsiębiorczości w Spławach, 

− [obszary zabudowy wiejskiej w Kraczewicach Rządowych i Koloni Szczuczki,]**** 

− strefy lokalizacji energetyki wiatrowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi.*  

• Zagospodarowanie terenu w rejonie zabytkowego cmentarza, kościoła i szkoły w 

Kraczewicach powinno nawiązywać skalą i charakterem zabudowy do otaczającego 
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krajobrazu. Należy uzupełnić i uporządkować zabudowę i zagospodarowanie terenu na 

południe od drogi przez włączenie do kompozycji obiektów zabytkowych, stworzyć 

harmonijny zespół przestrzenny. Dopuszcza się aby nowy obiekt sakralny tworzył 

dominantę przestrzenną w zabudowie wsi. 

• Teren ośrodka usługowego w Kraczewicach - powinien stanowić skoordynowany 

przestrzennie zespół zabudowy o zróżnicowanych funkcjach komercyjnych, z wydzieloną 

wewnątrz, atrakcyjnie urządzoną przestrzenią publiczną i parkingiem. Nowa zabudowa i 

rozplanowanie powinny uwzględniać sąsiedztwo zabytkowego zespołu pałacowo-

parkowego. 

• W planie zagospodarowania przestrzennego należy przyjąć ustalenia prowadzące do 

wyeksponowania i ochrony zabytkowej kaplicy w Kowali. 

• W kształtowaniu nowej zabudowy, szczególnie we wsiach Kraczewice i Wólka Łubkowska 

należy nawiązywać do tradycji regionalnego budownictwa w tym rejonie (gabaryty 

budynków, dachy strome). 

 

Obszar R 5 

• Obejmuje grunty wsi Kowala II. 

− Stanowi go strefa krawędziowa Równiny Bełżyckiej oraz wartościowy przyrodniczo Las 

Kowalski. . 

• Jest to obszar o średnich i niskich warunkach do produkcji rolnej, z glebami o najniższych i 

średnich klasach bonitacyjnych. 

• Na terenie występują złoża margli. Istnieje tu wiele nieczynnych, małych kamieniołomów 

margla. 

• W północnej części obszaru, w strefie krawędziowej równiny znajdują się stanowiska 

archeologiczne wymagające ochrony.  

• Główną funkcją tego obszaru jest rolnictwo (w tym ogrodnictwo); jako funkcję dodatkową 

potencjalną uznaje się eksploatację surowców mineralnych. Eksploatacja powinna być 

prowadzona wyłącznie w sposób zorganizowany. 

• Część południowo-zachodnia terenu położona jest w zasięgu Chodelskiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu. Obowiązują tu zasady gospodarowania określone w ustaleniach 

ogólnych studium, dotyczących ochrony środowiska. 

• Na obszarze powinny obowiązywać: 

− rekultywacja wyrobisk poeksploatacyjnych, z przeznaczeniem ich pod zalesienia lub 

użytki rolne oraz likwidacja dzikich wysypisk, z wykorzystaniem jedynie naturalnych 

materiałów, 

− wprowadzenie zalesień. 

• W obszarze należy wydzielić strefy budowlane wsi. Dopuszcza się wydzielenie terenu 

rozwoju przedsiębiorczości, na południe od istniejącej bazy, przy drodze gminnej Nr 
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2215025. 

 

Obszar R 6 

• Obejmuje wsie: Niezabitów, Kolonia Niezabitów, Obliźniak, Zofianka. 

− Jest to słabo urzeźbiony i bezleśny fragment płaskowyżu, z niewielkimi suchymi 

dolinami (grunty wsi Zofianka) oraz niewielkimi kompleksami leśnymi w okolicy 

Obliźniaka. 

• Krajobraz tworzą głównie ekosystemy upraw polowych, a w Kolonii Niezabitów również 

agrocenozy sadownicze. Las Obliźniak jest wartościowy przyrodniczo, ze względu na 

występujące w nim, znajdujące się pod ścisłą ochroną gatunki roślin naczyniowych. Obszar 

ma zróżnicowane warunki do produkcji rolnej. W jego południowej i zachodniej części 

występują gleby o największych wartościach do produkcji rolnej, chronione przed 

zabudową. Obszar przecina kolejka wąskotorowa Nałęczów-Karczmiska, z przystankiem w 

miejscowości Niezabitów. 

• Na obszarze występują obiekty o wartościach kulturowych, znajdujące się w ewidencji 

zabytków. Są to: 

 w Niezabitowie - budynek mieszkalny w zespole Nałęczowskiej Kolei Dojazdowe,* 

    - młyn. 

Przez teren przebiegają dwa historyczne szlaki komunikacyjne. 

W środkowej części występują nieliczne, rozproszone stanowiska archeologiczne. 

Wymienione wyżej obiekty wymagają ochrony 

We wsi Niezabitów występują przykłady dawnego budownictwa. 

• Na obszarze R 6 przewiduje się rozwój funkcji rolnej. Ze względu na korzystne 

uwarunkowania, funkcją dodatkową powinna być funkcja rekreacji. 

Funkcje rekreacji i obsługi turystyki powinny być rozwijane we wsi Obliźniak. 

Bazą dla jej rozwoju powinien być wartościowy las i zharmonizowane 

zagospodarowanie wsi. 

Funkcja ta rozwijać się ma również w północnej części wsi Niezabitowie, a jej bazą 

powinien być atrakcyjny krajobrazowe system wąwozów rzeki Bystrej, kolejka wąskotorowa 

ze stacją i zabytkowy zespół dworsko-pałacowy. 

• Na obszarze obowiązuje: 

− ochrona i odpowiedni sposób gospodarowania na terenie Obszaru Wysokiej Ochrony 

wód podziemnych i w zlewni rzeki Bystrej, ustalony w zasadach ogólnych studium, 

dotyczących ochrony środowiska, 

− likwidacja dzikich wysypisk, 

− wprowadzenie zadrzewień i zakrzewień na kierunkach powiązań ekologicznych, 

wskazanych na rysunku studium. 

• W obszarze należy wydzielić: 
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− strefy budowlane wsi, 

− teren mieszkalnictwa wielorodzinnego, 

− tereny funkcji rekreacyjnych (ośrodek rekreacyjny oraz teren zabudowy letniskowej), 

− teren ośrodka usługowego (DC), 

− teren rozwoju przedsiębiorczości w Niezabitowie, 

− teren wyodrębnionych usług, 

− strefy lokalizacji energetyki wiatrowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi.* 

• W związku z założonym rozwojem funkcji agroturystyki we wsi Obliźniak, powinien być 

wydzielony teren rekreacyjno-sportowy z miejscem i zapleczem do imprez kulturalno-

rozrywkowych. 

− Projekt ośrodka usługowego w Niezabitowie stanowić powinien skoordynowany 

przestrzennie zespół, z dopuszczeniem nieuciążliwych funkcji wytwórczych. W ramach 

ośrodka należy wydzielić przestrzeń publiczną, z miejscami postojowymi. 

− Zaleca się rewaloryzację budynku, i otoczenia przystanku kolejki wąskotorowej, z 

uczytelnieniem komunikacyjnego powiązania z rejonem urządzeń rekreacyjno – 

sportowych. 

− W kształtowaniu nowej zabudowy, szczególnie we wsi Niezabitów i nowej zabudowy 

letniskowej należy nawiązywać do tradycji historycznego budownictwa w tym rejonie 

(gabaryty budynków, dachy strome, zalecane ujednolicenie materiału i kolorystyki 

pokrycia oraz ogrodzeń - preferowane ogrodzenia drewniane). 

 

E - strefa ekologiczna 

W granicach strefy E - o wiodącej funkcji ochrony środowiska naturalnego wyodrębniono obszary: 

E1, E2, E3. 

 

Obszar E 1 

• Obejmuje największy w gminie i w mieście kompleks leśny, cenny przyrodniczo. Występuje 

duże nagromadzenie gatunków roślin rzadkich i chronionych oraz ostoje zwierząt. 

Drzewostan wykształcony jest w przeważającej części zgodnie z siedliskiem. Kompleks 

leśny ma duże znaczenie ekologiczne, głównie ze względu na znaczną powierzchnię i 

zwartość, a także walory krajobrazowe. Występuje tu atrakcyjna forma krajobrazowa - 

wydma Ruska Góra. 

− Las jest w całości lasem ochronnym, a oddział 63 jest lasem doświadczalnym. 

Gospodarka leśna powinna się odbywać zgodnie z planem urządzenia lasu. 

− Północną część obszaru stanowi dolina rzeki Poniatówki, interesująca pod względem 

przyrodniczym i krajobrazowym 

− W północno - zachodniej części obszaru znajduje się zakończenie Nałęczowskiej Kolei 

Dojazdowej (zamienna nazwa Nadwiślańska Kolejka Wąskotorowa, z budynkiem 
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dworca, adaptowanym, modernizowanym i zagospodarowanym wraz z dawnymi 

terenami kolejowymi na usługi komercyjne w zakresie turystyki i rekreacji, kultury 

i sportu. ⃰ ⃰ ⃰  

• Przy południowej granicy obszaru znajduje się cmentarz historyczny, który należy objąć 

ochroną. 

• Ze względu na występujące walory przyrodnicze i rolę tego terenu w systemie 

przyrodniczym gminy wiodącą funkcją dla obszaru E 1 jest funkcja ekologiczno – ochronna. 

• Na obszarze obowiązuje: 

− ochrona wartości przyrodniczych doliny rzeki Poniatówki, w tym ochrona źródeł przed 

degradacją; teren doliny powinien być poddany renowacji przyrodniczo – krajobrazowej, 

− ochrona i odpowiedni sposób gospodarowania, na terenie Chodelskiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu, zajmującego południowo-zachodnią część. Sposób 

gospodarowania określony jest w zasadach ogólnych studium, dotyczących ochrony 

środowiska przyrodniczego, 

− ochrona terenu doliny Poniatówki, po południowej stronie drogi wojewódzkiej, przed 

niekontrolowaną ekspansją zabudowy. 

• Dopuszcza się adaptację istniejących terenów i urządzeń występujących na terenie leśnym, 

w rejonie ulicy Fabrycznej; wyklucza się przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko lub mogące pogorszyć stan środowiska naturalnego, 

których oddziaływanie przekracza granice terenów do których inwestor ma tytuł 

prawny.⃰ ⃰ ⃰ 

• Renowacja i modernizacja stacji kolejki wąskotorowej z adaptacją dla potrzeb ruchu 

turystycznego. Punkt dojazdowy turystów do obiektów historycznego zespołu 

przemysłowego COP oraz do obiektów turystycznych w mieście Poniatowa. 

„Stacja Kultura” - zagospodarowanie otoczenia związanego terytorialnie i 

tematycznie z Nałęczowską Koleją Dojazdową (zamienna nazwa Nadwiślańska 

Kolejka Wąskotorowa) - budowa miejsc parkingowych i postojowych, węzłów 

sanitarnych, wyposażenie otoczenia w elementy małej architektury, budowa 

zadaszeń, utworzenie ścieżek historyczno-dydaktycznych, rowerowych, tras nordic-

walking oraz przekształcenia funkcjonalne budynku d. dworca na cele komercyjne – 

restaurację, hotel i mieszkania oraz budowa ich zaplecza rekreacyjno-kulturowego – 

muszla koncertowa, kino samochodowe, mini-spa, zaplecze sanitarno- socjalne, 

siłownia w terenie, park linowy, ścianka wspinaczkowa). ⃰ ⃰⃰⃰⃰ ⃰ 

• Zwiększenie produkcji na terenie zakładu przemysłowego, dawnej „EDY" nie powinno 

powodować zwiększenia emisji pyłów i gazów do atmosfery. 

 

Obszar E 2 

• Obszar obejmuje strefę leśno-polną położoną na wododziale zlewni rzek Bystrej i Chodelki. 
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Są to wartościowe przyrodniczo kompleksy leśne, z rzadkimi i chronionymi roślinami, o 

dużym znaczeniu ekologicznym i retencyjnym. 

− Las Choiny i znajdujące się w sąsiedztwie niewielkie laski, współtworzą najważniejsze w 

granicach gminy powiązanie ekologiczno-funkcjonalne pomiędzy fizjocenozami zlewni 

Bystrej i Chodelki. 

• Na obszarze występuje cmentarz historyczny z l Wojny Światowej, który należy objąć 

ochroną. 

• Ze względu na występujące walory przyrodnicze i rolę tego terenu w systemie 

przyrodniczym gminy wiodącą funkcją dla obszaru E 2 jest funkcja ekologiczno-ochronna. 

Dodatkową jest rolnictwo. 

• Dla obszaru obowiązuje: 

− ochrona i odpowiedni sposób gospodarowania na terenie Obszaru Wysokiej Ochrony 

wód podziemnych i w zlewni rzeki Bystrej, zajmujących większą część obszaru, ustalony 

w zasadach ogólnych studium, dotyczących ochrony środowiska przyrodniczego, 

− wprowadzenie dolesień polegających na scaleniu kilku niewielkich lasków: na wschód od 

lasu Choiny, w jeden większy, zwarty system, 

− zakaz zabudowy, 

− likwidacja dzikich wysypisk, 

− zachowanie istniejącego oczka wodnego. 

 

Obszar E 3 

• Obejmuje nachylony łagodnie ku północy skłon płaskowyżu rozcięty systemem wąwozów i 

suchych dolin. Przy jednej z nich, w Niezabitowie znajduje się zabytkowy zespół dworsko-

parkowy, z wartościowym drzewostanem Jedno z drzew stanowi pomnik przyrody. W 

interesujących krajobrazowe i wartościowych przyrodniczo wąwozach i dolinach występują 

naturalne wypływy wody. Występujące tu zadrzewienia, zakrzaczenia, murawy naturalne w 

powiązaniu z zabudową wsi Kocianów współtworzą harmonijny krajobraz kulturowy. W 

rejonie Kocianowa występują złoża kruszywa naturalnego. 

Zagrożenie dla obszaru stanowi niekontrolowana, chaotycznie prowadzona eksploatacja 

piasku. 

• Na obszarze występują: 

− w Niezabitowie park dworski, o dużych w skali gminy wartościach kulturowych - wpisany 

do rejestru zabytków decyzją A/781 z dnia 29 czerwca 1979 r,* 

− w południowej części obszaru E 3, w pobliżu wąwozów występują stanowiska 

archeologiczne. 

 Wymienione wyżej obiekty wymagają ochrony. 

• Ze względu na występujące walory przyrodniczo-krajobrazowe i rolę tego terenu w 

systemie przyrodniczym gminy wiodącą dla obszaru E 3 jest funkcja ekologiczno-ochronna. 
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Funkcją uzupełniającą jest rolnictwo. W obszarze dopuszcza się kontrolowaną, 

zorganizowaną eksploatację piasku. 

• Na obszarze powinien obowiązywać: 

− ochrona i odpowiedni sposób gospodarowania ustalony w zasadach ogólnych studium, 

dotyczących ochrony środowiska przyrodniczego dla Obszaru Wysokiej Ochrony Wód 

podziemnych i zlewni rzeki Bystrej, 

− objęcie ochroną i nadanie statusu zespołu przyrodniczo-krajobrazowego wąwozom 

Niezabitowsko-Kocianowskim, 

Gospodarowanie w tym rejonie powinno być zgodne z ustaleniami podanymi w 

zasadach ogólnych studium, dotyczących ochrony środowiska przyrodniczego, 

− objęcie ochroną istniejącego dużego odsłonięcia geologicznego w piaskowni w 

Kocianowie, posiadającego walory dydaktyczne i nadanie mu statusu stanowiska 

dokumentacyjnego, 

− zachowanie obecnego sposobu użytkowania obszaru, w celu ochrony walorów 

przyrodniczo-krajobrazowych, 

− wprowadzenie zalesień użytkowanych rolniczo stromizn, 

− ochrona, rewaloryzacja i wyeksponowanie zespołu dworsko-parkowego w Niezabitowie, 

− utworzenie i ochrona pomników przyrody (wybrane okazy drzew w zespole dworsko-

parkowym w Niezabitowie), 

• Na obszarze należy wydzielić strefy budowlane wsi. Dopuszcza się lokalizację 

wysokowydajnej, nieuciążliwej oczyszczalni ścieków, z niewielkim zbiornikiem wód 

oczyszczonych. 

• Należy przeprowadzić rewaloryzację zabytkowego zespołu dworsko-parkowego w 

Niezabitowie, z wyeksponowaniem istniejących wartości estetycznych parku. 

• Zakłada się odbudowę dworu na bazie istniejących fundamentów i na podstawie istniejącej 

inwentaryzacji, ekspertyzy technicznej oraz dokumentacji fotograficznej budynku. 

• Po rewaloryzacji zespół powinien stanowić atrakcję architektoniczną i przestrzenną dla tego 

obszaru. Wskazane jest przeznaczenie obiektu na funkcje ogólnodostępne (np. kultury, 

ośrodek konferencyjno-szkoleniowy) lub funkcję rezydencjonalną. 

 

5. Plany miejscowe 

Ustala się potrzebę opracowania: 

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Poniatowa, 

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Poniatowa 
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VI. Realizacja polityki przestrzennej określonej w Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - 

instrumenty działania 

 

1. Planowanie przestrzenne 

 W oparciu o ustalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy Poniatowa należy sporządzić miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego. W planie miasta należy zwrócić uwagę w szczególności obszary o podstawowym 

znaczeniu dla dywersyfikacji podstaw rozwojowych miasta, tj.: 

• obszar M-3, czyli nową strefę aktywności gospodarczej, alternatywną wobec obszaru M-9, 

obejmującego tereny byłych Zakładów EDA, 

• obszar M-5, czyli podstawowy obszar zagospodarowania turystycznego, w obrębie którego 

zlokalizowany jest m.in. zespół zbiorników wodnych na Kraczewiance,  

• obszar M-4, czyli uzupełniający obszar zagospodarowania turystycznego, 

• obszar M-7, czyli obszar przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe o podwyższonym 

standardzie. 

 Wyznaczenie nowej strefy aktywności gospodarczej jest niezbędne jako, że obszar byłych 

Zakładów EDA został już w większości zainwestowany.* Ze Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego wynika, że najlepsze warunki dla stworzenia tej strefy 

występują w zachodniej części miasta. Ma ona powierzchnię ok. 30 ha Charakteryzuje się dobrą 

dostępnością komunikacyjną. Aktualnie nie jest wyposażona w media infrastrukturalne w pełnym 

zakresie. 

 Utworzenie obszarów zagospodarowania turystycznego jest działaniem wychodzącym 

naprzeciw wykorzystaniu jednego z potencjałów rozwojowych miasta i gminy Poniatowa, jakim są 

walory turystyczno-rekreacyjne. Ich wykorzystanie wymaga rozbudowy infrastruktury turystycznej, 

a także włączenie ich w sieć gmin turystycznych, zwłaszcza tych o uznanej pozycji turystycznej 

takich jak: Nałęczów, Kazimierz Dolny czy Wojciechów. Aktywizacja turystyczna miasta i gminy 

Poniatowa oraz gmin sąsiednich mogłaby się przyczynić do rozszerzenia dotychczasowego 

„Trójkąta turystycznego": Kazimierz Dolny -Puławy - Nałęczów, w „Czworokąt turystyczny", którego 

południowym wierzchołkiem byłaby Poniatowa. 

 W ramach zagospodarowania głównego obszaru turystyczno-rekreacyjnego miasta (M5) 

niezbędne jest wyznaczenie stref zainwestowania turystycznego (ośrodek wypoczynkowy, 

gastronomia, wypożyczalnie sprzętu wodnego, plaże itp.) wokół zbiorników wodnych na 

Kraczewiance, z których podstawową rolę powinien odgrywać zbiornik największy spośród obecnie 

istniejących. Należy zarezerwować także teren pod ewentualną jego rozbudowę. Jednocześnie 

należałoby zaprzestać wykorzystywania kąpieliskowego najmniejszego ze zbiorników wodnych, a 

potraktować go jedynie jako obiekt podnoszący estetykę miasta. 
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 W ramach obu obszarów turystyczno-rekreacyjnych (M5 i M4), a także na terenie gminy 

należy wskazać lokalizację szerokiej gamy obiektów turystyczno-sportowych niezbędnych dla 

wzmocnienia funkcji turystyczno-rekreacyjnych takich jak m.in.: 

• obiekty noclegowe i gastronomiczne, 

• park wodny,  

• pola golfowe, 

• korty tenisowe,  

• sztuczne lodowisko, 

• kino samochodowe,⃰ ⃰ ⃰ 

• muszla koncertowa, 

• szkółki jeździeckie, 

• terenowe urządzenia sportowe jak siłownia, park linowy, ścianka wspinaczkowa ,⃰ ⃰ ⃰ 

•  sieć nowych szlaków turystycznych, ścieżek dydaktycznych i historycznych, tras nordic – 

walking ,⃰ ⃰ ⃰ 

• sieć ścieżek rowerowych, łączących Poniatową zwłaszcza z Lublinem, Kazimierzem 

Dolnym, Nałęczowem, Wąwolnicą i Wojciechowem, miejscami związanymi z historią 

miasta na terenie dawnego zakładu produkcyjnego „Eda” oraz dawnym  

dworcem Nałęczowskiej Kolei Dojazdowej (zamienna nazwa Nadwiślańskiej Kolejki 

Wąskotorowej),⃰ ⃰ ⃰ 

• sieć tras dla potrzeb narciarstwa biegowego. 

 Na terenie gminy w nawiązaniu do ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego należy określić w planie także obszary przedsiębiorczości 

wiejskiej w Kowali II, Kraczewicach Prywatnych, Niezabitowie i Spławach. 

 

2. Gospodarowanie zasobem nieruchomości gminnych 

 Ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wynika, że 

władze miasta i gminy Poniatowa powinny prowadzić aktywną politykę gospodarki gruntami, 

sprowadzającą się do powiększania ich zasobu, zwłaszcza w odniesieniu do wcześniej 

wskazanych strategicznych obszarów rozwoju miasta, tj. strefy aktywności ekonomicznej, dwóch 

stref zainwestowania turystycznego, a także terenu wysokiej atrakcyjności mieszkaniowej. 

Instrumentami polityki gospodarowania nieruchomościami powinny być m.in. następujące 

działania: 

• wykup przez władze miejskie gruntów, stanowiących obecnie własność 

prywatną , 

• zawieranie umów przedwstępnych z dotychczasowymi właścicielami, 

• pośrednictwo w negocjacjach między dotychczasowymi właścicielami a inwestorami. 

 Ważnym kierunkiem działań w ramach polityki powiększania gminnego zasobu 

nieruchomości są negocjacje w sprawie nieodpłatnego bądź odpłatnego przejęcia, przynajmniej 
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części majątku od dotychczasowych właścicieli państwowych. W pierwszej kolejności o 

nieruchomości: 

• po byłych Zakładach EDA m.in. w celu stworzenia inkubatora przedsiębiorczości oraz 

jedynego w regionie lubelskim - Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego lub Izby 

Pamięci w budynku COP upamiętniającego historię miasta, a także obiektów 

towarzyszących, w tym w pierwszej kolejności Zespołu Szkół (w drodze porozumienia ze 

Starostwem Powiatowym w Opolu Lubelskim) w celu dostosowania profilu kształcenia tych 

szkół do wymogów gospodarki rynkowej, 

Część terenów d. zakładu EDA, która stanowi już własność gminy Poniatowa tj. 

droga gminna na osi zakładu i jej przedłużenie, ciągi piesze przy ulicy Fabrycznej i 

wokół zakładu, tereny w otoczeniu miejsc pamięci, bunkrów, prochowni – mogą 

zostać zagospodarowane na cele kultury, turystyki i rekreacji w szczególności na 

inwestycje związane z udostępnieniem i zagospodarowaniem miejsc atrakcyjnych 

turystycznie. ⃰ ⃰ ⃰ 

• zespół zbiorników wodnych na Kraczewiance z pasem dookoła tych zbiorników, 

umożliwiającym realizację zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego (od Regionalnej 

Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie -Nadleśnictwa w Kraśniku). 

 

3. Polityka inwestycyjna 

 Priorytetem w zakresie polityki inwestycyjnej - jak wynika ze Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Poniatowa - powinna być 

infrastruktura techniczna, stanowiąca jedno z ważniejszych uwarunkowań działalności 

gospodarczej zarówno rolniczej jak i pozarolniczej oraz wpływająca w znaczący sposób na warunki 

życia mieszkańców. 

Najpilniejsze potrzeby infrastrukturalne występują w zakresie: 

• rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, tak by wszyscy mieszkańcy miasta i gminy 

mieli do niej dostęp, przy czym w pierwszej kolejności konieczne jest jej doprowadzenie do 

wspomnianych wcześniej obszarów strategicznych, 

• adaptacji istniejącej oczyszczalni ścieków w Poniatowej, 

• budowy oczyszczalni ścieków w Niezabitowie, względnie przyłączenie tej miejscowości do 

sieci kanalizacyjnej miasta Poniatowa, 

• rozwoju sieci gazowej, 

• budowy nowych oraz remontów istniejących dróg gminnych, a także budowa parkingów dla 

turystów. 

 W zakresie infrastruktury turystycznej konieczne jest uzupełnienie oferty miasta i 

gminy o wspomniane wcześniej obiekty turystyczno-rekreacyjne, tworzące bazę 

noclegowo-usługową oraz takie jak m.in.: park wodny, korty tenisowe, pola golfowe, 

sztuczne lodowisko, ścieżki rowerowe, trasy narciarstwa biegowego i inne związane z 
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budową zaplecza rekreacyjno-kulturowego „Stacji Kultura” ⃰ ⃰ ⃰ 

Konieczny ponadto wydaje się rozwój oraz dywersyfikacja bazy noclegowej w mieście i 

gminie poprzez tworzenie w pierwszej kolejności małych pensjonatów, 

zagospodarowywanie obiektów szkolnych na schroniska młodzieżowe oraz stworzenie - 

przy wykorzystaniu m.in. doświadczeń gminy Wojciechów - sieci kwater agroturystycznych. 

 W Planie Zagospodarowania Województwa Lubelskiego miasto Poniatowa jest 

wskazane jako ośrodek priorytetowy rozwoju usług medycznych - infrastruktury społecznej, 

związanej z ochroną zdrowia i opieką społeczną. – budowy SOR z wyposażeniem i lądowiskiem 

dla helikopterów ⃰ ⃰ ⃰. W Poniatowej istnieją w tym zakresie tradycje, związane z funkcjonowaniem 

sanatorium przeciwgruźliczego. Rozszerzając ofertę usług medycznych warto rozwijać – jako 

usługi ponadlokalne, przy Powiatowym Centrum Zdrowia – budowę SOR z wyposażeniem i 

lądowiskiem dla helikopterów oraz⃰ ⃰⃰⃰ ⃰ komercyjną pobytową opiekę geriatryczną na bazie 

istniejących bądź nowych obiektów na terenie miasta i gminy. 

 

4. Polityka finansowa , 

 Realizacja ustaleń zawartych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy Poniatowa wymagać będzie określonych środków finansowych, 

których głównym źródłem będzie budżet gminny. Ze względu na jego szczupłość konieczne jest 

także ze strony władz samorządowych aktywne poszukiwanie środków pozabudżetowych, 

pochodzących: 

• ze środków pomocowych Unii Europejskiej, 

• z polskich funduszy celowych zarówno rządowych jak i pozarządowych, 

• od mieszkańców i przyszłych inwestorów, by w określonym zakresie współfinansowali 

szybszy rozwój infrastruktury technicznej na obszarze miasta i gminy. 

 Warto zastosować także instrumenty finansowe, stymulujące napływ kapitału, które w 

przypadku samorządu gminnego sprowadzają się do zastosowania ulg i zwolnień w podatku od 

nieruchomości.  

 Z kolei dodatkowym impulsem finansowym dla rozwoju agroturystyki mogłyby być 

zwolnienia i ulgi w podatku rolnym. 

 

5. Działania organizacyjne 

 Realizacja wniosków zawartych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy Poniatowa, będzie wymagała także następujących działań 

organizacyjnych: 

• stworzenia systemu monitoringu i reagowania na zmiany zachodzących w gospodarce 

przestrzennej miasta i gminy, 

• dostosowanie systemu zarządzania samorządowego do realizacji polityki przestrzennej, 

• powołanie nowych instytucji; w pierwszej kolejności konieczne jest utworzenie Punktu 
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Informacji Turystycznej* 

• prowadzenie negocjacji w sprawie przejęcia nieruchomości dotychczasowych właścicieli 

państwowych, 

• współpraca z sąsiednimi gminami w zakresie wymiany doświadczeń (Wojciechów) i 

wspólnych działań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury technicznej (Nałęczów, 

Wąwolnica, Karczmiska), 

• poszukiwanie i tworzenie sieci miast partnerskich w celu wymiany doświadczeń, ale także 

współpracy inwestycyjno-finansowej;  

 

6. Polityka informacyjno-promocyjna 

 Realizacja wniosków zawartych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego, wymaga prowadzenia także odpowiedniej polityki informacyjno-promocyjnej, 

ukazującej miasto i gminę Poniatowa jako obszar dużych możliwości rozwoju nowoczesnej 

przedsiębiorczości, atrakcyjnego miejsca pracy, zamieszkania i wypoczynku. W tym celu należy: 

• przygotować kompleksową i stale aktualizowaną ofertę dla inwestorów, dostępną zarówno 

w internecie jak i w formie broszury, 

• przygotować informator turystyczny o mieście i gminie, dostępny także w internecie, 

• uczestniczyć w różnego typu imprezach targowo-wystawienniczych. 

• utworzyć Punkt Informacji Turystycznej,* 

• opracować strategię promocji gminy,* 

• Podstawowymi podmiotami realizującymi strategię informacyjno-promocyjną powinny stać 

się: 

• Agencja Rozwoju Lokalnego - w zakresie promowania przedsiębiorczości tak w 

mieście, jak i na obszarach wiejskich, 

• Centrum Kultury, Promocji i Turystyki, 

• Wydział Rozwoju Gminy, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu 

Miejskiego w Poniatowej.* 

 

  
 

VII. UZASADNIENIE ZAWIERAJĄCE OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH 
ROZWIĄZAŃ WRAZ SYNTEZĄ USTALEŃ PROJEKTU ZMIAN STUDIUM ** 

 

w zakresie wymaganym realizacją uchwały Nr VIII/47/11 z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Poniatowa.  

  

 Podstawą do opracowania niniejszych zmian była uchwała Rady Miejskiej w Poniatowej Nr 

VIII/47/11 z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium 
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uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Poniatowa. Zmiana Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Poniatowa opracowana 

została zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz z uwzględnieniem przepisów 

odrębnych. 

 Zgodnie z § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w 

sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy – niniejsze opracowanie stanowi zmianę studium polegającą na uzupełnieniu tego 

dokumentu o pojedyncze ustalenia. Mając na uwadze fakt, iż obowiązujące studium zatwierdzone 

uchwałą nr IV/21/11 Rady Miejskiej Poniatowa z dnia 25 lutego 2011r. jest nadal aktualne i spełnia 

wymagania art. 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz uwzględnia 

wnioski i wytyczne organów uprawnionych do opiniowania i uzgodnień w przedmiotowych 

odniesiono się wyłącznie do załącznika graficznego. 

 Tymi ustaleniami zgodnie z zapisami ustawowymi, które podlegają zmianie są kierunki 

zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów. 

 Do publicznego wglądu wyłożono projekt w formie ujednoliconej z wyróżnieniem 

projektowanych zmian.  

 Przedmiotem uchwały Rady Miejskiej w Poniatowej przyjmującej zmianę studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w celu określenia polityki 

przestrzennej, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego jest niniejszy 

ujednolicony tekst studium oraz rysunek studium w skali 1:10 000. 

 Ponadto opracowano dokumentację prac planistycznych dokumentującą wymagane ustawą 

czynności przy sporządzaniu w/w opracowania. 

 

Cel i zakres opracowania zmiany Studium 

 Studium stanowi podstawowy dokument planistyczny określający zasady polityki 

przestrzennej w gminie, kierunki przestrzennych przemian. Postępujący rozwój społeczno – 

gospodarczy miasta i gminy Poniatowa, a także znaczące zainteresowanie terenami w celach 

inwestycyjnych, spowodowały już wcześniej konieczność ustalenia takich kierunków rozwoju 

gminy, które pozwolą uzyskać oczekiwane wysokie standardy życia mieszkańców, przy 

zachowaniu głównych zasad planistycznych, to jest ładu przestrzennego oraz zrównoważonego 

rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony cennych przyrodniczo i krajobrazowo 

obszarów. 

 Potrzeba opracowania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Poniatowa wynika zarówno z przesłanek formalnych, merytorycznych jak i 

oczekiwań inwestorów wnioskujących o wyznaczenie nowych terenów dla zainwestowania z 

zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. 

 Zmiana Studium obejmuje 4 obszary dotyczące działek o nr ew. 60/2, 208/4 i 434/2 
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położone w miejscowości Poniatowa oraz 96 i 97 położone w miejscowości Henin. Zmiany dotyczą 

wprowadzenia terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zalesienia oraz terenów usług i 

stacji paliw. Realizacja tych inwestycji będzie stanowiła poszerzenie istniejących terenów 

zabudowy i terenów leśnych zlokalizowanych na działkach sąsiednich Problematyka dla tego 

rodzaju przedsięwzięć określona została już w obowiązującym „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Poniatowa”, które ze względu na upływ czasu oraz 

dynamiczny rozwój gminy podlegało już zmianom. W związku z powyższym przedmiotowe zmiany 

studium dotyczą wyłącznie do rysunku studium, niemniej jednak tekst studium stanowi integralna 

część uchwały.  

 Studium nie jest aktem prawa miejscowego, jednakże jego ustalenia są wiążące dla 

organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych, stad znaczenie tego dokumentu dla 

rozwoju społeczno -gospodarczego i przestrzennego jest bardzo istotne. 

 Wprowadzone zmiany stanowią niewielką korektę polityki przestrzennej gminy ustalonej w 

dotychczas obowiązującym studium i wynikają z konieczności nieznacznej weryfikacji graficznej 

ustaleń kierunków zagospodarowania przestrzennego dla ww terenów. 

 

Synteza ustaleń zmian „Studium…”. 

 Niniejsze zmiany „Studium…” nie spowodowały zmiany strategicznych celów rozwoju 

gminy, kierunków rozwoju gminy ani nawet instrumentów realizacji rozwoju gminy.  

 Generalnie nieznaczne zmiany zostały dokonane w zakresie regulacji przestrzennych 

zagospodarowania gminy w miejscowościach Poniatowa i Henin. Obszary te były do tej pory 

objęte ustaleniami „Studium….” jako tereny zieleni parkowej (dz. ozn. nr 60/2), tereny upraw 

polowych (dz. ozn. nr 208/2), teren drogi wewnętrznej służącej obsłudze gruntów leśnych (dz. ozn. 

nr 434/2) oraz tereny zabudowy zagrodowej (dz. ozn. nr ew. 96 i 97) na obszarze której 

funkcjonuje Centrum Budowlane. 

 Obszary te położone są na styku lub w otoczeniu obszarów przeznaczonych pod dane 

zainwestowanie lub zagospodarowanie. Zmiany stanowią więc uzupełnienie lub kontynuację 

projektowanej i istniejącej w studium zabudowy mieszkaniowej i usługowej oraz terenów leśnych. 

 Podsumowując, należy stwierdzić, że obszary objęte zmianą nr 2 do studium mają 

charakter korygujący, uzupełniający lub też porządkujący i nie wpływają na główne założenia 

rozwoju gminy Poniatowa zawarte w dokumencie podstawowym studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Poniatowa. 

 Zmiana „Studium…” została przeprowadzona zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku, Nr 80, poz. 717, z późniejszymi 

zmianami).** 
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* zmiany zatwierdzone uchwałą Nr IV/21/11 Rady Miejskiej w Poniatowej z dnia 25 lutego 2011 r. 

** zmiany zatwierdzone uchwałą Nr XVI/92/12 Rady Miejskiej w Poniatowej z dnia 09 marca 2012 r. 

 



69 

 

VII. UZASADNIENIE ZAWIERAJĄCE OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH 

ROZWIĄZAŃ ORAZ SYNTEZĘ USTALEŃ PROJEKTU ZMIANY STUDIUM 

*** 

w zakresie wymaganym realizacją uchwały Nr XXIII/149/16 Rady Miejskiej w Poniatowej z dnia 23 

września 2016 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Poniatowa. 

 

Podstawą sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Poniatowa jest uchwała Nr XXIII/149/16 Rady Miejskiej w Poniatowej z dnia 

23 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Poniatowa.  

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Poniatowa 

uchwalono uchwałą Nr XXXII/226/01 Rady Miejskiej w Poniatowej z dnia 05 czerwca 2001 r. 

Uchwałami Rady Miejskiej w Poniatowej Nr IV/21/11 z dnia 25 lutego 2011 r. oraz Nr XVI/92/12 z 

dnia 09 marca 2012 r. uchwalono zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy dla obszaru w jej granicach administracyjnych. Wprowadzono zmiany 

dokonując aktualizacji uwarunkowań rozwoju i kierunków polityki przestrzennej Gminy, w 

dostosowaniu do obowiązujących przepisów prawnych, w tym wymogów ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz do oczekiwań mieszkańców i władz 

gminy.  

Potrzeba opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Poniatowa wynika z wniosków dotyczących zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Poniatowa – I etap, uchwalonego uchwałą Nr XIV/97/04 

Rady Miejskiej w Poniatowej z dnia 26 marca 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2004 r. Nr 88, 

poz. 1495), ze zmianą uchwaloną uchwałą Nr XVI/94/12 Rady Miejskiej w Poniatowej z dnia 9 

marca 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2012 r. poz. 1882).  

Zakres zmiany studium dotyczy wyznaczenia terenów, w dostosowaniu do zamierzeń 

inwestycyjnych Gminy Poniatowa, na obszarach o w pełni wykształconej zwartej strukturze 

funkcjonalno - przestrzennej (dawny zakład „Eda” oraz rejon dworca kolejowego Nałęczowskiej 

Kolei Dojazdowej (Nadwiślańskiej Kolejki Wąskotorowej) o walorach kulturowych, historycznych i 

przyrodniczych:  

- terenu oznaczonego symbolem TK/UCT,K,S - przekształcenie budynku stacji i d. terenów NKD 

(zamiennie NKW) i urządzeń transportu kolejowego na usługi komercyjne w zakresie turystyki, 

rekreacji, kultury i sportu; 

- terenów usług publicznych – dopuszczenie usług komercyjnych w terenie oświaty istniejących – 
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oznaczonym symbolem UO,UC i terenie usług zdrowia i opieki społecznej – oznaczonym 

symbolem UZ, a także rozszerzenie profilu usług zdrowia i opieki społecznej o ponadlokalne 

funkcje związane z Powiatowym Centrum Zdrowia (SOR, lądowisko dla helikopterów); 

- obiektów historycznych z okresu II wojny światowej („bunkry”, prochownia) wskazanych wraz z 

otoczeniem do zagospodarowania na usługi turystyki, kultury – oznaczonych symbolem UCT; 

- obiektów w wojewódzkiej ewidencji zabytków: d. zespół przemysłowy EDA w centralnym okręgu 

przemysłowym i mogiła wojenna z II wojny światowej oznaczona symbolem ZC2 ; 

- miejsc pamięci, pomników; 

- ścieżek rowerowych, historyczno-dydaktycznych. 

Celem niniejszej zmiany studium jest stworzenie podstaw planistycznych dla wdrożenia 

inwestycji związanych z ochroną, promocją i rozwojem dziedzictwa kulturowego i naturalnego 

gminy Poniatowa. Wykorzystanie potencjału obszarów położonych na granicach administracyjnych 

miasta - cennych przyrodniczo i kulturowo, stworzy warunki dla wzrostu społeczno-gospodarczego 

gminy. Określenie nowych kierunków rozwojowych miasta Poniatowa, w obszarze przeznaczonym 

na działalność gospodarczą, umożliwi jego rewitalizację a w szczególności realizację projektów – 

modernizacji dworca NKD (zamiennie NKW) w Poniatowej z zapleczem rekreacyjno-kulturowym 

(„Stacja Kultura”), przebudowę budynku na terenie dawnego zakładu „Eda” na cele Izby Pamięci 

lub inne cele związane z usługami kultury, modernizację budynku dawnej „prochowni” na punkt 

informacji turystycznej, zagospodarowanie otoczenia dwóch „bunkrów”, modernizację i budowę 

infrastruktury technicznej i sanitarnej dla obsługi turystów, wyznaczenie ścieżek rowerowych, tras 

nordic-walking, ścieżek historyczno-dydaktycznych. Potrzeba realizacji ww. zamierzeń wynika z 

konieczności poszerzenia i uatrakcyjnienia oferty turystycznej, urządzenia terenów w otoczeniu 

miejsc pamięci historycznej, w celu budowania tożsamości społeczności lokalnej oraz 

wzmocnienia sektora kultury i turystyki regionu.  

Wyznaczenie nowych obszarów nie wiąże się z przyszłymi zobowiązaniami gminy 

wynikającymi z konieczności budowy infrastruktury technicznej, w tym nabyciem nieruchomości 

pod drogi publiczne, i zapewnieniem dostępu do infrastruktury społecznej. 

W związku z powyższym niniejsza zmiana Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Poniatowa nie rodzi konieczności nowelizacji studium. 

Procedura zmiany studium została przeprowadzona zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.) 

oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie 

zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. 

U. Nr 118, poz. 1233), z uwzględnieniem przepisów 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 2016 r. poz. 353, z późn. zm.). 

Dokonano zmian zarówno w części tekstowej jak i graficznej, w odniesieniu do wszystkich treści, 
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które w wyniku wprowadzonej zmiany przestają być aktualne. 

Projekt zmiany studium uzyskał niezbędne uzgodnienia i opinie oraz został wyłożony do 

publicznego wglądu w terminie od 8 do 28 czerwca 2017 r. W ustalonym terminie tj. do 19 lipca 

2017r. nie zgłoszono uwag do projektu. 

Zmiana studium ma na celu doprowadzenie ustaleń studium do stanu pozwalającego na 

stwierdzenie ich nie naruszenia przez projektowane zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Poniatowa – I etap. Umożliwi wdrożenie procedury formalno-prawnej 

sporządzania zmiany planu miasta, co w konsekwencji umożliwi realizację działalności 

inwestycyjnej wzbogacającej gminę o przedsięwzięcia usługowe z zakresu kultury i turystyki oraz 

infrastruktury społecznej i turystycznej, przy zachowaniu procedur określonych w przepisach 

odrębnych. 
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[VII. POTRZEBY I MOŻLIWOŚCI ROZOWJU GMINY PONIATOWA 
 

1. Wprowadzenie 

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777) rozszerzyła 

zakres Art. 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowani przestrzennym w części dotyczącej 

uwarunkowań wynikających z potrzeb i możliwości rozwojowych gminy oraz wynikających z nich 

kierunków zagospodarowania. Jednocześnie zgodnie z Art. 9. ust 3a zmiana studium dla części 

obszaru gminy wymaga dokonania, zarówno w części tekstowej jak i graficznej studium, zmian 

w odniesieniu do wszystkich treści, które w wyniku wprowadzonej zmiany przestają być aktualne, 

w szczególności zmian w zakresie określonym w art. 10 ust. 1. W związku z powyższym 

w niniejszym rozdziale zawarto szczegółową analizę uwarunkowań wynikających z potrzeb 

i możliwości rozwoju całej gminy Poniatowa. 

Potrzeby i możliwości rozwoju gminy Poniatowa określone zostały w „Strategii Rozwoju Gminy 

Poniatowa na lata 2015-2025”, przyjętej uchwałą nr XVIII/125/16 Rady Gminy Poniatowa z dnia 31 

marca 2016 r. W Strategii misję gminy określono jako "stworzenie środowiska przyjaznego dla 

mieszkańców poprzez podnoszenie poziomu i warunków życia przy poszanowaniu dziedzictwa 

kulturowego i środowiska naturalnego". W celu realizacji tej misji określone zostały następujące 

cele strategiczne i cele szczegółowe: 

Cel strategiczny I: Rozwój edukacji 

− 1.1. Podnoszenie i zmiana kwalifikacji dorosłych, 

− 1.2. Zapewnienie opieki przedszkolnej dla dzieci, 

− 1.3. Międzynarodowa współpraca szkół i wymiana dzieci i młodzieży, 

− 1.4. Nauczanie języków obcych, 

− 1.5. Wspieranie organizacji działających na rzecz edukacji, 

− 1.6. Wsparcie zajęć pozalekcyjnych, 

− 1.7. Wsparcie doskonalenia znajomości języków obcych nauczycieli edukacji 

wczesnoszkolnej, 

− 1.8. Tworzenie ścieżek edukacyjnych i turystycznych, 

− 1.9. Społeczna aktywizacja dzieci i młodzieży. 

Cel strategiczny II: „Z tradycją w nowoczesność” – rozwój obszarów wiejskich 

− 2.1. Podnoszenie poziomu wykształcenia i wiedzy mieszkańców wsi, 

− 2.2. Odnowa i tworzenie centrów wsi, 

− 2.3. Modernizacja infrastruktury oświatowej, 

− 2.4. Modernizacja infrastruktury kulturalnej i sportowej, 

− 2.5. Poprawa dostępności komunikacyjnej obszarów wiejskich, 

− 2.6. Budowa kanalizacji na obszarach wiejskich, 

− 2.7. Rozbudowa wodociągów wiejskich, 
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− 2.8. Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenach nieobjętych siecią 

kanalizacyjną, 

− 2.9. Przedsięwzięcia realizowane w ramach związku celowego gmin PROEKOB, 

− 2.10. Aktywizacja mieszkańców wsi. 

Cel strategiczny III: Nasze społeczeństwo bezpieczne i zdrowe 

− 3.1. Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu miasta, 

− 3.2. Wsparcie organizacji zapobiegania patologiom społecznym, 

− 3.3. Dostosowanie działalności OSP do działań o charakterze ratowniczym, 

− 3.4. Realizacja programów nauki pływania dla dzieci i młodzieży, 

− 3.5. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

− 3.6. Działania na rzecz seniorów, 

− 3.7. Skuteczna ochrona i poprawa środowiska. 

Cel strategiczny IV: Przedsiębiorcza gmina i przyjazna administracja 

− 4.1. Rewitalizacja miasta Poniatowa, 

− 4.2. Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej, 

− 4.3. Uporządkowanie handlu targowego, 

− 4.4. Pozyskanie pomieszczeń z przeznaczeniem na lokale socjalne, 

− 4.5. Centrum usług wspólnych, 

− 4.6. Prywatyzacja usług komunalnych, 

− 4.7. Opracowanie strategii promocji gminy, 

− 4.8. Stosowanie systemu ulg i preferencji dla przedsiębiorców utrzymujących i tworzących 

nowe miejsca pracy, 

− 4.9. Stała współpraca ze Stowarzyszeniem Przedsiębiorców Poniatowej, 

− 4.10. Realizacja wspólnych przedsięwzięć przy współpracy samorządu, biznesu, 

organizacji społecznych, 

− 4.11. Poprawa układu komunikacyjnego Poniatowej, 

− 4.12. Przejrzysta, sprawna i przyjazna administracja, 

− 4.13. Budowa zintegrowanych szlaków i baz turystycznych, 

− 4.14. Opracowanie i publikacja monografii miasta i gminy, 

− 4.15. Rozwój turystyki, 

− 4.16. Wykreowanie produktów o charakterze rekreacyjnym dla mieszkańców 

i przyjezdnych. 

 

Na potrzeby i możliwości rozwojowe gminy Poniatowa można również spojrzeć w szerszym 

kontekście przez pryzmat Strategii Rozwoju Powiatu Opolskiego na lata 2016-2023 oraz Strategii 

Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 r.), w których 

określono cele strategiczne i operacyjne rozwoju.  

W Strategii Rozwoju Powiatu Opolskiego, z punktu widzenia gminy Poniatowa, najistotniejsze są: 

Priorytet 1 - lepiej funkcjonująca lokalna gospodarka i rynek pracy: 
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− 1.1. Rozbudowa infrastruktury poprawiającej atrakcyjność inwestycyjną powiatu, 

− 1.2. Rozwój rolnictwa i sadownictwa oraz przetwórstwa w rozwijanych sektorach 

biogospodarki, 

− 1.3. Rozwój zintegrowanych form turystyki w oparciu o lokalne walory i istniejącą 

infrastrukturę, 

− 1.4. Rozwój przedsiębiorczości i różnorodnych form zatrudnienia; 

Priorytet 2 - lepszy dostęp mieszkańców do infrastruktury i usług publicznych: 

− 2.1. Rozwój usług zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, 

− 2.2. Poprawa dostępności i jakości edukacji młodzieży, 

− 2.3. Poprawa dostępności mieszkańców do usług kultury, sportu i rekreacji, 

− 2.4. Rozwój infrastruktury poprawiającej stan ochrony środowiska, 

− 2.5. Rozwój różnych form integracji społecznej i aktywności osób starszych; 

Priorytet 3 - przyjazna i sprawna administracja: 

− 3.3. Efektywny marketing gospodarczy, 

− 3.4. Budowanie tożsamości mieszkańców i kapitału społecznego w powiecie. 

 

W Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego, z punktu widzenia gminy Poniatowa, 

najistotniejsze są: 

Cel 1 - wzmocnienie urbanizacji regionu: 

− 1.2 - wspieranie ponadlokalnych funkcji miast (np. naukowych, akademickich, kulturalnych, 

turystycznych), które przyczyniają się do dynamizacji rozwoju tych miast i otaczających je 

obszarów; 

Cel 2 - restrukturyzacja rolnictwa oraz obszarów wiejskich: 

− 2.1 - poprawa warunków dla wzrostu konkurencyjności i towarowości gospodarstw przez 

m.in. promowanie i wspieranie scalania gruntów i powiększania obszaru gospodarstw, 

poprawę struktury gospodarstw i przyspieszenie przepływu ziemi do gospodarstw 

większych obszarowo i nastawionych na produkcję towarową 

− 2.2 - rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego, pozwalający na wykorzystanie istniejącego 

potencjału surowcowego regionu, 

− 2.3 - wzmocnienie doradztwa rolniczego oraz promowanie i wspieranie inicjatyw 

współpracy rolników i mieszkańców wsi (grupy producenckie, spółdzielnie itp.), 

− 2.4 - wspieranie przedsiębiorczości na wsi i tworzenia pozarolniczych miejsc pracy na 

obszarach wiejskich w najbardziej efektywnych sektorach gospodarki (głównie usług, w tym 

usług dla rolnictwa), 

− 2.5 - wyposażanie obszarów wiejskich w infrastrukturę transportową, komunalną i 

energetyczną, w sposób skoordynowany z innymi przedsięwzięciami i spójny wewnętrznie; 

Cel 3 - selektywne zwiększanie potencjału wiedzy, kwalifikacji, zaawansowania 

technologicznego, przedsiębiorczości i innowacyjności regionu: 
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− 3.3. - stworzenie systemu wsparcia naukowego, eksperckiego i wdrożeniowego na rzecz 

rozwoju wybranych sektorów gospodarki,  

− 3.4. - rozwijanie systemu kształcenia dostosowanego do specyfiki regionu, 

− 3.5. - wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, 

− 3.6. - rozwój społeczeństwa informacyjnego; 

Cel 4 - funkcjonalna, przestrzenna, społeczna i kulturowa integracja regionu: 

− 4.3. - wzmacnianie społecznej tożsamości regionalnej i rozwijanie więzi i współpracy 

wewnątrz regionalnej m.in. przez odwoływanie się do tradycji wielokulturowości i włączaniu 

jej do regionalnych programów edukacyjnych i selektywnie wspieranych działań 

kulturotwórczych oraz stymulowanie podejmowania wspólnych przedsięwzięć 

gospodarczych, organizacyjnych i edukacyjnych, 

− 4.5. - racjonalne i efektywne wykorzystywanie zasobów przyrody dla potrzeb 

gospodarczych i rekreacyjnych, przy zachowaniu i ochronie walorów środowiska 

przyrodniczego. 

 

Analizując wskazane powyżej cele strategiczne i operacyjne należy zwrócić uwagę, że dla 

rozwoju gminy najistotniejsze będzie zabezpieczenie terenów pod szeroko rozumiane usługi, 

w tym usługi publiczne, i aktywność gospodarczą, które są niezbędne dla realizacji celów, zarówno 

w sferze gospodarczej, jak i społecznej. Jednocześnie należy zapewnić ochronę środowiska 

przyrodniczego, stanowiącego jeden z głównych walorów gminy oraz ochronę przestrzeni rolniczej. 

2. Analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne 

Analiza ekonomiczne 

Budżet gminy Poniatowa zasilany jest z następujących źródeł: 

− podatków i opłat – od nieruchomości, rolnych, leśnych, od środków transportu,  

od spadków i darowizn, opłat targowych, opłat skarbowych, 

− udziałów w podatkach dochodowych – część podatku dochodowego płaconego przez 

mieszkańców lub firmy, 

− subwencji – środki pochodzące z budżetu państwa, na finansowanie miasta i gmin bez 

wskazania celu, na jaki mają być przeznaczone, 

− dotacji – środki pochodzące od innych podmiotów, w tym z budżetu państwa muszą być 

wykorzystywane na określony cel, 

− dochodów pozostałych – najem i dzierżawa budynków i gruntów, sprzedaż nieruchomości, 

darowizny. 

Dochody własne gminy Poniatowa składające się z podatków, opłat, udziałów w podatkach 

dochodowych oraz dochodów z majątku, na przestrzeni ostatnich lat systematycznie rosną. 
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Analizując dane GUS1 za lata 2011 – 2016, dochody gminy w 2016 r. były o blisko 24% wyższe 

w porównaniu do 2011 r. i wyniosły ponad 45 mln zł. 

Również subwencje ogólne zasilające budżet gminy na przestrzeni ostatnich lat prezentują 

systematyczny wzrost. W porównaniu do 2011 roku w 2016 roku wzrost ten wyniósł ponad 5%. 

Wysokość subwencji w 2016 r. wyniosła ponad 15 mln zł. 

Wysokości dotacji charakteryzuje duże zróżnicowanie w poszczególnych latach, co wynika m. in. 

z prowadzonych aktualnie inwestycji i programów. W latach 2011 – 2016 dotacje wynosiły od 7,3 

mln zł do 13,9 mln zł. Łącznie dochody gminy Poniatowa na przestrzeni lat 2011 – 2016 

kształtowały się korzystnie i prezentowały stały poziom. 

Z ww. środków finansowane są: 

− oświata i wychowanie: przedszkola, szkoły podstawowe, 

− administracja: funkcjonowanie rady miejskiej, funkcjonowanie urzędu miejskiego, promocja 

gminy, 

− drogi i chodniki: przebudowa dróg, remonty dróg i chodników, odśnieżanie dróg, 

− kultura i sport: prowadzenie ośrodka kultury i biblioteki, prowadzenie muzeum, renowacja 

zabytków miejskich, utrzymanie obiektów sportowych, organizacja imprez kulturalnych i 

sportowych, 

− pomoc społeczna: wypłata świadczeń rodzinnych, wypłata dodatków mieszkaniowych oraz 

zasiłków, dożywianie uczniów, 

− gospodarka komunalna: dostarczanie wody, oczyszczanie ścieków, sprzątanie ulic, 

oświetlenie ulic, utrzymanie zieleni, 

− bezpieczeństwo publiczne: funkcjonowanie straży miejskiej, funkcjonowanie ochotniczej 

straży pożarnej, 

− pozostałe wydatki: utrzymanie miejskich budynków, przeciwdziałanie alkoholizmowi, zakup 

gruntów pod inwestycje miejskie, utrzymanie cmentarza komunalnego. 

W badanym okresie od 2011 do 2016 roku wydatki gminy tylko w 2011 r. przewyższyły dochody. 

W pozostałych latach wydatki były niższe od dochodów od 3% do 8%. 

Dokumentem prezentującym planowane dochody i wydatki gminy w kolejnych latach jest 

Wieloletnia Prognoza Finansowa. Uchwałą nr LVI/339/18 z dnia 8 sierpnia 2018 r. Rada Miejska w 

Poniatowej przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018-2027. Wieloletnia prognoza 

finansowa obejmuje dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, 

sposób sfinansowania deficytu lub przeznaczenia nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę 

długu oraz sposób finansowania spłaty długu. Planowane wydatki bieżące uwzględnione w planie 

nie są wyższe, niż planowane dochody bieżące. Wieloletnia prognoza finansowa zawiera również 

prognozę kwoty długu, która została sporządzona na lata 2018-2027. Prognoza spłaty długu 

obejmuje okres, w jakim przewiduje się pełną spłatę zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia 

                                                
1
 Na podstawie danych GUS, BDL, lata 2011-2016 
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zobowiązań. Zgodnie z prognozą od 2021 roku planowane jest systematyczne zwiększanie 

dochodów gminy. Wydatki gminy początkowo będą zmniejszane, a następnie systematycznie będą 

wzrastać, jednakże planowane jest zachowanie dystansu pomiędzy dochodami i wydatkami, 

co zostało zobrazowane na wykresie 1. 

 
Prognoza wydatków i dochodów gminy Poniatowa na lata 2018 - 2027 
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Wydatki ogółem

 

Wydatki ogółem zobrazowane na powyższym wykresie zawierają wydatki bieżące oraz 

wydatki majątkowe. Wydatki bieżące na przestrzeni prognozowanej wynoszą aż do 96% 

wszystkich wydatków gminy Poniatowa. Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują: wynagrodzenia i uposażenia osób 

zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych oraz składki naliczane od tych 

wynagrodzeń i uposażeń, zakupy towarów i usług, koszty utrzymania oraz inne wydatki związane z 

funkcjonowaniem jednostek budżetowych i realizacji ich zadań statutowych, jak również koszty 

zadań zleconych do realizacji jednostkom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów 

publicznych, z wyłączeniem organizacji pozarządowych. Natomiast wydatki majątkowe obejmują: 

wydatki na zakup i obcięcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, wydatki 

inwestycyjne państwowych jednostek budżetowych oraz dotacje celowe na finansowanie lub 

dofinansowywanie kosztów inwestycji realizowanych przez inne jednostki. Wskaźnik dochodów 

bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży nieruchomości do 2020 r. będzie dodatni, 

co pozwala przyjąć, iż istnieją możliwości finansowania zadań własnych na nowych terenach. 

W późniejszych latach będzie wynosił on 0. 

Analiza środowiskowa 

Stan środowiska na terenie gminy Poniatowa został opisany w części uwarunkowań. W celu 

określenia potrzeb i możliwości rozwojowych gminy w kontekście strefy przyrodniczej 

sporządzono, w oparciu o dostępne dokumenty strategiczne i charakteryzujące stan środowiska, 

opracowano analizę SWOT, która przedstawia się następująco: 
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1) Mocne strony: 

− duże walory przyrodnicze: Chodelski Obszar Chronionego Krajobrazu, obszar Natura 2000, 

− wysoka lesistość w południowej części gminy, 

− duża ilość cieków i zbiorników wodnych w południowej części gminy, 

− tradycje rolnicze, 

− pełne pokrycie obszaru gminy planami miejscowymi ograniczające niekontrolowaną 

zabudowę, 

− dobre warunki sprzyjające turystyce rowerowej, pieszej a w zimie na tych samych 

ścieżkach narciarstwu biegowemu, 

− sieć ciepłownicza na terenie miasta; 

2) Słabe strony: 

− brak wykorzystania transportu kolejowego, 

− niezrównoważona struktura przyrodnicza gminy, 

− brak sieci kanalizacyjnej na części obszaru gminy, 

− zła jakość części infrastruktury drogowej; 

3) Szanse: 

− rozwój turystyki, rozbudowa ośrodków rekreacyjnych, 

− rozbudowa sieci infrastruktury technicznej w oparciu o rozwiązania ekologiczne, 

− rozwój tras rowerowych, pieszych oraz konnych, 

− rozwój ekologicznych upraw rolnych, 

− rozwój i promowanie lokalnych produktów, 

− zwiększanie lesistości gminy, 

− szanse wynikające z polityki regionalnej Unii Europejskiej, 

− wykorzystanie transportu kolejowego, 

− rozwój małej retencji; 

4) Zagrożenia: 

− dewastacja środowiska przyrodniczego na skutek działalności produkcyjno-usługowej oraz 

braku ekologicznych rozwiązań w gospodarstwach domowych, 

− budowa zakładów produkcyjnych szkodliwych dla środowiska, 

− transportochłonność układów funkcjonalno-przestrzennych, 

− niewłaściwe gospodarowanie terenami rolnymi prowadzące do erozji. 

Analiza społeczna 

Dla gminy Poniatowa została sporządzona: "Strategia Rozwiązywania Problemów 

Społecznych w Gminie Poniatowa na lata 2008-2020" przyjęta uchwałą Rady Miejskiej w 

Poniatowej nr XIX/131/08 z dnia 29 sierpnia 2008 r. W strategii zdefiniowano najważniejsze 

problemy oraz wskazano nadrzędne cele działania. Na potrzeby niniejszej analizy, na podstawie 

strategii, opracowano analizę SWOT: 

1) Mocne strony: 

− aktywność społeczna i zawodowa ludzi starszych, 

− duże walory przyrodnicze, 

− dobra komunikacja, 

− tradycje sanatoryjne, 

− tereny należące do podstrefy Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK 

WISŁOSAN położone na terenach dawnej fabryki EDA, 

− potencjał kadr w sferze oświaty, kultury fizycznej, pomocy społecznej i służby zdrowia, 

− w miarę dobre rozpoznanie potrzeb przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej, 

− rozwój organizacji pozarządowych, działających w obszarze pomocy społecznej, 



79 

 

− powstawanie nowych placówek zdrowotnych; 

2) Słabe strony: 

− spadek liczby mieszkańców, 

− brak integracji działań w zakresie rozwiązywania problemów społecznych, 

− rosnące rozwarstwienie społeczne, pogłębianie się również w ramach warunków życia 

mieszkańców, 

− zmniejszający się poziom aktywności zawodowej ludności powodujący niedostateczny 

udział w życiu społeczno-gospodarczym, 

− mała liczba liderów lokalnych, 

− niedostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy; 

3) Szanse: 

− "Urząd frontem do klienta" - partycypacja społeczna, 

− zwiększanie się aktywności, potencjał i kompetencje organizacji pozarządowych, 

− przeciwdziałanie długotrwałemu bezrobociu - tworzenie nowych miejsc pracy poprzez 

przyciąganie inwestycji zewnętrznych, 

− potencjał ludzi starszych, wspieranie działań aktywizacyjnych w sferze edukacji, kultury  

i rekreacji, 

− wykorzystanie potencjału ludzi młodych, aktywnych zawodowo, 

− możliwość wykorzystania funduszy unijnych na realizację programów związanych  

z reintegracją społeczną i zawodową osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem 

społecznym, 

− znaczące zasoby kadry, które mogą być potencjalnie zagospodarowane w obiektach 

infrastruktury społecznej, 

− zauważalna pozytywna dynamika w zakresie rozwoju infrastruktury społecznej, 

− zwiększające się potrzeby szkoleniowe i edukacyjne; 

4) Zagrożenia: 

− możliwość pozbawienia mieszkańców szans rozwoju w wyniku narastania trudności  

w znalezieniu pracy, 

− utrzymujący się wysoki poziom bezrobocia, powodujący ubożenie społeczne i odpływ 

ludności na obszary lepiej rozwinięte gospodarczo, 

− starzenie się społeczeństwa, przy jednoczesnym braku kompleksowych usług i świadczeń 

skierowanych do osób starszych, 

− utrwalanie się procesu emigracji młodych i aktywnych ludzi za granice, 

− pauperyzacja społeczeństwa wpływająca na niski stopień korzystania z dóbr kultury, 

− wysoki odsetek osób i rodzin utrzymujących się z niezarobkowego źródła utrzymania, 

− wysoki udział rodzin młodych z małymi dziećmi wśród ogółu żyjących poniżej linii ubóstwa, 

− wzrost zagrożenia patologią, 

− bezrobocie strukturalne, duży udział bezrobotnych z niskim wykształceniem, 

− brak oferty dla osób niepełnosprawnych. 

3. Prognozy demograficzne 

Zgodnie ze zgromadzonymi danymi demograficznymi dla obszaru gminy Poniatowa, od 2008 

roku do 2017 roku zaobserwować można stały spadek liczby mieszkańców. W analizowanym 

okresie liczba mieszkańców gminy Poniatowa spadła o blisko 5,5% (z 15114 do 14179 osób). 

W badanym okresie spadek liczby mieszkańców nastąpił dla części miejskiej gminy (z 9852 

do 9055 osób) przy jednoczesnym wzroście liczby mieszkańców w części wiejskiej (z 5262 
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do 6059 osób). Dane GUS2 wskazują, że w badanym okresie przyrost naturalny w gminie wyniósł 

od -37 do 14 a saldo migracji od -131 do -50.  

Struktura ludności wg ekonomicznych grup wieku wskazuje na starzenie się społeczności 

lokalnej. Zgodnie z danymi GUS udział osób w wieku przedprodukcyjnym zmniejszył się z 19,1% 

ludności ogółem w 2008 roku do 16,6% w roku 2017. W tym samym czasie udział osób w wieku 

produkcyjnym również spadł z 64,7% do 60,1%, a udział osób w wieku poprodukcyjnym wzrósł 

z 16,1% do 23,3%. 

Poniższy wykres przedstawia zestawienie liczby ludności na przestrzeni lat 2008 - 2017, wraz 

z wyliczoną linią trendu, która obrazuje stały spadek liczby ludności. 

 
Liczba ludności gminy Poniatowa na lata 2008 - 2017 
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W opracowanej przez Główny Urząd Statystyczny Prognozie ludności na lata 2014-2050 dla 

powiatów liczba ludności powiatu opolskiego będzie stale spadać, zarówno w miastach, jak 

i w częściach wiejskich. Łączny spadek liczby ludności do 2050 r. szacowany jest 

na ok. 26%. Z kolei w Prognozie ludności gmin na lata 2017-2030 Poniatowa została 

zaliczona do gmin, w których ubytek liczby mieszkańców do 2030 r. będzie większy 

niż 10%. W związku z tym, że nie istnieje prognoza demograficzna dla gminy obejmująca 

okres 30 lat, co wynika z art. 10 ust. 5 zgodnie, z którym określając zapotrzebowanie 

na nową zabudowę bierze się pod uwagę perspektywę nie dłuższą niż 30 lat, w oparciu 

o dostępne dane dla powiatu i gminy przygotowano autorską prognozę demograficzną 

na lata 2018-2049. 

Na podstawie przeprowadzonego prognozowania można uznać, że w roku 2049 liczba 

ludności gminy będzie wynosić ok. 11 060 osób. 

 
                                                
2
 Na podstawie danych GUS, BDL, lata 2008-2017 
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Prognoza demograficzna dla gminy Poniatowa na lata 2016 - 2050 
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4. Możliwości finansowania przez gminę inwestycji służących realizacji zadań własnych 
gminy 

W związku z wyznaczaniem nowych terenów w Studium pod zabudowę konieczna stanie się 

rozbudowa sieci komunikacyjnej oraz infrastruktury technicznej. Obszar gminy Poniatowa jest 

stosunkowo dobrze wyposażony w urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, tak więc nowe 

tereny pod zabudowę nie powinny znacząco obciążać budżetu gminy. 

Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym każda gmina wykonując zadania 

i kompetencje działa w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Samorząd gminy realizuje 

zadania publiczne o znaczeniu lokalnym, ale tylko te, których wykonywanie nie jest zastrzeżone 

dla innych podmiotów, zgodnie z zasadą domniemania kompetencji. Takie określenie zakresu 

działania daje władzom lokalnym możliwość podejmowania działań innowacyjnych, stwarzających 

korzystne warunki rozwoju gminy. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym zaspokajanie 

zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Jedną z kategorii spraw, które 

obejmują zadania własne gminy jest infrastruktura techniczna. Szczegółowo zadania własne 

z zakresu infrastruktury technicznej można podzielić na zadania dotyczące: 

− wodociągów i zaopatrzenia w wodę, 

− kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości 

i porządku oraz urządzeń sanitarnych, 

− wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 

− zaopatrzenia w gaz, 

− zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną, 

− gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, 

− edukacji publicznej i innych wynikających z ustawy o samorządzie gminnym. 
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Z powyższego wynika, iż gmina wykonuje zadania publiczne w celu zaspokojenia potrzeb 

swoich mieszkańców, odpowiadając tym samym za zapewnienie warunków życia miejscowej 

ludności i podstawową obsługę obywateli. Zadania własne wychodzą naprzeciw wymogom 

racjonalizacji wydatków publicznych, bowiem władze gminne mają najlepsze rozpoznanie 

lokalnych potrzeb, mogą ustalać hierarchię celów, na które wydatkowane są środki oraz mogą 

nadzorować ich wykorzystywanie. 

Dostępne gminom źródła finansowania inwestycji infrastrukturalnych można pogrupować 

w następujące kategorie: 

− dochody własne, 

− subwencje, 

− dotacje celowe, 

− dotacje celowe z funduszy celowych, 

− kredyty i pożyczki, 

− obligacje komunalne, 

− środki ze źródeł pozabudżetowych na zadania własne, 

− źródła finansowania ze środków zewnętrznych. 

Dochody własne powiększone o subwencje to najbardziej naturalne źródło pozyskiwania przez 

gminy środków inwestycyjnych. Dochody własne są w granicach prawa kształtowane przez władze 

gminy. Natomiast wysokość wpływów z tytułu subwencji zależy przede wszystkim od czynników, 

na które gmina nie ma wpływu. Nie umniejsza to jednak swobody gminy w decydowaniu 

o sposobach ich wydatkowania, może jednak utrudniać projektowanie inwestycji w dłuższym 

okresie. Infrastruktura techniczna jest finansowana w dużej mierze z funduszy Unii Europejskiej. 

W celu zmniejszania różnic w poziomie gospodarczo-społecznym krajów i regionów Unii 

Europejskiej zostały powołane różnego rodzaju fundusze. Różnice w poziomie ekonomicznym 

pojawiły się wraz z przyjmowaniem do Unii kolejnych państw członkowskich, których wyniki 

gospodarcze odbiegały od państw najbardziej rozwiniętych. W dalszej perspektywie zapewnienie 

równowagi gospodarczej i społecznej krajów członkowskich wiązało się z planami wprowadzenia 

unii gospodarczo-walutowej. Fundusz Spójności miał dostarczyć wsparcia finansowego na 

realizację dużych inwestycji związanych z rozwojem lub modernizacją infrastruktury transportowej 

i ochroną środowiska. 

Regulacje dotyczące udzielania dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań 

inwestycyjnych gminy zostały zawarte w ustawie o finansach publicznych. Zgodnie z treścią tych 

przepisów gminy mogą otrzymać dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 

realizacji inwestycji jako zadania własne, z zakresu administracji rządowej, inne zlecone ustawami. 

Zasady i tryb udzielania dotacji celowych dla gmin określa ustawa o dochodach jednostek 

samorządu terytorialnego. 

W myśl ustawy o finansach publicznych, gminy mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz 

emitować papiery wartościowe m.in. na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia 

w planowanych dochodach budżetowych. 
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Szczegółowy zakres obowiązków wykonywanych przez gminy, dokładnie precyzują odrębne 

ustawy, m.in. ustawa prawo energetyczne, ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków, ustawa o drogach publicznych. Tereny przeznaczone w dużej części pod 

zabudowę, posiadają dostęp do infrastruktury technicznej oraz do obsługi komunikacyjnej, gdyż 

w dużej mierze lokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie terenów już zainwestowanych. 

Analizując koszty uzbrojenia nowych terenów w infrastrukturę techniczną oraz w komunikację 

należy rozpatrywać przez pryzmat wieloletni, gdyż tereny należy uwalniać przez stopniowanie, 

zapobiegając oddalaniu i rozszczepianiu zabudowy od terenów wyposażonych w dostępną 

infrastrukturę. Wyposażenie w nowe tereny zabudowy nie będą niosły za sobą strat w budżecie 

z tytułu nowej infrastruktury i komunikacji, a objęcie nowych terenów nie będzie odbywało się tylko 

dzięki dochodom własnym gminy, gdyż gmina Poniatowa w biegły i ciągły sposób korzysta 

z dofinansowania środków zewnętrznych. 

5. Bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę 

5.1. Maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na nową zabudowę 

W związku z przeprowadzonymi w powyższych punktach analizami ekonomicznymi, 

środowiskowymi, społecznymi, prognozami demograficznymi przy uwzględnieniu możliwości 

finansowania gminy poniżej przedstawiono maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na nową 

zabudowę, wyrażone w ilości powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy 

wraz z argumentacją. 

 

Funkcja mieszkalna 

Na potrzeby obliczeń związanych z zapotrzebowaniem na nową zabudowę funkcji mieszkalnej 

nie wprowadzano podziału na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, wielorodzinną i zagrodową. 

Zapotrzebowanie na funkcję mieszkalną należy rozumieć jako całościowe zapotrzebowanie gminy 

Poniatowa na powierzchnię użytkową zabudowy mieszkaniowej, która może być realizowana 

w różnej formie, np. w formie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej, szeregowej, 

czy bliźniaczej, jak również w formie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, która może przyjąć 

różną formę od willi wielorodzinnych po kilkupiętrowe bloki. Uwzględniając przeprowadzone 

analizy ekonomiczne, środowiskowe, społeczne, prognozy demograficzne, jak również przy 

uwzględnieniu możliwości finansowania, głównymi czynnikami wpływającymi na zapotrzebowanie 

gminy w zakresie lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej są: 

− prowadzona przez gminę polityka związana ze stopniowym zwiększaniem ilości nowych 

miejsc pracy, w tym m.in. poprzez rozwój turystyki oraz terenów pod zabudowę 

produkcyjno - usługową, 

− stopniowe zwiększanie atrakcyjności gminy w zakresie turystyki, usług sportu i rekreacji, 

infrastruktury społecznej i technicznej, 

− dostępność środków z różnych programów operacyjnych, 
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− zmiany strukturalne w rolnictwie, odchodzenie od produkcji w małych gospodarstwach 

rolnych i zmiany w źródłach dochodów. 

Ponadto polityka gminy zmierza do zwiększania standardów życia mieszkańców poprzez: 

− osiągnięcie wskaźnika 38,0 m² powierzchni użytkowej mieszkania/osobę jako docelową 

wartość przeciętną dla gminy (dane GUS z 2017 r. - 23,4 m² na osobę). Wg danych GUS 

przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę w województwie lubelskim 

w 2017 r. wyniosła 28,1 m², co jest wartością zdecydowanie wyższą do średniej dla gminy 

Poniatowa, i na przestrzeni lat charakteryzuje się systematycznym wzrostem (w ciągu 

minionych 15 lat wzrosła o ponad 23%). Zgodnie z raportem Eurostatu w 2013 r. w Polsce 

prawie połowa ludności żyje w przeludnionych mieszkaniach, co plasuje Polskę na 

niechlubnym trzecim miejscu wśród krajów UE. Gorsze warunki są tylko w Rumunii i na 

Węgrzech. W czołówce krajów cechujących się najlepszymi warunkami mieszkalnymi są 

Dania, Austria i Luksemburg, w których przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 

osobę wynosi ok. 53,0 m². W Niemczech wskaźnik ten wynosił 43,4 m² na osobę a w 

Hiszpanii, zbliżonej do Polski pod względem liczby mieszkańców, 36,4 m². Mając 

na uwadze powyższe, jak również charakter gminy Poniatowa (gmina miejsko-wiejska) 

należy uznać, ze dotychczasowy wskaźnik jest zdecydowanie za niski. Należy dążyć do 

systematycznej poprawy warunków życia mieszkańców gminy, poprzez umożliwienie 

zwiększenia powierzchni użytkowej mieszkań do standardów występujących w europie 

zachodniej. Przyjmuje się, że realnym do osiągnięcia wskaźnikiem powierzchni użytkowej 

na jednego mieszkańca w gminie Poniatowa jest 38,0 m², 

− zwiększenie wskaźnika samodzielności zamieszkania – 95%, tj. 1,05 gospodarstwa 

domowego na mieszkanie, 

− wymianę zabudowy mieszkaniowej substandardowej na zabudowę o współczesnych 

standardach. 

 

Funkcja usługowa 

Na funkcję usługową składają się usługi publiczne i usługi komercyjne. Grupę usług 

publicznych reprezentują usługi związane z publiczną nauką i oświatą, kulturą, opieką zdrowotną 

i społeczną, administracją. Na funkcję usługową składają się również: usługi związane ze sportem 

i rekreacją, biura, a także usługi związane z turystyką i jej obsługą.  

Gmina Poniatowa pełni głównie funkcję gminnego ośrodka usługowego, jednak z uwagi na 

zlokalizowanie w Poniatowej szpitala powiatowego oraz publicznego sanatorium gruźlicy i chorób 

płuc pełni też funkcję ponadlokalną. Do funkcji usług publicznych o zasięgu lokalnym należy 

zaliczyć wychowanie przedszkolne i szkolnictwo, podstawową opiekę zdrowotną i socjalną, 

obsługę administracyjną, kulturę, sport i rekreację a także bezpieczeństwo publiczne. Zgodnie z 

danymi GUS za 2018 r. na terenie miasta tylko 5,3% dzieci w wieku do 3 lat było objętych opieką w 

żłobkach a liczba miejsc w żłobkach wynosi tylko 20. Dla porównania w powiecie opolskim 

wskaźnik ten wynosi 6,5% a w województwie lubelskim wskaźnik ten wynosi 7,7% co wskazuje na 
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niedoinwestowanie w tym zakresie. W zakresie wychowania przedszkolnego, wg danych GUS za 

2017 r., w gminie Poniatowa na 1 miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,19 

dziecka w wieku 3-5 lat. W powiecie opolskim jest to 1,47 a województwie lubelskim jest to 1,08 co 

wskazuje, że również w tej dziedzinie można zaobserwować niedoinwestowanie, chociaż w skali 

powiatu wskaźnik ten jest niższy niż średnia. Jednocześnie można zauważyć, że w gminie odsetek 

dzieci w wieku 3-5 lat w placówkach wychowania przedszkolnego wynosi 86,2% i jest wyższy niż 

wskaźnik dla powiatu opolskiego (74,4) i województwa lubelskiego (84,7%). Ze szkolnictwa 

podstawowego w 2017 r. korzystało 929 uczniów a średnia liczba uczniów przypadająca na oddział 

wynosiła 16 osób. Taka sama średnia była dla województwa lubelskiego a dla powiatu opolskiego 

wynosiła 15. W liceum ogólnokształcącym było 87 uczniów, średnio po 29 osób na oddział, co jest 

wartością wyższą niż średnia dla powiatu opolskiego (25) i województwa lubelskiego (26). Na 

terenie gminy działa jedna placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, która dysponuje 15 

miejscami. Na terenie gminy nie funkcjonują stacjonarne zakłady opieki długoterminowej i 

paliatywno-hospicyjnej oraz placówki stacjonarnej pomocy społecznej. 

Sporządzona prognoza demograficzna wykazała, że liczba mieszkańców w gminie będzie 

spadać a proces starzenia się społeczeństwa będzie prowadził, do coraz mniejszej liczby osób w 

wieku przedprodukcyjnym oraz coraz większej ilości osób w wieku poprodukcyjnym. W związku z 

tym szczególnie istotne będzie właściwe przygotowanie bazy usług publicznych, która zapewni 

opiekę osobom starszym oraz zachęci osoby w wieku reprodukcyjnym do zakładania/powiększania 

rodzin. 

Uwzględniając przeprowadzone analizy ekonomiczne, środowiskowe, społeczne, prognozy 

demograficzne oraz powyższą charakterystykę zaplecza usługowego w gminie, jak również przy 

uwzględnieniu możliwości finansowania, głównymi czynnikami wpływającymi na zapotrzebowanie 

gminy w zakresie lokalizacji nowej zabudowy usługowej są: 

− tereny należące do podstrefy Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK 

WISŁOSAN położone na terenach dawnej fabryki EDA, 

− zmiana stylu życia mieszkańców - rosnący popyt na dobra i usługi, 

− wielofunkcyjny rozwój gminy - zwiększenie udziału zabudowy usługowej w skali gminy, 

− tworzenie nowych miejsc pracy, zatrzymując tym samym aktualnych mieszkańców, jak 

również przyciągając nowych, 

− potrzeby związane z lokalizacją usług o znaczeniu zarówno lokalnym, jak i ponadloklanym, 

− turystyka jest perspektywicznym kierunkiem rozwoju gminy w oparciu o atrakcje 

turystyczne i warunki przyrodniczo-krajobrazowe, 

− realizacja celów strategicznych i operacyjnych wskazanych w Strategiach Rozwoju Gminy, 

Powiatu i Województwa - zapewnienie obszarów pod realizacje wszelkich usług, które 

pozwolą podnieść jakość i standard życia oraz zwiększyć atrakcyjność (turystyczną, 

gospodarczą) gminy, 

− poprawa jakości usług publicznych,  
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− dostępność programu wsparcia rozwoju przedsiębiorstw w ramach programów 

operacyjnych. 

Ponadto przyjęto zasadę zgodną z ogólnopolskim trendem, jak również ze strategią gminy, 

mającą na celu zwiększenie dostępności usług dla wszystkich mieszkańców oraz stworzenie 

warunków do prowadzania przez mieszkańców gminy działalności gospodarczej, poprzez dążenie 

gminy do zwiększania udziału powierzchni związanych z działalnością gospodarczą (w tym usług) 

w stosunku do powierzchni mieszkalnych (obecnie wskaźnik wynosi ok. 0,4, pożądane osiągnięcie 

wysokości wskaźnika na poziomie 0,8). 

 

Funkcja produkcyjna 

Do funkcji produkcyjnej można zaliczyć zarówno zabudowę związaną bezpośrednio 

z produkcją, jak również z szeroko rozumianym przemysłem, oraz obiektami składów 

i magazynów.  

Gmina Poniatowa posiada historyczne tradycje w zakresie produkcji przemysłowej, których 

wyrazem są tereny dawnej fabryki EDA, obecnie przynależące do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. Zgodnie z danymi GUS za 2018 r. na terenie gminy 

Poniatowa funkcjonowało 183 podmiotów zajmujących się przemysłem i budownictwem oraz 866 

prowadzących pozostałą działalność gospodarczą. Wskaźnik ilości podmiotów gospodarczych wg 

ich wielkości na 1000 mieszkańców wynosi 71,4 dla firm zatrudniających od 0 do 9 osób, 2,6 dla 

firm zatrudniających od 10 do 49 osób i 0,6 dla firm zatrudniających od 50 do 249 osób. Dla 

powiatu opolskiego wskaźniki te wynoszą odpowiednio 64,7, 2,1 i 0,3 a dla województwa 

lubelskiego wskaźniki te wynoszą odpowiednio 82,1, 2,7 i 0,6. Ogólnie na 1000 mieszkańców w 

gminie przypada 75 podmiotów wpisanych do rejestru REGON i jest to wartość wyższa niż średnia 

dla powiatu opolskiego (67) i jednocześnie niższa od średniej dla województwa lubelskiego (85). 

Powyższe wskazuje, że na tle powiatu opolskiego gmina Poniatowa posiada bardziej rozwinięty 

sektor działalności gospodarczej, który stanowi swego rodzaju specjalizację. Jednocześnie 

wskaźniki wskazują, że na tle województwa gmina wypada poniżej średniej i istnieje pole do 

dalszego rozwoju. 

Uwzględniając przeprowadzone analizy ekonomiczne, środowiskowe, społeczne, prognozy 

demograficzne, jak również przy uwzględnieniu możliwości finansowania, głównymi czynnikami 

wpływającymi na zapotrzebowanie gminy w zakresie lokalizacji nowej zabudowy produkcyjnej są: 

− tereny należące do podstrefy Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK 

WISŁOSAN położone na terenach dawnej fabryki EDA, 

− tworzenie nowych miejsc pracy, zatrzymując tym samym aktualnych mieszkańców, jak 

również przyciągając nowych, 

− realizacja celów strategicznych i operacyjnych wskazanych w Strategiach Rozwoju Gminy, 

Powiatu i Województwa - zapewnienie obszarów pod rozwój aktywności gospodarczej, 

zwiększenie atrakcyjności gminy wśród inwestorów, 
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− dostępność programu wsparcia rozwoju przedsiębiorstw w ramach programów 

operacyjnych, 

− wielofunkcyjny rozwój gminy - zwiększenie udziału zabudowy produkcyjnej w skali gminy. 

Ponadto przyjęto zasadę zgodną z ogólnopolskim trendem, jak również ze strategią gminy, 

mającą na celu zwiększenie stworzenie warunków do prowadzania przez mieszkańców gminy 

działalności gospodarczej (nie tylko usługowej, jak również związanej z produkcją, czy 

rzemiosłem), poprzez dążenie gminy do zwiększania udziału powierzchni związanych 

z działalnością gospodarczą (produkcyjną, rzemieślniczą, składową i magazynową) w stosunku do 

powierzchni mieszkalnych w celu znaczącego zwiększenia miejsc pracy dla mieszkańców gminy 

(obecnie wskaźnik wynosi ok. 0,23, pożądane jest osiągnięcie wielkości 0,5). 

 

Przeprowadzone analizy zarówno stanu istniejącego, jak i planowanych przez gminę 

kierunków rozwoju, pozwalają na określenie maksymalnego w skali gminy Poniatowa 

zapotrzebowania na nową zabudowę. Przy obliczeniu maksymalnego zapotrzebowania w skali 

gminy na nową zabudowę wzięto pod uwagę perspektywę 30 lat, tj. lata 2018 - 2049, jak również 

niepewność procesów rozwojowych wyrażającą się w możliwości zwiększenia zapotrzebowania 

w stosunku do wyników analiz o 30%. 

W związku z powyższym maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie, wyrażone w ilości 

powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy, kształtuje się następująco: 
 

Zapotrzebowanie – funkcja mieszkalna 

Powierzchnia 
użytkowa 
istniejącej 
zabudowy 

[m
2
] 

Ludność 
wg 

prognozy 
demografi
cznej na 
2049 r. 

Prognozowana 
w 2049 r. 
średnia 

powierzchnia 
użytkowa 

przypadająca 
na 1 

mieszkańca 
gminy [m

2
/os.] 

Prognozowan
a w 2049 r. 

powierzchnia 
użytkowa 

[m
2
] 

Zapotrzeb
owanie na 

nową 
zabudowę 

[m
2
] 

 

Max 
zapotrzebowanie 

gminy przy 
uwzględnieniu 
niepewności 
inwestycyjnej 

[m
2
] 

 

[1] [2] [3] [4]=[2]*[3] [5]=[4]-[1] [6]=[5]+[5]*30% 

Funkcja 
mieszkalna 

260 157 11 060 38 420 280 160 123 208 160 
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Zapotrzebowanie – funkcja usługowa i produkcyjna 

Powierzchnia 
użytkowa 
istniejącej 
zabudowy 

[m
2
] 

Prognozowan
y w 2049 r. 
wskaźnik 
proporcji 
pomiędzy 
funkcją 

mieszkalną a 
usługową / 

produkcyjną 

Prognozowan
a w 2049 r. 

powierzchnia 
użytkowa 

mieszkalna 

[m
2
] 

Prognozowan
a w 2049 r. 

powierzchnia 
użytkowa 

[m
2
] 

Zapotrzeb
owanie na 

nową 
zabudowę 

[m
2
] 

 

Max 
zapotrzebowanie 

gminy przy 
uwzględnieniu 
niepewności 
inwestycyjnej 

[m
2
] 

 

[1] [2] [3] [4]=[2]*[3] [5]=[4]-[1] [6]=[5]+[5]*30% 

Funkcja  

usługowa 
104 979 0,80 336 224 231 245 300 619 

Funkcja 
produkcyjna 

60 848 0,50 

420 280 

210 140 149 292 194 080 

 

5.2. Chłonność, położonych na terenie gminy obszarów o w pełni wykształconej zwartej 
strukturze funkcjonalno – przestrzennej 

Na potrzeby niniejszego bilansu, w oparciu o przyjęte czynniki, określono granice obszarów 

o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej. Przy wyznaczaniu obszaru 

o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej brano pod uwagę odległości 

pomiędzy istniejącą zabudową, dostęp do sieci wodociągowej, dostęp do drogi publicznej, dostęp 

do sieci kanalizacji sanitarnej. Granice obszarów o w pełni wykształconej zwartej strukturze 

funkcjonalno-przestrzennej przedstawiono na poniższym rysunku. 
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Granice obszaru o w pełni wykształconej strukturze funkcjonalno-przestrzennej
3
 

 

Na potrzeby niniejszego bilansu oszacowano chłonność, (rozumianą jako możliwość 

lokalizowania na tych obszarach nowej zabudowy, wyrażoną w ilości powierzchni użytkowej) 

położonych na terenie całej gminy Poniatowa obszarów o w pełni wykształconej zwartej strukturze 

funkcjonalno-przestrzennej, w przyjętym powyżej podziale na następujące funkcje: 

− funkcja mieszkalna (wielorodzinna, jednorodzinna i zagrodowa), 

− funkcja usługowa (różnego rodzaju usługi, zarówno publiczne jak i komercyjne, w tym 

również związane ze sportem, rekreacją, czy turystyką), 

− funkcja produkcyjna, (w tym również związana z rzemiosłem, składami 

i magazynami). 

                                                
3
 Źródło: opracowanie własne 
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Przy założeniu zachowania dotychczasowych proporcji zachodzących pomiędzy 

powierzchniami odpowiednich funkcji, jak również ich procentowym udziale w całości terenów 

zabudowanych, oraz biorąc pod uwagę tereny towarzyszące zabudowie poszczególnych funkcji 

(takie, jak związane z obsługą komunikacyjną oraz zielenią urządzoną), na obszarach o w pełni 

wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej, obliczona została chłonność dla 

poszczególnych funkcji rozumiana jako możliwość lokalizowana na tych obszarach nowej 

zabudowy. 

Na potrzeby przeprowadzonej analizy wielkości zapotrzebowania na tereny inwestycyjne 

zbadano wielkości wskaźników intensywności zabudowy wyznaczonych w ramach 

obowiązującego studium i występujących w istniejącym zagospodarowaniu i na tej podstawie 

przyjęto wartość wskaźnika intensywności zabudowy na poziomie od 0,4 dla funkcji mieszkalnej 

oraz 0,5 dla funkcji usługowej i produkcyjnej. 

Chłonność obszarów o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej 

na terenie gminy Poniatowa z podziałem na poszczególne funkcje przedstawia poniższa tabela: 
 

Chłonność obszarów o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej 

Powierzchnia 
terenu brutto 

[m
2
] 

Udział terenów 
pod 

komunikację 

[%] 

Powierzchnia 
terenu netto 

[m
2
] 

Intensywność 
zabudowy 

Powierzchnia 
użytkowa  

[m
2
] 

 

[1] [2] 
[3]=[1]*(100%-

[2]) 
[4] [5]=[3]*[4] 

Funkcja 
mieszkalna 

2 509 400 10 2 258 460 0,4 677 538 

Funkcja 
usługowa 

501 900 10 451 710 0,5 225 855 

Funkcja 
produkcyjna 

329 900 10 296 910 0,5 148 455 

 

5.3. Chłonność, położonych na terenie gminy obszarów przeznaczonych w planach 

miejscowych pod zabudowę innych niż wymienione w poprzednim punkcie 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące na terenie całej gminy 

Poniatowa obejmują zarówno tereny zlokalizowane w pełni wykształconej zwartej strukturze 

funkcjonalno-przestrzennej, jak i tereny bezpośrednio przylegające do tej struktury, czy też bardziej 

od niej oderwane. Obowiązujące plany zostały poddane szczegółowej analizie. Tereny 

zlokalizowane w zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej, a jednocześnie objęte ustaleniami 

obowiązujących planów, zostały zbilansowane w poprzednim punkcie, a tym samym nie zostały 

uwzględnione w poniższych wyliczeniach. Powierzchnia użytkowa została wyliczona na podstawie 

powierzchni terenów zlokalizowanych poza zwartą strukturą oraz uśrednionej intensywności 

zabudowy opisanej w poprzednim punkcie.  

W związku z powyższym chłonność położonych na terenie gminy Poniatowa obszarów 

przeznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę, innych niż położone w zwartej strukturze 
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funkcjonalno-przestrzennej, rozumiana jako możliwość lokalizowania na tych obszarach nowej 

zabudowy, wyrażona w powierzchni użytkowej zabudowy w podziale na funkcje, kształtuje się 

zgodnie z poniższą tabelą: 
 

Chłonność położonych na terenie gminy Poniatowa obszarów przeznaczonych w planach miejscowych pod 
zabudowę, innych niż położone w zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej 

 

Powierzch
nia terenu 

brutto 

[m
2
] 

Udział 
terenów pod 
komunikację 
i inne funkcje 
dopuszczon
e w mpzp 

[%] 

Powierzchnia 
terenu netto 

[m
2
] 

Intensywność 
zabudowy 

Powierzchnia 
użytkowa  

[m
2
] 

 
[1] [2] 

[3]=[1]*(100%-
[2]) 

[4] [5]=[3]*[4] 

Funkcja 
mieszkalna 

1 968 300 10 1 771 470 0,2 354 294 

Funkcja 
usługowa 

465 700 10 419 130 0,4 167 652 

Funkcja 
produkcyjna 

117 600 10 105 840 0,4 42 336 

 

5.4. Porównanie maksymalnego w skali gminy zapotrzebowania na nową zabudowę z sumą 
powierzchni użytkowych z pkt 5.1. – 5.3. 

Maksymalne w skali gminy Poniatowa zapotrzebowanie na nową zabudowę określone 

w pkt 5.1. jest niższe niż powierzchnia użytkowa zabudowy w podziale na funkcje zabudowy 

wyliczonych w pkt 5.2. i 5.3. Porównanie tych wartości obrazuje poniższa tabela. 

 
Porównanie maksymalnego w skali gminy zapotrzebowania na nową zabudowę, oraz sumy powierzchni 

użytkowej zabudowy, wynikającej z pkt 5.2. i 5.3. 
 Max 

zapotrzebowanie 
gminy przy 

uwzględnieniu 
niepewności 
inwestycyjnej 

[m
2
] 

Chłonność 
obszarów o w pełni 

wykształconej 
zwartej strukturze 

[m
2
] 

Chłonność nowych 
terenów pod 
zabudowę z 

obowiązujących 
mpzp 

[m
2
] 

Możliwe do 
zaprojektowania w 

planach 
miejscowych 
powierzchnie 

zabudowy  

[m
2
] 

 [1] [2] [3] [4]=[1]-[2]-[3] 

Funkcja mieszkalna 208 160 677 538 354 294 - 823 672 

Funkcja usługowa 300 619 225 855 167 652 - 92 888 

Funkcja 
produkcyjna 

194 080 148 455 42 336 3 289 

 

Ponieważ maksymalne w skali gminy zapotrzebowania na nową zabudowę o funkcji 

mieszkaniowej i usługowej jest niższe niż suma powierzchni użytkowej istniejącej zabudowy oraz 

zarezerwowanej w planach miejscowych, nie jest możliwe zaplanowanie dodatkowych terenów 

pod lokalizację zabudowy. Jednocześnie możliwe jest wyznaczenie nowych terenów o funkcji 

produkcyjnej, gdyż zapotrzebowanie na nie zostało jeszcze skonsumowane. Należy rozważyć 

alokację terenów w kontekście intensyfikacji zabudowy istniejącej i eliminacji terenów bez ruchu 

inwestycyjnego. 
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5.5. Możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnej i infrastruktury 
technicznej oraz społecznej, służących realizacji zadań własnych gminy 

Możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnych i infrastruktury 

technicznej oraz społecznej, służących realizacji zadań własnych gminy zostały określone 

w punkcie 4. 

5.6. Potrzeby inwestycyjne gminy wynikające z konieczności realizacji zadań własnych, 
związane z lokalizacją nowej zabudowy 

Realizacja nowej zabudowy będzie związana niejednokrotnie z realizacją infrastruktury 

technicznej, drogowej oraz społecznej. W przypadku terenów położonych w wykształconej już 

zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej koszty ponoszone przez gminę będą 

minimalizowane. W pozostałych przypadkach, tj. w przypadku uruchomienia przez gminę terenów 

pod nowe inwestycje poza zawartą strukturą, koszty mogą być odpowiednio większe. 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem 

określającym przede wszystkim kierunki rozwoju. Szczegółowa lokalizacja infrastruktury 

społecznej czy infrastruktury drogowej - publicznej, będzie sankcjonowana dopiero na etapie 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dla których zgodnie z przepisami 

zawartymi w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, będą sporządzone 

prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego. W prognozach finansowych 

w sposób precyzyjny zostaną określone dla budżetu gminy skutki uchwalenia planu miejscowego, 

zarówno te pozytywne - wyrażające wpływy do budżetu, jak również skutki generujące wydatki. 

Na poziom wydatków gminy na realizację inwestycji gminnych wynikających z konieczności 

realizacji zadań własnych wpływ ma wiele czynników, m.in.: 

− szczegółowe zapisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego m.in. 

dotyczące realizacji dróg publicznych - im większy udział dróg publicznych w planie, 

tym większy koszt dla gminy realizacji ustaleń tego planu, dotyczące realizacji 

infrastruktury technicznej, w tym np. dopuszczenie realizacji indywidualnych 

sposobów odprowadzania ścieków, a co za tym idzie brak konieczności docelowego 

uzbrojenia terenu w sieć kanalizacyjną zastrzeżeniem zgodności z ustawą 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

− kolejność realizacji planów miejscowych - w przypadku stopniowego oddalania się od 

terenów o w pełni wykształconej infrastrukturze, koszty będą większe w realizacji 

poszczególnych zadań, 
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− wysokość subwencji czy dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań własnych 

wysokość pozyskanego finansowania ze środków zewnętrznych, a także 

wykorzystanie możliwości współpracy podmiotu publicznego i partnera prywatnego 

w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. 

Ocenia się, że potrzeby inwestycyjne wynikające z lokalizacji nowej zabudowy, w tym na 

terenach położonych poza obszarami dotychczas przeznaczonymi pod zabudowę, nie 

przekraczają możliwości finansowania przez budżet gminy w zakresie wykonania niezbędnych 

sieci komunikacyjnych oraz infrastruktury technicznej i społecznej w 30-letnim horyzoncie 

czasowym. Zgodnie z WPF do roku 2026 budżet obciążony jest w wyniku konieczności spłaty 

długu, nie może to jednak być powodem do zmian w formułowaniu maksymalnego 

zapotrzebowania na nową zabudowę w 30-letniej perspektywie, ze względu na możliwość 

wykorzystania do finansowania tego typu inwestycji środków zewnętrznych, z których gmina 

Poniatowa obecnie z powodzeniem korzysta. Niemniej biorąc pod uwagę, że większość potrzeb 

inwestycyjnych wynikających z ustaleń planów miejscowych, dotyczących nowej zabudowy wiąże 

się z realizacją sieci komunikacyjnej, niezbędne jest ich zracjonalizowanie i ograniczenie zakresu 

projektowanych dróg a także ich klas technicznych. Ponadto realizacja nowej zabudowy powinna 

dotyczyć przede wszystkim uzupełniania terenów stanowiących enklawy w obrębie terenów już 

przeznaczonych pod zabudowę. 

Gmina Poniatowa jak wynika z analizy ekonomicznej obecnie znajduje się w poprawnej 

kondycji finansowej. Zakłada się, iż stopniowa realizacja zadań własnych przewidzianych w 

Studium na najbliższe 30 lat, przy jednoczesnym ich współfinansowaniu z subwencji, dotacji, 

środków pozabudżetowych oraz środków zewnętrznych w tym partnerstwa publiczno-prywatnego 

nie przewyższy możliwości finansowych budżetu gminy Poniatowa na lata 2018-2049. 

5.7. Porównanie wyników bilansu z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Poniatowa 

W celu porównania wyników sporządzonego bilansu z ustaleniami Studium oraz określenia 

możliwych do wprowadzenia zmian w ramach prac prowadzonych na podstawie uchwały 

nr LI/317/18 Rady Miejskiej w Poniatowej z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do 

opracowania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Poniatowa zbilansowano powierzchnie terenów wyznaczone w obowiązującym Studium w podziale 

na funkcje mieszkalną, produkcyjną i usługową. 



94 

 

Bilans terenów w obowiązującym Studium 
 

Powierzchnia 
terenu brutto 

[m
2
] 

Udział 
terenów pod 
komunikację 
i inne funkcje 
dopuszczone 
w mpzp [%] 

Powierzchnia 
terenu netto 

[m
2
] 

„Przeciętna” 
intensywność 

zabudowy 

Powierzchnia 
użytkowa wg 

Studium 
[m

2
] 

 [1] [2] [3]=[1]*(100%-[2]) [4] [6] 

Funkcja 
mieszkalna 

9 008 125 30 6 305 688 0,25 1 576 423 

Funkcja 
usługowa 

3 435 352 30 2 404 748 0,25-0,45 782 080 

Funkcja 
produkcyjna 

1 097 652 30 768 356 0,45 345 760 

 

Porównanie maksymalnego zapotrzebowania z wynikami bilansu terenów w obowiązującym Studium 

Max 
zapotrzebowanie 

gminy przy 
uwzględnieniu 
niepewności 
inwestycyjnej 

[m
2
] 

Powierzchni
a użytkowa 
istniejącej 
zabudowy 

[m
2
] 

Powierzchni
a użytkowa 
zaprojektow

ana w 
Studium [m

2
] 

Powierzchnia 
użytkowa możliwa do 

lokalizacji na 
niezabudowanych 

terenach 
wyznaczonych w 

Studium 
[m

2
] 

Różnica pomiędzy 
zapotrzebowaniem a 

powierzchnią użytkową 
zabudowy 

wyznaczonej w 
Studium  

[m
2
] 

 

[1] [2] [3] [4]=[3]-[2] [5]=[1]-[4] 

Funkcja 
mieszkalna 

208 160 260 157 1 576 423 1 316 266 - 1 108 106 

Funkcja 
usługowa 

300 619 104 979 782 080 677 101 - 376 482 

Funkcja 
produkcyjna 

194 080 60 848 345 760 284 912 - 90 832 

 

Wyniki bilansowania przedstawione w kolumnie 5 wskazały, że w Studium nie będzie możliwe 

doprojektowanie powierzchni użytkowych w budynkach o funkcji zabudowy mieszkalnej, usługowej 

i produkcyjnej. 

W zmianie Studium możliwe będzie wprowadzanie nowy terenów o dowolnej funkcji lub ich 

wymiana w granicach obszarów o w pełni wykształconej, zwartej strukturze funkcjonalno-

przestrzennej, których granice zostały wskazane w pkt. 5.2. 
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VIII. UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
NA OBSZARZE ZMIANY STUDIUM 

1. Stan dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia 

Gmina miejsko-wiejska Poniatowa - jedna z siedmiu gmin powiatu opolskiego – położona jest 

w zachodniej części województwa lubelskiego. Obszar zmiany Studium obejmuje południową 

części gminy, w tym części miasta Poniatowa oraz miejscowości Kraczewice Rządowe, Poniatowa 

Wieś, Poniatowa Kolonia, Dąbrowa Wronowska, Plizin, Szczuczki Kolonia. 

Przez obszar zmiany Studium przebiega droga wojewódzka nr 832 relacji Opole Lubelskie - 

droga wojewódzka nr 747 w okolicach Bełżyc. Droga nr 832 w granicach zmiany Studium 

przebiega ulicami: Opolską i Młynki. Na obszarze zmiany Studium zlokalizowana jest nieczynna 

linia kolejowa Nałęczów - Opole Lubelskie (odgałęzienie z Rozalina) wraz z przystankiem w 

Poniatowej (ul. Kolejowa) będące elementem Nałęczowskiej Kolei Dojazdowej. Od linii istnieje 

także odgałęzienie prowadzące do byłych zakładów "EDA".  

Gmina Poniatowa zajmuje powierzchnię 8 454 ha, w tym miasto 1 526 ha. Zamieszkuje 

ją 14 179 osób według danych na 31 grudnia 2017 r. Obszar objęty zmianą Studium ma 

powierzchnię ok. 3 272 ha i zamieszkały jest przez ok. 74% mieszkańców gminy Poniatowa. 

Zgodnie z danymi GUS za 2014 r. strukturze użytkowania gruntów w gminie zdecydowanie 

dominują użytki rolne, zajmujące ok. 78% powierzchni gminy, wśród których wyraźnie przeważają 

grunty orne oraz grunty rolne zabudowane (ok. 4% powierzchni gminy). Lasy i grunty zadrzewione 

zajmują około 17,5% obszaru gminy. Grunty zabudowane i zurbanizowane zajmują około 4% 

powierzchni gminy.  

Miasto Poniatowa jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej i skupia na swoim terenie 

najważniejsze usługi publiczne i komercyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania gminy. 

Z uwagi na położenie, stan środowiska przyrodniczego i istniejącą infrastrukturę (Sanatorium 

Gruźlicy i Chorób Płuc) miasto Poniatowa stanowi też bazę turystyczno-rekreacyjno-leczniczą. 

Miasto pełni też funkcję obsługi hotelowo-gastronomicznej strefy aktywności gospodarczej 

zlokalizowanej na terenach dawnych zakładów "EDA". W centralnej części miasta Poniatowa 

dominuje zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i usługowa, w tym liczne usługi publiczne. Na 

obrzeżach miasta oraz na obszarach wiejskich dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i 

zabudowa zagrodowa. Na południe od centrum miasta zlokalizowane są tereny dawnych zakładów 

"EDA", które wchodzą w skład Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Na obszarze 

objętym zmianą Studium zlokalizowany jest cmentarz komunalny.  

Do najważniejszych zabytków na obszarze objętym zmianą Studium należy budynek stacji 

nałęczowskiej kolei dojazdowej wpisany do rejestru zabytków oraz obiekty ujęte w gminnej 

ewidencji zabytków. 

Na obszarze objętym zmianą studium działa wiele podmiotów gospodarczych, m.in. Stella 

Pack S.A., Polifolia sp. z o.o., Wentworth Tech Ltd, Brass Sp. z o.o., Metalton Sp.J., Lubsad Sp. z 

o.o., Probatus Sp. z o.o., Sp. K., SFW Energia Sp. z o.o. Orzeł S.A.  
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Zgodnie z danymi Urzędu Miejskiego w Poniatowej na koniec 2017 roku długość sieci 

wodociągowej wynosiła 86,5 km a sieci kanalizacji sanitarnej 41,3 km. Na obszarze objętym 

zmianą Studium zlokalizowane są: ujęcia wody, oczyszczalnia ścieków oraz Główne Punkty 

Zasilania.  

 

2. Stan ładu przestrzennego i wymogi jego ochrony 

2.1. Uwarunkowania zewnętrzne 

Uwarunkowania zewnętrzne wynikają głównie z położenia gminy przy drodze wojewódzkiej 

nr 832 stanowiącej element szlaku z Lublina, przez Błżyce, Poniatową, Opole Lubelskie do mostu 

na Wiśle w Kamieniu i dalej w kierunku Ostrowca Świętokrzyskiego, Skarżyska-Kamiennej. Taka 

lokalizacja miasta przekłada się na atrakcyjność dla potencjalnych inwestorów. 

Przez teren gminy przebiega kolej wąskotorowa należąca do Nałęczowskiej Kolei Dojazdowej 

wraz ze szlakiem rowerowym, które stanowią atrakcję turystyczną oraz pełnią funkcję produktu 

turystycznego obejmującego kilka gmin. 

W granicach zmiany Studium nie występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią.  

Do Głównych Punktów Zasilania w Poniatowej Wsi i na terenie dawnych zakładów "EDA" 

prowadzą łącznie cztery odcinki lini wysokiego napięcia 110 kV. Przez obszar objęty zmianą 

Studium przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia DN 700 relacji Rozwodów - Końskowola wraz z 

odgałęzieniem DN 250 do Stacji pomiarowej Poniatowa, gazociąg DN 250 relacji Poniatowa - Felin 

oraz gazociąg zasilający DN 100 do Stacji redukcyjno - pomiarowej Poniatowa. Wzdłuż sieci 

infrastruktury technicznej obowiązują ograniczenia w zainwestowaniu zgodnie z przepisami 

odrębnymi.  

2.2. Uwarunkowania wewnętrzne 

Na obszarze objętym zmianą Studium istnieje rozbudowana sieć infrastruktury technicznej 

w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, wodę, kanalizację sanitarną, gaz, ciepło sieciowe, 

usługi telekomunikacyjne. Jest ona stale rozbudowywana wraz z rozwojem przestrzennym 

poszczególnych jednostek. Zgodnie z danymi GUS na koniec 2016 r. odsetek ludności 

korzystającej z sieci infrastruktury na terenie całej gminy wynosił odpowiednio: 87,4% dla sieci 

wodociągowej (96,7% w mieście), 67,7% dla sieci kanalizacyjnej (95,5% w mieście) i 84,1% dla 

sieci gazowej (94,7% w mieście). Rozwój obszarów zabudowanych może wymagać rozbudowy 

istniejących sieci, w tym zwiększenia przepustowości istniejącej oczyszczalni ścieków, jednak 

obecny stopień obsługi mieszkańców daje możliwość realizacji infrastruktury na nowo 

projektowanych terenach.  

Na obszarze objętym zmianą Studium i w jego sąsiedztwie nie ma obecnie usytuowanych 

elektrowni wiatrowych oraz zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii 

przemysłowych a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią.  W związku z tym na 

obszarze zmiany Studium nie ma stref ograniczeń w zainwestowania z tego tytułu. 
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2.3 Uwarunkowania planistyczne 

Na obszarze objętym zmianą Studium obowiązuje 6 miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego lub ich zmian, obejmujących swoim zakresem cały obszar opracowania (stan 

na listopad 2018 r.). 

 
Zestawienie obowiązujących planów miejscowych 

lp. nr uchwały nazwa mpzp. 
dziennik 

urzędowy 
1. Nr V/34/03  

z 28.03.2003 r. 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru wiejskiego Gminy Poniatowa 

poz. 1626 z 
9.05.2003 r. 

2. Nr IX/52/11  
z 8.07.2011 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu Gminy Poniatowa - etap I 

poz. 2287 z 
15.09.2011 r. 

3. Nr XIV/97/04 
z 26.03.2004 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Poniatowa - I etap 

poz. 1495 z 
2014 r. 

4. Nr XVI/94/12 
z 9.03.2012 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Poniatowa - etap I 

poz. 1882 z 
14.06.2012 r. 

5. Nr XLV/285/17 z 
12.12.2017 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Poniatowa 

poz. 209 z 
12.01.2018 r. 

6. Nr LVIII/358/18 z 
28.09.2018 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Poniatowa - I 
etap 

poz. 4749 z 
26.10.2018 r. 

2.4. Uwarunkowania wynikające z Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 
2030 

Warunki zagospodarowania województwa determinuje polityka przestrzenna państwa 

odnosząca się do obszaru województwa i jego otoczenia którą formułuje dokument rządowy 

„Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030” opierający się na uniwersalnych 

zasadach: 

− umiarkowanego, policentrycznego rozwoju wielostronnie zrównoważonego między strefą 

rynkową, społeczną i ekologiczną; 

− minimalizacji problemów funkcjonalno-przestrzennych; 

− dostosowania przestrzeni do standardów rynkowych (otwarcie, konkurencyjność, 

efektywność, czystość ekologiczna, innowacyjność i zróżnicowanie funkcjonalne). 

KZPK 2030 wskazuje cele polityki przestrzennego zagospodarowania kraju: 

Cel 1. Podwyższenie konkurencyjności głównych ośrodków miejskich Polski w przestrzeni 

europejskiej poprzez ich integrację funkcjonalną przy zachowaniu policentrycznej struktury 

systemu osadniczego sprzyjającej spójności. 

Cel 2. Poprawa spójności wewnętrznej i terytorialne równoważenie rozwoju kraju poprzez 

promowanie integracji funkcjonalnej, tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania się czynników 

rozwoju, wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich oraz wykorzystanie potencjału wewnętrznego 

wszystkich terytoriów. 

Cel 3. Poprawa dostępności terytorialnej kraju w różnych skalach przestrzennych poprzez 

rozwijanie infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej. 



98 

 

Cel 4. Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie i utrzymanie wysokiej 

jakości środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski. 

Cel 5. Zwiększenie odporności struktury przestrzennej kraju na zagrożenia naturalne i utraty 

bezpieczeństwa energetycznego oraz kształtowanie struktur przestrzennych wspierających 

zdolności obronne państwa. 

Cel 6. Przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego. 

2.5. Powiązania przyrodnicze i ekologiczne 

Obszar zmiany Studium położony jest częściowo w granicach Chodelskiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu i obszaru Natura 2000 Opole Lubelskie PLH060054. Obszar zmiany 

Studium jest położony poza korytarzami ekologicznymi o znaczeniu krajowym. 

W opracowaniu ekofizjograficznym4 wskazano elementy Systemu Przyrodniczego Gminy, 

do którego należą: 

− węzeł ekologiczny - Las Poniatowa, 

− korytarz ekologiczny doliny bezimiennego cieku spod Kraczewic,  

− korytarz ekologiczny doliny Poniatówki, 

− korytarz ekologiczny doliny Wronówki, 

− sięgacze ekologiczne.  

2.6. Uwarunkowania wynikające z Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Województwa 

W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego5 Poniatową 

zakwalifikowano do grupy ośrodków wskazanych do wzmocnienia krajowych i regionalnych funkcji 

specjalistycznych. Gmina Poniatowa została wskazana jako uczestnik procesów rozwojowych w 

wiejskich obszarach funkcjonalnych o znaczeniu ponadregionalnym. Gmina została 

sklasyfikowana w obszarze funkcjonalnym Powiśle oraz w obszarze funkcjonalnym rozwoju 

gospodarki żywnościowej (roślinnej rolniczej przestrzeni produkcyjnej). Ponadto w PZPW zostały 

określone zadania inwestycyjne o znaczeniu wojewódzkim oraz inwestycje celu publicznego o 

znaczeniu ponadlokalnym, które wymienione zostały w punkcie 15.  

2.7. Uwarunkowania wynikające ze Strategii Rozwoju Gminy 

Cele strategiczne i szczegółowe wyznaczone w Strategii Rozwoju Gminy Poniatowa na lata 

2015-2025 zostały szczegółowo opisane w rozdziale VII pkt 1. W zakresie planowania 

przestrzennego najważniejszą są zamierzenia związane z rozbudową i modernizacją bazy usług 

publicznych i bazy turystyczno-rekreacyjnej, tworzeniem warunków do prowadzenia działalności 

gospodarczej, rozwój sieci drogowej oraz sieci infrastruktury technicznej.  

                                                
4
 Ekofizjografia podstawowa, miasto i gmina Poniatowa, EKO-PLAN, Lublin 2010 

5
 Uchwała nr XXIV/350/2016 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie wykonania "Planu gospodarki 

odpadami dla województwa lubelskiego 2022" 
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3. Stan ładu przestrzennego i wymogi jego ochrony 

W rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przez ład 

przestrzenny należy rozumieć tworzenie harmonijnych struktur przestrzennych, które uwzględniają 

wymagania funkcjonalne, społeczno – gospodarcze, środowiskowe, kulturowe i estetyczne. 

Ład przestrzenny na obszarze zmiany Studium jest uzależniony od uwarunkowań 

historycznych oraz lokalizacyjnych, które miały duży wpływ na obecny wygląd miasta Poniatowa 

i pozostałych wsi. Miasto dzieli się na kilka odrębnych jednostek urbanistycznych, oddzielonych 

od siebie lasami: osiedla Nowe i 1000-lecia, Spornika, osiedle Stare, osiedle Młynki, osiedle 

Podbórz, dawne zakłady "EDA". Aktualny zasięg przestrzenny miasta wynika z historycznego 

rdzenia oraz późniejszych przekształceń. Największe zmiany, w wyniku lokalizacji licznych 

obiektów produkcyjno-usługowych oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zachodzą 

obecnie na Sporniaku oraz osiedlach Młynki i Podbórz. Na obszarach wiejskich wykształciły się 

wyraźne struktury funkcjonalno-przestrzenne - wszystkie wsie są ulicówkami. Ogólny stan ładu 

przestrzennego na obszarze zmiany Studium należy uznać za zadowalający, szczególnie z uwagi 

na brak wyraźnego rozlewania się zabudowy na obszary otwarte oraz dostosowanie nowej 

zabudowy do lokalnych uwarunkowań. 

Fundamentalnym instrumentem ustalającym standardy i regulacje są miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego, które zapewniają jakość przestrzeni gminy oraz nie kolizyjność 

sąsiadujących ze sobą funkcji. Teren miasta i gminy Poniatowa ma 100% pokrycie miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego. 

Uwarunkowania przyrodnicze i ukształtowanie terenu oraz położenie wpływają na atrakcyjność 

miasta jako miejsca zamieszkania, co wpływa na rozwój nowej zabudowy, głównie mieszkaniowej 

jednorodzinnej. Tradycje produkcyjne, związane z dawnymi zakładami "EDA" i istniejące tereny 

przeznaczone pod zabudowę produkcyjno-usługową wpływają z kolei na atrakcyjność gminy pod 

względem inwestycyjnym. Z tego względu należy szczególnie zwrócić uwagę na zapewnienie 

ochrony terenów otwartych przed niekontrolowanym rozwojem zabudowy oraz zachowanie ładu na 

obszarach istniejącej zabudowy. 

 

4. Stan środowiska, w tym rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, wielkości 
i jakości zasobów wodnych oraz wymogów ochrony środowiska, przyrody 
i krajobrazu, w tym krajobrazu kulturowego 

4.1. Położenie i charakterystyka przyrodnicza 

Gmina Poniatowa pod względem fizjograficznym w większości leży w obrębie Równiny 

Bełżyckiej, a jedynie południowo – zachodni fragment znajduje się w granicach Kotliny Chodelskiej 

będących elementami Wyżyny Lubelskiej.  
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Obszar gminy położony jest w obrębie rowu mazowiecko – lubelskiego będącego jednostką 

platformy wschodnioeuropejskiej. Na krystalicznym fundamencie skalnym zalega tu ponad 800 

metrowa zróżnicowana litologicznie i genetycznie seria osadów paleozoicznych i mezozoicznych. 

Rzeźba terenu w przeważającej części gminy, tj. w granicach Równiny Bełżyckiej, jest dość 

monotonna. Cechuje ją słabe rozczłonkowanie powierzchni i niewielkie deniwelacje (5-15m). 

Dominującym elementem krajobrazu są występujące w kilku poziomach wysokościowych (210-215 

m n.p.m.; 220-225 m n.p.m), rozległe powierzchnie wierzchowinowe. Partie wysoczyznowe 

przechodzą łagodnie w proste, wyrównane stoki, urozmaicone jedynie przez suche doliny 

denudacyjne o dość szerokich, nieckowatych dnach, połogich zboczach i najczęściej niewielkich 

spadkach. 

Znacznie bardziej urozmaicona rzeźba występuje w strefie krawędziowej Równiny Bełżyckiej 

(zachodnia i południowa część gminy). Sięgające miejscami 50 m deniwelacje (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. Ich doliny w górnym biegu są stosunkowo głębokie, 

wąskie, miejscami stromościenne. 

W obrębie Kotliny Chodelskiej, w miejscach gdzie na powierzchni terenu odsłaniają się 

węglanowe skały górnokredowe (zrównania podstokowe), rozwinęły się zjawiska krasowe 

reprezentujące tzw. typ krasu kredy piszącej. Wśród krasowych form powierzchniowych 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 Kowalskiego (między Poniatową Sporniakiem a miejscowością 

Kowala). Na międzyrzeczu Poniatówki i Wronówki występują ponadto, wydmy śródlądowe, 

najczęściej dość niskie, rzadko tworzące wyraźne wzniesienia. Wyjątek w tym względzie stanowi 

tzw. Ruska Góra - wydma paraboliczna na północ od Dąbrowy Wronowskiej - wznosząca się ok. 

12 m ponad otaczającą płaską równinę akumulacji glacjalnej. 

Wyraźnie większe deniwelacje, niż w centralnej części gminy (ok 30 m.) oraz znaczne 

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. Obie kategorie 

form stanowią zamknięcie systemu wąwozowego uchodzącego do rzeki Bystrej. 

Najwyżej wyniesiony punkt na terenie gminy stanowi jedna z kulminacji w obrębie rozległego 

zrównania wierzchowinowego we wschodniej części gminy, w rejonie wsi Poniatowa - Kolonia - 
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231 m n,p,m. Teren najniżej położony w gminie- 154,5 m n.pm - znajduje się w dnie doliny rzeki 

Wronówki na południowy - zachód od Plizina.6 

Na terenie gminy Poniatowa przeważają gleby płowe wytworzone z lessu i utworów pylastych, 

natomiast w części południowej występują gleby bielicoziemne wykształcone na utworach 

piaszczystych. W dolinach rzecznych (Kraczewianka, Kowalanka) charakterystyczne są czarne 

ziemie, a w ograniczonym stopniu gleby torfowe i mady. Na obszarze gminy przeważają gleby 

klasy trzeciej: IIIa (31,9%; 1958 ha), IIIb (25,1%; 1636 ha). W najwyższych klasach (I-III) mieści się 

60,3% całkowitego areału gleb, natomiast gleby najniższe (V i VI klasa) zajmują około 14%. Gleby 

użytków zielonych należą głównie do klasy IV (48,2%) oraz V ( 32,1%).  

4.2. Warunki klimatyczne7 

W podziale klimatycznym gmina Poniatowa lokuje się na pograniczu lubelsko - chełmskiej 

i opolsko - puławskiej dziedziny klimatycznej. Największy wpływ na kształtowanie się klimatu na 

tym obszarze ma powietrze polarno - morskie, które stanowią 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 600mm na lato 

przypada 230-240mm. Ważnym elementem klimatu, zwłaszcza z punktu widzenia potrzeb 

rolnictwa, jest grubość oraz czas zalegania pokrywy śnieżnej. Tworzy się ona 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, przeciętna jej grubość waha się od 

15 do 40 cm. 

4.3. Szata roślinna i świat zwierzęcy8 

Florę w gminie Poniatowa reprezentują lasy, zadrzewienia przydrożne, śródpolne i 

przykorytowe, roślinność denna (zieleń niska w dnach rzecznych) oraz różne formy zieleni 

przydomowej. Zdecydowana większość terenu wykorzystywana jest rolniczo. Najciekawsze w 

gminie Poniatowa gatunki roślin oraz zbiorowiska roślinne skoncentrowane są w południowej 

części, na obszarach leśnych, nielicznych łąkach związanych z dolinami rzecznymi oraz na 

niewielkich zbiornikach wód stojących. Wynika to z rolniczego charakteru gminy, a w szczególności 

z obecności znacznych obszarów jednolitych krajobrazowych agrocenoz dominujących w 

północnej i środkowej części gminy.  

Ze względu na rolę biocenotyczną i środowiskotwórczą najcenniejsze w strukturze 

                                                
6
 Ekofizjografia podstawowa, miasto i gmina Poniatowa, EKO-PLAN, Lublin 2010 

7
 Ekofizjografia podstawowa, miasto i gmina Poniatowa, EKO-PLAN, Lublin 2010 

8
 Ekofizjografia podstawowa, miasto i gmina Poniatowa, EKO-PLAN, Lublin 2010 oraz Program Ochrony Środowiska dla Gminy 

Poniatowa na lata 2019-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2026, uchwała nr V/28/19 Rady Miejskiej w Poniatowej z dnia 30 stycznia 
2019 r. oraz Inwentaryzacja Przyrodnicza Miasta i gminy Poniatowa, Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Warszawa 1999 
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przyrodniczej są lasy.  

Warstwa krzewów jest bogata w gatunki i dobrze rozwinięta. Na siedliskach mokrych, w 

bezodpływowych obniżeniach terenu w pobliżu łąk i cieków wykształcają się fragmentarycznie 

zbiorowiska leśne z panującą olszą czarną. Pod względem fitosocjologicznym są to płaty olsu 

porzeczkowego, z olszą czarną i brzozą brodą i jesionem w miejscach przesuszonych, który 

wykształciła się np. w dolinie Poniatówki i cieku płynącego na południe od Plizina. W sąsiedztwie 

olsów wykształciły się zbiorowiska łęgowe zajmujące siedliska żyźniejsze z poziomym ruchem 

wody jak np. płaty zespołu Circaeo-Alnetum. W drzewostanie oprócz olszy czarnej zaznacza się 

domieszka jesionu. Warstwę krzewów budują: czeremcha zwyczajna, kruszyna, bez czarny i 

trzmielina zwyczajna.  

Typy roślinności fitocenoz łąkowych i pastwiskowych są zróżnicowane i związane z poziomem 

uwilgotnienia podłoża oraz ze sposobem użytkowania. Miejsca stale mokre zajmują zbiorowiska 

szuwarowe. Ze zbiorowisk półnaturalnych większe powierzchnie zajmuje zespół Cirsio-

Polygonetum, mniejsze - zespół Scirpetum silvatici i Filipendulo-Geranietum. Płaty tych zespołów 

wykształcają się przy ciekach, także na obrzeżach olszyn. Największą powierzchnię zajmują łąki 

świeże, tzn. o umiarkowanym stopniu uwilgotnienia. Dominuje zespół Poo-Festucetum rubrae z 

kostrzewą czerwoną natomiast na niewielkich powierzchniach wykształcają się zespoły: 

Alopecuretum pratensis z dominującym wyczyńcem łąkowym, Holcetum lanati z panującą 

kłosówką wełnistą i Arrhenatheretum medioeuropaeum (łąka rajgrasowa). Przesuszone i 

zdegradowane łąki, zajmują fitocenozy pastwiskowe: Lolio-Cynosuretum z życicą trwałą i 

Deschampsietum caespitosae ze śmiałkiem darniowym.  

Zbiorniki wód stojących w gminie Poniatowa są nieliczne. W kompleksie stawów rybnych 

utworzonych na rzece Poniatówka stwierdzono występowanie m.in. zespołu rdestnicy 

grzebieniastej, moczarki kanadyjskiej oraz rogatka sztywnego. W obrębie przepustu wodnego 

stanowi unikalne na Wyżynie Lubelskiej siedlisko dla mszaków, glonów i porostów. Stwierdzono na 

nim po raz pierwszy w makroregionie lubelskim Coliema fuscovirens. W dolinie Poniatówki w 

Młynkach Kraczewskich, znajdują się dwa niewielkie płytkie stawy, które nie są już 

wykorzystywane do hodowli ryb. Wykształcił się tu zespół Lemno- Spirodeletum polyrrhizae z 

panującą rzęsą drobną z domieszką spirodeli wielokorzeniowej. Ponadto spotyka się tu, 

owadożernego pływacza zwyczajnego. Na brzegach cieków oraz w niżej położonych i stale 

podtopionych częściach dolin rzecznych wykształcają się zbiorowiska szuwarowe. Najczęstszym 

zbiorowiskiem na tym terenie jest zespół szuwaru trzcinowego. Ponadto, na brzegach cieków 

wykształcają się także płaty szuwaru mannowego, oraz zespoły: ponikła błotnego, kropidła 

wodnego i rzepichy ziemnowodnej. Niewielkie powierzchnie zajmują zbiorowiska wielkich turzyc 

(na i podmokłych olszynach i łąkach).  

W obrębie zabudowy stwierdzono występowanie 12 gatunków roślin naczyniowych 

podlegających całkowitej ochronie prawnej, 5 ochronie częściowej i 4 lokalnie rzadkie. Nie 

odnotowano natomiast gatunków wpisanych do „Polskiej Czerwonej Księgi Roślin" ani na „Listę 
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roślin zagrożonych w Polsce". Wśród roślin zagrożonych na Lubelszczyźnie znalazł się powojnik 

prosty. Szata roślinna została przekształcona w kierunku jednostronnego rolniczego 

wykorzystywania. Pomimo tego lasy to ważny element wzbogacający środowisko biotyczne. 

Jednocześnie duże tereny gminy stanowią obszary bez trwałej szaty roślinnej lub o 

rozczłonkowanych, naturalnych układów ekologicznych. Niezbyt liczne obszary zachowujące 

seminaturalny i naturalny charakter, jak i stosunkowo niewielka lesistość gminy, dominacja terenów 

zagospodarowanych rolniczo decydują o stosunkowo niewielkim zróżnicowaniu fauny.  

Najlepiej poznaną grupą kręgowców na terenie gminy są ptaki występujące w liczbie 100 

gatunków stwierdzonych w okresie lęgowym (w większości występujące pospolicie). Brak tutaj 

gatunków związanych z terenami podmokłymi, gdyż istniejące stawy hodowlane pozbawione są 

roślinności szuwarowej, która stanowi miejsce gniazdowania i żerowania licznej grupy ptaków. 

Najliczniejszą grupą ptaków lęgowych są więc gatunki leśne (mimo niewielkich ich kompleksów, 

ogólnie penetrowanych) oraz związane z zakrzewieniami. Licznie reprezentowane są również 

gatunki polne i związane z terenami zabudowanym. Na terenie gminy nie stwierdzono gatunków 

zwierząt wymienianych w „Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt". Wszystkie gatunki ptaków (poza 

gatunkami łownymi) objęte są ścisłą ochroną gatunkową. Gatunki ryb poławiane w zbiornikach 

powierzchniowych to: karp, płoć, karaś, karaś srebrzysty, leszcz, lin, ciernik, szczupak, okoń, sum 

oraz objęty ochroną gatunkową śliz. W rzece Poniatówce występują dodatkowo raki rzeczne. Na 

terenie gminy stwierdzono występowanie następujących chronionych gatunków płazów: kumaka 

nizinnego, ropuchy zielonej, ropuchy szarej, rzekotki drzewnej, żaby moczarowej, żaby trawnej 

oraz żaby wodnej. Płazy występowały nielicznie i poza pospolitymi gatunkami w dużym 

rozproszeniu. Z gadów natrafiono jedynie na kilka stanowisk jaszczurki zwinki. Nad rzeką 

Poniatówką nielicznie występuje zaskroniec. We wszystkich występujących grupach zwierząt 

przeważają gatunki środkowoeuropejskie.  

Omawiany teren został opisany w Atlasie Ptaków Lęgowych Lubelszczyzny, na którego polu 

atlasowym w latach 1986 – 2005 stwierdzono od 101 do 120 gatunków ptaków. Na 8 polach 

przyległych stwierdzono 101- 120 gatunków (4 pola), 121 – 140 gatunków (3 pola) i 141 – 160 

gatunków (1 pole), w związku z czym mogą tu gniazdować następujące kluczowe gatunki ptaków:  

− Bąk (Botaurus stellaris) według publikacji gniazdowanie możliwe, gatunek wymieniony 

w załączniku I Dyrektywy Ptasiej;  

− Bocian biały (Ciconia ciconia) zagęszczenia w powiecie Opolskim wynoszą od 5,5 do 10 

par na 100 km 2 , gatunek wymieniony w załączniku I Dyrektywy Ptasiej;  

− Krakwa (Anas strepera) gniazdowanie prawdopodobne, gatunek o niekorzystnym statusie 

SPEC 3;  

− Cyranka (Anas qarquedula) gniazdowanie możliwe, gatunek o niekorzystnym statusie 

SPEC 3;  

− Czernica (Aythya fuligula) gniazdowanie prawdopodobne, gatunek o niekorzystnym 

statusie SPEC 3;  
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− Trzmielojad (Pernis apivorus) gniazdowanie pewne, gatunek wymieniony w załączniku 

I Dyrektywy Ptasiej;  

− Błotniak stawowy (Circus aeruginosus) gniazdowanie prawdopodobne, gatunek 

wymieniony w załączniku I Dyrektywy Ptasiej; 

− Kuropatwa (Perdix perdix) gniazdowanie pewne, gatunek o niekorzystnym statusie 

SPEC 3;  

− Przepiórka (Coturnix coturnix) gniazdowanie prawdopodobne, gatunek o niekorzystnym 

statusie SPEC 3;  

− Zielonka (Porzana parva) gniazdowanie możliwe, gatunek wymieniony w załączniku 

I Dyrektywy Ptasiej;  

− Derkacz (Crex crex ) gniazdowanie możliwe, gatunek wymieniony w załączniku I Dyrektywy 

Ptasiej;  

− Czajka (Vanellus vanellus) gniazdowanie możliwe, gatunek o niekorzystnym statusie 

SPEC 2;  

− Płomykówka (Tyto alba) gniazdowanie prawdopodobne, gatunek o niekorzystnym statusie 

SPEC 3;  

− Zimorodek (Alcedo athhis) gniazdowanie możliwe, gatunek wymieniony w załączniku 

I Dyrektywy Ptasiej;  

− Dudek (Upupa epops) gniazdowanie możliwe, gatunek o niekorzystnym statusie SPEC 3;  

− Krętogłów (Jynx torquilla) gniazdowanie możliwe, gatunek o niekorzystnym statusie 

SPEC 3;  

− Dzięcioł zielony (Picus viridis) gniazdowanie możliwe, gatunek o niekorzystnym statusie 

SPEC 2  

− Dzięcioł czarny (Dryocopus martius) gniazdowanie możliwe, gatunek wymieniony 

w załączniku I Dyrektywy Ptasiej;  

− Dzięcioł średni (Dendrocopos medius) gniazdowanie możliwe, gatunek wymieniony 

w załączniku I Dyrektywy Ptasiej;  

− Lerka (Lulula arborea) gniazdowanie pewne, gatunek wymieniony w załączniku I Dyrektywy 

Ptasiej;  

− Skowronek (Alauda arvensis) gniazdowanie pewne, gatunek o niekorzystnym statusie 

SPEC 3;  

− Brzegówka (Riparia riparia) gniazdowanie pewne, gatunek o niekorzystnym statusie 

SPEC 3;  

− Dymówka ( Hirundo rustica) gniazdowanie pewne, gatunek o niekorzystnym statusie 

SPEC 3;  

− Pleszka (Phoenicurus phoenicurus) gniazdowanie możliwe, gatunek o niekorzystnym 

statusie SPEC 2  
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− Świstunka leśna (Phylloscopus sibilatrix) gniazdowanie pewne, gatunek o niekorzystnym 

statusie SPEC 2;  

− Muchołówka szara (Muscicapa striata) gniazdowanie pewne, gatunek o niekorzystnym 

statusie SPEC 3;  

− Sikora uboga (Parus palustris) gniazdowanie możliwe, gatunek o niekorzystnym statusie 

SPEC 3;  

− Gasiorek (Lanius collurio) gniazdowanie pewne, gatunek wymieniony w załączniku 

I Dyrektywy Ptasiej;  

− Wróbel domowy (Passer domesticus) gniazdowanie pewne, gatunek o niekorzystnym 

statusie SPEC 3; 

− Makolągwa (Carduelis canabina) gniazdowanie pewne, gatunek o niekorzystnym statusie 

SPEC 3;  

− Ortolan (Emberiza hortulana) gniazdowanie prawdopodobne, gatunek wymieniony 

w załączniku I Dyrektywy Ptasiej;  

− Potrzeszcz (Emberiza clandra) gniazdowanie prawdopodobne, gatunek o niekorzystnym 

statusie SPEC 2. 

Ze zwierzyny łownej na terenie gminy występują: sarny, dziki, zające, piżmaki, lisy, borsuki, 

tchórze, bażanty, kuropatwy, słonki, grzywacze, czaple, łyski. 

 

4.4. Jakość powietrza atmosferycznego 

Oceny jakości powietrza na terytorium kraju dokonuje się z uwzględnieniem dwóch grup 

kryteriów: ustanowionych ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz ustanowionych ze względu na 

ochronę roślin. Podstawę oceny jakości powietrza stanowi określone w Rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu 

poziomy substancji w powietrzu: dopuszczalne, docelowe, celów długoterminowych oraz 

alarmowe. Podział kraju na strefy ochrony powietrza został wprowadzony Rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości 

powietrza. Według tego podziału, obszar zmiany Studium znajduje się w strefie lubelskiej. Obecnie 

obowiązuje podział, według którego strefę stanowi: aglomeracja o liczbie mieszkańców powyżej 

250 tysięcy, miasto o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy, pozostały obszar województwa. 

Badania jakości powietrza na terenie województwa lubelskiego prowadzone są przez Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie. 

Źródła antropogenicznych zanieczyszczeń powietrza możemy podzielić na trzy główne grupy:  

− energetyczne spalanie paliw, będące źródłem emisji: SO2, NOx, CO, CO2, pyłów – w tym 

zawierających metale ciężkie (kadm, ołów, rtęć, miedź, chrom itp.);  

− transport;  
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− produkcję przemysłową będącą między innymi źródłem emisji: rozpuszczalników 

organicznych, węglowodorów a także pyłów i gazów spalinowych. 

Dominującymi zanieczyszczeniami atmosfery są: dwutlenek siarki (SO2), tlenki azotu (NOx), 

pyły i pozostałe gazy z energetycznego spalania paliw. 

Istotną rolę w zakresie zanieczyszczenia powietrza w mieście odgrywa emisja zanieczyszczeń 

wprowadzanych do powietrza przez zakłady produkcyjne i usługowe. Ze źródeł emisji poza 

przemysłowych istotną rolę odgrywają źródła emisji niskiej związanej z eksploatacją palenisk 

węglowych w domach mieszkalnych i obiektach użyteczności publicznej. Ważnym źródłem emisji 

zanieczyszczeń do powietrza na obszarze zmiany Studium jest wykorzystanie paliw płynnych do 

napędzania silników spalinowych w pojazdach samochodowych, maszynach rolniczych i 

budowlanych. Istotnym elementem emisji w tym zakresie jest również emisja powstająca w obrocie 

tymi paliwami występująca głównie w czasie tankowania oraz przeładunku. Istotnymi źródłami 

zanieczyszczeń są również zakłady spawalnicze i lakiernicze wykonujące prace poza budynkiem, 

spalanie śmieci i pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi. 

Na terenie objętym zmianą Studium nie prowadzi się stałych pomiarów jakości powietrza 

atmosferycznego.  

4.5. Jakość klimatu akustycznego 

Stan środowiska, ze względu na jego zanieczyszczenia hałasem, określa się za pomocą tzw. 

klimatu akustycznego. Klimat akustyczny jest to zespół zjawisk akustycznych kształtowanych 

przede wszystkim przez źródła hałasu takie jak:  

− transport drogowy, kolejowy, lotniczy;  

− przemysł (zakłady przemysłowe, rzemieślnicze, usługowe). 

Źródłami hałasu na obszarze zmiany Studium są przede wszystkim obiekty produkcyjne 

i transport drogowy. Duże zakłady przemysłowe, zlokalizowane głównie na terenie dawnych 

zakładów EDA są odseparowane od istniejącej zabudowy mieszkalnej i nie stanowią uciążliwości 

dla mieszkańców, jednak pozostałe funkcjonujące firmy, warsztaty oraz podmioty gospodarcze 

kształtują klimat akustyczny terenów w ich sąsiedztwie. Najistotniejszy wpływ na klimat akustyczny 

obszaru opracowania ma hałas drogowy, który ma charakter liniowy i występuje wzdłuż głównych 

szlaków komunikacyjnych, do których należy zaliczyć drogę wojewódzką nr 832, ul. Kraczewicką 

oraz jej przedłużenie w Kraczewicach Prywatnych i Rządowych, ul. Nałęczowską, ul. Fabryczną, 

ul. Szkolną. 

4.6. Jakość wód 

Na obszarze objętym zmianą Studium do głównych punktowych emitorów zanieczyszczeń 

wód można zaliczyć zrzut ścieków z oczyszczalni ścieków, nieczynne składowisko odpadów oraz 

incydentalne skażenia środowiska gruntowo-wodnego. Zanieczyszczenia ze źródeł obszarowych 

dostają się do wód wraz z wodami opadowymi z terenów zurbanizowanych oraz obszarów 
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nieposiadających kanalizacji, jak również w wyniku działalności rolniczej (m.in. nawożenia pól, 

hodowli zwierząt). Zanieczyszczenia te dopływają nieregularnie z różnych miejsc obszaru, dlatego 

ich źródło jest trudne do zidentyfikowania, a tym samym do kontrolowania. 

Jednolite części wód powierzchniowych opisane w punkcie 13.3 posiadają zły stan i są 

zagrożone nieosiągnięciem celów środowiskowych. Jednolite części wód podziemnych 

charakteryzują się dobrym stanem ilościowym i chemicznym oraz są niezagrożone niespełnieniem 

celów środowiskowych. 

4.7. Promieniowanie elektromagnetyczne niejonizujące 

Promieniowaniem niejonizującym nazywamy takie promieniowanie, którego energia 

oddziałująca na każde ciało materialne (w tym także na ciało człowieka) nie powoduje w nim 

procesu jonizacji. Promieniowanie niejonizujące jest ściśle związane ze zmianami pola 

elektrycznego i pola magnetycznego (pole elektromagnetyczne). Źródłem promieniowania 

niejonizującego mogą być:  

− stacje radiowe i telewizyjne,  

− łączność radiowa, w tym CBS, radiotelefony i telefonia komórkowa,  

− stacje radiolokacji i radionawigacji. 

W obszarze zmiany Studium głównymi źródłami promieniowania elektromagnetycznego 

niejonizującego są: stacja GPZ, elektroenergetyczne linie napowietrzne wysokiego napięcia oraz 

obiekty telekomunikacyjne, w tym stacje bazowe telefonii komórkowej (na obszarze zmiany 

Studium znajdują się cztery stacje bazowe: dwie na terenie zakładów EDA, jedna na wieży 

kościoła w Młynkach oraz jedna na terenie dawnego składowiska odpadów). Szczegółowe zasady 

ochrony przed polami elektromagnetycznymi występującymi w otoczeniu linii 

elektroenergetycznych zostały zapisane w odpowiednich przepisach. 

4.8. Stan rolniczej przestrzeni produkcyjnej 

W gminie Poniatowa występują dobre warunki przyrodnicze do produkcji rolnej. Wskaźnik 

waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej wynosi 82,7 pkt i jest zaliczany do najwyższych w 

województwie lubelskim. Najlepsze ziemie (klasa II - 185 ha oraz klasa IIIa i IIIb) zlokalizowane są 

w północnej części gminy.9 

Udział użytków rolnych w ogólnej powierzchni gminy jest wysoki i wynosi ok. 78,12% z czego 

grunty orne zajmują ok. 70,32%. 

Zgodnie z Powszechnym spisem rolnym w 2010 r. na terenie gminy funkcjonowało 1548 

gospodarstw rolnych, w tym 1099 o powierzchni powyżej 1ha. Głównym kierunkiem w produkcji 

roślinnej w 2010 roku była uprawa zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi. Kolejne 

miejsca zajmowały uprawy przemysłowe, buraki cukrowe, ziemniaki. Ok 45% gospodarstw 

                                                
9
 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Poniatowa na lata 2019-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2026, uchwała nr V/28/19 Rady 

Miejskiej w Poniatowej z dnia 30 stycznia 2019 r. 
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utrzymywało w 2010 r. zwierzęta gospodarskie, głównie drób i trzodę chlewną.10 Zgodnie z 

przedstawionymi danymi gmina Poniatowa posiada korzystne warunki dla produkcji rolnej 

wynikające głównie z warunków glebowych, struktury gospodarstw rolnych oraz dotychczasowego 

zagospodarowania. 

4.9. Stan leśnej przestrzeni produkcyjnej 

Według regionalizacji przyrodniczo – leśnej, uwzględniającej warunki klimatyczne, obszar 

zmiany Studium położony jest w VI krainie Małopolskiej, w mezoregionie Wyżyny 

Zachodniolubelskiej. Gospodarkę leśną na obszarze zmiany Studium prowadzi Nadleśnictwo 

Kraśnik.  

Zgodnie z danymi zawartymi w Banku Danych Lokalnych11 lasy na terenie miasta zajmują 

powierzchnię 774,18 ha a lesistość wynosi 50,7%. Na terenie miasta dominują lasy państwowe, 

które stanowią 88,3% wszystkich lasów. Na obszarze wiejskim gminy lasy zajmują 608,99 ha 

a lesistość wynosi 9,4%. Lasy publiczne na obszarze wiejskim gminy stanowią jedynie ok. 7% 

wszystkich lasów. 

W granicach zmiany Studium znajduje się ok. 80-85% wszystkich lasów w gminie Poniatowa. 

Ponadto w obrębach Dąbrowa Wronowska, Plizin i Poniatowa Wieś widoczne jest sukcesywne 

zadrzewianie gruntów rolnych, w tym w sposób samoistny. 

Lasy będące własnością Skarbu Państwa, oddziały 48-73, na terenie miasta pełnią funkcję 

lasów ochronnych. Ponadto oddział 63 jest lasem doświadczalnym Nadleśnictwa Kraśnik. 

5. Stan dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

5.1. Stan dziedzictwa kulturowego 

Na obszarze objętym zmianą Studium elementami materialnymi i naturalnymi dziedzictwa 

kulturowego są obiekty wpisane do rejestru i ewidencji zabytków oraz obszary cenne przyrodniczo 

objęte ochroną na podstawie przepisów odrębnych. Stan ich zachowania i ochrony należy określić 

jako dobry. Z uwagi na pełne pokrycie obszaru zmiany Studium obowiązującymi miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego wskazane elementy i ich otoczenie podlegają również 

ochronie planistycznej. 

Obszar dawnych zakładów EDA był elementem Centralnego Okręgu Przemysłowego. Na 

obszarze nadal widoczny jest historyczny układ urbanistyczny oraz zachowana została część 

budynków. Historyczne elementy dawnych zakładów wpisane są do rejestry zabytków. 

Niematerialne elementy dziedzictwa kulturowego pielęgnowane są m.in. przez mini muzeum w 

Kraczewicach czy działalność Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Poniatowej. 

5.2. Rejestr i ewidencja zabytków 

                                                
10

 wg danych GUS na rok 2017 
11 

wg danych GUS na rok 2017 
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Wykaz obiektów wpisanych do rejestru i ewidencji zabytków na obszarze objętym zmianą 

Studium zgodnie z rozdziałem V, ppkt 3.2.1 i 3.2.2. 

5.3. Pomnik historii 

Na obszarze zmiany Studium nie występują pomniki historii. 

5.4. Stanowiska archeologiczne 

Na obszarze zmiany Studium zlokalizowane są stanowiska archeologicznych oznaczone 

na rysunku zmiany Studium wraz z numerem AZP. 

5.5. Dobra kultury współczesnej 

Na obszarze zmiany Studium nie stwierdzono dóbr kultury współczesnej. 

6. Rekomendacje i wnioski zawarte w audycie krajobrazowym lub określenia 
przez audyt krajobrazowy granic krajobrazów priorytetowych 

Dla obszaru zmiany Studium nie został sporządzony audyt krajobrazowy w myśl ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wobec powyższego nie ma wniosków ani 

rekomendacji określonych przez audyt. 

7. Warunki i jakość życia mieszkańców, w tym ochrona zdrowia 

7.1. Ludność 

Dane dotyczące liczby mieszkańców w gminie i przyrostu naturalnego zostały przedstawione 

w rozdziale VII pkt 3. Obszar objęty zmianą Studium zamieszkały jest przez ok. 74% mieszkańców 

gminy Poniatowa. 

7.2. Prognoza ludności gminy 

Prognoza demograficzna została zawarta w rozdziale VII pkt 3. 

7.3. Polityka poszczególnych państw Unii Europejskiej 

Na tym poziomie istotne są działania poszczególnych państw w zakresie kształtowania 

rynków pracy i ułatwień dla obywateli innych państw Unii w podejmowaniu pracy oraz w zakresie 

wspierania stałego pobytu na swoim terenie. Pośrednio temat wiąże się kursem wymiany 

walutowej, decydujący w dużej mierze o opłacalności pracy za granicą. Ten czynnik może w dużej 

mierze zdecydować o emigracji lub jej braku. 

7.4. Polityka państwa 

Na tym poziomie istotne są działania organów państwa polskiego w zakresie wspierania 

aktywności zawodowej na terenach rolniczych oraz działania w zakresie wspierania rozrodczości 

i powiązanych z tym problemów tj. elastyczność rynku pracy itd. Takie działania są czynnikiem 
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decydującym w dużej mierze o zachowaniach rodzin w zakresie ilości posiadanego potomstwa. 

7.5. Polityka samorządów 

Na tym poziomie istotne są działania samorządów (w szczególności gminy) w zakresie 

zaspokajania potrzeb społecznych tj. praca, mieszkalnictwo, bezpieczeństwo, aktywność 

pozazawodowa itd. (czynnik pośrednio działający na prognozowaną liczbę ludności na terenie 

gminy poprzez stwarzanie możliwości rozwoju bez konieczności opuszczania gminy oraz poprzez 

zapewnienie szeroko pojmowanego bezpieczeństwa). 

7.6 Migracje 

W gminie Poniatowa w latach 2008-2017 utrzymywało się ujemne saldo migracji. Z danych 

GUS wynika, że na koniec 2017 roku saldo wyniosło -99, największy odpływ ludności, w badanym 

okresie, nastąpił na koniec 2013 roku, gdy saldo wyniosło -131. Najwyższy wskaźnik w 2017 roku 

miały zameldowania ze wsi (47 osób) oraz wymeldowania do miast (108 osób).  

7.7. Struktura gospodarki 

Zgodnie z danymi GUS z lat 2008-2017 w gminie Poniatowa stopniowo wrastała liczba 

podmiotów gospodarczych. Na koniec roku 2008 w gminie funkcjonowało 905 podmiotów, a w 

2018 roku liczba podmiotów wzrosła do 1028, z czego aż 95,9% stanowią podmioty gospodarcze 

sektora prywatnego. Ponad 73% wszystkich podmiotów stanowią osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą, 4,7% to spółki handlowe a 0,7% to spółki handlowe z udziałem kapitału 

zagranicznego. Spośród wszystkich podmiotów ponad 95,5% stanowią firmy zatrudniające do 9 

osób. Ponad 3,6% stanowią podmioty zatrudniające od 10 do 49 osób. Na terenie gminy znajduje 

się również 8 podmiotów zatrudniające od 50 do 249.  

Na obszarze objętym zmianą Studium zlokalizowane są największe zakłady produkcyjno-

usługowe w gminie, zgrupowane na terenach dawnych zakładów "EDA" oraz w rejonie ul. 

Rozwojowej, Szkolnej i Kraczewickiej. Tereny dawnych zakładów "EDA" wchodzą w skład 

Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 

7.8. Bezrobocie 

Zgodnie z danymi GUS liczba bezrobotnych na koniec 2016 roku w gminie Poniatowa 

wyniosła 865 osób, co stanowiło 9,8% wszystkich mieszkańców w wieku produkcyjnym. 

Na przestrzeni ostatnich 10 lat jest to najniższy zanotowany poziom bezrobocia. Najniższy poziom 

bezrobocia zanotowano w latach 2009-2011, gdy w wskaźnik wynosił 13,4%. Od roku 2011 

obserwowany jest stały spadek liczby bezrobotnych. 

7.9. Edukacja 

Na obszarze zmiany Studium funkcjonuje jedno przedszkole miejskie w Poniatowej oraz jedno 

przedszkole niepubliczne. W zakresie szkolnictwa podstawowego, na obszarze zmiany Studium 

znajdują się dwie szkoły podstawowe publicznych prowadzone przez samorząd gminny, 

w Poniatowej i Poniatowej Wsi. Edukację gimnazjalną zapewnia gimnazjum publiczne 
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w Poniatowej, jednak w związku z reformą szkolnictwa będzie ono wygaszone z końcem sierpnia 

2019 r. Edukację ponadpodstawową świadczy Zespoły Szkół w Poniatowej, w ramach którego 

funkcjonują: liceum ogólnokształcące, technikum, zespół szkół zawodowych i szkoły dla dorosłych.  

Współczynnik skolaryzacji brutto12 w całej gminie Poniatowa dla szkolnictwa podstawowego 

na koniec roku 201613 wyniósł 93,21%, a dla szkolnictwa gimnazjalnego 90,05%. Współczynniki 

są zbliżone od średniego poziomu dla powiatu opolskiego (odpowiednio 93,13% i 95,18%) oraz 

województwa lubelskiego (94,47% i 98,27%). 

7.10. Opieka medyczna 

Podstawowa opieka zdrowotna na terenie miasta i gminy świadczona jest przez: Szpital 

Powiatowy SPZOZ w Opolu Lubelskim, obiekt szpitalny w Poniatowej przy ul. Fabrycznej. 

Na obszarze zmiany Studium zlokalizowana jest jedna przychodnia lekarska podległa 

samorządowi oraz jeden żłobek. 

Na obszarze zmiany Studium funkcjonuje również Samodzielne Publiczne Sanatorium 

Gruźlicy i Chorób Płucnych przy ul. Fabrycznej oraz Ośrodek Pomocy Społecznej. 

7.11. Kultura i sport 

Głównym organizatorem wydarzeń kulturalnych na obszarze zmiany Studium jest Centrum 

Kultury, Promocji i Turystyki w Poniatowej, prowadzące również Klub Kultury w Poniatowej Wsi. 

Oferta kulturalna obejmuje organizację imprez, koncertów, wystaw, konkursów itp. Ponadto 

na obszarze zmiany Studium zlokalizowane są: Kino-Teatr Czyn, Miejsko-Gminna Biblioteka 

Publiczna. 

Działalność sportowo-rekreacyjna na obszarze zmiany Studium prowadzona jest przez 

Ośrodek Sportu i Rekreacji. Na obszarze podległym OSiR znajdują się: kryta pływalnia, zalew 

o powierzchni 1,8 ha, w skład którego wchodzi: pływalnia o wymiarach 50 x 25 m, z brodzikiem; 

plac zabaw dla dzieci; plaża piaszczysta i trawiasta; boisko do siatkówki plażowej; zjeżdżalnia 

wodna; w zimie lodowisko, w wypożyczalnia sprzętu wodnego, stadion sportowy, obejmujący: 

boisko trawiaste do piłki nożnej, boisko treningowe do piłki nożnej, boiska do koszykówki 

i siatkówki oraz pawilon socjalny. Ponadto na obszarze zmiany Studium znajdują się boiska 

sportowe Poniatowej Wsi i Dąbrowie Woronowskiej, z których korzystają Ludowe Zespoły 

Sportowe. 

7.12. Turystyka 

Gmina posiada sprzyjające uwarunkowania do rozwoju oferty turystycznej, 

których najważniejszymi elementami są: 

− zbiorniki wodne położone w sąsiedztwie centrum miasta oraz obszary leśne, 

− kolej wąskotorowa należąca do Nałęczowskiej Kolei Dojazdowej, 

                                                
12

 Relacja liczby osób uczących się (stan na początku roku szkolnego) na danym poziomie kształcenia (niezależnie od wieku) do liczby 
ludności (stan w dniu 31 XII) w grupie wieku określonej jako odpowiadająca temu poziomowi nauczania. 
13

 wg danych GUS na rok 2013 
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− zespół pałacowo–parkowy w Kraczewicach (Dom Muzyki), 

− kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kraczewicach, 

− miejsce pamięci ERNTEFEST („Krwawe Dożynki”), 

− Izba Pamięci Aptekarskiej w Poniatowej, 

− mini muzeum w Kraczewicach, 

− czarny szlak rowerowy „Nitką kolejki wąskotorowej”, 

− zespół dworsko-parkowy z pozostałościami parku ze stawem i kanałem nawadniającym 

w Niezabitowie, 

− kaplica dworska pod wezwaniem NMP Królowej Świata w Kowali. 

Zgodnie z danymi GUS14 w gminie funkcjonują 3 całoroczne turystyczne obiekty noclegowe, w tym 

2 hotele, które oferują łącznie 153 miejsca noclegowe. 

Na obszarze gminy, z uwagi na stan i jakość środowiska przyrodniczego i kulturowego, istnieją 

bardzo dobre warunki do rozwoju agroturystyki. Obecnie w gminie poza noclegami w hotelach 

dostępne są również miejsca noclegowa w gospodarstwach agroturystycznych. Należy jednak 

dążyć do zwiększenia ich ilości. 

Punkt Informacji Turystycznej działa przy Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Poniatowej, 

przy ul. Fabrycznej 1. 

8. Zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia 

Zapewnienie bezpieczeństwa ludności i jej mienia należy do obowiązków policji oraz straży 

pożarnej. Na obszarze zmiany Studium znajduje się Komisariat Policji w Poniatowej, Posterunek 

Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Poniatowej oraz Ochotnicze Straże Pożarne w Dąbrowie 

Wronowskiej i Poniatowej Wsi. Na obszarze zmiany Studium nie ma zakładów zakwalifikowanych 

do grupy o dużym ryzyku i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnych awarii przemysłowych. 

Istotnym zagadnieniem jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa lokalnej społeczności. Wiąże 

się to z dostosowaniem przestrzeni w taki sposób, aby jej charakter stał się bardziej uspołeczniony, 

czyli przyjazny mieszkańcom. Działania mające na celu poprawienie poczucia bezpieczeństwa 

ludności to np. lokalizowanie dodatkowego oświetlenia w rejonie osiedli mieszkaniowych, jak 

i przestrzeganie odpowiednich gabarytowo form małej architektury oraz form zieleni.  

9. Potrzeby i możliwości rozwoju gminy 

Potrzeby i możliwości rozwoju obszary zmiany Studium zostały ujęte w szerszym kontekście – 

gminy Poniatowa, w rozdziale VII. 
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10. Stan prawny gruntów 

Powierzchnia gminy Poniatowa wynosi ok. 8 454 ha. Zgodnie z danymi GUS15 grunty 

komunalne mają powierzchnię ok. 264 ha, czyli ok. 3% ogólnej powierzchni gminy. Grunty leśne 

stanowiące własność Skarbu Państwa zajmują powierzchnię ok. 712 ha, czyli ok. 9,5% ogólnej 

powierzchni gminy. 

11. Występowanie obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów 

odrębnych 

Na obszarze zmiany Studium występują obiekty objęte ochroną na podstawie przepisów 
odrębnych: 

1) obszary chronione na podstawie ustawy o ochronie przyrody: 

− Chodelski Obszar Chronionego Krajobrazu, (opisany w Rozdziale V, pkt 3.1.1, ppkt 1), 

− specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 „Opole Lubelskie” (PLH 060054), (opisany 

w Rozdziale V, pkt 3.1.1, ppkt 4); 

2) lasy ochronne występujące w południowo-zachodniej części miasta Poniatowa o kategorii 

ochronności: cenne fragmenty rodzimej przyrody oraz w miastach i wokół miast; 

3) obiekty i tereny wpisane do rejestru zabytków, (opisane w Rozdziale V, pkt 3.2). 

12. Występowanie obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych 

Na obszarze zmiany Studium nie udokumentowano występowania obszarów naturalnych 

zagrożeń geologicznych, w tym osuwisk.  

13. Występowanie udokumentowanych złóż kopalin, zasobów wód 
podziemnych, udokumentowanych kompleksów podziemnego składowania 
dwutlenku węgla oraz terenów górniczych 

13.1. Udokumentowane złoża kopalin oraz tereny górnicze ustalone na podstawie 
przepisów odrębnych 

Na obszarze zmiany Studium nie występują udokumentowane złoża kopalin oraz tereny 

i obszary górnicze. 

13.2. Wody powierzchniowe 

Obszar zmiany Studium w całości należy do dorzecza Wisły, zlewni Chodelki i w małym 

fragmencie do zlewni Bystrej. Obszar odwadniany jest głównie przez prawobrzeżne dopływy 

Chodelki: Poniatówkę, Wronówkę oraz bezimienny ciek spod Kraczewic.  

Największymi zbiornikami wodnymi na obszarze zmiany Studium są kompleks stawów w dnie 

doliny Poniatówki (Młynki Kraczewskie, Pachanki Wronowskie) oraz zbiornik zaporowy 

na bezimiennym cieku w Poniatowej (Zalew Poniatowa). 
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13.3. Jednolite Części Wód Powierzchniowych 

Obszar zmiany Studium położony jest w granicach jednostek planistycznych gospodarowania 

wodami – jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP): 

1. Poniatówka o kodzie PLRW20006237449, która stanowi części scalonej części wód 

SW0105, w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły oceniona jako 

naturalna część wód w stanie złym, zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, 

jakim jest dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny; 

2. Bystra do dopł. spod Wąwolnicy o kodzie PLRW200062386, która stanowi części scalonej 

części wód SW0107, w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły 

oceniona jako naturalna część wód w stanie złym, zagrożona nieosiągnięciem celu 

środowiskowego, jakim jest dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny; 

3. Chodelka do dopł. spod Wronowa o kodzie PLRW20006237436, która stanowi części 

scalonej części wód SW0104, w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 

Wisły oceniona jako naturalna część wód w stanie złym, zagrożona nieosiągnięciem celu 

środowiskowego, jakim jest dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny; 

4. Chodelka od dopł. spod Wronowa do ujścia o kodzie PLRW2000923749, która stanowi 

części scalonej części wód SW0105, w Planie gospodarowania wodami na obszarze 

dorzecza Wisły oceniona jako naturalna część wód w stanie złym, zagrożona 

nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan ekologiczny i dobry stan 

chemiczny. 

13.4. Udokumentowane kompleksy podziemnego składowania dwutlenku węgla 

Na obszarze zmiany Studium nie występują udokumentowane kompleksy podziemnego 

składowania dwutlenku węgla. 

13.5. Wody podziemne 

Obszar zmiany Studium położony jest w granicach proponowanego obszaru ochronnego 

Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP)nr 406 (Lublin), opisanym w Rozdziale V, pkt 

3.1.3, ppkt 4. 

W hydrogeologicznym podziale Polski, gmina Poniatowa zaliczana jest do regionu lubelsko - 

radomskiego, podregionu lubelskiego. Stwierdza się tu obecność dwóch poziomów wodonośnych 

pozostających w stałym związku hydraulicznym: kredowego i czwartorzędowego. Występowanie 

wód piętra czwartorzędowego ograniczone jest zazwyczaj do dolin rzecznych oraz do partii 

wierzchowinowych, gdzie nierówności podłoża kredowego maskowane są przez utwory 

czwartorzędu. Zwierciadło tych wód jest swobodne i występuje zwykle na głębokości 2-8 m; 

warstwę wodonośną tworzą przede wszystkim holoceńskie namuły i piaski rzeczne - w dolinach 

rzek oraz plejstoceńskie piaski akumulacji wodno lodowcowej - w obszarach pozadolinnych. 

Główny, użytkowy poziom wodonośny tworzą wody piętra kredowego. Są one eksploatowane 

przez większość studni kopanych i głębinowych na obszarze gminy. Warstwę wodonośną stanowią 
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silnie uszczelinione opoki, wapienie i kreda pisząca górnego mastrychtu. Wody podziemne tego 

piętra mają charakter wód szczelinowo - warstwowych ich zwierciadło jest najczęściej swobodne. 

Głębokość występowania pierwszego horyzontu wód podziemnych na obszarze gminy jest różna, 

zależna od ukształtowania powierzchni topograficznej i charakteru budowy geologicznej; zmienia 

się od 2-5 m. w strefie zboczy dolin, do ponad 20 m na wierzchowinach. Płytkie wody gruntowe 

narażone są na skażenia pochodzące z użytkowania terenu; w utworach o dobrej 

przepuszczalności mają zmieniony skład chemiczny a niekiedy bakteriologiczny zaś wody 

położone głębiej i izolowane od zewnętrznych wpływów osadami nieprzepuszczalnymi, cechują się 

wysokimi parametrami jakościowymi. 16 

Obszar zmiany Studium zlokalizowany jest w obrębie jednostki Jednolitych Części Wód 

Podziemnych kod PLGW200088 w regionie wodnym Środkowej Wisły. Jednostka charakteryzuje 

się dobrym stanem ilościowym i chemicznym oraz jest niezagrożona niespełnieniem celów 

środowiskowych. 

14. Stan systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym stopnia 
uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej oraz 
gospodarki odpadami 

14.1. Stan systemu komunikacji 

Przez obszar zmiany Studium przebiega droga wojewódzka nr 832 relacji Opole Lubelskie - 

doga wojewódzka nr 747 w okolicach Bełżyc. Droga nr 832 w granicach zmiany Studium przebiega 

ulicami: Opolską i Młynki.  

Przez obszar zmiany Studium przebiegają także drogi powiatowe zarządzane przez Zarząd 

Dróg Powiatowych w Opolu Lubelskim. Są to: 

− 2237L Poniatowa - Kraczewice - Szczuczki (m.in. ul. Kraczewicka), 

− 2630L Poniatowa - Chodel (m.in. ul. Fabryczna), 

− 2552L Wąwolnica - Poniatowa (ul. Nałęczowska) 

− 2646L ul. 1 Maja, 

− 2648L ul. Młodzieżowa, 

− 2649L ul. Słoneczna, 

− 2650L ul. Szkolna, 

− 2619L Darowane - Poniatowa, 

− 2618L Opole Lubelskie- Grabówka - Plizin – Dąbrowa, 

− 2241L Poniatowa Wieś - Stoczki – Kierz, 

− 2242L dr. woj. 832 - Wronów - Dąbrowa. 

Uzupełnieniem układu komunikacyjnego obszaru zmiany Studium są drogi gminne publiczne, 

niepubliczne oraz wewnętrzne. Do najważniejszych dróg gminnych należy zaliczyć: ul. Rozwojową, 
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ul. Szkolną, ul. 11 Listopada, ul. Modrzewiową, ul. Przemysłową, al. Wojska Polskiego, ul. 

Lubelską oraz drogi we wsiach Kraczewice Rządowe, Poniatowa Wieś, Kolonia Poniatowa, Plizin, 

które spajają układ komunikacyjny dróg wyższych kategorii. 

Do najważniejszych problemów komunikacyjnych obszaru objętego zmianą Studium, należy 

zaliczyć brak dogodnego połączeni komunikacyjnego na wschód od centrum miasta, łączącego 

drogę wojewódzką z ul. Kraczewicką, pozwalającego wyprowadzić ruch poza ul. Nałęczowską 

i Fabryczną. Niezadowalający jest również stan dróg, szczególnie na obszarach wiejskich objętych 

zamianą Studium, na których występują drogi gruntowe, lub jedynie utwardzone tłuczniem. 

Na obszarze zmiany Studium zlokalizowana jest nieczynna linia kolejowa Nałęczów - Opole 

Lubelskie (odgałęzienie z Rozalina) wraz z przystankiem w Poniatowej (ul. Kolejowa) będące 

elementem Nałęczowskiej Kolei Dojazdowej. Od linii istnieje także odgałęzienie prowadzące do 

byłych zakładów "EDA". Linia jest niezelektryfikowana i posiada jeden tor. 

14.2. Zaopatrzenie w wodę 

Obszar zmiany Studium zaopatrywany jest w wodę pochodzącą z ujęć zlokalizowanych 

w Poniatowej, przy ul. Krótkiej 2, Koloni Poniatowej, Poniatowej Wsi oraz Dąbrowie Wronowskiej. 

Tereny na których zlokalizowane są studnie zgodnie z przepisami odrębnymi objęte są strefami 

bezpośredniej ochrony ujęć wód podziemnych. Na obszarze zmiany Studium nie zostały 

wyznaczone pośrednie strefy ochrony ujęć wód podziemnych.  

Zgodnie z danymi gminy na 2018 r. długość sieci wodociągowej wynosiła 86,5 km, w tym na 

terenie miasta 30,2 km a na obszarach wiejskich 56,3 km. Zgodnie z danymi GUS na koniec 2017 

r. procent ludności korzystającej z sieci wodociągowej w gminie wyniósł 87,4%. 

14.3. Odprowadzanie ścieków 

Ścieki z obszaru zmiany Studium odprowadzane są za pośrednictwem sieci kanalizacyjnej 

do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Poniatowej przy ul. Opolskiej 4 lub do zbiorników 

bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Do oczyszczalni trafiają zarówno ścieki 

przemysłowe z zakładów pracy, jaki i ścieki bytowo gospodarcze. Oczyszczone ścieki 

odprowadzane są do bezimiennego cieku spod Kraczewic biegnącego w pobliżu oczyszczalni. 

Zgodnie z danymi gminy na 2018 r. długość sieci kanalizacyjnej wynosiła 41,3 km, w tym 

na terenie miasta 23,1 km a na obszarach wiejskich 18,2 km. Zgodnie z danymi GUS na koniec 

2017 r. procent ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej w gminie wyniósł 67,7%. 

Usuwanie nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych zgodnie z Regulaminem 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poniatowa17. W przypadku wyposażenia 

nieruchomości w przydomową oczyszczalnię ścieków usuwanie osadów ściekowych winno 

odbywać się zgodnie z instrukcją eksploatacyjną oczyszczalni.  
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 Uchwała nr XXXVII/243/17 Rady Miejskiej w Poniatowej z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Poniatowa 
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14.4. System elektroenergetyczny 

Na terenie objętym zmianą Studium zlokalizowane są dwa Główne Punkty Zasilania w energię 

elektroenergetyczną: "Poniatowa EDA" zlokalizowana w Poniatowej przy ul. Przemysłowej 

i "Poniatowa" zlokalizowana w Poniatowej Wsi. Przez teren objęty zmianą Studium przebiegają 

cztery odcinki linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia 110kV: Poniatowa - Poniatowa EDA, 

Poniatowa - Bełżyce, Poniatowa EDA - Opole Lubelskie, Poniatowa - Puławy Rudy. Sieć 

dystrybucyjną tworzą linie średniego i niskiego napięcia wraz ze stacjami transformatorowymi, 

które występują zarówno w formie linii napowietrznych, jak i podziemnych. 

14.5. Gospodarowanie odpadami 

Gmina Poniatowa przynależy do regionu centralno-zachodniego gospodarowania odpadami 

województwa lubelskiego zgodnie Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego18. 

Wg. GUS na koniec 2017 r. średnia roczna ilość wytwarzanych zmieszanych odpadów 

komunalnych na mieszkańca wyniosła 132,4 kg. 

Gospodarka odpadami na obszarze zmiany Studium odbywa się zgodnie z Regulaminem 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poniatowa.  

Na obszarze objętym zmianą Studium zlokalizowane jest składowisko odpadów innych niż 

niebezpieczne w obrębie Poniatowa Wieś. Składowisko składa się z dwóch niecek o łącznej 

powierzchni 2,27 ha. Jedna z niecek o powierzchni 0,57 ha przeznaczona na odpady przemysłowe 

(niebezpieczne) jest już zamknięta. Druga niecka o powierzchni 1,70 ha była czynna do końca 

czerwca 2018 roku. Od lipca 2018 roku planowana jest rekultywacja niecki. W Planie Gospodarki 

Odpadami dla Województwa Lubelskiego składowisko zostało wskazane jako instalacja zastępcza 

dla regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych: Zakład Zagospodarowania 

Odpadów, Lasy ul. Jodłowa 70, Kraśnik. 

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie składowiska opadów 

w Poniatowej Wsi. 

14.6. System gazowniczy 

Przez teren objęty zmianą Studium przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia DN 700 relacji 

Rozwodów - Końskowola wraz z odgałęzieniem DN 250 do Stacji pomiarowej Poniatowa, gazociąg 

DN 250 relacji Poniatowa - Felin oraz gazociąg zasilający DN 100 do Stacji redukcyjno - 

pomiarowej Poniatowa. Sieć dystrybucyjna na terenie obszaru objętego zmianą Studium oparta 

jest o gazociągi średniego i niskiego ciśnienia oraz Stacje redukcyjno - pomiarową Poniatowa 

położoną poza granicami zmiany Studium.  
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Ogólna długość sieci gazowej w gminie wg. GUS na koniec 2017 r. wynosiła 116,470 km, 

w tym 19,821 km sieci przesyłowej. Zgodnie z danymi GUS ok. 84,1% mieszkańców gminy 

korzysta z sieci gazowej. 

15. Zadania służące realizacji ponadlokalnych celów publicznych 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego19 na obszarze objętym 

zmianą Studium wskazuje następujące zadanie inwestycyjne celu publicznego o znaczeniu 

ponadlokalnym: 

− rozbudowa krajowej sieci przesyłu gazu DN 700 Rozwodów - Końskowola - Wronów, 

−  budowa SOR wraz z wyposażeniem i lądowiskiem przy Powiatowym Centrum Zdrowia 

w Opolu Lubelskim (lokalizacja w Poniatowej). 

16. Wymagania dotyczące ochrony przeciwpowodziowej 

Obszar objęty zmianą Studium nie został objęty mapami zagrożenia powodziowego i mapami 

ryzyka powodziowego, które zostały opracowane w ramach projektu "Informatyczny System 

Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami" (ISOK) przez Instytut Meteorologii 

i Gospodarki Wodnej PIB - Centra Modelowania Powodzi i Suszy w Gdyni, Poznaniu, Krakowie 

i we Wrocławiu.  

Za działania związane z ochroną przeciwpowodziową odpowiada, zgodnie z ustawą Prawo 

wodne, dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich (RZGW). 
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 Uchwała Sejmiku Województwa Lubelskiego Nr XI/162/2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego 
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IX. KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA 
OBSZARU ZMIANY STUDIUM 

 

1. Kierunki zmian w strukturze przestrzennej miasta oraz w przeznaczeniu 
terenów, w tym wynikające z audytu krajobrazu, uwzględniające bilans 
terenów przeznaczonych pod zabudowę 

Z uwagi na uwarunkowania środowiska, uwarunkowania społeczno – demograficzne 

i pełnione przez obszar zmiany Studium funkcje, proponowane zmiany koncentrują się przede 

wszystkim w następujących kierunkach: 

− wielofunkcyjny rozwój centrum miasta, 

− tworzenie zwartych obszarów przeznaczonych pod zabudowę na obszarze miasta 

i na obszarach wiejskich, 

− kontynuacja rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą, 

− zachowanie istniejących terenów zielonych, 

− ochronę terenów otwartych, w tym rolnych, przed zainwestowaniem, 

− rozwój i utrzymanie infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej, 

− zwiększenie stopnia małej retencji wodnej. 

Kierunki rozwoju przestrzennego obszaru zmiany Studium wskazano w oparciu o: 

− aktualny stan zagospodarowania; 

− obowiązujące Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego oraz Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego; 

− warunki fizjograficzne; 

− warunki dostępności komunikacyjnej; 

− konieczność ochrony wartości środowiska przyrodniczego; 

− konieczność ochrony wartości środowiska kulturowego oraz ochrony krajobrazu; 

− rejony największego zainteresowania inwestorów; 

− wyniki bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę. 

W celu uporządkowania struktury układów przestrzennych nowych osiedli mieszkaniowych 

należy dążyć do wykształcenia obszarów integrujących i wpływających na tworzenie społeczności 

lokalnych. Rozwój zabudowy powinien następować w oparciu o istniejące i projektowane ciągi 

komunikacyjne i punkty widokowe, dominanty kompozycji przestrzennej, charakterystyczne 

obiekty. 

Zaleca się lokalizację nowych inwestycji przede wszystkim w zasięgu terenów, na których już 

istnieje infrastruktura techniczna, jest planowana do realizacji w najbliższych latach lub najłatwiej 

ją rozbudować.  

 

Dla obszaru zmiany Studium nie został sporządzony audyt krajobrazowy w myśl ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem 

kierunkowym, określającym kierunki rozwoju gminy na kolejne 30 lat, tj. na lata 2019 - 2049. 

Wyznaczone obszary lokalizowania poszczególnych funkcji w tymże dokumencie określają 

kierunek rozwoju, a w swoich granicach mieszczą nie tylko wskazaną funkcję zabudowy ale 

również elementy niezbędne do funkcjonowania takiego terenu, tj. przede wszystkim obszary 

związane z komunikacją (drogi, parkingi i garaże, ciągi piesze, miejsca postojowe stałe i czasowe 

itp.), jak również różnego rodzaju tereny zielone (skwery, parki, place zabaw dla dzieci, ogrody 

dziecięce, tereny wypoczynku osiedlowego miejsca z przyrządami dla ćwiczeń dla dorosłych) oraz 

infrastrukturę techniczną niezbędną do funkcjonowania tego terenu. 

Dla każdego obszaru wyznaczonego w granicach zmiany Studium został określony katalog 

przeznaczeń. Należy zatem przyjąć, że obszary oznaczone na rysunku Studium stanowią tereny 

brutto danej jednostki wraz z elementami towarzyszącymi, o których mowa powyżej. Szczegółowy 

podział w ramach danego obszaru na poszczególne przeznaczenia następuje w drodze 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Obszary wskazane w zmianie Studium, uwzględniają bilans terenów przeznaczonych pod 

zabudowę, o którym mowa w części dotyczącej uwarunkowań, przy jednoczesnym uwzględnieniu: 

− lokalizacji urządzeń, obiektów i terenów towarzyszących danej funkcji (tzw. teren brutto), 

− przeciętnych wskaźników urbanistycznych przyjętych dla poszczególnych terenów, 

− kierunków rozwoju gminy, 

− perspektywy 30 lat, dla których został przewidziany rozwój gminy w niniejszym studium, tj. 

okres od 2019 r. do 2049 r., 

− niepewności procesów rozwojowych wyrażającą się możliwością zwiększenia zapotrzebowania 

do wyników analizy nie więcej niż o 30%. 

Przyjęte w zmianie Studium kierunki zmian w zagospodarowaniu przestrzennym wiążą się z 

określonymi standardami urbanistycznymi, stanowiącymi miarę jakości przestrzeni otwartej i 

zurbanizowanej. Kierunki oraz wskaźniki dotyczące zagospodarowania i użytkowania terenów 

zostały opracowane przy uwzględnieniu bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę, o którym 

mowa w części dotyczącej uwarunkowań. Na potrzeby bilansowania przyjęto, iż wskaźniki 

określone w studium mają charakter wartości maksymalnych, które powinny być ustalane w 

skrajnych przypadkach. Posługiwano się wartością przeciętną, a przeciętne wartości 

poszczególnych wskaźników powinny być niższe od maksymalnych. I tak, w przypadku 

intensywności zabudowy, wartości wyższe spodziewane są w mieście, natomiast na terenach 

wiejskich, zabudowa powinna mieć charakter bardzie ekstensywny, a tym samym wskaźniki 

dotyczące intensywności zabudowy będą niższe. 

Nie przyjmowano do obliczeń bilansowych maksymalnych wartości wskaźników 

urbanistycznych, ustalonych w części kierunki. 

Powierzchnie użytkowe określone w rozdziale VII bilansują się na obszarze objętym zmianą 
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Studium odpowiednio: 

− dla zabudowy mieszkaniowej w obszarach: zabudowy śródmiejskiej (1.MU), zabudowy 

wielorodzinnej (1.MW), zabudowy jednorodzinnej (1.MN), zabudowy wiejskiej (1.MNW), 

zabudowy zagrodowej (1.RM), rolniczych z dopuszczeniem zabudowy (1.R.2), 

− dla zabudowy usługowej w obszarach: zabudowy usługowej (1.U), usług publicznych (1.UP), 

usług turystyki (1.UTa, 1.UTb), usług sportu i rekreacji (1.US) oraz w części w obszarach 

aktywności gospodarczej (obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług) (1.PU), 

zabudowy śródmiejskiej (1.MU), zabudowy wielorodzinnej (1.MW), zabudowy jednorodzinnej 

(1.MN), zabudowy wiejskiej (1.MNW), zabudowy zagrodowej (1.RM), 

− dla zabudowy produkcyjnej, w części w obszarach aktywności gospodarczej (obiektów 

produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług) (1.PU). 

 

W zmianie Studium określono rejony lokalizowania poszczególnych funkcji: 

− 1.MU – obszary zabudowy śródmiejskiej, 

− 1.MW – obszary zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 

− 1.MN – obszary zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

− 1.MNW – obszary zabudowy wiejskiej, 

− 1.RM - tereny zabudowy zagrodowej, 

− 1.U – obszary zabudowy usługowej, 

− 1.UP – obszary usług publicznych, 

− 1.UT - obszary usług turystyki, 

− 1.US – obszary usług sportu i rekreacji, 

− 1.PU – obszary aktywności gospodarczej (obiektów produkcyjnych, składów i magazynów 

oraz usług), 

− 1.EF - obszary elektrowni fotowoltaicznych, 

− 1.R.1 – obszary rolnicze, 

− 1.R.2 - obszary rolnicze z dopuszczeniem zabudowy, 

− 1.RU - obszary obsługi produkcji rolnej w gospodarstwach rolnych, 

− 1.ZL – lasy, 

− 1.RZL - obszary zalesień, 

− 1.ZP – obszary zieleni urządzonej, 

− 1.ZD – obszary ogrodów działkowych, 

− 1.ZC – cmentarze, 

− 1.ZCn – cmentarze - zamknięte, 

− 1.ZN – obszary zieleni, 

− 1.WS – wody powierzchniowe śródlądowe, 

− 1.KP - plac, 
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− 1.KS - obszary obsługi komunikacji, 

− 1.E – obszary infrastruktury technicznej – elektroenergetyka, 

− 1.G – obszary infrastruktury technicznej – gazownictwo, 

− 1.W – obszary infrastruktury technicznej – wodociągi, 

− 1.K – obszary infrastruktury technicznej – kanalizacja, 

− 1.T – obszary infrastruktury technicznej – telekomunikacja, 

− 1.C – obszary infrastruktury technicznej – ciepłownictwo, 

− KDG – drogi i ulice klasy głównej, 

− KDZ – drogi i ulice drogi klasy zbiorczej, 

− KDL – drogi i ulice klasy lokalnej, 

− KDD – drogi i ulice klasy dojazdowej. 

2. Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, 
uwzględniające bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę 

Przyjęte w zmianie Studium kierunki zmian w zagospodarowaniu przestrzennym wiążą się 

z określonymi standardami urbanistycznymi, stanowiącymi miarę, jakości przestrzeni otwartej 

i zurbanizowanej. Określone w zmianie Studium parametry i wskaźniki urbanistyczne stanowią 

wartości optymalne. Zaleca się, aby jako wytyczną dla sporządzanych miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego przyjmować parametry i wskaźniki urbanistyczne większe 

w zakresie wielkości działek budowlanych oraz powierzchni biologicznie czynnej i mniejsze 

w zakresie intensywności wykorzystania terenu. 

Użyte w niniejszej zmianie Studium określenia i pojęcia, na potrzeby niniejszego dokumentu 

należy rozumieć w następujący sposób: 

1) urządzenia towarzyszące – urządzenia budowlane, budynki garażowe, gospodarcze 

i higieniczno-sanitarne oraz obiekty małej architektury, dojścia, dojazdy, parkingi; 

2) powierzchnia zabudowy – powierzchnia terenu zajęta przez budynek w stanie 

wykończonym, liczoną w rzucie przyziemia mierzonego na wysokości 1 m; 

3) infrastruktura techniczna - zlokalizowane pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewody, 

urządzenia i obiekty wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, elektryczne, gazowe 

i telekomunikacyjne (rozdzielcze i dystrybucyjne), 

4) usługi nieuciążliwe – usługi niezaliczone do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco i 

mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z przepisami 

odrębnymi, 

5) usługi turystyki – usługi hotelarskie oraz wszystkie inne usługi świadczone turystom lub 

odwiedzającym. 

Ze względu na skalę opracowania rysunku Studium, dopuszcza się na etapie opracowania 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego korektę zasięgu poszczególnych funkcji do 

granic własności nieruchomości, jak również dopuszczalna jest korekta parametrów i wskaźników 
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urbanistycznych, zgodnie z uwagami zawartymi na końcu niniejszego punktu. Dla terenów, dla 

których uchwalone są akty prawa miejscowego dopuszcza się zachowanie wszelkich parametrów 

określonych w ww. aktach oraz dopuszcza się zachowanie istniejącego zagospodarowania 

o parametrach wyznaczonych w dokumentach planistycznych.  

Należy jednak zaznaczyć, iż zainwestowanie powinno uwzględniać wszelkie zasady i ograniczenia 

wynikające z aktualnych przepisów prawa, a w szczególności z zakresu: 

− ochrony środowiska i przyrody, 

− ochrony zabytków, dziedzictwa kulturowego, 

− ochrony przeciwpowodziowej, 

− infrastruktury technicznej, 

− systemów komunikacji drogowej, kolejowej, 

− przeszkód lotniczych. 

 

Zmiana Studium przyjmuje następujące kierunki i wskaźniki zagospodarowania terenów 

oraz użytkowania terenów dla poszczególnych funkcji: 

2.1. 1.MU – obszary zabudowy śródmiejskiej  

Obszary istniejącej oraz projektowanej zabudowy wielofunkcyjnej mieszkaniowej i usługowej w 

tym: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna, usługi nieuciążliwe wbudowane i 

wolnostojące, usługi publiczne, usługi turystyki, usługi sportu i rekreacji wraz z niezbędnymi 

urządzeniami towarzyszącymi, infrastrukturą techniczną, drogami i zielenią. 

Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: 

1. budowa lub rozbudowa istniejących obiektów powinna nawiązywać skalą i gabarytami, 

formą materiałami i kolorystyką do lokalnej tradycji budownictwa; 

2. zaleca się sytuowanie usług w parterach budynków; 

3. dopuszcza się sytuowanie usług w osobnych budynkach pod warunkiem dostosowania 

formy budynku do charakteru zabudowy istniejącej; 

4. nie dopuszcza się lokalizacji: usług uciążliwych, stacji paliw i handlu hurtowego; 

5. postuluje się eliminację zabudowy gospodarczej i garażowej o niskim standardzie oraz 

niskiej jakości architektonicznej; 

6. wszystkie przyszłe inwestycje, muszą uznać priorytet ochrony terenów mieszkaniowo-

usługowych, uciążliwość obiektów i urządzeń (hałas, emisja spalin itp.) nie może 

przekraczać dopuszczalnych norm na granicy działki zgodnie z przepisami odrębnymi; 

7. w przypadku lokalizacji funkcji usługowych zaleca się wydzielenie w obrębie własności 

miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo, 

dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych poza granicami własności; 
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8. obowiązuje zakaz lokalizacji inwestycji mogących zawsze znacząco i potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko z wyłączeniem zabudowy mieszkaniowej i usługowej, 

sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz inwestycji celu publicznego; 

9. dopuszcza się lokalizację parkingów. 

Parametry i wskaźniki urbanistyczne:  

1. wysokość zabudowy w zależności od lokalnych uwarunkowań w dostosowaniu 

do zabudowy sąsiedniej nie wyżej niż 18 m;  

2. powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 25% powierzchni działki budowlanej, 

przy czym w szczególnych przypadkach dopuszcza się ustalenie innej powierzchni 

biologicznie czynnej. 

2.2. 1.MW – obszary zabudowy wielorodzinnej 

Obszary istniejącej oraz projektowanej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, usług 

nieuciążliwych wbudowanych, usług sportu i rekreacji wraz z niezbędnymi urządzeniami 

towarzyszącymi, infrastrukturą techniczną, drogami i zielenią. 

Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: 

1. budowa lub rozbudowa istniejących obiektów powinna nawiązywać skalą i gabarytami, 

formą materiałami i kolorystyką do lokalnej tradycji budownictwa; 

2. zaleca się sytuowanie usług w parterach budynków; 

3. nie dopuszcza się lokalizacji: usług uciążliwych, stacji paliw i handlu hurtowego; 

4. wszystkie przyszłe inwestycje muszą uznać priorytet ochrony terenów mieszkaniowych, 

uciążliwość obiektów i urządzeń (hałas, emisja spalin itp.) nie może przekraczać 

dopuszczalnych norm na granicy działki zgodnie z przepisami odrębnymi; 

5. w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących obowiązuje wydzielenie w obrębie 

własności miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających 

okresowo; 

6. obowiązuje zakaz lokalizacji inwestycji mogących zawsze znacząco i potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko z wyłączeniem zabudowy mieszkaniowej, sieci i 

urządzeń infrastruktury technicznej oraz inwestycji celu publicznego; 

7. dopuszcza się lokalizację parkingów.  

Parametry i wskaźniki urbanistyczne:  

1. wysokość zabudowy nie większa niż 15 m; 

2. powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 30% powierzchni działki budowlanej. 

2.3. 1.MN – obszary zabudowy jednorodzinnej 

Obszary istniejącej oraz projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usług 

nieuciążliwych wbudowanych i wolnostojących, usług publicznych, usług sportu i rekreacji wraz z 

niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi, infrastrukturą techniczną, drogami i zielenią. 
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Jako funkcje uzupełniające dopuszcza się usługi publiczne oraz produkcję z wykluczeniem 

dużych obiektów przemysłowych pod warunkiem ograniczenia uciążliwości do granic terenu 

inwestycji. 

Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: 

1. budowa lub rozbudowa istniejących obiektów powinna nawiązywać skalą i gabarytami, 

formą materiałami i kolorystyką do lokalnej tradycji budownictwa; 

2. wszystkie przyszłe inwestycje muszą uznać priorytet ochrony terenów mieszkaniowych, 

uciążliwość obiektów i urządzeń (hałas, emisja spalin itp.) nie może przekraczać 

dopuszczalnych norm na granicy działki zgodnie z przepisami odrębnymi; 

3. w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących obowiązuje wydzielenie w obrębie 

własności miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających 

okresowo; 

4. obowiązuje zakaz lokalizacji inwestycji mogących zawsze znacząco i potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko z zastrzeżeniem zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz inwestycji celu publicznego; 

5. dopuszcza się lokalizację parkingów.  

Parametry i wskaźniki urbanistyczne: 

1. wysokość zabudowy nie większa niż 9 m; 

2. powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 40% powierzchni działki budowlanej; 

2.4. 1.MNW – obszary zabudowy wiejskiej 

Obszary istniejącej oraz projektowanej zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, 

hodowlanych i ogrodniczych, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usług nieuciążliwych 

wbudowanych i wolnostojących, usług sportu i rekreacji wraz z niezbędnymi urządzeniami 

towarzyszącymi, infrastrukturą techniczną, drogami i zielenią. Dopuszcza się agroturystykę 

Jako funkcje uzupełniające dopuszcza się usługi publiczne oraz produkcję z wykluczeniem 

dużych obiektów przemysłowych pod warunkiem ograniczenia uciążliwości do granic terenu 

inwestycji. 

Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: 

1. budowa lub rozbudowa istniejących obiektów powinna nawiązywać skalą i gabarytami, 

formą materiałami i kolorystyką do lokalnej tradycji budownictwa; 

2. wszystkie przyszłe inwestycje muszą uznać priorytet ochrony terenów mieszkaniowych, 

uciążliwość obiektów i urządzeń (hałas, emisja spalin itp.) nie może przekraczać 

dopuszczalnych norm na granicy działki zgodnie z przepisami odrębnymi; 

3. w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących obowiązuje wydzielenie w obrębie 

własności miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających 

okresowo; 
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4. obowiązuje zakaz lokalizacji inwestycji mogących zawsze znacząco i potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko z zastrzeżeniem zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz inwestycji celu publicznego; 

5. dopuszcza się lokalizację parkingów.  

Parametry i wskaźniki urbanistyczne: 

1. wysokość zabudowy nie większa niż 9 m; 

2. powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 40% powierzchni działki budowlanej; 

2.5. 1.RM – obszary zabudowy zagrodowej 

Obszary istniejącej oraz projektowanej zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, 

hodowlanych i ogrodniczych wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi, infrastrukturą 

techniczną, drogami i zielenią. Dopuszcza się agroturystykę. 

Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: 

1. budowa lub rozbudowa istniejących obiektów powinna nawiązywać skalą i gabarytami, 

formą materiałami i kolorystyką do lokalnej tradycji budownictwa; 

2. wszystkie przyszłe inwestycje muszą uznać priorytet ochrony terenów zabudowy 

zagrodowej, uciążliwość obiektów i urządzeń (hałas, emisja spalin itp.) nie może 

przekraczać dopuszczalnych norm na granicy działki zgodnie z przepisami odrębnymi; 

3. w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących obowiązuje wydzielenie w obrębie 

własności miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających 

okresowo; 

4. obowiązuje zakaz lokalizacji inwestycji mogących zawsze znacząco i potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko z zastrzeżeniem zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz inwestycji celu publicznego; 

5. dopuszcza się lokalizację parkingów.  

Parametry i wskaźniki urbanistyczne: 

1. wysokość zabudowy nie większa niż 9 m; 

2. powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 40% powierzchni działki budowlanej; 

2.6. 1.U – obszary zabudowy usługowej 

Obszary istniejących i projektowanych usług w tym usług nieuciążliwych (w tym handel o 

powierzchni sprzedaży poniżej 2000m², gastronomia, usługi turystyki) wraz z niezbędnymi 

urządzeniami towarzyszącymi, infrastrukturą techniczną, drogami i zielenią.  

Jako funkcje uzupełniające dopuszcza się usługi publiczne oraz lokale mieszkalne 

dla właścicieli, wbudowane w budynki o funkcji podstawowej. Nie dopuszcza się lokalizacji 

zabudowy mieszkaniowej w innej formie.  

Na obszarze położonym przy ul. Brzozowej w Poniatowej dopuszcza się lokalizację pawilonów 

dla osób korzystających z targowiska oraz dworca autobusowego. 
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Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: 

1. budowa lub rozbudowa istniejących obiektów powinna nawiązywać skalą i gabarytami, 

formą materiałami i kolorystyką do lokalnej tradycji budownictwa; 

2. obowiązuje wydzielenie w obrębie własności miejsc postojowych dla samochodów 

użytkowników stałych i przebywających okresowo, 

3. obowiązuje zakaz lokalizacji inwestycji mogących zawsze znacząco i potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko z wyłączeniem zabudowy usługowej, sieci i urządzeń 

infrastruktury technicznej oraz inwestycji celu publicznego; 

4. dopuszcza się lokalizację parkingów. 

Parametry i wskaźniki urbanistyczne:  

1. wysokość zabudowy nie większa niż 15 m w granicach administracyjnych miasta 

Poniatowa i nie większa niż 10 m na obszarach wiejskich; 

2. powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 20% powierzchni działki budowlanej. 

2.7. 1.UP – obszary usług publicznych 

Obszary istniejących i projektowanych ważniejszych usług publicznych na wydzielonych 

działkach związanych z: administracją, szkolnictwem, oświatą i wychowaniem, porządkiem 

publicznym, kulturą i sztuką, opieką zdrowotną i ratownictwem medycznym i inne wraz z 

niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi, infrastrukturą techniczną, drogami, zielenią. 

Jako funkcje uzupełniające dopuszcza się usługi, w tym usługi nieuciążliwe. 

Na terenie Powiatowego Centrum Zdrowia przy ul. Fabrycznej (1.UPu) dopuszcza się 

lądowisko dla helikopterów. 

Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: 

1. budowa lub rozbudowa istniejących obiektów powinna nawiązywać skalą i gabarytami, 

formą materiałami i kolorystyką do lokalnej tradycji budownictwa; 

2. obowiązuje wydzielenie w obrębie własności miejsc postojowych dla samochodów 

użytkowników stałych i przebywających okresowo; 

3. dopuszcza się lokalizację usług komercyjnych związanych bezpośrednio lub pośrednio z 

rodzajem usług publicznych; 

4. dopuszcza się lokalizację parkingów. 

Parametry i wskaźniki urbanistyczne:  

1. wysokość zabudowy nie większa niż 15 m; 

2. powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 20 % powierzchni działki budowlanej. 

2.8. 1.UT – obszary usług turystyki 

Obszary projektowanych usług turystyki, usług kultury, usług sportu i rekreacji, usług 

nieuciążliwych wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi, infrastrukturą techniczną, 

drogami i zielenią. 



128 

 

Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: 

1. dla obszaru oznaczonego symbolem 1.UTa obowiązuje przekształcenie 

i zagospodarowanie na cele turystyki, rekreacji, kultury i sportu budynku kolei dojazdowej 

i dawnych terenów urządzeń transportu kolejowego, 

2. dla obszaru oznaczonego symbolem 1.UTa obowiązuje zakaz budowy nowych budynków, 

zagospodarowanie zgodnie z ustaleniami zawartymi w Rozdziale V pkt 3.2.1. 

3. dla obszarów oznaczonych symbolem 1.UTb zagospodarowanie zgodnie z ustaleniami 

zawartymi w Rozdziale V pkt 3.2.2. i 3.4.3. 

4. obowiązuje wydzielenie w obrębie własności miejsc postojowych dla samochodów 

użytkowników stałych i przebywających okresowo, 

5. obowiązuje zakaz lokalizacji inwestycji mogących zawsze znacząco i potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko z wyłączenie zabudowy usługowej, sieci i urządzeń 

infrastruktury technicznej oraz inwestycji celu publicznego; 

6. dopuszcza się lokalizację parkingów. 

Parametry i wskaźniki urbanistyczne:  

1. wysokość zabudowy nie większa niż 9 m; 

2. powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 25% powierzchni działki budowlanej. 

2.9. 1.US – obszary usług sportu i rekreacji 

Obszary istniejących oraz projektowanych usług sportu i rekreacji wraz z niezbędnymi 

urządzeniami towarzyszącymi, infrastrukturą techniczną, drogami i zielenią. 

Jako funkcje uzupełniające dopuszcza się usługi nieuciążliwe i usługi turystyki. 

Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: 

1. budowa lub rozbudowa istniejących obiektów powinna nawiązywać skalą i gabarytami, 

formą materiałami i kolorystyką do lokalnej tradycji budownictwa; 

2. w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących obowiązuje wydzielenie w obrębie 

własności miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających 

okresowo; 

3. dopuszcza się lokalizację parkingów. 

Parametry i wskaźniki urbanistyczne: 

1. wysokość zabudowy nie większa niż 20 m; 

2. powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 20% powierzchni działki budowlanej. 

2.10. 1.PU – obszary aktywności gospodarczej (obiektów produkcyjnych, składów i 

magazynów oraz usług) 

Obszary istniejącej i projektowanej aktywności gospodarczej – obiekty produkcyjne, składy 

i magazyny oraz usługi (rzemiosło, handel hurtowy i detaliczny, działalność usługowo – 

produkcyjna i produkcyjna, działalność związana z wytwórczością i przetwórstwem, gospodarka 
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magazynowa, obsługa komunikacji samochodowej) wraz z urządzeniami towarzyszącymi, 

infrastrukturą techniczną, drogami, zielenią. 

Jako przeznaczenie uzupełniające dopuszcza się lokale mieszkalne dla właścicieli, 

wbudowane w budynki o funkcji podstawowej. Nie dopuszcza się lokalizacji zabudowy 

mieszkaniowej w innej formie.  

Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: 

1. obowiązuje wydzielenie w obrębie własności miejsc postojowych dla samochodów 

użytkowników stałych i przebywających okresowo; 

2. dopuszcza się lokalizację stacji paliw; 

3. dopuszcza się wyznaczenie pasa zieleni izolacyjnej, który minimalizowałby negatywne 

oddziaływanie wzdłuż granic terenu; 

4. dopuszcza się lokalizację parkingów. 

Parametry i wskaźniki urbanistyczne: 

1. wysokość zabudowy nie większa niż 16 m, za wyjątkiem obiektów i urządzeń, których 

wysokość wynika z wymagań technicznych (technologicznych); 

2. powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 10 % powierzchni działki budowlanej. 

2.9. 1.EF – obszary elektrowni fotowoltaicznych 

Projektowane obszary, na których dopuszcza się lokalizację ogniw fotowoltaicznych o mocy 

powyżej 100 kW, zarówno pojedynczych jak i w formie farm fotowoltaicznych wraz z urządzeniami 

towarzyszącymi, infrastrukturą techniczną, drogami, zielenią. 

Zasady zagospodarowania terenu: tereny wyłączone z nowej zabudowy kubaturowej 

za wyjątkiem budynków niezbędnych do obsługi ogniw fotowoltaicznych, urządzeń infrastruktury 

technicznej i dróg. 

Granica projektowanego obszaru tożsama jest z granicą strefy ochronnej związanej 

z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu teren. 

W granicach obszaru dopuszcza się utrzymanie i rozbudowę Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych. 

W granicach obszaru dopuszcza się utrzymanie i rozbudowę istniejącej stacji bazowej 

o parametrach zgodnych z przepisami odrębnymi i normami branżowymi. 

Parametry i wskaźniki urbanistyczne: wysokość zabudowy i ogniw fotowoltaicznych nie 

większa niż 6 m. 

2.10. 1.R1 – obszary rolnicze 

Istniejące obszary rolnicze rozumiane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie gruntów 

rolnych i leśnych z wyłączeniem ogrodów działkowych. 

Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:  

1. tereny wyłączone z zabudowy za wyjątkiem infrastruktury technicznej i dróg; 
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2. dopuszcza się zachowanie istniejącego zagospodarowania; 

2.11. 1.R2 – obszary rolnicze z dopuszczeniem zabudowy 

Istniejące obszary rolnicze rozumiane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie gruntów 

rolnych i leśnych z wyłączeniem ogrodów działkowych, na których dopuszcza się lokalizację 

zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych w ramach siedlisk 

wraz z urządzeniami towarzyszącymi, infrastrukturą techniczną, drogami, zielenią. 

Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:  

1. budowa lub rozbudowa istniejących obiektów powinna nawiązywać skalą i gabarytami, 

formą materiałami i kolorystyką do lokalnej tradycji budownictwa; 

2. dopuszcza się zachowanie istniejącego zagospodarowania; 

Parametry i wskaźniki urbanistyczne: 

1. wysokość zabudowy nie większa niż 9 m; 

2. powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 80% powierzchni działki budowlanej; 

2.12. 1.RU – obszary obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych 

Istniejące obszary obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych 

oraz gospodarstwach leśnych i rybackich wraz z urządzeniami towarzyszącymi, infrastrukturą 

techniczną, drogami i zielenią. 

Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: 

1. budowa lub rozbudowa istniejących obiektów powinna nawiązywać skalą i gabarytami, 

formą materiałami i kolorystyką do lokalnej tradycji budownictwa; 

2. wszystkie przyszłe inwestycje muszą uznać priorytet ochrony terenów sąsiednich, 

uciążliwość obiektów i urządzeń (hałas, emisja spalin itp.) nie może przekraczać 

dopuszczalnych norm na granicy działki zgodnie z przepisami odrębnymi; 

3. dopuszcza się lokalizację parkingów.  

Parametry i wskaźniki urbanistyczne: 

1. wysokość zabudowy nie większa niż 9 m, za wyjątkiem obiektów i urządzeń, których 

wysokość wynika z wymagań technicznych (technologicznych); 

2. powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 40% powierzchni działki budowlanej; 

2.13. 1.ZL – lasy 

Istniejące lasy rozumiane zgodnie z przepisami ustawy o lasach. 

Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: 

1. tereny wyłączone z zabudowy za wyjątkiem urządzeń infrastruktury technicznej, z 

zastrzeżeniem pkt 2; 

2. dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń służących gospodarce leśnej, zgodnie z 

przepisami odrębnymi; 

3. dopuszcza się na drogach leśnych trasy do narciarstwa biegowego i trasy rowerowe. 
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Parametry i wskaźniki urbanistyczne:  

1. wysokość zabudowy nie większa niż 9 m. 

2.14. 1.RZL – obszary zalesień 

Istniejące obszary rolnicze rozumiane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie gruntów 

rolnych i leśnych, z wyłączaniem ogrodów działkowych, które wskazuje się do zalesienia. 

Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: 

1. tereny wyłączone z zabudowy za wyjątkiem urządzeń infrastruktury technicznej; 

2. dopuszcza się zachowanie istniejącego zagospodarowania. 

2.15. 1.ZP – obszary zieleni urządzonej 

Istniejące i projektowane obszary zieleni urządzonej oraz zespoły zieleni o charakterze 

reprezentacyjnym i rekreacyjnym takie jak: parki, zieleńce, skwery. 

Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: 

1) nie dopuszcza się zabudowy za wyjątkiem placów zabaw, boisk sportowych, terenowych 

urządzeń sportowych, altan i toalet publicznych, 

2) dopuszcza się lokalizację małej architektury, ścieżek dydaktycznych i rowerowych. 

Parametry i wskaźniki urbanistyczne: 

1) wysokość zabudowy nie większa niż 9 m,  

2) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 80% powierzchni działki lub terenu. 

2.16. 1.ZD – obszary ogrodów działkowych 

Istniejące obszary ogrodów działkowych rozumiane zgodnie z przepisami ustawy o rodzinnych 

ogrodach działkowych wraz z infrastrukturą techniczną. Dopuszcza się zmianę przeznaczenia pod 

zieleń urządzoną. 

Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:  

1) wysokość zabudowy nie większa niż 7 m, 

2) pozostałe zagospodarowanie zgodnie z przepisami dotyczącymi rodzinnych 

ogrodów działkowych.  

2.17. 1.ZC – cmentarze 

Tereny istniejących i projektowanych cmentarzy. Dopuszcza się lokalizację obiektów 

sakralnych, domów pogrzebowych, kolumbariów oraz usług komercyjnych towarzyszących 

bezpośrednio funkcji podstawowej (pochówkowi zmarłych), infrastrukturę techniczną, drogi oraz 

zieleń. 

W strefie sanitarnej od cmentarza 50 i 150 m obowiązują przepisy odrębne, w tym w strefie 50 

m zakaz lokalizowania nowej zabudowy mieszkaniowej, zakładów produkujących żywność, 

zakładów żywienia zbiorowego bądź zakładów przechowujących artykuły żywnościowe oraz 

lokalizowania nowych indywidualnych ujęć wody. 
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Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: 

1) zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi,  

2) wysokość zabudowy nie większa niż 10 m,  

3) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 10% powierzchni działki lub terenu.  

2.18. 1.ZCn – cmentarze - zamknięte 

Tereny istniejących, zamkniętych cmentarzy, mogił wojennych, miejsc pamięci wraz 

z niezbędną infrastrukturę techniczną, drogami oraz zielenią. 

Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: zagospodarowanie zgodnie 

z ustaleniami zawartymi w Rozdziale V pkt 3.2.2. 

2.19. 1.ZN – obszary zieleni 

Istniejące obszary zieleni. 

Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: 

1. tereny wyłączone z zabudowy za wyjątkiem urządzeń infrastruktury technicznej; 

2. dopuszcza się zachowanie istniejącego zagospodarowania. 

2.20. 1.WS – wody powierzchniowe śródlądowe 

Istniejące obszary wód powierzchniowych śródlądowych rozumiane zgodnie z przepisami 

Prawa wodnego wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej i drogami. 

Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: 

1. dopuszcza się lokalizację urządzeń hydrotechnicznych, melioracyjnych, zgodnie 

z przepisami Prawa wodnego, 

2. dopuszcza się usługi związane z rekreacją i turystyką (bez zabudowy kubaturowej), 

3. ustala się dla terenów przylegających do wód prowadzonych otwartymi korytami 

konieczność zachowania po obu stronach brzegów stref o szerokości min 1,5 m 

umożliwiających przeprowadzenie prac konserwacyjnych i przebudowy. 

2.21. 1.KP – plac 

Istniejący plac wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi, infrastrukturą techniczną, 

drogami, zielenią. 

Jako funkcje uzupełniające dopuszcza się usługi nieuciążliwe. 

Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: 

1. obszary wyłączone z zabudowy z zastrzeżeniem pkt 2, 

2. dopuszcza się toalety miejskie, przystanki komunikacji publicznej z budynkami socjalnymi i 

kasami biletowymi oraz urządzenia infrastruktury technicznej. 

Parametry i wskaźniki urbanistyczne: wysokość zabudowy nie większa niż 4 m. 

2.22. 1.KS – obszar obsługi komunikacji 

Istniejące i projektowane obszary parkingów wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury 
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technicznej i zielenią. 

Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: 

1. obszary wyłączone z zabudowy za wyjątkiem urządzeń infrastruktury technicznej; 

2. dopuszcza się zachowanie istniejącego zagospodarowania. 

2.23. 1.E – obszary infrastruktury technicznej - elektroenergetyka 

Obszary istniejących urządzeń zaopatrzenia w energię elektryczną wraz z niezbędnymi 

obiektami administracyjnymi i gospodarczymi, urządzeniami towarzyszącymi i infrastrukturą 

techniczną, drogami i zielenią.  

Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:  

1. wysokość zabudowy nie większa niż 10 m; 

2. pozostałe parametry zgodnie z przepisami odrębnymi i normami branżowymi. 

2.24. 1.G – obszary infrastruktury technicznej - gazownictwo 

Obszar istniejącej stacji pomiarowej gazociągu wraz z niezbędnymi obiektami gospodarczymi, 

urządzeniami towarzyszącymi i infrastrukturą techniczną, drogami i zielenią.  

Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:  

1. wysokość zabudowy nie większa niż 6 m; 

2. pozostałe parametry zgodnie z przepisami odrębnymi i normami branżowymi. 

2.25. 1.W – obszary infrastruktury technicznej - wodociągi 

Obszary istniejących urządzeń zaopatrzenia w wodę wraz z niezbędnymi obiektami 

administracyjnymi i gospodarczymi, urządzeniami towarzyszącymi i infrastrukturą techniczną, 

drogami i zielenią.  

Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:  

1. wysokość zabudowy nie większa niż 10 m; 

2. pozostałe parametry zgodnie z przepisami odrębnymi i normami branżowymi. 

2.26. 1.K – obszary infrastruktury technicznej - kanalizacja 

Obszary istniejących obiektów i urządzeń kanalizacyjnych wraz z niezbędnymi obiektami 

administracyjnymi i gospodarczymi, urządzeniami towarzyszącymi i infrastrukturą techniczną, 

drogami i zielenią.  

Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:  

1. wysokość zabudowy nie większa niż 10 m; 

2. pozostałe parametry zgodnie z przepisami odrębnymi i normami branżowymi. 

2.27. 1.T – obszary infrastruktury technicznej - telekomunikacja 

Obszary istniejących obiektów i urządzeń telekomunikacyjnych wraz z niezbędnymi 

urządzeniami towarzyszącymi i infrastrukturą techniczną, drogami i zielenią. 

Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: zgodnie z przepisami odrębnymi 
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i normami branżowymi. 

2.28. 1.C – obszary infrastruktury technicznej - ciepłownictwo 

Obszary istniejących obiektów i urządzeń zakładu ciepłowniczego wraz z niezbędnymi 

obiektami administracyjnymi i gospodarczymi, urządzeniami towarzyszącymi i infrastrukturą 

techniczną, drogami i zielenią. 

Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:  

1. wysokość zabudowy nie większa niż 20 m, przy czym nie dotyczy ona elementów 

technologicznych jak kominy, podajniki, itp., dla których wysokości zabudowy nie ustala się; 

2. pozostałe parametry zgodnie z przepisami odrębnymi i normami branżowymi. 

2.29. KDG – drogi i ulice klasy głównej 

Istniejące drogi klasy głównej. 

Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: 

1. dopuszcza się na etapie opracowania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego korektę przebiegu wyznaczonych na rysunku kierunków zagospodarowania 

przestrzennego dróg zgodnie z warunkami technicznymi oraz do granic własności 

nieruchomości jak również ze względu na wydane decyzje o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej; 

2. szerokość w liniach rozgraniczających nie mniejsza niż 25 m; 

3. dopuszcza się w liniach rozgraniczających realizację infrastruktury technicznej, takich jak: 

linie elektroenergetyczne, wodociągi, kolektory kanalizacji sanitarnych, gazociągi, linie 

teletechniczne zgodnie z przepisami odrębnymi; 

4. dla ruchu rowerowego wzdłuż dróg klasy głównej zaleca się wydzielenie ruchu rowerowego 

poza pas drogowy, z uwagi na głównie tranzytową funkcję tych dróg, ich znaczne 

obciążenie ruchem i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu. W uzasadnionych przypadkach 

dopuszcza się wyznaczanie tras ruchu rowerowego w obrębie pasa drogowego, za zgodą 

zarządcy drogi. 

2.30. KDZ – drogi i ulice klasy zbiorczej 

Istniejące drogi klasy zbiorczej. 

Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: 

1. dopuszcza się na etapie opracowania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego korektę przebiegu wyznaczonych na rysunku kierunków zagospodarowania 

przestrzennego dróg zgodnie z warunkami technicznymi oraz do granic własności 

nieruchomości; 

2. dopuszcza się w liniach rozgraniczających dróg realizację infrastruktury technicznej, takich 

jak: linie elektroenergetyczne, wodociągi, kolektory kanalizacji sanitarnych, gazociągi, linie 

teletechniczne zgodnie z przepisami odrębnym. 
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2.31. KDL – drogi i ulice klasy lokalnej 

Istniejące i projektowane drogi klasy lokalnej. 

Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: 

1. dopuszcza się na etapie opracowania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego korektę przebiegu wyznaczonych na rysunku kierunków zagospodarowania 

przestrzennego dróg zgodnie z warunkami technicznymi oraz do granic własności 

nieruchomości; 

2. dopuszcza się w liniach rozgraniczających dróg realizację infrastruktury technicznej, takich 

jak: linie elektroenergetyczne, wodociągi, kolektory kanalizacji sanitarnych, gazociągi, linie 

teletechniczne zgodnie z przepisami odrębnym. 

2.32. KDD – drogi i ulice klasy dojazdowej 

Istniejące i projektowane drogi klasy dojazdowej. 

Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: 

1. dopuszcza się na etapie opracowania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego korektę przebiegu wyznaczonych na rysunku Studium dróg zgodnie z 

warunkami technicznymi oraz do granic własności nieruchomości; 

2. dopuszcza się w liniach rozgraniczających dróg realizację infrastruktury technicznej, takich 

jak: linie elektroenergetyczne, wodociągi, kolektory kanalizacji sanitarnych, gazociągi, linie 

teletechniczne zgodnie z przepisami odrębnym. 
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Ogólne zasady dotyczące „Kierunków zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz 

w przeznaczeniu terenów”. 

1. Określone na rysunku zmiany Studium granice podziału terenów o różnych funkcjach 

są orientacyjne. Dokładny przebieg linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu 

winien zostać ustalony na etapie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego lub innych opracowań szczegółowych (dopuszcza się korektę tych granic 

max. o 20 m w terenie). 

2. Przebieg dróg oznaczonych na rysunku zmiany Studium należy traktować, jako 

obowiązujący w zakresie klasy technicznej, dopuszcza się korekty przebiegu wynikające 

z warunków technicznych. 

3. Podane klasy techniczne dróg i ulic należy traktować, jako docelowe, dopuszcza się 

uwzględnienie istniejącego zainwestowania, jako powodu nie zachowania parametrów 

na całym ciągu drogi. 

4. Nową zabudowę należy lokalizować w odległości od lasów wynikającej z przepisów 

odrębnych. Warunek nie dotyczy zabudowy istniejącej oraz terenów przeznaczonych 

w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, obowiązujących na dzień 

uchwalenia zmiany Studium, w których przyjęto mniejsze odległości. 

5. Za zgodne z ustaleniami zmiany Studium uważa się ponadto: 

− zalesienie terenów rolnych niewskazanych w zmianie Studium do zalesienia, 

− wprowadzenie zieleni przydrożnej i śródpolnej na terenach rolnych, 

− wprowadzenie zieleni w każdym terenie, 

− realizację urządzeń służących zapobieganiu klęsce powodzi i urządzeń melioracyjnych, 

prowadzących do nawodnienia lub odwodnienia gruntów rolnych i odprowadzania wód 

deszczowych z terenów zainwestowania, 

− realizację infrastruktury technicznej rozdzielczej i dystrybucyjnej w każdym terenie, 

− istniejące zagospodarowanie i dotychczasowe przeznaczenie, 

− przeznaczenie wynikające z obowiązującego mpzp, 

− uzupełnienie układu drogowego o drogi niewskazane na rysunku studium (publiczne 

i wewnętrzne). 
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3. Obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, 
krajobrazu, w tym krajobrazu kulturowego i uzdrowisk 

3.1. Podstawowe kierunki ochrony środowiska przyrodniczego 

Zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska oraz ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym w politykach, planach, strategiach lub programach dotyczących gospodarki 

przestrzennej należy uwzględniać zasady ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. 

Zgodnie z powyższą zasadą zakłada się, że rozwój społeczno-gospodarczy gminy odbywać się 

będzie z poszanowaniem zasobów środowiska. Oznacza to, że na każdym etapie rozwoju gminy 

równoważone będą potrzeby gospodarcze, społeczne i ekologiczne, a podejmowane działania 

będą umożliwiały zachowanie lub przywracanie równowagi przyrodniczej, w szczególności: 

− racjonalne kształtowanie środowiska i gospodarowanie jego zasobami, 

− przeciwdziałanie zanieczyszczeniom, 

− przywracanie elementów przyrodniczych do stanu właściwego, 

− zachowanie różnorodności biologicznej. 

Ze względu na istniejące uwarunkowania oraz biorąc pod uwagę powyższe zasady, zmiana 

Studium określa następujące podstawowe kierunki polityki przestrzennej prowadzące 

do zachowania, ochrony i rozwoju środowiska przyrodniczego gminy: 

− sprawny monitoring zanieczyszczeń wraz z wyposażeniem gminy w proekologiczne 

media,  

− waloryzacja wytypowanych obiektów i obszarów oraz użytkowanie zasobów lokalnych 

zgodnie z zasadami ekorozwoju; 

− ograniczenie emisji substancji szkodliwych dla środowiska, stosowanie najlepszych 

dostępnych technologii i urządzeń, minimalizacja istniejących uciążliwości związanych 

głównie z zanieczyszczeniem wód powierzchniowych, emisją niską i komunikacją 

drogową, 

− wykorzystanie przy zaopatrywaniu w ciepło budynków proekologicznych źródeł tj.: gaz, 

energia elektryczna, olej opałowy oraz odnawialne źródła energii, 

− nowoczesny system gospodarki odpadami, 

− przeciwdziałanie niewłaściwemu korzystaniu ze środowiska, wdrożenie programu 

segregacji i utylizacji odpadów, usuwanie dzikich wysypisk odpadów, 

− poprawa stanu infrastruktury technicznej w tym szczególnie drogowej, priorytetowa 

realizacja kompleksowych systemów oczyszczania ścieków, 

− optymalne zabezpieczenie terenów, ludności i infrastruktury technicznej przed skutkami 

powodzi. 
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3.2. Obszary objęte ochroną na podstawie przepisów odrębnych 

Wykaz obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów odrębnych oraz obszarów 

proponowanych do objęcia ochroną wraz z zasadami ich ochrony określono w Rozdziel V pkt. 

3.1.1. 

3.3. Lasy ochronne 

Lasy będące własnością Skarbu Państwa, oddziały 48-73, na terenie miasta pełnią funkcję 

lasów ochronnych. Ponadto oddział 63 jest lasem doświadczalnym Nadleśnictwa Kraśnik. 

Lasy podlegają ochronie, polegającej na trwałym utrzymaniu lasu oraz konieczności zapewnienia 

przez właścicieli lasów ciągłości ich użytkowania szczególnie poprzez zachowanie w lasach 

roślinności leśnej. Szczegółowe zasady ochrony w tym zakresie określają aktualne przepisy.  

3.4. Zasady ochrony środowiska i jego zasobów 

W ramach ochrony środowiska, krajobrazu i krajobrazu kulturowego oraz zapobiegania jego 

przekształceniom należy dążyć do: 

1) zachowania zrównoważonego rozwoju, 

2) ochrony areału gleb o wysokiej bonitacji oraz obszarów leśnych przed zmniejszaniem i 

zmianą użytkowania, 

3) racjonalnego kształtowania środowiska i gospodarowanie jego zasobami, 

4) przeciwdziałania zanieczyszczeniom, 

5) przywracania elementów przyrodniczych do stanu właściwego, 

6) zachowania różnorodności biologicznej, 

7) ograniczenia emisji substancji szkodliwych dla środowiska, stosowanie najlepszych 

dostępnych technologii i urządzeń, minimalizacja istniejących uciążliwości związanych 

głównie z zanieczyszczeniem wód powierzchniowych, emisją niską i komunikacją drogową, 

8) przeciwdziałania niewłaściwemu korzystaniu ze środowiska w tym wdrożenie programu 

segregacji i utylizacji odpadów, usuwanie dzikich wysypisk odpadów, 

9) poprawy stanu infrastruktury technicznej w tym szczególnie drogowej, 

10) poprawy realizacji kompleksowych systemów oczyszczania ścieków, 

11) optymalnego zabezpieczenia terenów, ludności i infrastruktury technicznej przed skutkami 

powodzi, 

12) prowadzenia stałego monitoringu środowiskowego, 

13) prowadzenia produkcji rolniczej opartej na tzw. ”dobrych praktykach gospodarowania”, 

przeciwdziałanie degradacji i erozji gleb, prowadzenia edukacji ekologicznej, propagowania 

działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju, 

14) zachowania właściwej ochrony wód Głównego Zbiornika Wód Podziemnych, 

15) ochrony terenów na których występują chronione gatunki flory, fauny i grzybów, ochrony 

przed zainwestowaniem wymagają obszary występowania chronionych roślin i siedlisk 
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przyrodniczych, terytoria i miejsca lęgowe chronionej ornitofauny oraz obszary wchodzące 

w skład systemu ekologicznego, 

16) ochrony pomników przyrody, wskazuje się na konieczność respektowania zasad 

zagospodarowania na obszarach i w otoczeniu obiektów przyrody prawnie chronionej, 

17) zachowania odpowiednich proporcji pomiędzy terenami zabudowanymi i wolnymi od 

zabudowy zwłaszcza poprzez zachowanie istniejących lasów, parków i skwerów oraz 

zaplanowanie na przyszłych osiedlach terenów zielonych, 

18) działań które przyczynią się do poprawy jakości wód powierzchniowych oraz uniknięcia ich 

zanieczyszczenia, 

19) respektowania zasad zagospodarowania na obszarach i w otoczeniu obiektów przyrody 

prawnie chronionej. 

Zakazuje się budowy zakładów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, a w 

szczególności zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. 

4. Obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej 

Na obszarze objętym zmianą Studium zlokalizowane są liczne obiekty i obszary świadczące 

o dziedzictwie kulturowym, które podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 

lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2067 ze zm.). 

 

W studium ustala się następujące zasady ochrony środowiska kulturowego polegające na: 

1. zachowaniu obiektów zabytkowych poprzez ich konserwację, rewaloryzację, adaptację 

do współczesnych potrzeb i wymogów, 

2. zachowaniu i porządkowaniu historycznego układu urbanistycznego oraz porządkowaniu 

jego struktury przestrzennej; 

3. rozwoju budownictwa w oparciu o istniejące zabytki na zasadzie kontynuacji cech 

przestrzennych – kształtowaniu skali i formy nowej zabudowy w nawiązaniu 

do historycznej, jako jej twórczej interpretacji; 

4. przekształcaniu oraz waloryzacji obiektów dysharmonijnych i obszarów zdegradowanych; 

5. podporządkowaniu i wpisywaniu nowej zabudowy w krajobraz. 

 

Obiekty i obszary ujęte w rejestrze zabytków 

Wykaz obiektów ujętych w rejestrze zabytków wraz z zasadami ich ochrony określono 

w Rozdziale V pkt. 3.2.1. 

 

Obiekty i obszary ujęte w ewidencji zabytków 

Wykaz obiektów ujętych w ewidencji zabytków wraz z zasadami ich ochrony określono 

w Rozdziale V pkt. 3.2.2. 
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Wykaz obiektów zabytkowych ujętych w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków podlega 

sukcesywnej weryfikacji i uzupełnieniom, bez konieczności zmiany SUiKZP. 

 

Zabytkowe założenia cmentarne 

Wykaz zabytkowych cmentarzy i miejsc pamięci narodowej wraz z zasadami ich ochrony 

określono w Rozdziale V pkt. 3.2.2. 

 

Historyczne obiekty ruchome 

Historyczne obiekty ruchome wolnostojące w terenie, tj kapliczki, pomniki, figury, krzyże 

pokutne, etc. należy zachować, konserwować oraz zabezpieczać przed dewastacją. 

 

Stanowiska archeologiczne 

Ochrona stanowisk archeologicznych wskazanych na rysunku zmiany Studium na zasadach 

określonych w Rozdziale V pkt. 3.2.3. 

Wykaz stanowisk archeologicznych podlega sukcesywnej weryfikacja i uzupełnieniom, bez 

konieczności zmiany SUiKZP. 

 

Tereny i obiekty objęte ochroną planistyczną 

Wykaz terenów i obiektów o lokalnych wartościach kulturowych objętych ochroną planistyczną 

wraz z zasadami ich ochrony określono w Rozdziale V pkt. 3.2.4. 

 

Ochrona krajobrazu 

Wykaz obszarów szczególnie wartościowych i interesujących w skali gminy krajobrazów 

proponowanych do objęcia ochroną planistyczną wraz z zasadami ich ochrony określono 

w Rozdziale V pkt. 3.2.5. 

 

Na obszarze zmiany Studium nie stwierdzono występowania dóbr kultury współczesnej oraz 

pomników historii. 

5. Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

5.1. Kierunki rozwoju systemów komunikacji  

5.1.1. Podstawowy układ drogowy 

Podstawowy układ drogowy obszaru objętego zmianą Studium stanowić będą drogi: 

1. w klasie technicznej G - droga wojewódzka nr 832, o szerokości w liniach 

rozgraniczających min. 25 m, przy czym dopuszcza się obniżenie klasy o jedną zgodnie 

z przepisami odrębnymi, 

2. w klasie technicznej Z - drogi powiatowe oraz najważniejsze drogi gminne, 

3. w klasie technicznej D - ważniejsze drogi gminne . 
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Infrastruktura około drogowa – stacje paliw, obiekty obsługi technicznej itp. powinny być 

lokalizowane przy podstawowym układzie drogowym. 

Geometria skrzyżowania dróg powinna być dostosowana do prognozowanego ruchu, o ile 

pozwalają na to warunki terenowe. 

Projektowana infrastruktura drogowa powinna uwzględniać wymagania techniczno – obronne 

wynikające z potrzeb obronności państwa. 

5.1.2. Uzupełniający układ drogowy 

Uzupełniający układ drogowy obszaru objętego zmianą Studium, tworzony przez drogi gminne 

i wewnętrzne (niezdefiniowane na rysunku Kierunków zagospodarowania przestrzennego) 

powinien uwzględniać następujące warunki: 

1. sieć dróg gminnych i wewnętrznych powinny określać odrębne opracowania;  

2. elementy układu uzupełniającego nie powinny umożliwiać przejazdów tranzytowych 

z pominięciem sieci podstawowej; 

3. gruntowe nawierzchnie dróg należy co najmniej utwardzić dla zapewnienia przejezdności 

przez cały rok; 

4. dla dróg gminnych należy dążyć do uzyskania parametrów odpowiednich dla klas 

technicznych Z, L lub D; 

5. dla dróg wewnętrznych zaleca się stosowanie parametrów jak dla dróg publicznych klasy 

technicznej D (dojazdowej). 

5.1.3. Parkowanie i miejsca postojowe 

Stanowiska postojowe dla samochodów powinny być lokalizowane i urządzone w sposób 

nieuciążliwy na działce obiektu generującego potrzeby parkowania pojazdów na terenie inwestycji, 

zgodnie z podanymi w poniższej tabeli wymaganiami. 

 
Minimalna liczba miejsc do parkowania w zależności od funkcji terenu 

funkcja terenu jednostka odniesienia miejsca 
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i 
zabudowa zagrodowa 

1 dom / mieszkanie Nie mniej niż 2 

zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 1 mieszkanie Nie mniej niż 1,5 
biura i urzędy 10 zatrudnionych Nie mniej niż 1,5 
obiekty handlowe 100 m² pow. obiektów Nie mniej niż 2 
gastronomia 100 m² pow. obiektów Nie mniej niż 2 
szpitale 10 zatrudnionych Nie mniej niż 3 
hotele, pensjonaty 200 m² pow. obiektów Nie mniej niż 1 

cmentarz 
1000 m² powierzchni 
cmentarza 

Nie mniej niż 2 

szkoły, przedszkola 10 zatrudnionych Nie mniej niż 4 
zakłady produkcyjne, składy, magazyny 10 zatrudnionych Nie mniej niż 3 

teren usług sportu i rekreacji 
1000 m² powierzchni 
terenu 

Nie mniej niż 1 

obiekty kultury 100 m² pow. obiektów Nie mniej niż 1 
 

Powyższe ustalenia nie dotyczą istniejącej zabudowy.  
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Zaleca się trwałe oddzielenie powierzchni przeznaczonych dla pojazdów od pieszych. 

Parkowanie samochodów ciężarowych i autobusów powinno odbywać się w strefach 

zewnętrznych jednostek urbanistycznych; wskazanie takich miejsc należy określić odrębnym 

opracowaniem (m.in. planem miejscowym). 

Parkowanie związane z ruchem turystycznym i rekreacyjnym powinno spełniać następujące 

warunki: 

1) lokalizacja parkingu powiązana z terenami usług i handlu, a także sportu  

i rekreacji, tras rowerowych, szlaków pieszych, powierzchnia parkingu - zalecana 

powierzchnia parkingu na co najmniej 10 stanowisk, 

2) wyposażenie parkingu: miejsca piknikowe (stoły, ławy), docelowo w sanitariaty, 

3) wydzielenie w ramach parkingu miejsc dla obsługi turystów tj. małej gastronomii, drobnego 

handlu, pamiątkarstwa, wypożyczalni sprzętu sportowego np. rowerów. 

Liczba miejsc postojowych przeznaczonych do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę 

parkingową nie może być mniejsza niż ustalona w przepisach odrębnych. 

5.1.4. Ruch pieszy i rowerowy 

Przez obszar zmiany Studium przebiegają 

− czarny szlak rowerowy "Nitką kolejki wąskotorowej" z Opola Lubelskiego do Kębła, który 

łączy się z wieloma szlakami, którymi można dojechać do Kazimierza Dolnego, Nałęczowa, 

Karczmisk, Emilcina, Chodlika i Żmijowisk, 

− zielony szlak rowerowy: Kraczewice  Prywatne  (Szkoła)  –  Szczuczki Kolonia – 

Wojciechów, 

− żółty pieszy szlak turystyczny: Poniatowa - Plizin - (...) - Boby Wieś. 

Zaleca się utrzymanie istniejących oraz realizację nowych chodników, tras rowerowych 

i ciągów pieszo- rowerowych, tras spacerowych, tras historyczno-dydaktycznych, tras do nordic-

walking, tras konnych. Zaleca się wyraźne oznakowanie tras na terenie oraz modernizację 

istniejących dróg na odcinkach przeznaczonych dla ruchu rowerowego. Proponuje się 

w atrakcyjnych miejscach urządzenie miejsc postojowych (ławki, pola biwakowe, miejsca 

na ogniska). Ruch rowerowy może odbywać się także po trasach dróg powiatowych, 

wojewódzkich. W każdym z tych przypadków zaleca się wydzielenie osobnego pasa dla 

rowerzystów. Szczegółowy przebieg tras rowerowych należy zweryfikować i ostatecznie określić 

na etapie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

5.1.6. Komunikacja kolejowa 

Na obszarze gminy, w tym na obszarze objętym zmianą Studium nie jest planowane 

uruchomienie pasażerskich i towarowych przewozów kolejowych. Zakłada się utrzymanie 

i modernizację istniejącej wąskotorowej linii kolejowej, jako markowego produktu turystycznego 

Lubelszczyzny, bazującego na infrastrukturze Nałęczowskiej Kolei Dojazdowej oraz innych 
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atrakcjach turystycznych gmin powiatu puławskiego i opolskiego. 

5.1.7. Transport publiczny 

W celu poprawy dostępności terenów, należy dążyć do rozwoju zasięgu i dostępności 

transportu publicznego, zarówno na terenie miasta i gminy jak i w powiązaniu regionalnym 

i ponadregionalnym. W zmianie Studium w pierwszej kolejności zostały wyznaczone tereny wzdłuż 

istniejącej sieci transportu zbiorowego, tak aby w pełni wykorzystać istniejącą już infrastrukturę. 

5.2. Kierunki rozwoju systemów infrastruktury technicznej 

5.2.1. Gospodarka wodno-ściekowa 

Głównym zadaniem gminy na obszarze zmiany Studium w zakresie zaopatrzenia w wodę jest 

prawidłowe gospodarowanie zasobami wód podziemnych, ich ochrona przed nadmierną 

eksploatacją oraz ochrona przed zanieczyszczeniem. Dopuszcza się budowę nowych sieci 

i rozbudowę istniejących (wodociągowych i kanalizacyjnych) na wszystkich terenach za wyjątkiem 

terenów leśnych. Rozwiązanie to należy traktować, jako docelowe. Dopuszcza się lokalizację 

indywidualnych ujęć wody oraz indywidualnych rozwiązań kanalizacyjnych, zgodnie z przepisami 

odrębnymi. Utrzymuje się istniejące ujęcia wody oraz oczyszczalnię ścieków w Poniatowej. 

Utrzymuje się istniejący system odprowadzenia wód opadowych do kanalizacji deszczowej lub 

powierzchniowo oraz istniejącymi rowami i ciekami z wyjątkiem wód opadowych i roztopowych z 

terenów potencjalnie zanieczyszczonych, w tym z terenów utwardzonych przy obiektach 

usługowych i produkcyjnych, z parkingów i ewentualnych stacji paliw oraz terenów 

komunikacyjnych, gdzie wody należy przed odprowadzeniem podczyścić do wartości zawartych w 

przepisach odrębnych. Zakłada się rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej. 

5.2.2. Zaopatrzenie w energię elektryczną 

Dla obszaru zmiany Studium przewiduje się docelowe skablowanie sieci napowietrznych 

średniego i niskiego napięcia przebiegających przez tereny zainwestowania. Na terenach 

przewidzianych na rozwój nowych inwestycji, niezbędna będzie realizacja nowych sieci średniego 

i niskiego napięcia oraz stacji transformatorowych, dopuszcza się ich realizację na każdym terenie. 

Dla istniejących napowietrznych sieci elektroenergetycznych wysokiego napięcia 110kV ustala 

się strefy ochronne - o szerokości 40 m (po 20 m od osi linii po obu stronach) a dla napowietrznych 

sieci średniego napięcia o szerokości 15 m (po 7,5 m od osi linii po obu stronach). 

Na obszarze zmiany Studium dopuszcza się realizację linii 110 kV relacji: GPZ Poniatowa - 

GPZ Kazimierz z zachowaniem strefy ochronnej o szerokości 40 m (po 20 m od osi linii po obu 

stronach). Dopuszcza się korekty przebiegu linii na etapie sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

5.2.3. Zaopatrzenie w gaz 

Zakłada się utrzymanie istniejącej sieci i dopuszcza się rozbudowę sieci średniego i niskiego 
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ciśnienia na wszystkich terenach przeznaczonych pod zainwestowanie. Dopuszcza się rozbudowę 

i przebudowę istniejących gazociągów wysokiego ciśnienia. Dla gazociągów należy zachować 

odległości wynikające z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie w postaci stref 

kontrolowanych. Działanie w strefie kontrolowanej zgodnie z przepisami odrębnymi. 

5.2.4. Telekomunikacja 

Zmiana Studium zakłada rozbudowę sieci przewodowych zgodnie z występującym 

zapotrzebowaniem, w szczególności tam gdzie powstają nowe zgrupowania zabudowy. 

W przypadku realizacji stacji bazowych telefonii komórkowej o wysokości równej i większej niż 

50 m n.p.t. niezbędne jest zgłoszenie tej inwestycji do Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił 

Zbrojnych RP, zgodnie z przepisami odrębnymi. Dopuszcza się lokalizację nowych inwestycji w 

tym zakresie na wszystkich terenach z zastrzeżeniem terenów objętych ochroną.  

Utrzymuje się istniejące obiekty i urządzenia. Dla obszaru objętego zmianą Studium 

przewiduje się docelowe skablowanie napowietrznych sieci telekomunikacyjnych. 

5.2.5. Gospodarka odpadami 

Na obszarze zmiany Studium nie przewiduje się lokalizacji nowych terenów związanych 

z gospodarką odpadami. Utrzymuje się Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

(PSZOK) w istniejącym miejscu - na terenie składowiska opadów w Poniatowej Wsi. 

Zasady odbioru odpadów zgodnie z ustaleniami przyjętego przez gminę Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Poniatowa oraz zgodnie z zapisami Planu 

Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego. 

6. Inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym 

Cele publiczne, o których mowa w zmianie Studium, określone zostały w art. 6. Ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t: Dz. U. z 2020 r. poz. 65). 

6.1. Obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu 
lokalnym 

W zakresie realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym zmiana Studium 

zakłada, że wszystkie tego typu inwestycje mogą być zlokalizowane w granicach każdego 

z terenów. Do głównych inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym należą przede 

wszystkim wszystkie drogi publiczne, cmentarze, usługi publiczne, usługi sportu, tereny urządzeń 

służących zaopatrzeniu w wodę, energię elektryczną oraz odprowadzaniu i utylizacji odpadów 

(tereny obiektów i sieci infrastruktury technicznej - wodociągów, kanalizacji, elektroenergetyki, 

gazownictwa, telekomunikacji, ciepłownictwa), tereny związane z ochroną przeciwpowodziową, 

wodne zbiorniki retencyjne. 
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6.2. Obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu 
ponadlokalnym 

W zakresie rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym na terenie 

zmiany Studium wyznacza się obszary: 

1. 1.UPu – obszar przeznaczony pod budowę SOR wraz z wyposażeniem i lądowiskiem przy 

Powiatowym Centrum Zdrowia w Opolu Lubelskim (lokalizacja w Poniatowej), 

2. położonych w granicach zadania: rozbudowa krajowej sieci przesyłu gazu DN 700 

Rozwodów - Końskowola - Wronów. 

7. Obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych 

7.1. Obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego 

W granicach zmiany Studium nie wyznacza się obszarów, dla których obowiązkowe jest 

sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

7.2. Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości 

W granicach zmiany Studium nie wyznacza się obszarów wymagających przeprowadzenia 

scaleń i podziałów nieruchomości na podstawie art. 102 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami. Dopuszcza się scalanie i wymianę gruntów rolnych i leśnych 

na podstawie ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów, dla całego obszaru 

objętego zmianą Studium. Dopuszcza się również wskazanie takich terenów na etapie 

sporządzania planów miejscowych. 

7.2. Obszary przestrzeni publicznej 

W granicach zmiany Studium wyznacza się obszary przestrzeni publicznych dla terenów 1.US, 

1.ZP, 1.ZC, 1.KP. 

8. Obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego, w tym wymagające zmiany przeznaczenia 
gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne 

8.1. Obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego 

Obszary zmiany Studium w całości pokryty jest obowiązującymi planami miejscowymi, dlatego 

nie wyznacza się obszarów, dla których gmina zamierza sporządzić plany. 

8.2. Obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele 
nierolnicze i nieleśne 

Zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych ochronie nie podlegają grunty rolne 

położone w granicach administracyjnych miast. W zakresie przeznaczenia gruntów rolnych 



146 

 

na obszarach wiejskich i gruntów leśnych na cele nierolnicze i nieleśne w trakcie opracowania 

planów należy przeanalizować konieczność uzyskania zgody na przeznaczenie gruntów na cele 

nierolnicze i nieleśne. W granicach zmiany Studium nie wyznacza się obszarów wymagających 

przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. 

9. Kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej 

Kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej zostały określone 

w Rozdziale V, pkt 4 w ustaleniach dla strefy R i E. 

10. Obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas 
ziemnych 

Nie wyznacza się obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów zagrożonych 

osuwaniem się mas ziemnych ze względu na brak ich występowania. 

11. Obiekty i obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny 

Nie wyznacza się ze względu na brak ich występowania. 

12. Obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych oraz obowiązujące na 
nich ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej 

Nie wyznacza się ze względu na brak ich występowania. 

13. Obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji, rekultywacji lub remediacji 

Przekształceniom funkcjonalno – przestrzennym będą podlegały obszary, dla których zmiana 

Studium przewiduje zmianę funkcji na zgodną z polityką przestrzenną gminy. 

Celem działań rehabilitacyjnych jest dostosowanie istniejących terenów zabudowy 

do współczesnych wymogów i potrzeb, poprawienie warunków życia oraz podniesienie 

atrakcyjności przestrzeni poprzez poprawę estetyki i standardu technicznego budynków 

i wykreowanie przestrzeni publicznych. 

W granicach zmiany Studium wyznacza się teren zamkniętego składowiska odpadów stałych 

komunalnych i przemysłowych w miejscowości Poniatowa Wieś, wskazanego do rekultywacji. 

Działania na terenach rekultywacji powinny być zgodne z przepisami odrębnymi. Na ich podstawie 

wydawane są decyzje administracyjne dotyczące terenów wskazanych do rekultywacji. 

Pod pojęciem remediacji rozumiane jest poddanie gleby, ziemi i wód gruntowych działaniom 

mającym na celu usunięcie lub zmniejszenie ilości substancji powodujących ryzyko, ich 

kontrolowanie oraz ograniczenie rozprzestrzeniania się, tak aby teren zanieczyszczony przestał 

stwarzać zagrożenie dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska, z uwzględnieniem obecnego i, o ile 

jest to możliwe, planowanego w przyszłości sposobu użytkowania terenu. Remediacja może 

polegać na samooczyszczaniu, jeżeli przynosi największe korzyści dla środowiska. W zmianie 

studium nie wyznacza się obszarów wymagających remediacji. 
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14. Obszary zdegradowane 

Nie wyznacza się ze względu na brak ich występowania. 

15. Granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych 

W granicach zmiany Studium nie występują tereny zamknięte oraz ich strefy ochronne. 

16. Obszary funkcjonalne o znaczeniu lokalnym w zależności od uwarunkowań 
i potrzeb zagospodarowania występujących w gminie 

W granicach zmiany Studium występują obszary funkcjonalne określone w Rozdziale V, pkt 2.  

17. Granice obszarów, na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające 
energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, a także 
ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz 
zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu 

Na obszarze zmiany Studium obecnie brak jest obiektów produkujących energię ze źródeł 

odnawialnych. Dopuszcza się możliwość lokalizowania urządzeń wytwarzających energię 

z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW – farmy fotowoltaiczne, jedynie 

na obszarze oznaczonym symbolem 1.EF. Granica strefy ochronnej nie przekracza granic działek, 

na których zlokalizowana jest inwestycja. Lokalizacja planowanych paneli fotowoltaicznych oraz 

stacji transformatorowej w pobliżu i w miejscu skrzyżowań z liniami elektroenergetycznymi musi 

spełniać wymagania zawarte w normach PN/E-05100-1 oraz PN-EN-50423 (za szczególnym 

uwzględnieniem pracy urządzeń myjących paneli). W obrębie 4 m od zewnętrznego obrysu słupa – 

naziemnych części fundamentów nie należy montować paneli fotowoltaicznych oraz innych 

urządzeń, ponadto powinien zostać zachowany nieutrudniony dostęp (dojazd) do słupów związany 

z bieżącą eksploatacją oraz usuwaniem awarii. 

Na obszarze zmiany Studium dopuszcza się lokalizację obiektów energetyki odnawialnej 

(OZE) obejmującej obiekty energetyki słonecznej - ogniwa fotowoltaiczne, instalacje solarne 

na użytek własny inwestora (bez konieczności przyłączania do sieci) o mocy nie przekraczającej 

100 kW.  

Na obszarze zmiany Studium zakazuje się lokalizacji elektrowni wiatrowych o dowolnej mocy 

oraz biogazowani. 

18. Obszary rozmieszczenia handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 
2000 m² 

Na obszarze zmiany Studium nie wyznacza się obszarów, na których mogą być sytuowane 

obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży ponad 2000 m² (art. 10. ust. 3a), ponieważ nie 

przewiduje się lokalizacji tego typu inwestycji. 
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X. SYNTEZA I UZASADNIENIE 
Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Poniatowa opracowano: 

• zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) wraz z aktualnie obowiązującymi 

przepisami odrębnymi; 

• na podstawie uchwały nr LI/317/18 Rady Miejskiej w Poniatowej z dnia 27 marca 2018 r. 

w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Poniatowa.  

Obszar zmiany Studium obejmuje południową części gminy, w tym części miasta Poniatowa 

oraz miejscowości Kraczewice Rządowe, Poniatowa Wieś, Poniatowa Kolonia, Dąbrowa 

Wronowska, Plizin, Szczuczki Kolonia. Granice obszaru objętego zmianą oznaczonego 

na załączniku rysunku zostały dostosowane do aktualnych granic administracyjnych gminy. 

Ponadto treść Studium uzupełniona została o bilanse i analizy, o których mowa w art. 10 ust. 5 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, obejmujące cały 

obszar gminy. Wypełnia to postulat zawarty w Uchwale Nr XXXII/212/17 Rady Miejskiej w 

Poniatowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Poniatowa, który dotyczy kontynuacji prac nad aktualizacją Studium. 

 

Istniejącą strukturę funkcjonalno-przestrzenną obszaru objętego zmianą Studium można 

ocenić jako zadowalającą oraz zgodną z generalnymi uwarunkowaniami (predyspozycjami) 

przyrodniczymi tj. racjonalnie wykorzystującą walory i zasoby przyrodnicze. 

W określeniu kierunków zagospodarowania przestrzennego dążono do utrzymania 

pozytywnych cech dotychczasowego zagospodarowania, ich usprawnieniu oraz stworzeniu 

warunków dla zrównoważonego rozwoju gminy, mając na uwadze ochronę ładu przestrzennego. 

W rozwiązaniach rozwoju struktury funkcjonalno-przestrzennej przyjęto zasadę nie rozpraszania 

zabudowy poza ukształtowane istniejące zespoły osadnicze. Rozwój osadnictwa powinien polegać 

na uzupełnianiu istniejącej struktury osadniczej oraz jej rozbudowę poprzez dołączanie nowych 

terenów przylegających do niej. 

Przy wyznaczaniu terenów pod zainwestowanie uwzględniono wyniki analizy potrzeb 

i możliwości rozwoju gminy, w tym bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę, w którym pod 

uwagę wzięto obszar całej gminy Poniatowa. Wyniki bilansu wskazały, że wyznaczone w 

obowiązującym Studium obszary pod zainwestowanie pokrywają z nawiązką zapotrzebowanie w 

perspektywie 30 lat. W związku z tym w zmianie Studium nie należy wprowadzać nowych terenów 

pod zainwestowanie, względem obowiązujących planów miejscowych i Studium, poza obszarami o 

w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej,. 
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W strukturze docelowych jednostek terenowych na obszarze objętym zmianą Studium 

wyróżniono następujące ich typy funkcjonalne (przeważające przeznaczenie): 

− 1.MU – obszary zabudowy śródmiejskiej, 

− 1.MW – obszary zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 

− 1.MN – obszary zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

− 1.MNW – obszary zabudowy wiejskiej, 

− 1.RM - tereny zabudowy zagrodowej, 

− 1.U – obszary zabudowy usługowej, 

− 1.UP – obszary usług publicznych, 

− 1.UT - obszary usług turystyki, 

− 1.US – obszary usług sportu i rekreacji, 

− 1.PU – obszary aktywności gospodarczej (obiektów produkcyjnych, składów i magazynów 

oraz usług), 

− 1.EF - obszary elektrowni fotowoltaicznych, 

− 1.R.1 – obszary rolnicze, 

− 1.R.2 - obszary rolnicze z dopuszczeniem zabudowy, 

− 1.RU - obszary obsługi produkcji rolnej w gospodarstwach rolnych, 

− 1.ZL – lasy, 

− 1.RZL - obszary zalesień, 

− 1.ZP – obszary zieleni urządzonej, 

− 1.ZD – obszary ogrodów działkowych, 

− 1.ZC – cmentarze, 

− 1.ZCn – cmentarze - zamknięte, 

− 1.ZN – obszary zieleni, 

− 1.WS – wody powierzchniowe śródlądowe, 

− 1.KP - plac, 

− 1.KS - obszary obsługi komunikacji, 

− 1.E – obszary infrastruktury technicznej – elektroenergetyka, 

− 1.G – obszary infrastruktury technicznej – gazownictwo, 

− 1.W – obszary infrastruktury technicznej – wodociągi, 

− 1.K – obszary infrastruktury technicznej – kanalizacja, 

− 1.T – obszary infrastruktury technicznej – telekomunikacja, 

− 1.C – obszary infrastruktury technicznej – ciepłownictwo, 

− KDG – drogi i ulice klasy głównej, 

− KDZ – drogi i ulice klasy zbiorczej, 

− KDL – drogi i ulice klasy lokalnej, 

− KDD – drogi i ulice klasy dojazdowej. 
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Dla ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków wskazano istniejące obiekty i obszary o 

wysokich walorach kulturowych. Działania takie mają na celu zachowanie tożsamości kulturowej 

gminy, jak również dają możliwość wykreowania nowych miejsc atrakcji turystycznych. 

Dla zachowania walorów przyrodniczych, zmiana Studium zakłada utrzymanie wszelkich 

terenów o wysokich walorach przyrodniczych, jak również proponuje wyznaczenie obszarów 

wyłączonych spod zainwestowania, w celu utrzymania i ciągłego polepszania warunków 

przyrodniczych na terenie gminy. 

Dla poprawy bezpieczeństwa ruchu samochodowego oraz usprawnienia powiązań 

komunikacyjnych gminy, określono odpowiednie klasy techniczne ważniejszych dróg. 

W celu zapewnienia lepszych warunków bytowych dla mieszkańców gminy oraz 

przygotowania dogodnych warunków rozwojowych na terenach inwestycyjnych, określono warunki 

dalszego rozwoju systemów infrastruktury technicznej, jak również modernizację istniejących. 

Wszelkie ustalenia zmiany Studium stanowią podstawę do sporządzania i uszczegółowienia 

zamierzeń planistycznych na etapie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego. 

Dokument zmiany Studium pozwoli władzom gminy na wyznaczenie strategicznych celów 

rozwojowych jak również uregulowanie i możliwość prowadzenia odpowiedniej do potrzeb gminy 

gospodarki przestrzennej. 

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków pismami nr IN.5150.23.1.2019 z dnia 4.07.2019 r., 

IN.5150.23.2.2019 z dnia 16.08.2019 r. i IN.5150.8.1.2020 z dnia 28.01.2020 r. negatywnie 

zaopiniował projekt zmiany Studium w zakresie ustalonej maksymalnej wysokości zabudowy oraz 

wskaźnika minimalnej powierzchni biologicznie czynnej na obszarze dawnych zakładów EDA 

(teren 1.PU). Wysokość zabudowy oraz wskaźnik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej 

zostały ustalone analogicznie, jak dla terenu 5P w planie miejscowym przyjętym uchwałą nr 

LVIII/358/18 Rady Miejskiej w Poniatowej z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Poniatowa - I etap (Dz. Urz. Woj. 

Lub. z 2018 r., poz. 4749). Teren ten jest również częścią dawnych zakładów EDA, w związku z 

czym przyjęte ustalenia w Studium są spójne z ostatnio opracowanym planem miejscowym dla 

tego terenu. Uznaje się, że przyjęte na etapie zmiany Studium parametry są optymalne a ich 

uszczegółowienie powinno odbywać się w drodze uzgodnień z Konserwatorem Zabytków na 

etapie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.]**** 

 


