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1. WPROWADZENIE 
 

Przedmiotem opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów eksploatacji kopalin w obrębie Henrysin, gmina 
Chełm, opracowywanego na podstawie Uchwały Nr XXV/217/2020 Rady Gminy Chełm z dnia 29 
października 2020 roku. Zakres opracowania planu dotyczy terenu położonego w obrębie 
ewidencyjnym Henrysin i obejmuje działki ozn. nr ewid.: 86/1, 86/2, 101, 102/1, 102/4, 102/5, 102/6  
i 89. 
  

Granice opracowania projektu planu 

 

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

Obszar opracowania projektu planu na tle obowiązującego planu 
 

 

Źródło: http://chelm.e-mapa.net/ 
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Obszar opracowania projektu planu  

 

 

Zakres zmiany planu dotyczy wyznaczenia nowych terenów eksploatacji kopalin, zgodnie  
z lokalizacją udokumentowanego złoża piasku, wskazaną w dokumentacji geologicznej w kat. C1 złoża 
kruszywa naturalnego „Henrysin” (obejmującego działki o nr 86/1, 86/2 oraz częściowo działki  
o nr ewid. 102/1, 102/2 i 102/4 – obręb Henrysin) oraz zgodnie z kierunkami rozwoju określonymi  
w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Chełm. 
 

2. PODSTAWA PRAWANA 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 2021 r. poz. 247). 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 udziały społeczeństwa w postępowaniu.  
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),  
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 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),  

 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.411.29.2020.DB z dnia 11 grudnia 2020 roku oraz z Państwowym 
Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Chełmie – pismo znak: NS-NZ.700-127/20 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 na 
korytarze ekologiczne i powiazania między obszarami chronionymi, 

- zidentyfikować i ocenić przewidywane znaczące oddziaływanie wynikające z projektowanego 
przeznaczenia terenu, w tym na: 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 być w oparciu o aktualne dane dotyczące występowania gatunków chronionych i ich 
siedlisk na terenie gminy oraz powinna zanalizować i ocenić wpływ na nie, uwzględniając 
kumulowanie się oddziaływań; dotyczy to głównie gatunków i  siedlisk związanych z obszarami 
podmokłymi i o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarami pól, łąk, nieużytków, lasów oraz 
ciekami wodnymi na obszarze projektowanych zmian i w ich otoczeniu, 

- uwzględnić analizy przeprowadzone na potrzeby opracowania ekofizjografii problemowej w celu 
oceny oddziaływania projektowanej zmiany na gatunki zwierząt i siedliska oraz obszary chronione, 
w tym obszary Natura 2000, na korytarze ekologiczne międzynarodowe, krajowe oraz powiązania 
przyrodnicze, 

- przeanalizować realizację zabudowy na terenach potencjalnie konfliktowych z możliwością jej 
wyłączenia z terenu inwestycji tj. terenów obejmujących cieki wodne, tereny podmokłe, 
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zakrzaczenia i zadrzewienia, siedliska przyrodnicze będące potencjalnym miejscem występowania 
rzadkich gatunków roślin, zwierząt i grzybów pomiędzy siedliskami, 

- przeanalizować i ocenić wpływ projektowanego zagospodarowania terenu na krajobraz, w tym 
krajobraz kulturowy, należy przeprowadzić analizę przewidywanych oddziaływań na wartości 
krajobrazowe i turystyczne opracowywanego dokumentu, ze szczególnym uwzględnieniem 
konieczności ochrony walorów krajobrazowych, punktów widokowych, przedpól ekspozycji i osi 
widokowych oraz przeprowadzić analizę oddziaływania widokowego planowanego 
zagospodarowania terenu, 

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

- przeanalizować i ocenić wpływ projektowanych zmian na wody GZWP 407 Niecka Lubelska (Chełm-
Zamość), 

- przeanalizować i ocenić w oparciu o dokumentację hydrogeologiczną możliwość lokalizacji 
planowanych inwestycji na obszarach wyznaczanych w sporządzanym dokumencie, 

- przeanalizować i ocenić wpływ projektowanych zmian na możliwość spełnienia celów 
środowiskowych dla jednolitych części wód podziemnych i powierzchniowych, określonych  
w „Planie gospodarowania wodami w obszarze dorzecza Wisły”, Ramowej Dyrektywy Wodnej  
i ustawy Prawo Wodne, 

- przeanalizować i ocenić wpływ realizacji ustaleń projektu dokumentu na zmiany klimatyczne oraz 
różnorodność biologiczną; jednocześnie należy rozważyć czy przewidywane zmiany warunków 
klimatycznych i środowiskowych będą miały wpływ na realizację projektowanego dokumentu, 

- przeanalizować, czy ustalenia projektu planu uwzględniają cele i kierunki adaptacji do zmian 
klimatu, o których mowa w Strategicznym planie adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na 
zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 opracowanym przez Ministerstwo 
Środowiska, 

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

- przedstawić rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą 
negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji 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 zakresie oddziaływania na ludzi i otoczenie poprzez emisję hałasu, wpływu 
na wody gruntowe, powierzchniowe, powietrze i ziemię 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 dotyczącą projektu miejscowego planu sporządzono w oparciu o dostępne materiały, 
publikacje mapowe, literaturę oraz własne obserwacje terenowe. 
Opracowanie wykonano na podstawie: 

 wizji terenu, 
 analizy projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów eksploatacji 

kopali w obrębie Henrysin, gmina Chełm, 
 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 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. INFORMACJA O ZAWARTOŚCI, GŁÓWNYCH CELACH PROJEKTU 
MIEJSCOWEGO PLANU ORAZ JEGO POWIĄZANIACH Z INNYMI 
DOKUMENTAMI 

 

6.1.  CEL I ZAKRES MIEJSCOWEGO PLANU  
 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym celem 
opracowania miejscowego planu jest ustalenie przeznaczenia terenów, rozmieszczenia inwestycji celu 
publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu.  

Ustalenia planu dotyczą przeznaczenia terenów pod obszary i tereny górnicze, związane  
z eksploatacją złoża piasku. 

Projekt miejscowego planu sporządzony został w oparciu o uwarunkowania wewnętrzne  
i zewnętrzne oraz potrzeby lokalne oraz z zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Chełm przyjętego Uchwałą Nr XXIV/221/2012 Rady Gminy 
Chełm z dnia 28 grudnia 2012 roku, z późniejszymi zmianami, w którym to analizowane nieruchomości 
stanowią tereny powierzchniowej eksploatacji złóż surowców mineralnych – obszary i tereny górnicze 
oraz tereny rolnicze.  

Projekt miejscowego planu obejmuje działki ozn. nr ewid. 86/1, 86/2, 101, 102/2, 102/4, 102/5, 
102/6 i 89, które ewidencyjnie stanowią: grunty orne RIVb, RV i RVI oraz lasy LsVI. 

 
Użytki gruntowe w granicach obszaru planu 

 

 
Źródło: IntraEWID (webewid.pl) 
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W projekcie zmiany planu, który składa się z części ustaleń planu oraz graficznej (rysunek planu  
w skali 1:1000) określono:  

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych 
zasadach zagospodarowania;  

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;  
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu;  
4) zasady kształtowania krajobrazu;  
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków; 
6) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na 

podstawie odrębnych przepisów; 
7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;  
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 

zakazu zabudowy;  
9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;  
10) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;  
11) stawki procentowe służące naliczeniu opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.  
 
W zakresie ochrony środowiska, przyrody i kształtowania krajobrazu w projekcie planu ustalono:  
 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; 

 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;  

 w zakresie ochrony przed hałasem i drganiami obowiązuje zagospodarowanie terenów  
w sposób niepowodujący przekroczeń na terenach sąsiadujących stosownych norm, 
wskazanych w przepisach odrębnych; 

 w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym obowiązuje utrzymanie 
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie z przepisami 
odrębnymi; 

 w zakresie ochrony przed zanieczyszczeniami powietrza ustala się utrzymanie dopuszczalnych 
poziomów substancji w środowisku, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

  nakazuje się realizację ustaleń zawartych w obowiązujących planach gospodarki odpadami  
i programach ochrony środowiska; 

 dopuszcza się wycinkę drzew i krzewów wyłącznie w przypadkach występowania kolizji  
z planowanymi inwestycjami realizowanymi w ramach wyznaczonych w planie funkcji 
terenów, a także w innych przypadkach wynikających z przepisów odrębnych;  

 w granicach wyznaczonych terenów eksploatacji złóż kopalin obowiązuje nakaz zapewnienia 
powierzchni biologicznie czynnych, w tym w granicach pasów ochronnych obowiązujących na 
podstawie przepisów odrębnych;  

 w granicach wyznaczonych terenów eksploatacji złóż kopalin ustala się konieczność 
zachowania powierzchni przepuszczalnych w stopniu umożliwiającym infiltrację do gruntu 
wód opadowych i roztopowych na użytkowanym terenie oraz kształtowania terenu  
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i stosowania rozwiązań technicznych uniemożliwiających spływ wód na grunty sąsiednie,  
z dopuszczeniem przypadków wynikających z przepisów odrębnych, działalności zakładu 
górniczego i procesem odwadniania złoża; 

 sposób zagospodarowania terenów eksploatacji złóż kopalin w procesie ich rekultywacji po 
wyeksploatowaniu złóż powinien nawiązywać do otaczającego go krajobrazu polno-leśnego. 

 

6.2. POWIĄZANIA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU Z INNYMI DOKUMENTAMI 
 
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chełm dla terenów 

eksploatacji kopalin w obrębie Henrysin jest zgodny z ustaleniami obowiązującego Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chełm przyjętego Uchwałą  
Nr XXIV/221/2012 Rady Gminy Chełm z dnia 28 grudnia 2012 roku, z późniejszymi zmianami.  
W studium tereny wskazane zostały pod powierzchniową eksploatację złóż surowców mineralnych – 
obszary i tereny górnicze (PG). 
 

Zapisy projektu planu są także zgodne z ustaleniami dokumentów rangi regionalnej i lokalnej,  
w tym z: 

 Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego przyjęty Uchwałą Sejmiku 
Województwa Lubelskiego Nr XI/162/2015 z dnia 30 października 2015 r. to dokument określający 
kierunki zagospodarowania przestrzennego na szczeblu regionalnym.  

Zgodnie z PZPWL, w strukturze funkcjonalno-przestrzennej województwa lubelskiego gmina 
Chełm położona jest w obszarze rolniczej przestrzeni produkcyjnej w strefie gospodarki hodowlanej 
(podstrefa mozaikowa łąkowo-leśno-polna). W związku z tym przyjmuje się zasadę nadrzędności 
działań służących zachowaniu naturalnych wartości zasobów rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz 
zrównoważony rozwój gospodarki rolnej i funkcji towarzyszących. 

Gmina Chełm położona jest w wiejskim obszarze funkcjonalnym o znaczeniu 
ponadregionalnym uczestniczącym w procesach rozwojowych. PZPWL wskazuje dla tego obszaru 
następujące cele rozwoju zagospodarowania przestrzennego: 
 stworzenie warunków dla integracji funkcjonalnej z miastami – włączenie obszarów wiejskich 

otaczających miasta w procesy rozwojowe; 
 zwiększenie mobilności zawodowej i przestrzennej; 
 stworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości pozarolniczej; 
 dywersyfikacja sektorowa gospodarki rolnej. 

Gmina Chełm położona jest w przygranicznym obszarze funkcjonalnym o znaczeniu 
ponadregionalnym, w którym obowiązują ustalenia: 
 zwiększenie dostępności w relacjach krajowych i regionalnych (poprawa dostępu do usług, sieci 

transportowych i telekomunikacyjnych),  
 wzmocnienie funkcjonalne ośrodków miejskich,  
 rozwój sieci przejść granicznych i infrastruktury granicznej,  
 rozbudowa infrastruktury logistycznej.  
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W PZPWL w ramach obszarów funkcjonalnych o znaczeniu regionalnym dotyczących miejskiej 
polityki rozwoju wyróżnia się m.in. miejskie obszary funkcjonalne ośrodków subregionalnych, 
wskazane do wspólnego planowania rozwoju z gminami podmiejskimi w ich obszarach funkcjonalnych. 
Gmina Chełm została wskazana w dokumencie PZPWL jako miejski obszar funkcjonalny ośrodka 
subregionalnego miasta Chełm. Wg ustaleń zawartych w PZPWL miejski obszar funkcjonalny ośrodka 
subregionalnego traktuje się jako strefę istniejących lub wymagających kształtowania związków 
funkcjonalno - przestrzennych w układach organizacyjnych, infrastrukturalnych, przyrodniczych oraz 
społeczno-gospodarczych. Dodatkowo gmina Chełm położona jest w obszarze funkcjonalnym  
o znaczeniu regionalnym pn. „Łęczyńsko - chełmski okręg górniczo-energetyczny”. 
 

Wykorzystanie potencjału złóż kopalin do rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej 
stanowi o realizacji celów wynikających z PZPWL określonych dla rozwoju obszarów funkcjonalnych. 

Na obszarze objętym projektem planu miejscowego PZPWL nie wskazuje zadań i inwestycji 
celu publicznego o znaczeniu wojewódzkim.  
 

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

Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 została przyjęta Uchwałą 
Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 24 czerwca 2013 r. Dla gminy Chełm, w horyzoncie 2020 
roku, można odnieść następujące cele rozwoju: 
 wzmacnianie urbanizacji regionu, 
 restrukturyzacja rolnictwa oraz rozwój obszarów wiejskich, 
 selektywne zwiększanie potencjału wiedzy, kwalifikacji, zaawansowania technologicznego, 

przedsiębiorczości i innowacyjności regionu, 
 funkcjonalna, przestrzenna, społeczna i kulturowa integracja regionu. 

W SRWL wskazane zostały Obszary Strategicznej Interwencji (OSI), które stanowią przestrzenne 
odzwierciedlenie potencjałów i problemów rozwojowych, zidentyfikowanych na obszarze 
województwa. Stanowią one wyznacznik obszarów o szczególnych potencjałach rozwojowych,  
jak również obszarów problemowych o znaczeniu priorytetowym dla samorządu województwa. Gmina 
Chełm została wskazana jako OSI miast subregionalnych. W obszarze tym interwencja powinna służyć 
wzmocnieniu zróżnicowanych funkcji ponadlokalnych i wykorzystaniu wewnętrznego potencjału, 
rozbudowie wewnętrznych i zewnętrznych powiązań funkcjonalnych, w tym powiązań 
komunikacyjnych (np. poprzez rozwój systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego), kompleksowej 
rewitalizacji oraz zwiększeniu i poprawie dostępności do podstawowych usług publicznych, budowie 
funkcji współpracy transgranicznej. Dodatkowo Strategia wskazuje gminę Chełm jako OSI Obszar 
przygraniczny. Interwencja powinna obejmować działania zmierzające do wykorzystania potencjału 
obszaru przygranicznego i budowania funkcji obsługujących UE dla tworzenia warunków wzrostu 
społeczno – gospodarczego, przywrócenia miastom funkcji społecznych i gospodarczych  
z jednoczesnym wsparciem zasobów ludzkich i przedsiębiorczości. 

Projekt planu nie odnosi się bezpośrednio do strategii rozwoju województwa lecz stworzenie 
warunków przestrzennych dla rozwoju pozarolniczych działalności, stanowi o realizacji celów Strategii. 
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 Programem ochrony środowiska województwa lubelskiego na lata 2016-2019  
z perspektywą do 2023 

 
Priorytetowymi obszarami przyszłej interwencji w ramach Programu Ochrony Środowiska 

powinny być:   
 ochrona powietrza i klimatu - w zakresie ograniczenia niskiej emisji pyłów i poprawy jakości 

powietrza;   
 ochrona przed zagrożeniem hałasem - w zakresie ograniczenia narażenia mieszkańców na 

ponadnormatywny hałas drogowy;   
 gospodarowanie wodami - w zakresie poprawy jakości oraz ilości wód powierzchniowych  

i podziemnych;   
 gospodarka wodno-ściekowa - w zakresie efektywnych rozwiązań dla gromadzenia  

i oczyszczania ścieków w zabudowie rozproszonej.  
 

W zakresie możliwym do realizacji na poziomie gminy, w/w działania uwzględnione zostały  
w zapisach projektu miejscowego planu poprzez ustalenia w zakresie zasad ochrony środowiska, 
przyrody i krajobrazu. 
 

 Strategia Rozwoju Gminy Chełm na lata 2021 – 2026 z perspektywą do roku 2030 

W strategii określone zostały cele strategiczne i operacyjne. W kontekście planowanej zmiany 
miejscowego planu istotny pozostaje Cel strategiczny 2: Utrzymanie dotychczasowego tempa rozwoju 
gospodarczego gminy Chełm, uszczegółowiony celami operacyjnymi: 
2.1. Rozwój nowoczesnego i ekologicznego rolnictwa oraz pozarolniczych form działalności 
gospodarczej 
2.2. Wspieranie istniejących przedsiębiorstw, przy jednoczesnym zwiększeniu atrakcyjności 
inwestycyjnej gminy 
2.3. Wykorzystanie potencjały turystycznego gminy w rozwoju gospodarczym 
2.4. Wzmocnienie współpracy gospodarczej w ramach ChOF. 
  

 Strategią Rozwoju Chełmskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2015 – 2020 z perspektywą 
do roku 2030    

Strategia Rozwoju Chełmskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2015-2020 (z perspektywą  
do 2030 roku) została przyjęta Uchwałą NR IX/82/2015 Rady Gminy Chełm z dnia 30 czerwca 2015 rok. 
Chełmski Obszar Funkcjonalny obejmuje 3 jednostki administracyjne tj. miasto Chełm, gminę wiejską 
Chełm oraz gminę Kamień. Bardzo istotne dla rozwoju ChOF są przyjęte cele strategiczne będące 
priorytetowymi obszarami interwencji, w ramach których będą podejmowane działania, służące 
rozwojowi obszaru funkcjonalnego w długofalowej perspektywie poprzez realizację celów 
operacyjnych. Dokument wyznacza 2 obszary strategiczne:  

 Obszar strategiczny 1: Wspieranie rozwoju i poprawa pozycji konkurencyjnej ChOF; 

 Obszar strategiczny 2: Aktywne i nowoczesne społeczeństwo. 
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Projekt Planu wpisuje się w realizację 1 obszaru strategicznego: Wspieranie rozwoju i poprawa 
pozycji konkurencyjnej ChOF poprzez cel strategiczny 1.3: Planowanie przestrzeni przygotowanie 
terenów pod działania rozwojowe. 

 

7. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA STANU ZASOBÓW ŚRODOWISKA 
NATURALNEGO I KULTUROWEGO TERENÓW OBJĘTYCH PROJEKTEM 
PLANU 

 
7.1. POŁOŻENIE, UŻYTKOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 

Obszar objęty sporządzeniem miejscowego planu położony jest w północno-zachodniej części 
gminy Chełm, w obrębie Henrysin, bezpośrednio przy granicy z gminą Rejowiec. 
 

Struktura użytkowania gruntów w granicach planu  
i w jego bezpośrednim sąsiedztwie 

 

Źródło: na podstawie https://chelmski.webewid.pl:4444/IntraEwid 
 

W granicach planu występują grunty orne oraz lasy prywatne. Taki rodzaj użytkowania gruntów 
występuje też w sąsiedztwie obszaru objętego analizą. Na terenie gminy Rejowiec znajduje się 
wyrobisko kopalni piasku o powierzchni ok. 1 ha. Najbliższa zabudowa zlokalizowana jest w odległości 
ok. 370 m na północ (w miejscowości Podgórze). 
 

7.2. POŁOŻONIE FIZYCZNOGEOGRAFICZNE I RZEŹBA TERENU 
 

Według regionalizacji fizyczno – geograficznej Polski (J. Kondracki, 1988 r.), obszar analizy 
położony jest w obrębie mezoregionu Pagóry Chełmskie i makroregionu Polesie Wołyńskie. Obszar 
charakteryzują wzniesienia zbudowane z górnokredowych skał węglanowych, pokrytych „czapami” 
trzeciorzędowych piasków, które jako odporniejsze na wietrzenie utworzyły ostańcowe pagóry. 
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Pod względem geomorfologicznym omawiany teren stanowi wzniesienie kredowe z pokrywą 
osadów trzeciorzędowych mioceńskich. Rzędne terenu wahają się w granicach 245 m n.p.m.  
w południowo-zachodniej części terenu do  260 m n.p.m. w części północnej terenu. 
 

Hipsometria na terenie objętym planem 

 

Źródło: na podstawie http://chelm.e-mapa.net/ 

 

7.3. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI GRUNTOWE 
 

W budowie geologicznej gminy Chełm biorą udział osady górnokredowe wykształcone jako 
opoki w rejonie wyniesień i głębiej zalegająca na całym obszarze kreda pisząca oraz osady 
czwartorzędowe (piaszczysto-gliniaste), występujące nad osadami kredowymi. Strop osadów 
węglanowych (opoki i kredy piszącej) jest zwietrzały i tworzy zwietrzelinę gliniastą i kamienistą, która 
jest wrażliwa na zmiany temperatury i wilgotności i jest gruntem wysadzinowym. Na analizowanym 
terenie osady kredowe przykryte są osadami mioceńskimi, wykształconymi jako piaski ze zlepieńcami 
muszlowymi i piaskowcami o miąższości do kilkunastu metrów. 

Poziom wód gruntowych na analizowanym terenie występuje na głębokości poniżej 10 m. 
Potencjalne wydajności możliwe do uzyskania z pojedynczych studni wynoszą w granicach  
15-30 m3/godzinę. 
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Wyrys z mapy geośrodowiskowej 

 

 
 

7.4. ZŁOŻA UDOKUMENTOWANE KOPALIN ORAZ OBSZARY I TERENY GÓRNICZE 
 

Teren analizowany położony jest w granicach udokumentowanego złoża węgla kamiennego – 
Chełm II. Ponadto w granicach terenu objętego opracowaniem miejscowego planu udokumentowane 
zostało złoże Henrysin. Złoże piasków poza piaskami szklarskimi zostało szczegółowo rozpoznane, 
powierzchnia złoża wynosi 6,52 ha (Pole A – 3,9205 ha, Pole B – 1,6901 ha, Pole C – 0,8910 ha). Średnia 
miąższość złoża wynosi 6,57 m (od 2 do 12,30 m). Udokumentowane zasoby bilansowe złoża 
oszacowane zostały na 657,14 tys. ton. 

W sąsiedztwie terenów złoża Henrysin, na terenie gminy Rejowiec, znajduje się złoże 
Wereszcze Duże – złoże piasku i gliny (kopalina towarzysząca). Złoże o powierzchni 2,82 ha rozpoznane 
zostało szczegółowo. Udokumentowane zasoby geologiczne piaski oszacowano na 276,22 tys. ton, 
natomiast gliny na 42,42 tys. ton. 
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Złoże Wereszcze Duże wpisane zostało do rejestru obszarów górniczych – OG 10-3/11/1029. 

 

Złoża kopalin 

 

Źródło: http://geoportal.pgi.gov.pl/ 

 

7.5. WODY POWIERZCHNIOWE 
 

Zgodnie z podziałem hydrograficznym kraju, teren objęty projektem planu położony jest  
w obszarze dorzecza rzeki Bug, w zlewni rzeki Uherka (III rzędu). W obszarze zmiany planu oraz  
w jego sąsiedztwie nie występują cieki wodne oraz zbiorniki powierzchniowe. W odległości ok. 1,2 km 
na zachód przepływa rzeka Garka, dopływ rzeki Uherki. 

Zgodnie z podziałem kraju na jednolite części wód powierzchniowych (JCWP) obszar objęty 
projektem planu znajduje się w obrębie JCWP Uherka od źródeł do Garki (PLRW2000232663449). 
Powierzchnia zlewni wynosi 228,7 km2. 

 

7.6. WODY PODZIEMNE 
 

Pod względem hydrologicznym obszar analizy położony jest na obszarze występowania 
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) Nr 407 Niecka Lubelska Chełm – Zamość, dla którego 
przewiduje się ustanowienie obszaru ochronnego. Obszar analizy znajduje się w Obszarze Najwyższej 
Ochrony. Obszar planu znajduje się w obrębie JCWPd nr PLGW200091. Teren objęty planem nie jest 
położony w strefie ochrony ujęć wód podziemnych. 
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Obszar objęty analizą znajduje się w obrębie jednostki hydrogeologicznej oznaczonej 
symbolem 6aCr3II. Użytkowy poziom wodonośny, wykształcony w utworach kredowych przykryty jest 
warstwą piasków i żwirów, niestanowiących dobrej izolacji przed przedostawaniem się zanieczyszczeń 
do wód podziemnych. Wydajność potencjalna studni wierconej wynosi na tym obszarze od 30 do 50 
m3/24h.  

 

7.7. GLEBY 
 

Jakość i struktura gleb uwarunkowana jest głównie litologią podłoża, głębokością do wody 
gruntowej i rzeźbą terenu. W obszarze opracowania gleby wytworzone zostały na podłożu skał 
węglanowych, są to piaski osadów mioceńskich. W obszarze opracowania występujące gleby zostały 
sklasyfikowane pod względem bonitacji jako RIVb , RV i RVI tj. gleby średnio korzystne dla produkcji 
rolnej.  
 

7.8. KLIMAT 
 

Klimat w rejonie gminy Chełm charakteryzuje się przewagą wpływów kontynentalnych oraz 
silnym wpływem wyżyn. Klimat gminy charakteryzuje się długim latem, długą i chłodną zimą, wysoką 
amplitudą roczną wynoszącą 24 °C. Średnia temperatura w roku wynosi 7,0 °C. Średnia suma opadów 
wynosi 593 mm, roczne usłonecznienie wynosi ok. 1600 godzin. W ciągu roku występuje ok. 128 dni  
z przymrozkami. Okres wegetacyjny trwa w tym rejonie 200-210 dni. Średnia roczna wilgotność wynosi 
80%. Stosunki wietrzne modyfikowane są przez doliny rzeczne i kompleksy leśne. Przeważają wiatry  
z kierunku południowo - zachodniego i południowo - wschodniego, najmniej jest wiatrów północnych, 
północno-zachodnich i północno-wschodnich. Średnia ważona prędkość wiatru wynosi 4,8 m/s. 

Na terenie gminy występuje znaczne zróżnicowanie klimatów lokalnych modyfikowanych przez 
rzeźbę terenu, wody, zagospodarowanie terenu, roślinność. Najkorzystniejsze warunki termiczno - 
wilgotnościowe i solarne występują na zboczach o ekspozycji południowej, południowo-wschodniej  
i południowo-zachodniej oraz na terenach wyniesionych, dostatecznie przewietrzonych. Niekorzystne 
warunki klimatu lokalnego występują w dolinach rzek i obniżeniach terenowych o płytkim zaleganiu 
wód gruntowych. Następuje tu akumulacja oziębionego powietrza, występują częste inwersje 
termiczne, przymrozki i mgły.  

Obszar objęty planem znajduje się na wzniesieniu o ekspozycji północnej i zachodniej,  
o dobrych warunkach przewietrzania i o korzystnym stanie higieny atmosfery, co wiąże się z brakiem 
istotnych źródeł zanieczyszczeń powietrza i emisji hałasu.  
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7.9. SZATA ROŚLINNA 
 

Roślinność potencjalna  

Na podstawie mapy Potencjalna roślinność naturalna Polski (Jan Marek Matuszkiewicz) 
wynika, że na terenie objętym projektem planu panującym typem roślinności potencjalnej, jaka 
mogłaby zapanować w warunkach nieskrępowanej sukcesji ekologicznej jest bór sosnowy (Querco-
Pinetum) oraz grąd subkontynentalny (Tilio Carpinetum). 

 

Źródło: Potencjalna roślinność naturalna Polski IGiPZ PAN, Warszawa, 2008 

 
Roślinność rzeczywista  

Analizowany teren stanowią grunty użytkowane rolniczo – grunty orne oraz nieużytki porosłe 
rozproszonym drzewostanem (samosiejki). W północnej części terenu objętego zmianą planu znajduje 
się las o siedlisku boru mieszanego świeżego (BMŚW), z dominującymi gatunkami sosny i dębu. Jest to 
las młody - 10 letni. Teren lasu wchodzący w obszar objęty planem wykazuje ciągłość z terenami 
leśnymi, przechodząc na wschód w duży kompleks lasów Zawadówki i Lasów Janowskich. 

 

7.10. FAUNA 
 

Teren objęty opracowaniem planu stanowi obszar o charakterze rolniczym oraz 
nieużytkowany, porosły zadrzewieniami. Na północny-wschód od terenu znajduje się zabudowa 
miejscowości Podgórze, na południowy wschód (na terenie gminy Rejowiec) – teren kopalni piasku  
i dalej obszary leśne. Sam obszar planu nie stanowi miejsca siedlisk zwierząt, natomiast jako obszar 
położony pomiędzy doliną rzeki Garki a dużymi kompleksami lasów stanowić on może miejsce 
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przemieszczania się różnych gatunków zwierząt, dla których głównym siedliskiem pozostają obszary 
lasów. Teren planu nie graniczy z obszarami ochrony siedlisk Natura 2000. 

 

7.11. POWIĄZANIA PRZYRODNICZE 
 

Największe predyspozycje do kształtowania powiązań przyrodniczych mają tereny związane  
z dolinami rzek. System przyrodniczy gminy tworzą: 

 doliny rzek – stanowiące korytarze ekologiczne oraz istotny element zasobów 
środowiskowych; 

 kompleksy leśne, pełniące rolę obszarów węzłowych; 

 zieleń łąkowa, śródpolne zarośla i roślinność łęgowa, 

 zieleń przydomowa i pól uprawnych - uzupełniająca system przyrodniczy. 

Teren objęty planem nie jest położony w granicach obszarów pełniących dominującą funkcję 
przyrodniczą. Korytarz ekologiczny rangi lokalnej tworzy natomiast niewielki fragment lasu  
w północnej części terenu objętego planem, który w projekcie planu wyłączony został z działalności 
kopalnianej i utrzymuje funkcje terenów leśnych. 

 

7.12. OCHRONA PRZYRODY 
 

W granicach obszaru objętego miejscowym planem nie znajdują się obszary chronione,  
o których mowa w ustawie o ochronie przyrody. 

Najbliżej położonymi obszarami prawnej ochrony przyrody są: 
- Obszar Natura 2000 PLH060064 Nowosiółki (Julianów) – ok. 3,8 km 
- Obszar Natura 2000 PLH060024 Torfowisko Sobowice (ostoja siedliskowa) oraz rezerwat 

przyrody „Torfowisko Sobowice” – ok. 4,2 km 
- Pawłowski Obszar Chronionego Krajobrazu – ok. 4,8 km. 
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Teren objęty planem na tle obszarów chronionych 
 

 
Źródło: na podstawie https://mapy.geoportal.gov.pl/ 
 
 

7.13. OCHRONA ŚRODOWISKA KULTUROWEGO 
 

Pod względem krajobrazowym, obszar objęty planem cechuje się przeciętnymi walorami, jest 
to obszar rolniczy, oddalony od jakiejkolwiek zabudowy i sąsiadujący z terenem górniczym (w gminie 
Rejowiec).  

Na terenie objętym planem nie występują zabytki wpisane do rejestru lub gminnej  
i wojewódzkiej ewidencji zabytków.  
 
 

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

 

Stan środowiska jest pochodną działalności człowieka oraz zachodzących w środowisku 
procesów naturalnych. 

W wyniku działalności człowieka do środowiska emitowane są różne zanieczyszczenia: pyłowo-
gazowe, ciekłe, stałe, których ilość, stan i skład decydują o stopniu zanieczyszczenia poszczególnych 
elementów środowiska. Zanieczyszczenia naturalne są związane z procesami zachodzącymi w skorupie 
ziemskiej, erozją gleb, procesami gnilnymi. 
 
Powietrze atmosferyczne 

Źródła informacji na temat jakości powietrza pochodzą głównie z raportów Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie. Jak wynika z danych WIOŚ w Lublinie, strefę lubelską, 
według kryterium ochrony zdrowia, zaliczono do klasy C z uwagi na przekroczenia 24-godzinnych 
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stężeń pyłu PM10, średniorocznych stężeń PM2,5 i benzo/a/pirenu w pyle PM10. Główną przyczyną 
wysokich stężeń tego rodzaju zanieczyszczeń jest emisja z procesów grzewczych opartych na węglu,  
w tym tzw. niska emisja z indywidualnego ogrzewania budynków. Drugą przyczyną są niekorzystne 
warunki klimatyczne, rozumiane jako wystąpienie szczególnie niekorzystnej sytuacji meteorologicznej 
z punktu widzenia zanieczyszczenia powietrza. Dodatkowymi przyczynami są emisja z zakładów 
przemysłowych, ciepłowni oraz emisja komunikacyjna. W strefie lubelskiej istotny udział ma emisja  
z rolnictwa (uprawy). 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. Gorzej sytuacja wygląda w zakresie benzo/a/pirenu w pyle 
zawieszonym PM10. Przekroczenia tego rodzaju związkami chemicznymi zanotowano również na 
terenie gminy.  

 
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. Teren objęty ustaleniami planu położony jest w jednostce 
jednolitej części wód powierzchniowych PLRW2000232663449 Uherka od źródeł Garki. 
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źródło: na podstawie Programu Gospodarki Wodnej dorzecza Wisły 

 
Głównym źródłem zanieczyszczenia wód powierzchniowych są zanieczyszczenia zawarte  

w spływach powierzchniowych z terenów zurbanizowanych, nieuporządkowana gospodarka ściekowa 
w  jednostkach osadniczych oraz nieumiejętne nawożenie mineralne i organiczne.  
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Potencjalne zagrożenie zanieczyszczeniem od powierzchni terenu wykazują występujące  
w osadach kredowych wody podziemne głównego poziomu wodonośnego, z uwagi na brak warstwy 
izolującej. Szczelinowy charakter skał kredowych sprzyja pionowej migracji zanieczyszczeń do wód 
podziemnych. Istniejące zagospodarowanie terenu objętego planem nie stwarza obecnie zagrożenie 
zanieczyszczenia wód zbiornika GZWP – nie występują tu istotne ogniska zanieczyszczeń. Teren 
stanowią w części grunty użytkowane rolniczo, w części są to nieużytki. 

W podziale na jednolite części wód podziemnych, obszar planu położony jest w granicach 
JCWPd nr PLGW200091,  której wody pod względem stanu chemicznego i ilościowego oceniono jako 
dobre. Za dominującą presję na wody uznano oddziaływanie terenów rolniczych (nawożenie) oraz 
niezorganizowaną gospodarkę wodno-ściekową na obszarach wiejskich. 
 
Powierzchnia ziemi 

Na terenie gminy największe zagrożenie dla jakości gleb stwarza nadmierne stosowanie 
nawozów sztucznych i środków ochrony roślin. Dodatkowo gleby w pasach drogowych tras 
komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu, znajdują się pod wpływem zanieczyszczeń 
komunikacyjnych tj.: metali ciężkich, chlorków i fenoli. W obszarze planu nie występują źródła 
zanieczyszczeń, stwarzających potencjalne zagrożenie dla gleb. 

Czynnikami kształtującymi nasilenie erozji wietrznej i wodnej są: podatność materiału 
glebowego na wywiewanie, wilgotność gleby, prędkość wiatru, położenie w terenie, czas i sposób 
prowadzenia zabiegów uprawowych oraz stopień pokrycia roślinnością. Występuje tu deflacja średnia, 
powyżej 15 t/ha/rok.  
 Na terenie objętym planem nie występują przekształcenia powierzchni ziemi, spowodowane 
działalnością człowieka, natomiast w sąsiedztwie (na terenie gminy Rejowiec) znajduje się czynna 
kopalnia piasku. Przewidziany w planie sposób zagospodarowania terenu objętego planem tj. pod 
funkcje terenów i obszarów górniczych, wiązać się będzie ze znacznym i trwałym przekształceniem 
powierzchni ziemi. Po eksploatacji i rekultywacji struktura powierzchni zostanie zmieniona w stosunku 
do stanu zerowego. 
 
Biosfera 

Obszarami nagromadzeń cennej roślinności na terenie gminy są kompleksy leśne, obszary 
siedliskowe obszarów Natura 2000 oraz doliny rzek. Szczególnym zagrożeniem dla zmiany składu 
gatunkowego i utraty wartości przyrodniczych są zmiany stosunków wodnych oraz przekształcenia 
antropologiczne (zagospodarowanie, wycinka drzew, zaśmiecanie i niszczenie zbiorowisk). Lasy 
zagrożone są natomiast na degradację przez czynniki biotyczne i abiotyczne.  

W obszarze objętym planem nie występują szczególnie cenne siedliska roślin – w tym rzadkich 
i chronionych gatunków. Fragment lasu w północnej części terenu stanowi siedliska boru mieszanego 
świeżego (BMŚW). Takie siedliska cechują się niską odpornością na degradujące czynniki.  

W stosunku do najcenniejszych obszarów nagromadzeń roślin tj. obszarów siedliskowych 
Natura 2000, na podstawie identyfikacji istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania stanu 
ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin – nie stwierdzono zagrożeń wykraczających poza 
obszar ochronny.  
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Klimat lokalny 
Hałas 

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 (samochodowy, kolejowy  
i lotniczy). W obszarze objętym zmianą planu oraz w jego otoczeniu nie występują znaczące źródła 
hałasu. Jednocześnie w obszarze i sąsiedztwie terenu wskazanego w planie pod zmianę przeznaczenia 
nie występuje zabudowa chroniona akustycznie na podstawie przepisów prawa. 
 
Projektowanie elektroenergetyczne 

W granicach planu nie występują źródła pól elektroenergetycznych.  
Na podstawie przeprowadzonych pomiarów przez WIOŚ w Lublinie nie stwierdzono istnienia 

również obszarów z przekroczeniami dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych  
w środowisku na terenie całej gminy Chełm. Prognozy wskazują na dotrzymanie obowiązujących norm 
środowiskowych także w najbliższych latach. 

 

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

 
W sytuacji braku realizacji ustaleń projektu planu (wariant zerowy) stan środowiska na terenie 

objętym analizą nie ulegnie zmianie. Teren prawdopodobnie w dalszym ciągu użytkowany będzie 
rolniczo, natomiast na gruntach nieużytków nastąpi prawdopodobny rozwój samoistnej roślinności. 

Antropopresja i przekształcenia naturalne związane będą z użytkowaniem rolniczym gleb 
(nadmiar nawozów i środków chemicznej ochrony roślin). 
 

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

 
W kontekście zmian w zagospodarowaniu przestrzennym terenu objętego zmianą planu, 

polegających na zagospodarowaniu terenu pod funkcje eksploatacji kopalin – złóż piasku, problemy 
ochrony środowiska dotyczyć mogą takich jego elementów, jak: 
 hydrosfera – z uwagi na położenie całego terenu objętego planem w obszarze Głównego 

Zbiornika Wód Podziemnych Nr 407 Chełm – Zamość, którego wody narażone są na 
zanieczyszczenia z uwagi na brak warstw izolujących i szczelinowy charakter skał kredowych; 
W trakcie eksploatacji kopalin niezbędne jest podjęcie działań zabezpieczających przed 
niekontrolowanym zanieczyszczeniem gleb oraz wód podziemnych; 

 rzeźba terenu – eksploatacja kopalin wiązać się będzie z przekształceniem pedosfery oraz  
z wyeksploatowaniem kopaliny;  
W myśl ustawy o ochronie środowiska: 
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- złoża kopalin podlegają ochronie polegającej na racjonalnym gospodarowaniu ich 
zasobami oraz kompleksowym wykorzystaniu kopalin, w tym kopalin towarzyszących, 

- eksploatację złoża kopaliny należy prowadzić w sposób gospodarczo uzasadniony, przy 
zastosowaniu środków ograniczających szkody w środowisku i przy zapewnieniu 
racjonalnego wydobycia i zagospodarowania kopaliny, 

- podejmujący eksploatację złóż kopaliny lub prowadzący tę eksploatację jest obowiązany 
przedsiębrać środki niezbędne do ochrony zasobów złoża, jak również do ochrony 
powierzchni ziemi oraz wód powierzchniowych i podziemnych, sukcesywnie prowadzić 
rekultywację terenów poeksploatacyjnych oraz przywracać do właściwego stanu inne 
elementy przyrodnicze; 

 krajobraz – zmiany w krajobrazie związane będą z przekształcenia rzeźby terenu; 
Ochrona krajobrazu polega na zachowaniu cech charakterystycznych danego krajobrazu. 
Teren objęty planem wraz z jego otoczeniem stanowi krajobraz otwarty polno-leśny. 
Powierzchniowa eksploatacja kopali wiązać się będzie z negatywnymi zmianami w krajobrazie 
i wymagać będzie przywrócenia jego walorów poprzez rekultywację terenu. Najwłaściwszym 
kierunkiem rekultywacji będzie kierunek polny lub leśny - zgodnie ze stanem przed 
eksploatacyjnym.   

 
 

11. 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 terenu objętego 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. 

 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 
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i poprawa stanu różnorodności biologicznej i krajobrazu, gospodarka odpadami w kierunku 
gospodarki o obiegu zamkniętym, przeciwdziałanie zmianom klimatu. 

 
Spójność projektu zmiany planu z powyższymi dokumentami przejawia się w szczególności poprzez 
zapisy planu dotyczące racjonalnego i kompleksowego wykorzystania kopaliny, zgodnie z udzieloną 
koncesją oraz przywrócenia walorów krajobrazowych poprzez rekultywację terenu – zgodnie  
z wymogami ustawy Prawo geologiczne i górnicze. 
 
 

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

 

12.1. IDENTYFIKACJA ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO WYNIKAJĄCYCH ZE  
ZMIANY W PRZEZNACZENIU TERENÓW 

 
W niniejszej prognozie ocenia się skutki mogące wynikać z projektowanego przeznaczenia 

terenów pod funkcje określone w projekcie planu miejscowego, które mogą wpływać na stan i jakość 
środowiska.  

Planowana eksploatacja kopalin, w myśl Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 
2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, mieści się w kategorii 
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko: 
„wydobywanie kopalin ze złoża metodą odkrywkową inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 27 lit. a: 
a) bez względu na powierzchnię obszaru górniczego: 

 na terenie gruntów leśnych lub w odległości nie większej niż 100 m od nich, 
 jeżeli w odległości nie większej niż 0,5 km od miejsca planowanego wydobycia kopalin metodą 

odkrywkową znajduje się inny obszar górniczy ustanowiony dla wydobywania kopalin metodą 
odkrywkową, 

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

 
Obszar wskazany w projekcie planu pod funkcje związane z eksploatacją piasku obejmuje 

powierzchnię ok. 9,0 ha. Odległość planowanej kopalni w stosunku do gruntów leśnych jest mniejsza 
niż 100 m, a dodatkowo w odległości mniejszej niż 0,5 km (ok. 45 m) znajduje się obszar górniczy 
Wereszcze Duże (o pow. 1,29 ha). 

Powyższe uwarunkowania stanowią o konieczności przeprowadzenia na etapie 
przedrealizacyjnym inwestycji oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia (jeśli będzie taka 
decyzja organów opiniujących) raportu o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

 
Realizacja ustaleń projektu planu wpływać będzie jedynie lokalnie na stan i jakość środowiska. 

Skutkiem eksploatacji kopalin będzie: 
 przekształcenie rzeźby terenu i wyeksploatowanie kopaliny, 
 zmiany w krajobrazie rolniczo-leśnym – do czasu zrekultywowania terenu, 
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 wzrost natężenia hałasu, wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza – związane z pracą maszyn 
eksploatujących kopalinę i samochodów transportujących urobek, 

 zniszczenie wierzchniej warstwy pokrywy glebowej – istniejącej szaty roślinnej, 
 wyłączenie terenu z bytowania i przemieszczania się zwierząt. 

 

 
12.2. PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA REALIZACJI PROJEKTU PLANU NA 

POSZCZEGÓLNE ELEMENTY ŚRODOWISKA NATURALNEGO 
 

Komponent 
środowiska 

Rodzaj, zasięg i skala oddziaływania 

Różnorodność 
biologiczna, 

zwierzęta, rośliny 

negatywne oddziaływanie krótkoterminowe, średnioterminowe, bezpośrednie, lokalne  
i ponadlokalne (gmina Rejowiec): 
 związane z robotami ziemnymi – w wyniku prac eksploatacyjnych zostanie zniszczona 

szata roślinna, w tym usunięte zostaną drzewa; po zakończeniu eksploatacji, po 
rekultywacji w kierunku rolnym lub leśnym, roślinność na tym terenie zostanie 
przywrócona, 

 eksploatacja kopalin spowoduje przemieszczenie się zwierząt butujących na tym terenie 
na obszary sąsiednie, 

 prace budowlane i uciążliwości akustyczne z nimi związane będą powodowały płoszenie 
zwierząt bytujących na terenach lasów sąsiadujących; 

pozytywne, długoterminowe, bezpośrednie oddziaływanie stałe będzie wynikiem zapisów 
planu dotyczących utrzymania funkcji leśnej dla działek zewidencjonowanych jako grunty 
leśne. 

Ludzie negatywnym oddziaływaniem bezpośrednim, krótkoterminowym lub średnioterminowym 
będzie: 
 zwiększenie emisji do powietrza zanieczyszczeń do powietrza (gazów, pyłów) na etapie 

prowadzenia eksploatacji, 
 emisja hałasu związanej z pracą maszyn na etapie eksploatacji oraz transportu urobku, 
pozytywnym, stałym, bezpośrednim, długookresowym oddziaływaniem będzie: 
 umożliwienie rozwoju działalności gospodarczej, co wpłynie na gospodarczo-społeczny 

rozwój gminy.  
Wody negatywnym oddziaływaniem bezpośrednim, krótkoterminowym lokalny i ponadlokalny 

(gmina Rejowiec) będzie: 
 obniżenie poziomu wód gruntowych na etapie robót eksploatacyjnych (wykopów), 
 potencjalne zanieczyszczenie wód substancjami ropopochodnymi na skutek awarii 

sprzętu budowlanego - w trakcie prowadzenia prac ziemnych. 
Powietrze oddziaływanie negatywne bezpośrednie, krótkoterminowe, średnioterminowe, okresowe, 

lokalne i ponadlokalne (gmina Rejowiec) w wyniku: 
 wzrostu natężenia ruchu samochodowego wywożącego urobek i pracy maszyn 

budowlanych na etapie eksploatacji kopalin powodujące emisję gazów, 
 emisja pyłów (cząstek kopalin) w trakcie robót wydobywczych. 

Powierzchnia 
ziemi 

oddziaływanie negatywne bezpośrednie, stałe, lokalne związane będzie z: 
 nieodwracalnym przekształceniem rzeźby terenu oraz w profilu glebowym – powstanie 

wyrobisk, 
 zniszczenie istniejących ekosystemów ze zbiorowiskami roślinności, mikroflory  

i mikrofauny, 
 potencjalne zanieczyszczenia gleb substancjami ropopochodnymi pochodzącymi  

z używanego sprzętu budowlanego. 
Krajobraz negatywne krótkoterminowe, średnioterminowe, bezpośrednie, lokalne i ponadlokalne 

(gmina Rejowiec) oddziaływania związane będzie z: 
- zmianą harmonijnego krajobrazu rolniczego na krajobraz przekształcony - wystąpią 
wyrobiska, zwałowiska nakładu i urobku;  
krajobraz będzie miał charakter przejściowy i dynamiczny – będzie się zmieniał stopniowo,  
w miarę postępu prac. 

Klimat oddziaływaniem negatywnym, bezpośrednim, krótkoterminowym, średnioterminowym, 
lokalny i ponadlokalny (gmina Rejowiec) będzie: 
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 wzrost zanieczyszczenia powietrza – na etapie eksploatacji i transportu urobku, 
 pogorszeniu ulegnie klimat akustyczny – wzrost hałasu, związanego z eksploatacją oraz 

ruchem pojazdów spowoduje najprawdopodobniej, że bardziej wrażliwe zwierzęta 
przemieszczą się poza zasięg hałasu.  

Zabytki i dobra 
materialne 

Brak wpływu  
Realizacja ustaleń dokumentu nie będzie miała wpływu na zabytki i dobra materialne.  
W granicach obszaru objętego planem nie występują obiekty uznane za zabytki oraz obiekty 
architektury o szczególnych wartościach kulturowych. 

Zasoby naturalne Złoża kopalin podlegają ochronie na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, polegającej 
na:  
 racjonalnym gospodarowaniu ich zasobami oraz kompleksowym wykorzystaniu kopalin, 

w tym kopalin towarzyszących,  
 prowadzeniu eksploatacji w sposób gospodarczo uzasadniony, przy zastosowaniu 

środków ograniczających szkody w środowisku i przy zapewnieniu racjonalnego 
wydobycia i zagospodarowania kopaliny.  

Oddziaływaniem negatywnym, bezpośrednim, stałym będzie wyeksploatowanie kopaliny. 
Obszary prawnej 

ochrony przyrody,  
w tym Natura 2000 

W granicach terenu objętego planem nie występują formy ochrony przyrody określone  
w ustawie o ochronie przyrody.  
Najbliżej położony obszar przyrodniczy – obszar Natura 2000 „Nowosiółki” znajduje się  
w odległości 3,8 km od terenu zmiany planu; obszar Natura 2000 „Torfowisko Sobowice” 
znajduje się w odległości ok. 4,5 km. 
Do istniejących i potencjalnych zagrożeń dla ww. obszarów Natura 2000 zidentyfikowanych  
w planie zadań ochronnych, zaliczono: zmianę składu gatunkowego (sukcesję), konkurencję 
(wypieranie charakterystycznych gatunków muraw), zarzucanie pasterstwa, brak wypasu, 
zaniechanie / brak koszenia lub zbyt intensywne koszenie, intensyfikacja rolnictwa, 
intensyfikacja rolnictwa, zarzucenie pasterstwa, brak wypasu, plądrowanie stanowisk roślin, 
zmniejszenie płodności / depresja genetyczna, wydobywanie torfu, kolekcjonowanie (owadów, 
gadów, płazów).  
Z uwagi na odległości obszarów od terenu objętego zmianą planu oraz katalog zagrożeń dla 
obszarów Natura 2000 – nie przewiduje się negatywnego wpływu eksploatacji kopalin na 
przedmiot ochrony i integralność obszarów Natura 2000 z innymi obszarami ekologicznymi. 
Obszar lasu znajdujący się w granicach objętych planem w projekcie utrzymuje dotychczasową 
funkcję. Przy zachowaniu pasów ochronnych od granicy lasów – eksploatacja nie będzie miała 
istotnego negatywnego wpływu na tereny leśne. 

 

Wpływ realizacji ustaleń projektu miejscowego planu na zmiany klimatyczne i bioróżnorodność 
biologiczną oraz analiza projektu dokumentu pod względem zawarcia celów i kierunków adaptacji 
do zmian klimatu, określonych w Strategicznym Planie Adaptacji dla sektorów i obszarów 
wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030. 

Dokument SPA 2020 wskazuje cele i kierunki działań adaptacyjnych, które należy podjąć  
w najbardziej wrażliwych sektorach i obszarach w okresie do roku 2020. W grupie tej wymienia się: 
gospodarkę wodną, rolnictwo, leśnictwo, różnorodność biologiczną i obszary prawnie chronione, 
zdrowie, energetykę, budownictwo, transport, obszary górskie, strefę wybrzeża, gospodarkę 
przestrzenną i obszary zurbanizowane. Wrażliwość tych sektorów została określona w oparciu  
o przyjęte dla SPA scenariusze zmian klimatu.  

Jedną z ważniejszych konsekwencji zmian klimatu będą coraz częściej występujące: powodzie, susze, 
burze i fale upałów. Zmiany klimatu mogą nieść za sobą także inne zagrożenia, w których warunki 
klimatyczne lub pogodowe odgrywają główną rolę, takie jak: lawiny śnieżne, osuwiska i pożary lasów. 
Istotne jest zatem, aby na etapie sporządzania dokumentów planistycznych uwzględniać potencjalne 
zjawiska związane ze zmianami klimatycznymi, w tym pod kątem wrażliwości przyszłych inwestycji 
realizowanych w ramach wyznaczonych funkcji na czynniki i zagrożenia klimatyczne. 
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Nowe zagospodarowanie terenów pod funkcje eksploatacji kopalin nie będzie szczególnie wrażliwe na 
zmiany klimatu. Poniżej przedstawiono potencjalne zagrożenia dla zagospodarowania terenu 
określonego w projekcie planu na potencjalne zjawiska związane ze zmianami klimatycznymi. 

Zagrożenia naturalne Skutki dla wskazanego w projekcie planu sposobu zagospodarowania 
terenu (teren eksploatacji kopalin) 

Powódź Teren objęty planem nie znajduje się na terenie zagrożonym powodzią.   
Pożary Do wybuchu pożaru na terenie planu może dojść głównie na skutek 

awarii maszyn i urządzeń pracujących na terenie kopalni. Zagrożenie 
pożarowe może być większe z uwagi na sąsiedztwo lasów.  

Silne wiatry W przypadku wystąpienia wichur, gwałtownych wiatrów lub trąb 
powietrznych może dojść do przenoszenia i rozwiewania frakcji piasku 
w obrębie złóż, jak i poza nie. 

Osuwiska ziemne Z uwagi na planowaną na terenie objętym planem działalność 
odkrywkową eksploatacji kopalin, można spodziewać się  zjawisk 
osuwiskowych i obrywania się skał w wyniku nie zachowania 
stateczności skarp i zboczy oraz możliwość podmywania skarp 
wyrobiska w trakcie wystąpienia nawalnych opadów deszczu. Skarpy  
i zbocza powinny być regularnie kontrolowane pod kątem 
występowania spękań lub osłabień, szczególnie po ulewnych deszczach. 

Opady atmosferyczne Gwałtowne opady atmosferyczne w postaci deszczu lub śniegu mogą 
powodować w szczególności zagrożenia w postaci utrudnień 
komunikacyjnych. W trakcie gwałtownych opadów atmosferycznych 
mogą występować utrudnienia w eksploatacji w przypadku chwilowych 
podtopień wyrobiska. Konieczne będzie wtedy wstrzymanie prac 
wydobywczych do czasu odpompowania nadmiaru wody z wyrobiska. 

Susze Susze nie będą stanowiły zagrożenia dla funkcjonowania zakładu 
górniczego na terenie objętym planem.  

Ekstremalne temperatury Ekstremalne temperatury nie będą znacząco wpływać na 
funkcjonowanie kopalni na terenie objętym planem. 
Eksploatacja w okresie występowania niskich lub wysokich temperatur 
nie będzie najprawdopodobniej prowadzona. 

 
 
Prognoza wpływu realizacji projektu zmiany planu na funkcjonowanie i jakość środowiska 

 
Analiza uwarunkowań środowiskowych wykazuje, iż na obszarze gminy Chełm główny system 

przyrodniczy gminy tworzą: 
 dolina rzeki Uherki pełniąca rolę korytarza ekologicznego rangi ponadlokalnej,  
 doliny mniejszych cieków wodnych – stanowiące korytarze ekologiczne rangi lokalnej,  
 obszary leśne oraz obszary zbiorników wodnych, stawów - pełniące rolę obszarów węzłowych, 
 zieleń łąkowa, śródpolne zarośla i roślinność łęgowa, 
 zieleń przydomowa i pól uprawnych. 

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. Taki schemat zagospodarowania przestrzennego 
gminy wykazuje zgodność z uwarunkowaniami ekofizjograficznymi. Nowe przeznaczenie terenów 
określone w projekcie planu nie ingeruje w obszary cenne przyrodniczo i nie będzie wpływało na 
zachowanie drożności korytarzy ekologicznych i integracji siedlisk przyrodniczych. Teren zmiany planu, 
obecnie stanowiący tereny rolnicze oraz nieużytki, na etapie prowadzonej działalności wydobywczej, 
zostanie przekształcony. Po rekultywacji w kierunku rolnym lub leśnym przywrócona zostanie jego 
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funkcja terenów otwartych. Teren wskazany pod eksploatację kopalin znajduje się w granicach 
udokumentowanych złóż kopalin. Obszar dotyczy gruntów rolnych niskich klas bonitacyjnych. Nowe 
zagospodarowanie terenu nie będzie miało również istotnego (znacząco negatywnego) wpływu na 
jakość środowiska.   

 

12.3. RYZYKO WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII 
 

Przeznaczenie i zagospodarowanie terenów w sposób określony w projekcie miejscowego 
planu nie będzie powodować ryzyka wystąpienia poważnej awarii - zdarzenia w rozumieniu ustawy  
z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska. Do grupy zakładów o zwiększonym ryzyku, 
albo do zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej zalicza się zakłady  
w zależności od występowania jednej lub więcej substancji niebezpiecznych (Rozporządzenie Ministra 
Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji 
niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku 
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej – Dz. U. 2016 poz. 138). Ustalenia planu zakazują lokalizacji 
takich zakładów. 
 

12.4. TRANSGRANICZNE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO 
 
Ze względu na zakres proponowanych zmian oraz położenie obszaru, realizacja ustaleń Planu 

nie będzie miała wpływu na środowisko poza granicami kraju. 
 
 

12.5. ODDZIAŁYWANIA SUMULOWANE 
 
Oddziaływania skumulowane należy rozumieć jako działania wynikające z łącznego działania 

skutków realizacji analizowanego przedsięwzięcia, a także skutków spowodowanych przez inne 
działania, obecnie występujące, dokonane w przeszłości, bądź przewidywane. W wyniku realizacji 
ustaleń projektu planu oddziaływania mogą się kumulować, z uwagi na lokalizację w sąsiedztwie  
(na terenie gminy Rejowiec) obszaru górniczego. Eksploatacja kopalin w granicach istniejącego obszaru 
górniczego oraz na terenie objętym planem będzie powodować kumulację negatywnych oddziaływań 
w postaci zwiększonej emisji zanieczyszczeń, wzmożonego hałasu, bardziej wyrazistych zmian  
w krajobrazie, powstawania leja depresyjnego o większym zasięgu, który może mieć negatywny wpływ 
na biosferę. 

 
 

13. ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB 
KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA 
ŚRODOWISKO 
 
Zagospodarowanie terenu pod funkcje eksploatacji kopalin będzie miało wpływ na 

komponenty środowiska naturalnego zarówno na etapie przygotowania, jak i funkcjonowania 
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inwestycji. W celu zapobiegania i ograniczania negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze  
i warunki życia ludzi należałoby podjąć poniżej wymienione czynności. 

 
Rozwiązania w zakresie minimalizacji niekorzystnych oddziaływań związanych z eksploatacją 

złóż kopali: 
 prowadzenie eksploatacji złóż zgodnie z planami zagospodarowania złóż i uzyskanymi 

koncesjami, 
 ochrona wód powierzchniowych i gruntowych przed wyciekiem substancji szkodliwych do 

środowiska gruntowo – wodnego przez przygotowanie odpowiedniego stanowiska  
z uszczelnionym podłożem służącym do konserwacji maszyn i sprzętu, celem utrzymania ich 
 w dobrym stanie technicznym, 

 zachowanie odpowiedniej szerokości pasów (filarów) ochronnych, 
 ograniczenie przesuszenia gruntów położonych poza obszarami eksploatacji poprzez 

zastosowanie na etapie eksploatacji przesłony hydroizolacyjnej, 
 ochrona bezpieczeństwa i zdrowia ludzi przez wprowadzenie odpowiednich oznaczeń 

zabezpieczających ludność i dobra materialne przed ewentualnymi zagrożeniami; prowadzenie 
wszystkich możliwych środków ostrożności (BHP), jak również zachowanie największej 
ostrożności w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia ewentualnych pożarów i osuwania 
się skarpy (funkcjonowanie zakładu górniczego związanego z wydobyciem kopalin powinno 
odbywać się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 kwietnia 2013 r.  
w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu odkrywkowego zakładu 
górniczego); 

 ograniczanie emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do atmosfery poprzez zraszanie wodą 
dróg dojazdowych oraz etapowanie pracy; 

 prowadzenie prac wydobywczych wyłącznie w porze dziennej, w celu ograniczenia uciążliwości 
hałasowej; 

 ochrona gleby - przez składowanie osobno gleby i nadkładu w celu ponownego wykorzystania 
po pracach niwelacyjnych, nadanie odpowiedniego nachylenia skarpom i wyrównanie 
krawędzi dla ochrony przed erozją liniową i mechaniczną, w celu ograniczenia procesów 
erozyjnych związanych ze spływem wód roztopowych na zboczach;  

 po wygaśnięciu koncesji lub wyczerpaniu zasobów złóż przedsiębiorcy powinni rozliczyć zasoby 
oraz przeprowadzić rekultywację terenów zmienionych w związku z prowadzoną eksploatacją, 
a także naprawić wszystkie szkody spowodowane eksploatacją, zgodnie z zasadami ochrony 
środowiska i obowiązującymi przepisami. 
 
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 zmiany 
planu nie spowoduje szkód w środowisku rozumianych (zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 r.  
o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie - tj. Dz. U. 2020 poz. 2187.) 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: 
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 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. 
Nie mniej jednak, w związku z planowaną eksploatacją kopalin usunięte zostaną zadrzewienia 

zlokalizowane na części terenu, na terenach nieużytków (w sąsiedztwie terenów leśnych). 
Rekompensata utraty wartości przyrodniczych nastąpić powinna na etapie rekultywacji terenu  
w kierunku rolno-leśnym. 

 

14. ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE DO ROZWIĄZAŃ ZAWARTYCH  
W PROJEKCIE MIEJSCOWEGO PLANU 

 

Zaproponowane zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym terenów objętych projektem 
planu wynikły ze zgłoszonych wniosków właścicieli nieruchomości, w związku z udokumentowaniem 
złoża piasku. W związku z powyższym nie przewiduje się alternatywnych rozwiązań dla 
przedstawianego w projekcie planu zagospodarowania terenu. 

 

15. WSKAZANE TRUDOŚCI PRZY OPRACOWANIU PROGNOZY WYNIKAJĄCE  
Z CHARAKTERU ZMIAN 
 
W trakcie sporządzania prognozy, nie napotkano na poważniejsze trudności wynikające  

z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, odnoszących się do projektowanych zmian  
w zagospodarowaniu przestrzennym oraz charakteru oddziaływania na środowisko realizacji 
wskazanego w projekcie planu zainwestowania. W dokumencie prognozy przeanalizowano w stopniu 
możliwym, na jaki pozwala obecna wiedza, wszystkie oddziaływania wynikające z realizacji projektu 
planu z uwzględnieniem informacji na temat stanu środowiska obszaru opracowania i jego sąsiedztwa 
oraz dostępnej wiedzy dotyczącej kształtowania się zjawisk przyrodniczych. 
 

 

16. PRZEWIDYWANE METODY ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI  POSTANOWIEŃ 
DOKUMENTU 

 
Analiza skutków realizacji ustaleń projektu planu prowadzona będzie w oparciu o wyniki 

pomiarów, ocen i analiz (dokonywanych dla całego obszaru gminy), wykonywanych w ramach 
Państwowego Monitoringu Środowiska. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie, 
Państwowy Instytut Geologiczny, wójt prowadzą monitoring poszczególnych komponentów 
środowiska, w zakresie oraz z częstotliwością określoną w przepisach odrębnych, w tym w ustawie 



34 
 

Prawo ochrony środowiska oraz ustawie Prawo wodne. Działania w/w instytucji w zakresie 
monitoringu poszczególnych komponentów środowiska pozwolą na ocenę skutków realizacji ustaleń 
miejscowego planu i umożliwią reakcję na ewentualne negatywne zjawiska zachodzące w środowisku 
przyrodniczym.  

Za najistotniejsze z punktu widzenia ochrony środowiska należy uznać monitorowanie  
w zakresie:  
 kontroli stanu jakości wód podziemnych,  
 pomiarów poziomu hałasu,  
 emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do atmosfery.  

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. 

 

17. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 
 
 Celem niniejszej prognozy oddziaływania na środowisko była ocena skutków realizacji ustaleń 
zawartych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów eksploatacji 
kopalin w obrębie Henrysin, gmina Chełm, na środowisko naturalne. W niniejszej prognozie oceniono 
skutki środowiskowe wprowadzonych zmian w stosunku do istniejącego zagospodarowania tego 
terenu.  
 Jak wykazano w prognozie, realizacja inwestycji zgodnie z określonym w planie 
zagospodarowaniem – pod funkcje eksploatacji złóż kopalin, powodować będzie negatywne 
oddziaływania na środowisko przyrodnicze. Negatywny charakter oddziaływania nie będzie 
powodował przekształceń środowiska zmieniających w istotnym stopniu jego standardy ilościowe  
i jakościowe.  
 Negatywne oddziaływania na środowisko naturalne realizacji ustaleń projektu planu będą 
dotyczyły w szczególności: 
 ingerencji w powierzchnię ziemi, w związku z eksploatacją kopalin, 
 przeobrażenia szaty roślinnej,  
 zwiększenia emisji (zanieczyszczeń powietrza i hałasu) w związku prowadzonymi pracami 

wydobywczym oraz wzmożonym ruchem samochodów transportujących kopaliny, 
 zmian w krajobrazie związanych z przekształceniem terenów rolniczych pod funkcje 

działalności gospodarczej, 
 wyeksploatowania złóż kopalin. 

 
 Warunkiem niezbędnym dla ograniczania negatywnych skutków oddziaływań na środowisko, 
jakie mogłyby się pojawić w konsekwencji zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, będzie 
respektowanie przez inwestorów przepisów i wymogów ochrony środowiska, ustaleń projektu planu 
w zakresie zasad ochrony środowiska, ochrony przyrody i krajobrazu, a także zastosowania działań 
minimalizujących negatywne oddziaływania wymienionych w niniejszej prognozie. 
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18. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 
 
 

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów eksploatacji kopalin w obrębie Henrysin, gmina Chełm, opracowana 
została zgodnie z zakresem wskazanym w art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. W prognozie dokonano analizy i oceny ustaleń projektu 
planu oraz skutków jego realizacji dla środowiska przyrodniczego, z uwzględnieniem wpływu na 
podstawowe elementy środowiska, podatności poszczególnych terenów na degradację oraz 
możliwości zapobieżenia i ograniczenia negatywnych oddziaływań. 

Projekt miejscowego planu obejmuje działki ozn. nr ewid. 86/1, 86/2, 101, 102/2, 102/4, 102/5, 
102/6 i 89, które ewidencyjnie stanowią: grunty orne RIVb, RV i RVI oraz lasy LsVI. 

Teren analizowany położony jest w granicach udokumentowanego złoża węgla kamiennego – 
Chełm II. Ponadto w granicach terenu objętego opracowaniem miejscowego planu udokumentowane 
zostało złoże Henrysin. Złoże piasków poza piaskami szklarskimi zostało szczegółowo rozpoznane, 
powierzchnia złoża wynosi 6,52 ha (Pole A – 3,9205 ha, Pole B – 1,6901 ha, Pole C – 0,8910 ha). Średnia 
miąższość złoża wynosi 6,57 m (od 2 do 12,30 m). Udokumentowane zasoby bilansowe złoża 
oszacowane zostały na 657,14 tys. ton. W sąsiedztwie terenów złoża Henrysin, na terenie gminy 
Rejowiec, znajduje się złoże Wereszcze Duże – złoże piasku i gliny (kopalina towarzysząca). Złoże  
o powierzchni 2,82 ha rozpoznane zostało szczegółowo. Udokumentowane zasoby geologiczne piasku 
oszacowano na 276,22 tys. ton, natomiast gliny na 42,42 tys. ton. 

Odległość planowanej kopalni w stosunku do gruntów leśnych jest mniejsza niż 100 m,  
a dodatkowo w odległości mniejszej niż 0,5 km (ok. 45 m) znajduje się obszar górniczy Wereszcze Duże 
(o pow. 1,29 ha). Powyższe stanowi, że planowana eksploatacja kopalin, w myśl Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać  
na środowisko, mieści się w kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać  
na środowisko. Powyższe uwarunkowania stanowią o konieczności przeprowadzenia na etapie 
przedrealizacyjnym inwestycji oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia (jeśli będzie taka 
decyzja organów opiniujących) raportu o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 
 

Realizacja ustaleń projektu planu (teren eksploatacji kopalin) skutkować będzie zmianami  
w środowisku polegającymi na: 

 przekształceniu rzeźby terenu i wyeksploatowaniu kopaliny, 
 zmianach w krajobrazie rolniczo-leśnym – do czasu zrekultywowania terenu, 
 wzroście natężenia hałasu, wzroście emisji zanieczyszczeń do powietrza – związane z pracą 

maszyn eksploatujących kopalinę i samochodów transportujących urobek, 
 zniszczeniu wierzchniej warstwy pokrywy glebowej – istniejącej szaty roślinnej, 
 wyłączeniu terenu z bytowania i przemieszczania się zwierząt, 
 okresowym obniżeniu poziomu wody (lej depresyjny). 

Rozwiązania w zakresie minimalizacji negatywnego oddziaływania na środowisko eksploatacji 
kopalin i obiektów towarzyszących kopalni dotyczyć powinny: 
 prowadzenia eksploatacji złóż zgodnie z planami zagospodarowania złóż i uzyskanymi koncesjami, 
 ochrony wód gruntowych przed wyciekiem substancji szkodliwych do środowiska gruntowo – 

wodnego przez przygotowanie odpowiedniego stanowiska z uszczelnionym podłożem służącym do 
konserwacji maszyn i sprzętu, celem utrzymania ich w dobrym stanie technicznym, 
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 zachowania odpowiedniej szerokości pasów (filarów) ochronnych, 
 ograniczenia zasięgu leja depresyjnego i przesuszenia gruntów położonych poza obszarami 

eksploatacji poprzez zastosowanie na etapie eksploatacji przesłony hydroizolacyjnej, 
 ochrony bezpieczeństwa i zdrowia ludzi przez wprowadzenie odpowiednich oznaczeń 

zabezpieczających ludność i dobra materialne przed ewentualnymi zagrożeniami, prowadzenie 
wszystkich możliwych środków ostrożności (BHP), jak również zachowania największej ostrożności 
w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia ewentualnych pożarów i osuwania się skarpy 
(funkcjonowanie zakładu górniczego związanego z wydobyciem kopalin powinno odbywać się 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu odkrywkowego zakładu górniczego); 

 ograniczania emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do atmosfery poprzez zraszania wodą 
dróg dojazdowych oraz etapowanie pracy; 

 prowadzenia prac wydobywczych wyłącznie w porze dziennej, w celu ograniczenia uciążliwości 
hałasowej; 

 ochrony gleby przez składowanie osobno gleby i nadkładu w celu ponownego wykorzystania po 
pracach niwelacyjnych, nadanie odpowiedniego nachylenia skarpom i wyrównanie krawędzi dla 
ochrony przed erozją liniową i mechaniczną, w celu ograniczenia procesów erozyjnych związanych 
ze spływem wód roztopowych na zboczach, wprowadzenie roślinności w postaci krzewów i drzew, 
które najskuteczniej ograniczają zmywanie gleby i regulują spływy wód; 

 sukcesywnej rekultywacji terenów pokopalnianych. 

Analiza skutków realizacji ustaleń projektu planu prowadzona będzie w oparciu o wyniki 
pomiarów, ocen i analiz (dokonywanych dla całego obszaru gminy), wykonywanych w ramach 
Państwowego Monitoringu Środowiska. Monitoring poszczególnych komponentów środowiska 
pozwoli na ocenę skutków realizacji ustaleń miejscowego planu i umożliwi reakcję na ewentualne 
negatywne zjawiska zachodzące w środowisku przyrodniczym. System monitorowania zmian 
zachodzących w omawianej przestrzeni opierać się powinien natomiast na okresowej ocenie przeglądu 
i rejestracji zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, którego obowiązek przeprowadzenia 
wynika z przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Podsumowując, stwierdza się, że przedstawiony w projekcie planu sposób zagospodarowania 
terenów nie zagraża w istotny sposób środowisku przyrodniczemu gminy Chełm, jak również gminy 
Rejowiec, w sąsiedztwie której zlokalizowany jest teren zmiany planu. Dla przyjętych w projekcie 
planu miejscowego rozwiązań nie przewiduje się rozwiązań alternatywnych. Czynnikiem 
przemawiającym za lokalizacją terenów pod eksploatację kopalin jest obecność i zasobność złóż, 
potwierdzone badaniami geologicznymi. Z uwagi na znaczne oddalenie od zwartych terenów 
zabudowy oraz cennych obszarów przyrodniczych, funkcjonowanie kopalni w tej lokalizacji można 
uznać za optymalne rozwiązanie funkcjonalno-przestrzennym.  
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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 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); 

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

9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy 
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz substancji szczególnie szkodliwych 
dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800);  

10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie wartości odniesienia dla 
niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 poz. 1031);  

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

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

13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych 
substancji w powietrzu (Dz. U. 2012, poz. 1031);  

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 w Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie substancji stwarzających 
szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. Nr 217 poz.2141);  
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20. 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);  

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

22. 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 (Dz. 
U. 2021 poz. 247); 

23. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020 poz. 1219, z późn. zm.); 
24. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2020 poz. 310, z późn. zm.); 
25. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2020 poz. 1064, z póxn. zm.) 
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