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1. WSTĘP
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Kraśnik – obszar w rejonie al. gen. Ryszarda Kuklińskiego, al. Tysiąclecia
i ul. Ostrowieckiej jest elementem procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Rolą tego opracowania jest identyfikacja oddziaływań na środowisko przyrodnicze, jakie mogą
wystąpić w wyniku realizacji ustaleń projektowanego dokumentu, a także uzasadnienie decyzji
przestrzennych podejmowanych w zmienianym dokumencie.
Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o Planie, rozumie się przez to projekt
„miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kraśnik – obszar w rejonie al. gen.
Ryszarda Kuklińskiego, al. Tysiąclecia i ul. Ostrowieckiej” i analogicznie przez określenie Prognoza
rozumie się „Prognozę oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Kraśnik – obszar w rejonie al. gen. Ryszarda Kuklińskiego, al. Tysiąclecia
i ul. Ostrowieckiej”.
1.1. Podstawa prawna
Podstawy prawne dla przeprowadzonego w prognozie określenia skutków
środowiskowych oraz oceny rozwiązań funkcjonalno – przestrzennych i możliwości rozwiązań
eliminujących negatywne oddziaływania na środowisko projektu Planu stanowią:
•

Ustawa 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,

•

Ustawa z 27 kwietnia 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

a także ustanowione na szczeblu międzynarodowym:
•

Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r.
w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów dla środowiska, tzw.
Dyrektywa SEA,

•

Dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r.
w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylająca
dyrektywę Rady 90/313/EWG,

•

Dyrektywa 2003/35/WE parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r.
przewidującej udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów
i programów w zakresie środowiska oraz zmieniającej w odniesieniu do udziału
społeczeństwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości dyrektywy Rady 85/337/EWG
i 96/61/WE,

oraz wiele innych ustaw szczególnych i przepisów wykonawczych,
wyszczególnione w rozdziale „13. Wykaz wykorzystanych materiałów”.

które

zostały

1.2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem oceny zawartej w niniejszym opracowaniu są ustalenia projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kraśnik – obszar w rejonie al. gen.
Ryszarda Kuklińskiego, al. Tysiąclecia i ul. Ostrowieckiej, którego granice określa Uchwała
nr XVII/162/2020 Rady Miasta Kraśnik z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kraśnik. Uchwała
obejmuje obszar całego miasta ale dopuszcza podział planu na etapy i ich odrębne uchwalanie.
Analizowany projekt planu miejscowego obejmuje obszar o powierzchni ok. 212,5 ha
zlokalizowany w obrębach ewidencyjnych Zarzecze II, Piaski i Budzyń.
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W wyniku przeprowadzonej analizy aktualności uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Kraśnik stwierdzono potrzebę aktualizacji
obowiązującego Planu w zakresie uwzględnienia występujących zmian w procesach społeczno –
gospodarczych wpływających na kierunki rozwoju miasta, skutkujących potrzebą zmiany
przeznaczenia terenów oraz określenia parametrów zabudowy dla analizowanego obszaru.
1.3. Główne cele prognozy, zakres prognozy i jej powiązania z innymi dokumentami
Główne cele prognozy
Głównym celem Prognozy jest stwierdzenie czy i jakie przeobrażenia w środowisku
nastąpią wraz z zagospodarowaniem terenu zgodnie z ustaleniami określonymi w projekcie
Planu. Plan miejscowy nie stanowi ostatecznego obrazu opisywanego obszaru a jedynie zestaw
zasad w oparciu, o które możliwe jest dokonanie nowego zagospodarowania. Brak jest
pewności, że Plan zostanie zrealizowany we wszystkich możliwych aspektach, niemniej należy
przyjąć, że tak się stanie. W związku z tym podstawowym założeniem metodycznym jest
przyjęcie, że na całym obszarze powstanie zagospodarowanie w wielkości i skali największej,
jaką dopuszczają ustalenia dokumentu.
Celem prognozy jest poszukiwanie i wskazanie możliwości rozwiązań planistycznych
najkorzystniejszych dla środowiska i zdrowia ludzi, poprzez:
•

identyfikację i ocenę najbardziej prawdopodobnych wpływów na komponenty
środowiska określonego obszaru, jakie może wywołać realizacja dyspozycji
przestrzennych zawartych w ustaleniach projektu Planu,

•

dyskusję i współpracę autora prognozy z autorem projektu Planu celem eliminacji
rozwiązań i ustaleń niemożliwych do przyjęcia ze względu na ewentualne negatywne
skutki dla środowiska lub zagrożenie dla zdrowia mieszkańców,

•

poinformowanie podmiotów tj. wnioskodawców, społeczność lokalną i organ samorządu
o skutkach wpływu ustaleń Planu na środowisko przyrodnicze.
Zakres prognozy

Niniejsza Prognoza spełnia wymagania 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. Zakres i stopień szczegółowości
informacji zawartych w Prognozie został uzgodniony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Lublinie (pismo znak: WSTV.411.16.2021.AP z 2 czerwca 2021 r.) oraz
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kraśniku (pismo znak: ONS.NZ9027.2.13.2021 z dnia 9 czerwca 2021 r.).
Powiązania prognozy z innymi dokumentami
Przy sporządzeniu niniejszego opracowania wykorzystano w szczególności:
•

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kraśnik – obszar
w rejonie al. gen. Ryszarda Kuklińskiego, al. Tysiąclecia i ul. Ostrowieckiej – 2022,

•

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kraśnik,
uchwalone Uchwałą Nr XLIV/439/2017 Rady Miasta Kraśnik z dnia 31 sierpnia 2017 r.,

•

Ekofizjografia podstawowa miasta Kraśnik Z. Borchulski – Lublin 2005,

•

Aneks do Ekofizjografii podstawowej miasta Kraśnik Z. Borchulski – Lublin 2011,
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•

Plan gospodarki niskoemisyjnej Miasta Kraśnik, Bydgoszcz 2015,

•

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Kraśnik na lata 2015 - 2018 z perspektywą do
2022 roku, Kraśnik 2015,

•

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Kraśnik na lata 2021 - 2024 z perspektywą do
2028 roku – projekt 2020,

•

Strategia rozwoju Miasta Kraśnik na lata 2010-2020 – Kraśnik 2011,

•

Plan gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2022, stanowiący załącznik do
uchwały Nr XXIV/349/2016 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 2 grudnia
2017 r.,

•

Polska 2025 – długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju, Narodowa
Fundacja Ochrony Środowiska, Warszawa, 2000,

oraz materiały pomocnicze i uzupełniające wyszczególnione w rozdziale 13. Wykaz
wykorzystanych materiałów.
1.4. Metody stosowane przy sporządzaniu prognozy
Przy sporządzaniu prognozy posłużono się metodami: indukcyjno-opisową, analogii
środowiskowych oraz analiz kartograficznych. Prace nad opracowaniem niniejszego dokumentu
obejmowały dwa zasadnicze etapy: terenowy i kameralny. Podczas wizji terenu oceniony został
stan zagospodarowania terenu oraz stopień jego zachowania lub degradacji. Następnie
przystąpiono do prac kameralnych, polegający na porównaniu wyników uzyskanych w terenie
z istniejącą dokumentacją. W ten sposób sporządzona została kompleksowa ocena sposobów
użytkowania poszczególnych terenów, aktualnego stanu środowiska oraz jego podatności na
degradację. W kolejnym etapie stosując metodę analogii środowiskowej, odniesiono się do
projektu Planu, a zwłaszcza przeznaczenia terenów, w kontekście ich położenia w stosunku do
terenów prawnie chronionych, potencjalnych zagrożeń dla tych terenów i środowiska, terenów
bezpośrednio objętych zmianą i przyjętych założeń ochrony środowiska.
Wpływ zmiany przeznaczenia terenów na stan środowiska i zagrożenie dla terenów
chronionych przeanalizowano zgodnie z wymaganiami ustawowymi w kategoriach
oddziaływań, bezpośrednich, pośrednich i wtórnych, skumulowanych, krótko-, średnioi długoterminowych, stałych i chwilowych oraz pozytywnych i negatywnych na cele i przedmiot
ochrony obszarów Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko.
Wynikiem przedstawionej analizy są rozwiązania mające na celu zminimalizowanie potencjalnie
negatywnych oddziaływań ustaleń Planu na środowisko przyrodnicze.
Podstawowym materiałem do sporządzenia prognozy jest projekt miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Kraśnik – obszar w rejonie al. gen. Ryszarda
Kuklińskiego, al. Tysiąclecia i ul. Ostrowieckiej oraz materiały wymienione w rozdziale 13.
Należy podkreślić, że plan miejscowy nie określa konkretnych ram czasowych ani
rozwiązań technologicznych związanych z realizacją jego założeń, w związku z tym niniejsza
Prognoza ma charakter jakościowy a nie ilościowy.
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2. INFORMACJE O ZAWARTOŚCI, GŁÓWNYCH CELACH PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU
ORAZ JEGO POWIĄZANIACH Z INNYMI DOKUMENTAMI
2.1. Główne cele projektowanego dokumentu
Nadrzędnym celem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest ustalenia
przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia sposobów ich
zagospodarowania i zabudowy. Ustalenia planu miejscowego regulują działania inwestycyjne na
obszarze nim objętym. Uwzględniając uwarunkowania środowiskowe, istniejące
zagospodarowanie oraz obowiązki wynikające z nadrzędnych aktów prawnych plan miejscowy
określa zasady wzajemnych powiązań funkcjonalnych i przestrzennych.
Plan ustala zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego poprzez określenie
zasad kształtowania zabudowy oraz wskazanie i uregulowanie stanu przestrzeni publicznych.
Uwzględnia i sankcjonuje istniejące zagospodarowanie terenu i jednocześnie wyznacza kierunki
zmian. Zapisy Planu mają na celu zabezpieczenie interesów publicznych i ochronę środowiska
naturalnego, jednocześnie pozwalają na ekonomiczne wykorzystanie przestrzeni i rozwój
społeczno – gospodarczy.
Celem opracowania Planu jest zmiana przeznaczenia części terenów i ustalenie nowych
zasad zabudowy i zagospodarowania.
2.2. Powiązania projektu z innymi dokumentami
Analizowany projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Kraśnik – obszar w rejonie al. gen. Ryszarda Kuklińskiego, al. Tysiąclecia i ul. Ostrowieckiej
sporządzony został w powiązaniu z poniższymi dokumentami:
•

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kraśnik,
uchwalone Uchwałą Nr XLIV/439/2017 Rady Miasta Kraśnik z dnia 31 sierpnia 2017 r.,

•

Ekofizjografia podstawowa miasta Kraśnik Z. Borchulski – Lublin 2005,

•

Aneks do Ekofizjografii podstawowej miasta Kraśnik Z. Borchulski – Lublin 2011,

•

Plan gospodarki niskoemisyjnej Miasta Kraśnik, Bydgoszcz 2015,

•

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Kraśnik na lata 2015 - 2018 z perspektywą do
2022 roku, Kraśnik 2015,

•

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Kraśnik na lata 2021 - 2024 z perspektywą do
2028 roku – projekt 2020,

•

Strategia rozwoju Miasta Kraśnik na lata 2010-2020 – Kraśnik 2011,

•

Plan gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2022, stanowiący załącznik do
uchwały Nr XXIV/349/2016 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 2 grudnia
2017 r.,

•

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego,

•

Polska 2025 – długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju, Narodowa
Fundacja Ochrony Środowiska, Warszawa, 2000.

2.3. Informacje o zawartości projektowanego dokumentu
Oceniany dokument składa się z części tekstowa stanowi treść uchwały oraz części
graficznej stanowiącej integralny załącznik.
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W Planie określono:
1) przeznaczenie terenów, które wyznaczają linie rozgraniczające tereny o różnym
przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, są to:
•

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolami: 1MN, 2MN,
3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 14MN, 15MN,
16MN, 17MN, 18MN, 19MN, 20MN, 21MN, 22MN, 23MN, 24MN, 25MN, 26MN, 27MN,
28MN, 29MN, 31MN, 32MN, 33MN, 34MN, 35MN, 36MN, 37MN, 38MN, 39MN, 40MN,
41MN, 42MN, 43MN, 44MN,

•

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej, oznaczone
symbolami: 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U, 4MN/U, 5MN/U,

•

tereny zabudowy usługowej, oznaczone symbolami: 1U, 2U, 3U, 4U, 5U,

•

teren zieleni naturalnej z dopuszczeniem zabudowy usług sportu i rekreacji,
oznaczony symbolem: 1ZN/US,

•

tereny rolne, oznaczone symbolami: 1R, 2R,

•

tereny zieleni parkowej, oznaczone symbolami: 1ZP, 2ZP, 3ZP,

•

tereny zieleni naturalnej, oznaczone symbolami: 1ZN, 2ZN, 3ZN, 4ZN, 5ZN, 6ZN,

•

tereny zieleni izolacyjnej, oznaczone symbolami: 1ZI, 2ZI,

•

teren komunikacji lotniczej, oznaczony symbolem: 1KL,

•

tereny urządzeń elektroenergetyki, oznaczone symbolami: 1E, 2E,

•

tereny parkingów, oznaczone symbolami: 1KS, 2KS,

•

tereny dróg wewnętrznych, oznaczone symbolami: 1KDW, 3KDW, 4KDW,

•

tereny dróg publicznych klasy zbiorczej, oznaczone symbolami:: 1KDZ, 2KDZ,

•

tereny dróg publicznych klasy lokalnej, oznaczone symbolami: 1KDL, 2KDL, 3.1KDL,
3.2KDL, 4.1KDL, 4.2KDL, 5KDL, 6KDL, 7KDL,

•

tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, oznaczone symbolami: 1KDD, 2KDD,
3KDD, 4KDD, 5KDD, 6KDD, 7KDD, 8KDD, 9KDD, 10KDD, 11KDD, 12KDD, 13KDD,
14KDD, 15KDD, 16KDD, 17KDD, 18KDD, 19KDD, 20KDD, 21KDD, 22KDD, 23KDD,
24KDD, 25KDD, 26KDD, 27KDD, 28KDD, 29KDD, 30KDD, 31KDD, 32KDD,

•

tereny ciągów pieszo-jezdnych, oznaczone symbolami: 2KXL, 3KXL, 4KXL, 5KXL;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków;
5) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną
i minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy
w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy
powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej,
maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania w tym
miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową
i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów;
6) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem
miejscowym;
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7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury
technicznej;
8) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich
użytkowaniu;
9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
10) stawki procentowe, służące naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości
nieruchomości spowodowanego uchwaleniem planu.
Ze względu na brak w granicach opracowania nie określa się następujących elementów
zagospodarowania przestrzennego: obszarów osuwania się mas ziemnych, obszarów
przestrzeni publicznej, obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, krajobrazów
priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania
przestrzennego województwa.
3. PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI
POSTANOWIEŃ PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU
Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym organ sporządzający miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy
dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym (w tym skutków realizacji
postanowień projektowanego dokumentu).
Do metod analizy skutków realizacji postanowień Planu możliwych do
wykorzystania należą:
a) analiza struktury wydatków na inwestycje w gminie według źródła ich finansowania na
inwestycje komunalne i inwestycje związane z ochroną środowiska,
b) ocena oddziaływania na środowisko przewidywanych w ustaleniach planu miejscowego
działań,
c) analiza i ocena stanu poszczególnych komponentów środowiska w oparciu o wyniki
pomiarów uzyskanych w ramach państwowego monitoringu środowiska, a także innych
dostępnych wyników pomiarów i obserwacji, np.:
•

ocenie jakości powietrza i stanu sanitarnego,

•

ocenie jakości wód podziemnych,

•

ocena jakości gleb,

•

ocenie warunków i jakości klimatu akustycznego,

•

ocenie gospodarki odpadami,

wykonywane raz w roku.
Monitorowanie i ocena realizacji planowanej zabudowy wymaga określenia
podstawowych grup wskaźników. Mogą być one sporządzane w kategoriach dotyczących presji
na środowisko, emisji i imisji do powietrza, ładu przestrzennego. Proponuje się następujące
grupy wskaźników służących analizie jakości środowiska:
•

jakość wody w sieci wodociągowej (klasa),

•

jakość wód powierzchniowych i podziemnych,

•

ilość ścieków odprowadzanych z analizowanego obszaru,

•

jakość gleb,
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•

jakość (zanieczyszczenie) powietrza,

•

udział instalacji ogrzewanych w oparciu o paliwa ekologiczne lub odnawialne źródła
energii w ogólnym wytwarzaniu energii (%),

•

gospodarowanie odpadami - poziom odzysku odpadów zbieranych selektywnie
w stosunku do całkowitej ilości tych odpadów zawartych w odpadach komunalnych (%),

•

udział poszczególnych form użytkowania gruntu w stosunku do całkowitej powierzchni
analizowanego obszaru (%),

•

jakość klimatu akustycznego (dB).

Zgodnie z art. 25 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r., w celu
uniknięcia powielania monitorowania w myśl zasady Dyrektywy 2001/42/WE w sprawie oceny
wpływu niektórych planów i programów na środowisko wpływ ustaleń tego projektu na
środowisko przyrodnicze w zakresie jakości poszczególnych elementów przyrodniczych
i komponentów środowiska, dotrzymywaniu standardów jego jakości, występowania obszarów
przekroczeń, występujących zmian jakości elementów przyrodniczych i przyczynach tych zmian
kontrolowane są w ramach systemu Państwowego Monitoringu Środowiska. Wyniki
prowadzonego monitoringu prezentowane są corocznie w Raportach o stanie środowiska
województwa, wydawanych w formie ogólnodostępnej publikacji.
Istnieje szereg instytucji, które zajmują się badaniem poszczególnych elementów
środowiska oraz zmian w nim zachodzących. Są to m.in.: zarząd dróg, starostwo powiatowe,
Lasy Państwowe, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Instytut Meteorologii
i Gospodarki Wodnej, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej i inne.
Źródłami danych mogą też być: Wojewódzka Baza Danych (prowadzona przez
Marszałka Województwa), źródła administracyjne wynikające z obowiązków sprawozdawczych
lub zapisów ustawowych (decyzje, zezwolenia, pozwolenia), badania statystyczne Głównego
Urzędu Statystycznego.
Szczegółowy zakres obowiązków i problematyka badań zostanie określona na etapie
wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji poszczególnych
przedsięwzięć.
4. INFORMACJE O MOŻLIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO
Ze względu na położenie geograficzne miasta Kraśnik (leży w odległości około 120 km
od granicy państwa), szereg zasad z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego
wprowadzonych w Planie oraz niewielki zasięg oddziaływań projektowanych zmian
w istniejącym zagospodarowaniu, nie przewiduje się, aby realizacja zapisów ocenianego
dokumentu mogła spowodować transgraniczne oddziaływania na środowisko.
5. ISTNIEJĄCY STAN ŚRODOWISKA ORAZ POTENCJALNE ZMIANY
W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU

TEGO

STANU

5.1. Istniejący stan środowiska
5.1.1. Położenie
Miasto Kraśnik leży w południowo - wschodniej części mezoregionu Wzniesienia
Urzędowskie (343.15) wchodzącego w skład makroregionu Wyżyna Lubelska (343.1)
podprowincja Wyżyna Lubelsko-Lwowska (343). Na pograniczu dwóch wyraźnie odmiennych
od siebie pod względem krajobrazowym mikroregionów geomorfologicznych, rozdzielonych
doliną Wyżnicy. Dzielnice Zarzecze I, Zarzecze II, Piaski, Budzyń oraz Kraśnik Fabryczny
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znajdują się w obszarze pagórkowatej wierzchowiny zbudowanej przede wszystkim z opok
i opok marglistych. Natomiast stara część miasta znajduje się na terenie pagórkowatej
wierzchowiny z pokrywą lessową.
Obszar objęty opracowaniem zajmuje powierzchnię ok. 212,5 ha i znajduje się
w granicach obrębów geodezyjnych Zarzecze II, Piaski i Budzyń.

Rysunek 1. Obszary objęte opracowaniem
Źródło: opracowanie własne

5.1.2. Powierzchnia ziemi
Budowa geologiczna, w tym zróżnicowana litologia utworów przypowierzchniowych,
skomplikowana tektonika w strefie struktur kontynentalnych, a przede wszystkim zjawiska
i procesy geomorfologiczne zdecydowały o rzeźbie Kraśnika i jego okolic. Dominanta rzeźby
miasta jest dolina Wyżnicy. Powstała ona na rozłamie tektonicznym. Osnowa rzeźby
omawianego obszaru istniała już przed najstarszym (południowopolskim zlodowaceniem).
Krajobraz odznaczał się dużymi wysokościami względnymi, miedzy wierzchowiną
a doliną rzeki. Dolina Wyżnicy jest najbardziej czytelny element rzeźby miasta, charakteryzuje
się wyraźną asymetria zboczy. Lewe zbocze, nadbudowane lessem jest znacznie wyższe,
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a przede wszystkim bardziej strome, niż prawe; różnica wysokości względnej kilku metrów jest
widoczna w krajobrazie a dodatkowo wrażenie tej cechy potęguje występowanie długiego
i połogiego zbocza prawostronnego.
W rejonie miasta występują dwa poziomy wierzchowinowe: wyższy, około 280 m n.p.m.,
występuje w okolicach Słodkowa III i II, Kolonii Pasieki i Podlesia, czyli generalnie na południe
od doliny oraz średni 220-250 m n.p.m., na pozostałym obszarze.
Rzeźbę omawianego obszaru cechuje ścisły związek mikroform rzeźby z odpornością
skał powierzchniowych. Naturalne procesy niszczenia osadów, a tym samym procesy
rzeźbotwórcze w warunkach naturalnych związane są z erozja rzeczna i denudacyjna na stokach
wierzchowiny. W warunkach antropogennych, przy udziale człowieka zostały one
przyspieszone a ich intensywność jest proporcjonalna do sposobu użytkowania terenu; poza
dolina Wyżnicy zdeterminowane są urbanizacja i związanymi z nią wielkoskalowymi
przekształceniami rzeźby i krajobrazu.
W lessowej części rejonu miasta dominują zjawiska erozji wąwozowej
i powierzchniowej. Najbardziej czytelnym ich rezultatem są wąwozy i doliny denudacyjne;
tworzy to typowy krajobraz z dominacja rzeźby terenów lessowych, o rozciętej powierzchni
licznymi formami dolinnymi zagłębieniami i obniżeniami. Obszary miasta położone poza płatem
lessowym charakteryzują się mniejszym zróżnicowaniem rzeźby a wysokości względne i spadki
są tu znacznie mniejsze; Budzyń, Piaski, dzielnica fabryczna rozlokowały się w obszarach niemal
płaskich, monotonnych o nieznacznych deniwelacjach.
Rzeźba terenu nie stanowi ograniczenia w możliwości zagospodarowania obszaru
objętego opracowaniem.
5.1.3. Budowa geologiczna i surowce mineralne
Miasto Kraśnik leży w obrębie paleozoicznego podniesienia radomsko-kraśnickiego.
Stanowi ono podłoże południowo-zachodniego skrzydła niecki lubelskiej. Twarde, sztywne
podłoże krystaliczne zbudowane z granitów występuje tu bardzo głęboko – około 12 km pod
powierzchnią ziemi. Nieckę wypełniają młodsze utwory mezozoiczne wykształcone w postaci
różnorodnych skał węglanowych, co świadczy, że była ona częścią rozległego, morskiego
zbiornika. Miąższość skał ery mezozoicznej jest bardzo duża i wynosi kilkaset metrów; skały
mezozoiczne zalegają zgodnie z kierunkiem i układem warstw nawiązującym do struktur
paleozoicznych. Dla budowy geologicznej, jak i warunków litosferycznych zasadnicze znaczenie
maja skały najmłodszego okresu kredowego, które są charakterystyczne dla całej Lubelszczyzny
(osady tzw. kredy lubelskiej).
Na terenie miasta występują dwie jednostki strukturalne, ograniczone wyraźnymi
rozłamami tektonicznymi, są to antyklin Kraśnika i synklina Liśnika. Struktura antyklinalna jest
rejonem, w którym rozwinęła się dolina Wyżnicy; os doliny pokrywa się z osia antykliny. Ogólna
charakterystyka kredy w omawianym rejonie odnosi się do ich występowania i roli w rzeźbie,
jak i krążeniu wód. Spąg utworów kredowych w zachodniej części miasta znajduje się na
głębokości około 100 m. i bardzo szybko się obniża, co oznacza, że w profilu geologicznym
warstwy kredowe zwiększają swoja miąższość, bowiem w południowej strefie miasta
(w synklinie Liśnika) występuje na głębokości 500-800 m, zaś w południowo-wschodniej strefie
(okolice Stróży) spąg kredy nawiercono na głębokości około 250 m. Osady kredowe w obszarze
miasta odsłaniają się na powierzchni jedynie na południe od Suchyni oraz na prawym zboczu
doliny Wyżnicy.
Osady czwartorzędowe powstałe w trakcie zlodowacenia środkowopolskiego
reprezentowane są przez piaski i żwiry wodnolodowcowe, występujące w pasie: Piaski – Budzyń
– Kraśnik Fabryczny (obszar objęty opracowaniem). W części południowej, utwory
peryglacjalne wykształcone są w postaci piasków rzecznych oraz lessu. Jest to głównie less
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młodszy górny stanowiący kontynuacje lessów głębokich Roztocza i Wyżyny Lubelskiej. Jego
miąższość, dochodzi miejscami dochodzi do 10,5 m.
Budowa geologiczna nie stanowi ograniczenia w możliwości zagospodarowania obszaru
objętego opracowaniem.
5.1.4. Gleby
Zróżnicowanie podłoża w rejonie Kraśnika wynikające ze zróżnicowania geologicznego
i geomorfologicznego skutkuje urozmaiceniem pokrywy glebowej.
Tak wiec na głębokich lessach w południowej strefie miasta powstały żyzne bielice
lessowe a tylko na stromych stokach występują mniej żyzne gleby brunatne. Natomiast
w rejonie północnym, na zwietrzelinie kredowej, przykrytej piaskami gliniastymi – dominują
bielice słabe i średnie. Gleby lessowe są pozbawione węglanu wapnia do około 1,5 m, a ponadto
słabo zasobne w potas. Drobnoziarnisty skład mechaniczny nie wpływa niekorzystnie na ich
właściwości fizyczne, a zwłaszcza wodne. Są to gleby wysokiej produktywności, ale pozbawione
trwałej szaty roślinnej łatwo ulęgają zmywaniu, spłukiwaniu i erozji wodnej. Jak wspomniano
wykazują cechy bielicowe. Należy również zauważyć, że na stoku wierzchowinowym
przechodzącym w zbocze Wyżnicy w północnej części miasta powstały gleby brunatne, które
powstały przez zmycie górnych poziomów do iluwium. Są to gleby zaliczane do II i III klasy
bonitacyjnej i kompleksu gleb pszennych. W zachodniej części dzielnicy fabrycznej, w pobliżu
krawędzi doliny Wyżnicy, znajduje się płat gleb rędzinowych; cechuje się znaczna zawartością
próchnicy, słabo alkalicznym odczynem oraz zasobnością w odżywcze składniki (fosfor, potas).
W granicach opracowania występują grunty orne klasy RIIIa, RIIIb, RIVa, RV, RVI oraz,
sady (S), nieużytki (N), grunty rolne zabudowane (Br), tereny mieszkaniowe (B), inne tereny
zabudowane (Bi), drogi (dr).
5.1.5. Wody
Wody powierzchniowe
W rejonie Kraśnika tereny wierzchowinowe są pozbawione elementów sieci
hydrograficznej. Mała gęstość wód powierzchniowych jest odbiciem warunków
hydrograficznych, z których najistotniejszym jest wspomniana wysoka przewodność zasilania
naturalnego. Głównym ciekiem miasta i rejonu jest Wyżnica – prawostronny dopływ Wisły.
W granicach opracowania nie występują elementy sieci hydrograficznej.
Zgodnie z podziałem zawartym w ,,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Wisły” teren objęty projektem dokumentu położony jest w obrębie jednolitej części wód
powierzchniowych (JCWP) o nazwie - Wyżnica od źródeł do Urzędówki bez Urzędówki
(RW2000623363), dla której określono następujące parametry:
•

JCWP jest monitorowana – tak,

•

status JCWP– naturalna,

•

aktualny stan lub potencjał JCWP – zły,

•

ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – zagrożona,

•

wyznaczone cele środowiskowe – dobry stan ekologiczny, dobry stan chemiczny,

•

JCWP znajduje się w wykazie obszarów chronionych – tak (Kraśnicki Obszar
Chronionego Krajobrazu),

•

odstępstwo – tak,
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•

typ odstępstwa – przedłużenie terminu osiągnięcia celu – brak możliwości technicznych,

•

termin osiągnięcia dobrego stanu – 2021,

•

uzasadnienie odstępstwa – brak możliwości technicznych. W zlewni JCWP nie
zidentyfikowano presji mogącej być przyczyną występujących przekroczeń wskaźników
jakości. Konieczne jest dokonanie szczegółowego rozpoznania przyczyn w celu
prawidłowego zaplanowania działań naprawczych. Rozpoznanie przyczyn nieosiągnięcia
dobrego stanu zapewni realizacja działań na poziomie krajowym: utworzenie krajowej
bazy danych o zmianach hydromorfologicznych, przeprowadzenie pogłębionej analizy
presji pod kątem zmian hydromorfologicznych, opracowanie dobrych praktyk
w zakresie robót hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz z ustaleniem zasad ich
wdrażania
oraz
opracowanie
krajowego
programu
renaturalizacji
wód
powierzchniowych.

Zgodnie z Planem Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Wisły celem
środowiskowym dla naturalnych JCWP o dobrym stanie jest, co najmniej utrzymanie dobrego
stanu ekologicznego i chemicznego. Dla silnie zmienionych części wód o złym stanie celem
środowiskowym jest ochrona oraz poprawa ich potencjału ekologicznego i stanu, tak, aby
osiągnięty został dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny. Wody silnie zmienione to
jednolite części wód, które uległy fizycznemu przekształceniu na skutek działalności człowieka.
Do głównych źródeł zanieczyszczeń wód na opisywanym obszarze należą ścieki bytowogospodarcze pochodzące z gospodarstw nieobjętych kanalizacją, zanieczyszczenia rolnicze,
komunikacyjne, przemysłowe i deszczowe.
Wody podziemne
Osady wieku kredowego: margle, wapienie i opoki kampanu i mastrychtu uległy
spękaniu i potrzaskaniu. Powstała siec zróżnicowanych szczelin, które generalnie dobrze
przewodzą oraz magazynują wody. W rejonie miasta stwierdza się tektoniczne uwarunkowania
krążenia wody podziemnej. Przejawia się to w przesunięciu osi podziemnego drenażu wód na
odcinku Stróża – Kraśnik Fabryczny ku północy względem koryta Wyżnicy, która jest naturalna
baza drenażu. Tak wiec rzeka odwadnia jedynie tereny z południa, bowiem rozłam tektoniczny
izoluje (ekranizuje) dopływ z północy; naturalny drenaż przez koryto Wyżnicy i jej dolinę
odbywa dopiero poniżej Kraśnika Fabrycznego.
W okolicach Kraśnika występują dwa poziomy wodonośne:
1. Poziom czwartorzędowy, który utworzył się w utworach piaszczystych plejstocenu oraz
madach i torfach. Spadki hydrauliczne są niewielkie, wody występują na niewielkich
głębokościach i mają ścisły związek hydrauliczny z wodami w korycie cieku. Wody
aluwialne silnie reagują na zasilanie naturalne lub jego brak (odpowiednio od tego
podnosi się lub obniża poziom zwierciadła) oraz poziom wody w rzece. są to wody
w zasadzie nie odpowiadające normom wód do picia ze względu na zanieczyszczenie
bakteriologiczne.
2. Poziom kredowy; tworzą go wody krążące w systemie warstwowo-szczelinowym
w silnie spękanych opokach mastrychtu. Jest to poziom najbardziej zasobny,
powszechnie sczerpywany na potrzeby komunalne miasta. Zasilają go opady
atmosferyczne i wody roztopowe. Wsiąkanie najłatwiejsze jest w strefach płytkiego
występowania spękanych skał kredowych przykrytych cienka warstwa zwietrzeliny lub
osadów piaszczystych (rejon Bojanówki na prawym zboczu doliny). W zasilaniu wód
kredowych najważniejsza role spełniają obszary wierzchowinowe i ich zbocza, na
których miąższość nadkładu czwartorzędowego jest zwykle mniejsza. Ponadto wyżej
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wymienione tereny maja zwiększone zasilanie atmosferyczne, przeto potencjalnie
większe możliwości retencjonowania wody. W rejonie Kraśnika piętro kredowe tworzą
wody szczelinowo-warstwowe, których rzędna zwierciadła stabilizuje się na wysokości
180-200 m n.p.m.
Największe zmiany położenia zwierciadła wody podziemnej stwierdza się na
wierzchowinach. są to strefy alimentacyjne dla doliny Wyżnicy, gdzie pionowa prędkość
przemieszczania się wody jest znacznie większą niż prędkość pozioma, co oznacza możliwość
podnoszenia się stanów wody w okresach wysokiego zasilania i późniejsze obniżenie
zwierciadła wód podziemnych na skutek odpływu wód do dolin rzecznych.
Analizowany teren leży w obrębie Jednolitej Części Wód Podziemnych PLGW200088
oraz w obrębie głównego zbiornika wód podziemnych (GZWP) nr 406 „Niecka Lubelska”
(Lublin), którego szacunkowe zasoby dyspozycyjne wynoszą 230000 m3/d. Jest to zbiornik
szczelinowo porowaty, a warstwami wodonośnymi są spękane utwory górnokredowe.
Zgodnie z podziałem zawartym w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Wisły” dla JCWPd PLGW200088 określono następujące parametry:
•

JCWP jest monitorowana – tak,

•

stan ilościowy – dobry,

•

stan chemiczny – dobry,

•

ocena ryzyka niespełnienia celów środowiskowych – niezagrożona,

•

JCWPd dostarczająca średnio powyżej 100 m3 wody na dobę – tak,

•

wyznaczone cele środowiskowe – dobry stan chemiczny, dobry stan ilościowy,

•

odstępstwo – nie,

•

typ odstępstwa – nie dotyczy,

•

termin osiągnięcia dobrego stanu – 2015,

•

uzasadnienie odstępstwa - nie dotyczy,

•

JCWPd znajduje się w wykazie obszarów chronionych – nie.
5.1.6. Atmosfera i klimat

Omawiany obszar, według „Atlasu Klimatycznego woj. lubelskiego" (A. i W. Zinkiewiczów
1975), znajduje się w tzw. lubelsko-chełmskiej dzielnicy klimatycznej. Wyróżnia się ona roczna
suma opadów, znaczna ilością dni z gradem (10- 18 dni), bardzo wysokim w skali Lubelszczyzny
wartościami usłonecznienia względnego w półroczu letnim (45-50%). Przewaga wiatrów
zachodnich i wysoka średnia prędkość (ponad 3m/s).
Warunki klimatyczne są modyfikowane lokalnymi warunkami fizjograficznymi; rzeźbą
terenu, głębokością zwierciadła wód gruntowych, obecnością wód powierzchniowych, szatą
roślinną, rodzajem podłoża oraz zagospodarowaniem terenu. Duże deniwelacje terenu, duże
kompleksy leśne, wody powierzchniowe powodują kształtowanie się swoistych mikroklimatów.
Miasto pomimo niewielkiej powierzchni posiada zróżnicowany topoklimat.
Najkorzystniejszymi cechami i warunkami klimatu lokalnego cechują się zbocza o ekspozycji
południowej, południowo-wschodniej i południowo-zachodniej. Te warunki spełniają tereny
prawostronnego, rozległego zbocza i stoku wierzchowinowego. Najbardziej niekorzystne są
zbocza o ekspozycji północnej, a zwłaszcza wąwozy i dolina Wyżnicy. są to tereny gdzie
występują zdecydowanie gorsze niż na wysoczyźnie warunki insolacyjne i termiczno-
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wilgotnościowe, dużych amplitudach dobowych i rocznych temperatury, a ponadto narażone są
na spływ i zaleganie tu inwersje termiczne i przymrozki radiacyjne.
W obszarach zabudowy warunki mikroklimatyczne są kształtowane przez zespół
czynników antropogennych. Wskutek zabudowy, dużego udziału sztucznych nawierzchni,
występowania wielu emitorów ciepła zmianie ulęgają wartości wielu parametrów
klimatycznych: temperatury, wilgotności, prędkości i kierunku wiatru. Notowane są tu z reguły
wyższe temperatury, zarówno ekstremalne, jak i średnie, szybciej znika pokrywa śnieżna,
zwiększa się turbulencja powietrza.
Monitoring środowiska prowadzony przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Lublinie w 2020 r. kwalifikuje obszar miasta do strefy lubelskiej. Wynikowe klasy stref dla
poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie rocznej dokonanej z uwzględnieniem
kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia (Roczna ocena jakości powietrza
w województwie lubelskim. Raport wojewódzki za rok 2020).
Tabela 1. Klasyfikacja stref z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia
Symbol klasy strefy dla poszczególnych substancji
SO2

NO2

pył
PM10

Pb

C6H6

CO

O3

As

Cd

Ni

BaP

pył
PM2,5

A

A

C

A

A

A

A

A

A

A

C

A

Tabela 2. Klasyfikacja stref z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony roślin
Symbol klasy strefy dla poszczególnych substancji
SO2

NOx

O3

A

A

A

Zanieczyszczenia środowiska naturalnego, w tym powietrza atmosferycznego, można
podzielić ze względu na źródła zanieczyszczeń na zanieczyszczenia:
•

ze źródeł przemysłowych – punktowych (zakład energetyki cieplnej Veolia Wschód Sp.
z o.o. w Kraśniku, Fabryka Łożysk Tocznych – Kraśnik S.A. ul. Fabryczna 6, Cyclone
Polska (teren FŁT), Mesko (teren FŁT), Metalchem (teren FŁT), GM Steel ul. Kolejowa 4,
PBI WMB ul. Obwodowa 9, WOD-BUD ul. Józefa Piłsudskiego 12 (baza produkcyjna
ul. Graniczna),

•

ze źródeł mobilnych – linowych (głównie transport drogowy),

•

ze źródeł komunalno-bytowych (emisja niska, związana z ogrzewaniem indywidualnym,
a także z gromadzeniem i usuwaniem odpadów),

•

z rolnictwa (emisji z maszyn, upraw, hodowli, ferm, łąk itp.).
Główne rodzaje hałasu na terenie miasta:

•

hałas od środków transportu (komunikacyjny),

•

hałas w przemyśle (przemysłowy),

•

hałas w pomieszczeniach mieszkalnych,
wypoczynkowych (komunalny).
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Największe natężenie hałasu komunikacyjnego w mieście generowały drogi krajowe
nr 19 i 74, jednak po przeniesieniu ruchu na obwodnicę miasta ich oddziaływanie znacznie się
zmniejszyło. Niemniej hałas komunikacyjny nadal powstaje na pozostałych drogach o niższych
kategoriach.
5.1.7. Szata roślinna, świat zwierzęcy i różnorodność biologiczna
Szata roślinna
Zróżnicowanie biocenotyczne terenu, jest pochodną warunków geomorfologicznych,
hydrologicznych, glebowych, klimatycznych w przeszłości i obecnie oraz antropopresji. Znaczna
część flory, a szczególnie gatunki rzadkie wywodzi się z różnych okresów kształtowania się flory
po ustąpieniu lodowca. Dziś występują one w postaci reliktów powiązanych z obszarami
o klimatach dawniej u nas dominujących.
Według podziału geobotanicznego (J. Matuszkiewicz 1993) Kraśnik znajduje się
w Prowincji Środkowoeuropejskiej na styku jednostek Dział Wyżyn Połudnowopolskich, kraina
Roztoczańska, okręg Roztocza Zachodniego, podokręg Modliborzycko – Oblęciński oraz Dział
Mazowiecko – Poleski, poddział Mazowiecki, kraina Wyżyny Lubelskie, okręg Wyżyny Lubelskie,
podokręg Urzędowski.
Na obszarze objętym opracowaniem występują grunty rolne, nieużytki, sady oraz zieleń
przydomowa. Zbiorowiska ruderalne występują na całym obszarze. Budują je drzewa i krzewy
przydrożne takie jak: brzoza brodawkowata, topola osika, jarząb pospolity, grusza pospolita,
jabłoń domowa, klon jawor, klon pospolity, wierzba szara, wierzba pięciopręcikowa, głóg
jednoszyjkowy, bez czarny, grab pospolity, topola kanadyjska, czeremcha czy lipa drobnolistna;
rośliny zielne takie, jak kupkówka, wyczyniec łąkowy, niezapominajka polna, nawrot polny,
koniczyna łąkowa, tymotka łąkowa, wiechlina roczna, rumian bezpromieniowy, babka
lancetowata, jaskier rozłogowy, poziewnik wąskolistny, mniszek lekarski, bodziszek cuchnący,
perz psi, pokrzywa, iglica pospolita.
Dużą powierzchnię zajmują pola uprawne, gdzie dominują rośliny zbożowe. Ponadto
występują tutaj gatunki: krwawnik pospolity, jasnota biała, chaber bławatek, stokłosa żytnia,
gwiazdnica pospolity, nawrot polny, kąkol polny, tobołki polne, rumian, tworząc zbiorowisko
chwastów roślin zbożowych (rz. Centauretalia cyanii).
Zabudowie jednorodzinnej towarzyszy zieleń przydomowa w formie indywidualnych
założeń ogrodowych o bardzo zróżnicowanej formie i skaldzie gatunkowym z dominacją
gatunków iglastych, m.in. żywotników, cisów, świerków itp.
Świat zwierzęcy
Ponieważ obszar objęty Planem znajduje się w terenie zabudowanym, który podlega
intensywnemu zagospodarowaniu fauna jest uboga i ogranicza się do gatunków, które
przyzwyczaiły się do stałej obecności człowieka. Nie występują tu gatunki cenne lub objęte
ochrona prawną. Spotykane są gatunki zwierząt charakterystyczne dla krajobrazu rolniczego.
Mogą tutaj występować sporadycznie sarna, dzik, zając, lis oraz mniejsze gatunki tj. kret,
mysz polna, nornica. Faunę płazów związanych z ekosystemami wodnymi, przynajmniej
w czasie rozrodu, reprezentują żaby (trawna, wodna i moczarowa), ropucha szara, rzekotka,
traszka grzebieniasta. Płazy należy uznać za grupę zwierząt szczególnie zagrożonych z racji
zanieczyszczania i degradacji ekosystemów wodnych, oraz z racji wędrówek przez trasy
komunikacyjne podczas okresu godowego wiosną. Ptaki, które mogą tu występować to: kawka,
kuropatwa, mazurek, przepiórka, sikorka bogatka, sikorka modra, skowronek, szpak, wróbel.
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Wśród bezkręgowców występować mogą następujące gatunki: paź królowej, listkowiec
cytrynek, modraszek ikar, rusałka kratkowiec, rusałka pawik, rusałka pokrzywnik, rusałka
wierzbowiec, rusałka żałobnik, trzmiel ciemnopasy, trzmiel ogrodowy, trzmiel rudy, trzmiel
rudonogi, trzmiel ziemny, trzmiel zmienny, trzmiel żółty.
Różnorodność biologiczna
Największa różnorodność siedliskowa i gatunkowa występuje w obrębie Przyrodniczego
Systemu Miasta Kraśnik, który ma swoje powiązania i kontynuację w obszarach poza granicami
administracyjnymi miasta. Zgodnie z przyjętym założeniem Przyrodniczy System Miasta (PSM)
składa się z następujących elementów:
1. Leśny Obszar Węzłowy „Stacja Kolejowa”, jego największym walorem jest rozległość
powierzchniowa; jest to grad dębowo-grabowy, częściowo zdegradowany na skutek
wieloletniego sztucznego preferowania w nich sosny, dębu i innych drzew. Jest to
zbiorowisko leśne o wysokiej prężności ekologicznej, która wynika z wielogatunkowości,
wielowiekowości, wielopiętrowości lasów. Znaczenie kompleksu wynika również z jego
wielodziałowego położenia; lasy tego typu maja korzystny wpływ na krążenie wody
i zasilanie Wyżnicy. Położenie peryferyjne w stosunku do terenów zurbanizowanych
tylko pozornie umniejsza jego znaczenie dla systemu przyrodniczego Kraśnika, granica
administracyjna nie ma żadnego znaczenia dla oddziaływania obszaru węzłowego na
obieg materii, energii i puli genowej.
2. Leśne Węzły Ekologiczne:
a) Las w Kraśniku Fabrycznym, w całości położony w granicach administracyjnych
miasta, jest jego naturalnym buforem, który „zamyka” od północy i zachodu
zurbanizowana strefa dzielnicy fabrycznej. To kilkunastohektarowy kompleks lasu
mieszanego, częściowo zdegradowanego nasadzeniami sosnowymi,
b) Kompleks lasów państwowych i prywatnych gradowych z bukiem (Tilio-Carpinetum
fagetosum) położony w południowo-wschodnim narożniku miasta Kraśnik,
w pobliżu granicy administracyjnej miasta; to wieloprzestrzenny zespół leśny
należący do osobliwości florystycznych gminy, bowiem występujące tu płaty lasów
bukowych i grabowo-bukowych, reprezentujących zespół „kwaśnej” buczyny
podgórskiej (Luzulo pilosae-Fagetum),
3. Obszary Łącznikowe, z których najważniejszy ze względu na role w PSM Kraśnik
i systemów ponadlokalnych, jest korytarz ekologiczny doliny Wyżnicy.
4. Sięgacze ekologicznymi. W przypadku omawianego obszaru maja bardzo duże znaczenie,
gdyż w większości są to jedynie kanały komunikacji ekologicznej pomiędzy elementami
PSM Kraśnik. Do najważniejszych należą sięgacze
a) łączące las w dzielnicy fabrycznej (węzeł ekologiczny) z doliną Wyżnicy (dwa
sięgacze),
b) sięgacze w rejonie Budzynia, to powiązanie kompleksu lasu mieszanego z doliną
cieku,
c) sięgacz zapewniający komunikacje ekologiczna pomiędzy obszarem węzłowym „Las
Stacja PKP” a doliną rzeki.
5. Obszary poza PSM Kraśnik, czyli tereny, których rola w systemowym funkcjonowaniu
przyrody jest mniejsza, chociaż znajdują się tu również cenne ekosystemy leśne,
zaroślowe czy murawowe; są to w przewadze tereny o największym stopniu urbanizacji,
użytkowane rolniczo, przemysłowo komunikacyjnie i inne.
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Obszary i obiekty objęte ochroną prawną na terenie miasta Kraśnik:
•

Kraśnicki Obszar Chronionego Krajobrazu,

•

użytek ekologiczny w dolinie Wyżnicy,

•

12 pomników przyrody.

Kraśnicki Obszar Chronionego Krajobrazu, dla którego obowiązuje Uchwała
Nr XXXVI/491/2017 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie
Kraśnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. z 2017 r. poz. 5605). Obszar obejmuje
powierzchnię 29 270 ha i położony jest w powiecie kraśnickim, na terenie gmin: Zakrzówek,
Dzierzkowice, Urzędów, Wilkołaz, miasta i gminy Kraśnik oraz w powiecie opolskim, na terenie
gminy Józefów. Na miasto Kraśnik przypada 1,5 km2, tj. 6,2 % jego terytorium. Z obszaru
chronionego została wyłączona skrajnie południowa cześć miasta, choć ze względu na silne
urzeźbienie niewątpliwie zasługuje na ochronę, w rejonie Podlesia i Gór granica obszaru
chronionego krajobrazu biegnie granicą administracyjną miasta.
Użytek ekologiczny w dolinie Wyżnicy w rejonie ul. Oboźnej i stadionu „Tęczy”
ustanowiony uchwałą Rada Miejska w Kraśniku obejmuje fragment torfowiska oraz łąki i tereny
podmokłe i zabagnione o dużych walorach florystycznych. Na terenie użytku obowiązują zakazy
i ograniczenia, określone w pkt. 2 tej uchwały.
Pomniki przyrody:
•

kasztanowiec zwyczajny (Aesculus hipocastanum) o obwodzie pnia 254 cm na
cmentarzu przykościelnym kościoła pw. Świętego Ducha (nr ewid. 277),

•

lipa drobnolistna (Tilia mordata) o obwodzie pnia 352 cm na tym samym cmentarzu
(nr ewid. 278),

•

kasztanowiec zwyczajny (Aesculus hipocastanum) o obwodzie pnia 292 cm na skwerze
przy ulicy Narutowicza 29 (nr ewid. 279),

•

jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) o obwodzie pnia 280 cm na skwerze przy ulicy
Narutowicza 29 (nr ewid. 280),

•

dąb szypułkowy (Quercus robur) o obwodzie pnia 245 cm, tzw. Rotmistrz, w pasie
drogowym Alei Tysiąclecia, działka nr 389 (nr ewid. 314),

•

dąb szypułkowy (Quercus robur) o obwodzie pnia 232 cm, tzw. Chorąży, na terenie ZOZ,
przy wjeździe do szpitala od ul. Chopina 13 (nr ewid. 315),

•

kasztanowiec zwyczajny (Aesculus hipocastanum) o obwodzie pnia 291 cm, tzw. Starszy
Wachmistrz, na terenie ZOZ, przy wjeździe do szpitala od ul. Chopina 13, miedzy
magazynami (nr ewid.316),

•

kasztanowiec zwyczajny (Aesculus hipocastanum) o obwodzie pnia 231 cm, tzw.
Wachmistrz, na terenie ZOZ przy ul. Chopina 13, przy prosektorium (nr ewid. 318),

•

grusza pospolita (Pyrus communis) o obwodzie pnia 178 cm, tzw. Sanitariuszka, na
terenie ZOZ, przy ul. Chopina, za ujęciem wody (nr ewid. 317),

•

trójrzędowa aleja grabowa (Carpinus bet ulus) złożona z 60 szt. drzew o obwodach pni
32-108 cm, tzw. Szwadron, na terenie ZOZ przy ul. Chopina 13, przy drodze wjazdowej
(nr ewid. 319),

- 19 -

Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Kraśnik – obszar w rejonie al. gen. Ryszarda Kuklińskiego, al. Tysiąclecia i ul. Ostrowieckiej

•

głaz narzutowy zlokalizowany na terenie parku miejskiego w Kraśniku przy
ul. Sikorskiego,

•

głaz narzutowy zlokalizowany na terenie posesji przy ul. Urzędowskiej 402 w Kraśniku.

Obszar objęty Planem znajduje się poza obszarami objętymi ochroną prawną oraz
poza Przyrodniczym Systemem Miasta Kraśnik.
5.1.8. Krajobraz
Granice opracowania obejmują obszar Miasta Kraśnik, dla którego ze względu na silną
urbanizację krajobraz ma niewiele cech naturalnych, występują natomiast wartości kulturowe.
Plan obejmuje w większości użytkowany rolniczo fragment miasta w otoczeniu, którego
znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna
i zabudowa usługowa.
5.1.9. Zabytki i dobra materialne
Ze względu na duże wartości kulturowe w Kraśniku ustanowiono 3 strefy ochrony
konserwatorskiej. Strefa 1 obejmuje Stare Miasto, w granicach układu urbanistycznego
wpisanego do Rejestru Zabytków oraz jego poszerzenie ku południowemu-zachodowi, do granic
historycznych. Zasadniczymi wartościami w tej strefie są: wykształcony w XIV w. układ
urbanistyczny z Rynkiem w centrum i szachownicową siatką ulic, zachowane częściowo
pierwotne wielkości działek i zwarta pierzejowa zabudowa, zespoły zabytkowe (Zamczysko,
kościół kanoników regularnych, kościół św. Ducha, synagogi oraz kirkut), pojedyncze obiekty
oraz relikty archeologiczne.
Strefa 2 obejmuje zespół dawnych koszar przy ul. Urzędowskiej. Zasadnicza wartością
w strefie są pozostałości koszar wojskowych z XIX w. Ich układ kompozycyjno-przestrzenny nie
zachował się do dzisiejszych czasów.
Strefa 3 obejmuje socrealistyczne założenie urbanistyczne Kraśnika Fabrycznego.
Zasadniczą jej wartością jest układ urbanistyczny w centrum Kraśnika Fabrycznego
(na tradycjach Centralnego Okręgu Przemysłowego z lat 30. XX w.) i socrealistyczną zabudową
z lat 60. XX w.
Obszar objęty Planem znajduje się poza ww. strefami ochrony konserwatorskiej.
5.1.10. Obecne użytkowanie terenu
Obecnie większość terenu objętego opracowaniem jest niezabudowana, tworzą ją grunty
orne. Jedynie niewielki fragment analizowanego obszaru położony w południowo – wschodniej
części jest już zabudowany, głównie zabudową mieszkaniową jednorodzinną i usługową.
5.2. Potencjalne zmiany istniejącego stanu środowiska w przypadku braku realizacji
projektowanego dokumentu
Plan miejscowy, jako narzędzie racjonalnego gospodarowania przestrzenią służy
ochronie środowiska przy jednoczesnym zapewnieniu rozwoju inwestycyjnego terenów oraz
zabezpieczeniu interesów publicznych. Projektowany dokument służy lepszemu
zagospodarowaniu terenu i dostosowaniu go do potrzeb inwestycyjnych właścicieli.
W przypadku niezrealizowania postulatów projektowanego dokumentu nie wystąpią zmiany
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stanu środowiska oraz aktualnego
w dotychczasowym przeznaczeniu.

użytkowania.

Tereny

objęte

Planem

pozostaną

6. STAN ŚRODOWISKA NA OBSZARACH OBJĘTYCH PRZEWIDYWANYM ZNACZĄCYM
ODDZIAŁYWANIEM
Położenie analizowanego terenu według opracowań ekofizjograficznych i na podstawie
obserwacji terowych, stwierdzono dobrą jakość środowiska. Przewidywany sposób
zagospodarowania analizowanego obszaru, pod względem przyrodniczym, nie będzie wpływał
negatywnie na obszary sąsiednie.
Przy zachowaniu wszystkich ustaleń zawartych w projektowanym dokumencie oraz
uwarunkowań wynikających z obowiązującego prawa nie przewiduje się wystąpienia
znaczących oddziaływań, rozumianych jako przekroczenia określonych prawem standardów
jakości środowiska, zagrożenia dla obszarów przyrodniczo cennych, w tym dla celu i przedmiotu
ochrony obszarów Natura 2000 oraz ich integralność.
Potencjalne obciążenie środowiska spowodowane działalnością gospodarczą, która
może być realizowana na terenie miasta w przyszłości musi być ograniczone do minimum
poprzez przestrzeganie zasad określonych w przepisach szczegółowych i opracowaniach
planistycznych oraz procedur przewidzianych do stosowania w procesie przygotowania
inwestycji do realizacji.
Szczegółowy opis i wpływ ustaleń projektowanego dokumentu na poszczególne
elementy środowiska został zaprezentowany w rozdziale 9. Przewidywane oddziaływania.
7. ISTNIEJĄCE PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA
REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCE
OBSZARÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA
2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY
Poszczególne składowe środowiska przyrodniczego na terenie miasta uległy
przekształceniu w różnym stopniu. Najbardziej wrażliwymi elementami w środowisku
naturalnym, które ulegają najszybszym zmianom i degradacji (a co za tym idzie wymagają
zabiegów ochronnych w pierwszej kolejności) są elementy przyrody ożywionej, w szczególności
szata roślinna i świat zwierzęcy. Elementy te objęte są ochronioną zgodnie z ustawa o ochronie
przyrody.
Do głównych problemów ochrony środowiska miasta należy zaliczyć wszystkie działania
antropogeniczne powodujące zmiany ilościowe i jakościowe zasobów środowiska, tworzące
bariery utrudniające lub uniemożliwiające funkcjonowanie przyrody, zwłaszcza w obrębie
korytarzy ekologicznych (np. drogi przecinające poprzecznie doliny rzeczne).
Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji
projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. to:
•

stałe zmniejszanie się powierzchni terenów biologicznie czynnych,

•

zanieczyszczanie gleb związkami chemicznymi, w tym metalami ciężkimi w terenach
zabudowanych, wzdłuż dróg oraz w obszarach intensywnie użytkowanych rolniczo,

•

składowanie odpadów w miejscach do tego nie wyznaczonych i nie przygotowanych,

•

zanieczyszczenia gleb wodami deszczowymi z koron dróg.
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•

niepełne objęcie jednostek osadniczych zbiorowymi systemami odprowadzania
i oczyszczania ścieków,

•

spływ nieoczyszczonych ścieków zawierających ropopochodne i metale ciężkie
z dróg do rowów przydrożnych i infiltracja w głąb lub odprowadzenie do rowów
melioracyjnych,

•

infiltracja w głąb i spływ do wód powierzchniowych soli używanej do zwalczania
zimowej śliskości jezdni,

•

zwiększanie się liczby emitorów niskich w wyniku rozwoju budownictwa
mieszkaniowego.

8. CELE OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONE NA SZCZEBLU MIĘDZYNARODOWYM,
WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM, ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA PROJEKTOWANEGO
DOKUMENTU, ORAZ SPOSOBY, W JAKICH TE CELE I INNE PROBLEMY ŚRODOWISKA
ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE PODCZAS OPRACOWYWANIA DOKUMENTU
Podstawowym
celem
ochrony
środowiska,
ustanowionym
na
szczeblu
międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, które zostały uwzględnione podczas
opracowywania dokumentu jest ochrona zasobów środowiska (wód, powietrza, powierzchni
ziemi, zwierząt i roślin). Aby ochrona zasobów środowiska mogła być prawidłowo realizowana,
równolegle do procedury planistycznej przeprowadzono procedurę strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko elementem, której jest niniejsza Prognoza.
Analizowany projekt Planu uwzględnia cele, wytyczne i ustalenia opracowań
strategicznych i planistycznych, które zostały sporządzone na poziomie nie tylko lokalnym, ale
i wojewódzkim. Odpowiada on podstawowym zaleceniom polityki ekologicznej państwa, której
cele i priorytety zharmonizowane są z wymaganiami Unii Europejskiej. Dlatego też oceniając
uwzględnienie przez projektowany dokument celów oraz sposobów ochrony środowiska
w odniesieniu do prawa krajowego zostanie spełniony warunek oceny w odniesieniu do
szczebla międzynarodowego, którego dokumenty ze swojej istoty są bardzo ogólne oraz do
prawa wspólnotowego, które znalazło swoje odpowiedniki w prawie polskim.
Działania w obszarze ochrony środowiska wpisują się w priorytety w skali Unii
Europejskiej i cele 6. Wspólnotowego programu działań w zakresie środowiska naturalnego. Do
najważniejszych wyzwań w dziedzinie ochrony środowiska na szczeblu wspólnotowym należą
działania na rzecz zapewnienia realizacji zasady zrównoważonego rozwoju. Jest to taki rozwój
społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych,
gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości
podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania
podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego
pokolenia, jak i przyszłych pokoleń. Przestrzeganie zasady zrównoważonego rozwoju było
priorytetem podczas prac nad projektem Planu.
Z punktu widzenia projektowanego dokumentu szczególnie ważne są cele ustanowione
w Dyrektywie 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r.
ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, tzw. Ramowej
Dyrektywie Wodnej (RDW). Nadrzędnym celem RDW jest osiągnięcie dobrego stanu wszystkich
wód do 2015 roku. Transpozycja zapisów RDW do prawodawstwa polskiego nastąpiła przede
wszystkim poprzez ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne wraz z jej aktami
wykonawczymi. Ponadto RDW transponowana jest także do: ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska, ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz do aktów wykonawczych tych ustaw.
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Zapisy RDW wprowadzają system gospodarowania wodami w podziale na obszary
dorzeczy. Na terenie objętym projektem obowiązują ustalenia zawarte w „Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” zgodnie, z którymi celem
środowiskowym w przypadku jednolitej części wód powierzchniowych Wyżnica od źródeł do
Urzędówki bez Urzędówki (RW2000623363), dla których celem jest osiągniecie dobrego stanu
ekologicznego i dobrego stanu chemicznego wód powierzchniowych oraz osiągniecie dobrego
stanu ilościowego i chemicznego jednolitej części wód podziemnych PLGW200088.
W zakresie ochrony wód projekt Planu wprowadza następujące ustalenia:
a) na terenie objętym planem zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem realizacji infrastruktury komunikacyjnej oraz
sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym inwestycji celu publicznego z zakresu
łączności publicznej oraz inwestycji dopuszczonych ustaleniami szczegółowymi,
b) na terenie objętym planem zakazuje się budowy zakładów stwarzających zagrożenie dla
życia lub zdrowia ludzi, a w szczególności zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia
poważnej awarii przemysłowej,
c) ustala się zaopatrzenie w wodę, za pośrednictwem sieci wodociągowej o przekroju nie
mniejszym niż Ø32 mm,
d) dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z indywidualnych ujęć wody wyłącznie poza strefą
ochrony sanitarnej od projektowanego cmentarza 150 m i jedynie do czasu wybudowania
sieci wodociągowej poza tą strefą.
e) nakazuje się odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyjnej o przekroju nie mniejszym niż
Ø90 mm,
f) do czasu wybudowania sieci kanalizacyjnej:
•

dopuszcza się odprowadzanie ścieków do zbiorników bezodpływowych i wywóz ich
zawartości do oczyszczalni ścieków położonej poza obszarem objętym planem,

•

dopuszcza się możliwość realizacji indywidualnych oczyszczalni ścieków na terenach
o odpowiednich warunkach gruntowo-wodnych,

g) nakazuje się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej
o przekroju nie mniejszym niż Ø160 mm,
h) do czasu realizacji sieci kanalizacji deszczowej dopuszcza się odprowadzanie wód
opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych na nieutwardzoną powierzchnię
działki z wykorzystaniem naturalnej retencji z uwzględnieniem ochrony terenów
sąsiednich i dróg przed zalewaniem oraz ochrony gleby, powierzchni ziemi, wód
podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem.
Ustalenia projektu Planu częściowo będą miały wpływu na zmiany klimatyczne
i różnorodność biologiczną i w tym zakresie odnoszą się do celów i kierunków adaptacji do
zmian klimatu, o których mowa w „Strategicznym planie adaptacji dla sektorów i obszarów
wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030” opracowanym przez
Ministerstwo Środowiska. Projekt ustala zasady zaopatrzenia w ciepło:
1) ustala się zasilanie z lokalnych kotłowni lub indywidualnych źródeł ciepła,
z wykorzystaniem paliw niskoemisyjnych, nie powodujących przekroczenia
dopuszczalnych norm zanieczyszczeń powietrza zgodnie z przepisami odrębnymi;
2) dopuszcza się stosowanie alternatywnych nośników energii takich jak olej opałowy
o niskiej zawartości siarki, gaz płynny, energia elektryczna, energia z odnawialnych
źródeł energii (z wykluczeniem lokalizacji turbin wiatrowych i biogazowni) wytwarzana
w urządzeniach o mocy nie większej niż moc mikroinstalacji lub inne paliwa pod
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warunkiem, że będą stosowane w urządzeniach zapewniających dopuszczone standardy
emisji.
Przy sporządzaniu projektu Planu uwzględniono następujące cele ochrony środowiska
ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, w szczególności
dotyczące:
•

utrzymania procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów, różnorodności
biologicznej, ciągłości istnienia gatunków roślin, zwierząt i grzybów wraz z ich
siedliskami oraz utrzymania i przywracania do właściwego stanu siedlisk
przyrodniczych zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
ustawą Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r., Programem Ochrony
Środowiska dla Miasta Kraśnik na lata 2015 - 2018 z perspektywą do 2022 roku, oraz
Dyrektywą 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre
przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko, Krajową strategią ochrony
i umiarkowanego użytkowania różnorodności biologicznej wraz z Programem działań,
która jest przełożeniem Konwencji o różnorodności biologicznej z 1992 r. z Rio de
Janeiro, Dyrektywą Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony naturalnych siedlisk oraz
dzikich zwierząt i roślin czy Dyrektywa Rady 2009/147/EW w sprawie ochrony dzikich
ptaków oraz ochrony gatunków wędrownych zgodnie z Konwencją o ochronie
wędrownych gatunków dzikich zwierząt – Bonn 1979 r.;

•

ochrony krajobrazu – zgodnie z Europejską Konwencją Krajobrazową – Florencja 2000;

•

ochrony powierzchni ziemi, racjonalnego gospodarowania i zachowania wartości
przyrodniczych określonych w przepisach szczegółowych, tj.: ustawa Prawo ochrony
środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r., Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia
2004 r. i Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze oraz Dyrektywą
w sprawie ziemnych składowisk odpadów 99/31/WE;

•

ochrony wód powierzchniowych i podziemnych określonych w przepisach
szczegółowych, tj.: Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, Program Ochrony
Środowiska dla Miasta Kraśnik na lata 2015 - 2018 z perspektywą do 2022 roku, Ustawa
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków, Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (2003),
Plan gospodarowania wodami w obszarze dorzecza Wisły, Dyrektywa 2008/1/EC
w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń, Dyrektywa
2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r.
ustanawiającą ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, Dyrektywa
powodziowa 2007/60/WE;

•

ochrony powietrza określonych w przepisach szczegółowych, tj.: Program Ochrony
Środowiska dla Miasta Kraśnik na lata 2015 - 2018 z perspektywą do 2022 roku,
Konwencja Wiedeńska o ochronie warstwy ozonowej, sporządzonym w Wiedniu
22 marca 1985 r., Dyrektywa 2008/1/EU w sprawie jakości powietrza, Protokół
Montrealski w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, sporządzony
w Montrealu 16 września 1987 r. wraz z poprawkami londyńskimi i poprawkami
kopenhaskimi, Konwencja w sprawie zmian klimatu wraz z protokołem sporządzonym
w Kyoto w dniach 1-10 grudnia 1997 r., zobowiązującą państwa do redukcji emisji tzw.
gazów cieplarnianych, Dyrektywa 96/62/EU z dnia 27 września 1996 r.;

•

utrzymanie norm odnośnie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku,
określonych w przepisach szczegółowych, tj.: ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia
27 kwietnia 2001 r. oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku i Program Ochrony
Środowiska dla Miasta Kraśnik na lata 2015 - 2018 z perspektywą do 2022 roku;
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•

prawidłowej gospodarki odpadami określonej w przepisach szczegółowych, tj.: Ustawa
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach
wydobywczych, Dyrektywa w sprawie ziemnych składowisk odpadów 99/31/WE,
Dyrektywą Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania
odpadów, Plan gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2022;

•

zachowania proporcji pomiędzy terenami zainwestowanymi i biologicznie czynnymi
zgodnie z Ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich
naprawie, Dyrektywą 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez
niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko i Planem
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego;

•

braku oddziaływań transgranicznych – zgodnie z Konwencją w sprawie
transgranicznego przemieszczania zanieczyszczeń na dalekie odległości, sporządzoną
w Genewie 13 listopada 1979 r., Protokołem do Konwencji z 1979 r., dotyczącą
długofalowego finansowania wspólnego programu monitoringu i oceny zanieczyszczeń
powietrza na dalekie odległości w Europie (EMEP), sporządzony w Genewie 28 września
1984 r., Protokołem do Konwencji z 1979 r. w sprawie transgranicznego
zanieczyszczenia powietrza na dalekie odległości, w sprawie zmniejszania emisji
tlenków azotu lub ich transgranicznych strumieni, sporządzony w Sofii 31 października
1988 r. (tzw. „protokół azotowy”), Protokołem do Konwencji z 1979 r. w sprawie
transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na dalekie odległości, w sprawie dalszego
ograniczenia emisji siarki, sporządzony 14 czerwca 1994 r. w Oslo, Konwencję o ocenach
oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, Espoo 1991 r.

9. PRZEWIDYWANE ODDZIAŁYWANIA
Przeznaczenie terenów pod planowane funkcje będzie oddziaływać na poszczególne
elementy środowiska, w tym może powodować uciążliwości rozumiane jako wszelkie zjawiska
wpływające ujemnie (negatywnie) na stan otaczającego środowiska, które utrudniają lub
pogarszają komfort życia ludzi. Ten dyskomfort, niedogodności czy dysfunkcje środowiska są
najczęściej wynikiem przekroczenia dopuszczalnych wartości parametrów, charakteryzujących
stan środowiska. Ostatecznej oceny dokonać należy w Raporcie oceny oddziaływania na
środowisko przedsięwzięcia, przy czym należy brać pod uwagę fakt, iż żadna inwestycja nie
może być oddana do użytkowania, jeśli nie spełnia standardów jakości środowiska z różnego
rodzaju emisji.
Kryteria wykorzystane do identyfikacji znaczących oddziaływań na środowisko:
• cechy projektowanych w dokumencie funkcji terenu i potencjalnego ich oddziaływania
(rozmiar, zakres, intensywność, kumulacja z innymi przedsięwzięciami, potencjalne
korzystanie z zasobów naturalnych, wprowadzania zanieczyszczeń i powodowanie
zagrożeń, transgraniczny charakter oddziaływania, czas trwania, częstotliwość
i odwracalność oddziaływania);
• lokalizacja terenów wyznaczonych pod pełnienie poszczególnych funkcji (dotychczasowe
przeznaczenie gruntów, obfitość, jakość i zdolność do odtwarzania zasobów naturalnych
na danym obszarze, absorpcja cennego środowiska).
Przeznaczenie terenów pod planowane rodzaje zagospodarowania będzie oddziaływać
na poszczególne elementy środowiska, ale pomimo bezpośredniego i stałego charakteru
niektórych oddziaływań przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technicznych,
przekroczenie standardów jakości środowiska określonych prawem jest mało
prawdopodobne i nie będzie to znacząco negatywne oddziaływanie na środowisko
miasta. Poniższa analiza, mimo narzuconego podstawą prawną tytułu rozdziału dotyczy
wszystkich innych (a nie jedynie znaczących) oddziaływań (ze względu na ich rodzaj
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i czasoprzestrzeń). Przedstawione w Prognozie informacje są aktualne w odniesieniu do
obowiązujących w tej materii aktów prawnych.
W tabeli poniżej przedstawiono zbiorcze zestawienie oddziaływań poszczególnych
funkcji.
•

(+) – pozytywne– zauważalne pozytywne oddziaływanie, nie powodujące ilościowo
istotnych zmian w środowisku;

•

(o) – neutralne – całkowity brak wpływu lub wpływ nieznaczący - oddziaływanie nie
powodujące odczuwalnych (mierzalnych) skutków w środowisku;

•

(–) – negatywne – oddziaływanie zauważalne, powodujące odczuwalne skutki
środowiskowe, lecz nie powodujące przekroczeń standardów, istotnych zmian
ilościowych i jakościowych, możliwe do ograniczenia;

•

B – oddziaływanie bezpośrednie;

•

P – oddziaływanie pośrednie;

•

W – oddziaływanie wtórne;

•

SK – oddziaływanie skumulowane;

•

K – oddziaływanie krótkoterminowe;

•

Ś – oddziaływanie średnioterminowe;

•

D – oddziaływanie długoterminowe;

•

S – oddziaływanie stałe;

•

C – oddziaływanie chwilowe;

•

L – oddziaływanie lokalne;

•

R - oddziaływanie ponadlokalne (‘regionalne’).

Przeznaczenie terenów określone w projekcie Planu nie spowoduje oddziaływań
znacząco negatywnych ani znacząco pozytywnych.
W projekcie Planu wyodrębnione zostały funkcje terenów, które ze względu na zbliżony
sposób zagospodarowania zostały pogrupowane i dla tych grup określono charakter
oddziaływania, są to:
1. Tereny mieszkaniowe:
•

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem – MN,

•

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej, oznaczone
symbolem – MN/U.

2. Tereny usługowe: tereny zabudowy usługowej, oznaczone symbolem – U.
3. Tereny komunikacji i infrastruktury technicznej:
•

tereny dróg publicznych klasy zbiorczej, oznaczony symbolem – KDZ,

•

tereny dróg publicznych klasy lokalnej, oznaczone symbolem – KDL,

•

tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, oznaczone symbolem – KDD,

•

tereny dróg wewnętrznych, oznaczone symbolem – KDW,

•

tereny ciągów pieszo-jezdnych, oznaczone symbolem – KXL,

•

tereny parkingów, oznaczone symbolami – KS,
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•

teren komunikacji lotniczej, oznaczony symbolem – KL,

•

tereny urządzeń elektroenergetyki, oznaczony symbolem – E.

4. Tereny zieleni:
•

teren zieleni naturalnej z dopuszczeniem zabudowy usług sportu i rekreacji,
oznaczony symbolem – ZN/US,

•

tereny zieleni parkowej, oznaczone symbolami – ZP,

•

tereny zieleni naturalnej, oznaczone symbolami – ZN,

•

tereny zieleni izolacyjnej, oznaczone symbolem – ZI.

5. Tereny rolne: oznaczone symbolem – R.
Tabela 3. Przewidywane oddziaływania
Przeznaczenie terenów
Tereny
komunikacji i
infrastruktury
technicznej

Tereny
mieszkaniowe

Tereny
usługowe

(MN, MN/U)

(U)

(KDZ, KDL,
KDD, KDW,
KXL, KS, KL, E)

obszary chronione, w tym
na cele i przedmiot
ochrony obszaru Natura
2000 oraz integralność
tego obszaru

o

o

rośliny, zwierzęta,

-

Oddziaływanie na:

różnorodność biologiczną
życie i zdrowie ludzi

wody

powietrze, klimat
powierzchnię ziemi, gleby,
zasoby naturalne
krajobraz

zabytki, dobra materialne

Tereny
zieleni

Tereny
rolne

(ZN/US, ZP,
ZN, ZI)

(R)

o

o

o

-

-

+

+

B, P, D, S, L

B, P, D, S, L

B, D, S, L

B, D, S, L

B, D, S, L

+

+/-

+/-

+

+

B, D, S, L

B, P, D, S, L

B, D, S, L

B, D, S, L

B, D, S, L

+/-

+/-

-

+

+

B, D, S, C, L

B, D, S, C, L

B, D, S, L

B, D, S, L

B, D, S, L

+/-

+/-

+/-

+

+

B, D, K, S, L

B, D, K, S, L

B, D, K, S, C, L

B, D, S, L

B, D, S, L

-

-

-

+

+

B, D, S, L

B, D, S, L

B, D, S, L

B, D, S, L

B, D, S, L

+/-

+/-

+/-

+

+

B, D, S, L

B, D, S, L

B, D, S, L

B, D, S, L

B, D, S, L

+

+

+

+

+

B, D, S, L

B, D, S, L

B, D, S, L

B, D, S, L

B, D, S, L
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9.1. Oddziaływanie na obszary chronione, w tym na cele i przedmiot ochrony
obszarów Natura 2000 oraz integralność tych obszarów
W granicach miasta nie występują obszary Natura 2000 a najbliższy Specjalny Obszary
Ochrony „Dzierzkowice” PLH060079 znajdujące się przy północnej granicy miasta, w odległości
ok. 5,1 km od granic opracowania. W jego skład wchodzi kompleks leśny „Las Zwierzyniec” oraz
część doliny Urzędówki. Lasy użytkowane są gospodarczo (grunty Skarbu Państwa,
Nadleśnictwo Kraśnik), dominują siedliska lasów mieszanych (87%) oraz lasów iglastych (13%).
Dolina rzeki użytkowana jest, jako łąki kośne.
W obszarze znajduje się istotne stanowisko obuwika pospolitego w zachodniej części
Wyżyny Lubelskiej. Znaczącą część powierzchni (66,7%) zajmują siedliska grądu
subkontynentalnego (9170) z dużą ilością storczyków. Zagrożenia: nieprawidłowa gospodarka
leśna wycinki, nasadzenia sosnowe (plantacje), zaniechanie użytkowania łąkowego.
Głównymi zagrożeniami, jakie występują są niektóre formy gospodarki leśnej: wycinki,
nasadzenia sosnowe (plantacje) oraz zaniechanie użytkowania łąkowego.
Obszary objęte Planem znajdują
funkcjonowanie chronionych obszarów.

się

w odległości zapewniającej bezpieczne

Wyznaczone funkcje nie będą znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony
obszaru Natura 2000 „Dzierzkowice”, w tym w szczególności:
1) nie pogorszą stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla
których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000,
2) nie wpłyną negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar
Natura 2000,
3) nie pogorszą integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami.
W związku z powyższym nie zachodzi również konieczność wykonania kompensacji
przyrodniczej niezbędnej do zapewnienia spójności i właściwego funkcjonowania sieci
obszarów Natura 2000.
Obszar objęty Planem znajduje są poza granicami Kraśnickiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu (w odległości ok. 3,2 km) oraz granicami Ekologicznego Systemu Obszarów
Chronionych Miasta. Ustalenia projektu Planu nie spowodują negatywnych oddziaływań na
formy ochrony przyrody oraz chronione siedliska i gatunki.
9.2. Oddziaływanie na roślinny, zwierzęta i różnorodność biologiczną
W projekcie Planu wyznaczone zostały nowe tereny budowlane: mieszkaniowe,
mieszkaniowo – usługowe i usługowe, które w znacznej części zajmą tereny wykorzystywane
rolniczo. Wiąże się to z ograniczeniem powierzchni biologiczne czynnej, a co za tym idzie
zmniejszeniem powierzchni naturalnych siedlisk oraz przestrzeni życiowej zwierząt. Będzie to
oddziaływanie bezpośrednie, długoterminowe, stałe i negatywne. Stan środowiska
scharakteryzowany w poprzednich rozdziałach wykazał niewielką wartość przyrodniczą tego
terenu, w związku z tym zmiany będą miały niewielki wpływ na środowisko.
Na terenach budowlanych określono zasady zagospodarowania terenu, m.in.
intensywność i zasięg nowych inwestycji budowlanych, zasady ochrony i kształtowania
środowiska przyrodniczego, zasady rozbudowy infrastruktury technicznej i komunikacyjnej,
wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej. Oddziaływania będą bezpośrednie, negatywne,
stałe, długoterminowe o niewielkim zasięgu ograniczającym się do terenu inwestycji.
Ubytki szaty roślinnej w wyniku realizacji nowej zabudowy będą oddziaływać
bezpośrednio, negatywnie i trwale. Określona w Planie intensywność zabudowy i zasięg nowych
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inwestycji budowlanych, zasady ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego, zasady
rozwoju infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, zapewniają utrzymanie zrównoważonego
rozwoju społeczno – gospodarczego.
Tereny komunikacji podobnie jak tereny budowlane będą miały duży wpływ na szatę
roślinną, świat zwierzęcy i różnorodność biologiczną. W wyniku prac budowlanych zostanie
zniszczona szata roślinna, która następnie może zostać odbudowana po zakończeniu procesu
budowlanego. Na etapie realizacji oraz eksploatacji drogi wpływać będą również na stan zieleni
znajdującej się w ich otoczeniu. Biorąc pod uwagę niewielką powierzchnię objętą tego rodzaju
przeznaczeniem, oddziaływanie to będzie miało niewielki zasięg i siłę. Oddziaływania będą
miały charakter bezpośredni, długoterminowy, stały, negatywny.
Do korzystnych oddziaływań w zakresie oddziaływania na zwierzęta ustaleń projektu
należy przede wszystkim wskazać ochronę terenów stanowiących ich siedliska, w tym terenów
rolnych i terenów zieleni. Z ograniczeniami w zakresie rozwoju życia zwierząt należy liczyć się
na nowych terenach inwestycyjnych, wyznaczonych w miejscu obecnych użytków rolnych.
Przeznaczenie na tereny rolne stanowi kontynuację dotychczasowego użytkowania,
dzięki czemu zachowana zostanie istniejąca szata roślinna oraz siedliska wykorzystywane przez
drobną zwierzynę. Oddziaływania będą miały charakter bezpośredni, długoterminowy, stały,
pozytywny.
9.3. Oddziaływanie na życie i zdrowie ludzi
Podstawowe funkcje wyznaczone w Planie dotyczą rozwoju przestrzennego gminy
polegającego na zwiększeniu powierzchni obszarów mieszkaniowych i usługowych. Zmiany
następują w wyniku realizacji złożonych przez osoby zainteresowane wniosków. Plan wyznacza
przeznaczenie terenów oraz zasady ich zagospodarowania, wprowadza również strefy
ograniczonego zagospodarowania, które chronią ludzi przed nadmiernym negatywnym
oddziaływaniem. Ustalenia Planu realizują wnioski osób zainteresowanych (mieszkańców,
inwestorów, samorządu) i w ten sposób zaspokajane są potrzeb ludzi. Będzie to oddziaływanie
pozytywne, bezpośrednie, długoterminowe i stałe.
Projekt zakłada rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, dzięki czemu poprawi
się jakość wód ujmowanych do celów spożywczych. Będzie to oddziaływanie pozytywne,
bezpośrednie, długoterminowe i stałe.
Prze analizowane tereny przechodzą linie elektroenergetyczne średniego napięcia
(15kV), dla których wyznacza się strefy bezpieczeństwa o szerokości po 7,5 m w obie strony od
osi linii. Ma to na celu określenie obszarów gdzie występuje ponadnormatywne oddziaływanie
linii w zakresie pół elektromagnetycznych.
W obrębie stref bezpieczeństwa:
•

zakazuje się lokalizowania zabudowy z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt
ludzi,

•

zakazuje się składowania materiałów,

•

zakazuje się zadrzewiania,

•

wszelkie prace budowlane należy wykonywać w uzgodnieniu z właściwym
przedsiębiorstwem energetycznym, zgodnie z warunkami wynikającymi z przepisów
odrębnych.

Ustalenia wymienione powyżej tracą ważność po likwidacji lub skablowaniu linii
elektroenergetycznej.
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W granicach opracowania znajdują się strefy ochrony sanitarnej od projektowanego
cmentarza (50 m, 150 m) w granicach, których obowiązują ograniczenia w ich użytkowaniu i
zagospodarowaniu zgodnie z przepisami odrębnymi.
Na rysunku Planu oznaczona została strefa oddziaływania elektrowni wiatrowej
(2150 m) wynikającej z przepisów ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie
elektrowni wiatrowych w granicach, której obowiązują ograniczenia w ich użytkowaniu
i zagospodarowaniu zgodnie z przepisami odrębnymi. Ze względu na znaczą odległość
elektrowni wiatrowych od terenów podlegających ochronie akustycznej wyznaczonych w Planie
nie wystąpi negatywne oddziaływanie w zakresie emisji hałasu.
Oddziaływania będą miały charakter bezpośredni, długoterminowy, stały, pozytywny.
W projekcie Planu ustala się dopuszczalne poziomy hałasu:
a) dla terenów oznaczonych symbolami: 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN,
9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 14MN, 15MN, 16MN, 17MN, 18MN, 19MN, 20MN,
21MN, 22MN, 23MN, 24MN, 25MN, 26MN, 27MN, 28MN, 29MN, 30MN, 31MN, 32MN,
33MN, 34MN, 35MN, 36MN, 37MN, 38MN, 39MN, 40MN, 41MN, 42MN, 43MN, 44MN jak
dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
b) dla terenów oznaczonych symbolami: 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U, 4MN/U, 5MN/U jak dla
terenów mieszkaniowo - usługowych a w przypadku realizacji usług z kategorii oświaty
i wychowania - jak dla zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci
i młodzieży,
c) dla terenów oznaczonych symbolami: 1U, 2U, 3U, 4U, 5U:
•

w przypadku realizacji usług z kategorii zamieszkania zbiorowego - jak dla
zabudowy zamieszkania zbiorowego,

•

w przypadku realizacji usług z kategorii oświaty i wychowania - jak dla zabudowy
związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,

•

w przypadku realizacji usług z kategorii usług sportu i rekreacji - jak dla terenów
rekreacyjno - wypoczynkowych,

•

w przypadku realizacji domów opieki społecznej - jak dla terenów domów opieki
społecznej,

•

w przypadku pozostałych kategorii usług - dopuszczalnych poziomów hałasu nie
ustala się,

d) dla terenu oznaczonego symbolem ZN/US - jak dla usług sportu i rekreacji,
e) dla pozostałych terenów: nie ustala się.
Dzięki modernizacji istniejących i budowie nowych dróg wzrośnie bezpieczeństwo
i komfort podróżowania oraz zwiększy się dostępność komunikacyjna obszaru. Jednocześnie
wraz ze wzrostem ruchu drogowego nastąpi wzrost natężenia hałasu i zanieczyszczenie
powietrza, zwłaszcza w bezpośrednim sąsiedztwie dróg tranzytowych. Oddziaływania będą
miały charakter bezpośredni, długoterminowy, stały, pozytywny i negatywny.
Przeznaczenie na tereny zieleni i tereny rolne poprzez zachowanie wartości
przyrodniczych terenów otwartych wpływa pozytywnie na życie i zdrowie ludzi. Ponadto są to
miejsca, które można wykorzystać do rekreacji i wypoczynku. Będzie to oddziaływanie
pozytywne, bezpośrednie, długoterminowe i stałe.
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9.4. Oddziaływanie na wody
W celu zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego Plan ustala następujące zasady
zaopatrzenia w wodę oraz zasady odprowadzania ścieków oraz wód deszczowych:
a) na terenie objętym planem zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem realizacji infrastruktury komunikacyjnej oraz
sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym inwestycji celu publicznego z zakresu
łączności publicznej oraz inwestycji dopuszczonych ustaleniami szczegółowymi,
b) na terenie objętym planem zakazuje się budowy zakładów stwarzających zagrożenie dla
życia lub zdrowia ludzi, a w szczególności zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia
poważnej awarii przemysłowej,
c) ustala się zaopatrzenie w wodę, za pośrednictwem sieci wodociągowej o przekroju nie
mniejszym niż Ø32 mm,
d) dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z indywidualnych ujęć wody wyłącznie poza strefą
ochrony sanitarnej od projektowanego cmentarza 150 m i jedynie do czasu wybudowania
sieci wodociągowej poza tą strefą.
e) nakazuje się odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyjnej o przekroju nie mniejszym niż
Ø90 mm,
f) do czasu wybudowania sieci kanalizacyjnej:
•

dopuszcza się odprowadzanie ścieków do zbiorników bezodpływowych i wywóz ich
zawartości do oczyszczalni ścieków położonej poza obszarem objętym planem,

•

dopuszcza się możliwość realizacji indywidualnych oczyszczalni ścieków na terenach
o odpowiednich warunkach gruntowo-wodnych,

g) nakazuje się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej
o przekroju nie mniejszym niż Ø160 mm,
h) do czasu realizacji sieci kanalizacji deszczowej dopuszcza się odprowadzanie wód
opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych na nieutwardzoną powierzchnię
działki z wykorzystaniem naturalnej retencji z uwzględnieniem ochrony terenów
sąsiednich i dróg przed zalewaniem oraz ochrony gleby, powierzchni ziemi, wód
podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem.
Stan jednolitych części wód powierzchniowych Wyżnica od źródeł do Urzędówki bez
Urzędówki (RW2000623363), na obszarze opracowania został określony, jako zły. W związku
z tym celem środowiskowym będzie poprawa tego stanu.
Cele środowiskowe dla wód powierzchniowych i podziemnych zostały ustalone na mocy
Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) i zapisane w „Planie gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisły”. Dla wód podziemnych są to:
•

zapobieganie dopływowi
podziemnych,

•

zapobieganie pogarszaniu się stanu
(z zastrzeżeniami wymienionymi w RDW),

•

zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych,

•

wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się
rosnącego trendu stężeń każdego zanieczyszczenia powstałego w skutek działalności
człowieka.

lub

ograniczenie
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Obszar objęty Planem usytuowany jest w obrębie JCWPd PLGW220088, której stan
ilościowy i stan chemiczny określono jako dobry. Celami środowiskowymi są dobry stan
ekologiczny oraz dobry stan chemiczny.
Cały obszar objęty planem znajduje się w granicach Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych nr 406 „Niecka Lubelska (Lublin)". Zgodnie z ustaleniami projektu w granicach
GZWP obowiązuje zakaz wykonywania robót, które mogą spowodować trwałe zanieczyszczenie
gruntów lub wód.
Wraz z rozwojem terenów mieszkaniowych i usługowych nastąpi: zwiększenie
powierzchni nieprzepuszczalnych, co będzie powodowało odwadnianie terenu i okresowe
przesuszanie, zwiększenie zapotrzebowania na wodę, wzrost ryzyka przedostawania się
substancji ropopochodnych oraz innych substancji chemicznych do wód, wzrost liczby
zrzucanych ścieków. Będą to oddziaływania bezpośrednie, długoterminowe, stałe i chwilowe,
negatywne, które można ograniczyć lub całkowicie wyeliminować poprzez rozwój
infrastruktury wodno – ściekowej, co będzie oddziaływaniem pozytywnym.
Na terenach zabudowanych i komunikacyjnych należy spodziewać się powstania
ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych, pochodzących z powierzchni utwardzonych.
Ścieki takie należy odpowiedni sposób zagospodarować w granicy działki inwestora,
odprowadzić za pomocą systemu kanalizacji deszczowej bądź innego urządzenia do
odprowadzania wód opadowych i roztopowych. Zakres prowadzenia prac w zakresie
rozbudowy sieci kanalizacyjnej będzie uzależniony od tempa i rozmiarów nowych procesów
inwestycyjnych prowadzonych na terenie gminy oraz środków finansowych dostępnych na ten
cel. Oddziaływania będą miały charakter bezpośredni, długoterminowy, stały, negatywny.
Przy prawidłowo prowadzonym procesie odprowadzani ścieków do zbiorników
bezodpływowych i ich okresowym opróżnianiu jakość zasobów wodnych w gminie nie powinna
ulec pogorszeniu. Oddziaływanie związane z rozwojem infrastruktury wodno – kanalizacyjnej
będzie miało charakter bezpośredni, długoterminowy, stały, pozytywny.
Przeznaczenie na tereny zieleni i tereny rolne stanowi kontynuację dotychczasowego
sposobu wykorzystania tego obszaru. Zachowany zostanie pełny udział terenów biologicznie
czynnych i utrzymana zdolność infiltracji podłoża. Wody opadowe będą swobodnie przenikać do
gruntu zasilając warstwy wodonośne i chroniąc grunt przed nadmiernym przesuszaniem.
Oddziaływania będą miały charakter bezpośredni, długoterminowy, stały, pozytywny.
Na obszarze objętym opracowaniem nie występuje niebezpieczeństwo powodzi.
9.5. Oddziaływanie na powietrze i klimat
Nowe obiekty kubaturowe wymagają ustalenia zasad zaopatrzenia w energie
elektryczną, gaz i ciepło, w Planie:
•

ustala się zasilanie z lokalnych kotłowni lub indywidualnych źródeł ciepła,
z wykorzystaniem paliw niskoemisyjnych, nie powodujących przekroczenia dopuszczalnych
norm zanieczyszczeń powietrza zgodnie z przepisami odrębnymi,

•

dopuszcza się stosowanie alternatywnych nośników energii takich jak olej opałowy
o niskiej zawartości siarki, gaz płynny, energia elektryczna, energia z odnawialnych źródeł
energii (z wykluczeniem lokalizacji turbin wiatrowych i biogazowni) wytwarzana
w urządzeniach o mocy nie większej niż moc mikroinstalacji lub inne paliwa pod
warunkiem, że będą stosowane w urządzeniach zapewniających dopuszczone standardy
emisji. (do sprawdzenia),

•

ustala się zaopatrzenie w gaz z istniejącej i projektowanej sieci gazowej o przekroju nie
mniejszym niż Ø25 mm,
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•

dopuszcza się zaopatrzenie w gaz z indywidualnych systemów gazowniczych,

•

ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną poprzez sieć elektroenergetyczną średniego i
niskiego napięcia oraz poprzez stacje rozdzielcze, transformatorowe oraz
transformatorowo - rozdzielcze lub z alternatywnych źródeł energii,

•

dopuszcza się realizację nowych stacji rozdzielczych, transformatorowych oraz
transformatorowo – rozdzielczych,

•

dopuszcza się zastosowanie systemów opartych na odnawialnych źródłach energii
(z wykluczeniem lokalizacji turbin wiatrowych i biogazowni) wytwarzanych
w urządzeniach o mocy nie większej niż moc mikroinstalacji.

Na terenach budowlanych Plan propaguje rozwój systemów opartych na ekologicznych
źródłach energii. Oddziaływania te będą miały charakter bezpośredni, długoterminowy, stały
pozytywny. Bezpośredni oraz pośredni wzrost emisji gazów cieplarnianych oraz ich
prekursorów będzie w skali miasta nieodczuwalny. Ponadto powstawanie nowej zabudowy nie
wystąpi jednocześnie, lecz proces budowlany będzie rozciągnięty na wiele lat a być może część
działek nigdy nie zostanie zabudowana.
Czasowy wzrost emisji związany będzie z realizacją inwestycji budowlanych,
polegających na budowie poszczególnych obiektów oraz elementów infrastruktury
komunikacyjnej i technicznej. Pracujące maszyny podczas prowadzenia prac budowlanych
emitować będą zanieczyszczenia pyłowe i gazowe, które będą miały charakter punktowy
i ograniczony czasowo. Ilość zanieczyszczeń wytwarzanych przez maszyny budowlane będzie
stosunkowo niewielka ze względu na ograniczoną powierzchnię, na jakiej będą odbywały się
roboty oraz ograniczony czas ich przeprowadzania. Pyły powstające podczas prowadzenia prac
budowlanych nie będą miały większego znaczenia w kształtowaniu poziomów emisji dla tych
terenów (niewielkie odległości unoszenia powodować będzie czasowy wzrost zapylenia
o charakterze lokalnym). Emisja ta będzie zjawiskiem czasowym i nie będzie miała większego
znaczenia w długofalowym kształtowaniu jakości powietrza na tym terenie. Oddziaływanie
będzie bezpośrednie, chwilowe, krótkoterminowe, negatywne.
Rozbudowa dróg może nieznacznie przyczynić się do zwiększenia natężenia ruchu
samochodowego, a to z kolei spowoduje wzmożoną emisję zanieczyszczeń do atmosfery. W celu
ograniczenia oddziaływania na klimat akustyczny należy tak kształtować parametry zabudowy,
m.in. odległość linii zabudowy od krawędzi jezdni, aby zminimalizować uciążliwości hałasowe.
Oddziaływania będą miały charakter bezpośredni, długoterminowy, chwilowy, negatywny.
Na terenach zieleni i terenach rolnych zachowane zostaje dotychczasowe użytkowanie.
Utrzymany zostanie znaczny udział terenów biologicznie czynnych, co będzie sprzyjało redukcji
zanieczyszczeń powietrza oraz zachowaniu korzystnego topoklimatu. Oddziaływania będą miały
charakter bezpośredni, długoterminowy, stały, pozytywny.
9.6. Oddziaływanie na powierzchnię ziemi, gleby i zasoby naturalne
Zmiany dotychczasowego sposobu użytkowania terenu będą miały wpływ na
powierzchnię ziemi oraz warunki podłoża. Na terenach przeznaczonych pod zabudowę
mieszkaniową i usługową realizacja nowych budynków, elementów infrastruktury
komunikacyjnej i technicznej spowoduje uszczelnienie fragmentów powierzchni biologicznie
czynnych, usunięcie roślinności oraz wierzchniej warstwy gleby. Konieczne będą zmiany
w ukształtowaniu terenu, obejmujące między innymi wykonanie wykopów, niwelacji
i wyrównania powierzchni terenów. W miejscach, gdzie istniejące podłoże gruntowe nie będzie
posiadać odpowiednich parametrów budowlanych dojdzie do miejscowej wymiany gruntu.
W celu podniesienia parametrów technicznych podłoża mogą być stosowane nowe mieszanki
i materiały, np. tłuczeń granitowy, stosowany dla umocnienia drogi. W podłożu gromadzone
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będą produkty uboczne, powstające podczas nowych procesów produkcyjnych lub
technologicznych, o odmiennych cechach niż utwory naturalne. Zasięg zmian oraz wielkość
oddziaływań warunkowane będą skalą projektowanych inwestycji, zwłaszcza powierzchnią
zabudowy oraz głębokością prowadzonych prac ziemnych. Oddziaływania te są jednak
nieuniknione na obszarach, na których przewiduje się rozwój gospodarczy i społeczny.
Oddziaływania będą miały charakter bezpośredni, długoterminowy, chwilowy, negatywny.
W granicach opracowania nie przewiduje się eksploatacji zasobów naturalnych,
w związku z tym ustalenia projektu Planu nie wpłyną na nie.
9.7. Oddziaływanie na krajobraz
Podstawowym celem Planu jest ustalenie przeznaczenia terenów oraz określenie
sposobów ich zagospodarowania i zabudowy zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kraśnik. Funkcje związane z rozwojem
zabudowy (usługowej, mieszkaniowej) wyznaczone zostały na nowych terenach dotychczas
niezabudowanych.
W kwestii ochrony wartości krajobrazowych Plan utrzymuje obowiązujące: zasady
ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, zasady ochrony krajobrazu kulturowego,
wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, zasady kształtowania
zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną intensywność
zabudowy, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej, maksymalną
wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania i sposób ich realizacji oraz linie
zabudowy i gabaryty obiektów. Założenia Planu są zgodne z podstawowym celem Europejskiej
Konwencji Krajobrazowej, którym jest promowanie ochrony, gospodarki i planowania
krajobrazu. Konwencja traktuje krajobraz jako ważny element życia ludzi zamieszkujących
wszędzie: w miastach i na wsiach, na obszarach zdegradowanych, pospolitych, jak również na
obszarach odznaczających się wyjątkowym pięknem. W przypadku przedmiotowego Planu
ochrona i planowanie krajobrazu polega na kontynuacji istniejącego form zagospodarowania
oraz porządkowaniu niektórych zasad zabudowy. Ponadto, projektowana zabudowa będzie
miała niską intensywność a budynki będą miały gabaryty dostosowane do istniejących na
terenach sąsiednich. Zgodnie z Konwencją ochrona krajobrazu oznaczy działania na rzecz
zachowania i utrzymywania ważnych lub charakterystycznych cech krajobrazu tak, aby
ukierunkować i harmonizować zmiany, które wynikają z procesów społecznych, gospodarczych
i środowiskowych. Analizowany Plan spełnia te wymagania. Oddziaływanie w tym zakresie
będzie bezpośrednie, długoterminowe, stałe i pozytywne.
Rozwój zabudowy oraz terenów komunikacyjnych wiąże się częściowo z ograniczeniem
powierzchni terenów otwartych, przede wszystkim wykorzystywanych rolniczo i w tym
zakresie będzie to oddziaływanie negatywne. Może zostać ograniczone przez odpowiedni dobór
wskaźników zagospodarowania terenu.
Wszystkie budynki przez zastosowanie odpowiedniej skali, formy architektonicznej,
materiałów użytych do wykończenia elewacji i kolorystyki powinny być harmonijnie wpisane
w otaczający krajobraz w nawiązaniu do miejscowych uwarunkowań.
Pozytywne oddziaływanie długoterminowe, bezpośrednie i stałe będzie związane
z utrzymaniem obszarów użytkowanych jako tereny zieleni i tereny rolne w dotychczasowym
zagospodarowaniu, co bardzo korzystnie wpływa na krajobraz obszaru opracowania.
9.8. Oddziaływanie na zabytki i dobra materialne
W granicach obszaru objętego projektem nie występują zabytki oraz stanowiska
archeologiczne, w związku z czym oddziaływanie na te elementy nie wystąpi.
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Oddziaływanie na dobra materialne ma charakter pozytywny, długoterminowy,
bezpośredni i stały gdyż projekt Plan zakłada rozwój zabudowy mieszkaniowej i usługowej, co
wpłynie dodatnio na wzrost dochodów właścicieli tych terenów.
Budowa nowych dróg przyczynią się do poprawy ich standardów a co za tym idzie będą
miały korzystny wpływ na dobra materialne. Oddziaływania będą miały charakter bezpośredni,
długoterminowy, stały, pozytywny. Realizacja terenów infrastruktury technicznej oraz budowa
dróg przyczynią się do wzrostu wydatków budżetowych samorządu. Jednakże należą one do
zadań własnych, które ustawowo gmina ma realizować. Oddziaływania będą miały charakter
bezpośredni, długoterminowy, stały, pozytywny.
Utrzymanie obszarów użytkowanych jako tereny zieleni i tereny rolne przyczyni się do
zapewnienia dochodów gospodarstw rolnych i leśnych prowadzących na nich uprawę.
Oddziaływania będą miały charakter bezpośredni, długoterminowy, stały, pozytywny.
9.9. Ocena oddziaływania skumulowanego
Projekt Planu zakłada rozwój przestrzenny miasta Kraśnik, który nawiązuje do
sąsiedniej zabudowy mieszkaniowej. Wystąpią oddziaływania skumulowane wynikające z dużej
powierzchni wprowadzonych zmian. Nie powinny mieć one jednak znaczącego oddziaływania
ponieważ wynikają bezpośrednio ze złożonych wniosków oraz są zgodne z kierunkami rozwoju
określonymi w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Kraśnik.
10. ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ
PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO, MOGĄCYCH BYĆ
REZULTATEM REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU, W SZCZEGÓLNOŚCI NA
CELE I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU NATURA 2000 ORAZ INTEGRALNOŚĆ TEGO
OBSZARU
Zgodnie z art. 51 ust. 2, pkt 3, lit. a, ustawy z dnia 3 października 2008 roku
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, prognoza oddziaływania na
środowisko powinna przedstawić rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub
kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem
realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru
Natura 2000 oraz integralności tego obszaru.
W granicach objętych opracowaniem jak również w granicach całego miasta nie ma
obszarów wchodzących w skład sieci Natura 2000. Proponowane zapisy oraz przeznaczenie
terenów nie będą powodować oddziaływania, które mogłyby wpłynąć negatywnie na cele
i przedmiot ochrony najbliżej położonego obszar Natura 2000 „Dzierzkowice” oraz integralność
całej sieci.
Przeprowadzona powyżej analiza oddziaływania na środowisko przedmiotowego Planu
wykazała, że nie występują znacząco negatywne oddziaływania na komponenty przyrodnicze,
środowiska i kulturowe,. Zatem nie ma potrzeby analizowania zapobiegawczych lub
ograniczających takie negatywne skutki.
Wszelkie zakazy i nakazy odnoszące się do wyznaczonych obszarów i obiektów objętych
ochroną zachowują swoją moc.
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11. ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE DO ROZWIĄZAŃ ZAWARTYCH W PROJEKTOWANYM
DOKUMENCIE
Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko mówi, że zakres prognozy
oddziaływania na środowisko powinien przedstawiać rozwiązania alternatywne do rozwiązań
przyjętych w projekcie Planu w szczególności w odniesieniu do obszarów Natura 2000.
W przypadku przedmiotowego Planu lokalizacja projektowanych funkcji wynika
z konkretnych sugestii samorządu lokalnego, inwestorów i właścicieli poszczególnych
nieruchomości. Z tego względu przedstawienie innych rozwiązań jest utrudnione. Przeznaczenie
terenu została ustalona na podstawie istniejącego zagospodarowania lub na zasadzie
kontynuacji funkcji przy uwzględnieniu stanu środowiska i konieczności jego ochrony.
Podczas wykonywania niniejszej prognozy trudności wynikające z niedostatków techniki
lub luk we współczesnej wiedzy nie wystąpiły, z uwagi na dostępność danych i materiałów
dotyczących omawianego obszaru.
Reasumując rozwiązania zaproponowane w projektowanym dokumencie są
najbardziej racjonalne, przyniosą najwięcej korzyści i jednocześnie będą w jak
najmniejszym stopniu oddziaływać negatywnie na środowisko i najbliższe obszary
chronione, w tym obszary sieci Natura 2000.
12. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Kraśnik – obszar w rejonie al. gen. Ryszarda Kuklińskiego, al. Tysiąclecia
i ul. Ostrowieckiej jest elementem procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Rolą tego opracowania jest identyfikacja oddziaływań na środowisko przyrodnicze, zwłaszcza
tych negatywnych, które mogą zachodzić w wyniku realizacji ustaleń projektu, a także
uzasadnienie decyzji przestrzennych podjętych w omawianym dokumencie.
Podstawy prawne dla przeprowadzonego w prognozie określenia skutków
środowiskowych oraz oceny rozwiązań funkcjonalno – przestrzennych i możliwości rozwiązań
eliminujących negatywne oddziaływania na środowisko projektu Planu stanowią:
•

Ustawa 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,

•

Ustawa z 27 kwietnia 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

•

a także Dyrektywy ustanowione na szczeblu międzynarodowym oraz wiele innych ustaw
szczególnych i przepisów wykonawczych (wymienione w rozdziale 13).

Głównym celem prognozy jest stwierdzenie czy i jakie przeobrażenia w środowisku
nastąpią wraz z zagospodarowaniem terenu zgodnie z ustaleniami określonymi w projekcie
Planu. Ważne jest, aby pamiętać, iż plan miejscowy nie stanowi ostatecznego obrazu
opisywanego obszaru a jedynie zestaw zasad w oparciu, o które możliwe jest dokonanie nowego
zagospodarowania.
Przy sporządzaniu prognozy posłużono się metodami: indukcyjno-opisową, analogii
środowiskowych oraz analiz kartograficznych.
Wpływ zmiany przeznaczenia terenów na stan środowiska i zagrożenie dla terenów
chronionych przeanalizowano zgodnie z wymaganiami ustawowymi w kategoriach oddziaływań
chwilowych i stałych, bezpośrednich i wtórnych, krótko-, średnio- i długoterminowych oraz
pozytywnych i negatywnych. Wynikiem przedstawionej analizy są rozwiązania mające na celu

- 36 -

Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Kraśnik – obszar w rejonie al. gen. Ryszarda Kuklińskiego, al. Tysiąclecia i ul. Ostrowieckiej

zminimalizowanie potencjalnie negatywnych oddziaływań ustaleń Planu na środowisko
przyrodnicze.
Celem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest kształtowanie ładu
przestrzennego oraz ponadlokalnych i lokalnych interesów publicznych w zakresie komunikacji,
energetyki i ochrony środowiska. Ustalenia Planu regulują działania inwestycyjne na obszarze
objętym zmianami. Uwzględniając uwarunkowania środowiskowe, istniejące zagospodarowanie
oraz obowiązki wynikające z nadrzędnych aktów prawnych Plan określa zasady wzajemnych
powiązań funkcjonalnych i przestrzennych.
W projekcie Planu wyodrębnione zostały następujące funkcje terenów:
•

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolami: 1MN, 2MN,
3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 14MN, 15MN,
16MN, 17MN, 18MN, 19MN, 20MN, 21MN, 22MN, 23MN, 24MN, 25MN, 26MN, 27MN,
28MN, 29MN, 31MN, 32MN, 33MN, 34MN, 35MN, 36MN, 37MN, 38MN, 39MN, 40MN,
41MN, 42MN, 43MN, 44MN,

•

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej, oznaczone
symbolami: 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U, 4MN/U, 5MN/U,

•

tereny zabudowy usługowej, oznaczone symbolami: 1U, 2U, 3U, 4U, 5U,

•

teren zieleni naturalnej z dopuszczeniem zabudowy usług sportu i rekreacji,
oznaczony symbolem: 1ZN/US,

•

tereny rolne, oznaczone symbolami: 1R, 2R,

•

tereny zieleni parkowej, oznaczone symbolami: 1ZP, 2ZP, 3ZP,

•

tereny zieleni naturalnej, oznaczone symbolami: 1ZN, 2ZN, 3ZN, 4ZN, 5ZN, 6ZN,

•

tereny zieleni izolacyjnej, oznaczone symbolami: 1ZI, 2ZI,

•

teren komunikacji lotniczej, oznaczony symbolem: 1KL,

•

tereny urządzeń elektroenergetyki, oznaczone symbolami: 1E, 2E,

•

tereny parkingów, oznaczone symbolami: 1KS, 2KS,

•

tereny dróg wewnętrznych, oznaczone symbolami: 1KDW, 3KDW, 4KDW,

•

tereny dróg publicznych klasy zbiorczej, oznaczone symbolami:: 1KDZ, 2KDZ,

•

tereny dróg publicznych klasy lokalnej, oznaczone symbolami: 1KDL, 2KDL, 3.1KDL,
3.2KDL, 4.1KDL, 4.2KDL, 5KDL, 6KDL, 7KDL,

•

tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, oznaczone symbolami: 1KDD, 2KDD,
3KDD, 4KDD, 5KDD, 6KDD, 7KDD, 8KDD, 9KDD, 10KDD, 11KDD, 12KDD, 13KDD,
14KDD, 15KDD, 16KDD, 17KDD, 18KDD, 19KDD, 20KDD, 21KDD, 22KDD, 23KDD,
24KDD, 25KDD, 26KDD, 27KDD, 28KDD, 29KDD, 30KDD, 31KDD, 32KDD,

•

tereny ciągów pieszo-jezdnych, oznaczone symbolami: 2KXL, 3KXL, 4KXL, 5KXL.

Przewidywane oddziaływania będące następstwem realizacji zapisów Planu:
a) pozytywne:
•

rozwój infrastruktury wodno – kanalizacyjnej prowadzący do ograniczenie możliwości
zanieczyszczenia wód i gleb,

•

poprawa jakości życia mieszkańców miasta,
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•

ustalenie kierunków rozwoju przestrzennego miasta i dostosowanie ich do aktualnych
potrzeb;

b) negatywne:
•

wzrost emisji niskiej i wysokiej ze źródeł dostarczania ciepła,

•

wzrost ilości wytwarzanych ścieków bytowych,

•

wzrost ilości wytwarzanych odpadów komunalnych,

•

wzrost natężenia hałasu w wyniku wzrostu natężenia ruchu, przy jednoczesnym
możliwym
ograniczaniu
wynikającym
z
zastosowanych
technologii
na
przebudowywanych drogach,

•

wyłączenie części gleb z produkcji rolnej,

•

likwidacja roślinności i siedlisk zwierząt na obszarach przeznaczonych do zabudowy.

Wyznaczone funkcje są typowe dla obszarów miejskich (zabudowa jednorodzinna,
usługi, drogi) i nie powinny spowodować znacząco negatywnego oddziaływania.
W omawianym dokumencie uwzględniono szereg aktów prawnych ustanowionych na
szczeblu międzynarodowym (konwencje), europejskim (dyrektywy) i krajowym (ustawy,
rozporządzenia, polityki, strategie). Podstawowym celem ochrony środowiska, ustanowionym
na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, jest ochrona zasobów środowiska.
Gwarancją zachowania standardów jakości środowiska jest przeprowadzenie procedury oceny
oddziaływania na środowisko.
Na tym etapie nie zidentyfikowano funkcji mogących znacząco oddziaływać na
środowisko.
Należy zapobiegać i ograniczać negatywne oddziaływania na środowisko
projektowanego dokumentu stosując wszelkie dostępne sposoby, m.in.: zastosowanie
proekologicznych technologii, odpowiedni dobór lokalizacji i parametrów technicznych, dbałość
o stan techniczny maszyn i urządzeń itp. Dokładne środki techniczne, technologiczne
i organizacyjne oraz rozwiązania mające na celu zapobieganie i ograniczenie negatywnych
oddziaływań na poszczególne komponenty środowiska należy przedstawić na etapie oceny
oddziaływania na środowisko dla konkretnych przedsięwzięć.
Rozwiązania zaproponowane w projektowanym dokumencie są najbardziej racjonalne,
przyniosą najwięcej korzyści i jednocześnie będą w jak najmniejszym stopniu oddziaływać
negatywnie na środowisko i obszary Natura 2000.
Wyznaczone funkcje i wybrane lokalizacje zapewniają możliwość ochrony trwałości
podstawowych procesów przyrodniczych oraz warunków odnawialności zasobów środowiska.
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