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1. WIADOMO ŚCI OGÓLNE  

1.1 WSTĘP 

Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017r. 1405), w przypadku prac nad zmianą planu, wymaga się 

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Prognoza oddziaływania na 

środowisko jest integralną częścią procedury oceny oddziaływania na środowisko.  

Prognoza pozwala zidentyfikować zagrożenia dla środowiska jakie mogą powstać w wyniku 

realizacji ustaleń projektu zmiany planu oraz określić działania mające na celu ograniczenie negatywnych 

skutków środowiskowych. Analiza ustaleń dokumentów planistycznych na etapie ich powstawania jest 

zgodna z zasadą eliminacji zagrożeń u źródła, co przynosi pozytywne efekty społeczne, gospodarcze, 

a przede wszystkim środowiskowe. Zmiany zagospodarowania przestrzeni zazwyczaj odbywają się 

kosztem środowiska. By to zjawisko ograniczać, powstające dokumenty planistyczne muszą spełniać 

wymagania z zakresu ochrony środowiska, równocześnie pozwalając na realizację potrzeb społeczno-

gospodarczych. Stąd wynika konieczność wdrażania koncepcji zrównoważonego rozwoju, która na 

stałe wpisana jest w politykę planistyczną i gospodarczą państwa. Zachowanie przedmiotowej zasady 

jest gwarantem ochrony cennych zasobów przyrodniczych, tworzących struktury o zasięgu regionalnym 

i krajowym.  

1.2 ZAKRES POWIERZCHNIOWY I PRZEDMIOTOWY PROGNOZY  

W niniejszej opracowaniu dokonuje się oceny oddziaływania na środowisko ustaleń projektu zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Janów Lubelski – etap nr 2 w związku z 

podjętą  uchwałą Nr XVII/102/12 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 27 stycznia 2012 r.,  

wraz z późniejszymi zmianami uchwały Nr XVII/102/12, podjętymi uchwałą Nr XVIII/111/12 Rady 

Miejskiej  w Janowie Lubelskim z dnia 24 lutego 2012 r. oraz uchwałą Nr XXII/139/12 Rady Miejskiej  

w Janowie Lubelskim z dnia 12 czerwca 2012 r., 

Gmina Janów Lubelski położona jest w południowo-wschodniej części Polski w 

województwie lubelskim (w południowo – zachodniej części województwa). Przez Gminę przebiegają 

dwie drogi krajowe : nr 19 (relacja : Rzeszów – Kuźnica Białostocka (przejście graniczne z Białorusią) 

oraz nr 74 (relacji : Hrubieszów – Sulejów). Gmina jest dobrze skomunikowana z większymi miastami. 

Poszczególne odległości do Gminy wynoszą: 

� Lublin (~ 77 km), 

� Rzeszów (~89 km), 

� Zamość (~67 km), 

� Kraków (~250 km), 

� Warszawa (~236 km). 
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Należy mieć na względzie, iż przedmiotowa Zmiana planu dotyczy fragmentów obszarowych 

w obszarach wiejskich Gminy Janów Lubelski. Zmiana części obszarów wiejskich, związana jest ze 

złożeniem wniosków, przede wszystkim mieszkańców Gminy. W latach 2004 – 2012 (przed 

przystąpieniem do podjęcia uchwał inicjujących prace nad nowymi dokumentami planistycznymi dla 

Gminy w 2012 roku) złożono ponad 150 wniosków. Wnioski składane były m.in., pod zmianę 

przeznaczenia na cele leśne, budownictwo jednorodzinne, budownictwo letniskowe, realizację stawów 

hodowlanych, budownictwo wielorodzinne, realizację obiektów usługowych. Zmiana planu 

zaprojektowana jest w  miejscowościach: Biała Pierwsza, Łążek Ordynacki, Momoty Dolne, Ruda, 

Szklarnia, Ujście, Zofianka Górna, Szewce. 

1.3 METODYKA  

Szkielet metodyki prognozy narzucony jest przez ustawę o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko. Zgodnie z nią dokonuje się oceny wpływu ustaleń zmiany planu na 

środowisko i jego poszczególne komponenty. Przyjmuje się przy tym, że przyjęte zapisy zostaną w pełni 

zrealizowane. Oznacza to wariant zaistnienia maksymalnych oddziaływań - tych negatywnych 

i pozytywnych, a także wdrożenie wszystkich ustaleń dotyczących ochrony środowiska. Analiza 

oddziaływań na poszczególne jego elementy jest najważniejszym etapem prognozy. Ocenę możliwości 

wystąpienia danych skutków wykonuje się na podstawie porównania aktualnego stanu środowiska oraz 

planowanych zmian w jego zagospodarowaniu.  

Poniżej przedstawiono uproszczony schemat prac przyjętych przy realizacji niniejszego 

opracowania:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Końcowym etapem opracowania jest sformułowanie wniosków i ustalenie ewentualnych 

zmian, których wprowadzenie do projektu zmiany planu może skutkować zmniejszeniem presji.  

Charakterystyka środowiska 

Zmiany w środowisku w przypadku braku realizacji ustaleń zmiany 
planu 

Skutki pozytywne Skutki negatywne 

Działania zmniejszające negatywne 
oddziaływania 

WNIOSKI DO ZMIANY PLANU 

Stan środowiska i jego funkcjonowanie 

Zdefiniowanie problemów ochrony środowiska 

Ustalenie skutków realizacji studium w odniesieniu do 
poszczególnych komponentów środowiska 
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1.4 MATERIAŁY WEJ ŚCIOWE  

Duże znaczenie przy sporządzaniu opracowania miały materiały archiwalne oraz dane 

dotyczące środowiska przyrodniczego Gminy i jej najbliższych okolic, wśród których najważniejsze to: 

• Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla obszaru gminy Janów Lubelski na potrzeby 

zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, Janów Lubelski, 
2013 r.; 

• Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego miasta Janów Lubelski, J. Babuchowski, Lublin 2010 r., 

• Analiza urbanistyczna istniejącego stanu zagospodarowania Gminy Janów Lubelski, Pracownia 
urbanistyczna KANON Grzegorz Chojnacki, Otrębusy, 2012 r.; 

• Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Janów 
Lubelski, uchwalone uchwałą Nr XXX/150/01 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 
27 czerwca 2001 r., ze zmianą wprowadzoną Uchwałą Nr XXXVIII/247/09 z dnia 24 lipca 2009 r.; 

• Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Janów Lubelski, uchwalony 
w dniu 10.08.1991 r. (zmieniony 31.01.2000 r.); 

• Karta informacyjna planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie Parku 
Rekreacyjnego oraz uzbrojenia terenów inwestycyjnych nad Zalewem w Janowie Lubelskim, 

Pracownia ochrony środowiska mgr inż. Piotr Ciesielczuk, Lublin, 2009 r., 

• Uproszczony plan urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa 
należących do miasta Janów Lubelski, obręb ewidencyjny Janów III Gminy Janów Lubelski, 
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Warszawie oddział w Lublinie, 2008 r., 

• Zadrzewienie wyspy w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Janowie Lubelskim, H. Rążewski, 
A. Wediuk, Janów Lubelski, 2003 r., 

• informacje o obszarach sieci Natura 2000 na oficjalnej stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska: http://natura2000.gdos.gov.pl/natura2000/plaktualnosci.php; 

• Strategia rozwoju lokalnego gminy Janów Lubelski na lata 2008 – 2015, Urząd Miejski, Janów 
Lubelski, grudzień 2007 r. 

• Wstępna inwentaryzacja ornitologiczna dawnego szlaku kolejki wąskotorowej na odcinku 

Szklarnia – Porytowe Wzgórze (oprac. P. Szewczyk). 2008 r.; 

• Plan odnowy miejscowości Momonty Górne na lata 2009 - 2015; Momonty Górne, styczeń 2009 

r.;  

• Plan odnowy miejscowości Łążek Ordynacki i Łążek Garncarski na lata 2009 – 2015, Łążek 

Ordynacki, grudzień 2008 r.; 

• Plan odnowy miejscowości Biała II, Biała II, marzec 2008 r.; 

• Plan odnowy miejscowości Zofianka Górna, Zofianka Górna, marzec 2008 r.; 

• Mapa glebowo-rolnicza, miasto i gmina Janów Lubelski, województwo tarnobrzeskie 1 : 5 000. 

Rzeszów 1989 r.; 

• Program ochrony środowiska dla gminy Janów Lubelski, Urząd Miejski w Janowie Lubelskim. 

2004 r.; 

• Plan gospodarki odpadami dla gminy Janów Lubelski, Urząd Miasta Janów Lubelski 2004 r.; 

• Plan Ochrony Parku Krajobrazowego „Lasy Janowskie”, 2005 r.; 
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• Plan urządzenia lasu Nadleśnictwa Janów Lubelski. Program ochrony przyrody na okres 2010 – 

2019. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Oddział w Lublinie; 

• Program ochrony środowiska województwa lubelskiego na lata 2008 – 2011 z perspektywą do 

roku 2015 zatwierdzony Uchwałą Nr XXV/435/08 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 27 

października 2008 r.; 

• Program rozwoju alternatywnych źródeł energii dla województwa lubelskiego, Biuro 

Planowania Przestrzennego w Lublinie, 2005 r.; 

• Program gospodarki wodnej województwa lubelskiego 2003, Fundacja CEW. Lublin; 

• Program zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich województwa lubelskiego 

(red. G. Hołubowicz-Kliza). IUNG Puławy 2004 r.; 

• Koncepcja programowo-przestrzenna rozwoju turystyki i rekreacji w województwie lubelskim. 

Biuro Planowania Przestrzennego w Lublinie, 2008 r. 

2. CELE OCHRONY ŚRODOWISKA NA SZCZEBLU MI ĘDZYNARODOWYM , 
WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA 

NINIEJSZEGO OPRACOWANIA ORAZ SPOSOBY , JAKIE ZOSTAŁY 

UWZGL ĘDNIONE PODCZAS OPRACOWYWANIA DOKUMENTU  

Ochrona środowiska na szczeblu międzynarodowym i wspólnotowym realizowana jest 

w Polsce między innymi poprzez odpowiednie akty prawne. Za jeden z najważniejszych należy 

uznać już wspominaną ustawę o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, na podstawie 

której sporządzona została niniejsza prognoza. Ustawa ta jest częściowo wynikiem wcześniejszych 

ustaleń na szczeblu międzynarodowym. Już Konwencja o Różnorodności Biologicznej sporządzona 

w 1992 r. w Rio de Janeiro, w Artykule 14 wprowadza procedury wymagające wykonania oceny 

oddziaływania na środowisko projektów, mogących mieć znaczenie dla różnorodności biologicznej.  

Obecnie w planowaniu przestrzennym coraz większej wagi nabiera aspekt ekologiczny, co 

zostało ujęte w Polityce Ekologicznej Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016. 

Według niej projektowany dokument powinien kształtować ład przestrzenny, rozumiany jako sposób 

kształtowania przestrzeni tworzący harmonijną całość. Nie można również zapominać o zasadzie 

zrównoważonego rozwoju, o której mówi Konstytucja RP w art. 5 - „Rzeczpospolita Polska (...) 

zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju”. Generalnie zasada ta 

powinna przejawiać się zagospodarowaniem jednocześnie chroniącym zasoby środowiska oraz 

zapewniającym rozwój społeczno-gospodarczy danego obszaru. Również w Koncepcji przestrzennego 

zagospodarowania kraju nacisk położony jest na ideę zrównoważonego rozwoju, definiowaną tu jako 

integracja działań społecznych i gospodarczych w układach przestrzennych, w nawiązaniu do ich 

naturalnych predyspozycji, z zachowaniem trwałości podstawowych procesów przyrodniczych 

i związanych z nimi stanami równowagi ekologicznej w celu zaspokajania potrzeb bieżącego pokolenia 

oraz gwarantowania tego zaspokajania przyszłym pokoleniom. „Koncepcja przestrzennego 

zagospodarowania kraju przyjmuje takie rozumienie przyrody, które polega na stopniowym 

ograniczaniu tempa tworzenia nowych obszarów chronionych oraz upowszechnianiu rozwoju form 

ochrony przyrody, związanych z użytkowaniem terenu zgodnym z celami ekologicznymi, 

uwzględniających różne formy własności ziemi i różne metody zarządzania”.  
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Najważniejszymi ustaleniami w zakresie ochrony środowiska na szczeblu państw 

członkowskich są dyrektywy, wśród których należy wymienić: 

• dyrektywę Rady 79/40/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikich ptaków ze 

zmianami (Dyrektywa Ptasia); 

• dyrektywę Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych 

oraz dzikiej fauny i flory (Dyrektywa Siedliskowa). 

Dyrektywy te są podstawą tworzenia sieci Natura 2000, której celem jest zachowanie 

zagrożonych w skali Europy siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt. Ustalenia zawarte 

w przedmiotowej zmianie planu muszą uwzględniać cele ochronne, dla których powołano istniejące i 

projektowane obszary Natura 2000.  

Opis ewentualnego wpływu ocenianego dokumentu planistycznego na obszary „naturowe” 

oraz na wszystkie elementy środowiska gminy i jej otoczenia znajdzie się w dalszej części prognozy. 

W tym miejscu należy zaznaczyć, że przyjęte w przedmiotowej zmianie planu rozwiązania generalnie 

realizują nadrzędną zasadę zrównoważonego rozwoju. W opracowaniu ekofizjograficznym wskazano, iż 

gmina posiada duży potencjał w zakresie kształtowania struktury osadniczej i przyrodniczej w sposób 

nie zagrażający zasobom środowiska i jego funkcjonowaniu. Projekt zmiany planu zachowuje cenne 

struktury przyrodnicze stanowiące integralną część ponadlokalnego systemu przyrodniczego. Wskazano 

w nim obszary cenne z przyrodniczego punktu widzenia, dla których określono warunki 

zagospodarowania oraz wyraźnie wyodrębniono tereny aktywności gospodarczej, gdzie możliwy jest 

rozwój funkcji usługowych i przemysłowych. Projektowany dokument przynosi korzyści i straty 

środowiskowe, lecz wypracowano pewien kompromis środowiskowo-gospodarczy. 

3. PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY 

SKUTKÓW REALIZACJI POSTANOWIE Ń PROJEKTOWANEGO 

DOKUMENTU  

 Analiza skutków realizacji postanowień zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Janów Lubelski – etap nr 2 może być wykonywana w ramach oceny 

aktualności studium i planów zagospodarowania, sporządzanych przez Burmistrza Janowa Lubelskiego. 

Obowiązek wykonywania takiej analiz co najmniej raz w czasie trwania kadencji Rady Miejskiej 

wynika z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717). 

W jej ramach trzeba zwrócić uwagę na realizację zadań z zakresu infrastruktury technicznej, w tym 

głównie sieci kanalizacyjnej, której rozbudowa przyczynia się do polepszania stanu środowiska wodno-

gruntowego oraz innych ustalonych zasad dotyczących bezpośrednio lub pośrednio ochrony środowiska. 

Analizę należy skupić na terenach najaktywniejszym biologicznie i ich otoczeniu, tj.: obszarach łąk, 

lasów, zadrzewień, dolin rzecznych oraz walorach krajobrazowych, które stanowią o potencjale 

biologicznym gminy. Proponuję się aby w trakcie badania aktualności studium i planów dokonano 

równocześnie oceny zachowania i stanu głównych struktur przyrodniczych. Dość istotnym 

zagadnieniem z zakresu Gminy  Janów Lubelski jest rozwój terenów rekreacyjnych oraz terenów 

inwestycyjnych. Wydaje się, ze dla ochrony zasobów przyrodniczych koniecznie staje się zwrócenie na 

to szczególnej uwagi.  

W pewnym sensie dodatkowym instrumentem analizy skutków realizacji projektowanego 

dokumentu jest monitoring środowiska prowadzony przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska (WIOŚ). W jego ramach wyniki pomiarów i oceny sporządzane przez WIOŚ mogą być 
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jedną z metod analizy skutków zachodzących w przestrzeni gminy, obrazującą zmiany parametrów 

jakościowych stanu wód, powietrza, gleb.  

4. INFORMACJE O MO ŻLIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIAŁYWANIU 

NA ŚRODOWISKO ORAZ ODDZIAŁYWANIU NA OBSZARY SIECI 

NATURA  2000 

 

Ze względu na oddalenie gminy Janów Lubelski od granic kraju oraz istniejące i planowane 

zagospodarowanie terenu, pozbawione obiektów o znacznej, ponadlokalnej skali oddziaływań, wyklucza 

się możliwość zaistnienia oddziaływań transgranicznych. 

 

W granicach gminy Janów Lubelski znajdują się obszary włączone do sieci Natura 
2000: 
- obszar specjalnej ochrony ptaków Lasy Janowskie kod PLB060005, 
- obszar specjalnej ochrony siedlisk Uroczyska Lasów Janowskich PLH060031. 

 
Poniżej przedstawiono charakterystykę obszarów „naturowych”.  
 

Obszar specjalnej ochrony ptaków Lasy Janowskie (kod PLB060005) to ostoja ptasia 
o randze europejskiej E 73. Występuje tu co najmniej 30 gatunków ptaków z Załącznika I 
Dyrektywy Rady 79/409/EWG, 9 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). Obszar 
obejmuje rozległy i zwarty kompleks leśny, stanowiący północno-zachodnią część Puszczy 
Solskiej oraz enklawę leśną "Rozwadów" dla ochrony głuszca (położoną na południe od 
głównego kompleksu). Przeważa płaski teren, urozmaicony wzniesieniami wydmowymi, lekko 
nachylony w kierunku południowo-zachodnim; odwadniany przez szereg cieków, z których 
wiele ma tu swoje obszary źródliskowe (rzeki: Biała Branew, Czartosowa, Rakowa oraz 
Bukowa i Sanna). Sieć rzeczną uzupełniają liczne kanały i rowy. Obszary bezodpływowe lub 
okresowo przepływowe zajęte są przez torfowiska wysokie lub przejściowe, z których część 
zamieniono jeszcze w ubiegłym stuleciu w stawy rybne (ok. 150 sztuk - każdy po 10-50 ha). 
Istnieje kilka kompleksów takich stawów w różnym stopniu zarośniętych roślinnością, a w ich 
otoczeniu częste są torfowiska albo kontrastujące siedliskowo wydmy piaszczyste porośnięte 
borami sosnowymi i mieszanymi. Wśród roślinności przeważają zbiorowiska leśne (80%). 
Przeważają siedliska borowe, ale dużą część powierzchni zajmują też siedliska lasu liściastego. 
50% powierzchni ostoi to siedliska wilgotne. 

 
Południowa część gminy to obszar o nazwie Uroczyska Lasów Janowskich PLH060031, 

którego podstawowym celem ochrony jest wilk - priorytetowy gatunek z Dyrektywy 
Siedliskowej. Jego populacja w obszarze stanowi istotną część lokalnej populacji Kotliny 
Sandomierskiej i Roztocza. Lasy Janowskie stanowią zwarte tereny leśne o dużym stopniu 
naturalności i małej gęstości zaludnienia, z fragmentami starych drzewostanów o charakterze 
puszczańskim. W obszarze zidentyfikowane zostały 22 rodzaje siedlisk z Załącznika I 
Dyrektywy Siedliskowej, jest on też ważną ostoją flory i fauny - występuje tu 18 gatunków 
zwierząt i 2 gatunki roślin z Załącznika II DS. Poza tym w Uroczyskach występuje znaczne 
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nagromadzenie innych rzadkich i chronionych w Polsce taksonów, w tym największej w kraju 
(prawdopodobnie również w Europie) populacji fiołka bagiennego. 

 
Tabela Typy siedlisk wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG występujące w obszarze 

Uroczyska Lasów Janowskich PLH060031 
 

Nazwa siedliska 
 

% pokrycia 

Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi 0,06 
Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-
Nanojuncetea 

0,10 

Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion 0,00 
Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne 0,00 
Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis 0,05 
Zalewane muliste brzegi rzek 0,00 
Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion) 0,86 
Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae) 0,22 
Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion - płaty bogate florystycznie) 0,03 
Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) 0,13 
Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium) 0,00 
Niżowe i górskie świeże łąki Użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) 1,89 
Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (Żywe) 0,37 
Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji 0,00 
Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) 0,70 
Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion 0,04 
Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion) 0,04 
Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) 2,23 
Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, 
Pino 

2,45 

Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, 
Alnenion 

0,70 

Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum) 0,00 
Wyżynny jodłowy bór mieszany (Abietetum polonicum) 1,97 
Sosnowy bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum i chrobotkowa postać Peucedano-Pinetum) 0,00 
Źródło : Dyrektywa Rady 92/43/EWG  
 
Poniżej przedstawiono położenie gminy na tle obszarów Natura 2000. 
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Rysunek nr 1 Położenie gminy na tle obszarów Natura 2000. 
 

 

Ze względu na położenie Gminy, a także sposób projektowania planistycznego, oddziaływania 

na obszary NATURA2000 będzie zachodzić. Dzięki jednak zaproponowanym kierunkom rozwoju nie 

prognozuje się zaistnienia znaczących oddziaływań negatywnych. Rozwiązania przestrzenne określone 

w zmianie planu nie powinny wpłynąć negatywnie na cele ochronny istniejących i projektowanych 

obszarów naturowych, ich strukturę, funkcje ekologiczne, zachowanie gatunków.  

Dodatkowo trzeba brać pod uwagę, że analizowany projekt zmiany planu ma w znacznej 

mierze charakter porządkujący tj. dużą część terenów już obecnie użytkuje się w zasadzie zgodnie z 

zapisami dokumentu. Istotnym jego ustaleniem jest też wskazanie strefy rozwoju funkcji produkcyjno – 

przemysłowym (poza granicami obszarów NATURA 2000). Takie ograniczenie jest ważne ze względu 

na istniejące w tym kierunku presje oraz znaczny charakter zmian jaki niesie tego typu działalność. 

Pewny problemem stanowi tu rozwój funkcji mieszkaniowej i letniskowej – istniejące i planowanej. 

Może to mieć jednak w pewnym sensie dwojaki wpływ. Z jednej strony presje związane z masową 

rekreacją są niekorzystne dla środowiska, z drugiej rozwój funkcji letniskowo-rekreacyjnych w na 

obszarach wskazanych w obowiązującym Studium powinien pozwolić na ich ograniczenie w innych 

cenniejszych miejscach. Takie działania wymagają określenia dokładnej polityki rozwoju turystycznego 

w samej gminie.   

 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 
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5. STAN I FUNKCJONOWANIE ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO REJONU 

OBJĘTEGO PROJEKTEM ZMIANY  PLANU  

Na stan środowiska przyrodniczego ma wpływ wiele czynników o oddziaływaniach bardzo 

zróżnicowanych pod względem czasu trwania, okresu występowania i nasilenia. W przypadku obszaru 

opracowania najważniejszymi obecnie czynnikami kształtującymi środowisko przyrodnicze jest 

działalność człowieka głównie: presja inwestycyjna, emisja zanieczyszczeń, rolnictwo. Do innych 

elementów, związanych ze stanem i ochroną środowiska, należą gospodarka: wodno-ściekowa, 

odpadami (w tym składowisko), energetyczna (cieplna) oraz uciążliwości komunikacyjne (hałas, 

zanieczyszczenie powietrza, wód i gruntów). Bardzo ważne jest też odpowiednie gospodarowanie 

zasobami przyrodniczymi i zjawisko lokalnej dewastacja środowiska. 

Istniejące przekształcenia ekosystemów powodowane były gospodarką człowieka, która 

wpływała na środowisko abiotyczne oraz florę i faunę. Kolejno pojawiające się zabudowania i zmiany 

użytkowania gruntów doprowadziły do ograniczenia areałów biologicznie aktywnych. Projektowana 

zmiana planu próbuje porządkować przestrzeń z zachowaniem istniejących powiązań przyrodniczych, 

co jest kluczowe dla utrzymania dobrego stanu środowiska i równowagi ekologicznej. 

5.1 PODŁOŻE I POWIERZCHNIA TERENU  

Rodzaj i stan gleby w znacznym stopniu warunkuje rozwój siedlisk oraz poszczególnych 

organizmów. Gleby pochłaniają i filtruj ą wodę opadową, która przenika do głębszych formacji 

geologicznych pełniących rolę podstawowego źródła wody pitnej. Nieodłączną funkcją gleby jest udział 

w produkowaniu biomasy, przepływie energii, w krążeniu i retencji wody oraz pierwiastków.  

Ocenę gleby wykonuje się w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z 9 grudnia 2002 r. 

(Dz. U. Nr 165, poz. 1359) w sprawie standardów jakości gleby oraz jakości ziemi, w którym określono 

dopuszczalne zawartości różnych szkodliwych substancji, głównie pochodzenia antropogenicznego. W 

2009 r. WIOŚ w Lublinie prowadził badania gleb ujętych w „Programie Państwowego Monitoringu 

Środowiska w województwie lubelskim na lata 2007-2009” oraz aneksie do tego programu. Do badań 

wybrano 17 stanowisk na obszarach bezpośrednio narażonych na zanieczyszczenia komunikacyjne. W 

Janowie Lubelskim nie znajdował się żaden punkt pomiarowy, jednak pozytywne wyniki badań dla 

całego województwa sugerują, iż w graniach gminy nie dochodzi do istotnych zanieczyszczeń gleb 

wynikających z transportu kołowego. Próby pobierane były na każdym stanowisku pomiarowym jeden 

raz w roku w trzech odległościach od krawędzi jezdni: 20 m, 80 m, i 150 m, na głębokości 0-30 cm i 30-

60 cm. We wszystkich analizowanych w 2009 r. próbach gleb zawartość metali ciężkich nie 

przekraczała wartości dopuszczalnych.  

Zagrożenia dla środowiska glebowego wynikają także z rolniczego wykorzystania gruntów. 

Błędy w nawożeniu oraz w stosowaniu środków ochrony roślin mogą być źródłem zanieczyszczenia 

gleb i wód ze względu m.in. na powszechność stosowania nawozów azotowych. 

5.2 POWIETRZE I  KLMAT  AKUSTYCZNY 

W 2012 roku opublikowano Ocenę jakości powietrza w województwie lubelskim za 2011r. 

Ocena ta ocena została wykonana w oparciu o definicję strefy określonej w projekcie ustawy o zmianie 

ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, stanowiącej transpozycję dyrektywy 

2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. i przewidującą dla obszaru województwa lubelskiego dwie strefy. 
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Zgodnie z projektem ustawy POŚ dla wszystkich zanieczyszczeń uwzględnionych w ocenie, strefę 

stanowią: 

- aglomeracja o liczbie mieszkańców większej niż 250 tysięcy, 

- miasto (nie będące aglomeracją) o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys., 

- pozostały obszar województwa, nie wchodzący w skład aglomeracji i miast powyżej 100 tys. 

mieszkańców. 

Gmina Janów Lubelski znajduje się w strefie lubelskiej. W zależności od stopnia zanieczyszczenia 

wyróżnia się klasy jakości, gdzie stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy: 

• klasa C – przekraczają poziomy dopuszczalne powiększone o margines tolerancji, w przypadku 

gdy margines tolerancji nie jest określony – poziomy dopuszczalne i poziomy docelowe, 

• klasa C2 – w przypadku pyłu PM2,5 jeżeli stężenia substancji na terenie strefy przekraczają 

poziom docelowy (dodatkowa klasyfikacja zgodnie z pismem GIOŚ z dnia 9.02.2012 r., znak: 

DM/5102-07/01/2012/BT) 

• klasa B – przekraczają poziomy dopuszczalne, lecz nie przekraczają poziomów dopuszczalnych 

powiększonych o margines tolerancji, 

• klasa A –nie przekraczają poziomów dopuszczalnych i poziomów docelowych, 

oraz dla ozonu 

• klasa D1 – stężenia ozonu nie przekraczają poziomu celu długoterminowego, 

• klasa D2 – stężenia ozonu przekraczają poziom celu długoterminowego. 

W zależności od uzyskanych wyników dla każdej ze stref podejmuje się odpowiednie działania 

w celu poprawy stanu powietrza. Poniżej przedstawiono wyniki oceny jakości powietrza za 2011 rok 

w strefie lubelskiej. 

Tab. Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie rocznej 
dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia 

Nazwa 
strefy 

Kod 
strefy 

Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy 

SO2 NO2 PM10 Pb C6H6 CO O3
1) O3

2) As Cd Ni BaP PM2,5 PM2,51) 

strefa 
mazowiecka 

PL1404 A A C A A A A D2 A A A A B 3) C2 

1) wg poziomu docelowego 
2) wg poziomu celu długoterminowego 
3) wg poziomu dopuszczalnego powiększonego o margines tolerancji 

Tab. Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń uzyskane w OR dokonanej 
z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony roślin 

Nazwa strefy Kod strefy 
Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych 

zanieczyszczeń w strefie 
SO2 NOX O3

1) O3
2) 

strefa lubelska PL0602 A A A D2 
1) wg poziomu docelowego 
2) wg poziomu celu długoterminowego 

 

Hałas na poszczególnych terenach gminy determinowany jest głównie natężeniem ruchu 

pojazdów samochodowych oraz w znacznie mniejszym stopniu działalnością przemysłowo-usługową. 

W zależności od ich rodzaju możliwa jest emisja dźwięków o zróżnicowanym okresie czasu trwania 
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i natężeniu. Zdecydowanie największą uciążliwość akustyczną stanowią drogi nr 19 i 74. Na pozostałych 

ciągach komunikacyjnych emisja hałasu jest znacznie mniejsza. Hałas drogowy w gminie Janów 

Lubelski jest prawdopodobnie najbardziej odczuwalnym źródłem zakłóceń środowiska akustycznego 

i emisji zanieczyszczeń powietrza.  

Wpływ na jakość powietrza bez wątpienia ma także emisja z indywidualnych systemów 

grzewczych oraz różnych obiektów zlokalizowanych w Janowie Lubelskim. Wyniki monitoringu 

potwierdzają generalnie dobrą jakość powietrza, na co zapewne wpływa bardzo wysoki udział 

drzewostanów.  

5.3 WODY POWIERZCHNIOWE I  PODZIEMNE  

Badania jakości wód podziemnych i powierzchniowych w województwie lubelskim w 2010 

r. były przeprowadzone w ramach monitoringu operacyjnego w odniesieniu do jednolitych części wód. 

Ocenę stanu chemicznego wód podziemnych w jednolitych częściach wód i w poszczególnych 

punktach badawczych dokonano w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z 2008 r. w sprawie 

kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz.U. nr 143, poz. 896), które wyróżnia pięć klas 

jakości: 

• klasa I – wody bardzo dobrej jakości, 

• klasa II – wody dobrej jakości, 

• klasa III – wody zadowalającej jakości, 

• klasa IV – wody niezadowalającej jakości, 

• klasa V – wody złej jakości; 

oraz dwa stany chemiczne wód: 

• stan dobry (klasy I, II i III), 

• stan słaby (klasy IV i V). 

Na potrzeby niniejszego opracowania wykorzystano WIOŚ oraz Państwowej Służby Hydrologicznej. 

Stan wód podziemnych winien odzwierciedlać nie tylko ich jakość ale także wielkość zasobów czy 

położenia zwierciadła wód podziemnych. Oprócz wskaźnika jakości chemicznej istnieją także 

(http://www.psh.gov.pl): 

•         Wskaźnik stanu zasobów wód podziemnych ilustruje wyniki oceny zasobów wód 

podziemnych wykonanej na podstawie analizy zasobów wód podziemnych dostępnych do 

zagospodarowania oraz wielkości poboru wód. Wyrażany jest w procentach powierzchni kraju, 

gdzie nie stwierdzono nadmiernego sczerpania zasobów wód podziemnych; wartość wskaźnika 

jest aktualizowana raz w roku, z dwuletnim opóźnieniem. 

•         Wskaźnik położenia zwierciadła wody podziemnej ilustruje aktualne jego położenie 

względem stref stanów wód; informuje w jakim procencie punktów sieci obserwacyjno – 

badawczej wód podziemnych, w analizowanym okresie czasu, zwierciadło (lub wydajność 

źródeł) znajdowało się w strefie stanów (wydajności źródeł) wysokich i średnich; wartość 

wskaźnika jest aktualizowana raz na kwartał. 

Na ilustracjach poniżej przedstawiono jakość wód JCWPd nr 119 – obszar Gminy Janów Lubelski. 
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Rys. Ocena stanu chemicznego wód podziemnych na rok 2010 (http://www.psh.gov.pl) 

 
Rys. Monitoring stanu chemicznego wód podziemnych - Klasyfikacja jakości wód podziemnych 

2010 (http://www.psh.gov.pl) 
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Rys.  Stopień wykorzystania dostępnych do zagospodarowanie zasobów wód podziemnych 

(http://www.psh.gov.pl). 

 
Rys. Położenie średniego poziomu wód podziemnych w III kwartale roku hydrologicznego 2012 

(http://www.psh.gov.pl). 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie wykonywał badania w 59 

punktach pomiarowo-kontrolnych (ppk) na 55 jednolitych częściach wód powierzchniowych 

(JCWP), w 36 ppk. na wodach naturalnych oraz 23 ppk. na wodach sztucznych i silnie 

zmienionych. Inspektorat wykonał ocenę stanu/potencjału ekologicznego oraz stanu chemicznego 

rzek zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Środowiska z 20 sierpnia 2008 roku w sprawie 

sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 162, poz. 

1008). Zgodnie z ww. rozporządzeniem stan ekologiczny klasyfikuje się przez nadanie jednolitej 

części wód powierzchniowych jednej z pięciu klas jakości wód. 

Klasa jakości wód Stan ekologiczny 

I Bardzo dobry 
II Dobry 
III Umiarkowany 
IV Słaby 
V Zły 

Potencjał ekologiczny wód określa się na podstawie elementów fizykochemicznych, 

biologicznych i hydromorfologicznych, stosowanych w klasyfikacji stanu ekologicznego tej 
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kategorii naturalnych wód powierzchniowych, która najbardziej przypomina jednolitą część wód 

powierzchniowych sztuczną lub silnie zmienioną. Klasyfikacja potencjału ekologicznego polega na 

nadaniu jednolitej części wód powierzchniowych jednej z pięciu klas potencjału: 

 

• klasa I-II – stan bardzo i wyższy niż dobry potencjał ekologiczny 
• klasa III –umiarkowany potencjał ekologiczny, 
• klasa IV –słaby potencjał ekologiczny, 
• klasa V – oznacza zły potencjał ekologiczny. 

 

Klasyfikacji stanu chemicznego dokonuje się na podstawie analizy wyników pomiarów 

substancji priorytetowych oraz innych substancji zanieczyszczających uzyskanych w punkcie 

pomiarowo-kontrolnym. Podstawą analizy jest porównanie uzyskanych wyników pomiarów 

z wartościami granicznymi określonymi dla poszczególnych kategorii wód. Przyjmuje się, iż woda 

powierzchniowa osiąga dobry stan chemiczny, jeżeli w wyniku pobierania próbek w tym samym 

miejscu, z częstotliwością nie mniejszą niż to wynika z przepisów w sprawie form i sposobu 

prowadzenia monitoringu wód powierzchniowych oraz podziemnych. Stan jednolitych części wód 

powierzchniowych ocenia się, porównując wyniki klasyfikacji stanu ekologicznego jednolitych 

części wód powierzchniowych z wynikami klasyfikacji stanu chemicznego jednolitych części wód 

powierzchniowych. Stan jednolitych części wód powierzchniowych sztucznych i silnie zmienionych 

ocenia się, porównując wyniki klasyfikacji potencjału ekologicznego z wynikami klasyfikacji stanu 

chemicznego tych jednolitych części wód. Sposób oceny stanu jednolitych części wód 

przedstawiono poniżej. 

  Stan chemiczny 
  dobry poniżej dobrego 
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bardzo dobry stan ekologiczny dobry stan wód zły stan wód 
dobry stan ekologiczny/potencjał ekologiczny 
dobry lub powyżej dobrego 

dobry stan wód zły stan wód 

umiarkowany stan ekologiczny/umiarkowany 
potencjał ekologiczny 

dobry stan wód zły stan wód 

słaby stan ekologiczny/słaby potencjał 
ekologiczny 

dobry stan wód zły stan wód 

zły stan ekologiczny/zły potencjał ekologiczny dobry stan wód zły stan wód 
Badania rzek w 2010 roku w przeprowadzono tylko dla rzeki Białki w zakresie 

stanu/potencjału ekologicznego.  

Tab. Ocena stanu/potencjału ekologicznego 

Lp. 
Nazwa 
rzeki Nazwa jcw Kod jcw 

Nazwa 
punktu 
pomiarowo-
kontrolnego 

Klasa 
elementów 
biologicznych 

Klasa 
elementów 
fizyko-
chemicznych 
(1-5) 

STAN/ 
POTENCJAŁ 
EKOLOGICZNY  

1 Białka 

Białka od 
źródeł do dopł. 
spod Niwek 
Turów 

PLRW2000232485256
9 

Białka - 
Ostrówki 

II PPD III 

2 Białka 

Białka od dopł. 
spod Niwek 
Turów do 
ujścia 

PLRW200019248529 
Białka - 
Ustrzesz 

II PPD III 

3 Białka 

Białka od dopł. 
spod Niwek 
Turów do 
ujścia 

PLRW200019248529 Białka - Paszki III PPD III 

PPD – poniżej potencjału dobrego 
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5.4 GLEBY  

Rodzaj i stan gleby w znacznym stopniu warunkuje rozwój siedlisk oraz poszczególnych 

organizmów. Gleby pochłaniają i filtruj ą wodę opadową, która przenika do głębszych formacji 

geologicznych pełniących rolę podstawowego źródła wody pitnej. Nieodłączną funkcją gleby jest udział 

w produkowaniu biomasy, przepływie energii, w krążeniu i retencji wody oraz pierwiastków.  

Ocenę gleby wykonuje się w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z 9 grudnia 2002 r. 

(Dz. U. Nr 165, poz. 1359) w sprawie standardów jakości gleby oraz jakości ziemi, w którym określono 

dopuszczalne zawartości różnych szkodliwych substancji, głównie pochodzenia antropogenicznego.  

W 2009 r. WIOŚ w Lublinie prowadził badania gleb ujętych w „Programie Państwowego Monitoringu 

Środowiska w województwie lubelskim na lata 2007-2009” oraz aneksie do tego programu. Do badań 

wybrano 17 stanowisk na obszarach bezpośrednio narażonych na zanieczyszczenia komunikacyjne.  

W Janowie Lubelskim nie znajdował się żaden punkt pomiarowy, jednak pozytywne wyniki badań dla 

całego województwa sugerują, iż w graniach gminy nie dochodzi do istotnych zanieczyszczeń gleb 

wynikających z transportu kołowego. Próby pobierane były na każdym stanowisku pomiarowym jeden 

raz w roku w trzech odległościach od krawędzi jezdni: 20 m, 80 m, i 150 m, na głębokości 0-30 cm i  

30-60 cm. We wszystkich analizowanych w 2009 r. próbach gleb zawartość metali ciężkich nie 

przekraczała wartości dopuszczalnych.  

Zagrożenia dla środowiska glebowego wynikają także z rolniczego wykorzystania gruntów. 

Błędy w nawożeniu oraz w stosowaniu środków ochrony roślin mogą być źródłem zanieczyszczenia 

gleb i wód ze względu m.in. na powszechność stosowania nawozów azotowych. 

5.5 FAUNA I FLORA  

Ocena stanu fauny i flory opiera się głównie na wizjach terenowych oraz materiałach 

archiwalnych. Roślinność analizowanych terenów jest zróżnicowana pod wieloma względami, co 

wynika bezpośrednio z warunków siedliskowych oraz form użytkowania poszczególnych działek. 

Istotne są także ekologiczne właściwości siedlisk i gatunków, w tym odporność na degradację i 

zdolność do regeneracji.  

Generalnie stan fauny i flory uznaje się za dobry. Na niektórych działkach dochodzi do 

różnych przejawów antropopresji jednak są to presje „typowe” – w terenach zainwestowanych. 

Południową część gminy stanowią głównie tereny leśne i rolne. Udział zabudowy w stosunku do 

terenów leśnych i rolnych można uznać za niewielki co jest jednym z czynników wpływających 

między innymi na wielkości populacji czy zasięg występowania. Tereny zainwestowane to w 

przewadze zabudowa rolna i jednorodzinna, z dużym udziałem powierzchni biologicznie aktywnej. 

 

Fauna 

 

Fauna analizowanej gminy jest bardzo zróżnicowana, co znajduje uzasadnienie dla 

wprowadzonych form ochrony przyrody w tym obszarów Natura 2000.  

Szczególnie widocznym „elementem” fauny są ptaki. Ich mobilność sprawia, iż nawet 

w terenach zainwestowanych mogą sporadycznie pojawiać się gatunki objęte ochroną. Pospolicie 

występują zięby, rudziki, kapturki, drozdy, mysikróliki, pleszki, dzięcioły, sikorki, sowy. Występują tu 

gatunki wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG oraz Załączniku II Dyrektywy Rady 

92/43/EWG (gatunki przedstawiono w tabeli w rozdziale 7.1) Południowe rejony wchodzą w skład 
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rozległego kompleksu leśnego, dlatego występują tu większe zwierzęta np. wilk, zając, jeleń, sarna, 

dzik, lis, łoś, borsuk, bóbr, wydra, jenot . Na szczególną uwagę zasługuje obecność koni biłgorajskich – 

hodowla rezerwatowa.  

W tutejszych stawach i rzekach występują karpie, płocie, szczupaki oraz gatunki ryb 

chronionych takie jak minogi strumieniowe, piekielnice, różanki czy piskorze. Dość licznie występują 

także płazy i gady w tym żaby, ropuchy, traszki grzebieniaste i zwyczajne, jaszczurki zwinki, padalce, 

zaskrońce oraz żmije zygzakowate. 

 

Flora 

 

Flora analizowanych terenów jest znacznie zróżnicowana. Występują tu zbiorowiska leśne, 

łąkowe, wodne synantropijne. Naturalnie największe znaczenie ekologiczne mają zróżnicowane 

gatunkowo łąki i lasy. Ponad połowę obszaru gminy objęto ochroną w ramach Parku Krajobrazowego 

Lasy Janowskie. W planie ochrony Parku określono, iż główne typy siedliskowe lasu stanowią : 

  

• zbiorowiska borowe z klasy Vaccinio-Piceetea (bory, lasy iglaste)  – 89%, 
• zbiorowiska żyznych lasów liściastych z klasy Querco – Fagetea (mezo- i eutroficzne lasy 

liściaste zrzucające liście na zimę) -10%, 
• zbiorowiska lasów bagiennych z klasy Alnetea glutinosase (olsy) -1%. 

 

Główne typy lądowych siedlisk nieleśnych na terenie Parku to: 

 

• synantropijne (segetalne i ruderalne) z klas Bidentetea tripartiti, Plantaginetea majoris, 
Artemisietea vulgaris, Secalietea i Chenopodietea, 

• łąkowo-pastwiskowe z klasy Molinio-Arrhenatheretea, 
• bliźniczkowo - wrzosowiskowe z klasy Nardo-Callunetea, 
• murawy napiaskowe z klasy Sedo-Scleranthetea, 
• zrębowe i okrajkowe z klasy Epilobietea angustioli. 

 

Najcenniejsze zespoły roślinności nieleśnej występujące w Parku to: 

 

• wodne: zespół grążela żółtego i grzybieni białych Nupharo-Nymphaeetum albae, zespół 
grzybieni północnych Nymphaeetum candidae, 

• torfowiskowe: zespół turzycy bagiennej Caricetum linosae, przygiełki białej Rhynchosporetum 
albae, mszary Sphagnetum magellanici, 

• łąkowe: Cirsio-Polygonetum, Filipendulo-Geranietum, Trisetetum flavescentis, 
• murawowe: Arctostaphylo-Callunetum. 

 

Na obszarze Parku występuje 205 gatunków grzybów pasożytniczych oraz 100 gatunków 

miseczniaków. Wśród miseczniaków 15 to gatunki pospolite w skali kraju, 25 częściej notowane, a 60 

można zaliczyć do rzadkich we wschodniej Polsce. 10 gatunków miseczniaków nie było dotychczas 

notowanych we wschodniej Polsce. Grzyby wielkoowocnikowe - podstawczaki reprezentowane są przez 

350 gatunków. Wśród nich 5 gatunków objętych jest prawną ochroną, 51 wpisanych jest na listę 

gatunków zagrożonych w Polsce, w tym: 12 to gatunki narażone na wyginięcie, 20 to gatunki rzadkie, a 

19 to gatunki o nieokreślonym zagrożeniu. 
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W Parku stwierdzono występowanie 106 gatunków porostów, w tym na liście gatunków 

zagrożonych w Polsce znajduje się 38 z których 4 posiadają kategorię wymarłe i zaginione, 16 kategorię 

wymierające, 16 kategorię narażone na wymarcie oraz 2 należą do kategorii o nieokreślonym 

zagrożeniu. 

Mszaki reprezentowane są przez 162 gatunki. Na liście roślin zagrożonych w Polsce znajduje się 

5 z nich, w tym 2 gatunki należą do kategorii wymierające, a 3 gatunki  należą do kategorii narażone na 

wyginięcie. 

Flora roślin naczyniowych Parku liczy ogółem 871 gatunków, należących do 90 rodzin i 372 

rodzajów. Na terenie Parku stwierdzono 50 gatunków roślin naczyniowych objętych ochroną  ścisłą oraz 

16 gatunków objętych ochroną częściową na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 

września 2001 r. (Dz.U. Nr 106, poz.1167). Na terenie Parku występują 33 gatunki roślin naczyniowych 

z Listy roślin zagrożonych w Polsce, w tym: 26 gatunków posiada kategorię narażony na wymarcie  

oraz 7 posiada kategorię rzadki. 

Zabudowie jednorodzinnej (także z usługami) towarzyszą rośliny charakterystyczne dla 

ogrodów przydomowych przy czym zróżnicowanie gatunkowe uzależnione jest od indywidualnych 

upodobań właścicieli nieruchomości. Najczęściej przy domach sadzone są rośliny ozdobne, w tym 

krzewy np. żywotnik. Lokalnie zauważalny jest dość znaczny udział zieleni wysokiej w postaci 

pojedynczych drzew lub ich grup – lipy, kasztanowce, świerki, brzozy, wierzby.  

Tereny uprawy rolnej nie odbiegają charakterem od większości terenów rolnych kraju. 

Dominują tu uprawy polowe jednogatunkowe żyto, pszenica, pszenżyto, jęczmień, owies, kukurydza. 

Uprawiane są także warzywa i owoce. Na niewielkich areałach spotykane są uprawy krzewów np. 

porzeczki.  

W Janowskiej Strefie Ekonomicznej zagospodarowanie odbiega charakterem i intensywnością 

zagospodarowania. Dotychczas zrealizowano tu inwestycje o dużej kubaturze i charakterze 

przemysłowo - produkcyjno - usługowym. Intensywne zagospodarowanie doprowadziło do wykształcenia 

zbiorowisk ruderalnych.   

5.6 ISTNIEJĄCE ZAGROŻENIA DLA STANU I FUNKCJONOWANIA ŚRODOWISKA ORAZ 

PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA  

Generalnie stan środowiska Gminy uznaje się za dobry. Dobrze funkcjonują powiązania 

ekologicznie, choć dla nich barierą jest trasa krajowa nr 19.  

Poniżej przedstawiono najważniejsze zagrożenia w odniesieniu do poszczególnych 

komponentów środowiska. 

• Środowisko wodno-gruntowe: 

− odprowadzanie nie oczyszczonych lub źle oczyszczonych ścieków bezpośrednio do wód lub gruntów, 

− przesiąki z bezodpływowych zbiorników ścieków (szamb), 

− błędy w nawożeniu i użytkowaniu środków ochrony roślin, 

− spływ wód powierzchniowych zanieczyszczonych substancjami z rolnictwa i komunikacji, 

− zaśmiecanie znacznych terenów, 

− zmiany stosunków wodnych np. zbytnie osuszanie, 

− przyśpieszona erozja - niszczenie szaty roślinnej, niewłaściwe użytkowanie gruntów rolnych, 

odwadnianie, 
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− bezpośrednia ingerencja w profil glebowy - głęboka orka, wykopy itp., 

• Powietrze, klimat akustyczny: 

− ruch komunikacyjny, głównie na drodze krajowej nr 19 oraz 74,  

− działalność inwestycyjna w obszarze Borownicy, 

− składowisko odpadów w Borownicy 

• Fauna i flora: 

− bezpośrednia dewastacja siedlisk oraz w mniejszej skali zaśmiecanie terenów, 

− niekorzystne zmiany warunków migracji - skutek bezpośredniego grodzenia posesji oraz 

niewłaściwego lokalizowania inwestycji, 

− zmiany siedliskowe (zmiany uwilgotnienia, składów gatunkowych), 

5.7 OBSZARY I OBIEKTY PRAWNIE CHRONIONE  

Zgodnie z Obwieszczeniem nr 3/2010 Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  

w Lublinie z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie wykazu zabytków wpisanych do rejestru zabytków 

nieruchomych  "A" województwa lubelskiego w Gminie Janów Lubelski znajduje się 7 zabytków, tj. :  

 
1) zespół klasztorny podominikański: kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela  

z wystrojem wnętrza, wyposażeniem, kaplica Objawienia, klasztor, brama  
- dzwonnica, mur z bramkami, drzewostan w obrębie cmentarza kościelnego - Janów Lubelski, 

2) cmentarz wojenny z I wojny światowej - Janów Lubelski (dawna Biała Poduchowna)  
3) stara część cmentarza rzymskokatolickiego - Janów Lubelski ul. Bialska 92, 
4) teren dawnego cmentarza przykościelnego z nagrobkami, reliktami kościoła i schodów oraz 

starodrzewiem - Janów Lubelski ul. Bialska 121, 
5) zespół budynków dawnego więzienia - ul. Jana Pawła II 5; ul. Ogrodowa, 
6) Kancelaria Obwodu Zamojskiego; obecnie budynek administracyjny – Janów Lubelski 

ul. Zamoyskiego 52, 
7) dom mieszkalny (dawna Kasa Powiatu) - Janów Lubelski ul. Zamoyskiego 56. 
8) zespół Kościoła Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Wojciecha w Momotach 

Górnych: kościół wraz z wystrojem wnętrza (w tym detalem architektonicznym, elementami 
zdobnictwa i stałego wyposażenia), fontanna zw. "Fontanną Płaczącą", kaplica tzw. "Grota 
Zniewolenia" i "Grota Wyzwolenia" wraz z wystrojem wnętrza (w tym detalem 
architektonicznym, elementami zdobnictwa i stałego wyposażenia), 4 kapliczki  
wraz z dekoracją plastyczną wnętrz. 

 
Poza wymienionymi obszarami NATURA 2000 w niniejszej prognozie, występuję inne formy 

ochrony środowiska, które przedstawia się poniżej. 
 

Rezerwaty przyrody 

 

Rezerwat Szklarnia – powołany Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów 

Naturalnych i Leśnictwa z dnia 3 marca 1989 roku. Rezerwat leśno-florystyczny z borami sosnowo-

jodłowymi domieszką świerka, buka, dębu i olszy. Osobliwością rezerwatu są fragmenty wyżynnego 

jodłowego boru mieszanego Abietetum polonicum – zbiorowiska o charakterze górskim, oraz niewielkie 

płaty olsu i grądu. W rezerwacie stwierdzono występowanie ponad sześćdziesięciu zbiorowisk 

roślinnych związanych głównie z bagnami i torfowiskami przejściowymi.  W rezerwacie występuje 

wiele roślin chronionych np. rosiczka okrągłolistna, lilia złotogłów, widłak jałowcowaty, widłak 

goździsty, wroniec widlasty, pełnik europejski, oraz liczne gatunki z rodziny storczykowatych.  
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Rezerwat Lasy Janowskie – powołany Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów 

Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1984 roku. Rezerwat o ciekawych walorach krajobrazowych, 

obejmuje fragment Lasów Janowskich z borami sosnowymi, lasem mieszanym i olsem. Chroni 

zalesione łańcuchy wydm w rejonie Porytowego Wzgórza, najciekawszy przyrodniczo fragment doliny 

rzeki Branew, kompleksy stawów w rejonie wsi Momoty, a także torfowiska. Do najbardziej 

interesujących zbiorowisk należy wyżynny jodłowy bór mieszany. Flora rezerwatu liczy 550 gatunków 

roślin naczyniowych, 175 gatunków wielkoowocnikowych grzybów, 93 gatunki mszaków. Występuje tu 

również wiele gatunków roślin chronionych rzadki gatunek paproci - pióropusznik strusi, widłaczek 

torfowy, groszek wschodniokarpacki, rosiczka pośrednia, podkolan biały, storczyk plamisty – 

umieszczony na Liście Roślin Zagrożonych w Polsce. Rezerwat Lasy Janowskie obejmuje swym 

zasięgiem miejsce jednej z największych partyzanckich pól bitewnych z okresu II Wojny Światowej. 

Znajduje się tu pomnik upamiętniający te wydarzenia, cmentarz partyzancki, ślady byłych mogił 

partyzanckich, okopów i stanowisk ogniowych.  

Imielity Ług  – powołany Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i 

Leśnictwa z dnia 18 stycznia 1988 roku. Rezerwat wodno-torfowiskowy o wybitnych walorach 

krajobrazowych i przyrodniczych, w skład którego wchodzi zarastający, płytki staw, jedno 

z największych w Parku torfowisk wysokich, miąższość torfu 6m, torfowisko przejściowe i bór 

wilgotny. Staw zajmuje centralną cześć rezerwatu zbudowano go niegdyś przy wykorzystaniu 

naturalnego zagłębienia terenu, obecnie jest on przedzielony groblą tworząc dwa zbiorniki o nazwach 

Imielty Ług i Radełko. W części południowej, sięgając daleko w torfowisko, wcina się wąski język 

wydmy porośnięty lasem. Na terenie rezerwatu wyróżniono 45 zbiorowisk roślinnych. W skład 

zbiorowisk wchodzą 139 gatunków grzybów wielkoowocnikowych, 71 gat. porostów, 82 gatunki 

mszaków oraz około 500 gatunków roślin naczyniowych w tym aż 27 gatunki objęte ochroną 

gatunkową. Teren rezerwatu stwarza dogodne warunki bytowania wielu gatunkom zwierząt, głównie 

ptaków wodnych, błotnych i drapieżnych. Należy tu wymienić takie gatunki jak: żuraw, rybołów, łabędź 

niemy, bielik, bocian czarny. 

 
Rysunek  Rezerwaty przyrody na tle gminy Janów Lubelski 
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Parki krajobrazowy 

 
Park Krajobrazowy Lasy Janowskie powstał w 1984 roku w celu ochrony i zachowania 

unikatowego charakteru krajobrazu zachodniej części jednego z największych zwartych kompleksów 

leśnych w Polsce - Puszczy Solskiej ciągnącej się od doliny Wisły ku wschodowi aż do granicy 

Państwa. Powierzchnia samego Parku wynosi 39.150 ha, a jego otuliny 60.500 ha. Lesistość parku 

wynosi 80% co decyduje o jego atrakcyjności. Dominują tu bory sosnowe z charakterystycznym dla 

tego terenu ekotypem sosny solskiej, reprezentujące różne zbiorowiska, a przede wszystkim bór świeży, 

bór bagienny, bór wilgotny, bór suchy oraz fragmenty boru jodłowego – zbiorowiska o charakterze 

górskim. W wielu miejscach zachowały się fragmenty lasu o charakterze puszczańskim. Cały park 

urozmaicają cieki wodne, śródleśne łąki oraz pasy wydmowe. Dla Parku Krajobrazowego „Lasy 

Janowskie” utworzono otulinę - strefa ochronna parku, to wydzielony obszar spełniający rolę bufora 

przed szkodliwymi oddziaływaniami zewnętrznych czynników biotycznych i abiotycznych. W obrębie 

parku obowiązują zasady zagospodarowania ustalone w rozporządzeniu Wojewody Lubelskiego nr 13 z 

dnia 6 maja 2005 roku w sprawie ustanowienia planu ochrony Parku Krajobrazowego "Lasy 

Janowskie". 

 
Rysunek Park Krajobrazowy Lasy Janowskie 

 

Użytki ekologiczne 

 
Na terenie gminy zlokalizowane są trzy użytki ekologiczne powołane Rozporządzeniem 

Wojewody Lubelskiego Nr 162 z dnia 19 lipca 2002 w sprawie uznania za użytki ekologiczne na terenie 

województwa lubelskiego (Dz. U.W.L. Nr 12 poz. 349): 

Nazwa użytku 
Nadleśnictwo, leśnictwo 
Obręb ewidencyjny, oddział 

Powierzchnia 
[ha] 

Krótki opis 

Halizna 
Nadl. Janów Lubelski, Leśn. Jakuby 
obręb Janów, oddział 305 b 

0,97 podmokła łąka 

Łąki zabagnione 
Nadl. Janów Lubelski, Leśn. Jakuby 
obręb Janów, oddział 285 g 

0,4 bagno 

Bór bagienny 
Nadl. Janów Lubelski, Leśn. Łążek 
obręb Modliborzyce, oddział 215 f 

1,0 torfowisko 

 



 

23 
 

Pomniki przyrody 

 
W gminie znajduje się wiele pomników przyrody ustanowionych na mocy zarządzenia 

nr 1 Wojewody Tarnobrzeskiego z dnia 8 lutego 1988 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody 

(Dz. Urz. Woj. Tarnob. Nr 2, poz. 15) oraz zarządzenia nr 34 Wojewody Tarnobrzeskiego z dnia 

30 grudnia 1988 r. w sprawie uznania tworów przyrody za pomnik przyrody (Dz. Urz. Woj. Tarnob. 

z 1989 r. Nr 1, poz. 2). Zdecydowaną większość z nich stanowią drzewa, dwa pomniki chronią twory 

przyrody nieożywionej. Jeden to źródło we wsi Borownica-Kopce, dla którego podstawą prawną jest 

rozporządzenie nr 3 Wojewody Tarnobrzeskiego z dnia 9 stycznia 1996 r., drugie to zespół źródeł 

w mieście Janowie Lubelskim ochronione dzięki zarządzeniu nr 34 Wojewody Tarnobrzeskiego z dnia 

30 grudnia 1988 r. Poniżej zestawiono wszystkie pomniki przyrody w mieście i gminie, żaden z nich nie 

znajduje się na terenie obszarów opracowania w części wiejskiej. 

Tabela  Pomniki przyrody zlokalizowane w Janowie Lubelskim  

Lp. Nazwa pomnika 
przyrody 

Obwód 
[m] Nr. dz. ewid. Opis lokalizacji, uwagi 

1 Wiąz szypułkowy, 
Ulmus laevis 414 

Leśnictwo 
Momonty oddz. 
209 j 

Szklarnia, na S od asfaltowej drogi biegnącej przez wieś, 
w pobliżu ogrodzenie działki  

2 Lipa drobnolistna 
Tilia cordata 310 Leśn. Momonty 

oddz. 210 m 
Szklarnia, na S od asfaltowej drogi biegnącej przez wieś, 
w pobliżu linia niskiego napięcia 

3 Dąb szypułkowy 
Quercus robur 310 Leś. Momonty 

oddz. 210 m 
Szklarnia, na S od asfaltowej drogi biegnącej przez wieś, na 
W od pomnika nr 2, w pobliżu linia niskiego napięcia 

4 Lipa drobnolistna 
Tilia cordata 360 Leśn. Momonty 

oddz. 210 h 
Szklarnia, na N od asfaltowej drogi biegnącej przez wieś, 
w pobliżu narożnika posesji 

5 Lipa drobnolistna 
Tilia cordata 390 Leśn. Momonty 

oddz. 210 m 
Szklarnia, na S od asfaltowej drogi biegnącej przez wieś, 
w pobliżu linia niskiego napięcia 

6 Lipa drobnolistna 
Tilia cordata 310 Leśn. Momonty 

oddz. 210 j 
Szklarnia, na N od asfaltowej drogi przez wieś, w obrębie 
zabudowań gospodarczych, wokół drzewa ogrodzony wybieg 

7 Dąb szypułkowy 
Quercus robur 400 Momonty Górne 

dz. nr 58 
Momonty Górne na N od cmentarza na niewielkim nieużytku 
tworząc z otaczającymi go zakrzaczeniami remizę śródpolną 

8 Dąb szypułkowy 
Quercus robur 369 Momonty Górne 

dz. nr 61 
Momonty Górne na N od cmentarza, wokół wysypisko 
śmieci, teren porośnięty przez roślinność ruderalną  

9 Dąb szypułkowy 
Quercus robur 423 Leśn. Porytowe 

Wzgórze oddz. 328 n 
Momonty Górne, na skraju tarasu rzeki Bukowa pomiędzy 
cmentarzem a szkołą 

10 Dąb szypułkowy 
Quercus robur 320 Leśn. Porytowe 

Wzgórze oddz. 328 n 
Momonty Górne, na skraju tarasu rz. Bukowa pomiędzy 
cmentarzem a szkołą, od W sąsiaduje z pomnikiem nr 9 

11 Dąb szypułkowy 
Quercus robur 511 Leśn. Momonty 

oddz. 310 a 

ok. 100 m. na W od drogi Momoty-Janów, w pobliżu enklawy 
Krzemieniec, na skraju boru sosnowego i młodnika 
sosnowego porastającego enklawę 

14 Dąb szypułkowy 
Quercus robur 447 Leśn. Porytowe 

Wzgórze oddz. 274 f 
przy drodze (od strony łąk) Porytowe Wzgórze-Momoty 
niedaleko skraju lasu i łąki 

17 Buk zwyczajny 
Fagus silvatica 294 Leśn. Obrówka 

oddz. 310 a 

w lesie mieszanym w pobliżu leśnej drogi, ok. 300 m na W od 
linii energetycznej, z pomnikiem nr 18 i innymi bukami 
tworzy skupisko starych drzew 

18 Buk zwyczajny 
Fagus silvatica 265 Leśn. Obrówka 

oddz. 129 i 

w lesie mieszanym w pobliżu leśnej drogi, ok. 300 m na W od 
linii energetycznej, z pomnikiem nr 17 i innymi bukami 
tworzy skupisko starych drzew 

20 Dąb szypułkowy 
Quercus robur 458 Leśn. Momonty 

oddz. 290 g 
po W stronie szosy Momoty-Janów, na skraju młodego boru 
sosnowego, na drzewie kapliczka 

21 Dąb szypułkowy 
Quercus robur 633 Leśn. Porytowe 

Wzgórze oddz. 328 d 
wśród zadrzewień nadrzecznych, po prawej stronie Branwi, 
w pobliżu jej ujścia, nieopodal pola i szosa Momoty-Janów 

22 Dąb szypułkowy 
Quercus robur 351 Momonty Górne 

dz. nr 1/5 

tuż nad Branwią (pień przylega do wody), po prawej stronie 
rzeki, naprzeciwko po drugiej stronie rzeki stawy rybne, od N 
i E łąki kośne 

23 Dąb szypułkowy 
Quercus robur 393 Momonty Górne 

dz. nr 1/5 na łące kośnej ok. 30 m, po prawej stronie Branwi 

24 Dąb szypułkowy 
Quercus robur 358 Leśn. Momonty 

oddz. 308 j 
po N stronie leśnej drogi od szosy Janów-Momoty w kierunku 
stawów rybnych, w pobliżu od N strony wydma 

25 Dąb szypułkowy 
Quercus robur 395 Leśn. Momonty 

oddz. 308 p 
po S stronie leśnej drogi od szosy Janów-Momoty w kierunku 
stawów rybnych, w pobliżu od N strony wydma 
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26 Dąb szypułkowy 
Quercus robur 263 Leśn. Momonty 

oddz. 308 r 

po S stronie leśnej drogi od szosy Janów-Momoty w kierunku 
stawów rybnych, na skraju wydzielenia z młodą olchą. 
w pobliżu od N strony wydma 

30 Lipa drobnolistna 
Tilia cordata 383 Momonty Górne 

dz. nr 30/1 
wśród liściastych zadrzewień na lewym brzegu Branwi na 
wysokości stawów hodowlanych 

31 Lipa drobnolistna 
Tilia cordata 383 Momonty Górne 

dz. nr 30/1 

wśród liściastych zadrzewień na lewym brzegu Branwi na 
wysokości stawów hodowlanych, drzewo silnie pochylone 
(grozi zawaleniem) 

32 Lipa drobnolistna 
Tilia cordata 683 Momonty Górne 

dz. nr 30/1 
wśród liściastych zadrzewień na lewym brzegu Branwi na 
wysokości stawów hodowlanych 

33 Lipa drobnolistna 
Tilia cordata 410 Momonty Górne 

dz. nr 30/1 

wśród liściastych zadrzewień na lewym brzegu Branwi na 
wysokości stawów hodowlanych, przy ujściu kanału 
doprowadzającego wodę ze stawów 

34 Lipa drobnolistna 
Tilia cordata 330 Momonty Górne 

dz. nr 32/1 

na lewym brzegu Branwi na S od kanału odprowadzającego 
wodę od stawów, wśród gęstych zadrzewień i zakrzaczeń 
nadrzeczne. 

35 Lipa drobnolistna 
Tilia cordata 288 Momonty Górne 

dz. nr 32/1 na lewym brzegu Branwi w zadrzewieniach nadrzecznych 

36 Lipa drobnolistna 
Tilia cordata 305 Momonty Górne 

dz. nr 32/1 
na lewym brzegu Branwi w zadrzewieniach nadrzecznych na 
wysokości stawów rybnych 

37 Dąb szypułkowy 
Quercus robur 368 Momonty Górne 

dz. nr 32/1 
przy grobli stawu, wśród śródpolnych zadrzewień (głównie 
olcha, topola) w sąsiedztwie łąk 

38 Dąb szypułkowy 
Quercus robur 500 Momonty Górne 

dz. nr 32/1 wśród łąk na W od pomnika nr 37 

39 Dąb szypułkowy 
Quercus robur 482 Momonty Górne 

dz. nr 32/1 wśród zadrzewień nadrzecznych po prawej stronie Branwi 

40 Dąb szypułkowy 
Quercus robur 405 Momonty Górne 

dz. nr 32/1 
wśród zadrzewień nadrzecznych, na lewym brzegu Branwi, na 
wysokości stawów rybnych, po drugiej stronie rzeki - łąki 

41 Lipa drobnolistna 
Tilia cordata 530 Momonty Górne 

dz. nr 32/1 
wśród gęstych zadrzewień nadrzecznych, na lewym brzegu 
Branwi, na wysokości stawów rybnych 

42 Dąb szypułkowy 
Quercus robur 362 Momonty Górne 

dz. nr 63 
na N skraju działki szkolnej w bezpośrednim sąsiedztwie 
Bukowej i na zachód od pomnika nr 44 

43 Dąb szypułkowy 
Quercus robur 315 Momonty Górne 

dz. nr 63 
na N skraju działki szkolnej w bezpośrednim sąsiedztwie 
Bukowej i pomnika nr 44 

44 Dąb szypułkowy 
Quercus robur 365 Momonty Górne 

dz. nr 63 
na N skraju działki szkolnej w bezpośrednim sąsiedztwie 
Bukowej i budynku mieszkalnego pracowników szkoły 

45 Dąb szypułkowy 
Quercus robur 450 Momonty Górne 

dz. nr 65/3 ok. 20 m na zachód od dawnej obory PGRyb 

46 Dąb szypułkowy 
Quercus robur 450 Momonty Górne 

dz. nr 65/3 za wiatą sprzętu budowlanego ok. 25 m od rzeki Bukowej 

48 Dąb szypułkowy 
Quercus robur 583 Momonty Górne 

dz. nr 72/4 
przy głównej ulicy we wsi, w pobliżu ogrodzenia bloku 
mieszkalnego dawnego PGRyb 

49 Lipa drobnolistna 
Tilia cordata 343 Momonty Górne 

dz. nr 342/1 na podwórku obok płotu (po E stronie) 

50 Lipa drobnolistna 
Tilia cordata 354 Momonty Górne 

dz. nr 342/1 
na podwórku obok płotu (po E stronie), drzewo sąsiaduje 
z pomnikiem nr 49 

51 Lipa drobnolistna 
Tilia cordata 859 Momonty Górne 

dz. nr 859 
w pobliżu szosy, po na E skraju parkingu żużlowego przy 
kościele, niedaleko pomnik płk T. Zieleniewskiego 

52 Dąb szypułkowy 
Quercus robur 500 Momonty Górne 

dz. nr 71 
na zadarnionej skarpie, ok. 20 metrów od ogrodzenia kościoła 
za pomnikiem płk T. Zieleniewskiego 

53 Dąb szypułkowy 
Quercus robur 456 Momonty Górne 

dz. nr 71 
w NE narożniku ogrodzenia kościoła, za nowo zbudowanym 
ołtarzem polowym 

54 Dąb szypułkowy 
Quercus robur 507 Momonty Górne 

dz. nr 71 
na zadrzewionej skarpie (liściasty podszyt) za zabudowaniami 
parafii 

55 Dąb szypułkowy 
Quercus robur 373 Momonty Górne 

dz. nr 71 
na zadrzewionej skarpie (liściasty podszyt) za zabudowaniami 
parafii 

56 Dąb szypułkowy 
Quercus robur 380 Momonty Górne 

dz. nr 71 na zadrzewionej skarpie (liściasty podszyt) w pobliżu boiska 

57 Dąb szypułkowy 
Quercus robur 476 Momonty Górne 

dz. nr 71 na zadrzewionej skarpie (liściasty podszyt) w pobliżu boiska 

58 Dąb szypułkowy 
Quercus robur 468 Momonty Górne 

dz. nr 71 na zadrzewionej skarpie (liściasty podszyt) w W części boiska 

59 Dąb szypułkowy 
Quercus robur 407 Momonty Górne 

dz. nr 71 
na zadrzewionej skarpie (liściasty podszyt) w W części boiska, 
niedaleko pomnika nr 58 

60 Dąb szypułkowy 
Quercus robur 460 Momonty Górne 

dz. nr 71 

na zadrzewionej skarpie (liściasty podszyt) w W części boiska, 
niedaleko pomnika nr 59, do drzewa przylega ogrodzenie z 
siatki drucianej, w pobliżu ścieżka  
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61 
Dąb szypułkowy 
Quercus robur 335 Momonty Górne 

dz. nr 72/20 
na zadrzewionej skarpie blisko pomnika nr 60, przy E 
ogrodzeniu dawnego PGRyb 

62 
Dąb szypułkowy 
Quercus robur 645 Janów Lubelski 

dz. nr 1786 
w zadrzewieniu przydrożnym po N stronie szosy Janów Lub.-
Nisko, w pobliżu rów, na drzewie kapliczka 

63 
Dąb szypułkowy 
Quercus robur 354 Leśn. Jakuby oddz. 

208 o 

Łążek Ordynacki 2 na podwórku leśniczówki po prawej stronie 
szosy Janów-Nisko, sąsiaduje z drugim (nr 64), w pobliżu 
drewniana szopa i linia niskiego napięcia 

64 
Dąb szypułkowy 
Quercus robur 334 Leśn. Jakuby oddz. 

208 o 

Łążek Ordynacki 2 na podwórku leśniczówki po prawej stronie 
szosy Janów-Nisko, sąsiaduje z drugim (nr 63), w pobliżu 
drewniana szopa i linia niskiego napięcia 

65 
Dąb szypułkowy 
Quercus robur 397 Łążek Ordynacki 

dz. nr 3792 

na zadarnionej, piaszczystej skarpie po prawej stronie szosy 
Janów-Nisko, ok. 300 m od rzeki Białej, w pobliżu młodnik 
sosnowy i pole uprawne 

67 
Klon pospolity  
Acer platanoides 297 Łążek Garncarski 

dz. nr 3654 
na po E stronie zabudowań gospodarskich, w odl. ok. 10 m od 
budynku 

68 
Sosna pospolita 
Pinus silvestris 153 Łążek Garncarski 

dz. nr 3574 

na piaszczystej wydmie na E od drogi przez Łążek Garncarski 
w pobliżu zabudowań gospodarskich, niedaleko pracowni 
garncarskiej 

69 
Dąb szypułkowy 
Quercus robur 356 Leśn. Porytowe 

Wzgórze oddz. 216 b 
na skraju młodego lasu (sosna, grab, miejscami gęsty 
podszyt) i łąki po lewej stronie rowu 

70 
Lipa drobnolistna 
Tilia cordata 445 Leśn. Porytowe 

Wzgórze oddz. 216 g tuż nad lewym brzegiem Branwi na łące 

71 
Dąb szypułkowy 
Quercus robur 412 Leśn. Porytowe 

Wzgórze oddz. 216 d 
na skraju boru sosnowego i łąki na niewielkim wyniesieniu, w 
pobliżu pomnik nr 72 

72 
Dąb szypułkowy 
Quercus robur 481 Leśn. Porytowe 

Wzgórze oddz. 216 d 
skraju boru sosnowego i łąki na niewielkim wyniesieniu w 
pobliżu pomnik nr 71 

73 
Dąb szypułkowy 
Quercus robur 391 Leśn. Porytowe 

Wzgórze oddz 311 j nad brzegiem koryta Branwi na łące w pobliżu skraju lasu 

75 
Dąb szypułkowy 
Quercus robur 467 Leśn. Porytowe 

Wzgórze oddz 310 i na skraju łąki, po lewej stronie rzeki 

76 
Dąb szypułkowy 
Quercus robur 372 Leśn. Porytowe 

Wzgórze oddz 311 b na N od drogi leśnej biegnącej po skraju lasu i łąk 

77 Dąb szypułkowy 
Quercus robur 320 Leśn. Porytowe 

Wzgórze oddz 311 b na S od drogi leśnej biegnącej, przy skraju lasu i łąk 

79 
Dąb szypułkowy 
Quercus robur 393 Leśn. Porytowe 

Wzgórze oddz 275 g 
w żyznym lesie z dominującą, ok. 100-letnią jodłą przy skraju 
lasu i łąk na prawym brzegu Branwi 

80 
Dąb szypułkowy 
Quercus robur 346 Leśn. Porytowe 

Wzgórze oddz 258 c 
pobliżu ogrodzonej uprawy dębowej, niedaleko skrzyżowania 
linii oddziałowych, na skraju dawnego starodrzewu sosnowego  

81 
Buk zwyczajny 
Fagus silvatica 295 Leśn. Obrówka 

oddz 42 d 
ok. 25 m na N od linii oddziałowej, na południe młodnik 
świerkowy 

82 
Dąb szypułkowy 
Quercus robur 

316, 324, 
335, 343 

Leśn. Jakuby oddz. 
246 c 

4 drzewa ok. 20 m. na W od rowu, w pobliżu granicy z lasami 
chłopskim 

85 
Dąb szypułkowy 
Quercus robur 429 Momonty Górne 

dz. nr 412 
po S stronie drogi asfaltowej (ok.1,5 m) biegnącej przez wieś, 
od S pola uprawne i łąka 

86 
Lipa drobnolistna 
Tilia cordata 315 Momonty Górne 

dz. nr 39/3 
na niewielkim wyniesieniu, po S stronie drogi asfaltowej 
biegnącej przez wieś, na przeciwko posesji nr 123 

100 
Dąb szypułkowy 
Quercus robur 509 Leśn. Jakuby oddz. 

306 a 
w pobliżu skrzyżowania drogi gruntowej w Łążku-Przymiarkach 
z tzw. Szklarską Drogą, w SE narożniku oddziału 

101 
Dąb szypułkowy 
Quercus robur 382 Leśn. Jakuby oddz. 

304 d 
na N od gruntowej drogi biegnącej wzdłuż granicy lasu, 
w pobliżu zabudowania gospodarskie, wokół młody las  

102 
Dąb szypułkowy 
Quercus robur 687 Łążek-Przymiarki 

dz. nr 4410 
wśród pół na S od ostatnich zabudowań po E stronie wsi, wokół 
nieużytek 

104 
Dąb szypułkowy 
Quercus robur 289 Leśn. Pikule oddz. 

145 j 
na skraju lasu w pobliżu łąk, niedaleko skrzyżowania linii 
oddziałowych 

105 
Sosna pospolita 
Pinus silvestris 259 Leśn. Pikule oddz. 

145 j 
na skraju lasu w pobliżu łąk - drzewo całkowicie uschnięte, na 
znacznej długości pnia pozbawione kory 

106 
Sosna pospolita 
Pinus silvestris 324 Leśn. Pikule oddz. 

145 j na skraju lasu, ok. 12 m od brzegu kanału, w pobliżu łąk 

107 
Buk zwyczajny 
Fagus silvatica 329 Leśn. Pikule oddz. 

48 a na E od pomnika nr 108, ok. 20 m na E od linii oddziałowej 

108 
Buk zwyczajny 
Fagus silvatica 314 Leśn. Pikule oddz. 

49 d 
po W stronie drogi leśnej Łążek-Pikule, pomnik ogrodzony 
drewnianym płotem 

111 Jodła pospolita 
Abies alba 228 Leśn. Pikule oddz. 

79 a w starodrzewiu dębowo-jodłowym na E od szerokiego rowu 

112 
Dąb szypułkowy 
Quercus robur 362 Leśn. Pikule oddz. 

79 b 
w starodrzewiu dębowo-jodłowym ok. 20 m na N od skraju łąk 
i linii oddziałowej, nieopodal rów, pomnik ogrodzony płotem 
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113 
Kasztanowiec 
biały Aeculus 
hippocastanum 

346 Janów Lubelski 
dz. nr 2122 

na SW obrzeżach parku od strony ul. Zamoyskiego, w pobliżu 
asfaltowa alejka 

114 
Klon jawor Acer 
pseudoplatanus 255 Janów Lubelski 

dz. nr 2122 
w S części parku miejskiego od strony ul. Zamoyskiego, przy 
drzewie asfaltowa alejka 

115 
Kasztanowiec 
biały Aeculus 
hippocastanum 

301 Janów Lubelski 
dz. nr 2122 w SE części parku miejskiego od strony ul. Ogrodowej 

116 
Klon jawor Acer 
pseudoplatanus 238 Janów Lubelski 

dz. nr 2122 w SE części parku miejskiego od strony ul. Ogrodowej 

117 
Klon zwyczajny 
Acer platanoides 288 Janów Lubelski 

dz. nr 2122 w SE części parku miejskiego od strony ul. Ogrodowej 

118 
Klon jawor Acer 
pseudoplatanus 255 Janów Lubelski 

dz. nr 2122 
w centralnej części parku miejskiego w pobliżu pomnika 
T. Kościuszki, przy drzewie asfaltowa alejka 

122 
Klon zwyczajny 
Acer platanoides 268 Janów Lubelski 

dz. nr 2122 w W części parku 

123 
Jesion wyniosły 
Fraxinus excelsior 268 Janów Lubelski 

dz. nr 2122 w centralnej części parku 

337 
Zespół źródeł 
wywierzyskowych  - Janów Lubelski dz. 

nr 1091 

zlokalizowane przy ul. Szewskiej, w okolicy browaru, zespół 
o charakterze wywierzyska, wypływ skalno- szczelinowy, 
descensyjny, o dużej dynamice wypływu 

601 Źródło  - Stoki-Kopce 
dz. nr 150 

źródło strumienia Żytniówka – dopływ Borownicy, położone 
po W stronie drogi gruntowej łączącej Stoki i Kopce, adres 
ul. 8 września 4/29 Janów Lub. 

Źródło: Karty inwentaryzacyjne pomników przyrody, materiały Urzędu Miejskiego)  
 

Ochrona drzew pomnikowych polega na zakazie ich wycinania i uszkadzania, umieszczania na 

nich tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków, zanieczyszczania terenu i rozpalania 

ognia, budowy w pobliżu urządzeń technicznych i telekomunikacyjnych. W obrębie chronionego 

źródliska obowiązują zakazy: 

• rozkopywania, pogłębiania, zasypywania i wprowadzania jakichkolwiek zmian gleby, 

• budowy jakichkolwiek ujęć wody, a zwłaszcza na kierunku dopływu wody do źródła, 

• piętrzenia wody powyżej poziomu wody w źródle, 

• eksploatacji surowców mineralnych, 

• mycia pojazdów mechanicznych oraz przedmiotów mających kontakt z pestycydami lub innymi 

substancjami toksycznymi, 

• prowadzenia ferm hodowlanych bezściółkowych w strefie dopływu wody do źródła, 

• zaśmiecania terenu i zanieczyszczania wody, 

• niszczenia i wycinania roślinności.  

5.8 WYRÓŻNIAJĄCE SIĘ CECHY KRAJOBRAZU PRZYRODNICZO -KULTUROWEGO  

Na terenie gminy można wyróżnić wiele obszarów i elementów o wysokich wartościach 

wizualnych i kulturowych. Również ze względu na te walory poszczególne fragmenty gminy zostały już 

objęte formami ochrony m.in. parku krajobrazowego. 

Potencjalnie bardzo cenna przyrodniczo i krajobrazowo jest Dolina rzeki Białej, a także użytki 

leśne.  

Poszczególne działki będące przedmiotem niniejszego opracowania charakteryzuje stosunkowo 

zróżnicowany krajobraz. Można tu wskazać następujące typy krajobrazu: 

- krajobraz miejski, 

- krajobraz miejski z elementami funkcji rolniczych, 

- krajobraz leśny, 
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- krajobraz rolny, 

- krajobraz wód powierzchniowych, 

- krajobraz wiejski z zabudową, 

- krajobraz wysoce industrialny. 

   

  Wyróżnikami przestrzennymi na terenie Gminy Janów Lubelski są liczne kapliczki, drewniane 

płoty oraz zachowana jeszcze miejscami stara, niewielka gabarytowo zabudowa wiejska. 

6. POTENCJALNE ZMIANY STANU ŚRODOWISKA W PRZYPADKU BRAKU 

REALIZACJI POSTANOWIE Ń ZMIANY  PLANU  

Przyjęcie nowego dokumentu powinno być korzystniejsze dla środowiska, należy jednak 

podkreślić, iż w wyniku odstąpienia od realizacji projektu zmiany planu nie ustanie automatycznie wiele 

obecnie występujących uciążliwości. Wśród nich wymienić trzeba: zaśmiecanie terenów leśnych 

i łąkowych, spływ powierzchniowy zanieczyszczone związkami biogennymi i ropopochodnymi, 

odprowadzanie nieoczyszczonych ścieków bezpośrednio do gruntu (ze „szczelnych” szamb), 

niekontrolowana wycinka drzew lub ich niewłaściwa pielęgnacja. Skala tych zjawiska nie zagraża 

jednak w sposób znaczący tutejszym ekosystemom, a środowisko jest na tyle odporne, że w chwili 

obecnej nie dochodzi do trwałego skażenia czy dewastacji. Tereny najistotniejsze dla funkcjonowania 

przyrody w rejonie opracowania są ze sobą wzajemnie powiązane i stosunkowo bogate gatunkowo co 

czyni je dość odpornymi na degradacje i zdolnymi do regeneracji.  

 

7. PODSTAWOWE UWARUNKOWANIA DLA ZAGOSPODAROWANIA 

WYNIKAJ ĄCE Z OPRACOWANIA EKOFIZJOGRAFICZNEGO  

W opracowaniu ekofizjograficznym dokonano analizy środowiska Gminy, oceniono jego 

odporność na degradację oraz zdolność do regeneracji. Uwzględniając istniejące uwarunkowania, w tym 

formy ochrony przyrody i położenie na tle ponadlokalnych struktur przyrodniczych, wyróżniono 

jednostki terytorialne przydatne do różnych form zagospodarowania: 

• Doliny rzeczne i zbiorniki wodne 

Są to tereny o najwyższych wartościach krajobrazowych i dużym potencjale biologicznym. 

Choć generalnie bioróżnorodność i zgodność gatunków z siedliskiem są głównymi czynnikami 

determinującym podatność ekosystemu na degradację oraz zdolność do regeneracji, to w przypadku 

ekosystemów wodnych ogromne znaczenie ma jakość wody i jej ewentualne deficyty. Ten element, 

z jednej strony decyduje o wyjątkowości takich ekosystemów, z drugiej sprawia, że są one bardzo 

podatne na zanieczyszczenia i niszczenie. Woda jest medium przenoszącym zanieczyszczenia, dzięki 

czemu może przyczyniać się do stopniowej degradacji środowiska. Środowisko wodno-gruntowe łatwo 

ulega negatywnym przekształceniom (np. w wyniku dopływ wód z pól uprawnych nawożonych), co z 

kolei wpływa na „kształt” fauny i flory. Zły stan wód może utrzymywać się przez bardzo długi okres 

czasu, nawet po eliminacji negatywnego oddziaływania. Zanieczyszczenie wód jest szczególnie 

niebezpieczne w zbiornikach wodnych gdzie przepływ wody jest nieporównywalnie mniejszy niż w 

rzekach, co nie sprzyja procesom samooczyszczania. Skrajnym tego skutkiem jest powstanie stref 

martwych, pozbawionych życia roślinnego i zwierzęcego. Oceniając odporność na degradację należy 
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mieć na uwadze zakresy tolerancji poszczególnych gatunków, co utrudnia jednoznaczne określanie 

możliwości regeneracyjne i odpornościowe ekosystemów wodnych. Ogólnie jednak należy przyjąć, że 

zdolność do regeneracji uwarunkowana jest tu siłą oddziaływania czynnika degradacyjnego. Gdy do 

środowiska wodnego stale napływają zanieczyszczenia, regeneracja ściśle związanych z nim 

ekosystemów jest praktycznie niemożliwa.   

  
  

 

W trakcie wizji terenowych nie stwierdzono oznak osłabienia omawianych środowisk co 

świadczy o niewielkiej presji wywieranej na te środowiska a jednocześnie stosunkowo wysokiej 

odporności na czynniki degradacyjne. Ekosystemy dowodne zachowały swój „dziki” charakter choć 

lokalnie dochodzi do niekorzystnych presji antropogenicznych – wysypywanie gruzu. Warto zauważyć 

iż przedmiotem niniejszego opracowania są także działki, na których znajdują się stawy hodowlane. Są 

to niezwykle specyficzne środowiska gdyż sam ich „byt” uzależniony jest w ogromnym stopniu od 

działań podejmowanych przez człowieka. Ponad to, są to ekosystemy powstałe na potrzeby człowieka i 

w odniesieniu do stanu „naturalnego” środowiska w danym czasie i przestrzeni nie powinno ich tu być. 

Pomimo iż podlegają okresowemu osuszaniu czy zabiegom technicznym, dobrze się regenerują, jednak 

wciąż omawiane właściwości ekosystemów SA niejako stymulowane przez czynnik antropogeniczny.  

• Lasy i zadrzewienia  

Tereny te, wraz z ekosystemami wodnymi i łąkowymi o charakterze zbliżonym do naturalnego, 

pełnią kluczową rolę dla funkcjonowania środowiska. Są miejscem występowania i gniazdowania wielu 

ptaków oraz większych ssaków. Istotne dla przyrody są nawet niewielkie grupy drzew, dające 

schronienie zwierzętom. Na poszczególnych działkach występują zróżnicowane typy siedliskowe lasu, 

od łęgów po suche bory sosnowe. Warto tu zauważyć, iż tereny leśne analizowanej gminy stanowią 

fragment jednego z większych w kraju kompleksu leśnego, dawnej Puszczy Solskiej. Ten niezwykle 

rozległy las ciągnie się od brzegu Wisły w okolicach Borowa aż do granicy państwa w rejonie 

Hrebennego. Generalnie drzewostany wykazują korzystne cechy ekologiczne pozwalające na 

zachowanie ich ciągłości czasoprzestrzennej. Są jednak pewne cechy omawianych struktur, które mogą 

w pewien sposób wpływać na analizowane właściwości środowisk. W aspekcie odporności na 

degradacje i zdolności do regeneracji istotnym czynnikiem jest wiek drzewostanów. Ich odporność 

wynika z właściwego dla danego siedliska doboru gatunków oraz długiego okresu rozwojowego, co 

pozwala na adaptacje nawet do warunków niesprzyjających bądź hamujących wzrost. Drzewostany 

dojrzałe, mają dużą odporność na czynniki degradacyjne. Ponad to, ich zdolność do regeneracji, tak w 

stosunku do pojedynczych drzew jak i kompleksów leśnych jest bardzo wysoka. W szczególności 

dotyczy to drzewostanów olchowych (wilgotne tereny), dobrze odnawiających się nawet bez ingerencji 

człowieka. Odporność na czynniki degradacyjne pochodzenia antropogenicznego oraz naturalnego ulega 
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zmniejszeniu po osiągnięciu pełnej dojrzałości i wejściu w okres „starzenia”. Drzewo staje się podatne 

na działanie przede wszystkim czynników naturalnych, takich warunki atmosferyczne (działanie wiatru, 

zjawisko okiści), infekcje grzybicze i bakteryjne, działalność szkodników wtórnych. Jednak cały 

ekosystem leśny wciąż pozostaje odporny ze względu na stosunkowo duże zróżnicowanie gatunkowe 

(za wyjątkiem monokultur) i wiekowe.  

  
  

 

• Łąki i pastwiska 

Łąki i pastwiska to tereny użytkowane rolniczo jednak spotykana tu znaczna bioróżnorodność 

wymaga ich oddzielenia od monokulturowych upraw. Szata roślinna tych terenów jest zdecydowanie 

bogatsza i zazwyczaj zgodna z siedliskiem, co wynika m.in. z samoistnego pojawienia się 

poszczególnych gatunków. Naturalna kolonizacja nowych terenów prowadzi do właściwego składu 

gatunkowego w stosunku do siedliska, a więc do wysokiej odporności na degradację i zdolności do 

regeneracji. Łąki o cechach naturalnych są ważnym miejscem przebywania i żerowania zwierząt. 

Obserwuje się często wkraczanie roślinności łąkowej na tereny sąsiednie, co świadczy o wysokich 

zdolnościach regeneracyjnych. Pewna część działek to ekosystemy łąkowe (wilgotne) i leśne, które w 

powiązaniu ze sobą budują niezwykle bogate biologicznie środowiska, wysoce odporne na degradację i 

zdolne do regeneracji.  

  
  

 

• Uprawy rolne 

W przypadku upraw rolnych odporność na degradację i zdolność do regeneracji jest praktycznie 

znikoma. Skład gatunkowy jest tu niezwykle ubogi, raczej ograniczony do jednego gatunku na danej 

kwaterze i podyktowany przez człowieka. Uprawiane rośliny nie zawsze dopasowane są do siedliską, 

skąd wynika potrzeba przygotowania gleby do produkcji poprzez zabiegi agrotechniczne i nawożenie. 
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Utrzymanie roślin na kwaterach często uwarunkowane jest ich ochroną przed patogenami, a więc 

stosowaniem oprysków. Dlatego też naturalną odporność na degradację pól uprawnych ocenia się nisko, 

podobnie jak ich zdolność do regeneracji. Człowiek jest tu całkowicie odpowiedzialny za utrzymanie 

roślin oraz ich skład gatunkowy, zagęszczenie osobników. Ogólna odporność na degradację i zdolność 

do regeneracji także uwarunkowane są działaniami człowieka.  

  
  

• Tereny zabudowy rolnej i jednorodzinnej 

Są to przestrzenie o niewielkiej intensywności zabudowy, zlokalizowane głównie wzdłuż 

ciągów komunikacyjnych, w granicach gminy często nieutwardzonych. Dominuje tu budownictwo 

jednorodzinne i zagrodowe o niewielkim, jednostkowym oddziaływaniu na środowisko. 

Charakterystyczne dla omawianych obszarów jest zachowanie raczej wysokiego wskaźnika powierzchni 

biologicznie czynnej oraz bezpośrednie sąsiedztwo zabudowy z łąkami, polami, lasami i 

zadrzewieniami. Tak jak w przypadku przestrzeni miejskiej, przy gospodarstwach niekiedy użytkowane 

są ogrody gdzie dominują gatunki obce. Ogólnie zdolność do regeneracji i odporność na degradację 

określa się tu na poziomie średnim, jednak de facto na poszczególnych działkach jest ona inna.  

  
  

 

• Przestrzenie o charakterze produkcyjnym/przemysłowym 

Roślinność w większości stanowią tu trawniki, niewielkie zadrzewienia i różnego rodzaju zieleń 

towarzyszącą zabudowie. Obiekty budowlane są zróżnicowane pod względem kubatury i estetyki lecz 

wyróżnia je wspólne przeznaczenie przemysłowo-usługowe. Zdolność układów przyrodniczych w 

granicach omawianych terenów do samoistnych procesów regulacyjnych jest tu bardzo niska. 

Odporność na degradację, nawet jeżeli wskutek wrodzonych cech ekologicznych gatunków może być 

wysoka, to jest skutecznie ograniczana przez działalność człowieka. Należy zwrócić uwagę iż na 

niektórych działkach zaniechano prowadzenia działalności. Na tych terenach zaobserwowano 
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intensywne procesy regeneracyjne. Roślinność zasiedla niemal każdą wolną przestrzeń co w 

kilkudziesięcioletniej perspektywie czasowej doprowadzi do przynajmniej częściowego lokalnego 

odbudowania ekosystemu. Jeżeli nawet nie odbudowania to „ożywienia” przestrzeni, które de facto było 

pobawiona jakiejkolwiek aktywności biologicznej. 
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Poniżej zestawiono najważniejsze cechy i zalecenia dotyczące wydzielonych jednostek. 

Rodzaj 
terenu Funkcje przyrodnicze/ekologiczne Proponowane formy 

zagospodarowania/użytkowania 

D
ol

in
a 

B
ia

łe
j • korytarz ekologiczny - szlak migracji szczególnie 

ptaków, 
• duże zróżnicowanie organizmów i siedlisk, 
• wpływ na funkcjonowanie środowiska całej 

gminy – zasilanie biologiczne, powiązanie 
zachowane poprzez cieki wodne i zadrzewienia, 

• utrzymanie ciągłości doliny i jej wpływu na 
otoczenie poprzez ograniczanie inwestycji, 

• utrzymanie „sięgaczy” doliny tj. cieków 
z zadrzewieniami, 

• radykalne ograniczenie nowych inwestycji 

T
er

en
y 

ro
ln

e 

• otwarte przestrzenie pełnią funkcje wspomagające 
bardziej zróżnicowane struktury przyrodnicze, 

• łąki i pastwiska o przestrzennie zwartym 
charakterze i ograniczonym zagospodarowaniu 
mogą pełnić funkcje płatów ekologicznych, 

• tereny uprawy rolnej są przestrzenia 
wykorzystywaną przez zwierzęta, 

• zachowanie przestrzeni rolnej jako formy 
użytkowania terenów Gminy, 

• zapewnienie ciągłości (powiązania) przestrzeni 
rolnej, 

• eliminacja nowej zabudowy na terenach rolnych 
położonych w sąsiedztwie cieków wodnych i 
zadrzewień, 

• propagowanie rolnictwa proekologicznego, 

Z
ad

rz
ew

ie
ni

a 
śr

ód
po

ln
e 

• są siedliskiem wielu mniejszych zwierząt, 
• ograniczają erozję gleb, 
• istotny element kraj obrazotwórczy, 
• miejsce schronienia, żerowania większych 

zwierząt, 
• chronią gleby przed erozją, 

• ochrona istniejących i wprowadzanie nowych 
zadrzewień łączących struktury przyrodnicze – 
w postaci płatów, ciągów itp. 

• ochrona przyległych do zadrzewień łąk i pól 
przed zmianą zagospodarowania 

S
tr

ef
y 

za
bu

do
w

y 

• pełnią lokalną funkcję ekologiczną, 
• są siedliskiem mniejszych organizmów (często 

wykorzystywane przez ptaki), 

• powiększanie zasięgu istniejących obszarów 
zabudowy – tam gdzie jest to konieczne, 

• zabudowa winna być lokalizowana z dala od 
istniejących zadrzewień, cieków, lasów, łąk, 

• bardziej inwazyjne formy zainwestowania 
należy lokalizować przy drodze krajowej, 

La
sy

 

• pełnią kluczowe funkcje dla środowiska Gminy i 
są odporne na degradację oraz zdolne do 
regeneracji, 

• wysoka bioróżnorodność gatunkowa, środowisko 
życia wielu organizmów, 

• funkcje klimatyczne, pozytywny wpływ na stan 
powietrza, 

• regulują stosunki wodne,  

• zagospodarowanie terenów leśnych zgodnie 
z gospodarką Lasów Państwowych, 

• wskazane jest zwiększenie lesistości Gminy np. 
przez zalesianie najsłabszych gruntów rolnych,  

• wykorzystanie zalesiania jako skutecznej formy 
rekultywacji, 
 

T
er

en
y 

do
lin

ne
 

• wysoka bioróżnorodność gatunkowa - miejsce 
życia i rozrodu dzikich zwierzęta 

• funkcja kraj obrazotwórcza (w tym „wierzby 
mazowieckie”). 

• zachowanie dolin w niezmienionych kształcie - 
ochrona cieków wodnych i najbliższych terenów 
przed zainwestowaniem, 

• ochrona zadrzewień dolinnych, 
• usunięcie przegród w korytach i dolinach 

cieków, egzekwowania Prawa Wodnego, 

 

8. USTALENIA PROJEKTU ZMIANY  PLANU UWARUNKOWA Ń I KIERUNKÓW 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ISTOTNE Z PUNKTU 

WIDZENIA NINIEJSZEGO OPRACOWANIA  

 Z punktu widzenia prognozy oddziaływania na środowisko najważniejsze ustalenia dotyczą 

gospodarowania przestrzenią rolną i leśną, ochroną cennych struktur przyrodniczych w tym korytarzy 
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ekologicznych, zaproponowanych terenów inwestycyjnych. Ważna jest nie tylko lokalizacja terenów 

inwestycyjnych, lecz także określone parametry zabudowy, które de facto w tak ogólnym dokumencie 

nie muszą być precyzyjnie określone.  

  

 Jako główne zadania przedmiotowej zmiany planu wskazuje się: 

� zidentyfikowanie kompleksowych uwarunkowań zagospodarowania miasta i gminy; 
� określenie podstawowych kierunków rozwoju i funkcji terenu, warunków ich przekształceń; 

zwłaszcza pożądanej weryfikacji istniejącego i planowanego zagospodarowania; 
� określenie możliwości rozwoju i zasad kształtowania funkcji rekreacyjnej,  
� określenie warunków ochrony środowiska przyrodniczego oraz dziedzictwa kulturowego; 
� stworzenie podstaw do aktualizacji i koordynacji planów miejscowych; 
� tworzenie podstaw merytorycznych prowadzenia negocjacji w zakresie ponad-lokalnych zadań 

publicznych; 
� określenie podstaw formułowania strategii i programów dot. realizacji określonych celów  

i zadań wynikających z polityki samorządu. 
 

Zmiana planu uwzględnia uwarunkowania wynikające z: 

1) dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu, 
2) stanu ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony, 
3) stanu środowiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, wielkości         i 

jakości zasobów wodnych oraz wymogów ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego, 

4) stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 
5) warunków i jakości życia mieszkańców, w tym ochrony ich zdrowia, 
6) zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia, 
7) potrzeb i możliwości rozwoju gminy, 
8) stanu prawnego gruntów, 
9) występowania obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów odrębnych, 
10) występowania obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych, 
11) występowania udokumentowanych złóż kopalin oraz zasobów wód podziemnych, 
12) występowania terenów górniczych wyznaczonych na podstawie przepisów odrębnych, 
13) stanu systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym stopnia uporządkowania 

gospodarki wodno - ściekowej, energetycznej oraz gospodarki odpadami, 
14) zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych, 
15) wymagań dotyczących ochrony przeciwpowodziowej. 

 

Przedmiotowa zmiana planu wyznacza następujące tereny funkcjonalne: 

1)  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolami: 1.1MN, od 9.1MN do 
9.4MN, od 12.1MN do 12.4MN; 

2)  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług: od 9.1MNU do 9.7MNU, 12.1MNU; 
3)  tereny zabudowy letniskowej: 5.1ML, 6.1ML, 10.1ML, 11.1ML; 
4)  tereny usług i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 9.1UMN, 9.2UMN; 
5)  tereny usług: 5.1U, 5.2U; 
6)  teren usług turystyki i wypoczynku z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej: 9.1UT; 
7)  teren usług turystyki wodnej: 12.1UTw; 
8)  teren rolny: 9.1R; 
9)  teren zabudowy zagrodowej i usług: 5.1RMU, 9.1RMU; 
10) tereny zieleni naturalnej: 1.1ZN, 9.1ZN, 9.2ZN; 
11) tereny lasów: 1.1ZL, 6.1ZL, 6.2ZL, 9.1ZL, 9.2ZL, 10.1ZL, 11.1ZL, od 12.1ZL do 12.3ZL; 
12) teren rekreacji: 12.1ZPR; 
13) teren kolei wąskotorowej: 9.1KK ; 
14) tereny dróg publicznych klasy drogi lokalnej: 5.1KDL, 12.1KDL; 
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15) tereny dróg publicznych klasy drogi dojazdowej: od 9.1KDD do 9.5KDD, 10.1KDD, 12.1KDD, 
12.2KDD; 

16) teren drogi publicznej klasy drogi dojazdowej o charakterze ciągu pieszo-jezdnego: 9.1KDPJ; 
17) tereny dróg wewnętrznych: 5.1KDW, 9.1KDW, 9.2KDW. 

9. PRZEWIDYWANE SKUTKI WPŁYWU USTALE Ń PLANU NA ŚRODOWISKO  

Realizacja projektu przedmiotowej zmiany planu może potencjalnie wpłynąć na 

funkcjonowanie ekosystemów analizowanego rejonu oraz jego otoczenia. Zmiany determinowane są 

przez istniejące i planowane zagospodarowanie. Dlatego tak istotna jest analiza zagrożeń dla środowiska 

wynikających z wdrożenia zmian planu. Poniżej scharakteryzowano możliwe przeobrażenia jakie zajdą 

na skutek realizacji nowych rozwiązań i standardów przestrzennych. W analizie oddziaływania 

odnoszono się do zapisów zmiany planu.  

9.1 LUDZIE  

Wdrożenie dokumentu planistycznego jest de facto realizacją większości postulatów 

zgłaszanych przez mieszkańców i właścicieli działek, położonych w Gminie. Dlatego też z założenia 

zmiana planu powinna odpowiadać na oczekiwania ludzi i pozytywnie kształtować warunki życia 

mieszkańców. To właśnie ten dokument ma zapoczątkować przemiany sprzyjające wielokierunkowemu 

rozwojowi gminy, poprawie jakości życia, wykorzystania walorów przyrodniczych.  

Właściwie wszystkie zapisy zmiany planu w większym lub mniejszym stopniu wpłyną na 

mieszkańców Gminy, jednak szczególnie ważną rolę odgrywa tu kształtowanie terenów 

mieszkaniowych. Zmiana przeznaczenia gruntów z rolnych na cele budowlane będzie bezpośrednią 

przyczyną wzrostu wartości nieruchomości. Otworzą się także nowe możliwości inwestycyjne.  

Szereg ustaleń zmiany planu wpłynie pozytywnie na jakość i warunki życia ludzi. Dokument 

planistyczny przyczyni się do rozwoju infrastruktury technicznej, rozbudowy i poprawy standardów 

dróg, zwiększonego dostępu do usług, wzrostu lokalnego zatrudnienia, warunków wypoczynku. 

Zachowanie systemu przyrodniczego także nie pozostaje obojętne wobec ludzi. Wszelkie zadrzewienia, 

lasy, rzeki, łąki i zbiorniki wodne to elementy wysoce estetyczne, decydujące o walorach 

krajobrazowych, które z kolei przekładają się na samopoczucie, zdrowie, warunki odpoczynku.  

 

Wnioski i rekomendacje: 

• zapisy zmiany planu sprzyjają wielokierunkowemu rozwojowi Gminy, zachowując jej leśno - 

rolniczy charakter, 

• nastąpi wzrost wartości ekonomicznej części działek, 

• zachowanie walorów przyrodniczych przyczynia się do poprawy jakości życia, 

• nastąpi rozwój infrastruktury technicznej i drogowej co bezpośrednio przełoży się na warunki 

życia, 

• realizacja zmiany planu nie zagraża zdrowiu mieszkańców, 

9.2 FAUNA , FLORA – BIORÓŻNORODNOŚĆ 

Dla zachowania bioróżnorodności gatunkowej kluczowe jest utrzymanie ekosystemów o 

cechach naturalnych. Są to łąki, pastwiska, zadrzewienia, lasy, doliny rzek i innych cieków. Wszystkie 
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one są ze sobą w pewien sposób powiązane i wzajemnie na siebie wpływają. Szczególnie istotnym 

elementem tutejszego środowiska są Lasy Janowskie. To właśnie jej tereny mają największy wpływ na 

otoczenie, poprzez swoiste „zasilanie” biologiczne, któremu sprzyja duża ilość lokalnych korytarzy 

ekologicznych. W analizowanej zmianie planu znalazły się rozwiązania zapewniające ochronę 

tutejszych ekosystemów.  

 

Wnioski i rekomendacje do analizowanego planu: 

• generalnie nie przewiduje się znaczącego wpływu na faunę i florę, 

• dzięki wskazaniu systemu przyrodniczego bioróżnorodność zostanie zachowana na 

dotychczasowym poziomie, 

• lokalizacja nowych terenów zabudowy nie doprowadzi do istotnej fragmentacji lub izolacji 

siedlisk. 

9.3 POWIERZCHNIA ZIEMI  

W wyniku realizacji ustaleń przedmiotowej zmiany planu, zmiany w zakresie ukształtowania 

terenu nie powinny być duże, na niewielką skalę nastąpią przede wszystkim tam, gdzie powstaną nowe 

inwestycje. Będą to przekształcenia typowe dla postępującej urbanizacji. W związku z pracami 

budowlanymi, lokalnym zmianom ulegnie profil glebowy – częściowo zniszczona zostanie wierzchnia 

warstwa gleby, inwestycje spowodują miejscowe uszczelnienie podłoża. Wskutek prowadzonych prac 

niwelacyjnych może dojść do wydobycia znacznej ilości mas ziemi z wykopów. Grunt taki zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Środowiska z 21 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 

2001 r. Nr 112 poz. 1206) stanowi odpad, w związku z czym jego zagospodarowanie jest ściśle 

określone. Praktyka niestety wskazuje na nieprzestrzeganie przepisów prawa w tym zakresie. 

Ograniczenie procederu nielegalnego wywozu gruntu lub jego niewłaściwego składowania wykracza 

jednak po za ramy ustaleń zmiany planu.  

Działalność rolnicza może przyśpieszać erozję gleb, polegającą na zmywaniu, wywiewaniu 

wierzchniej warstwy glebowej. Nie jest to jednak zjawisko, które drastycznie zmienia ukształtowanie 

terenu. Erozja jest procesem długotrwałym i możliwe jest jej przeciwdziałanie np. poprzez 

wprowadzanie zadrzewień. 

 

Wnioski i rekomendacje do analizowanego planu: 

• powierzchnia ziemi ulegnie zmianie tam gdzie dojdzie do realizacji nowych inwestycji – lokalna 

zamiana rzeźby terenu, uszczelnienie podłoża, powstanie nasypów i zagłębień – oddziaływania 

typowe dla nowych inwestycji, 

• zaproponowane działania rekultywacyjne mogą korzystnie kształtować formę terenu, 

• nie prognozuje się istotnych zmian w zasięgu najważniejszych struktur, budujących system 

przyrodniczy.  

• wskazana jest rzetelna kontrola w zakresie prowadzonych robót ziemnych i utylizacji odpadów 

(wywóz gruntu), grunt z odkładu winien być wywieziony i zutylizowany jeżeli nie jest możliwe 

wykorzystanie go w innej formie dopuszczonej prawem. 



 

36 
 

9.4 KRAJOBRAZ  

Wdrożenie dokumentu planistycznego jakim jest zmiana planu nie przyniesie radykalnych 

zmian krajobrazu. Ze względu na lokalizacje terenów zabudowy możliwa jest ingerencja w pejzaż 

rolniczy. Nowe obiekty budowlane przesłonią doliny cieków, pola i łąki. Autorzy zmiany planu 

zaproponowali rozwój zabudowy mieszkaniowej przy ciągach komunikacyjnych, dzięki czemu 

wyeliminowano możliwość powstania zabudowy w formie rozproszonej. Ponad to, lokalizacja ta 

zapewni dostęp niemal wszystkim nowym mieszkańcom do dróg publicznych przez co ogranicza się 

realizacje nowych ciągów komunikacyjnych, nie rzadko realizowanych tanim kosztem ze względu na 

małe grono osób z nich korzystających (dojazd do kilku posesji). Niekonwencjonalnym lecz słusznym 

rozwiązaniem byłoby wskazanie nowych terenów zabudowy tylko z jednej strony drogi. Dotyczy to 

fragmentów przestrzeni gdzie występuję cenny krajobraz np. dolinny. Poniżej przedstawiono przykład 

takiego rozwiązania.  

 

Prognoza postuluje o ograniczenie zabudowy przy cennych strukturach przyrodniczych, ponieważ  

przyczyni się to o: 

• mniejszego wpływu nowych inwestycji na lokalne środowiska,  

• zachowanie znacznego udziału zieleni naturalnej w lokalnym krajobrazie, 

• zachowanie „zielonego pejzażu” widocznego z budynków (może to przełożyć się na jakość 

życia mieszkańców) 

• w przypadku odstąpienia od produkcji rolnej tereny otwarte szybko zostaną zajęte przez gatunki 

łąkowe, tworząc w ten sposób areały przestrzeni bogatych gatunkowo, ekosystemów odpornych 

na degradację i zdolnych do regeneracji. 

 

Wnioski i rekomendacje: 

• prognozuje się nieznaczną zmianę lokalnego krajobrazu na skutek realizacji nowych inwestycji 

na tle cennych struktur przyrodniczych, 

9.5 ŚRODOWISKO WODNO -GRUNTOWE  

Skalę i siłę oddziaływania zapisów projektu zmiany planu w kierunku środowiska wodno-

gruntowego determinują zaproponowane formy zagospodarowania oraz działania na rzecz 

zabezpieczenia wody i gruntu, w tym rozwój infrastruktury. Rozbudowa systemu kanalizacyjnego winna 

przebiegać jednocześnie z realizacją wodociągu.  

Należy mieć na uwadze, iż plan inwestycyjny ulega zmianom, i de facto wpływ zmiany planu 

na realizację infrastruktury kanalizacyjnej jest niewielki. Dokument planistyczny nakreśla ogólny 

kierunek rozwoju infrastruktury technicznej, wskazując na wagę kanalizacji w stosunku do ochrony 

środowiska wodno-gruntowego. Pełna realizacja zapisów zmiany planu przyniesie wysoce pozytywne 

skutki środowiskowe, ograniczając ilość ścieków z gospodarstw domowych przedostających się do 

środowiska wodno-gruntowego.  

Do pewnych przekształceń środowiska wodno-gruntowego dojdzie w nowych terenach 

inwestycyjnych. Wynika to bezpośrednio z realizacji obiektów budowlanych. Zmiany będą miały 
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charakter lokalny i prawdopodobnie nie wpłyną na funkcjonowanie środowiska Gminy. Jako typowe 

wpływy inwestycji w kierunku omawianego komponentu środowiska należy wymienić: 

• lokalna zmiana stosunków wodnych, kierunków spływu powierzchniowego, 

• uszczelnienie podłoża,  

• izolacja gleby od otoczenie – ograniczenie jej funkcji środowiskowych, wyłączenie z obiegu 

materii, 

• zmiany siedliskowe, 

• zanieczyszczenie na skutek infiltracji z opadami środków chemicznych używanych na budowie 

(w przypadku ich niewłaściwego magazynowania lub używania). 

Znaczne areały powierzchni zostały utrzymane w dotychczasowym użytkowaniu. W 

strukturze zagospodarowania dominuje kierunek rolny. W związku z tym, należy podjąć działania 

ochronne, zmniejszające negatywne oddziaływanie rolnictwa na środowisko. Uwzględniono to w 

analizowanym dokumencie, między innymi przez następujące kierunki i zasady kształtowania 

rolniczej przestrzeni produkcyjnej: 

• sanacji gruntów, podnoszących wartość użytkową gleb, poprzez stosowanie prac z zakresu 

melioracji wodnych, melioracji agrotechnicznych(agromelioracji) i fitomelioracji, 

• przeciwdziałania degradacji ekologicznej terenów rolniczych, 

• ochronie zadrzewień śródpolnych, 

• zalecenia prowadzenia gospodarki wielokierunkowej, 

• założenia zwiększenia powierzchni trwałych użytków zielonych oraz renaturyzacje istniejących 

użytków zielonych, 

• stosowania odpowiednich zabiegów w celu ochrony gleb przed erozją, 

• rozwoju działalności agroturystycznej, 

• prowadzenia gospodarki rolnej o profilu proekologicznym, 

• przeciwdziałania niekontrolowanej sukcesji roślinnej, 

• zalecenia zalesienia gruntów rolnych, których rolnicze zdolności produkcyjne są bardzo niskie, 

• zalecenia stosowania środków ochrony roślin, nawozów sztucznych, tak by nie pogorszyć stanu 

środowiska, 

• zakazu realizacji upraw monokulturowych, 

• zakazu prowadzenia procesu nadmiernej intensyfikacji upraw rolniczych, 

• poprawy i stymulacji infrastruktury technicznej, w tym gospodarki wodno – ściekowej, 

związanej z rolnictwem (drogi, wodociągi, kanalizacja, zaopatrzenie w energię), 

• możliwości budowy, przebudowy, rozbudowy, przeprowadzenia remontów urządzeń 

melioracyjnych, 

• zalecenia stosowania rolniczego kierunku rekultywacji. 

Przy założeniu realizacji ww. ustaleń, wpływ rolnictwa można określić jako znikomy. W 

rzeczywistości wdrożenie wszystkich zasad jest wręcz nie możliwe ponieważ wymaga nakładów 
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finansowych, podniesienia świadomości ekologicznej, przekształceń gospodarstw rolnych oraz dobrej 

woli rolników.  

Z punktu widzenia niniejszej prognozy ważny jest wpływ na wody powierzchniowe, których 

jakość jest kluczowe dla przetrwania wielu ekosystemów. Zmiana planu, nie przewiduje lokalizacji 

obiektów, które mogą stwarzać ryzyko zanieczyszczenia wód. Wciąż zmiany powodować będzie 

rolnictwo – opryski, nawożenie. Nie wyklucza się, iż wpływ ten z upływem czasu będzie malał.  

 

Wnioski i rekomendacje: 

• zapisy zmiany planu zapewniają dalszy rozwój infrastruktury technicznej, co w przyszłości 

znajdzie odzwierciedlenie w jakości wód i gleb, 

• na terenach dotychczas niezainwestowanych, a przeznaczonych pod zabudowę zajdą 

przekształcenie środowiska wodno-gruntowego – zmiany typowe dla nowych inwestycji, 

• możliwe jest stopniowe zmniejszanie negatywnego oddziaływania rolnictwa. 

9.6 ATMOSFERA I KLIMAT AKUSTYCZNY  

W wyniku realizacji ustaleń projektu zmiany planu prognozuje się zaistnienie lokalnych zmian 

warunków aerosanitarnych i klimatu akustycznego. Powiększenie obszarów zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, aktywności gospodarczej, a także planowana realizacja dróg krajowych nr 19 i 74 wiąże 

się ze wzrostem emisji związków lotnych. Do atmosfery będzie przedostawać się więcej zanieczyszczeń 

pochodzących głównie z domowych systemów grzewczych oraz ruchu samochodowego. Emisje  

z indywidualnych systemów ogrzewania, będą miały prawdopodobnie znaczenie jedynie lokalne oraz 

czasowe – głównie w okresie grzewczym. Ruch samochodowy występować będzie permanetnie 

występować. Zakłada się zwiększenie ilości ruchu. Jednakże realizacja tych dwóch odcinków dróg 

krajowych odciąży ruch w Mieści, a przez to zmniejszy zwłaszcza poziom hałasu wraz z zmniejszeniem 

ilości kolizji drogowych. 

Zwiększenie zanieczyszczeń komunikacyjnych będzie się rozkładało przede wszystkim 

wzdłuż pasów dróg, przy czym ich uciążliwość i ograniczanie częściowo zależy od docelowo przyjętych 

rozwiązań.  

 

Wnioski i rekomendacje: 

• zaistnieją lokalne zmiany warunków aerosanitarnych i klimatu akustycznego, lokalnie 

wzrośnie emisja zanieczyszczeń oraz poziomu hałasu, 

• emisja zanieczyszczeń powietrza z systemów ogrzewania prawdopodobnie nie zmieni 

radykalnie jakości powietrza. 

9.7 WPŁYW NA OBSZARY I OBIEKTY OBJ ĘTE OCHRONĄ PRAWNĄ 

Realizacja dokumentu planistycznego nie wpłynie negatywnie na obszary i obiekty objęte 

ochroną.  

Na obszarze Gminy Janów Lubelski zlokalizowane są obszary objęte ochroną przyrodniczą: 

• obszar specjalnej ochrony ptaków Lasy Janowskie kod PLB060005, 

• obszar specjalnej ochrony siedlisk Uroczyska Lasów Janowskich PLH060031, 

• Rezerwat Szklarnia, 
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• Rezerwat Lasy Janowskie, 

• Rezerwat Imielity Ług, 

• Park Krajobrazowy Lasy Janowskie, 

• Użytki ekologiczne, 

• Pomniki przyrody. 

 

Zasady ich ochrony określają inne dokumenty, do których bezpośrednio odniesiono się w 

zmiany planu, podkreślając jednocześnie ich wysokie wartości przyrodnicze i bezwarunkową 

konieczność ochrony.   

Choć nie sprecyzowano konkretnych zasad ochrony tych elementów to w znacznej części 

zostaną zachowane dzięki innym ustaleniom zmiany planu w zakresie kształtowania terenów rolnych i 

leśnych, systemu przyrodniczego i obszarów chronionych.  

 

Wnioski i rekomendacje: 

• w zmianie planu wskazano obszary i obiekty objęte ochroną w rozumieniu ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880), 

• podkreślono wagę krajobrazową i przyrodniczą obszarów rolnych, 

• zapisy zmiany planu są adekwatne do szczegółowości tego typu opracowania i nie wymagają 

korekty. 

9.8 DOBRA KULTURY I ZABYTKI  

 

Zgodnie ze zmianą planu ochronie podlegają: 

 

• obiekty wpisane do rejestru zabytków, 

• obiekty wpisane do ewidencji zabytków, 

• stanowiska archeologiczne. 

 

Określono, iż celem ich ochrony jest utrzymanie wartości kulturowych w/w obiektów poprzez: 

 

• renowację i modernizację techniczną obiektów, ewentualnie rekonstrukcję fragmentów 

historycznych, 

• zakaz podziałów wtórnych działek na których znajdują się obiekty zabytkowe, 

• eliminację reklam i szyldów umieszczonych na obiektach lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie, 

• dostosowanie charakteru nowej zabudowy na działkach sąsiednich  do obiektów zabytkowych 

w zakresie skali bryły, podziału elewacji, wysokości itp. 

 

Dla chronionych obiektów i obszarów określono szczegółowe zasady gospodarowania, które 

wynikają właściwych aktów prawnych. Zatem ochronę omawianych dóbr uznaje się za kompleksową.  

 

Wnioski i rekomendacje: 

• zmiana planu zapewnia i wskazuje kompleksową ochronę zabytków i wartości historyczno-

kulturowych. 
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10. ZGODNOŚĆ PROJEKTU ZMIANY  PLANU Z INNYMI DOKUMENTAMI 

KSZTAŁTUJ ĄCYMI PRZESTRZE Ń GMINY  

Najważniejszym dokumentem kształtującym przestrzeń Gminy jest Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Janów Lubelski uchwalone przez Radę 

Miejską w Janowie Lubelskim uchwałą Nr XXX/150/01 z dnia 27 czerwca 2001 r., wraz ze zmianą 

uchwaloną przez Radę Miejską w Janowie Lubelskim uchwałą Nr XXXVIII/247/09 z dnia 24 lipca 2009 

r., oraz uchwałą Nr XLVII/303/14 z dnia 25 września 2014 r.. 

 Poniżej przedstawiono ustalenia zawarte w dokumentach strategicznych, w tym także (aktów 

prawnych) o znaczeniu zarówno lokalnym jak i ponadlokalnym, uwzględnione w zmianie planu. 

Generalnie uznaje się, iż analizowany dokument planistyczny jest zgodny z innymi dokumentami choć 

mogą występować pewne różnice, nie wpływające na jakość środowiska co jest istotne z punktu 

widzenia niniejszego opracowania.  

Dokumentami, które zostały przeanalizowane pod kątem zgodności projektowanej zmiany planu 

z ich ustaleniami są : 

• Plan zagospodarowania przestrzennego województwa lubelskiego, 

• Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla obszaru gminy Janów Lubelski na potrzeby 
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,  

• Uproszczony plan urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa 
należących do miasta Janów Lubelski, obręb ewidencyjny Janów III Gminy Janów Lubelski,  

• Informacje o obszarach sieci Natura 2000 na oficjalnej stronie Generalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska: http://natura2000.gdos.gov.pl/natura2000/plaktualnosci.php; 

• Strategia rozwoju lokalnego gminy Janów Lubelski na lata 2008 – 2015, 

• Wstępna inwentaryzacja ornitologiczna dawnego szlaku kolejki wąskotorowej na odcinku 

Szklarnia – Porytowe Wzgórze, 

• Plan odnowy miejscowości Momonty Górne na lata 2009 - 2015; Momonty Górne,  

• Ordynacki i Łążek Garncarski na lata 2009 – 2015, Łążek Ordynacki,  

• Plan odnowy miejscowości Biała II, Biała II, marzec 2008 r.; 

• Plan odnowy miejscowości Zofianka Górna, Zofianka Górna, marzec 2008 r.; 

• Mapa glebowo-rolnicza, miasto i gmina Janów Lubelski,  

• Program ochrony środowiska dla gminy Janów Lubelski,  

• Plan gospodarki odpadami dla gminy Janów Lubelski,  

• Plan Ochrony Parku Krajobrazowego „Lasy Janowskie”, 2005 r.; 

• Plan urządzenia lasu Nadleśnictwa Janów Lubelski. Program ochrony przyrody na okres 2010 

– 2019, 

• Program ochrony środowiska województwa lubelskiego na lata 2008 – 2011 z perspektywą do 

roku 2015 zatwierdzony Uchwałą Nr XXV/435/08 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 

27 października 2008 r.; 

• Program rozwoju alternatywnych źródeł energii dla województwa lubelskiego,  
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• Program gospodarki wodnej województwa lubelskiego 2003, 

• Program zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich województwa lubelskiego 

(red. G. Hołubowicz-Kliza), 

• Koncepcja programowo-przestrzenna rozwoju turystyki i rekreacji w województwie lubelskim.  
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11. OCENA USTALEŃ PROJEKTU ZMIANY  PLANU Z PUNKTU WIDZENIA 

MOŻLIWO ŚCI OGRANICZENIA WPŁYWU NA ŚRODOWISKO  

Istnieje szereg rozwiązań, które mogą ograniczyć wpływ realizacji zmiany planu na 

środowisko. Problemem jest ogólny charakter dokumentu planistycznego. Granice terenów wskazanych 

pod zabudowę nie są ścisłe i de facto mogą pozostać w dotychczasowym zagospodarowaniu. Jedną z 

możliwości ograniczenia wpływu na środowisko jest właśnie rezygnacja z części zabudowy wskazanych 

przy cennych strukturach przyrodniczych z krajobrazowego i biologicznego punktu widzenia. Trudno 

jest odnieść się do zapisów prośrodowiskowych dotyczących rozwoju kanalizacji, budowy oczyszczalni, 

wprowadzaniu ekologicznych źródeł energii czy ograniczania presji rolniczej. Przedmiotowa trudność 

polega na niewielkim wpływie dokumentu planistycznego na ich wdrożenie.  

W zmianie planu przyjęto właściwe zasady kształtowania struktur przyrodniczych poprzez 

ochronę systemu przyrodniczego i obiektów/obszarów objętych prawną ochroną. Równie korzystne są 

zasady gospodarowania przestrzenią rolną, która pełni funkcje wspomagające w odniesieniu do lasów, 

rzek, zadrzewień itp. W przypadku właściwie przeprowadzonej rekultywacji tereny zdegradowane także 

zostaną włączone w system przyrodniczy.  

12. WNIOSKI  

Realizacja nowego planu rodzi skutki środowiskowe o charakterze pozytywnym lub 

negatywnym.   
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Potencjalny wpływ 
realizacji zmiany planu 

na: 

Wystąpi 
Wynika z polityki 

planistycznej Kierunek zmian 
Istotne ustalenia zmiany planu w zakresie 

wpływu Skala zmian 
Czas/okres 
wystąpienia 

oddziaływania 

Oddziaływania 
znaczące 

(pozytywne lub 
negatywne) 

Proponowane zmiany w planie 
(rozwiązania alternatywne) 

tak prawdo-
podobnie 

długotermin
owej 

krótkoter
minowej 

pozytywny negatywny tak nie 

ATMOSFERA I KLIMAT AKUSTYCZNY 

wzrost zanieczyszczenia 
powietrza   √ √   √ większa liczba emitorów (budynków 

 i dróg) 
cała gmina 

postępujący wraz z 
realizacją studium 
i miejscowych planów, 
po pełnej realizacji 
zmiany planu nastąpi 
stabilizacja 

 √ 

wskazana jest analiza rozwiązań 
komunikacyjnych, 
zmiany planu uwzględnia potrzebę 
zachowania dobrego stanu powietrza i 
klimatu akustycznego co realizują zapisy 
dotyczące systemu przyrodniczego, zalesień 

emisja hałasu  √  √  √ 

większa liczba emitorów (budynków i dróg)   
utrzymanie kopalni i zwiększenie ich zasięgu 
brak klarownych i ścisłych zasad rozwoju 
turystycznego 

lokalnie  √ 

zmiany klimatu/mikroklimatu  √ √   √ 
zwiększenie areałów zabudowy emisja 
zanieczyszczeń 

lokalne 
(mikroklimat)  √ 

zmiany klimatu/mikroklimatu  √ √  √  

zwiększenie udziału lasów w przestrzeni gminy 
zachowanie systemu przyrodniczego 
ochrona terenów rolnych 
utrzymanie wysokiego udziału powierzchni 
biologicznie czynnej lokalne lecz 

obejmujące duże 
przestrzenie 

poprawa będzie 
zachodziła stopniowo,  
stabilizacja po pełnej 
realizacji zmiany planów 

√  

nie wskazuje się ze względu na wysoce 
korzystny wpływ zmiany planu 

zmniejszenie emisji pyłów i 
hałasu √  √  √  

utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego  
lub co najmniej na tym poziomie jak i na 
zmniejszaniu poziomu hałasu co najmniej  
do dopuszczalnego, gdy nie jest on dotrzymany. 

 √ 

POWIERZCHNIA ZIEMI 

uszczelnienie podłoża √   √  √ 

wskazanie nowych terenów inwestycyjnych 
realizacja poszczególnych obiektów budowlanych 

lokalne 

postępujący wraz z 
realizacją Studium i 
planów w zakresie 
zabudowy 
stabilizacja po pełnej 
realizacji dokumentów 
planistycznych 
 

 √ 

- 

powstanie sztucznych 
nasypów i zagłębień √   √  √  √ 

FAUNA I FLORA - BIORÓ ŻNORODNOŚĆ 
zmniejszenie udziału 
gatunków rodzimych  √  √  √ 

wskazanie nowych terenów inwestycyjnych realizacja 
inwestycji 

lokalne 

postępujący wraz z 
realizacją studium i 
planów w zakresie 
zabudowy 
stabilizacja po pełnej 
realizacji dokumentów 
planistycznych 

 
 
√ 

 
nie wskazuje się ze względu na 
nieunikniony, charakterystyczny wpływ na 
środowisko 

dewastacja szaty roślinnej √  √   √ 

zmniejszenie areałów 
życiowych roślin i zwierząt √   √  √  √ 

wzrost bioróżnorodności  √ √  √  
urządzanie zieleni towarzyszącej zabudowie 
wprowadzenie zasad dotyczących kształtowania i 
ochrony struktur przyrodniczych 

postępujący wraz z 
realizacją studium i 
planów w zakresie 
zabudowy  

 √ nie wskazuje się ze względu na korzystny 
wpływ  



 

utrzymanie i wzmocnienie 
systemu przyrodniczego √   √ √  

wskazanie systemu przyrodniczego i określenie zasad 
gospodarowania w jego zasięgu 
utrzymanie wysokich wskaźników powierzchni 
biologicznie czynnej 
wskazanie agroekosystemu jako środowiska 
pełniącego określone funkcje ekologiczne 
ochrona korytarzy ekologicznych 
wzrost lesistości  

cała gmina 
ponadregionalny 

postępujący wraz z 
kompleksową realizacją
studium w zakresie 
polityki środowiskowej, 
rolnej 
utrzymujący się wysoce 
korzystny efekt po pełnej 
realizacji Studium i 
planów ochrona agroekosystemu √   √ √  wskazanie agroekosystemu jako środowiska 

pełniącego określone funkcje ekologiczne 
cała Gmina 

wzrost lesistości  √  √ √  Dopuszczenie zalesień, zwłaszcza gruntów o niskiej 
klasie bonitacyjnej. 

cała gmina 
ponadregionalny 

prawdopodobnie bardzo 
długi okres czasu do 
osiągnięcia korzystnych 
wpływów o zasięgu 
ponadlokalnym 

KRAJOBRAZ  

zwiększony udział zabudowy 
w krajobrazie √   √  √ wskazanie nowych terenów inwestycyjnych lokalne 

postępujący wraz z 
realizacją studium i 
planów w zakresie 
zabudowy 
stabilizacja po pełnej 
realizacji dokumentów 
planistycznych 

przesłonięcie zieleni o 
wysokich walorach   √  √  √ 

wskazanie nowych terenów inwestycyjnych w 
pobliżu estetycznych struktur zieleni 

 lokalne 

postępujący wraz z 
realizacją studium i 
planów w zakresie 
zabudowy 
stabilizacja po pełnej 
realizacji dokumentów 
planistycznych 

zwiększenie udziału zieleni 
wysokiej  √ √  √  wskazanie terenów zalesień cała gmina 

wraz z realizacją polityki 
leśnej 
odległa, długoterminowa 
perspektywa czasowa 

duży udział zieleni w nowych 
terenach inwestycyjnych √   √ √  wysokie wskaźniki powierzchni biologicznie czynnej  lokalne 

realizacja zmiany planu
w zakresie nowych 
terenów 
inwestycyjnych 

dominujący udział 
urozmaiconego krajobrazu 
rolnego 

√   √ √  
zasady kształtowania przestrzeni rolnych 
utrzymanie znacznego udziału w przestrzeni gminy 
funkcji rolnej 

cała gmina 

występuje obecnie 
stały w czasie 

utrzymanie systemu 
przyrodniczego budującego 
krajobraz 

√   √ √  
wskazanie systemu przyrodniczego i zasad 
gospodarowaniaintegracja systemu przyrodniczego z 
innymi formami ochrony 

występuje obecnie 
korzystny wpływ w 
perspektywie kilkunastu 
lat 
postępujący wraz z 
realizacją zapisów 
studium i planów w 
zakresie ochrony 
środowiska i jego 



 

poprawa jakości środowiska 
wodno-gruntowego √  √  √  

rozbudowa systemów infrastruktury 
zmniejszenie presji rolniczych 
realizacja inwestycji takich jak oczyszczalnia ścieków 

wraz z realizacją zmiany 
planu w zakresie 
infrastruktury i inwestycji 
z nią powiązanych 
efekt wysoce korzystny po 
pełnej realizacji zmiany 
planu 

ATMOSFERA I KLIMAT AKUSTYCZNY  

wzrost hałasu   √    √   √ realizacja nowych ciągów komunikacyjnych 
wzrost liczby mieszkańców – zwiększony ruch 
komunikacyjny 

lokalne 

postępujący wraz z 
realizacją zabudowy, dróg 
w późniejszym okresie 
stabilizacja wzrost emisji zanieczyszczeń    √    √   √ 

poprawa jakości powietrza   √  √   √  

wprowadzanie ekologicznych lub niskoemisyjnych 
źródeł energii 
wzrost lesistości 
możliwość lokalizacji obiektów energii odnawialnej 

obszar gminy 

odległa perspektywa 
czasowa 
wraz z realizacją zmiany 
planu w zakresie dolesień
ciepłownictwa, energii 
odnawialne  

korzystne zmiany 
mikroklimatu   √  √   √  

wzrost lesistości 
rekultywacja terenów zdegradowanych  lokalne 

OBSZARY I OBIEKTY OBJETE OCHRON Ą 
kompleksowa ochrona 
obszarów i obiektów objętych 
ochroną 

√  √  √  
ochrona wszystkich obszarów i obiektów zgodna z 
właściwymi przepisami 
wskazanie  systemu przyrodniczego 

ponadregionalne 
obecnie i w przyszłości
stałe w czasie 

ochrona struktur 
przyrodniczych nie objętych 
ochroną na mocy przepisów 
odrębnych 

√  √  √  

wprowadzanie zalesień 
ochrona terenów rolnych 
wskazanie  systemu przyrodniczego i zasad 
gospodarowania utrzymanie znacznego udziału 
przestrzeni rolnych stanowiących otuliny 
ekosystemów wyższej rangi 

obszar gminy 

postępujący wraz z 
realizacją studium i 
zmiany planu 
zagospodarowania 

DOBRA KULTURY I ZABYTKI  
ochrona wszelkich dóbr 
kultury i zabytków √  √  √  kompleksowa ochrona zabytków i obiektów 

wartościowych 
obszar gminy 

obecnie i w przyszłości
stałe w czasie 
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13. STRESZCZENIE  

 
Prognoza oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Janów Lubelski - etap 2 została sporządzona zgodnie z ustawą 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. nr 199 poz. 1227, z późn. 

zm.). Prognoza jest integralną częścią procedury oceny oddziaływania na środowisko i pozwala 

zidentyfikować zagrożenia dla środowiska jakie mogą powstać w wyniku realizacji ustaleń projektu 

zmiany oraz określić działania mające na celu ograniczenie negatywnych skutków środowiskowych.  

Gmina Janów Lubelski położona jest w południowo - zachodniej części województwa 

lubelskiego (ok. 80 km od Lublina). Przez jej obszar przebiegają dwie drogi krajowe: nr 19 relacji: 

Rzeszów – Kuźnica Białostocka (przejście graniczne z Białorusią) oraz nr 74 relacji: Hrubieszów – 

Sulejów). Tworzą one skrzyżowanie dróg o znaczeniu międzynarodowym i regionalnym.  

Powierzchnia gminy (bez miasta) wynosi 17 824 ha.  

Gmina jest położona w obszarze funkcjonalnym Lasów Janowskich, które wraz z Puszczą 

Solską tworzą jeden z największych zwartych kompleksów leśnych w kraju. Charakteryzuje się on 

bardzo wysokimi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi. W 1994 roku został im nadany status 

Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Janowskie”. Obszar Gminy (w tym Miasta) objęty jest też 

wielkoprzestrzennymi i indywidualnymi formami ochrony przyrody i krajobrazu oraz zajmuje ważne 

miejsce w krajowym i europejskim systemie ekologicznym. 

Generalnie stan środowiska i jego funkcjonowanie nie budzi większych zastrzeżeń. Zadaniem 

projektowanego dokumentu planistycznego jest między innymi pogodzenie interesu społeczno-

gospodarczego ze środowiskowym. System przyrodniczy Gminy budują cieki wodne, zadrzewienia, lasy 

i łąki. Jego trzon stanowią Lasy Janowskie. Funkcję wspomagającą pełnią tereny rolne. Tutejsze 

środowiska są bardzo zróżnicowane – od ekosystemów leśnych po wodne. Obecność rzeki Białej 

sprzyja zachowaniu wysokiej bioróżnorodności, bogactwu fauny i flory. Dolina powiązana jest z 

terenami położonymi w głębi gminy systemem korytarzy ekologicznych – głównie niewielkich cieków. 

Ich jakość/stan jest bardzo różny w zależności od lokalizacji. Niestety presje antropogeniczne nie 

ograniczają się tylko do działalności rolniczej. Obecność ludzi przyczynia się do płoszenia zwierzyny, 

zaśmiecania terenów, lokalnego zanieczyszczenia środowiska wodno-gruntowego oraz do częściowej 

izolacji. Bez wątpienia problemem gminy jest nieduży odsetek zabudowy wyposażony w system 

kanalizacji sanitarnej (dotyczy części wiejskiej Gminy), wymuszający stosowanie bezodpływowych 

zbiorników na ścieki. Jest to przyczyną lokalnego skażenia środowiska wodno-gruntowego. 

Z punktu widzenia niniejszego opracowania istotny jest fakt wskazania systemu 

przyrodniczego Gminy, dla którego określono zasady gospodarowania przestrzenią. W przedmiotowej 

zmianie planu doceniono także wagę terenów rolnych jako przestrzeni aktywnych biologicznie pomimo 

występujących w ich zasięgu presji. Ze względu na ogólny charakter analizowanego dokumentu, 

znaczna część jego zapisów jest realizacją celów zawartych w innych dokumentach dotyczących Gminy 

Janów Lubelski. Szczegółowe zasady zagospodarowania zostały określone w trakcie tworzenia 

przedmiotowej zmiany miejscowych planów, choć już na etapie Studium wprowadzono formy 

zabudowy, niektóre jej parametry, zasady rozwoju infrastruktury czy kształtowania środowiska. 

Skutki wdrożenia zmiany planu wpłyną na środowisko Gminy jak i jej mieszkańców. Ich 

charakter w większości będzie pozytywny, co wynika z realizacji celów, które można określić jako 
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strategiczne i kluczowe dla rozwoju Regionu. Można tu wymienić rozwój infrastruktury technicznej, 

turystyki, wskazanie nowych możliwości inwestycyjnych, przeobrażenia gospodarstw rolnych 

uwzględniające ekologiczne formy uprawy i chowu, wprowadzanie ekologicznych źródeł energii i wiele 

innych. Zauważyć należy, iż realizacja ww. działań wynika z długoterminowej polityki gminy, wymaga 

znacznego czasu, obecnie trudnego do określenia ze względu na szereg uwarunkowań zewnętrznych. 

Dokument planistyczny wskazuje nowe tereny inwestycyjne co umożliwi realizację własnych zamierzeń 

budowlanych. Wysoka jakość środowiska gminy została uwzględniona w dokumencie przez wskazanie 

systemu przyrodniczego, podlegającego specyficznym działaniom ochronnym. Ochrona cieków 

wodnych, zadrzewień, lasów i łąk przyczyni się do zachowania wysokiej bioróżnorodności. Działania 

rekultywacyjne w przyszłości zaowocują powstaniem zupełnie nowych ekosystemów, odbiegających 

charakterem od monotonnych terenów rolnych. Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej oznacza ochronę 

środowiska wodno-gruntowego, dzięki wyeliminowaniu zbiorników na ścieki, czy ograniczenie 

procederu wylewania nieczystości. W perspektywie długoterminowej warto zauważyć malejącą presję 

wynikającą z uprawy ziemi. Propagowanie ekologicznych form produkcji to znaczący krok do przodu w 

dziedzinie ochrony środowiska jak i zdrowia ludzi. Realizacja zmiany planu, doprowadzi do 

przekształceń typowych dla nowych terenów inwestycyjnych: uszczelnienie podłoża, zmiana warunków 

gruntowo-wodnych, powstanie sztucznych nasypów i zagłębień, powstanie gruntów antropogenicznych, 

zmiany krajobrazu, lokalne przekształcenia składów gatunkowych. Są to zmiany charakterystyczne dla 

nowych inwestycji a ich wpływ ograniczony będzie do lokalnego.  

Aby zniwelować ewentualne negatywne skutki wdrożenia dokumentu planistycznego 

zaproponowano pewne zmiany głównie w zakresie krajobrazu i ochrony dolin rzecznych. Realizacja 

nowej zabudowy w niektórych terenach odbędzie się kosztem obniżenia krajobrazu. Wprowadzenie 

nowej zabudowy skutkuje jego dalszą izolacją i zmianą naturalnie występujących siedlisk, przy czym 

nie będą to zmiany na tyle istotne aby mogły wpłynąć na stan i funkcjonowanie obszarów NATURA 

2000.  

Szczegółowe zasady zagospodarowania określa przedmiotowa zmiana planu. Precyzyjne 

określenie zużytkowania danego terenu z pewnością pozwoli na bardziej szczegółową i precyzyjną 

ocenę wpływu na środowisko. 

 

 


