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1. WPROWADZENIE 
 

Przedmiotem opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chełm dla terenów położonych  
w obrębach ewidencyjnych Zagroda, Rożdżałów-Kolonia, Żółtańce, Koza-Gotówka i Srebrzyszcze, 
gmina Chełm, opracowywanego na podstawie Uchwały Nr XXV/215/2020 Rady Gminy Chełm z dnia 
29 października 2020 roku. Zakres zmiany planu dotyczy przeznaczenia nowych terenów pod funkcje 
działalności gospodarczej, w tym związanej z produkcją energii z odnawialnych źródeł (fotowoltaiki)  
o mocy przekraczającej 100 kW, zwiększeniu możliwości inwestycyjnych na terenie istniejącego 
zakładu produkcyjnego (przemysłu cementowego), a także przeznaczeniu nowych terenów pod funkcje 
zabudowy zagrodowej i usługowej.  

Przedmiotowy plan stanowi zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Chełm uchwalonego uchwałą Nr XX/120/2004 Rady Gminy Chełm z dnia 13 lipca 2004 r. 

         Teren w Zagrodzie        Teren w Rożdżałowie-Kolonii 

    

       Teren w Srebrzyszczach i Kozie-Gotówce                               Teren w Srebrzyszczach 
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                       Teren w Srebrzyszczach                                                Teren w Srebrzyszczach  

     

Teren w Żółtańcach 

 

źródło: na podstawie załączników do uchwały Nr XXV/215/2020 Rady Gminy Chełm  

 

2. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA 
 

Podstawę prawną sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko stanowi art. 46 pkt 1 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie oraz  
o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.). Prognoza 
oddziaływania na środowisko jest elementem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Przez 
strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko rozumie się, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy, 
postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji polityki, strategii, 
planu, studium i programu, obejmujące w szczególności:  
 uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na 

środowisko,  
 sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko,  
 uzyskanie wymaganych ustawą opinii,  
 zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu.  
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Przepisy ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (…) korespondują 
z wymaganiami Unii Europejskiej, podjętymi na poziomie międzynarodowym w dyrektywach 
Wspólnot Europejskich, m.in. w: 
 Dyrektywie Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 roku w sprawie oceny skutków 

wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (Dz. 
Urz. WE L 175 z 05.07.1985),  

 Dyrektywie Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. Urz. WE L 206 z 22.07.1992),  

 Ramowej Dyrektywy Wodnej (Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego  i Rady z dnia 
23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki 
wodnej), 

 Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 roku w sprawie 
oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (Dz. Urz. WE L 197 z 21.07.2001),  

 Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/4/WE z dnia 28 stycznia 2003 roku w sprawie 
publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylająca dyrektywę Rady 
90/313/EWG (Dz. Urz. WE L 41 z 14.02.2003),  

 Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/35/WE z dnia 26 maja 2003 roku przewidująca 
udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów i programów w zakresie 
środowiska oraz zmieniająca w odniesieniu do udziału.  

 

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 
 

Zakres merytoryczny prognozy jest zgodny z ustawą z dnia 3 października 2008 r.  
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz ocenach oddziaływania na środowisko. Zakres prognozy i stopień szczegółowości informacji 
wymaganych w prognozie uzgodniony został z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska  
w Lublinie – pismo znak: WSTII.411.28.2020.DB z dnia 11 grudnia 2020 roku oraz z Państwowym 
Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Chełmie - pismo znak: NS-NZ.700-125/20 z dnia 23 listopada 
2020 roku.  
Zgodnie z wytycznymi RDOŚ prognoza powinna:  
 określać, analizować i oceniać istniejące problemy ochrony środowiska dotyczące obszarów 

podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 
przeanalizować i ocenić wpływ projektowanych zmian na obszary podlegające ochronie, a także 
korytarze ekologiczne i powiązania między obszarami chronionymi, 

 zidentyfikować i ocenić przewidywane znaczące oddziaływanie na środowisko wynikające  
z projektowanego przeznaczenia terenu, w tym na: różnorodność biologiczną, ludzi, zwierzęta, 
rośliny, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki, dobra 
materialne, z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między 
oddziaływaniami na te elementy, 

 sporządzona w oparciu o aktualne dane dotyczące występowania gatunków chronionych i ich 
siedlisk na terenie gminy, 

 uwzględniać analizy przeprowadzone na potrzeby opracowania ekofizjografii problemowej, w celu 
oceny oddziaływania zmiany na gatunki zwierząt i siedliska oraz obszary chronione, korytarze 
ekologiczne oraz powiązania przyrodnicze, 
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 przeanalizować realizację zabudowy na terenach potencjalnie konfliktowych, z możliwością jej 
wyłączenia z terenu inwestycji (cieki wodne, tereny podmokłe, zakrzaczenia i zadrzewienia, 
siedliska przyrodnicze będące potencjalnym miejscem występowania rzadkich gatunków roślin  
i zwierząt), 

 wyznaczyć i opisać korytarze ekologiczne rangi lokalnej – gminnej celem ochrony i zapewnienia 
zachowania funkcjonalnej łączności ekosystemów w warunkach postępującej fragmentaryzacji 
środowiska, 

 przeanalizować i ocenić wpływ projektowanego zagospodarowania terenu na krajobraz, w tym 
krajobraz kulturowy – przeanalizować przewidywane oddziaływania na wartości krajobrazowe  
i turystyczne sporządzanej zmiany planu, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony 
walorów krajobrazowych, punktów widokowych, przedpól ekspozycji i osi widokowych; 
przeanalizować możliwość zastosowania pasów zieleni izolacyjnej o szerokości min. 1,5 m  
i wysokości nie mniejszej niż 2,5 m wzdłuż granic planowanych farm fotowoltaicznych w celu 
zmniejszenia negatywnego oddziaływania na krajobraz, 

 przeanalizować wpływ projektowanego zagospodarowania terenu na istniejące i projektowane na 
terenie gminy ujęcia wód podziemnych wraz z wyznaczonymi strefami ochronnymi, 

 przeanalizować i ocenić wpływ projektowanych zmian na wody podziemne, zwłaszcza na wody 
GZWP Nr 407 Niecka Lubelska (Chełm – Zamość) oraz na wody powierzchniowe, w tym ocenić 
w oparciu o dokumentację hydrogeologiczną możliwość realizacji planowanych inwestycji we 
wskazanych lokalizacjach, 

 przeanalizować i ocenić, czy wprowadzone zmiany umożliwią spełnienie celów środowiskowych 
dla jednolitych części wód podziemnych i powierzchniowych, określonych w „Planie 
gospodarowania wodami w obszarze dorzecza Wisły”, wynikających z Ramowej Dyrektywy 
Wodnej oraz ustawy Prawo Wodne, 

 przeanalizować i ocenić wpływ realizacji ustaleń planu na warunki klimatyczne oraz różnorodność 
biologiczną oraz przenalizować zgodność projektu planu z celami i kierunkami określonymi  
w Strategicznym planie adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 
2020 z perspektywą do roku 2030 opracowanym przez Ministerstwo Środowiska, 

 przedstawić podsumowanie ocen cząstkowych dla poszczególnych elementów środowiska 
przyrodniczego oraz obszarów chronionych, 

 przedstawić rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensację przyrodniczą 
negatywnych oddziaływań na środowisko,  mogących być rezultatem projektowanego dokumentu. 
 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmie wskazał, iż zakres prognozy powinien 
obejmować w szczególności analizy i oceny zmian warunków zamieszkiwania w otoczeniu obszarów 
projektowanych zmian w zagospodarowaniu terenów na ludzi i otoczenie poprzez emisję hałasu, 
wpływu na wody powierzchniowe i gruntowe, powietrze i powierzchnię ziemi od przewidywanych 
inwestycji.  
 
Zakres i treść Prognozy określa art. 51 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku (…), 
zgodnie z którym prognoza zawiera:  
 informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach  

z innymi dokumentami;  
 informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy;  
 propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień 

projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jego przeprowadzania;  
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 informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko;  
 streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym;  
 
określa, analizuje i ocenia: 
 
 istniejący stan środowiska, w tym na obszarach objętych przewidywanym znaczącym 

oddziaływaniem;  
 istniejące problemy oraz cele ochrony środowiska istotne z punktu widzenia projektowanego 

dokumentu;  
 przewidywane znaczące oddziaływania;  
 
przedstawia:  
 
 rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą 

negatywnych oddziaływań na środowisko;  
 rozwiązania alternatywne, o ile zostanie wykazane, że istnieją możliwości ich wprowadzenia.  
 
Zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy ooś informacje zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko muszą 
być opracowane stosownie do stanu współczesnej wiedzy i metod oceny, a także dostosowane do 
zawartości i stopnia szczegółowości informacji zawartych w projekcie analizowanego dokumentu. 
Prognoza opracowana została zgodnie z zakresem problemowym wynikającym z art. 51 ustawy  
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie(…), który to precyzuje schemat formalnej  
i merytorycznej zawartości prognozy oddziaływania na środowisko oraz wymagany zakres analiz i ocen. 
 

4. MATERIAŁY WYJŚCIOWE 
 

Prognozę oddziaływania na środowisko projektu zmiany planu sporządzono w oparciu  
o dostępne materiały, publikacje mapowe, literaturę oraz własne obserwacje terenowe. Opracowanie 
wykonano na podstawie:  
 wizji terenu;  
 analizy projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;  
 analizy obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Chełm zatwierdzonego uchwałą Nr XXIV/221/2012 Rady Gminy Chełm z dnia 28 grudnia 
2012 roku, z późn. zm.;  

 analizy Ekofizjografii Gminy Chełm, sporządzonej w 2011 roku;  
 analizy Prognozy oddziaływania na środowisko sporządzonej do studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chełm, 2020; 
 analizy mapy sozologicznej i hydrogeologicznej;  
 analizy archiwalnych materiałów fizjograficznych i geologicznych;  
 analizy dokumentów o charakterze regionalnym, w tym w szczególności Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Województwa Lubelskiego oraz Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na 
lata 2014 - 2020;  

 analizy Raportów o stanie środowiska województwa lubelskiego;  
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 literatury przedmiotu i obowiązujących w dniu podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowania 
projektu zmiany miejscowego planu, aktów prawnych (spis w załączeniu), o ile tak stanowią 
przepisy szczególne.  

 

5. METODY OPRACOWANIA PROGNOZY 
 

W prognozie przedstawiono ustalenia projektu planu miejscowego, przeanalizowano jego 
powiązania z innymi dokumentami, w tym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Chełm. Zdiagnozowano istniejący stan środowiska na terenach objętych planem, 
w oparciu o dane literaturowe i uzyskane z przeprowadzonych badań terenowych, i określono 
najistotniejsze problemy środowiskowe. W analizie uwzględniono potencjalne znaczące oddziaływania 
na wszystkie elementy wymienione w art. 51 ustawy OOŚ. Rozpatrzono oddziaływanie na: 
różnorodność biologiczną i obszary chronione na podstawie ustawy o ochronie przyrody, ludzi, 
zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki  
i dobra materialne, z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między 
oddziaływaniami na te elementy. Z uwagi na kierunki i cele wyznaczone w dokumentach 
międzynarodowych, w tym wspólnotowych, szczególną uwagę zwrócono na takie zagadnienia, jak: 
potrzeba ochrony różnorodności biologicznej, wpływ na zmiany klimatu oraz potrzeba adaptacji do 
zmian klimatu oraz wpływ na osiągnięcie celów wyznaczonych dla jednolitych części wód 
powierzchniowych i podziemnych.  

W prognozie przeanalizowano potencjalne oddziaływania na środowisko realizacji zapisów 
planu oraz zaproponowano działania mające na celu zapobieganie lub ograniczenie negatywnych 
oddziaływań. 

Prognoza sporządzona była równocześnie z projektem planu, dzięki czemu możliwe było 
zaproponowanie odpowiednich rozwiązań planistycznych i wprowadzenie odpowiednich zapisów  
w projekcie uchwały już na etapie sporządzenia projektu planu, które w możliwie największym stopniu 
chronić będą środowisko oraz implementować będą zasady zrównoważonego rozwoju i ładu 
przestrzennego. 

Prognozę oddziaływania na środowisko sporządzono przy zastosowaniu metody indukcyjno-
opisowej, polegającej na charakterystyce istniejących zasobów środowiska oraz łączeniu w całość 
posiadanych informacji o dotychczasowych mechanizmach funkcjonowania środowiska i wskazaniu, 
jakie potencjalne skutki mogą wystąpić w środowisku w wyniku zmiany sposobu zagospodarowania 
terenów.  
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6. INFORMACJE O ZAWARTOŚCI I GŁÓWNYCH USTALENIACH PROJEKTU PLANU 
ORAZ JEGO POWIĄZANIACH Z INNYMI DOKUMENTAMI 

 
6.1.    USTALENIA PROJEKTU PLANU 

 

Projekt planu zakłada przeznaczenie terenów w poszczególnych miejscowościach na 
następujące funkcje: 

 

Lokalizacja 
terenu 

Oznaczenie 
terenu 

Objaśnienie Istniejące zagospodarowanie terenu/ 
uwarunkowania środowiskowe 

Zagroda 1 P/PE  tereny obiektów produkcyjnych, składów  
i magazynów, tereny urządzeń 
wytwarzających energię z odnawialnych 
źródeł energii o mocy przekraczającej  
100 kW i och stref ochronnych  - 
elektrowni fotowoltaicznych 

Obszar położony jest w południowo-
zachodniej części gminy Chełm, na 
południe od miejscowości Ludwinów i na 
północ od miejscowości Zagroda. Teren 
stanowią grunty orne, lasy, zadrzewienia  
i zakrzewienia, nieużytki, pastwiska 
trwałe. Przez północną część terenu 
przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia. 
 
Analizowany teren nie jest położony  
w granicach obszarów chronionych 
przepisami o ochronie przyrody.   

2 ZL tereny lasów 
3 ZL 
4 KD-L tereny dróg publicznych klasy lokalnej 

Rożdżałów 
Kolonia 

5 PE tereny urządzeń wytwarzających energię  
z odnawialnych źródeł energii  
o mocy przekraczającej 100 kW i ich 
stref ochronnych – elektrowni 
fotowoltaicznych 

Obszar położony jest bezpośrednio przy 
granicy z gminą Kamień; obejmuje on 
pojedynczą nieruchomość użytkowaną 
rolniczo – łąki trwałe.  
Przez teren działki przebiega linia 
energetyczna 15 kV. 
 
Działka nie jest położona w granicach 
terenów prawnej ochrony przyrody.  

Żółtańce  6 PE tereny urządzeń wytwarzających energię 
z odnawialnych źródeł energii  
o mocy przekraczającej 100 kW i ich 
stref ochronnych – elektrowni 
fotowoltaicznych 

Teren położony jest przy drodze 
powiatowej 1832L; stanowią go głównie 
grunty orne i pastwiska. W północnej 
części obszaru w zagłębieniu terenowym, 
występują samoistne zadrzewienia i 
zakrzewienia.  
Przez obszar przebiega linia energetyczna 
220 kV oraz sieć gazowa wysokiego 
ciśnienia. W sąsiedztwie, przy drodze 
publicznej, zlokalizowana jest zabudowa 
zagrodowa. 
 
Północna granica terenu przylega do 
obszarów prawnej ochrony przyrody: 
rezerwatu przyrody – Torfowisko 
Sobowice i Obszaru Natura 2000 – 
Torfowisko Sobowice.  

Srebrzyszcze 7 P/PE tereny obiektów produkcyjnych, składów  
i magazynów, tereny urządzeń 
wytwarzających energię z odnawialnych 
źródeł energii o mocy przekraczającej 
100 kW i och stref ochronnych  - 
elektrowni fotowoltaicznych 

Obszar od południa przylega do drogi 
publicznej gminnej nr 105065L (ul. 
Sportowa), a od północy do drogi gminnej 
- ul. Rolnej. Ewidencyjnie tereny stanowią 
głównie grunty orne i łąki trwałe. Od 
strony wschodniej teren przylega do 
zamkniętych terenów wojskowych.  
W granicach obszaru analizy znajduje się 
złoże kruszywa naturalnego Srebrzyszcze 
dz. 229, 229/5 – piasku (nr złoża: KN 
9870), o powierzchni 7,19 ha, dla którego 
ustanowiono obszar górniczy. Na północ 

8 PE tereny urządzeń wytwarzających energię 
z odnawialnych źródeł energii  
o mocy przekraczającej 100 kW i ich 
stref ochronnych – elektrowni 
fotowoltaicznych 

9 PE 

10 PG tereny eksploatacji złóż kopalin 
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11 KD-L tereny dróg publicznych klasy lokalnej od obszaru zlokalizowany jest teren 
spółdzielni rolniczej wraz z budynkami  
i innymi obiektami zabudowy rolniczej 
oraz teren założenia pałacowo-parkowego 
wpisany do rejestru zabytków 
województwa lubelskiego (nr A/296). 
W granicach analizowanego terenu 
znajdują się linie elektroenergetyczne 
średniego napięcia 15 kV.  
 
W sąsiedztwie terenu znajdują się obszary 
prawnej ochrony przyrody: Chełmski Park 
Krajobrazowy, Chełmski Obszar 
Chronionego Krajobrazu (w granicach 
którego położony jest niewielki fragment 
terenu objętego zmianą planu), Obszar 
Natura 2000 – Chełmskie Torfowiska 
Węglanowe. 

 12 KDW tereny dróg wewnętrznych 

Srebrzyszcze 
Koza 
Gotówka 

13 U tereny zabudowy usługowej Teren stanowią grunty orne i pastwiska 
trwałe. Przy drodze powiatowej nr 1827L 
(ul. Osiedlowa), teren przeznaczony pod 
zabudowę zagrodową sąsiaduje  
z zabudową o takiej samej funkcji. Od 
strony południowej teren przeznaczony 
pod funkcje działalności gospodarczej 
graniczy z planowaną trasą przebiegu drogi 
ekspresowej S12 – na odcinku obwodnicy 
miasta Chełm.  
W granicach obszaru przebiega linia  
110 kV i 15 kV. 
 
W granicach obszaru nie występują 
obszary prawnej ochrony przyrody.  

14 RM tereny zabudowy zagrodowej w 
gospodarstwach rolnych, hodowlanych  
i ogrodniczych 

15 RM 

16 P/PE tereny obiektów produkcyjnych, składów 
i magazynów, tereny urządzeń 
wytwarzających energię z odnawialnych 
źródeł energii o mocy przekraczającej 
100 kW i och stref ochronnych  - 
elektrowni fotowoltaicznych 

17 KD-D tereny dróg publicznych klasy 
dojazdowej 

18 KD-Z 
 

tereny dróg publicznych klasy zbiorczej 
 

Srebrzyszcze 19 P tereny obiektów produkcyjnych, składów  
i magazynów 

Teren stanowi fragment kopalni kredy, 
położonej w granicach gminy Chełm  
i miasta Chełm, działającej ma potrzeby 
zakładu cementowni. 
W południowej części terenu znajduje się 
udokumentowane złoże wapieni i margli 
do przemysłu cementowego – Chełm I. 
 
Teren nie jest położony w granicach 
obszarów prawnej ochrony przyrody, 
natomiast w całości położony jest w strefie 
ochrony pośredniej ujęcia wody „Bariera”. 

Srebrzyszcze 20 P tereny obiektów produkcyjnych, składów  
i magazynów 

Teren obejmuje nieruchomości położone  
w granicach zakładu cementowni 
„Cemex”, którego pozostały obszar 
położony jest w granicach miasta Chełm. 
Od strony północnej obszar objęty planem 
przylega do terenu kolejowego - 
magistralnej linii kolejowej nr 7 relacji 
Warszawa - Lublin - Chełm – Dorohusk. 
 
Teren nie jest położony w granicach 
obszarów prawnej ochrony przyrody, 
natomiast w całości położony jest w strefie 
ochrony pośredniej ujęcia wody „Bariera”. 
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6.2. POŁOŻENIE FIZYCZNOGEOGRAFICZNE I RZEŹBA TERENU 
 

W podziale fizyczno-geograficznym (wg J. Kondrackiego „Regiony fizyczno–geograficzne 
Polski”, 2002 r.) obszary objęte zmianą planu znajdują się w obrębie mezoregionu Pagóry Chełmskie  
i Obniżenia Dubienki (teren zmiany w obrębie Srebrzyszcze i Rożdżałów Kolonia).  

Rzeźbę mezoregionu Pagórów Chełmskich charakteryzują wzniesienia zbudowane z górnokredowych 
skał węglanowych, pokrytych „czapami” trzeciorzędowych piaskowców, które utworzyły ostańcowe 
pagóry. Pomiędzy nimi występują obniżenia wypełnione piaskami i żwirami. Rzędne wysokości 
terenów w tej jednostce sięgają od 184 m n.p.m do 219 m n.p.m (Żółtańce). 

Obniżenie Dubienki jest rozległą równiną, gdzie na skutek procesów krasowych w kredowym podłożu 
wytworzyły się liczne, drobne formy morfologiczne. Przeważają rozległe, płaskie zagłębienia terenu 
wypełnione torfami, madami i utworami piaszczystymi, porośnięte łąkami i lasami. Rzędne wysokości 
terenów zmiany planu położonych w tym mezoregionie wynoszą od 182 do 190 m n.p.m.  

 

6.3. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI GRUNTOWE 
 

Pod względem tektonicznym cały obszar gminy Chełm położony jest w strefie platformy 
wschodnioeuropejekiej, w dwóch jednostkach – obniżenia włodawskiego (część północna)  
i wyniesienia chełmsko-hrubieszowskiego (część południowa). W budowie geologicznej biorą udział 
osady czwartorzędowe, głównie plejstoceńskie piaszczysto-gliniaste i mułkowe przykrywające 
zalegającą na większości terenu gminy kredę piszącą. Lokalnie obniżenia terenowe wypełnione są 
holoceńskimi osadami organicznymi. Osady plejstoceńskie przykrywają morskie osady wieku 
kredowego wykształcone w postaci kredy piszącej. Strop kredy piszącej zalegający na zmiennych 
głębokościach jest zwietrzały i tworzy zwietrzelinę gliniastą, która w strefie przemarzania jest wrażliwa 
na zmiany temperatury i wilgotności i jest gruntem wysadzinowym.  
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Złoża kopalin 

W granicach terenu objętego miejscowym planem, w obrębie Srebrzyszcze, znajdują się złoża 
kruszyw naturalnych: 
 KN 9870 Srebrzyszcze dz. 229, 229/5 – złoże piasku; powierzchnia złoża wynosi 7,19 ha, średnia 

miąższość złoża 5,11 m. Złoże zostało udokumentowane w kategorii C2 – bilansowe zasoby 
wynoszą 654,87 tys. t.  Złoże jest eksploatowane – w 2019 roku wydobyto 47,44 tys. t kruszywa, 

 WC 10799 Chełm I – wapienie i margle przemysłu cementowego – złoże o powierzchni 232,70 ha 
(większość poza granicami gminy Chełm), rozpoznane szczegółowo, bilansowe zasoby złoża  
w kategorii A+B wynoszą 106 312,4 tys. t, w kategorii C1 – 52 855,25 tys. t. 

 
Złoże piasku KN 9870 objęte jest obszarem górniczym „Srebrzyszcze dz. nr 229, 229/5”. 
 

 

 
Warunki gruntowe w terenach objętych projektem planu są różne w zależności od położenia 

obszaru:  
 Obszar Srebrzyszcze – występują piaski drobnoziarniste i średnioziarniste, w zachodniej części pyły, 

pyły piaszczyste i gliny pylaste – grunty na ogół są korzystne dla budownictwa lecz ze względu na 
możliwość występowania w podłożu gruntów organicznych lokalnie mogą występować gorsze 
warunki nośności gruntów; głębokość występowania wód podziemnych wzrasta w kierunku 
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wschodnim i sięga maksymalnie poniżej 10 m p.p.t., w zachodniej części wody gruntowe występują 
na głębokości ok. 1-2 m p.p.t.  

 Obszar Srebrzyszcze – tereny zakładu cementowni – częściowo występują piaski drobnoziarniste  
i średnioziarniste, korzystne dla budownictwa, a częściowo skały węglanowe – kreda, margle, 
wapienie, występujące bezpośrednio od powierzchni lub pokryte młodszymi utworami – grunty  
o zróżnicowanych parametrach geotechnicznych, podatne na działanie procesów erozji chemicznej; 
poziom wód gruntowych sięga poniżej 10,0 m 

 Obszar Koza-Gotówka i Srebrzyszcze – występują torfy oraz namuły organiczne, pylaste lub 
piaszczyste, miejscami zatorfione – niekorzystne dla budownictwa; poziom wód czwartorzędowych 
sięga ok. 1 m, w kierunku północnym, w pobliżu zabudowy sięga poniżej 5,0 m p.p.t.  

 Obszar Żółtańce – w przeważającej części występują mułki – pyły, pyły piaszczyste i gminy pylaste, 
małospoiste, twardoplastyczne lub plastyczne o zmiennych miąższościach – grunty o przeciętnych 
warunkach budowlanych, w części południowej występują piaski o zmiennej nośności lecz na ogół 
o korzystnych warunkach dla budownictwa; głębokość wód podziemnych wzrasta w kierunku 
południowym, gdzie sięga głębiej niż 10,0 m p.p.t. 

 Obszar Zagroda – grunty średnio zagęszczone i zagęszczone, bardzo korzystne dla budownictwa – 
piaski drobno, średnio i gruboziarniste, pyły i piaski pylaste o miąższościach od 1 do 4,5 m; poziom 
wód gruntowych jest bardzo głęboki – powyżej 10 m p.p.t. 

 Obszar Rożdżałów-Kolonia – występują grunty organiczne nienośne – torfy, niekorzystne pod 
zabudowę, a poziom wód gruntowych sięga do 1 m p.p.t. 

 
Na analizowanych obszarach nie występuje zagrożenie osuwaniem się mas ziemnych. 
 
 

6.4. WODY POWIERZCHNIOWE 
 

Zgodnie z podziałem kraju na jednolite części wód powierzchniowych (JCWP) obszary objęte 
projektem zmiany planu znajdują się w obrębach zlewni jednolitych części wód powierzchniowych:  

 JCWP Uherka od źródeł do Garki (PLRW2000232663449) - obszar Srebrzyszcze i Koza-
Gotówka, Srebrzyszcze (teren cementowni), Żółtańce i Zagroda, 

 JCWP Gdolanka (PLRW2000232663489) - obszar Srebrzyszcze, 

 JCWP Udal od źródeł do Krzywólki (PLRW2000232663229) - obszar Rożdzałów-Kolonia, 

 JCWP Kacap (PLRW2000232663269) – fragment obszaru Srebrzyszcze (dz. 689/3). 

Obszary opracowania nie są zagrożone wystąpieniem powodzi.  

 

6.5. WODY PODZIEMNE 
 

Na terenie gminy Chełm występują dwa poziomy wodonośne pozostające w ścisłym związku 
hydraulicznym: górnokredowy i czwartorzędowy. Pierwszy z nich związany jest ze spękanymi skałami 
węglanowymi mastrychtu (wody szczelinowe, bądź szczelinowo – warstwowe), drugi z utworami 
aluwialnymi i organogenicznymi w dolinach rzecznych i obniżeniach pozadolinnych. Zwierciadło wód 
podziemnych jest swobodne i tylko lokalnie napięte. Poziom kredowy na terenie gminy tworzą wody 
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typu szczelinowo-warstwowego, występujące w utworach kredy górnej, w krasowiejących marglach  
i opokach mastrychtu.  

Pod względem hydrologicznym obszar gminy położony jest na obszarze występowania 
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) Nr 407 Niecka Lubelska Chełm – Zamość,  
dla którego przewiduje się ustanowienie obszaru ochronnego. W granicach zbiornika zostały 
wyznaczone Obszary Najwyższej Ochrony (ONO) oraz Obszary Wysokiej Ochrony (OWO). Wszystkie 
obszary objęte zmianą planu, poza terenem zlokalizowanym w obrębie Rożdżałów, znajdują się  
w Obszarze Najwyższej Ochrony (ONO).  

Gmina znajduje się w obrębie JCWPd nr PLGW200091. Struktura JCWPd 91 jest złożona  
z dwóch poziomów wodonośnych, tylko lokalnie rozdzielonych utworami trudno przepuszczalnymi. 
Poziomy te pozostają w bardzo dobrej łączności hydraulicznej. Teren jednostki pod względem 
hydrogeologicznym stanowi obszar zamknięty. Nie stwierdzono lateralnych dopływów wód z obszarów 
sąsiednich. Wody podziemne obu poziomów są zasilane przez infiltrację wód opadowych oraz  
w warunkach naturalnych drenowane przez cieki powierzchniowe. Jednak ten system krążenia został 
zmodyfikowany przez odwodnienia kamieniołomu pracującego na potrzeby Cementowni „Chełm” S.A. 
Eksploatacja ujęcia „Bariera” spowodowała powstanie regionalnego leja depresji i zmianę kierunków 
przepływu wód podziemnych. W granicach pośredniej strefy ochrony ujęcia wody podziemnej 
„Bariera” w Chełmie znajdują się tereny objęte planem w miejscowości Srebrzyszcze i Koza-Gotówka. 
 

 
 
 

6.6. GLEBY 
 

Jakość i struktura gleb uwarunkowane są głównie litologią podłoża, głębokością do wody 
gruntowej i rzeźbą terenu. Na terenach objętych projektem planu gleby wytworzone zostały na podłożu 
skał węglanowych, a częściowo na podłożu piaszczystych i gliniastych osadów plejstoceńskich. 
Występują gleby niskiej i średniej jakości i przydatności do rolniczego użytkowania.  
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Lokalizacja terenu Charakterystyka gleb 
Zagroda Gleby o średnio korzystnych warunkach dla produkcji rolnej – gleby 

żytnio-ziemniaczane dobre, z niewielkim udziałem gleb zbożowo-
pastewnych słabych – przydatne pod uprawę mniej wymagających zbóż  
i warzyw;  
we wschodniej części terenu występują użytki zielone o słabej wartości 
(łąki i pastwiska); gleby występują w klasach: ŁV, ŁVI, RIVa, RIVb, 
RV, RVI, PsIV, PsV, N, niewielki fragment zajmuje las – LsV. 

Rożdżałów Kolonia Użytki zielone średniej wartości użytkowej, występujące w klasie ŁIV; 
we wschodniej części terenu przebiega rów melioracyjny – W. 

Żółtańce Gleby o korzystnych warunkach dla produkcji rolnej –  pszenne wadliwe 
lub zbożowo-pastewne mocne; dobór upraw ograniczony ze względu na 
stosunki wodne – okresowo zbyt suche, narażone na erozję; gleby 
występują w klasach RIVa, RIVb, RV, PsVI 

Srebrzyszcze Gleby o średnio korzystnych warunkach dla produkcji rolnej – gleby 
żytnio-ziemniaczane dobre, z niewielkim udziałem gleb zbożowo-
pastewnych słabych – przydatne pod uprawę mniej wymagających zbóż  
i warzyw oraz mało korzystne żytnio-ziemniaczane słabe z małym 
udziałem zbożowo-pastewnych słabych;  
w części zachodniej występują użytki zielone o słabej wartości;  
w granicach terenu występują gleby w klasach - RIVa, RIVb, RV, RVI, 
ŁIV, ŁIV, PsV. 

Srebrzyszcze, 
Koza Gotówka 

Gleby o korzystnych warunkach dla produkcji rolnej –  pszenne wadliwe 
lub zbożowo-pastewne mocne; dobór upraw ograniczony ze względu na 
stosunki wodne – okresowo za wilgotne; występują gleby w klasach 
ŁIV, RIVa, RIVb, RV. 

Srebrzyszcze (teren 
cementowni dz. 689/1, 
689/2 i 689/3) 

Użytki kopalne – K. 

Srebrzyszcze (teren 
położony w granicach 
zakładu cementowni) 

Tereny przemysłowe – Ba. 

 
 

6.7. WARUNKI KLIMATYCZNE 
 

Obszar gminy Chełm położony jest w lubelsko-chełmskiej dziedzinie klimatycznej 
(Zienkiewicz 1975), wyróżniającej się na tle Lubelszczyzny zwiększoną liczbą opadów 
atmosferycznych (500-600 mm) i najwyższymi w regionie wartościami usłonecznienia względnego  
w okresie letnim (45-50%). W tej jednostce klimatycznej średnia temperatura roku wynosi ok. 7,50C. 
Średnie roczne amplitudy powietrza są wysokie, osiągają wartości powyżej 24,20C. Okres wegetacyjny 
trwa średnio 213 dni. Wiatry wieją przeważnie z sektora zachodniego.  
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Średnie roczne sumy usłonecznienia rzeczywistego w godzinach 
 

 
Źródło: Ekofizjografia do PZPWL 
 

Obszary objęte miejscowym planem charakteryzują się zróżnicowanymi lokalnymi warunkami 
klimatycznymi. Najgorsze warunki pod względem przewietrzania cechują tereny w Srebrzyszczach  
i Kozie-Gotówce. Niski poziom wód gruntowych i lokalne obniżenia terenu wiąże się ze stagnacją 
wilgotnego powietrza oraz występowaniem stanów przechładzania. Z uwagi na lokalizację zakładu 
przemysłowego – cementowni, jak również bliskie sąsiedztwie zurbanizowanych terenów miasta na 
terenach tych jakość powietrza jest znacząco gorsza niż w innych częściach gminy. Tereny te nie są 
wskazane pod funkcje związane z mieszkalnictwem, jak również pod uprawy polowe, z uwagi na 
możliwość występowania częstych przymrozków. Najbardziej preferowaną funkcją pozostaje przemysł, 
w tym również instalacje OZE, tereny komunikacyjne. 

Średnie warunki topoklimatyczne występują na obszarze zmiany planu w miejscowości 
Rożdżałów-Kolonia. Wynika to z wysokiego poziomu wód gruntowych i związanymi z tym warunkami 
wilgotnościowymi. Na obszarze tym często zalega zimne i wilgotne powietrze, mgły, a w strefie 
przygruntowej występują gorsze warunki przewietrzania. Na terenie tym nie jest wskazana lokalizacja 
jakiejkolwiek zabudowy – najbardziej celowe jest pozostawienie tych terenów pod łąki i pastwiska.  

Bardzo dobre warunki klimatu lokalnego występują na terenach przeznaczonych w planie pod 
funkcje inwestycyjne w obrębach Żółtańce i Zagroda. Tereny te znajdują się na wyniesieniach  
o ekspozycji zboczy południowych, południowo-wschodnich i południowo-zachodnich. Występują tu 
doskonałe warunki solarne, termiczne i wietrzne. Mgły zalegają sporadycznie. Bardzo dobre warunki 
insolacyjne powodują, że są to tereny idealnie nadające się pod lokalizację farm fotowoltaicznych. 
Jednocześnie tereny te są odpowiednie dla lokalizowania zabudowy mieszkaniowej, rekreacyjnej,  
jak i do upraw polowych dla roślin wymagających i wrażliwych na zmiany warunków klimatycznych.  
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6.8. SZATA ROŚLINNA 
 
Roślinność potencjalna 

Występujące na terenie gminy Chełm siedliska wskazują, iż panującym typem roślinności 
potencjalnej, jaka mogłaby zapanować w warunkach nieskrępowanej sukcesji ekologicznej, jest grąd 
subkontynentalny lipowo–dębowo–grabowy (TilioCarpinetum) w odmianie środkowopolskiej i serii 
ubogiej. W obszarach zmiany planu potencjalnymi siedliskami są olsy środkowoeuropejskie (Carici 
elongatae-alnetum), lasy łęgowe (Ficario ulmetum) oraz świetlista dąbrowa (Potentillo albae). 1  
 

 
 
 
Roślinność rzeczywista 

Na większości terenów objętych projektem planu występują zbiorowiska łąkowe i pastwiskowe, 
w tym roślinność torfowiskowa, z gatunkami roślin naczyniowych. Część terenów użytkowanych jest 
pod uprawy polowe (Srebrzyszcze, Koza-Gotówka, Zagroda, Żółtańce) lub stanowi nieużytki 
(Zagroda). Ponadto w ramach terenów zlokalizowanym w obrębie Zagroda znajdują niewielkie obszary 
leśne oraz zadrzewienia i zakrzewienia, z gatunkami głównie olchy i sosny zwyczajnej. W granicach 
obszarów stanowiących tereny kopalne oraz tereny przemysłowe zakładu „Cemex” roślinność jest 
wyjątkowo zubożała.  
 
 
 

 
1 Jan Marek Matuszkiewicz, potencjalna roślinność naturalna Polski, IGiPZ PAN, Warszawa, 2008 
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6.9. FAUNA 
 

Użytkowanie terenów, głównie o charakterze rolniczym, jak również przekształcone tereny 
przemysłowe i eksploatacyjne stanowią, że na terenach objętych zmianą planu nie występuje 
nagromadzenie gatunków zwierząt. Nie są to miejsca lęgów ptaków oraz ostoi innych zwierząt. Tereny 
użytkowane rolniczo stanowią okresowe miejsca żerowisk zwierząt, dotyczy to gatunków powszechnie 
spotykanych.  
 
 

6.10. POWIĄZANIA PRZYRODNICZE 
 

System ekologiczny gminy Chełm tworzą przede wszystkim doliny rzeczne, systemy łąk 
naturalnych oraz lasy.  
Najcenniejsze pod względem przyrodniczym i krajobrazowym obszary objęte zostały ochroną prawną 
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Są to:  
 Chełmski Park Krajobrazowy, 
 Chełmski Obszar Chronionego Krajobrazu,  
 Obszar Specjalnej ochrony Ptaków „Chełmskie Torfowiska Węglowe PLB060002,   
 Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk: Torfowiska Chełmskie PLH060023, Stawska Góra 

PLH060018, Nowosiółki PLH060064, Torfowisko Sobowice PLH060024, Siennica Różana 
PLH060090, 

 Rezerwaty przyrody: „Stawska Góra”, „Brzeźno”, „Bagno Serebryskie”, „Torfowisko 
Sobowice”. 

 
Powyżej wymienione obszary przyrodnicze połączone są systemem korytarzy ekologicznych, 
umożliwiających łączność pomiędzy ostojami przyrodniczymi i migrację roślin, zwierząt oraz grzybów.  
W systemie przyrodniczym gminy istotne znaczenie przypisuje się dolinie rzeki Uherka. Dodatkowo  
w Systemie Przyrodniczym Gminy istotne znaczenie posiadają kompleksy leśne, które spełniają rolę 
obszarów węzłowych. 

Tereny objęte zmianą planu generalnie zlokalizowane są poza obszarami stanowiącymi system 
przyrodniczy gminy. Zachodnia, niewielka część terenu w obrębie Srebrzyszcze położona jest  
w granicach Chełmskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, a także w całości znajduje się w otulinie 
Chełmskiego Parku Krajobrazowego. 
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6.11. KRAJOBRAZ KULTUROWY I ZABYTKI 
 

Przynależność fizycznogeograficzna gminy Chełm decyduje o jej wartości zarówno 
przyrodniczej, jak i krajobrazowej. Pod względem krajobrazowym, obszary objęte zmianą planu cechują 
się przeciętnymi walorami – są to obszary użytkowane rolniczo z rozproszoną zabudową zagrodową 
oraz tereny przemysłowe i kopalniane. Również otoczenie terenów nie cechuje się szczególną 
atrakcyjnością krajobrazu, co stanowiłoby o istotnym potencjale turystycznym. 
 

W granicach obszaru zmiany planu nie występują obiekty i obszary wpisanych do rejestru  
zabytków. Metodą Archeologicznego Zdjęcia Polski zarejestrowano natomiast stanowiska 
archeologiczne, w granicach terenów w miejscowościach Żółtańce, Srebrzyszcze i Koza-Gotówka.  
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W bezpośrednim sąsiedztwie terenu zmiany planu w miejscowości Srebrzyszcze znajduje się zespół 
pałacowo-parkowy wpisany do rejestru zabytków województwa lubelskiego (A/296). 
 
 

7. JAKOŚĆ ŚRODOWISKA ORAZ JEGO NATURALNA ODPORNOŚĆ NA DEGRADACJĘ  
I ZDOLNOŚĆ DO REGENERACJI 

 

7.1. POWIETRZE ATMOSFERYCZNE 
 

Powietrze atmosferyczne jest czynnikiem, który w sposób bezpośredni decyduje o warunkach 
życia człowieka. Na terenie gminy tło zanieczyszczeń powietrza kształtują źródła naturalne  
i antropogeniczne. Źródła naturalne mają główny udział w opadzie pyłu. Są nimi: pola uprawne  
(z których wywiewany jest pył), roślinność (źródło pyłków roślinnych, których stężenie w powietrzu 
nasila się w porze kwitnienia traw i drzew). Wśród antropogenicznych źródeł zagrożenia  wymienia się: 
lokalne punktowe źródła zanieczyszczeń (paleniska domowe, małe kotłownie, zakłady produkcyjne) 
emitujące pył, tlenki azotu, dwutlenek siarki, tlenek węgla oraz transport wzdłuż dróg najbardziej 
obciążonych ruchem i linii kolejowych, emitujący tlenek węgla, tlenki azotu, węglowodory oraz metale 
ciężkie. Na obszarze gminy Chełm nie zanotowano przekroczeń dopuszczalnego poziomu 24-godz. 
stężeń pyłu PM10 oraz średniorocznych stężeń pyłu PM2,5. Najbliżej zlokalizowanym w stosunku do 
terenu gminy obszarem, gdzie zanotowano przekroczenia dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń 
jest miasto Chełm, na terenie którego największymi emitorami zanieczyszczeń powietrza jest „Cemex” 
Polska Sp. z o.o. Zakład Cementownia Chełm oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. 
z o.o. w Chełmie. Znacznie gorzej sytuacja wygląda w zakresie benzo/a/pirenu w pyle zawieszonym 
PM10. Przekroczenia tego rodzaju związkami chemicznymi zanotowano również na terenie obszaru 
objętego opracowaniem zmiany planu w obrębie Srebrzyszcze i Koza-Gotówka. Na terenie gminy 
Chełm dominującym źródłem zanieczyszczeń powietrza jest tzw. „niska emisja”. Jednocześnie 
powietrze jest elementem środowiska podlegającym łatwemu oczyszczaniu, a brak przeszkód 
terenowych oraz znaczne powierzchnie terenów otwartych, sprzyjają oczyszczaniu powietrza. 

 
7.2. HYDROSFERA 

 
Oceny jakości wód powierzchniowych w ramach monitoringu dokonuje się zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 
r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz 
sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm 
jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. 2019 poz. 2149). Stan/potencjał ekologiczny JCWP 
klasyfikowany jest wg wskaźników biologicznych, fizykochemicznych i hydromorfologicznych. 
Pojęcie stanu ekologicznego odnosi się do JCWP naturalnych, do JCWP silnie zmienionych i sztucznych 
stosuje się pojęcie potencjału ekologicznego. 
Tereny objęte zmianą planu położone są w obszarze jednolitych części wód powierzchniowych, których 
granice pokrywają się za granicami zlewni: 

  JCWP Uherka od źródeł do Garki (PLRW2000232663449) - naturalna część wód, stan zły, 
zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych - obszar Srebrzyszcze i Koza-Gotówka, 
Srebrzyszcze (teren cementowni), Żółtańce i Zagroda, 
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 JCWP Gdolanka (PLRW2000232663489) - naturalna część wód, stan zły, zagrożona 
nieosiągnięciem celów środowiskowych - obszar Srebrzyszcze, 

 JCWP Udal od źródeł do Krzywólki (PLRW2000232663229) - naturalna część wód, stan zły, 
zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych - obszar Rożdzałów-Kolonia, 

 JCWP Kacap (PLRW2000232663269) – naturalna część wód, stan zły, zagrożona 
nieosiągnięciem celów środowiskowych -  fragment obszar Srebrzyszcze (dz. 689/3). 

Głównym źródłem zanieczyszczenia wód są zanieczyszczenia zawarte w spływach 
powierzchniowych z terenów zabudowanych, nieuporządkowana gospodarka ściekowa w  jednostkach 
osadniczych oraz nieumiejętne nawożenie mineralne i organiczne.  

Hydrosfera stanowi geokomponent najbardziej wrażliwy i najbardziej narażony na 
przekształcenia i degradację. O odporności środowiska wodnego na zanieczyszczenia w głównej mierze 
decydują takie czynniki, jak: wielkość przepływu wód płynących, spadek podłużny koryta, roczna  
i wieloletnia amplituda przepływów, stan obudowy biologicznej koryt rzecznych oraz wielkość ładunku 
zanieczyszczeń dopływających do odbiornika. Średni przepływ wód rzeki Uherki wynosi około 2 m3/s, 
rzeki Udal – 0,9 m3/s, a rzeki Kacap – dopływu Udalu i Janówki – dopływu Uherki, przepływ wód jest 
kilkakrotnie niższy. Powyższe stanowi o tym, że wody tych rzek są mało odporne na zanieczyszczenia, 
a w szczególności na obszarach najbardziej zurbanizowanych – w granicach miasta Chełm oraz terenów 
podmiejskich, cechujących się intensywną zabudową. Istotnym czynnikiem wpływającym na jakość 
wód rzek jest zagospodarowanie dolin. Należy stwierdzić, że na terenie gminy Chełm nie występuje 
silna presja zagospodarowywania terenów nadwodnych i zawężania dolin rzek, a głównym sposobem 
użytkowania terenów dolinnych jest rolnictwo – tereny łąk i pastwisk. Zbyt intensywna gospodarka 
rolna stanowić może jednak zagrożenie dla jakości wód powierzchniowych.  
 

Jakość wód podziemnych podlega ocenie stanu ekologicznego jednolitych części wód 
podziemnych. Oceniany jest stan chemiczny oraz stan ilościowy wód podziemnych. Ocena stanu 
chemicznego mówi o aktualnej jakości wód, w oparciu o zestaw wskaźników fizykochemicznych oraz 
chemicznych. Obszary objęte zmianą planu położone w są w jednolitej części wód podziemnych JCWP 
nr 91. Ocena stanu JCWP nr 91 wykazała, że stan ilościowy wód oraz stan chemiczny wód jest dobry, 
a ocena ryzyka niespełnienia celów środowiskowych – zagrożona. Dla JCWPd nr 91 zdefiniowane 
zostały presje mające wpływ na środowisko wodno – gruntowe, w grupie których wymienia się: 
 presja na stan ilościowy - w granicach obszaru JCWPd nr 91 występują regionalne obniżenia 

zwierciadła wody w głównym, kredowym użytkowym poziomie wodonośnym spowodowane 
eksploatacją wód podziemnych przez ujęcia komunalne i odwodnienie kopalni odkrywkowej kredy. 
Znaczny wpływ na środowisko gruntowo-wodne na obszarze JCWPd nr 91 wywierają również: 
ujęcie wód podziemnych „Bariera” (użytkownik - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie) i ujęcie wód podziemnych Zakładu Cementownia Chełm  
w Chełmie. W celu umożliwienia prowadzenia eksploatacji kredy, oprócz poboru wody na cele 
komunalne, w/w podmioty prowadzą odwodnienie odkrywki kopaliny. Odwadniany jest kredowy 
poziom wodonośny pozbawiony izolacji od powierzchni terenu. Na stan ilościowy wód 
podziemnych wpływ ma również ograniczenie infiltracji opadów do poziomu wodonośnego na 
obszarze aglomeracji miejsko-przemysłowej Chełma; 

 presja na stan chemiczny - potencjalne ogniska zanieczyszczeń związane są przede wszystkim  
z zakładami przemysłowymi znajdującymi się na terenie miasta Chełma.  
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Pod względem hydrologicznym obszar analizy położony jest w obszarze występowania Głównego 
Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) Nr 407 Niecka Lubelska Chełm – Zamość, dla którego 
przewiduje się ustanowienie obszaru ochronnego. Stopień zagrożenia wód podziemnych, określany jako 
czas pionowej migracji zanieczyszczeń do GZWP w dolinie rzeki Uherka, cechuje się średnim stopniem 
zagrożenia na zanieczyszczenia. Czas pionowej migracji zanieczyszczeń wynosi 5-25 lat. Wody 
podziemne pozostałej części obszaru objętego analizą, cechują się dużym zagrożeniem na 
zanieczyszczenia, gdyż czas pionowej migracji zanieczyszczeń wynosi poniżej 5 lat. 
 
 

7.3. LITOSFERA I PEDOSFERA 
 

Na terenie gminy największe zagrożenie dla jakości gleb stwarza nadmierne stosowanie 
nawozów sztucznych i środków ochrony roślin, jak również brak kompleksowej sieciowej infrastruktury 
kanalizacyjnej i powszechne odprowadzanie ścieków z gospodarstw domowych do zbiorników  
i przydomowych oczyszczalni ścieków. Dodatkowo gleby w pasach przy trasach komunikacyjnych  
o dużym natężeniu ruchu, znajdują się pod wpływem zanieczyszczeń komunikacyjnych tj.: metali 
ciężkich, chlorków i fenoli. W obszarze analizy zanieczyszczenia komunikacyjne generuje ruch drogą 
krajową nr 12 oraz linią kolejową  nr 7 i 81 i 63. 
 

Z punktu widzenia potrzeb planowania przestrzennego istotne znaczenie posiada odporność:  
 podłoża skalnego na procesy denudacyjne typu ruchów masowych i procesów spłukiwania (erozji 

wodnej), 
 ruchy masowe (ruchy grawitacyjne) polegające na przemieszczaniu się zwietrzeliny, gleby w dół 

stoku na wskutek działania siły ciężkości. Ze względu na charakter i tempo procesu, wyróżnia się 
zjawiska: osuwania, spełzywania, odpadania, osiadania i ześlizgiwania się skał. Warunkami 
sprzyjającymi występowaniu ruchów masowych są:  
 nachylenie stoku - największy wpływ na odporność podłoża, 
 rodzaj i ułożenie skał, 
 klimat – decyduje m.in. o obecności wody w podłożu, co może zwiększyć ciężar zwietrzeliny  

i przyspieszyć jej ruch.  
Obszary analizy w większości nie są narażone jest na występowanie erozji wietrznej. 

Czynnikami kształtującymi nasilenie tej erozji są: podatność materiału glebowego na wywiewanie, 
wilgotność gleby, prędkość wiatru, położenie w terenie, czas i sposób prowadzenia zabiegów 
uprawowych oraz stopień pokrycia roślinnością. Czynniki sprzyjające erozji występują na terenie  
w obrębie Żółtańce, w mniejszym stopniu w obrębie Zawada. Na pozostałych obszarach występuje 
deflacja słaba, nieprzekraczająca 15 t/ha/rok.  

W obszarze analizy, najbardziej wrażliwe na zmiany stosunków wodnych są gleby w obrębach 
Srebrzyszcze i Koza-Gotówka oraz Rożdżałów-Kolonia. Obszary zmiany planów w dwóch pierwszych 
obrębach narażone są na przesuszanie na skutek działań eksploatacyjnych w kopalni kredy, 
powodujących powstawanie leja depresyjnego o zasięgu ok. 500 m od miejsca eksploatacji. 
Odwodnione gleby tracą nie tylko wartości produkcyjne, ale także ekologiczne. 
Na terenach objętym zmianą planu antropogeniczne przekształcenia powierzchni ziemi dotyczą  terenu 
czynnej kopalni piasku w obrębie Srebrzyszcze, kopalni margli w obrębie Srebrzyszcze, terenu 
przemysłowego zakładu cementowni, a w obrębie Zagroda – wyrobiska pokopalnianego, obecnie 
pokrytego zadrzewieniami i zakrzewieniami. 
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7.4. BIOSFERA 
 

Tereny objęte projektem planu nie są bogate w naturalną roślinność, z uwagi na ich aktualny 
sposób zagospodarowania – tereny przemysłowe, kopalniane, użytkowane rolniczo oraz położone  
w sąsiedztwie terenów w różnym stopniu zurbanizowanych.  

Najcenniejszymi elementami biosfery w sąsiedztwie terenów objętych zmianą planu są lasy. Do 
głównych czynników biotycznych wyrządzających szkody gospodarcze w lasach należą owady, 
zwierzęta łowne i grzyby patogeniczne, powodujące choroby lub zamieranie drzew. Zagrożenia 
abiotyczne spowodowane są głównie przez występujące w ostatnich latach anomalie pogodowe. 
Obniżenie średniorocznych opadów, przy jednoczesnym wzroście temperatur, powoduje osłabienie 
roślinności i zwiększoną podatność na choroby. Wzrosty temperatur wczesną wiosną, powodujące 
przedwczesny rozwój roślin, a następnie dość gwałtowne spadki temperatur - powodują szkody, głównie 
w uprawach i młodzikach. Czynnikiem najsilniej oddziaływującym na lasy są huraganowe wiatry. 
Szkody antropogeniczne środowiska leśnego powstają głównie na skutek: 

 naruszenia wierzchniej warstwy pokrywy leśnej oraz niszczenia runa przez zbieraczy płodów 
runa leśnego, 

 melioracji odwadniających tereny przylegające do kompleksów leśnych, 
 przebiegu przez tereny leśne szlaków komunikacyjnych, 
 zanieczyszczenia lasów (dzikie wysypiska śmieci), 
 powstające pożary. 

Dla potrzeb planistycznych najczęściej przyjmuje się następującą skalę odporności siedlisk leśnych na 
skumulowaną degradację czynników biotycznych, abiotycznych i antropogenicznych: 

 bór suchy i bór świeży – bardzo mała odporność 
 bór wilgotny i bór bagienny – mała odporność 
 ols, bór mieszany i bór mieszany wilgotny – mała odporność 
 las mieszany i las mieszany wilgotny – średnia odporność 
 las świeży i las wilgotny – duża odporność 
 ols jesionowy – bardzo duża odporność. 

W granicach obszaru objętego zmianą planu występuje niewielki obszar lasu (w obrębie Zagroda). Takie 
rozczłonkowane skupiska drzew i małe zarośla są podatne na degradujące czynniki abiotyczne  
i biotyczne. W bezpośrednim sąsiedztwie terenu położonego w obrębie Srebrzyszcze znajduje się Las 
Srebrzyski z siedliskami lasu świeżego i dominującym drzewostanem sosny, brzozy, olchy, dębu. 
Na podstawie powyższej gradacji stwierdza się, że Las Srebrzyski cechuje się dużą odpornością na 
degradację. 
 

Najbliżej w stosunku obszarów zmiany planu zbiorowiskami rzadkich i chronionych roślin są 
obszary Natura 2000 PLH 060024 „Torfowisko Sobowice” oraz PLH 060023 „Torfowiska 
Chełmskie”. 

Obszar „Torfowisko Sobowice” stanowi fragment niskiego torfowiska dolinowego. Jest to 
torfowisko węglanowe, które powstało w obniżeniu między dwoma pagórami. Na zboczach wzniesienia 
zamykającego torfowisko od południa znajdują się rozległe pola uprawne. Wzniesienie graniczące  
z ostoją od północy jest zalesione. Przy zachodniej granicy obiektu bierze początek rzeka Janówka 
(dopływ Uherki). Na terenie ostoi występują też źródliskowe torfowiska kopułowe. Jest to unikalny 
zespół kilku torfowisk węglanowych zasilanych przez wody artezyjskie. Kopuły torfowe z wyraźnymi 
lejami źródliskowymi na kulminacjach, znajdują się w południowej części równiny torfowiska 
"Sobowice". Zbiorowiska roślinne tej ostoi są zróżnicowane. Obok zbiorowisk torfowiskowych  
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i łąkowych występują także zbiorowiska ciepłolubnych muraw, a także zbiorowiska zaroślowe i leśne. 
Powierzchniowo przeważają - zwłaszcza w części zachodniej - zbiorowiska szuwarowe. W planie zadań 
ochronnych dla obszaru „Torfowisko Sobowice” zidentyfikowano istniejące i potencjalne zagrożenia 
dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt i ich 
siedlisk oraz określono działania przeciwdziałające tym zagrożeniom. Za główne zagrożenia dla siedlisk 
przyrodniczych uznano sukcesję ekologiczną wywołaną naturalnym rozwojem gatunków inwazyjnych 
oraz zalesianie terenów otwartych, osuszanie gruntów, zanieczyszczania wód i gruntów. Plan działań 
ochronnych obszaru Natura 2000 nie wykracza poza obszar ochrony, nie mniej sposób 
zagospodarowania terenów sąsiadujących, w szczególności powodujący obniżenie poziomu wód 
podziemnych może negatywnie wpływać na przedmiot ochrony obszaru Natura.  

W północno-wschodniej części gminy, w niedalekim sąsiedztwie od obszarów zmiany planu 
położonych w obrębie Srebrzyszcze znajduje się obszar siedliskowy Natura 2000 PLH 060023 
„Torfowiska Chełmskie”. Obszar obejmuje kompleks 3 torfowisk niskich, typu węglanowego. 
Torfowiska zasilane są wyłącznie przez opady i wody spływające z otaczających wzniesień. Największy 
udział w procesach torfotwórczych miała tu kłoć wiechowata Cladium mariscus, która pokrywa ok. 50% 
powierzchni torfowisk. Drugim istotnym elementem krajobrazu torfowisk są suche wysepki i półwyspy 
z płytko zalegającymi pokładami kredy. Są to śródtorfowiskowe wyniosłości terenu zwane "grądzikami" 
porośnięte antropogenicznymi murawami kserotermicznymi. W bezpośrednim sąsiedztwie torfowisk 
znajdują się stanowiska interesujących gatunków roślin.  
W planie zadań ochronnych dokonano identyfikacji istniejących i potencjalnych zagrożeń dla 
zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i ich siedlisk 
będących przedmiotami ochrony: 

 zarastanie muraw przez roślinność inwazyjną, 
 zmiana składu gatunkowego pod wpływem eutrofizacji, 
 uprawy (zaorywanie siedlisk) i zalesianie, 
 zmiana poziomu wód gruntowych powodujących przesuszenie lub zabagnienie siedlisk, 
 brak użytkowania torfowisk (koszenia), 
 zmiany klimatyczne (susze i zmniejszenie opadów). 

 
Torfowiska węglanowe porastają również obszar ostoi ptasiej PLB060002 „Chełmskie Torfowiska 
Węglanowe”, bezpośrednio przylegającej do terenu objętego planem w miejscowości Srebrzyszcze. 
Obszar pokrywający się w części z obszarem siedliskowym „Torfowiska Chełmskie” stanowi ostoję 
ptasią o randze europejskiej E 68, z uwagi na nagromadzenie gatunków ptaków z Załącznika I 
Dyrektywy Ptasiej oraz gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). Jest to jedna z najważniejszych 
ostoi wodniczki Acroceophalus paludicola w Polsce i Unii Europejskiej, jak również jedna  
z najważniejszych ostoi błotniaka łąkowego. Głównymi zagrożeniami dla biosfery obszaru są: 

 uprawy (zaorywanie siedlisk), 
 urbanizacja, 
 pozbywanie się odpadów z gospodarstw domowych / obiektów rekreacyjnych, 
 gospodarka roślinnością wodną i przybrzeżną na potrzeby odwodnienia, 
 modyfikowanie funkcjonowania wód. 
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7.5. KLIMAT LOKALNY 
 

Klimat akustyczny 

Hałas stanowi uciążliwość środowiskową uznawaną za jeden z ważniejszych powodów 
pogarszania się standardów życia mieszkańców. Poziomy dopuszczalne hałasu określa Rozporządzenie 
Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu  
w środowisku, załącznik do obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 15 października 2013 roku. 
Głównym źródłem hałasu na terenie gminy jest ruch komunikacyjny odbywający się głównym drogami, 
liniami kolejowymi oraz hałas lotniczy. W sąsiedztwie terenów objętych zmianą planu największą 
uciążliwość akustyczną stanowi ruch samochodowy i kolejowy i dotyczy to terenów analizy w obrębie 
Srebrzyszcze i Koza Gotówka. Ponadto w obrębie Srebrzyszcze zwiększony hałas wynika  
z  funkcjonowania zakładów produkcyjnych (cementowni), kopalni kredy, jak również lokalizacji 
obszaru poligonu wojskowego wraz ze strzelnicą wojskową.  

Zgodnie z przeznaczeniem terenów w projekcie planu ochronie akustycznej podlegają tereny 
przeznaczone pod zabudowę zagrodową w miejscowości Srebrzyszcze. Pozostałe tereny – o funkcji 
produkcyjnej, w tym lokalizacji farm fotowoltaicznych, nie podlegają ochronie akustycznej, natomiast 
działalność gospodarcza prowadzona na tych obszarach nie może generować ponadnormatywnego 
hałasu oddziaływującego na tereny sąsiednie chronione akustycznie.  
 

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu,  
z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty i lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie 

elektroenergetyczne, wyrażone wskaźnikami LDWN i LN, które to wskaźniki mają zastosowanie  
do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony przed hałasem 

 
 

 

Rodzaj terenu 

Dopuszczalny długookresowy średni poziom dźwięku A w dB 

Drogi lub linie kolejowe Pozostałe obiekty i działalność 
będąca źródłem hałasu 

LDWN 

przedział czasu 
odniesienia 

równy 
wszystkim 

dobom w roku 

LN 

przedział czasu 
odniesienia 

równy 
wszystkim 

porom nocy 

LDWN 

przedział czasu 
odniesienia 

równy 
wszystkim 

dobom w roku 

LN 

przedział czasu 
odniesienia 

równy 
wszystkim 

porom nocy 

Tereny zabudowy 
zagrodowej, mieszkaniowej 

wielorodzinnej, 
mieszkaniowo-usługowej  

i tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe 

 

68 

 

59 

 

55 

 

45 

Tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

 
64 

 
59 

 
50 

 
40 

Źródło: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu  
w środowisku, załącznik do obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 15 października 2013 roku. 
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Promieniowanie elektroenergetyczne 
 
Najpowszechniejszymi sztucznymi źródłami pól elektromagnetycznych występującymi  

w środowisku są:  
– linie i stacje elektroenergetyczne – źródła pól elektrycznych i magnetycznych o częstotliwości  

50 Hz; 
– instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne – urządzenia wytwarzające pola 

elektromagnetyczne o częstotliwości od ok. 0,1 MHz do ok. 100 GHz. 
Na terenach objętych ustaleniami projektu planu źródłami pól elektromagnetycznych są linie 
elektroenergetyczne – wysokiego napięcia (220 kV, 110 kV) i średniego napięcia (15 kV).  
W planie od linii energetycznych wyznaczone zostały strefy techniczne, wyłączone spod zabudowy  
i tym samym z zakazem przebywania ludzi, co stanowi jednocześnie zabezpieczanie przed szkodliwym 
promieniowaniem elektromagnetycznym. 
 
 

8. POTENCJALNE ZMIANY STANU ŚRODOWISKA W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI 
USTALEŃ PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU 

 
 

W przypadku odstąpienia od sporządzenia projektu zmiany planu będącego przedmiotem 
niniejszej prognozy, analizowane tereny użytkowane będą najprawdopodobniej w dotychczasowy 
sposób tj. użytków rolnych (łąk i gruntów ornych), eksploatacji kopalin oraz terenów produkcyjnych – 
zgodnie ustaleniami obowiązującego miejscowego planu. Głównym celem przystąpienia do zmiany 
planu było umożliwienie wykorzystania terenów rolniczych niskich klas bonitacyjnych pod inwestycje 
związane z produkcją zielonej energii (farmy fotowoltaiczne) oraz działalności produkcyjnej.  
W miejscowości Srebrzyszcze, w sąsiedztwie istniejącej zabudowy, położonej przy ul. Osiedlowej, 
wyznaczone zostały tereny pod zabudowę zagrodową. 

Dotychczasowe użytkowanie terenów wiązałoby się głównie z postępującymi zmianami  
w środowisku związanymi z użytkowaniem rolniczym terenów i nadmiarem stosowania nawozów  
i środków chemicznej ochrony roślin, stanowiących zagrożenie dla gleb oraz wód. 

Przeznaczenie terenów zgodnie z projektem planu wynika z uwarunkowań przestrzennych,  
a w szczególności dostępności do sieci elektroenergetycznych co najmniej średnich napięć –  
w przypadku terenów pod lokalizację farm fotowoltaicznych oraz dostępności terenów produkcyjnych 
do ponadlokalnych powiązań komunikacyjnych.  
 
 

9. PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA 
ZAPROPONOWANYCH ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU TERENU 

 
 

Z punktu widzenia ochrony środowiska głównymi problemami na terenach objętych zmianą 
planu są: 
 brak kompleksowej infrastruktury sozologicznej, co stanowi zagrożenie dla wód gruntowych  

i powierzchniowych, 
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 emisje z lokalnych kotłowni lub indywidualnych źródeł ciepła opalanych wysokoemisyjnymi 
źródłami energii – przekroczenia wartości normowych w zakresie benzo/a/pirenu w pyle 
zawieszonym PM10 w miejscowości Srebrzyszcze i Koza-Gotówka, 

 przekształcenia rzeźby terenu spowodowane eksploatacją kopalin (Srebrzyszcze),  
 położenie terenów w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) Nr 407 Niecka 

Lubelska Chełm – Zamość, 
 potencjalne zagrożenie zanieczyszczeniem wód podziemnych, w związku z położeniem terenów 

Srebrzyszcze i Koza-Gotówka w strefie pośredniej ujęcia wody „Bariera”, 
 potencjalne zagrożenie dla terenów prawnej ochrony przyrody – najbliżej położonych obszarów 

chronionych (obszar Natura 2000 PLH 060024 „Torfowisko Sobowice”, PLH 060023 „Torfowiska 
Chełmskie”, PLB060002 „Chełmskie Torfowiska Węglanowe”, Chełmski Obszar Chronionego 
Krajobrazu), 

 uwarunkowania dla zagospodarowania terenów zmiany planu wynikające z lokalizacji zabytków 
archeologicznych (stanowisk archeologicznych) oraz sąsiedztwa założenia pałacowo-parkowego  
w Srebrzyszczach wpisanego do rejestru zabytków. 

 
Analizując zaproponowany sposób zagospodarowania terenów objętych planem pod kątem ww. 
problemów środowiskowych, należy stwierdzić: 
 
 Głównym zagrożeniem dla jakości wód powierzchniowych i podziemnych w stanie istniejącym 

jest nieuporządkowana gospodarka ściekowa oraz zanieczyszczenia i eutrofizacja pochodząca  
z prowadzenia działalności rolniczej. W mniejszym stopniu wpływ na jakość wód na terenie gminy 
Chełm ma działalność gospodarcza, z uwagi na niski stopień uprzemysłowienia gminy. 

W kontekście ustaleń projektu planu wpływ na wody powierzchniowe będzie najprawdopodobniej 
związany z zagospodarowaniem terenów pod funkcje produkcyjne, zlokalizowane w miejscowości 
Srebrzyszcze i Zagroda. Nie przewiduje się, żeby lokalizacja urządzeń wytwarzających energię  
z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW (elektrowni fotowoltaicznych) stanowiła 
zagrożenie dla wód powierzchniowych, podziemnych i gleb.  
Analizowane tereny położone są w obrębie zlewni: JCWP Uherka od źródeł do Garki 
(PLRW2000232663449), JCWP Gdolanka (PLRW2000232663489), JCWP Udal od źródeł do 
Krzywólki (PLRW2000232663229), JCWP Kacap (PLRW2000232663269). Wody JCWP wykazują 
zły stan oraz pozostają zagrożone nieosiągnięciem celów środowiskowych. Tereny wskazane  
w projekcie planu pod funkcje inwestycyjne nie są zlokalizowane w sąsiedztwie cieków wodnych,  
co mogłoby mieć istotny wpływ na stan ich wód.  
 
Wody podziemne i obszary ich zasilania podlegają ochronie, polegającej w szczególności na 
zmniejszaniu ryzyka zanieczyszczenia tych wód poprzez ograniczenie oddziaływania na obszary ich 
zasilania oraz utrzymywaniu równowagi zasobów tych wód, o czym mówi art. 98 pkt 1 ustawy Prawo 
ochrony środowiska. Z uwagi na położenie wszystkich obszarów objętych planem w obrębie Głównego 
Zbiornika Wód Podziemnych Nr 407 Chełm – Zamość, zagospodarowanie terenów powinno 
uwzględniać szczególne warunki ochrony wód. Z uwagi na lokalną budowę geologiczną zbiornika – 
brak dostatecznej izolacji w stropie warstwy wodonośnej, dla zabezpieczenia stanu wód podziemnych 
pod względem jakościowym i ilościowym niezbędne jest prowadzenie monitoringu poszczególnych 
realizowanych przedsięwzięć wymagających szczególnego korzystania z wód podziemnych lub 
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mogących niekorzystnie oddziaływać na wody podziemne, w zakresie parametrów charakteryzujących 
potencjalne oddziaływania na zasoby i jakość wód. 
 
W celu zapewnienia odpowiedniej jakości wody ujmowanej do zaopatrzenia ludności w wodę 
przeznaczoną do spożycia oraz zaopatrzenia zakładów wymagających wody wysokiej jakości, a także 
ze względu na ochronę zasobów wodnych, ustawa Prawo wodne przewiduje możliwość ustanowienia 
stref ochronnych ujęć wody oraz obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych, w których 
obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów oraz korzystania z wody  
w celu ochrony zasobów tych wód przed degradacją.  
Obszary położone w miejscowości Srebrzyszcze, objęte projektem planu, położone są strefie ochrony 
pośredniej ujęcia wody Bariera, w granicach której obowiązują zakazy: 
 wprowadzenia ścieków do wód lub ziemi, z wyjątkiem wód opadowych i roztopowych oraz ścieków 

pochodzących ze stacji uzdatniania wody, spełniających wymogi zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, 

 rolniczego wykorzystywania ścieków, 
 stosowania środków ochrony roślin, które według zezwolenia na ich wprowadzenie do obrotu 

zaklasyfikowano jako stwarzające zagrożenie dla zdrowia człowieka organizmów wodnych lub 
środowiska, 

 przechowywania lub składowania odpadów promieniotwórczych, 
 lokalizowaniu ferm i chowu lub hodowli zwierząt, 
 lokalizowania przedsięwzięć, dla których sporządzony raport o oddziaływaniu na środowisko 

jednoznacznie wskazuje na zagrożenie dla wód podziemnych, 
 lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych oraz innych substancji niebezpiecznych  

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, a także 
rurociągów do ich transportu, z wyłączeniem stacji paliw, magazynów butli z gazem płynnym oraz 
naziemnych zbiorników gazu płynnego, 

 lokalizowania składowisk odpadów komunalnych, niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne  
i obojętne oraz obojętnych, 

 wydobywania kopalin z wyjątkiem terenu kopalni CEMEX Polska Sp. z o.o. Zakład Cementownia 
Chełm, 

 wykonywania długotrwałych odwodnień budowlanych niezwiązanych z funkcjonowaniem lub 
modernizacja niezbędnej infrastruktury technicznej  

 lokalizowania cmentarzy oraz grzebania zwłok zwierzęcych, 
 lokalizowania nowych ujęć wód podziemnych z wyjątkiem rozbudowy oraz budowy studni 

awaryjnych lub zastępczych dla komunalnego ujęcia wody „Bariera” w Chełmie oraz ujęcia 
zakładowego na terenie kopalni kredy CEMEX Polska Sp. z o.o. Zakład Cementownia Chełm. 

 
 W rozumieniu art. 33 ustawy o ochronie przyrody zabrania się podejmowania działań mogących 

znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony tych obszarów, w szczególności mogących:  
 pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których 

ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 lub  
 wpływać negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, 

lub  
 pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami.  
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W przypadku nadrzędnego interesu publicznego i braku rozwiązań alternatywnych, realizacja inwestycji 
mogących znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru NATURA 2000 jest możliwa na 
tych obszarach, przy zapewnieniu kompensacji przyrodniczej niezbędnej do zapewnienia spójności  
i właściwego funkcjonowania sieci obszarów NATURA 2000, o czym mówi art. 34 ust. 1 ustawy  
o ochronie przyrody.  

Najbliżej położone obszary Natura 2000 to: Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Chełmskie 
Torfowiska Węglowe” PLB060002, Obszar Ochrony Siedlisk „Torfowisko Sobowice” PLH060024 oraz 
Obszar Ochrony Siedlisk „Torfowiska Chełmskie” PLH 060023. 

Zagrożenia dla obszaru Natura 2000 „Chełmskie Torfowiska Węglowe”, jak również działania 
ochronne zidentyfikowane zostały w Planie zadań ochronnych, przyjętym Zarządzeniem Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 24 kwietnia 2017 r., publikowanym w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubelskiego, poz. 1995. 
Istniejące zagrożenia dla obszaru dotyczą: 
 intensywnego koszenia lub intensyfikacji - niszczenie lęgów w wyniku niedostosowania terminów 

koszenia do wymogów gatunku; ograniczanie siedlisk lęgowych w wyniku zbyt częstego koszenia 
bez pozostawiania nieskoszonych fragmentów o odpowiedniej wielkości; 

 braku koszenia - zarastanie siedlisk lęgowych, niedostosowanie siedliska do wymogów gatunku; 
 zmiany składu gatunkowego (sukcesja) - ograniczenie dostępności lub utrata siedlisk lęgowych  

i żerowisk, na skutek zarastania torfowisk, wilgotnych łąk i innych terenów podmokłych przez 
trzcinę, krzewy i drzewa; 

 drapieżnictwa - zmniejszenie udatności lęgów lub ich całkowita strata; 
 nieznanych zagrożeń - inne nierozpoznane przyczyny niskiej liczebności gatunku w stosunku do 

potencjału siedlisk ich występowania; 
 zarzucenia pasterstwa, brak wypasu - ograniczenie i zmniejszenie siedlisk lęgowych i żerowisk ze 

względu na ewolucję biocenotyczną (zarastanie roślinnością, zielną, krzewami i drzewami)  
w wyniku zarzucenia tradycyjnego wypasu zwierząt hodowlanych; 

 niewłaściwie realizowanych działań ochronnych lub ich brak - niszczenie siedlisk lęgowych  
i miejsc żerowania ze względu na usuwanie krzewów w ramach czynnej ochrony siedlisk innych 
przedmiotów ochrony. 

Potencjalne zagrożenie dotyczą: 
 intensywnego koszenia lub intensyfikacji - niszczenie siedlisk lęgowych i miejsc przebywania  

w wyniku koszenia trzciny, 
 produkcji energii wiatrowej i fotowoltaicznej – zwiększenie prawdopodobieństwa kolizji  

i w konsekwencji śmiertelności ptaków, 
 sportów i różnych form czynnego wypoczynku i rekreacji uprawiane w plenerze – płoszenie, 

niepokojenie, a przez to zmniejszenie sukcesu lęgowego w wyniku nadmiernego użytkowania 
szlaków turystycznych oraz lotów paralotniami w pobliżu siedlisk gatunku, 

 niewłaściwego realizowania działań ochronnych lub ich brak – niszczenie siedlisk lęgowych  
i miejsc żerowania ze względu na koszenie trzciny i usuwanie krzewów w ramach czynnej ochrony 
siedlisk innych przedmiotów ochrony, 

 zanieczyszczenia wód powierzchniowych – zmniejszenie zasobności bazy pokarmowej gatunku ze 
względu na zanieczyszczenie wody, 

 zasypywania terenu, melioracji i osuszania - ograniczenie lub zanik dostępności miejsc lęgowych 
oraz żerowisk na skutek odwadniania/osuszania, 
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 zmiany składu gatunkowego (sukcesja) - ograniczenie dostępności lub utrata lęgowisk i żerowisk, 
na skutek ich zarastania przez krzewy, 

 stosowania biocydów, hormonów i substancji chemicznych - ograniczenie i niszczenie bazy 
pokarmowej ze względu na stosowanie pestycydów, 

 napowietrznych linii elektrycznych i telefonicznych - zwiększenie śmiertelności na skutek kolizji  
z obiektami i linią elektroenergetyczną wzdłuż torów kolejowych w rezerwacie Bagno Serebryskie, 

 nawożenia – niekorzystne zmiany parametrów roślinności siedliska lęgowego i żerowisk 
spowodowane nawożeniem, 

 innej ingerencji i zakłóceń powodowane przez działalność człowieka - płoszenie, niepokojenie,  
a przez to zmniejszenie sukcesu lęgowego w wyniku penetracji terenów będących siedliskiem 
gatunku (tokowiska), 

 zapadnięcia się terenu, osuwiska - niszczenie siedlisk lęgowych lub lęgów jeśli osunięcie nastąpiło 
w trakcie lęgów, 

 intensywnego wypasu - intensywny wypas powodujący wydeptywanie i niekorzystne, pod 
względem wymagań gatunku, zmiany roślinności siedliska, mogący ograniczać występowanie 
gatunku. 

W Planie zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 „Chełmskie Torfowiska Węglanowe” 
sformułowane zostały działania ochronne obligatoryjne oraz działania ochronne fakultatywne. Zakres 
tych działań nie wykracza poza obszar Natura 2000 (w tym nie określono zadań ochronnych, które 
dotyczyłyby terenów objętych zmianą miejscowego planu).   
 
Dla obszaru Natura 2000 Torfowisko Sobowice ustanowiony został Zarządzeniem Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 24 listopada 2014 r. plan zadań ochronnych. 
W planie zidentyfikowano istniejące i potencjalne zagrożenia dla zachowania stanu ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony. Spośród 
istniejących zagrożeń wymienia się: 

 zmianę składu gatunkowego (sukcesję) 
 konkurencję (wypieranie charakterystycznych gatunków muraw) 
 zarzucanie pasterstwa, brak wypasu 
 zaniechanie / brak koszenia lub zbyt intensywne koszenie 
 intensyfikację rolnictwa. 

Do potencjalnych zagrożeń zaliczono: 
 intensyfikację rolnictwa 
 zarzucenie pasterstwa, brak wypasu 
 plądrowanie stanowisk roślin 
 zmniejszenie płodności / depresja genetyczna 
 wydobywanie torfu 
 kolekcjonowanie (owadów, gadów, płazów). 

 
Działania ochronne (obligatoryjne i fakultatywne) nie odnoszą się do sposobu zagospodarowania 
terenów położonych poza granicami obszaru Natura 2000. Niemniej jednak, zagospodarowanie terenów 
nie może skutkować obniżeniem poziomu wód gruntowych, co spowodowałoby zanikanie kluczowego 
parametru siedliska, jakim jest wysoki poziom wód glebowych i niska żyzność tych wód. Zmiany tych 
parametrów spowodowałyby przekształcenie w składzie gatunkowym.  
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Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Torfowiska Chełmskie” – dla ochrony unikatowych w skali 
Europy rozległych obszarów torfowisk węglanowych z charakterystycznymi zbiorowiskami roślinnymi, 
bogatą florą roślin naczyniowych z wieloma rzadkimi gatunkami zwierząt. Obszar obejmuje kompleks 
3 torfowisk węglanowych – Bagno Serebryskie, Brzeźno i Roskosz. Torfowiska powstały w wyniku 
akumulacji materiału organicznego i mineralnego, w zagłębieniach terenu. Są one efektem działalności 
krasu. Cechą charakterystyczną obszaru jest występowanie wśród płatów torfowiska suchych wzniesień 
tzw. grądzików, na których występują m.in. murawy kserotermiczne. Zgodnie z zarządzeniem 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 24 kwietnia 2017 r. został ustanowiony 
plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Torfowiska Chełmskie PLH060023.  
Podstawowym zagrożeniem dla obszaru jest naturalna sukcesja siedlisk, której skutkiem jest zarastanie 
torfowisk, wilgotnych łąk oraz muraw. Prowadzi to do stopniowego przekształcenia i zanikania siedlisk. 
Kolejne zagrożenia wiążą się ze zmianą stosunków wodnych na torfowiskach, wynikających  
z naturalnych procesów, jak również spowodowanych przez działalność człowieka.  
W kontekście sposobów zagospodarowania terenów objętych zmianą planu, położonych w pobliżu 
obszaru Natura 2000, zagrożenia można upatrywać w obniżeniu poziomu wód gruntowych.  
 
 Jedną z form ochrony krajobrazu przyrodniczego i kulturowego jest obszar chronionego krajobrazu. 
Niewielka część terenu objętego planem (w miejscowości Srebrzyszcze) znajduje się w granicach 
Chełmskiego Obszary Chronionego Krajobrazu.  
Chełmski Obszar Chronionego Krajobrazu - obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający 
się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania 
potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem, a także pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.  
W granicach obszaru znajdują się krajobrazy Pagórów Chełmskich i Obniżenia Dubienki. Są to 
masywne wyniosłości zbudowane ze skał wapiennych na przemian z podmokłymi zagłębieniami,  
w których można spotkać różne typy torfowisk niskich, w tym torfowiska węglanowe. Zgodnie  
z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem dotyczącym powołania Chełmskiego OChK 
(Rozporządzenie Nr 49 Wojewody Lubelskiego z dnia 28 lutego 2006 r.; Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 
69, poz. 1287), na obszarze tym obowiązują zakazy:  
 zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor i legowisk, innych schronień i miejsc 

rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania 
czynności związanych z racjonalną gospodarka rolną, leśną, rybacką i łowiecką; 

 realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu art. 51 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (zakazy, o których mowa powyżej 
nie dotyczą realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których 
sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko nie jest obowiązkowe i przeprowadzona 
procedura oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu na przyrodę 
obszaru (Chełmskiego OChK); 

 likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie 
wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu 
drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń 
wodnych;  

 wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych 
szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;  

 wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych 
z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub 
utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych;  
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 dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub 
zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub 
rybacka;  

 likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych;  
 lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior  

i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących 
prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej.  

 
Zgodnie z projektem planu, część terenu położona w granicach Chełmskiego OChK przeznaczona 
została pod realizację farm fotowoltaicznych.  
 
 Teren gminy Chełm, jako obszar o niskim stopniu uprzemysłowienia, generalnie cechuje się 
dobrą jakością powietrza. Na terenach gminy położonych w bliskim sąsiedztwie z miastem (w tym 
obszar w miejscowości Srebrzyszcze) odnotowano jednak przekroczenia dopuszczalnych wartości 
benzo/a/pirenu w pyle zawieszonym PM10, stanowiący jeden z głównych składników zanieczyszczenia 
powietrza wywołanego przez tzw. niską emisję. W tym zakresie istotne pozostaje rozwój 
niskoemisyjnych systemów grzewczych na terenach zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej, w tym 
również rozwój „zielonej energii”. 
 
 Na mocy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ochrona 
zabytków polega m.in. na zapobieganiu zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości 
zabytków i uwzględnieniu zadań ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz 
przy kształtowaniu środowiska (art. 4 pkt 2 i 6), a opieka nad zabytkami polega m.in. na zabezpieczeniu 
i utrzymaniu zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie, a także korzystaniu z zabytku  
w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości (art. 5 pkt 3 i 4).  

W granicach obszarów objętych zmianą planu nie znajdują się obiekty zabytkowe wpisane do rejestru 
lub ewidencji zabytków, natomiast zewidencjonowano zabytki archeologiczne (obszar AZP 79-90, AZP 
80-89). W obrębie stanowisk archeologicznych wszelka działalność inwestycyjna związana  
z prowadzeniem prac ziemnych (kubaturowa, liniowa, drogowa itp.) oraz zmiany w użytkowaniu 
gruntu, wymagają uzgodnienia z Lubelskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków – przed 
zgłoszeniem bądź też uzyskaniem pozwolenia na budowę. Prace ziemne towarzyszące uzgodnionym 
inwestycjom muszą być poprzedzone ratowniczymi badaniami archeologicznymi, po uprzednim 
uzyskaniu pozwolenia Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie badań 
archeologicznych.  
W sąsiedztwie terenu oznaczonego symbolem 8PE (na północ od obszaru) znajduje się zespół pałacowo-
parkowy w Srebrzyszczach wpisany do rejestru zabytków województwa lubelskiego. Ochrona zabytku 
polegać powinna między innymi na kształtowaniu otoczenia zabytku w sposób niezagrażający jego 
ekspozycji w krajobrazie.  
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10. CELE OCHRONY ŚRODOWISKA SZCZEBLA MIĘDZYNARODOWEGO, 
WSPÓLNOTOWEGO I KRAJOWEGO UWZGLĘDNIONE W OPRACOWYWANYM 
DOKUMENCIE 

 

Lokalna polityka przestrzenna gmin wymaga uwzględnienia celów środowiskowych określonych 
w dokumentach międzynarodowych i krajowych. W kontekście zmian w zagospodarowaniu terenów 
objętych projektem planu istotne pozostają w szczególności cele określone w dokumentach:  

 Decyzja 1600/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lipca 2002 r. 
ustanawiająca szósty wspólnotowy program działań w zakresie środowiska naturalnego,  
w szczególności w zakresie: przeciwdziałania zmianom klimatu, podejmowania działań w sprawie 
ochrony przyrody i różnorodności biologicznej, podejmowania działań w sprawie środowiska 
naturalnego, zdrowia i jakości życia, podejmowania działań w sprawie zrównoważonego 
wykorzystywania i gospodarowania zasobami naturalnymi i odpadami, podejmowania działań  
w sprawie zagadnień międzynarodowych. 

 Ramowa Dyrektywa Wodna ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki 
wodnej, ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (a w szczególności dział III), Plan 
gospodarowania wodami w obszarze dorzecza Wisły w odniesieniu do Jednolitej Części Wód 
Podziemnych – dotyczące ochrony wód podziemnych i prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej. 

 Polityka Ekologiczna Państwa 2030 i Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 
2020 (z perspektywą do 2030 r.), których głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa 
ekologicznego Polski oraz wysokiej jakości życia dla wszystkich mieszkańców, poprzez działania 
w zakresie: zrównoważonego gospodarowanie wodami, w tym zapewnieniu dostępu do czystej 
wody dla społeczeństwa i gospodarki oraz osiągnięcie dobrego stanu wód, likwidacji źródeł emisji 
zanieczyszczeń do powietrza lub istotne zmniejszenie ich oddziaływania, ochrony powierzchni 
ziemi, w tym gleb, zarządzania zasobami dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, w tym ochrona 
i poprawa stanu różnorodności biologicznej i krajobrazu, gospodarka odpadami w kierunku 
gospodarki o obiegu zamkniętym, przeciwdziałanie zmianom klimatu. Szczególny nacisk dokument 
kładzie na poprawę jakości powietrza przez ograniczenie niskiej emisji, która jest główną przyczyną 
powstawania smogu.  

 Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 
2020 z perspektywą do roku 2030 - głównym celem SPA jest zapewnienie zrównoważonego 
rozwoju oraz efektywnego funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa w warunkach zmian 
klimatu. Cele szczegółowe istotne z punktu widzenia projektu miejscowego planu dotyczą: 
 zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i dobrego stanu środowiska, w tym: dostosowanie 

sektora gospodarki wodnej do zmian klimatu, dostosowanie sektora energetycznego do zmian 
klimatu, ochrona różnorodności biologicznej i gospodarka leśna w kontekście zmian klimatu, 
adaptacja do zmian klimatu w gospodarce przestrzennej i budownictwie, 

 zapewnienie zrównoważonego rozwoju regionalnego i lokalnego z uwzględnieniem zmian 
klimatu. 

 
Spójność projektu zmiany planu z powyższymi dokumentami przejawia się w szczególności 

poprzez ustalenia dotyczące:  
 zasad ochrony środowiska, służących ochronie wód podziemnych i powierzchniowych, ochronie 

przyrody i krajobrazu oraz ochronie klimatu,  
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 zasad rozwoju infrastruktury technicznej na terenach zabudowy zagrodowej, w szczególności 
docelowo budowy kompleksowej infrastruktury  wodno-kanalizacyjnej oraz zasad zaopatrzenia  
w ciepło z wykorzystaniem paliw i technologii niepowodujących pogorszenia stanu środowiska oraz 
gwarantujących emisję spalin poniżej dopuszczalnych norm, a także z instalacji odnawialnych 
źródeł energii, 

 wprowadzenia rozwiązań ograniczających negatywny wpływ rozwoju zabudowy na jakość życia 
ludzi, w tym poprzez zapisy dotyczące ochrony przed hałasem, przed promieniowaniem 
elektromagnetycznym, przed drganiami, 

 rozwój energetyki odnawialnej – farm fotowoltaicznych. 
Plan wyznacza nowe tereny inwestycyjne z zachowaniem uwarunkowań przyrodniczych, 
przestrzennych i infrastrukturalnych:  

 tereny wskazane pod zabudowę zagrodową wyznaczone zostały w sąsiedztwie istniejących 
struktur osadniczych, 

 tereny farm fotowoltaicznych wyznaczone zostały na gruntach o niskich i średnich wartościach 
użytkowania rolniczego lub nieużytkach, położonych poza terenami osadniczymi; lokalizacja 
urządzeń OZE nie wpłynie na zmianę wyznaczonej w studium struktury funkcjonalno-
przestrzennej gminy oraz nie zmodyfikuje ukształtowanego systemu przyrodniczego gminy, 

 tereny o funkcji produkcyjnej, składów i magazynów wyznaczone zostały na gruntach 
przekształconych (tereny kopalniane i pokopalniane, tereny istniejącego zakładu 
przemysłowego), uwarunkowane strukturą własności (grunty gminy) oraz dostępnością do 
infrastruktury komunikacyjnej (w tym powiązań ponadregionalnych). 

 
 

11. PROGNOZA WPŁYWU PROJEKTU ZMIANY PLANU NA FUNKCJONOWANIE  
I JAKOŚĆ ŚRODOWISKA 

 
11.1. IDENTYFIKACJA ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO WYNIKAJĄCYCH ZE ZMIANY  

W PRZEZNACZENIU TERENÓW 
 

W niniejszej prognozie ocenia się skutki mogące wynikać z projektowanego przeznaczenia 
terenu pod funkcje określone w projekcie planu i które mogą mieć wpływ na stan i jakość środowiska. 
Na tym etapie, z uwagi na ogólność dokumentu, jakim jest miejscowy plan, wskazujący jedynie możliwe 
do realizacji inwestycje w ramach wyznaczonych terenów planistycznych, możliwe jest jedynie wstępne 
oszacowanie wpływu na środowisko, potwierdzenie lub wykluczenie potencjalnego negatywnego 
oddziaływania.  

Zmiany w zagospodarowaniu terenów w stosunku do obowiązującego planu dotyczą: 
 w miejscowości Zagroda - zmiany przeznaczenia terenów rolnych na tereny lokalizacji obiektów 

produkcyjnych, składów i magazynów oraz tereny lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z 
odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW i ich stref ochronnych – elektrowni 
fotowoltaicznych (1 P/PE); w granicach terenu – zgodnie z ewidencją gruntu oraz stanem 
faktycznym, w granicach terenów zachowane zostały tereny lasów (2 ZL i 3 ZL); 

 w miejscowości Rożdżałów-Kolonia i Żółtańce - zmiany przeznaczenia terenów rolnych na tereny 
lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy 
przekraczającej 100 kW i ich stref ochronnych – elektrowni fotowoltaicznych (5 PE, 6 PE); 
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 w miejscowości Srebrzyszcze - zmiany przeznaczenia terenów łąk i pastwisk na tereny lokalizacji 
obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz tereny lokalizacji urządzeń wytwarzających 
energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW i ich stref ochronnych – 
elektrowni fotowoltaicznych (7 P/PE), zmiany przeznaczenia terenów łąk i pastwisk na tereny 
lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy 
przekraczającej 100 kW i ich stref ochronnych – elektrowni fotowoltaicznych (8 PE), zmiany 
przeznaczenia terenów wojskowych (IS) na tereny lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z 
odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW i ich stref ochronnych – elektrowni 
fotowoltaicznych (9 PE), w granicach terenu utrzymana została (zgodnie z ustaleniami 
obwiązującego planu) kopalnia piasku – teren eksploatacji złóż kopalin (10 PG); 

 w miejscowości Srebrzyszcze i Koza-Gotówka - zmiany przeznaczenia terenów łąk i pastwisk 
oraz terenów rolnych na tereny lokalizacji obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz 
tereny lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy 
przekraczającej 100 kW i ich stref ochronnych – elektrowni fotowoltaicznych (16 P/PE), 
zabudowy usługowej (13 U) oraz zabudowy zagrodowej (14 RM, 15RM); 

 w miejscowości Srebrzyszcze - zmiany przeznaczenia terenów rolnych na tereny lokalizacji 
obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (19 P);  

 w miejscowości Srebrzyszcze (teren cementowni) - zmiany ustaleń, w tym zasad 
zagospodarowania i kształtowania zabudowy na terenach przeznaczonych w obowiązującym 
planie pod funkcje przemysłu (20 P). 

 
Dostępność komunikacyjną dla terenów objętych planem zapewniać drogi – 4 KD-L, 11 KD-L,  
12 KDW, 18 KD-Z, 17 KD-D. 
 
Realizacja ustaleń zmiany planu wiązać się będzie w szczególności ze zmianami w środowisku 
polegającymi na: 
a) przekształceniu rzeźby terenu - niwelacja terenów, niszczenie struktury wierzchniej warstwy 

pokrywy glebowej oraz istniejącej szaty roślinnej w wyniku prowadzonych robót ziemnymi, 
związanych z realizacją obiektów budowlanych i trwałego zainwestowania terenu oraz eksploatacji 
kopalin; 

b) zwiększona emisja zanieczyszczeń do powietrza pochodzących z prowadzonej działalności 
produkcyjnej oraz emisji hałasu komunikacyjnego i z zakładów produkcyjnych, powstawanie 
zwiększonej ilości ścieków i odpadów komunalnych, a także odpadów pochodzących z działalności 
produkcyjnej, usługowej i zagrodowej oraz zwiększenie zapotrzebowanie na wodę; 

c) zniszczenie istniejącej szaty roślinnej w wyniku prowadzonych robót ziemnymi i trwałego 
zainwestowania terenów, 

d) zmiany w krajobrazie w wyniku realizacji, w przypadku farm fotowoltaicznych, inwestycji 
obejmujących znaczne powierzchnie terenu, stanowiących znaczący horyzontalny element 
krajobrazu. 

 
Nowe inwestycje, dopuszczone projektem planu, nie będą stanowiły zakładów o zwiększonym lub 
dużym ryzyku poważnej awarii przemysłowej w rozumieniu przepisów odrębnych, jak również 
zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, 
wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 10 września 2019 roku w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko [Dz. U. 2019, poz. 1839]. 
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Skutkiem zmiany planu będzie natomiast lokalizacja inwestycji, które kwalifikować będą się do 
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w tym przede wszystkim 
tych, o których mowa w §3, ust. 1 pkt 54. Powyższe powoduje, że inwestycje lokalizowane na tych 
obszarach poddawane będą w przyszłości ocenie właściwych instytucji (RDOŚ i Inspektor Sanitarny), 
określane będą dla nich szczegółowe wymagania wynikające z środowiskowych uwarunkowań (decyzje 
środowiskowe), a także w uzasadnionych przypadkach prowadzone będą konsultacje z mieszkańcami  
i organizacjami ekologicznymi (sporządzenie raportu oddziaływania przedsięwzięcia inwestycyjnego  
i przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko). 

Tereny eksploatacji kopalin  

Według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie §3 ust. 2 pkt 40 wydobywanie kopalin ze złoża 
metodą odkrywkową, w zakresie niewymienionym w §2, ust. 1, pkt 27, lit. a:  

a) bez względu na powierzchnię obszaru górniczego:  

 jeżeli dotyczy torfu lub kredy jeziornej,  

 na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, a jeżeli została sporządzona mapa 
zagrożenia powodziowego, na obszarach, o których mowa w art. 88d ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 
18 lipca 2001 r. – Prawo wodne,  

 na terenie gruntów leśnych lub w odległości nie większej niż 100 m od nich,  

 na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody,  
o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–3 tej ustawy, – w odległości nie większej niż 250 m od terenów, 
o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) 

 jeżeli działalność będzie prowadzona z użyciem materiałów wybuchowych,  

 jeżeli w odległości nie większej niż 0,5 km od miejsca planowanego wydobywania kopalin metodą 
odkrywkową znajduje się inny obszar górniczy ustanowiony dla wydobywania kopalin metodą 
odkrywkową; 

b) obszaru górniczego o powierzchni większej niż 2 ha lub o wydobyciu większym niż 20 000 m3 na 
rok, inne niż wymienione w lit. a 

należy do przedsięwzięć potencjalnie znacząco oddziaływujących na środowisko, dla których może 
być wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.  

W granicach terenów przeznaczonych pod lokalizację obiektów produkcyjnych, składów i magazynów 
plan nie wyklucza realizację przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. 

 
 
 
 
 



40 
 

11.2. PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA REALIZACJI PROJEKTU PLANU NA POSZCZEGÓLNE 
ELEMENTY ŚRODOWISKA NATURALNEGO 

 

Komponent 
środowiska 

Zakres zmiany planu Rodzaj, zasięg i skala oddziaływania 

Różnorodność 
biologiczna,  
zwierzęta, 

rośliny 

Lokalizacja obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów oraz urządzeń 
wytwarzających energię z 
odnawialnych źródeł energii  
o mocy przekraczającej 100 kW  
i ich stref ochronnych – elektrowni 
fotowoltaicznych (1P/PE, 7P/PE, 
16P/PE) na terenach obecnie 
rolniczych 

Negatywnym oddziaływaniem pośrednim  
i długoterminowym, stałym, lokalnym będzie: 
 zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej terenu 
Negatywne oddziaływanie krótkoterminowe, chwilowe, 
bezpośrednie i lokalne: 
 prace budowlane i uciążliwości akustyczne z nimi 

związane będą powodowały płoszenie zwierząt bytujących 
lub migrujących w sąsiedztwie terenu 

Negatywne oddziaływanie długoterminowe, stałe, 
bezpośrednie i lokalne: 
  użytkowanie terenów w sposób nierolniczy spowoduje 

opuszczenie tych terenów przez zwierzęta i ograniczenie 
możliwości przemieszczania się przez te tereny, 

 zagospodarowanie terenu w postaci farm fotowoltaicznych 
ograniczy możliwość dostępności do śródpolnych zarośli 
(Żółtańce, Zagroda) dla zwierząt, dla których stanowią one 
miejsca schronienia, 

 nowy sposób zagospodarowania terenów spowoduje 
zmiany w pokryciu terenów roślinnością – roślinność 
upraw polowych i  łąkowa zastąpiona zostanie częściowo 
zielenią urządzoną (trawniki, zieleń izolacyjna). 

Lokalizacja urządzeń wytwarzających 
energię z odnawialnych źródeł energii  
o mocy przekraczającej 100 kW  
i ich stref ochronnych – elektrowni 
fotowoltaicznych (5PE, 6PE, 8PE, 9PE) 
na terenach obecnie rolniczych 

Negatywne oddziaływanie krótkoterminowe, chwilowe, 
bezpośrednie i lokalne: 
 prace montażowe i uciążliwości akustyczne z nimi 

związane będą powodowały płoszenie zwierząt bytujących 
lub migrujących w sąsiedztwie terenów 

Negatywne oddziaływanie długoterminowe, stałe, 
bezpośrednie i lokalne: 
 zagospodarowanie terenu w postaci farm fotowoltaicznych 

ograniczy możliwość dostępności i migracji większych 
zwierząt, 

 lokalizacja paneli fotowoltaicznych wpłynie na zmianę 
pokrycia terenu roślinnością – uprawy polowe zastąpione 
będą najprawdopodobniej roślinnością łąkową, co 
umożliwi funkcjonowanie populacji mikroorganizmów, 
owadów, płazów, gadów oraz małych ssaków. 

Eksploatacja złóż kopalin  
(10 PG) 

Negatywne oddziaływanie średnioterminowe, 
długoterminowe, bezpośrednie i lokalne: 
 postępujące, wraz z powiększeniem terenu górniczego, 

zniszczenia szaty roślinnej, 
 hałas maszyn wykorzystywanych w trakcie eksploatacji 

piasku oraz ruch pojazdów przewożących urobek wpłynie 
na wypłoszenie zwierząt bytujących lub migrujących  
w sąsiedztwie terenu. 

Lokalizacja obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów na terenach 
przekształconych w wyniku 
działalności zakładu górniczego  
i cementowni (19 P i 20 P) 

Tereny objęte planem zostały przekształcone 
antropogenicznie ma skutek działalności zakładu górniczego 
oraz zakładu produkcyjnego – z uwagi na szczególną 
ubogość roślin i zwierząt na tym terenie – zmiany 
wprowadzone projektem planu ocenia się jako bez wpływu 
na faunę, florę i bioróżnorodność. 

Lokalizacja zabudowy zagrodowej  
(14 RM, 15 RM) oraz zabudowy 
usługowej (13 U) na terenach 
rolniczych. 

Negatywnym oddziaływaniem bezpośrednim  
i długoterminowym, stałym, lokalnym będzie: 
 realizacja nowej zabudowy wiązać się będzie ze 

zniszczeniem istniejącej roślinności – pól uprawnych, 
 nowy sposób zagospodarowania terenów spowoduje 

zmiany w pokryciu terenów roślinnością – roślinność 
upraw polowych i  łąkowa zastąpiona zostanie częściowo 
zielenią urządzoną i towarzyszącą zabudowie zagrodowej. 
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Negatywne oddziaływanie krótkoterminowe, chwilowe, 
bezpośrednie i lokalne: 
 prace budowlane i uciążliwości akustyczne z nimi 

związane będą powodowały płoszenie zwierząt bytujących 
na terenie objętym planem, jak i w sąsiedztwie terenu. 

Ludzie Lokalizacja obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów oraz urządzeń 
wytwarzających energię  
z odnawialnych źródeł energii  
o mocy przekraczającej 100 kW  
i ich stref ochronnych – elektrowni 
fotowoltaicznych (1P/PE, 7P/PE, 
16P/PE) na terenach obecnie 
rolniczych 

Negatywnym oddziaływaniem bezpośrednim, 
średnioterminowym i długoterminowym, lokalnym 
będzie: 
 wzrost zanieczyszczeń powietrza i emisji hałasu  

w związku z funkcjonowaniem nowych zakładów 
produkcyjnych, 

Oddziaływanie pozytywne, stałe, długotrwałe 
bezpośrednie, globalne: 
 rozwój OZE, ograniczający emisję zanieczyszczeń 

powietrza i zmiany klimatyczne 
Oddziaływanie pozytywne, średnioterminowe  
i długoterminowe, bezpośrednie, lokalne: 
 wykorzystanie potencjału terenów do rozwoju 

gospodarczego gminy, 
 wzrost dochodów do budżetu gminy z podatków od 

nieruchomości i działalności gospodarczej, umożliwiający 
rozwój infrastruktury służącej mieszkańcom gminy. 

Lokalizacja urządzeń wytwarzających 
energię z odnawialnych źródeł energii  
o mocy przekraczającej 100 kW  
i ich stref ochronnych – elektrowni 
fotowoltaicznych (5PE, 6PE, 8PE, 9PE) 
na terenach obecnie rolniczych 

Oddziaływanie pozytywne, stałe, długotrwałe 
bezpośrednie, globalne: 
 rozwój OZE, ograniczający emisję zanieczyszczeń 

powietrza i zmiany klimatyczne 
Oddziaływanie pozytywne, średnioterminowe  
i długoterminowe, bezpośrednie, lokalne: 
 wykorzystanie potencjału terenów do rozwoju 

gospodarczego gminy, 
 wzrost dochodów do budżetu gminy z podatków, 

umożliwiający rozwój infrastruktury służącej 
mieszkańcom gminy. 

Eksploatacja złóż kopalin  
(10 PG) 

Negatywnym oddziaływaniem bezpośrednim, 
średnioterminowym i długoterminowym, lokalnym 
będzie: 
 wzrost zanieczyszczeń powietrza i emisji hałasu  

w związku z funkcjonowaniem zakładu górniczego. 
Lokalizacja obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów na terenach 
przekształconych w wyniku 
działalności zakładu górniczego  
i cementowni (19 P i 20 P) 

Negatywnym oddziaływaniem bezpośrednim, 
średnioterminowym i długoterminowym, lokalnym 
będzie: 
 możliwy wzrost zanieczyszczeń powietrza i emisji hałasu  

w związku z rozwojem istniejącego zakładu 
przemysłowego, 

Oddziaływanie pozytywne, średnioterminowe  
i długoterminowe, bezpośrednie, lokalne: 
 umożliwienie rozwoju infrastruktury związanej z OZE, 

wpływającej na ograniczenie emisji zanieczyszczeń 
powietrza w związku z funkcjonowaniem zakładu 
cementowni, 

 umożliwienie rozwoju i innowacyjności zakładu 
cementowni przyczyni się wzrostu dochodów do budżetu 
gminy z podatków lokalnych, umożliwiający rozwój 
infrastruktury służącej mieszkańcom gminy. 

Lokalizacja zabudowy zagrodowej  
(14 RM, 15 RM) oraz zabudowy 
usługowej (13 U) na terenach 
rolniczych 

Negatywnym oddziaływaniem bezpośrednim, 
średnioterminowym i długoterminowym, lokalnym 
będzie: 
 wzrost zanieczyszczeń powietrza i emisji hałasu  

w związku z realizacją i funkcjonowaniem nowej 
zabudowy, 

 wzrost zużycia wody, produkcji ścieków i odpadów  
w związku z funkcjonowaniem nowej zabudowy. 

Oddziaływanie pozytywne, średnioterminowe  
i długoterminowe, bezpośrednie, lokalne: 
 udostępnienie nowych terenów inwestycyjnych  

w sąsiedztwie istniejących struktur przestrzennych – 
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zgodnie z zapotrzebowaniem i oczekiwaniami 
mieszkańców i właścicieli nieruchomości. 

Wody  Lokalizacja obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów oraz urządzeń 
wytwarzających energię  
z odnawialnych źródeł energii  
o mocy przekraczającej 100 kW  
i ich stref ochronnych – elektrowni 
fotowoltaicznych (1P/PE, 7P/PE, 
16P/PE) na terenach obecnie 
rolniczych 

Oddziaływaniem negatywnym, bezpośrednim, 
średnioterminowym, długoterminowym i lokalnym 
będzie: 
 zwiększenie powierzchni nieprzepuszczalnych powodujące 

ograniczenie infiltracji  wód opadowych i zasilania wód 
gruntowych, 

 obniżenie poziomu wód gruntowych na etapie robót 
ziemnych (wykopów),  

 potencjalne zanieczyszczenie wód substancjami 
ropopochodnymi na skutek awarii sprzętu budowlanego -  
w trakcie prowadzenia prac ziemnych, 

 wzrost zużycia wody, 
 dopuszczenie lokalizacji indywidualnych ujęć wody 

służących celom gospodarczym. 
Lokalizacja urządzeń wytwarzających 
energię z odnawialnych źródeł energii  
o mocy przekraczającej 100 kW  
i ich stref ochronnych – elektrowni 
fotowoltaicznych (5PE, 6PE, 8PE, 9PE) 
na terenach obecnie rolniczych 

Brak wpływu - Realizacja ustaleń zmiany planu dotycząca 
lokalizacji urządzeń do produkcji energii ze źródeł 
odnawialnych o mocy powyżej 100 kW wyłącznie z zakresu 
instalacji fotowoltaicznych nie wpłynie negatywnie na wody 
powierzchniowe i podziemne. Praca ogniw fotowoltaicznych, 
które są urządzeniami technicznymi montowanymi na 
konstrukcjach wsporczych, bez potrzeb ich fundamentowania 
i z zasady bezobsługowymi, nie spowoduje zmian  
w stosunkach wodnych. Wody opadowe spływać będą po 
konstrukcjach i wsiąkać w podłoże w ich bezpośrednim 
sąsiedztwie.  

Eksploatacja złóż kopalin  
(10 PG) 

Oddziaływaniem negatywnym, bezpośrednim, 
krótkoterminowym, średnioterminowym lub 
długoterminowym i lokalnym będzie: 
- obniżenie poziomu zwierciadła wód podziemnych, 
powstawanie leja depresyjnego, 
- możliwość zanieczyszczenia wód podziemnych na etapie 
prac ziemnych. 

Lokalizacja obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów na terenach 
przekształconych w wyniku 
działalności zakładu górniczego  
i cementowni (19 P i 20 P) 

Oddziaływaniem negatywnym, bezpośrednim, 
średnioterminowym, długoterminowym i lokalnym 
będzie: 
 zwiększenie powierzchni nieprzepuszczalnych 

powodujących ograniczenie infiltracji  wód opadowych  
i zasilania wód gruntowych, 

 obniżenie poziomu wód gruntowych na etapie robót 
ziemnych (wykopów),  

 potencjalne zanieczyszczenie wód substancjami 
ropopochodnymi na skutek awarii sprzętu budowlanego -  
w trakcie prowadzenia prac ziemnych, 

 wzrost zużycia wody. 
Lokalizacja zabudowy zagrodowej  
(14 RM, 15 RM) oraz zabudowy 
usługowej (13 U) na terenach 
rolniczych 

Oddziaływanie pozytywne, stałe, długotrwałe  
i bezpośrednie będzie związane z ustaleniami planu 
dotyczącymi: 
 nakazu docelowo odprowadzania ścieków do sieci 

kanalizacji sanitarnej,  
 zakazu lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko, 
 nakazu na terenach przeznaczonych pod zabudowę 

zachowania powierzchni przepuszczalnych w stopniu 
umożliwiającym infiltrację do gruntu wód opadowych, 

 zakazu wykonywania robót, które mogą powodować 
trwałe zanieczyszczenie gruntów i wód. 

Oddziaływaniem negatywnym, bezpośrednim, 
długoterminowym, stałym i lokalnym będzie: 
 w związku z rozwojem nowej zabudowy na terenach 

obecnie otwartych (użytkowanych rolniczo) - zwiększenie 
powierzchni nieprzepuszczalnych, co będzie powodowało 
ograniczenie infiltracji, odwadnianie terenu i okresowe 
przesuszanie. 

Oddziaływanie potencjalne negatywne krótkoterminowe, 
bezpośrednie, lokalne będzie skutkiem:  
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 dopuszczenia stosowania bezodpływowych zbiorników do 
gromadzenia ścieków w granicach działek budowlanych 
lub przydomowych oczyszczalni ścieków, które  
stanowić mogą zagrożenie dla wód podziemnych  
w przypadkach ich rozszczelnienia, 

 zabudowa zagrodowa, w tym związana z chowem zwierząt 
może powodować zagrożenie zanieczyszczenia wód 
podziemnych ściekami rolniczymi. 

Oddziaływaniem negatywnym bezpośrednim i pośrednim, 
krótkoterminowym, lokalnym będzie: 
 obniżenie poziomu wód gruntowych na etapie robót 

ziemnych (wykopów), potencjalne zanieczyszczenie wód 
substancjami ropopochodnymi na skutek awarii sprzętu 
budowlanego - w trakcie prowadzenia prac ziemnych. 

Powietrze  Lokalizacja obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów oraz urządzeń 
wytwarzających energię z 
odnawialnych źródeł energii  
o mocy przekraczającej 100 kW  
i ich stref ochronnych – elektrowni 
fotowoltaicznych (1P/PE, 7P/PE, 
16P/PE) na terenach obecnie 
rolniczych 

Oddziaływanie negatywne bezpośrednie, 
krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, 
lokalne: 
 wzrost natężenia ruchu samochodowego i pracy maszyn 

budowlanych na etapie realizacji nowych obiektów 
budowlanych emitujących zanieczyszczenia, 

 potencjalny wzrost emisji zanieczyszczeń powietrza 
pochodzących z zakładów produkcyjnych  

Oddziaływanie pozytywne długoterminowe, bezpośrednie, 
lokalne i ponadlokalne będzie związane z: 
- rozwojem inwestycji OZE – farm fotowoltaicznych. 

Lokalizacja urządzeń wytwarzających 
energię z odnawialnych źródeł energii  
o mocy przekraczającej 100 kW  
i ich stref ochronnych – elektrowni 
fotowoltaicznych (5PE, 6PE, 8PE, 9PE) 
na terenach obecnie rolniczych 

Oddziaływanie pozytywne długoterminowe, bezpośrednie, 
lokalne i ponadlokalne będzie związane z: 
 rozwojem inwestycji z OZE – farm fotowoltaicznych, 
 zaprzestaniem rolniczego użytkowania gruntów – zabiegi 

agrotechniczne wiążą się z sezonową i lokalną emisją 
zanieczyszczeń powietrza (cząstki gleb, pyły, emisja spalin  
z maszyn rolniczych, zanieczyszczenia środkami ochrony 
roślin). 

Eksploatacja złóż kopalin  
(10 PG) 

Oddziaływanie negatywne bezpośrednie, 
krótkoterminowe, średnioterminowe, lokalne: 
- emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych na etapie 
eksploatacji oraz transportu urobku. 

Lokalizacja obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów na terenach 
przekształconych w wyniku 
działalności zakładu górniczego  
i cementowni (19 P i 20 P) 

Oddziaływanie negatywne bezpośrednie, 
krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, 
lokalne: 
 wzrost natężenia ruchu samochodowego i pracy maszyn 

budowlanych na etapie realizacji nowych obiektów 
budowlanych emitujących zanieczyszczenia, 

 potencjalny wzrost emisji zanieczyszczeń przemysłowych 
na skutek rozwoju nowych obiektów działalności 
produkcyjnej. 

Oddziaływanie pozytywne długoterminowe, bezpośrednie 
i stałe będzie miała realizacja zapisów planu dotyczących: 
 rozwoju OZE, ograniczających emisję zanieczyszczeń 

powietrza. 
Lokalizacja zabudowy zagrodowej  
(14 RM, 15 RM)  
oraz zabudowy usługowej (13 U) na 
terenach rolniczych 

Oddziaływanie negatywne bezpośrednie, 
krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, 
lokalne: 
 wzrost natężenia ruchu samochodowego i pracy maszyn 

budowlanych na etapie realizacji nowych obiektów 
budowlanych, emitujących zanieczyszczenia, 

 zmniejszenie terenów biologicznie czynnych, co ograniczy 
możliwość oczyszczania się powietrza, 

 wzrost wytwórców „niskiej emisji”. 
Oddziaływanie pozytywne długoterminowe, bezpośrednie 
i stałe będzie miała realizacja zapisów planu dotyczących: 
 realizacji sieci gazowych umożliwiających wykorzystania 

gazu do celów grzewczych, 
 wykorzystania do celów grzewczych  paliw i technologii 

niepowodujących pogorszenia stanu środowiska oraz 
gwarantujących emisję spalin poniżej dopuszczalnych 
norm, w tym odnawialnych źródeł energii, 
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 zalecenia stosowania zieleni izolacyjnej przy drogach 
publicznych, z zastosowaniem gatunków roślin odpornych 
na emisję spalin samochodowych. 

Powierzchnia 
ziemi 

Lokalizacja obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów oraz urządzeń 
wytwarzających energię  
z odnawialnych źródeł energii  
o mocy przekraczającej 100 kW  
i ich stref ochronnych – elektrowni 
fotowoltaicznych (1P/PE, 7P/PE, 
16P/PE) na terenach obecnie 
rolniczych 

Oddziaływanie negatywne bezpośrednie, stałe, lokalne 
związane będzie z: 
 przekształceniem powierzchniowej warstwy ziemi  

w związku z wykopami pod fundamenty nowych obiektów 
oraz roboty ziemne związane z budową sieci infrastruktury 
technicznej 

Potencjalnie negatywnym oddziaływaniem bezpośrednim, 
średnioterminowym lub krótkoterminowym będzie: 
 rozwój zabudowy produkcyjnej, zwiększającej ryzyko 

zaistnienia sytuacji zanieczyszczających grunt w wyniku 
nieprzewidzianych awarii przemysłowych, 
zanieczyszczenia gruntów substancjami ropopochodnymi 
(transport pojazdów, spływy z utwardzonych terenów 
parkingów), niewłaściwym składowaniem odpadów 
produkcyjnych, 

 utrata biologicznych funkcji gleb na skutek utwardzenia 
powierzchni. 

Lokalizacja urządzeń wytwarzających 
energię z odnawialnych źródeł energii  
o mocy przekraczającej 100 kW  
i ich stref ochronnych – elektrowni 
fotowoltaicznych (5PE, 6PE, 8PE, 9PE) 
na terenach obecnie rolniczych 

Oddziaływaniem negatywnym bezpośrednim, 
średnioterminowym lub krótkoterminowym, lokalnym  
będzie: 
 zmiana użytkowania gruntów – z rolniczego na 

produkcyjny, 
Oddziaływaniem pozytywnym bezpośrednim, 
średnioterminowym lub krótkoterminowym, lokalnym  
będzie: 
 zaniechanie zabiegów agrotechnicznych (nawozów  

i środków ochrony roślin) zanieczyszczających gleby. 
Eksploatacja złóż kopalin  
(10 PG) 

Oddziaływanie negatywne bezpośrednie, 
średnioterminowe, długoterminowe, stałe, lokalne 
związane będzie z: 
 przekształceniem powierzchniowej ziemi – na skutek 

eksploatacji kopalin (wyrobiska poeksploatacyjne), 
 zmianą profilu glebowego, 
 zmianą warunków gruntowo-wodnych, również  

w sąsiedztwie terenu, 
 potencjalnym zagrożeniem zanieczyszczenia gleb  

w sytuacjach awarii sprzętu budowlanego. 
Lokalizacja obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów na terenach 
przekształconych w wyniku 
działalności zakładu górniczego  
i cementowni (19 P i 20 P) 

Teren przekształcony (poeksploatacyjny, przemysłowy – 
niezabudowany). 
 
Potencjalnie negatywnym oddziaływaniem bezpośrednim, 
długoterminowym, średnioterminowym lub 
krótkoterminowym będzie: 
 rozwój nowej zabudowy produkcyjnej zwiększający 

ryzyko zanieczyszczenia gruntów w wyniku 
nieprzewidzianych awarii przemysłowych, 
zanieczyszczenia gruntów substancjami ropopochodnymi 
(transport pojazdów, spływy z utwardzonych terenów 
parkingów), 

 rozległe wykopy pod obiekty budowlane mogą 
powodować przesuszenia gruntów sąsiednich i utratę ich 
wartości produkcyjnych. 

Lokalizacja zabudowy zagrodowej  
(14 RM, 15 RM)  
oraz zabudowy usługowej (13 U)  
na terenach rolniczych 

Oddziaływanie negatywne bezpośrednie, stałe, lokalne 
związane będzie z: 
 przekształceniem powierzchniowej warstwy ziemi  

w związku z wykopami pod fundamenty nowych obiektów 
oraz roboty ziemne związane z budową sieci infrastruktury 
technicznej, 

 utratą powierzchni biologicznie czynnej. 
Potencjalnie negatywnym oddziaływaniem bezpośrednim 
i krótkoterminowym będzie: 
 dopuszczenie stosowania bezodpływowych zbiorników do 

gromadzenia ścieków w granicach działek budowlanych 
lub przydomowych oczyszczalni ścieków, które  
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w przypadku rozszczelnienia lub w trakcie wypróżniania 
mogą powodować zanieczyszczenie gruntu,  

 rozwój zabudowy – zwiększa ryzyko zaistnienia sytuacji 
zanieczyszczających grunt. 

Krajobraz Lokalizacja obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów oraz urządzeń 
wytwarzających energię z 
odnawialnych źródeł energii  
o mocy przekraczającej 100 kW  
i ich stref ochronnych – elektrowni 
fotowoltaicznych (1P/PE, 7P/PE, 
16P/PE) na terenach obecnie 
rolniczych 

Oddziaływanie negatywne bezpośrednie, 
średnioterminowe i długoterminowe, lokalne: 
 lokalizacja w otwartym krajobrazie rolniczym form 

zabudowy odmiennych od otaczającego krajobrazu – 
horyzontalnych dominant przestrzennych (farm 
fotowoltaicznych) oraz wielkogabarytowych obiektów 
magazynowych, składów, obiektów produkcyjnych 

Oddziaływanie negatywne bezpośrednie, 
krótkoterminowe lub chwilowe, lokalne: 
 związane będzie z realizacją zabudowy – placem budowy. 
 
Tłem dla planowanej zabudowy są: zabudowa przemysłowa  
i wielkich gabarytów tereny zakładu górniczego 
(Srebrzyszcze) oraz otwarte tereny pól uprawnych  
z zabudową zagrodową (Zagroda) oraz tereny lasów 
(Srebrzyszcze). 

Lokalizacja urządzeń wytwarzających 
energię z odnawialnych źródeł energii  
o mocy przekraczającej 100 kW  
i ich stref ochronnych – elektrowni 
fotowoltaicznych (5PE, 6PE, 8PE, 9PE) 
na terenach obecnie rolniczych 

Oddziaływanie negatywne bezpośrednie, 
średnioterminowe i długoterminowe, lokalne: 
 lokalizacja w otwartym krajobrazie rolniczym form 

zabudowy odmiennych od otaczającego krajobrazu – 
horyzontalnych dominant przestrzennych. 

Teren 9 PE położony jest w granicach Chełmskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu – zagospodarowanie terenu 
wymaga uwzględnienia ustaleń określonych w 
Rozporządzeniu dotyczącym powołania Chełmskiego OChK 
(Rozporządzenie Nr 49 Wojewody Lubelskiego z dnia 28 
lutego 2006 r.; Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 69, poz. 1287). 

Eksploatacja złóż kopalin  
(10 PG) 

Oddziaływanie negatywne bezpośrednie, 
średnioterminowe i długoterminowe, lokalne: 
 eksploatacja kopalin, zwłaszcza o działalności 

prowadzonej na tak dużą skalę, będzie powodować 
powstawanie takich form terenu, jak: wyrobiska, 
zwałowiska nadkładu i urobku - krajobraz ten będzie miał 
charakter dynamiczny (będzie się zmieniał stopniowo,  
w miarę postępu prac) i przejściowy (do czasu 
rekultywacji terenu). 

Lokalizacja obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów na terenach 
przekształconych w wyniku 
działalności zakładu górniczego  
i cementowni (19 P i 20 P) 

Brak oddziaływania - nowa zabudowa realizowana będzie  
w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej zabudowy 
przemysłowej i zdegradowanych terenów eksploatacji 
kopalin; w projekcie planu parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy na terenach zakładu górniczego  
i zakładu cementowni zostały ustalone w nawiązaniu do 
istniejącej zabudowy przemysłowej.    

Lokalizacja zabudowy zagrodowej  
(14 RM, 15 RM) oraz zabudowy 
usługowej (13 U) na terenach 
rolniczych 

Brak oddziaływania – nowa zabudowa realizowana będzie 
w sąsiedztwie istniejącej zabudowy o takiej samej funkcji; 
warunki zagospodarowania terenów oraz parametry  
i wskaźniki kształtowania zabudowy w projekcie planu 
zostały ustalone w nawiązaniu do istniejącej zabudowy.   

Klimat Lokalizacja obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów oraz urządzeń 
wytwarzających energię  
z odnawialnych źródeł energii  
o mocy przekraczającej 100 kW  
i ich stref ochronnych – elektrowni 
fotowoltaicznych (1P/PE, 7P/PE, 
16P/PE) na terenach obecnie 
rolniczych 

Oddziaływaniem negatywnym pośrednim  
i długoterminowym, stałym, lokalnym będzie: 
 podwyższenie temperatury powietrza na skutek emisji 

ciepła, pochodzącego ze spalania paliw, jak również ciepła 
emitowanego z paneli fotowoltaicznych,  

 rozwój zabudowy wpłynie na pogorszenie warunków 
przewietrzanie terenów 

Oddziaływaniem negatywnym, bezpośrednim, 
krótkoterminowym lub chwilowym (słabym), lokalnym 
będzie: 
 wzrost emisji hałasu i zanieczyszczenia powietrza –  

na etapie prac budowlanych, jak i w związku  
z funkcjonowaniem zakładów produkcyjnych. 

Lokalizacja urządzeń wytwarzających 
energię z odnawialnych źródeł energii  

Oddziaływaniem negatywnym pośrednim  
i długoterminowym, stałym, lokalnym będzie: 
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o mocy przekraczającej 100 kW  
i ich stref ochronnych – elektrowni 
fotowoltaicznych (5PE, 6PE, 8PE, 9PE) 
na terenach obecnie rolniczych 

 podwyższenie temperatury powietrza na skutek emisji 
ciepła, emitowanego z paneli fotowoltaicznych. 

 

Eksploatacja złóż kopalin (10 PG) Oddziaływaniem negatywnym bezpośrednim, 
średnioterminowym, długoterminowym, lokalnym będzie: 
 emisja hałasu – związana z eksploatacją kopalin, 
 zwiększone zanieczyszczenie powietrza – pyły na etapie 

eksploatacji. 
Lokalizacja obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów na terenach 
przekształconych w wyniku 
działalności zakładu górniczego  
i cementowni (19 P i 20 P) 

Oddziaływaniem negatywnym, bezpośrednim, 
krótkoterminowym, średnioterminowym, 
długoterminowym, lokalnym będzie: 
 wzrost emisji hałasu i zanieczyszczenia powietrza – na 

etapie prac budowlanych, związanych z realizacją nowych 
obiektów i infrastruktury, jak i w związku  
z funkcjonowaniem zakładów produkcyjnych. 

Lokalizacja zabudowy zagrodowej  
(14 RM, 15 RM)  
oraz zabudowy usługowej (13 U)  
na terenach rolniczych 

Oddziaływaniem negatywnym, bezpośrednim, 
długoterminowym, lokalnym będzie: 
 gorsza jakość powietrza na skutek wzrostu liczby 

emitorów „niskiej emisji” oraz zwiększonego ruchu 
samochodowego lokalnymi drogami, 

 zagęszczenie zabudowy wpłynie na pogorszenie warunków 
przewietrzanie terenów. 

Zabytki  Lokalizacja obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów oraz urządzeń 
wytwarzających energię  
z odnawialnych źródeł energii  
o mocy przekraczającej 100 kW  
i ich stref ochronnych – elektrowni 
fotowoltaicznych (1P/PE, 7P/PE, 
16P/PE) na terenach obecnie 
rolniczych 

Na terenie ozn. symbolem 7P/PE zewidencjonowane zostało 
stanowisko archeologiczne. Zgodnie z ustaleniami planu oraz 
przepisami odrębnymi, prace ziemne w obrębie stanowiska 
archeologicznego podlegają uzgodnieniu z konserwatorem 
zakresu robót zabezpieczających przed uszkodzeniem 
zabytku. 

Lokalizacja urządzeń wytwarzających 
energię z odnawialnych źródeł energii  
o mocy przekraczającej 100 kW  
i ich stref ochronnych – elektrowni 
fotowoltaicznych (5PE, 6PE, 8PE, 9PE) 
na terenach obecnie rolniczych 

Brak oddziaływania – na terenach oznaczonych symbolem  
6 PE i 8 PE zewidencjonowano stanowiska archeologiczne.  
Z uwagi na rodzaj inwestycji (panele fotowoltaiczne), nie 
przewiduje się zagrożenia zniszczenia zabytków 
archeologicznych - moduły fotowoltaiczne 
najprawdopodobniej posadowione będą na konstrukcjach 
wsporczych wbijanych bezpośrednio w ziemię, nie 
przewiduje się, aby nastąpiła ingerencja w głębsze struktury 
gruntu. Prawdopodobne mogą być działania polegające na 
miejscowym wyrównywaniu wierzchniej warstwy gruntu na 
głębokości maksymalnie do ok. 0,5 m. 

Eksploatacja złóż kopalin  
(10 PG) 

Na terenie ozn. symbolem 10 PG zewidencjonowane zostało 
stanowisko archeologiczne. Zgodnie z ustaleniami planu oraz 
przepisami odrębnymi, prace ziemne w obrębie stanowiska 
archeologicznego podlegają uzgodnieniu z konserwatorem 
zakresu robót zabezpieczających przed uszkodzeniem 
zabytku. 

Lokalizacja obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów na terenach 
przekształconych w wyniku 
działalności zakładu górniczego  
i cementowni (19 P i 20 P) 

Brak oddziaływania 

Lokalizacja zabudowy zagrodowej  
(14 RM, 15 RM)  
oraz zabudowy usługowej (13 U) na 
terenach rolniczych 

Brak oddziaływania 

Dobra 
materialne 

Lokalizacja obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów oraz urządzeń 
wytwarzających energię  
z odnawialnych źródeł energii  
o mocy przekraczającej 100 kW  
i ich stref ochronnych – elektrowni 
fotowoltaicznych (1P/PE, 7P/PE, 
16P/PE) na terenach obecnie 
rolniczych 

Brak oddziaływania 
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Lokalizacja urządzeń wytwarzających 
energię z odnawialnych źródeł energii  
o mocy przekraczającej 100 kW  
i ich stref ochronnych – elektrowni 
fotowoltaicznych (5PE, 6PE, 8PE, 9PE) 
na terenach obecnie rolniczych 

Brak oddziaływania 

Eksploatacja złóż kopalin  
(10 PG) 

Brak oddziaływania 

Lokalizacja obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów na terenach 
przekształconych w wyniku 
działalności zakładu górniczego  
i cementowni (19 P i 20 P) 

Brak oddziaływania 

Lokalizacja zabudowy zagrodowej  
(14 RM, 15 RM) oraz zabudowy 
usługowej (13 U) na terenach 
rolniczych 

Brak oddziaływania 

Obszar Natura 
2000 

 

Lokalizacja obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów oraz urządzeń 
wytwarzających energię  
z odnawialnych źródeł energii  
o mocy przekraczającej 100 kW  
i ich stref ochronnych – elektrowni 
fotowoltaicznych (1P/PE, 7P/PE, 
16P/PE) na terenach obecnie 
rolniczych 

W granicach planu nie występują obszary Natura 2000 – 
najbliżej położony obszar Natura 2000 (w bezpośrednim 
sąsiedztwie terenu 7P/PE) to Chełmskie Torfowiska 
Węglanowe. Działania ochronne zidentyfikowane w PZO nie 
wykraczają poza obszar objęty ochroną.  
Respektowanie ustaleń planu w zakresie ochrony środowiska 
i przyrody – powinny stanowić dostateczną ochronę przed 
negatywnym oddziaływaniem inwestycji na obszar Natura 
2000.  

Lokalizacja urządzeń wytwarzających 
energię z odnawialnych źródeł energii  
o mocy przekraczającej 100 kW  
i ich stref ochronnych – elektrowni 
fotowoltaicznych (5PE, 6PE, 8PE, 9PE) 
na terenach obecnie rolniczych 

W granicach planu nie występują obszary Natura 2000 – 
najbliżej położony obszar Natura 2000 w bezpośrednim 
sąsiedztwie terenu 8 PE to Chełmskie Torfowiska 
Węglanowe, a w sąsiedztwie obszaru 6 PE – Torfowisko 
Sobowice. Działania ochronne zidentyfikowane w PZO nie 
wykraczają poza obszary objęte ochroną.  
Respektowanie ustaleń planu w zakresie ochrony środowiska 
i przyrody – powinny stanowić dostateczną ochronę przed 
negatywnym oddziaływaniem inwestycji na obszary Natura 
2000.  

Eksploatacja złóż kopalin  
(10 PG) 

W granicach terenu nie występują obszary Natura 2000 –  
na wschód zlokalizowane są Chełmskie Torfowiska 
Węglanowe oraz Torfowiska Chełmskie. W kontekście 
eksploatacji kopalin największym zagrożeniem dla obszarów 
mogłoby być osuszenie gruntów na skutek obniżenia 
poziomu wód podziemnych. Lokalne warunki terenowe,  
w tym w szczególności położenie terenu kopalni na 
wyniosłości, miąższość złoża, poziom wód gruntowych – 
pozwalają na postawienie tezy, że depresja nie będzie 
rozległa i nie wpłynie na zmiany w warunkach gruntowo-
wodnych obszarów Natura 2000. 

Lokalizacja obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów na terenach 
przekształconych w wyniku 
działalności zakładu górniczego  
i cementowni (19 P i 20 P) 

Brak oddziaływania 

Lokalizacja zabudowy zagrodowej  
(14 RM, 15 RM) oraz zabudowy 
usługowej (13 U) na terenach 
rolniczych 

Brak oddziaływania 

Zasoby 
naturalne 

Lokalizacja obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów oraz urządzeń 
wytwarzających energię  
z odnawialnych źródeł energii  
o mocy przekraczającej 100 kW  
i ich stref ochronnych – elektrowni 
fotowoltaicznych (1P/PE, 7P/PE, 
16P/PE) na terenach obecnie 
rolniczych 

Oddziaływanie negatywne, bezpośrednie, 
długoterminowe, lokalne: 
 ubytek gruntów rolnych przez trwałe ich zainwestowanie 

pod budynki, podjazdy, parkingi itp. w ramach 
zagospodarowania pod funkcje produkcyjne, magazynowe 
i składowe. 

 

Lokalizacja urządzeń wytwarzających 
energię z odnawialnych źródeł energii  

Brak oddziaływania 
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o mocy przekraczającej 100 kW  
i ich stref ochronnych – elektrowni 
fotowoltaicznych (5PE, 6PE, 8PE, 9PE) 
na terenach obecnie rolniczych 
Eksploatacja złóż kopalin  
(10 PG) 

Oddziaływaniem negatywnym, bezpośrednim, stałym, 
lokalnym będzie: 
 wyeksploatowanie złoża kruszyw naturalnych. 

Lokalizacja obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów na terenach 
przekształconych w wyniku 
działalności zakładu górniczego  
i cementowni (19 P i 20 P) 

Brak oddziaływania – teren przemysłowy  
i poeksploatacyjny.  

Lokalizacja zabudowy zagrodowej  
(14 RM, 15 RM) oraz zabudowy 
usługowej (13 U) na terenach 
rolniczych 

Oddziaływanie negatywne, bezpośrednie, 
długoterminowe, lokalne: 
 ubytek gruntów rolnych przez trwałe ich zainwestowanie 

pod funkcje związane z usługami. 
Gospodarka 

odpadami 
Lokalizacja obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów oraz urządzeń 
wytwarzających energię  
z odnawialnych źródeł energii  
o mocy przekraczającej 100 kW  
i ich stref ochronnych – elektrowni 
fotowoltaicznych (1P/PE, 7P/PE, 
16P/PE) na terenach obecnie 
rolniczych 

Oddziaływaniem negatywnym, bezpośrednim, 
średnioterminowym lub długoterminowym lokalnym 
będzie: 
 zwiększona ilość odpadów, w tym odpadów 

przemysłowych  

Lokalizacja urządzeń wytwarzających 
energię z odnawialnych źródeł energii  
o mocy przekraczającej 100 kW  
i ich stref ochronnych – elektrowni 
fotowoltaicznych (5PE, 6PE, 8PE, 9PE) 
na terenach obecnie rolniczych 

Brak oddziaływania 

Eksploatacja złóż kopalin  
(10 PG) 

Brak oddziaływania 

Lokalizacja obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów na terenach 
przekształconych w wyniku 
działalności zakładu górniczego  
i cementowni (19 P i 20 P) 

Oddziaływaniem negatywnym, bezpośrednim, 
średnioterminowym lub długoterminowym lokalnym 
będzie: 
 zwiększona ilość odpadów, w tym odpadów 

przemysłowych  
Lokalizacja zabudowy zagrodowej  
(14 RM, 15 RM) oraz zabudowy 
usługowej (13 U) na terenach 
rolniczych 

Oddziaływaniem negatywnym (nieodczuwalne), 
bezpośrednim, średnioterminowym lub 
długoterminowym lokalnym będzie: 
 zwiększona ilość odpadów – gospodarka odpadami innymi 

niż przemysłowe odbywać się będzie na zasadach 
określonych w przepisach gminnych. 

Rozwój 
gospodarczy 

Lokalizacja obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów oraz urządzeń 
wytwarzających energię z 
odnawialnych źródeł energii  
o mocy przekraczającej 100 kW  
i ich stref ochronnych – elektrowni 
fotowoltaicznych (1P/PE, 7P/PE, 
16P/PE) na terenach obecnie 
rolniczych 

Oddziaływanie pozytywne, bezpośrednie, 
średnioterminowe lub długoterminowe, lokalne: 
 rozwój działalności gospodarczej stanowić będzie źródło 

podatków lokalnych, 
 rozwój pozarolniczych działalności gospodarczych 

przyczyni się do wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej 
gminy i wielokierunkowego rozwoju.  

Lokalizacja urządzeń wytwarzających 
energię z odnawialnych źródeł energii  
o mocy przekraczającej 100 kW  
i ich stref ochronnych – elektrowni 
fotowoltaicznych (5PE, 6PE, 8PE, 9PE) 
na terenach obecnie rolniczych 

Oddziaływanie pozytywne, bezpośrednie, 
średnioterminowe lub długoterminowe, lokalne: 
 rozwój działalności gospodarczej stanowić będzie źródło 

podatków lokalnych, 
 postrzeganie gminy jako przyjaznej środowisku. 

Eksploatacja złóż kopalin  
(10 PG) 

Oddziaływanie pozytywne, bezpośrednie, 
średnioterminowe lub długoterminowe, lokalne: 
 rozwój działalności gospodarczej stanowić będzie źródło 

podatków lokalnych. 
Lokalizacja obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów na terenach 
przekształconych w wyniku 

Oddziaływanie pozytywne, bezpośrednie, 
średnioterminowe lub długoterminowe, lokalne: 
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działalności zakładu górniczego  
i cementowni (19 P i 20 P) 

 umożliwienie rozwoju istniejącego zakładu 
przemysłowego w kierunku bardziej innowacyjnym,  

 rozwój instalacji OZE w ramach działalności zakładu 
przemysłowego wpłynie na ograniczenie emisji 
zanieczyszczeń pochodzących z procesów 
technologicznych, 

 rozwój nowych budynków i budowli wpłynie na wzrost 
dochodów dla gminy z podatków lokalnych. 

Lokalizacja zabudowy zagrodowej  
(14 RM, 15 RM) oraz zabudowy 
usługowej (13 U) na terenach 
rolniczych 

Oddziaływanie pozytywne, bezpośrednie, 
średnioterminowe lub długoterminowe, lokalne: 
 rozwój działalności gospodarczej stanowić będzie źródło 

podatków lokalnych, 
 rozwój zabudowy w sąsiedztwie istniejących struktur 

przestrzennych stanowi o ładzie przestrzennym. 
 

 

12. RYZYKO WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII 
 
 
 Zgodnie z ustaleniami projektu planu (§ 5 ust. 1 pkt. 4) zakazuje się w granicach obszaru 
opracowania lokalizowania zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii, 
rozumianych jako zakłady o zwiększonym ryzyku albo zakłady o dużym ryzyku wystąpienia poważnej 
awarii przemysłowej w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu ochrony środowiska, zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie rodzajów i ilości 
znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu 
o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej – Dz. U. 2016 poz. 138). 
 
 

13. ZMIANY W FUNKCJONOWANIU ŚRODOWISKA 
 

Analiza uwarunkowań środowiskowych wykazuje, iż na obszarze gminy Chełm główny system 
przyrodniczy gminy, który powinien być wykluczony z zainwestowania tworzą:  
 doliny rzek Uherki, Garki, Janówki, Udalu, Gdolanki wraz ze zbiornikami wodnymi 

zlokalizowanymi na rzece Uherka 
 lasy 
 rezerwaty przyrody i obszary Natura 2000. 
System ten zachowuje ciągłość i dzięki temu gwarantuje niezachwianą równowagę ekologiczną 
obszaru. Pozostałe tereny, zagospodarowane przez człowieka to: ośrodki osadnicze powiązane układami 
drogowymi oraz rozległe tereny rolnicze. Ponadto w granicach gminy występują – Chełmski Obszar 
Chronionego Krajobrazu i Chełmski Park Krajobrazowy, objęte ochroną prawną z uwagi na walory 
krajobrazowe. Na obszarach tych priorytetowe pozostają zachowanie i ochrona zespołów krajobrazu 
otwartego ukazujących harmonijne pod względem walorów wizualnych współistnienie gospodarki 
człowieka z naturalnymi zasobami środowiska. Taki schemat zagospodarowania przestrzennego gminy 
wykazuje zgodność z uwarunkowaniami ekofizjograficznymi i zaleca się by go w dalszym ciągu 
zachować.  

Przy kształtowaniu struktury funkcjonalno–przestrzennej gminy uwzględniono uwarunkowania 
wynikające z występowania obszarów gleb chronionych, lasów oraz systemu przyrodniczego gminy.  
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Przeznaczenie terenów w projekcie zmiany planu jest zgodne z ustaleniami Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chełm. W wyniku realizacji ustaleń projektu 
plany, struktura funkcjonalno-przestrzenna gminy zostanie utrzymana, a funkcjonowanie Systemu 
Przyrodniczego Gminy nie będzie zmodyfikowane. 
 
 

14. ODDZIAŁYWANIA TRANSGRANICZNE I SKUMULOWANE 
 

Zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym na obszarze objętym ustaleniami projektu zmiany 
planu nie będą generowały dalekosiężnych, wykraczających poza granice Polski, oddziaływań na 
środowisko. Zgodnie z Konwencją o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście 
transgranicznym oraz z art. 104-117 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (…) nie 
zachodzą przesłanki do przeprowadzenia transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko.  
 

Spośród rodzajów oddziaływań najwięcej trudności w ich identyfikacji powodują 
oddziaływania skumulowane, które należy rozumieć jako działania, wynikające z łącznego działania 
skutków realizacji projektowanego zagospodarowania terenu, a także skutków spowodowanych przez 
inne działania, obecnie występujące, dokonane w przeszłości, bądź przewidywane. Trudności w ich 
identyfikacji wynikają głównie z braku danych dotyczących możliwych przyszłych oddziaływań, ale 
również niewystarczających informacji o planowanych do realizowanych przedsięwzięciach  
w obszarach przeznaczonych w projekcie zmiany planu pod realizację obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów (P/PE, P). W przypadku prognozy oddziaływania na środowisko projektu planu, 
określającego w ramach wydzielonych terenów wyłącznie ogólnej funkcji obiektów, bez określenia 
rodzaju profilu działalności gospodarczej, identyfikacja wielkości i rodzaju skumulowanych 
oddziaływań na tym etapie nie jest możliwa. Należy spodziewać się, że skumulowane oddziaływania 
będą dotyczyły zarówno fazy budowy nowych inwestycji, jak i eksploatacji i dotyczyć będą emisji 
zanieczyszczeń powietrza, emisji hałasu, poboru wody, wytwarzania ścieków i odpadów, jak również 
zmian w krajobrazie. 
 
 

15. ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB 
KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA 
ŚRODOWISKO 

 
Podstawowymi środkami minimalizującymi negatywne oddziaływanie planu są jego ustalenia 

ochronne.  
W zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego w planie ustalono: 
1) zasady zagospodarowania terenów, w tym parametry i wskaźniki zabudowy i zagospodarowania, 
2) lokalizację budynków poprzez wyznaczenie na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy, 
3) określenie maksymalnych wysokości obiektów budowlanych, 
4) określenie maksymalnej wysokości obiektów budowlanych i liczby kondygnacji budynków. 
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W zakresie ochrony wód: 
1) w celu ochrony ilościowej i jakościowej zasobów wód powierzchniowych i podziemnych, w tym 

wód Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 407, wprowadza się w granicach planu zakaz 
wykonywania robót, które mogą powodować trwałe zanieczyszczenie gruntów i wód,  

2) nakaz odprowadzania wód opadowych i roztopowych zgodnie z ustaleniami planu – tj. ustala się 
konieczność zachowania powierzchni przepuszczalnych w stopniu umożliwiającym infiltrację do 
gruntu wód opadowych i roztopowych na użytkowanym terenie oraz kształtowania terenu  
i stosowania rozwiązań technicznych uniemożliwiających spływ wód na grunty sąsiednie,  a także 
ustala się budowę instalacji podczyszczania wód opadowych i roztopowych (gdy jest to wymagane 
przepisami odrębnymi); 

3) nakaz wyposażenia zabudowy w systemy wodno-kanalizacyjne z odprowadzeniem ścieków do 
publicznej oczyszczalni ścieków, przy czym do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej 
obowiązuje odprowadzenie ścieków do bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe lub 
indywidualnych oczyszczalni ścieków; na terenach zabudowy oznaczonych symbolami P/PE i P  
w przypadku działalności gospodarczych podlegających szczególnym przepisom sanitarnym 
uniemożliwiających odprowadzenie ścieków do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, dopuszcza się 
odprowadzenie ścieków do indywidualnych przemysłowych oczyszczalni ścieków, lokalizowanych 
również w granicach ww. terenów; 

4) w celu ochrony ujęcia wody podziemnej „Bariera” w Chełmie, dla części obszaru objętego planem 
znajdującego się w granicach terenu ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej „Bariera”, 
obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu terenów określone w przepisach odrębnych 
dotyczących ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody; 

5) zakazuje się na terenach zabudowy oznaczonych na rysunku planu symbolami RM i U lokalizacji 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych 
z wyłączeniem lokalizacji przedsięwzięć infrastruktury technicznej, dopuszczonej ustaleniami 
niniejszego planu; 

6) w granicach planu zakazuje się budowy zakładów stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia 
ludzi, a w szczególności stwarzających zagrożenie występowania poważnych awarii, w rozumieniu 
przepisów odrębnych;  

7) wprowadza się nakaz składowania odpadów stałych na utwardzonych placach przystosowanych do 
gromadzenia odpadów, przy zastosowaniu zbiórki selektywnej. 
 

W zakresie ochrony klimatu lokalnego: 
1) w celu ochrony przed hałasem obowiązuje zagospodarowanie terenów w sposób niepowodujący 

przekroczeń norm hałasu, zgodnie z przepisami odrębnymi, przy czym dla wyznaczonych terenów 
zabudowy zagrodowej, w granicach których dopuszcza się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 
ustala się dopuszczalny poziom hałasu jak dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) w zakresie ochrony przed drganiami na terenach przeznaczonych pod zabudowę ustala się 
nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości uwzględniającej uciążliwość funkcjonowania 
przyległej do granic planu linii kolejowej;  

3) w granicach planu dopuszcza się stosowanie rozwiązań technicznych, urządzeń oraz zieleni 
izolacyjnej ograniczających negatywne skutki emisji hałasu od dróg i linii kolejowej; 

4) w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym obowiązuje utrzymanie 
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie z przepisami 
odrębnymi oraz ustala się ograniczenia w zagospodarowaniu terenów w wyznaczonych strefach 
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technicznych od napowietrznych linii elektroenergetycznych średnich (SN) i wysokich napięć 
(WN); 

5) w zakresie ochrony przed zanieczyszczeniami powietrza ustala się utrzymanie dopuszczalnych 
poziomów substancji w środowisku, zgodnie z przepisami odrębnymi, a także zaleca się stosowanie 
zieleni izolacyjnej przy drogach publicznych, z zastosowaniem gatunków roślin odpornych na 
emisję spalin samochodowych; 

6) na terenach zabudowy zagrodowej oraz usługowej dopuszcza się realizację instalacji do produkcji 
energii ze źródeł odnawialnych, takich jak: kolektory słoneczne, pompy ciepła oraz panele 
fotowoltaiczne o mocy do 100 kW, na zasadach określonych w przepisach odrębnych; 

7) w zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się indywidualne źródła ciepła z wykorzystaniem paliw  
i technologii niepowodujących pogorszenia stanu środowiska oraz gwarantujących emisję spalin 
poniżej dopuszczalnych norm, w tym odnawialnych źródeł energii. 
 

W zakresie ochrony przyrody: 
1) na terenie położonym w granicach Chełmskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu obowiązują 

zasady oraz stosowne zakazy dotyczące zagospodarowywania terenów i realizacji inwestycji, 
zawarte w przepisach odrębnych; 

2) obowiązuje nakaz utrzymania istniejących w granicach planu naturalnych zbiorników i oczek 
wodnych oraz zakaz prowadzenia robót ziemnych skutkujących ich osuszaniem; 

3) nakaz utrzymania w dotychczasowym użytkowaniu istniejących obszarów śródpolnej roślinności 
naturalnej w obniżeniach terenów; 

4) dopuszcza się wycinkę drzew wyłącznie w przypadkach występowania kolizji z planowanymi 
inwestycjami, a także w przypadkach dopuszczonych przepisami odrębnymi;  

5) nakaz zapewnienia powierzchni biologicznie czynnych na terenie zabudowy, zgodnie ze 
wskaźnikami określonymi w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów. 
 

W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz krajobrazu: 
1) obejmuje się ochroną planistyczną stanowiska archeologiczne, podlegające ochronie 

konserwatorskiej w zakresie warunków prowadzenia prac ziemnych, a także wznoszenia budowli, 
którym towarzyszą prace ziemne i przekształcenia naturalnego ukształtowania terenu, zgodnie  
z przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony zabytków; 

2) ochronie krajobrazu służą w planie parametry zabudowy i zagospodarowania terenów; 
3) komponowanie zieleni towarzyszącej zabudowie w formie zieleni wysokiej, średniej i niskiej  

w oparciu o rodzime gatunki roślin, z utrzymaniem dominacji zieleni wysokiej nad zabudową oraz 
realizację przydomowych ogrodów; 

4) część obszaru objętego planem położona jest w granicach otuliny Chełmskiego Parku 
Krajobrazowego, w której ustala się priorytet ochrony powierzchni biologicznie czynnej oraz nakaz 
zagospodarowania terenów zabudowy zielenią wysoką przeciwdziałającą dysharmonii  
w naturalnym krajobrazie, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi. 

 
Poza ustaleniami w zakresie ochrony środowiska określonymi w projekcie zmiany planu,  

w niniejszej prognozie proponuje się rozwiązania minimalizujące negatywne oddziaływania, poprzez: 
 wykorzystywanie w realizacji inwestycji nowoczesnych technologii,  
 przeznaczenie w obrębie działek na terenach zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów, 

zabudowy zagrodowej i zabudowy usługowej znacznych powierzchni pod powierzchnię 
biologicznie czynną,  
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 wyposażenie terenów zabudowy zagrodowej i usługowej w gminną infrastrukturę wodno-ściekową, 
 w trakcie realizacji inwestycji należy ograniczyć hałas emitowany przez sprzęt budowlany  

i transportowy poprzez zastosowanie odpowiednich technologii i sprzętu,  
 prowadzenie stałej kontroli stanu technicznego środków transportu i urządzeń wykorzystywanych  

w trakcie budowy, utrzymanie ich w pełnej sprawności, celem zminimalizowania emisji spalania 
paliw,  

 w przypadku zanieczyszczenia gleby substancjami niebezpiecznymi, należy usunąć 
zanieczyszczoną warstwę gruntu do głębokości, do której przeniknęła substancja niebezpieczna dla 
środowiska,  

 wprowadzenie osłonowych i izolacyjnych nasadzeń na terenach zabudowy związanej  
z działalnością produkcyjną, składów i magazynów izolującą tereny o innych funkcjach. 
 
 

Zgodnie z art. 75 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska, kompensacja przyrodnicza jest 
głównym narzędziem działań, których celem jest naprawianie wyrządzonych szkód w środowisku  
i które podejmuje się wtedy, gdy ochrona elementów przyrodniczych nie jest możliwa. Projekt planu 
nie spowoduje szkód w środowisku rozumianych (zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 r.  
o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie) jako negatywną, mierzalną zmianę stanu lub 
funkcji elementów przyrodniczych, ocenioną w stosunku do stanu początkowego, która została 
spowodowana bezpośrednio lub pośrednio przez działalność prowadzoną przez podmiot korzystający 
ze środowiska: 
 w gatunkach chronionych lub chronionych siedliskach przyrodniczych, mającą znaczący negatywny 

wpływ na osiągnięcie lub utrzymanie właściwego stanu ochrony tych gatunków lub siedlisk 
przyrodniczych; 

 w wodach, mającą znaczący negatywny wpływ na stan ekologiczny, chemiczny lub ilościowy wód; 
 w powierzchni ziemi, przez co rozumie się zanieczyszczenie gleby lub ziemi, w tym  

w szczególności zanieczyszczenie mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi. 
Zagospodarowanie terenów objętych projektem zmiany planu nie będzie wiązało się ze szkodami dla 
środowiska, które wymagałoby podjęcia działań kompensujących straty.  
 
 

16. ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE DO ROZWIĄZAŃ ZAWARTYCH  
W PROJEKCIE ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU 

 

Zgodnie z art. 51 ust. 3b) ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (…), 
zakres prognozy oddziaływania na środowisko powinien obejmować przedstawienie rozwiązań 
alternatywnych do rozwiązań przyjętych w projekcie planu, w szczególności w odniesieniu do obszarów 
NATURA 2000. W wyniku przeprowadzonej analizy nie przewiduje się znaczących negatywnych 
oddziaływań na cele, przedmiot ochrony i integralność obszaru NATURA 2000.  
Dla przyjętych w projekcie planu rozwiązań nie przewiduje się rozwiązań alternatywnych. 
Proponowane ustalenia zostały dostosowane do istniejących uwarunkowań przestrzennych i zachowują 
zgodność z kierunkami rozwoju przestrzennego przyjętymi w obowiązującym Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chełm.  
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Na przyjęte rozwiązania wpływ miały także uwarunkowania wynikające z istniejącego stanu 
zagospodarowania terenów: 
 w przypadku wyznaczenia terenów pod lokalizację farm fotowoltaicznych - dostępność do sieci 

elektroenergetycznej co najmniej średnich napięć, niskie wartości produkcyjne terenów rolniczych 
lub wykorzystanie nieużytków, 

 w przypadku terenów zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów – istniejące 
zagospodarowanie terenów (zakład cementowni), sąsiedztwo terenów o takiej funkcji, dostępność 
do infrastruktury komunikacyjnej, w tym powiązań zewnętrznych, 

 w przypadku zabudowy zagrodowej – sąsiedztwo o takiej samej funkcji, położenie przy drodze 
publicznej, istniejące uzbrojenie terenu, 

 w przypadku terenu eksploatacji kopalin – udokumentowane złoże i prowadzona działalność 
górnicza.  

Jednocześnie należy podkreślić, że rozwój instalacji OZE, w szczególności opartej na energii 
słonecznej, stanowi o realizacji celów rozwojowych wyrażanych w dokumentach nadrzędnych, w tym 
Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego i Planie Zagospodarowania Przestrzennego 
Województwa Lubelskiego. 
 
 

17. WSKAZANE TRUDNOŚCI PRZY OPRACOWANIU PROGNOZY  
 

Przy sporządzaniu niniejszej prognozy trudność oceny oddziaływania na środowisko realizacji 
ustaleń planu polegała na braku wiedzy na temat przyszłych zakładów produkcyjnych planowanych do 
realizacji na terenach oznaczonych w planie symbolami P/PE i P. Brak wiedzy na temat profilu 
działalności gospodarczej i rodzaju realizowanych obiektów budowlanych pozwoliła na dokonanie 
oceny oddziaływania na środowisko wyłącznie na podstawie obecnego stanu i jakości środowiska i jego 
zdolności do regeneracji. Dokładny wpływ przyszłych inwestycji będzie możliwy na etapie 
przedrealizacyjnym, w przypadku działalności zakwalifikowanych do znacząco oddziaływujących na 
środowisko – w decyzji środowiskowej. Zmiany w stanie i jakości środowiska będą natomiast 
monitorowane, a w przypadku zagrożeń podejmowane będą stosowne interwencje. 
 
 

18. PRZEWIDYWANE METODY ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI POSTANOWIEŃ 
DOKUMENTU 

 
Wpływ realizacji projektu zmiany planu na środowisko przyrodnicze dokonywane będzie  

w ramach systemu Państwowego Monitoringu Środowiska, którego zasady funkcjonowania określone 
są ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Wyniki prowadzonego monitoringu 
prezentowane są corocznie w raportach o stanie środowiska, wydawanych w formie ogólnodostępnej 
publikacji. Źródłami danych w tym zakresie mogą też być: Wojewódzka Baza Danych (prowadzona 
przez Marszałka Województwa Lubelskiego), źródła administracyjne (także gminne) wynikające  
z obowiązków sprawozdawczych lub zapisów ustawowych (decyzje, zezwolenia, pozwolenia), czy 
badania statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego. Za najistotniejsze z punktu widzenia ochrony 
środowiska, należy uznać monitorowanie w zakresie:  
 kontroli stanu jakości wód podziemnych,  
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 pomiarów poziomu hałasu,  
 emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do atmosfery.  

 
Monitoringiem powinny być również objęte zachodzące zmiany w poziomie wód gruntowych na 
terenach najbliższych obszarów Natura 2000 – „Chełmskie Torfowiska Węglanowe”, „Torfowiska 
Węglanowe”, „Torfowisko Sobowice”, dla których istotnym zagrożeniem jest zmiana stosunków 
gruntowo-wodnych. W przypadku realizacji inwestycji zaliczanych do mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko, zakres i częstotliwość prowadzonego monitoringu, zgodnie z wymogami 
przepisów odrębnych, powinien wynikać z ustaleń decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
inwestycji. System monitorowania zmian zachodzących w omawianej przestrzeni opierać się powinien 
na okresowej ocenie przeglądu i rejestracji zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, którego 
obowiązek przeprowadzenia wynika z przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 
 
 

19. PODSUMOWANIE I WNIOSKI – STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 
 

Celem prognozy oddziaływania na środowisko była ocena dokonanych zmian w przeznaczeniu 
terenów w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chełm dla 
terenów położonych w obrębach ewidencyjnych Zagroda, Rożdżałów-Kolonia, Żółtańce, Koza-
Gotówka i Srebrzyszcze, pod kątem ich oddziaływania na środowisko. Projekt planu stanowi zmianę 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chełm, przyjętego uchwałą Rady Gminy 
Chełm Nr XX/120/2004 Rady Gminy Chełm z dnia 13 lipca 2004 r. Przedmiotem planu było 
wyznaczenie nowych terenów pod funkcje działalności gospodarczej i zabudowy zagrodowej oraz 
zmiana zasad i warunków zagospodarowania istniejących terenów produkcyjnych, magazynowych  
i składowych (terenów zakładu cementowni).  

Ocenę oddziaływań na środowisko realizacji ustaleń projektu planu dokonano, w oparciu  
o istniejące uwarunkowania środowiskowe, a w szczególności przy uwzględnieniu zidentyfikowanych 
problemów środowiskowych dotykających tereny zmiany planu i sąsiedztwa tj.: 
 brak kompleksowej infrastruktury sozologicznej, co stanowi zagrożenie dla wód gruntowych  

i powierzchniowych, 
 emisje z lokalnych kotłowni lub indywidualnych źródeł ciepła opalanych wysokoemisyjnymi 

źródłami energii – przekroczenia wartości normowych w zakresie benzo/a/pirenu w pyle 
zawieszonym PM10 w miejscowości Srebrzyszcze i Koza-Gotówka, 

 przekształcenia rzeźby terenu spowodowane eksploatacją kopalin (Srebrzyszcze),  
 położenie terenów w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) Nr 407 Niecka 

Lubelska Chełm – Zamość, 
 potencjalne zagrożenie zanieczyszczeniem wód podziemnych, w związku z położeniem terenów 

Srebrzyszcze i Koza-Gotówka w strefie pośredniej ujęcia wody „Bariera”, 
 potencjalne zagrożenie dla terenów prawnej ochrony przyrody – najbliżej położonych obszarów 

chronionych (obszar Natura 2000 PLH 060024 „Torfowisko Sobowice”, PLH 060023 „Torfowiska 
Chełmskie”, PLB060002 „Chełmskie Torfowiska Węglanowe”,  

 zagrożenie dla walorów środowiska krajobrazowego objętego Chełmskim Obszarem Chronionego 
Krajobrazu, 
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 uwarunkowania dla zagospodarowania terenów zmiany planu wynikające z lokalizacji zabytków 
archeologicznych (stanowisk archeologicznych) oraz sąsiedztwa założenia pałacowo-parkowego  
w Srebrzyszczach wpisanego do rejestru zabytków. 

 
Jak wykazano w prognozie, realizacja nowych inwestycji w granicach terenów objętych zmianą 

planu będzie wiązała się z przede wszystkim z negatywnym wpływem na środowisko, rozumianym jako 
oddziaływanie zauważalne lecz niepowodujące naruszenia standardów środowiskowych.  
Realizacja ustaleń zmiany planu wiązać się będzie w szczególności ze zmianami w środowisku 
polegającymi na: 
 przekształceniu rzeźby terenu - niwelacja terenów, niszczenie struktury wierzchniej warstwy 

pokrywy glebowej oraz istniejącej szaty roślinnej w wyniku prowadzonych robót ziemnymi, 
związanych z realizacją obiektów budowlanych i trwałego zainwestowania terenu oraz eksploatacją 
kopalin; 

 zwiększonej emisji zanieczyszczeń do powietrza pochodzących z prowadzonej działalności 
produkcyjnej oraz emisji hałasu komunikacyjnego i z zakładów produkcyjnych, powstawanie 
zwiększonej ilości ścieków i odpadów komunalnych, a także odpadów pochodzących z działalności 
produkcyjnej, usługowej i zagrodowej oraz zwiększenie zapotrzebowanie na wodę; 

 zniszczeniu istniejącej szaty roślinnej w wyniku prowadzonych robót ziemnych i trwałego 
zainwestowania terenów, 

 zmianach w krajobrazie - w przypadku farm fotowoltaicznych, inwestycji obejmujących znaczne 
powierzchnie terenu, stanowiących znaczący horyzontalny element krajobrazu. 

 
Projekt planu stanowi ramy dla realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać  

na środowisko, wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 10 września 2019 roku  
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko [Dz. U. 2019, poz. 1839] tj.: 
 zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz  

z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż: a) 0,5 ha na obszarach 
objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia  
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa 
w art. 6 ust. 1 pkt 1–3 tej ustawy, b) 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a, 

 wydobywanie kopalin ze złoża metodą odkrywkową obszaru górniczego o powierzchni większej 
niż 2 ha lub o wydobyciu większym niż 20 000 m3 na rok. 

 
Projekt planu restrykcyjnie określa zasady ochrony środowiska, których przestrzeganie 

powinno stanowić wystarczającą gwarancję dochowania normatywnych wartości stanu i jakości 
środowiska. Dodatkowo w prognozie zaproponowano rozwiązania w zakresie zminimalizowania 
negatywnych oddziaływań.  
 

Realizacja ustaleń planu wiązać się będzie również z pozytywnymi skutkami, w szczególności  
w odniesieniu do poprawy jakości życia mieszkańców, z uwagi na rozwój gospodarczy gminy. Rozwój 
pozarolniczych form działalności gospodarczej jest celem wyrażonym w strategii gminy, natomiast 
realizacja urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej  
100 kW, z zakresu fotowoltaiki wpisują się w politykę energetyczną i klimatyczną regionu, państwa  
i UE. Lokalizacja terenów przeznaczonych pod funkcje gospodarcze została oparta o szerokie analizy 
bilansu korzyści i strat. Istotną przesłanką była dobra dostępność komunikacyjna, bliskość sieci 
elektroenergetycznych najwyższych napięć, znaczne oddalenie od zwartych terenów zabudowy, 
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oddalenie od obszarów prawnej ochrony przyrody i poza wyznaczonym w studium systemem 
przyrodniczym gminy oraz poza obszarami gruntów wysokich klas bonitacyjnych, pretendowanych do 
upraw rolniczych. Niewielki fragment zmiany planu – przeznaczony pod lokalizację elektrowni 
fotowoltaicznej, położony jest w Chełmskim Obszarze Chronionego Krajobrazu. Niska ingerencja  
w środowisko tego rodzaju inwestycji oraz położenie w skrajnej części OCK-u nie będzie powodowała 
szczególnie negatywnego wpływu na wartości przyrodniczo-krajobrazowe obszaru, jak też nie zakłóci 
integralności terenu z innymi obszarami o dominującej funkcji przyrodniczej. 
Podsumowując, nie przewiduje się oddziaływań znacząco negatywnych tj. powodujących 
zasadniczą zmianę określonych parametrów jakości środowiska, zagrożenia dla liczebności  
i bioróżnorodności gatunków, zagrożenia dla obszarów przyrodniczo i krajobrazowo cennych.  
Realizacja projektu ustaleń przedmiotowego dokumentu nie spowoduje znaczącego negatywnego 
oddziaływania na cele, przedmiot ochrony i integralność obszarów NATURA 2000. 
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AKTY PRAWNE 

1. Dyrektywa 2001/42/WE w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko; 
2. Dyrektywa 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie 

odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom 
wyrządzonym środowisku naturalnemu; 

3. Dyrektywa 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia 
publiczne i prywatne na środowisko; 

4. Dyrektywa Rady Europy w sprawie ochrony dziko żyjących ptaków (2009/147/EW); 
5. Dyrektywa Rady Europy w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory 

(92/43/EWG); 
6. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości 

znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do 
zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U. 2016 
poz. 138); 

7. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 
2020, poz. 10); 

8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 9 października 2019 
r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych  
i jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. 2019 poz. 2147); 

9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14.06.2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 
hałasu w środowisku (tj. Dz. U. 2014, poz. 112);  

10. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z  12 lipca 2019 r. w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić 
przy wprowadzeniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzeniu wód opadowych lub 
roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311);  

11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. w sprawie poziomów niektórych 
substancji w powietrzu (Dz. U. 2019 poz. 1931);  

12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej 
roślin (Dz. U z 2014 r., poz. 1409); 

13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej 
zwierząt (Dz. U z 2016 r. poz. 2183); 

14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych 
poziomów (Dz. U. 2019 poz. 2448);  

15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie rodzajów działań 
naprawczych (Dz. U. 2016 poz. 1396);  

16. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie dokonywania oceny 
poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. 2018 poz. 1119);  

17. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w prowadzenia oceny 
zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. 2016 poz. 1395);  

18. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019  poz. 1839);  

19. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 
roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 
2012, poz. 463); 

20. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020 
poz. 293, z późn. zm.); 
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21. 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 (t.j. 
2020 poz. 283); 

22. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.  Dz. U. 2020,  poz. 1219, z późn. 
zm.); 

23. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2020 poz. 310, z późn. zm.); 
24. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r . o odpadach (t.j. Dz. U. 2020 poz. 797, z późn. zm.); 
25. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (tj. Dz. U. 

2019 poz. 1862, z późn. zm.); 
26. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2020 poz. 55, z późn. zm.);  
27. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. 2020 poz. 

282, z późn. zm.); 
28. Ustawa z dnia 28  września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1463); 
29. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j.  Dz. U. 2017 poz. 1161); 
30. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków (t.j. Dz. U. 2020 poz. 2028). 
31. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. z 2020 r. poz. 261, z późn. 

zm.). 
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