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1. Wprowadzenie 

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Świdnickiego na lata  

2017-2020 z perspektywą do roku 2024, zwany dalej Programem, powstał 

jako realizacja zapisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672 z późn. zm.), która nakłada obowiązek 

opracowywania programów ochrony środowiska na szczeblu krajowym, 

wojewódzkim, powiatowym i gminnym. 

Zakres Prognozy jest zgodny z art. 51, ust. 2 ustawy z dnia 

3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 r., poz. 353 z późn. zm.). 

Prognoza określa aktualny stan środowiska naturalnego na terenie powiatu 

oraz potencjalne zmiany tego stanu jakie mogą nastąpić w wyniku realizacji 

Programu. Niniejszy dokument uwzględnia również wpływ planowanych 

działań na zdrowie ludzi, zabytki oraz dobra materialne. W dokumencie 

przedstawiono rozwiązania eliminujące lub ograniczające negatywne 

oddziaływanie na środowisko. 

Podstawą prawną dla sporządzenia Prognozy oddziaływania 

na środowisko projektu Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 

Świdnickiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024 jest art. 46, 

ust. 2 ww. ustawy, który nakłada na organy administracji opracowujące 

projekty polityk, strategii, planów lub programów, obowiązek 

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu przedstawia 

zakres możliwych zmian, jakie mogą nastąpić na skutek realizacji jego 

ustaleń. Podstawowym celem niniejszego dokumentu jest identyfikacja 

potencjalnych oddziaływań na środowisko przyrodnicze, będących wynikiem 

realizacji celów i zadań zawartych w projekcie Programu. 
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2. Wykaz skrótów 

Objaśnienie skrótów stosowanych w treści Prognozy: 

DPS   Dom Pomocy Społecznej 

GIOŚ   Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 

GUS   Główny Urząd Statystyczny 

GZWP Główny Zbiornik Wód Podziemnych 

JCWP Jednolita Część Wód Powierzchniowych 

JCWPd Jednolita Część Wód Podziemnych 

KZGW Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej 

PEM   promieniowanie elektromagnetyczne 

POŚ Program Ochrony Środowiska 

PSZOK  Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

RDOŚ  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 

SOO Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk 

WIOŚ   Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

WPGO Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami 

WZMiUW  Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 
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3. Informacje o zawartości, głównych celach projektu 

Programu oraz jego powiązaniach z innymi 

dokumentami 

Projekt Programu ochrony środowiska dla Powiatu Świdnickiego na 

lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024 został opracowany zgodnie 

z ustawą z dnia 17 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 

z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) oraz Wytycznymi Ministerstwa Środowiska 

do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony 

środowiska.  

W Programie zawarto informacje obejmujące: 

- uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne Programu, 

- ocenę aktualnego stanu środowiska, 

- charakterystykę głównych problemów środowiskowych, 

- prognozowane zmiany stanu środowiska, 

- główne cele, kierunki działań i plan zamierzeń na okres 2017–2020, 

- system realizacji Programu ochrony środowiska. 

Opracowanie przedstawia cele i kierunki działań w podziale na 

10 obszarów przyszłej interwencji. Realizacja celów w ramach każdego 

komponentu środowiska przyczyni się do osiągnięcia celu głównego 

Programu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego oraz 

harmonizacja rozwoju gospodarczego i społecznego z ochroną walorów 

środowiskowych.  

Cele dla powiatu świdnickiego wyznaczone do realizacji w ramach 

10 obszarów środowiska stanowią: 

1. Ochrona klimatu i jakości powietrza - Poprawa jakości powietrza do 

osiągnięcia poziomów wymaganych przepisami prawa, spełnianie 

standardów emisyjnych z instalacji oraz promocja wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii. 

Kierunki działań: 

- zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń 

emitowanych do powietrza, 
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- rozwój i modernizacja zbiorowych systemów ciepłowniczych, 

- rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii, 

- rozwój i modernizacja transportu zbiorowego w kierunku transportu 

przyjaznego dla środowiska, 

- termomodernizacja, 

- modernizacja/wymiana indywidualnych źródeł ciepła,  

- edukacja. 

2. Zagrożenia hałasem - Zmniejszenie zagrożenia mieszkańców powiatu 

ponadnormatywnym hałasem, zwłaszcza emitowanym przez środki 

transportu drogowego. 

Kierunki działań: 

- ochrona przed hałasem, 

- zmniejszenie hałasu. 

3. Pola elektromagnetyczne - Stała kontrola potencjalnych źródeł pól 

elektromagnetycznych. 

Kierunki działań: 

- ograniczanie niekorzystnego oddziaływania pól elektromagnetycznych. 

4. Gospodarowanie wodami - Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód 

powierzchniowych i podziemnych oraz zapewnienie skutecznej ochrony 

przed powodzią i suszą. 

Kierunki działań: 

- gospodarowanie wodami dla ochrony przed: powodzią, suszą i deficytem 

wody; zwiększenie retencji wodnej, 

- zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego, minimalizacja ryzyka 

powodziowego, 

- ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi, 

- optymalizacja zużycia wody, 

- dążenie do osiągnięcia dobrego stanu wód. 

5. Gospodarka wodno-ściekowa - Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu 

wód powierzchniowych i podziemnych.  

Kierunki działań: 

- zapewnienie dostępu do czystej wody dla społeczeństwa i gospodarki, 
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- poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych, 

- rozbudowa infrastruktury oczyszczania ścieków, w tym realizacja 

programów sanitacji w zabudowie rozproszonej. 

6. Zasoby geologiczne - Optymalizacja wykorzystania zasobów kopalin oraz 

ograniczenie presji na środowisko w trakcie prowadzenia geologicznych 

prac poszukiwawczych i rozpoznawczych oraz w trakcie eksploatacji złóż 

kopalin. 

Kierunki działań: 

- racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami kopalin ze złóż, 

- zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobywania kopalin. 

7. Gleby - Ochrona gleb na terenach rolnych i leśnych, ograniczenie 

negatywnego oddziaływania procesów gospodarczych na środowisko 

glebowe oraz zwiększenie skali rekultywacji terenów zdegradowanych. 

Kierunki działań: 

- ochrona i zapewnienie właściwego sposobu użytkowania powierzchni 

ziemi, 

- remediacja terenów zanieczyszczonych oraz rekultywacja terenów 

zdegradowanych,  

- edukacja. 

8. Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów - 

Ograniczenie ilości odpadów kierowanych do składowania, zwiększenie 

poziomu recyklingu odpadów i przygotowania do ponownego użycia, 

zwiększenie udziału odpadów zbieranych selektywnie. 

Kierunki działań: 

- racjonalne gospodarowanie odpadami zgodnie z hierarchią 

postępowania z odpadami, w tym wykorzystanie ich na cele 

energetyczne, 

- budowa infrastruktury do selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych, 

- budowa instalacji służących do odzysku (w tym recyklingu), termicznego 

przekształcania z odzyskiem energii oraz instalacji unieszkodliwiania 

odpadów; minimalizacja składowanych odpadów, zredukowanie liczby 
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nieefektywnych, lokalnych składowisk odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne, zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów 

komunalnych, 

- gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, 

- edukacja. 

9. Zasoby przyrodnicze - Zachowanie i wzmocnienie różnorodności 

biologicznej i krajobrazowej powiatu, a także rozwój trwale 

zrównoważonej, wielofunkcyjnej gospodarki leśnej. 

Kierunki działań: 

- ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów,  

- trwale zrównoważona gospodarka leśna, ochrona gatunkowa, 

- stworzenie warunków ochrony korytarzy ekologicznych 

i przeciwdziałanie fragmentacji przestrzeni przyrodniczej, 

- ochrona krajobrazu, 

- tworzenie zielonej infrastruktury, 

- edukacja ekologiczna. 

10. Zagrożenia poważnymi awariami - Ograniczanie skutków poważnych 

awarii przemysłowych dla ludzi i środowiska. 

Kierunki działań: 

- wyposażenie struktur kierowania i służb ratowniczych w niezbędny 

sprzęt, 

- szkolenia pracowników zakładów w zakresie przeciwdziałania 

i ograniczania skutków awarii przemysłowych, 

- przestrzeganie stosowania instrumentów prawnych służących 

przeciwdziałaniu poważnej awarii przemysłowej. 

3.1. Powiązania z innymi dokumentami 

Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Świdnickiego na 

lata 2017 - 2020 z perspektywą do roku 2024 wykazuje powiązania 

z dokumentami o stopniu krajowym, regionalnym i lokalnym. Zgodność 

ustaleń na wszystkich szczeblach zapewnia harmonijny rozwój, 

umożliwiający osiągnięcie założonych celów środowiskowych.  
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Program powiązany jest z następującymi dokumentami: 

- Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko perspektywa do 

2020 r., 

- Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, 

- Krajowy Program Ochrony Powietrza do roku 2020 

(z perspektywą 2030), 

- Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, 

- Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 

2014–2020 (z perspektywą do 2030 r.), 

- Projekt Programu Ochrony Środowiska Województwa Lubelskiego na lata 

2016–2019 z perspektywą do roku 2023, 

- Strategia Rozwoju Powiatu Świdnickiego na lata 2007-2020. 

4. Informacje o metodach zastosowanych przy 

sporządzaniu prognozy 

Sporządzenie prognozy stanowi element strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko projektu Programu, co wynika bezpośrednio 

z przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 r., 

poz. 353 z późn. zm.). Strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko 

przeprowadza sie w celu określenia tego, w jaki sposób realizacja założeń 

Programu wpłynie na środowisko naturalne analizowanego terenu.  

Prognoza powinna wspomagać dążenie powiatu świdnickiego do 

sukcesywnego ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko. 

W niniejszym opracowaniu dokonano analizy stanu istniejącego oraz 

czynników mających potencjalny wpływ na reakcję środowiska na terenie 

powiatu.  

Opracowanie prognozy było wieloetapowym zadaniem z podziałem na: 

 Etap definiowania problemu prognostycznego: 

- określenie celów wynikających z Programu Ochrony Środowiska dla 

Powiatu Świdnickiego, 
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- przeanalizowanie dokumentów wyższego stopnia oraz określenie 

spójności z nimi zapisów Programu, 

- określenie przewidzianego oddziaływania założonych celów na elementy 

środowiska. 

 Etap zebrania danych,  

- określenie aktualnego stanu przyrody na obszarze powiatu świdnickiego. 

 Etap analizy danych. 

W opracowaniu prognozy wykorzystano analizę opisową oraz 

tabelaryczną określającą wpływ potencjalnych skutków realizacji na 

poszczególne komponenty środowiska oraz społeczeństwo. 

5. Istniejący stan środowiska w tym na obszarach objętych 

przewidywanym znaczącym oddziaływaniem  

5.1. Charakterystyka powiatu 

Powiat świdnicki zlokalizowany jest w środkowej części województwa 

lubelskiego oraz zajmuje powierzchnię 468,97 km², co stanowi niecałe 2 % 

powierzchni województwa. Według danych GUS na koniec 2015 roku liczba 

mieszkańców w powiecie wynosiła 72 642 osób. 

Powiat sąsiaduje z: powiatem łęczyńskim (od północnego-wschodu), 

powiatem chełmskim (od wschodu), powiatem krasnostawskim (od południa 

i południowego-wschodu) oraz powiatem lubelskim grodzkim i lubelskim 

ziemskim (od zachodu).  

W skład powiatu świdnickiego wchodzi jedna gmina miejska - Świdnik, 

jedna gmina wiejsko-miejska - Piaski oraz trzy gminy wiejskie: Mełgiew, 

Rybczewice, Trawniki. Liczba miejscowości wiejskich wynosi 87.  

Lokalizację powiatu świdnickiego na tle województwa przedstawia 

rysunek 1. 
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Rysunek 1 Lokalizacja powiatu świdnickiego na tle województwa lubelskiego (źródło: 

http://www.gminypolskie.pl) 

5.2. Jakość powietrza atmosferycznego 

Stężenie zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym na terenie 

powiatu jest związane ze stopniem koncentracji i wielkością źródeł emisji, 

warunkami rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń oraz ich napływem 

pochodzącym spoza obszaru powiatu. 

Znaczącym źródłem zanieczyszczeń powietrza na terenie powiatu jest 

transport samochodowy oraz lotniczy, którego oddziaływanie skupia się 

głównie przy trasach komunikacyjnych oraz w rejonie miasta Świdnik i Portu 

Lotniczego Lublin S.A. Do podstawowych zanieczyszczeń emitowanych przez 

środki transportu zalicza się tlenki azotu, tlenek węgla, węglowodory oraz 

ołów. Ograniczenie tego typu uciążliwości jest trudne, głównie ze względu na 

wzrastająca corocznie liczbę zarejestrowanych pojazdów. 

Energetyka cieplna w przeważającej części powiatu opiera się na 

lokalnych kotłowniach lub indywidualnych urządzeniach grzewczych, 

zasilanych paliwem stałym. 
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Na podstawie danych zawartych na stronie internetowej Głównego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska stwierdzono, że na terenie powiatu 

świdnickiego nie ma aktywnych stacji pomiarowych do badania emisji 

zanieczyszczeń. 

Średnioroczne stężenie zanieczyszczeń powietrza dla miasta Świdnik 

określone przez WIOŚ w Lublinie, wynosi: 

- benzen – 1,6 µg/m3, co stanowi 32,0 % dopuszczalnego poziomu 

substancji w powietrzu dla rocznego okresu uśrednienia, 

- dwutlenek azotu – 15,2 µg/m3, co stanowi 38,0 % dopuszczalnego 

poziomu substancji w powietrzu dla rocznego okresu uśrednienia, 

- ołów – 0,007 µg/m3, co stanowi 1,4 % dopuszczalnego poziomu 

substancji w powietrzu dla rocznego okresu uśrednienia, 

- pył zawieszony PM10 –26,4 µg/m3, co stanowi 66,0 % dopuszczalnego 

poziomu substancji w powietrzu dla rocznego okresu uśrednienia, 

- pył zawieszony PM2,5 – 18,0 µg/m3, co stanowi 72,0 % dopuszczalnego 

poziomu substancji w powietrzu dla rocznego okresu uśrednienia. 

Stężenie wyszczególnionych zanieczyszczeń powietrza na terenie 

głównego miasta powiatu nie przekracza dopuszczalnych poziomów 

substancji w powietrzu.  

Zgodnie z Raportem o stanie środowiska województwa lubelskiego 

w 2015 roku sporządzonym przez WIOŚ w Lublinie powiat świdnicki 

znajduje się w obrębie strefy lubelskiej województwa lubelskiego, tj. poza 

aglomeracją lubelską (miasto Lublin). 

Na podstawie pomiarów na stacjach pomiarowych oceniono strefę 

lubelską według kryteriów ochrony zdrowia jako: 

 klasa A dla zanieczyszczeń o stężeniach poniżej poziomu dopuszczalnego 

lub docelowego: benzen, dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, tlenek węgla, 

ołów, ozon, arsen, kadm, nikiel, 

 klasa C dla zanieczyszczeń o stężeniach powyżej poziomu dopuszczalnego 

lub docelowego: pył PM10, benzoapiren, pył PM2,5. 

Ze względu na kryteria ochrony roślin (dwutlenek siarki, dwutlenek 

azotu, ozon) strefa lubelska jest przyporządkowana do klasy A. 
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5.3. Jakość klimatu akustycznego 

Hałas jest czynnikiem, który znacząco wpływa na jakość warunków 

życia mieszkańców. Klimat akustyczny określany jest przez takie czynniki 

jak: natężenie hałasu, zmienność czasowa, pochodzenie i rodzaj, odniesione 

do danego rozpatrywanego obszaru.  

Głównym źródłem zakłóceń klimatu akustycznego na terenie powiatu 

jest hałas samochodowy. Hałas kolejowy ma mniejsze znaczenie, co wynika 

ze stosunkowo słabo rozbudowanej sieci kolejowej. Zagrożenie hałasem 

lotniczym obejmuje głównie obszar miasta Świdnik. Uciążliwości akustyczne 

mogą pochodzić również z obiektów przemysłowych zlokalizowanych 

w bliskim sąsiedztwie obszarów mieszkalnych. 

Dla oceny klimatu akustycznego Państwowy Zakład Higieny opracował 

skalę subiektywnej uciążliwości zewnętrznych hałasów komunikacyjnych, 

zgodnie z którą hałas drogowy przy elewacji budynku mieszkalnego 

o poziomie równoważnym większym niż 70 dB oddziaływujący stale ma 

ujemny wpływ na samopoczucie i zdrowie ludzkie. 

Aktualnie obowiązującym aktem prawnym normalizującym 

dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku jest rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz.112).  

Dopuszczalne poziomy hałasu przedstawia tabela 1. 
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Tabela 1 Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku (rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku) 

Rodzaj terenu 

Dopuszczalny poziom hałasu w [dB] 

Drogi lub linie kolejowe 
Pozostałe obiekty i działalność 

będąca źródłem hałasu 

LAeq D 

przedział 

czasu 

odniesienia 
równy 16 

godzinom 

LAeq N 

przedział 

czasu 

odniesienia 
równy 8 

godzinom 

LAeq D 

przedział czasu 

odniesienia 

równy 8 najmniej 

korzystnym 
godzinom dnia 

kolejno po sobie 

następującym 

LAeq N 

przedział 

czasu 

odniesienia 

równy 1 
najmniej 

korzystnej 

godzinie nocy 

a) Strefa ochronna 

"A" uzdrowiska 

b) Tereny szpitali 
poza miastem 

50 45 45 40 

a) Tereny zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

b) Tereny zabudowy 

związanej ze stałym 

lub czasowym 
pobytem dzieci 

i młodzieży 

c) Tereny domów 

opieki społecznej 

d) Tereny szpitali 
w miastach 

61 56 50 40 

a) Tereny zabudowy 

mieszkaniowej 

wielorodzinnej 

i zamieszkania 

zbiorowego 

b) Tereny zabudowy 
zagrodowej 

c) Tereny 

rekreacyjno-

wypoczynkowe 

d) Tereny 
mieszkaniowo-

usługowe 

65 56 55 45 

Tereny w strefie 

śródmiejskiej miast 

powyżej 100 tys. 

mieszkańców 

68 60 55 45 

 

Badania hałasu drogowego na terenie powiatu prowadzone były przez 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie w 2015 roku 

w punktach zlokalizowanych przy ul. Niepodległości 11, przy Al. Lotników 

Polskich 35, ul. Racławickiej 13 i 39. Wyniki pomiarów przeprowadzonych 

przez WIOŚ przedstawiają tabele 2 i 3. 
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Tabela 2 Wyniki pomiarów długookresowych w 2015 r. na terenie powiatu 

świdnickiego (źródło: WIOŚ) 

Wskaźnik 
Wartość 

wskaźnika [dB] 

Wartość 

dopuszczalna [dB] 

Wartość 

przekroczenia 

[dB] 

Lokalizacja punktu 

LDWN 64,1 68 0 
Świdnik, 

ul. Niepodległości 11 

LN 55,0 59 0 
Świdnik, 

ul. Niepodległości 11 

 

Wyniki otrzymane dla ww. punktu pomiarowego nie wykazały 

przekroczeń LDWN (długookresowego średniego poziomu dźwięku 

A wyrażonego w decybelach) i LN (długookresowego średniego poziomu 

dźwięku A wyrażonego w decybelach). 

Tabela 3 Wyniki pomiarów krótkookresowych w 2015 r. na terenie powiatu 

świdnickiego (źródło: WIOŚ) 

Data 
pomiaru 

Czas 
odniesienia 

LAeq 
[dB] 

Wartość 
dopuszczalna 

[dB] 

Przekroczenie 
[dB] 

Lokalizacja 
punktu 

18.06.2015 
dzień 16 h 65,5 61 4,6 

Świdnik, 

Al. Lotników 

Polskich 35 

noc 8 h 60,7 56 4,7 

08.12.2015 
dzień 16 h 67,0 61 6,0 

noc 8 h 55,7 56 0,0 

18.06.2015 
dzień 16 h 63,0 65 0,0 

Świdnik, 

ul. Racławicka 13 

noc 8 h 56,1 56 0,1 

08.12.2015 
dzień 16 h 65,8 65 0,8 

noc 8 h 57,8 56 1,8 

18.06.2015 
dzień 16 h 65,4 65 0,4 

Świdnik, 

ul. Racławicka 39 

noc 8 h 58,0 56 2,0 

08.12.2015 
dzień 16 h 65,7 65 0,7 

noc 8 h 57,1 56 1,1 

 

Przedstawione w powyższej tabeli wyniki pomiarów krótkookresowych 

poziomów hałasu pozwalają na stwierdzenie występowania uciążliwości 

akustycznej wzdłuż ulic na terenie Świdnika. Największe przekroczenia 

odnotowano przy Al. Lotników Polskich. 

Przy pozostałych drogach na terenie powiatu nie były prowadzone 

badania hałasu. 
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5.4. Pola elektromagnetyczne 

Źródła promieniowania elektromagnetycznego stanowią stacje 

elektroenergetyczne i napowietrzne linie elektroenergetyczne oraz urządzenia 

stacji radiokomunikacyjnych - stacje radiowe, telewizyjne i telefonii 

komórkowej. 

Wpływ pola elektromagnetycznego (PEM) na człowieka i środowisko 

zależy od wysokości natężenia lub gęstości mocy oraz od częstotliwości 

drgań, w związku z czym wartości poziomów dopuszczalnych określa się w 

pasmach częstotliwości. Wartości dopuszczalnych poziomów pól 

elektromagnetycznych określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 

października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól 

elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania 

dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z 2003 r. Nr 192, poz. 1883).  

Monitoring kontrolny poziomów pól elektromagnetycznych 

w środowisku prowadzi WIOŚ w Lublinie. Zgodnie z informacjami zawartymi 

w Raportach o stanie środowiska woj. lubelskiego w 2014 i 2015 r. 

przygotowanymi przez WIOŚ na terenie powiatu świdnickiego dokonano 

pomiarów promieniowania elektromagnetycznego w czterech punktach 

pomiarowych. Wyniki przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 4 Wyniki badań poziomów promieniowania elektromagnetycznego w latach 

2014 i 2015 (źródło: WIOŚ) 

Lokalizacja punktu 

pomiarowego 
Rok 

Średnia arytmetyczna zmierzonych wartości 

skutecznych natężeń pól elektrycznych 
promieniowania elektromagnetycznego dla zakresu 

częstotliwości co najmniej od 3 MHz do 3 000 MHz 

uzyskanych dla punktu pomiarowego [V/m] 

Świdnik, Al. Lotników 

Polskich 
2014 0,14 

Trawniki 2014 0,10 

Piaski, ul. Lubelska 2015 0,13 

Mełgiew 2015 0,36 

 

W żadnym z punktów nie wykazano przekroczeń dopuszczalnej 

wartości składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego wynoszącej 

7 V/m. Średnia z uzyskanych wyników stanowi ok. 2,6 % dopuszczalnego 

poziomu natężenia pól elektromagnetycznych. 
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5.5. Stan jakości wód powierzchniowych i podziemnych 

Wody powierzchniowe 

Teren powiatu świdnickiego położony jest w dorzeczu Wisły, w zlewni 

rzeki Wieprz. Głównym ciekiem powiatu jest rzeka Giełczew. Przez teren 

gminy Trawniki płynie rzeka Młynówka oraz Kanał Wieprz-Krzna. W gminie 

Piaski swoje źródła ma rzeka Stoki płynąca następnie przez teren gminy 

Mełgiew. Poza wymienionymi powyżej ciekami, przez teren powiatu 

przepływają: Radomirka, Sierotka, Graniczny Rów, Sławka, Marianka, 

Młynówka oraz Rów Mokry. 

Ocena jakości wód rzek prowadzona jest w odniesieniu do jednolitych 

części wód powierzchniowych (JCWP).  

Zgodnie z podziałem na JCWP określonym w Planie gospodarowania 

wodami na obszarze dorzecza Wisły (M.P. z 2011 r. Nr 49, poz. 549) obszar 

powiatu prawie w całości położony jest na terenie pięciu JCWP: 

- Stoki - kod PLRW2000624549, 

- Sierotka - kod PLRW200062448, 

- Giełczewka od Radomirki do ujścia - kod PLRW200092449, 

- Giełczewka od źródeł do Radomirki - kod PLRW2000624469, 

- Wieprz od oddzielenia się Kanału Wieprz-Krzna do dopł. spod Starościc 

- kod PLRW20001924513. 

Ocena jakości wód rzek na terenie powiatu prowadzona jest w ramach 

monitoringu WIOŚ w Lublinie. W 2015 roku badane były cztery spośród 

wymienionych JCWP. Uzyskane w poszczególnych punktach pomiarowo-

kontrolnych wyniki przedstawia tabela 5.  
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Tabela 5 Klasyfikacja wskaźników i elementów jakości rzek na terenie powiatu 

świdnickiego w 2015 roku (źródło: opracowanie własne na podstawie 

danych WIOŚ) 
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1 Stoki 
Stoki - 

Zakrzów 
III*) II*) II*) umiarkowany 

2 
Giełczewka od 

Radomirki do ujścia 

Giełczew - 

Biskupice 
III*) II*) PSD*) umiarkowany 

3 
Giełczewka od źródeł 

do Radomirki 

Giełczew - 

Stryjno 
III*) II*) II*) umiarkowany 

4 

Wieprz od oddzielenia 

się Kan. Wieprz-Krzna 

do dopł. spod 

Starościc 

Wieprz - 

Jaszczów 
III*) II*) II*) umiarkowany 

*) objaśnienia symboli stanu/potencjału ekologicznego: I – bardzo dobry, II - dobry, III – 

umiarkowany, PSD - poniżej stanu dobrego 

 

Stan ekologiczny wszystkich badanych JCWP na terenie powiatu 

świdnickiego określony został jako umiarkowany. Dla wymienionych w tabeli 

JCWP w aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 

Wisły określono konieczność przesunięcia w czasie osiągnięcia celów 

środowiskowych. 

Wody podziemne 

Powiat świdnicki znajduje się na terenie dwóch głównych zbiorników 

wód podziemnych GZWP 406 (Zbiornik Lublin) oraz GZWP 407 (Zbiornik 

Chełm-Zamość).  

Zgodnie z nowym podziałem na 175 jednolitych części wód 

podziemnych (JCWPd) powiat znajduje się na obszarze dwóch jednolitych 

części wód podziemnych: JCWPd 89 i JCWPd 90, które na analizowanym 

obszarze w całości leżą w obrębie górnokredowego zbiornika Niecka 

Lubelska. Obie JCWPd charakteryzują się nadwyżką zasobów wód 

podziemnych, w odniesieniu do wartości poboru, który wynosi 50 % 

w przypadku JCWPd 89 oraz 12 % dla JCWPd 90. Na omawianych 
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obszarach JCWPd nie występują zanieczyszczenia wód podziemnych. Wody 

podziemne powiatu wymagają jedynie prostego uzdatniania. 

Zgodnie z informacjami zawartymi w aktualizacji Planu 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły stan chemiczny 

i ilościowy obydwu JCWPd oceniony został jako dobry. 

5.6. Gospodarka wodno-ściekowa 

Wszystkie gminy na terenie powiatu świdnickiego są zwodociągowane. 

Całkowita długość sieci wodociągowych wynosi ok. 609 km, a liczba 

przyłączy 11 825. Zgodnie z danymi GUS w 2014 r. powiat świdnicki był 

zwodociągowany w 92,3 %. 

Na cele komunalne wykorzystywane są wody podziemne. Najbardziej 

eksploatowanymi poziomami wodonośnymi są: kredowy i czwartorzędowy.  

Na jakość wód podziemnych mają wpływ parametry fizykochemiczne 

i mikrobiologiczne wody. Podstawowe wymagania dotyczące jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi w tym wymagania bakteriologiczne, 

fizykochemiczne, organoleptyczne oraz sposób oceny przydatności wody 

określone zostały w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 

2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 

z 2015 r., poz. 1989). 

Na terenie powiatu skanalizowane są gminy Piaski, Trawniki i Świdnik. 

Na terenie gmin Mełgiew i Rybczewice oraz na nieskanalizowanych terenach 

pozostałych gmin ścieki bytowe odprowadzane są do zbiorników 

bezodpływowych oraz oczyszczalni przydomowych.  

Łączna długość sieci kanalizacyjnej wynosi 151 km, a liczba przyłączy 

wynosi 3 113. Zgodnie z danymi GUS w 2014 r. powiat świdnicki był 

skanalizowany w 59,1 %.  

Odprowadzane siecią kanalizacyjną ścieki kierowane są na 

oczyszczalnie ścieków. Na terenie powiatu świdnickiego znajdują się 

3 oczyszczalnie na terenie gmin Świdnik, Piaski i Trawniki. Ponadto ścieki 

komunalne z miasta Świdnik kierowane są na oczyszczalnię „Hajdów” 

w Lublinie. 
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5.7. Jakość gleb 

Na terenach powiatu świdnickiego przeważają obszary wykorzystywane 

rolniczo o glebach kategorii I–III (kompleks pszenny bardzo dobry – kompleks 

pszenny wadliwy). Większość z nich to grunty orne, na których prowadzona 

jest uprawa pszenicy, jęczmienia i roślin okopowych. Lesistość powiatu jest 

niska i wynosi ok. 12 %. 

Zgodnie z badaniami prowadzonymi w latach 1999-2008 roku przez 

Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą w Lublinie na terenie powiatu 

świdnickiego średni udział gleb o odczynie lekko i mocno kwaśnym wynosi 

ponad 70 %. W poszczególnych latach udział ten wahał się w granicach  

60-80 %. 

Udział gleb o nisko i bardzo nisko przyswajalnym potasie, fosforze 

i magnezie kształtuje się na poziomie 40-60 %. 

Ostatnie badania zawartości metali ciężkich w glebach województwa 

lubelskiego prowadzone były w latach 1995-1998. Zgodnie z wynikami 

zamieszczonymi w Programie zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów 

wiejskich województwa lubelskiego (Lublin, 2004 r.) 95 % gleb na terenie 

powiatu zaklasyfikowano jako gleby o zawartości naturalnej metali ciężkich, 

na których nie stwierdzono występowania podwyższonej zawartości metali 

ciężkich.  

Stopień zagrożenia erozją gleb powiatu jest niewielki - ok. 10 % gleb 

narażonych jest na silną erozję wietrzną, są to przede wszystkim gleby 

lessowe.  

Brak jest danych szczegółowych z ostatnich lat pozwalających na 

określenie jakości gleb powiatu świdnickiego. Na terenie powiatu 

świdnickiego nie zostały zlokalizowane punkty pomiarowo-kontrolne 

w ramach krajowej sieci monitoringu. 
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5.8. Gospodarka odpadami  

Gospodarka odpadami na terenie powiatu opiera się na zasadach 

określonych w Planie Gospodarki Odpadami dla województwa lubelskiego 

(WPGO). 

Według WPGO 2017 gminy powiatu świdnickiego przydzielone zostały 

do dwóch regionów gospodarowania odpadami:  

- gminy Świdnik, Mełgiew – Region Centralny, 

- gminy Piaski, Rybczewice, Trawniki – Region Centralno-Wschodni. 

Na terenie powiatu obecnie funkcjonuje jedno składowisko odpadów 

komunalnych w miejscowości Dorohucza, gmina Trawniki. Składowisko 

pełni funkcję instalacji zastępczej w Regionie Centralno-Wschodnim, oraz 

zostało przeznaczone do zamknięcia. Zgodnie z informacjami WIOŚ 

w Lublinie ilość odpadów złożonych na składowisku w 2015 roku wyniosła 

924,9 Mg. 

Na terenie gmin powiatu funkcjonują różne systemy zbierania 

odpadów komunalnych. We wszystkich gminach prowadzona jest selektywna 

zbiórka odpadów przy zastosowaniu odpowiednio oznakowanych pojemników 

i worków. Odbiór odpadów odbywa się zgodnie z harmonogramem podanym 

do publicznej wiadomości. Ponadto na terenach wszystkich gmin 

zlokalizowane są Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

(PSZOK), do których mieszkańcy mogą nieodpłatnie dostarczać odpady. 

Łączna masa niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych 

odebranych z terenów gmin powiatu, oszacowana na podstawie rocznych 

sprawozdań z systemu gospodarowania odpadami wysyłanych do marszałka 

województwa oraz rocznych analiz gospodarki odpadami wyniosła 

12 588,5 Mg. 

Łączna masa selektywnie odebranych odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji wyniosła 1 619,6 Mg. Osiągnięty poziom 

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

kierowanych do składowania wyniósł dla powiatu 30,26 %. 
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Zgodnie z danymi GUS na terenie powiatu świdnickiego w 2015 roku 

wytworzono 17 tys. Mg odpadów przemysłowych, co stanowi zaledwie 0,25 % 

tego rodzaju odpadów wytworzonych w województwie lubelskim. 

Gminy na swoich terenach prowadzą inwentaryzacje wyrobów 

azbestowych. Uzyskane informacje gromadzone są w Bazie Azbestowej 

prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju. Według zamieszczonych w ww. 

bazie danych obecnie na terenie powiatu świdnickiego pozostało do 

usunięcia 25 567,730 Mg wyrobów zawierających azbest.  

5.9. Przyroda i obszary chronione 

Lesistość powiatu świdnickiego jest stosunkowo niska i wynosi  

ok. 12 %. Spośród występujących typów siedlisk leśnych przeważa las 

mieszany świeży. Istniejący skład gatunkowy drzewostanu to: sosny, dąb 

bezszypułkowy i szypułkowy, brzoza brodawkowata, lipa drobnolistna, osika 

oraz buk.  

Obszary objęte ochroną przyrody oraz cenne przyrodniczo stanowią 

około 15 % powierzchni powiatu. 

Formami ochrony przyrody występującymi na terenie powiatu 

świdnickiego są: 

- obszar Natura 2000, 

- rezerwat przyrody, 

- parki krajobrazowe, 

- obszar chronionego krajobrazu, 

- pomniki przyrody, 

- użytki ekologiczne. 

Zasięg i położenie obszarów chronionych na terenie powiatu 

świdnickiego przedstawiono na rysunku 2. 
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Rysunek 2 Obszary chronione na terenie powiatu świdnickiego (źródło: Plan 

Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego, 2015) 

 

Na terenie powiatu zlokalizowany jest obszar Natura 2000 Specjalny 

Obszar Ochrony (SOO) „Świdnik” kod PLH060021, położony w północnej 

części gminy Świdnik. Obszar został powołany w celu ochrony kolonii susła 

perełkowanego Spermophilus suslicus, który jako gatunek ginący wpisany 

jest do Czerwonej Księgi Zwierząt. Obszar zajmuje powierzchnię 122,83 ha, 

z której 96 % to trawiasta płyta lotniska. Obecnie kolonia susłów 

perełkowanych zasiedlająca teren obszaru ma charakter szczątkowy 

i znajduje się na granicy wymarcia. Wśród przyczyn takiego stanu należy 

wymienić zaniechanie bądź zbyt małą częstotliwość koszeń terenu, presję 

drapieżników oraz wynikająca z izolacji kolonii możliwość jej przegęszczenia. 

W powiecie znajduje się jeden rezerwat przyrody „Wierzchowiska” 

o powierzchni 24,52 ha położony w północno-zachodniej części gminy Piaski, 

na wschodnim skraju lasu. Rezerwat powołany został w celu zachowania 

starego, naturalnego drzewostanu dębowego i lipowego. 

Na terenie powiatu znajdują się dwa Parki Krajobrazowe. W części 

południowej jest to Krzczonowski Park Krajobrazowy (KPK), który 
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zlokalizowany jest w granicach gminy Rybczewice oraz w części wschodniej 

Nadwieprzański Park Krajobrazowy (NPK).  

Tereny Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego są urozmaicone, 

występuje tu krajobraz wyżynny z przewagą pól uprawnych, urozmaiceniem 

są doliny o stromych zboczach, ostańce denudacyjne oraz wąwozy lessowe 

z porastającymi je murawami kserotermicznymi, będącymi często siedliskiem 

rzadkich gatunków roślin. Otulina KPK graniczy od zachodu 

z Czerniejowskim Obszarem Chronionego Krajobrazu. W KPK występują: 

olsy, łęgi, lasy dębowo-grabowe z domieszką buka, dąbrowy świetliste, bory 

mieszane, zarośla, murawy kserotermiczne, torfowiska niskie, łąki 

trzęślicowe, zespoły roślinności wodnej i ruderalnej, a także segetalnej. 

Na terenie powiatu znajduje się fragment południowej części 

Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego. Pomimo swego dolinnego 

charakteru NPK odznacza się wyraźnym zróżnicowaniem typów krajobrazu. 

Rzeźbę tego terenu tworzą równiny akumulacyjne pochodzenia rzecznego 

i jeziornego urozmaicone zespołami wydm. W krajobrazie roślinnym parku 

dominują lasy, stanowiące ponad 40 % jego powierzchni oraz łąki 

i pastwiska. Inne proporcje występują w otulinie NPK, gdzie lasy zajmują 

niespełna 3 % powierzchni, a dominują grunty orne oraz łąki i pastwiska, 

stosunkowo dużo też jest sadów. W parku i jego otulinie można spotkać 

szereg rzadkich gatunków roślin. Rośliny wodne to m. in.: salwinia 

pływająca, rzęsa garbata, grążel żółty, grzybienie białe; rośliny łąkowe: 

kosaciec syberyjski, czosnek kątowy, storczyk szerokolistny, kserotermiczne: 

miłek wiosenny, zawilec wielkokwiatowy, macierzanka Marschalla czy 

ożanka właściwa i leśne: paprotka zwyczajna i lilia złotogłów. 

W granicach gminy Mełgiew położona jest północno-zachodnia część 

Czerniejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (CzOChK). Obszar 

odznacza się krajobrazem wyżynnym o dużych walorach botanicznych. 

Bogata flora roślin naczyniowych reprezentowana jest przez około 1000 

gatunków. Najwyższe walory florystyczne i faunistyczne ma obszar rezerwatu 

„Wierzchowiska”. 
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Na terenie powiatu świdnickiego zlokalizowane są również dwa użytki 

ekologiczne:  

- Fragment doliny Giełczwi i Sierotki, w okolicach miejscowości Piaski-

Brzeziczki. Teren ten jest różnorodny zarówno pod względem 

krajobrazowym jak i florystycznym. Obszar ma charakter łąkowo-

torfowiskowy i stanowi ostoję ptaków wodnych i wodno-błotnych. 

Powierzchnia użytku wynosi ok. 250 ha.  

- Użytek ekologiczny pod nazwą: „Siedlisko Susła Perełkowanego” 

obejmujący trawiastą płytę lotniska, na której występuje kolonia susła 

perełkowanego. Powierzchnia użytku wynosi 96,35 ha, w części objęta 

jest ochroną w ramach obszaru Natura 2000 „Świdnik” kod PLH060021.  

Na terenie powiatu świdnickiego występuje 16 pomników przyrody, 

które stanowią głównie pojedyncze drzewa.  

Przez teren powiatu przebiegają korytarze ekologiczne, które pomimo 

że nie są objęte ustawową formą ochrony przyrody, mają duże znaczenie dla 

środowiska, szczególnie dla warunków migracji zwierząt. Największym, 

pełniącym funkcję korytarza międzyregionalnego, jest dolina Wieprza (gmina 

Trawniki). Zapewnia ona łączność pomiędzy obszarami chronionymi 

położonymi w zlewni Wieprza a doliną Wisły.  

Wzdłuż dolin rzek Giełczew i Sierotka przebiega regionalny korytarz 

ekologiczny łączący Krzczonowski i Nadwieprzański Park Krajobrazowy. 

Tereny te to łąki, pastwiska i torfowiska o dużej różnorodności florystycznej, 

a jednocześnie ostoja ptaków wodnych i wodno-błotnych.  

6. Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku 

realizacji projektowanego dokumentu 

Program ochrony środowiska stanowi opracowanie, którego głównym 

celem jest wskazanie najlepszej dla danej jednostki terytorialnej drogi do 

osiągnięcia celów w dziedzinie szeroko pojętej ochrony środowiska, które 

ustalone zostały na szczeblach: krajowym, międzynarodowym 

i wojewódzkim. Należy w związku z tym założyć, że odstąpienie od wdrażania 

zapisów przedmiotowego dokumentu oznaczać będzie odstąpienie od 
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obowiązku realizacji strategicznych celów ochrony środowiska w szerszej 

perspektywie. 

Realizacja zapisów projektu Programu Ochrony Środowiska dla 

Powiatu Świdnickiego na lata 2017–2020 z perspektywą do roku 2024 ma na 

celu poprawę stanu poszczególnych elementów środowiska, oraz co się z tym 

wiąże poprawę jakości życia mieszkańców. 

Brak realizacji Programu przyczyniać się może do występowania 

negatywnego oddziaływania na środowisko, zwłaszcza w zakresie: jakości 

powietrza atmosferycznego, w tym hałasu, jakości wód podziemnych 

i powierzchniowych, różnorodności biologicznej, zagospodarowania 

powierzchni ziemi, gospodarki odpadami, jak również zwiększenia zagrożeń 

wynikających z braku świadomości ekologicznej mieszkańców oraz 

pogorszenia warunków bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatu. 

W konsekwencji zaniechanie realizacji planowanych przedsięwzięć 

może wpływać ujemnie zarówno na komponenty środowiska, jak i na 

komfort oraz warunki życia mieszkańców powiatu. 

7. Istniejące problemy ochrony środowiska istotne 

z punktu widzenia projektowanego dokumentu, 

w szczególności dotyczące obszarów podlegających 

ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o ochronie przyrody 

Problemy środowiskowe pojawiające się na terenie powiatu 

świdnickiego są identyfikowane w ramach monitoringu, zgłaszają je 

mieszkańcy i podmioty prowadzące działalność związaną z utrzymaniem 

czystości i porządku na terenach publicznych, a także ujawniają się podczas 

kontroli. 

Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia 

Programu stanowią: 

- niski poziom zorganizowanego odbioru i oczyszczania ścieków 

komunalnych oraz brak kontroli nad stanem technicznym 

http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll?f=templates&fn=abc.jump.htm&id=abc.akt.du.2004.92.880&data=user
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indywidualnych zbiorników bezodpływowych i sposobem postępowania 

z gromadzonymi ściekami, 

- niechęć mieszkańców do podłączania się do kanalizacji sanitarnej, 

- niedostateczna świadomość ekologiczna mieszkańców w zakresie 

selektywnej zbiórki odpadów lub nieprawidłowa segregacja odpadów, 

- powstawanie nielegalnych wysypisk, 

- „niska emisja” z ogrzewania indywidualnego, zwłaszcza ze spalania 

odpadów w domowych nieprzystosowanych do tego celu paleniskach, 

- słaby stan nawierzchni dróg na terenie powiatu powodujący zwiększone 

zużycie paliw, a tym samym podniesioną emisję zanieczyszczeń do 

atmosfery, 

- emisja hałasu wynikająca z działalności Portu Lotniczego Lublin oraz 

transportu drogowego, 

- duża ilość wyrobów zawierających azbest, 

- rosnąca ilość źródeł promieniowania elektromagnetycznego, 

- zagrożenie powodzią we wschodniej części powiatu, w okolicach rzeki 

Wieprz oraz w dolnym odcinku Giełczwi, 

- zagrożenie drzewostanów sosnowych spowodowane działalnością 

kornika ostrozębnego, 

- niekontrolowany rozwój turystyki i różnych form rekreacji, np.: jazda 

quadami, croosami, wyścigi, itp., w miejscach do tego nie 

przeznaczonych bądź podlegających ochronie. 

Wśród problemów na terenie powiatu należy również wymienić niską 

świadomość ekologiczną mieszkańców, która wymaga poprawy. Działania 

edukacyjne powinny być prowadzone przede wszystkim w zakresie 

prawidłowej gospodarki odpadami, gospodarki niskoemisyjnej oraz ochrony 

środowiska przyrodniczego, w tym obszarów chronionych. Edukacja 

ekologiczna kierowana do dzieci i młodzieży stanowi podstawę systemu 

ochrony środowiska, mając na celu kształtowanie prawidłowej postawy oraz 

naukę odpowiedzialności za zmiany dokonywane w środowisku naturalnym.  
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8. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu 

międzynarodowym wspólnotowym i krajowym istotne 

z punktu widzenia projektu Programu Ochrony 

Środowiska oraz sposoby w jakich te cele i inne 

problemy środowiska uwzględniono podczas 

opracowywania dokumentu 

Przedmiotowy projekt Programu Ochrony Środowiska jest zgodny z: 

- Strategią Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko perspektywą do 

2020 r., 

- Polityką energetyczną Polski do 2030 roku, 

- Krajowym Programem Ochrony Powietrza do 2020 r., 

- Strategią Rozwoju Województwa Lubelskiego, 

- Projektem Programu Ochrony Środowiska Województwa Lubelskiego na 

lata 2016–2019 z perspektywą do roku 2023 

- Planem gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2017. 

Planowane działania w obszarze ochrony środowiska uwzględniają 

zobowiązania międzynarodowe związane z wdrażaniem dyrektyw Unii 

Europejskiej i są zgodne ze wspólnotowymi dokumentami programowymi. 

Główne założenia dokumentów oraz wynikające z nich cele 

priorytetowe zostały opisane poniżej: 

a) Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko perspektywa 

do 2020 r. 

Celem głównym Strategii Bezpieczeństwo Energetyczne jest 

zapewnienie wysokiej jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń 

z uwzględnieniem ochrony środowiska oraz stworzenie warunków do 

zrównoważonego rozwoju nowoczesnego sektora energetycznego, zdolnego 

zapewnić Polsce bezpieczeństwo energetyczne oraz konkurencyjną 

i efektywną gospodarkę.  
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Cel ten będzie realizowany poprzez cele szczegółowe. Wyznaczone cele 

środowiskowe i kierunki interwencji w dokumencie przedstawiono poniżej: 

Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska: 

- Racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami kopalin, 

- Gospodarowanie wodami dla ochrony przed powodzią, suszą i deficytem 

wody, 

- Zachowanie bogactwa różnorodności biologicznej, w tym wielofunkcyjna 

gospodarka leśna, 

- Uporządkowanie zarządzania przestrzenią. 

Zapewnienie gospodarce krajowej bezpiecznego i konkurencyjnego 

zaopatrzenia w energię: 

- Lepsze wykorzystanie krajowych zasobów energii, 

- Poprawa efektywności energetycznej, 

- Zapewnienie bezpieczeństwa dostaw importowanych surowców 

energetycznych, 

- Modernizacja sektora elektroenergetyki zawodowej, w tym przygotowanie 

do wprowadzenia energetyki jądrowej, 

- Rozwój konkurencji na rynkach paliw i energii oraz umacnianie pozycji 

odbiorcy, 

- Wzrost znaczenia rozproszonych odnawialnych źródeł energii, 

- Rozwój energetyki na obszarach podmiejskich i wiejskich. 

Poprawa stanu środowiska: 

- Zapewnienie dostępu do czystej wody dla społeczeństwa i gospodarki, 

- Racjonalne gospodarowanie odpadami, w tym wykorzystanie ich na cele 

energetyczne, 

- Ochrona powietrza, w tym ograniczenie oddziaływania energetyki, 

- Wspieranie nowych i promocja polskich technologii energetycznych 

i środowiskowych, 

- Promowanie zachowań ekologicznych oraz tworzenie warunków do 

powstawania zielonych miejsc pracy. 
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b) Polityka energetyczna Polski do 2030 roku 

Dokument przedstawia strategię państwa w zakresie energetyki. 

Podstawowe kierunki polskiej polityki energetycznej to:  

- poprawa efektywności energetycznej, 

- wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii,  

- dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez 

wprowadzenie energetyki jądrowej, 

- rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw, 

- rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii, 

- ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko. 

Realizacja przyjętej polityki energetycznej ma prowadzić do wzrostu 

bezpieczeństwa energetycznego kraju przy zachowaniu zasady 

zrównoważonego rozwoju.  

c) Krajowy Program Ochrony Powietrza do roku 2020  

(z perspektywą 2030) 

W Krajowym Programie Ochrony Powietrza określono kierunki działań, 

prowadzące do osiągania i dotrzymywania co najmniej standardów jakości 

powietrza: 

- podniesienie rangi zagadnienia poprawy jakości powietrza przez 

skonsolidowanie działań na szczeblu krajowym oraz powołanie 

partnerstwa na rzecz poprawy jakości powietrza, 

- stworzenie ram prawnych sprzyjających realizacji efektywnych działań 

mających na celu poprawę jakości powietrza, 

- włączanie społeczeństwa w działania na rzecz poprawy jakości powietrza 

poprzez zwiększenie świadomości społecznej oraz tworzenie trwałych 

platform dialogu z organizacjami społecznymi, 

- rozwój i rozpowszechnienie technologii sprzyjających poprawie jakości 

powietrza, 

- rozwój mechanizmów kontrolowania źródeł niskiej emisji sprzyjających 

poprawie jakości powietrza, 

- upowszechnienie mechanizmów finansowych sprzyjających poprawie 

jakości powietrza. 
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d) Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 

2014 – 2020 (z perspektywą do 2030 r.) 

Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 

(z perspektywą do 2030 r.) przedstawia cele strategiczne, do których 

przypisano następnie cele operacyjne: 

Strategiczne cele rozwoju regionu lubelskiego do 2020 z perspektywą 

do 2030 r. zostały określone następująco: 

- wzmacnianie urbanizacji regionu, 

- restrukturyzacja rolnictwa oraz rozwój obszarów wiejskich, 

- selektywne zwiększanie potencjału wiedzy, kwalifikacji, zaawansowania 

technologicznego, przedsiębiorczości i innowacyjności regionu, 

- funkcjonalna, przestrzenna, społeczna i kulturowa integracja regionu.  

e) Projekt Programu Ochrony Środowiska województwa lubelskiego na 

lata 2016 – 2019 z perspektywą do roku 2023 

Celem strategicznym Polityki ekologicznej województwa lubelskiego, 

określonej w projekcie Programu Ochrony Środowiska Województwa 

Lubelskiego na lata 2016 – 2019 z perspektywą do roku 2023 jest 

zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego województwa (mieszkańców, 

zasobów przyrodniczych i infrastruktury społecznej) oraz harmonizacja 

rozwoju gospodarczego i społecznego z ochroną walorów środowiskowych. 

Cel strategiczny będzie realizowany poprzez działania prowadzone 

w 10 obszarach przyszłej interwencji. Wyznaczone cele realizacyjne 

w poszczególnych obszarach zakładają:  

- poprawę jakości powietrza do osiągnięcia poziomów wymaganych 

przepisami prawa, spełnianie standardów emisyjnych z instalacji oraz 

promocja wykorzystania odnawialnych źródeł energii, 

- zmniejszenie zagrożenia mieszkańców województwa 

ponadnormatywnym hałasem, zwłaszcza emitowanym przez środki 

transportu drogowego, 

- stałą kontrolę potencjalnych źródeł pól elektromagnetycznych, 

- osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód powierzchniowych 

i podziemnych województwa, 

- zapewnienie skutecznej ochrony przed powodzią i suszą, 
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- osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód powierzchniowych 

i podziemnych województwa, 

- optymalizację wykorzystania zasobów kopalin oraz ograniczenie presji 

na środowisko w trakcie prowadzenia geologicznych prac 

poszukiwawczych i rozpoznawczych oraz w trakcie eksploatacji złóż 

kopalin, 

- ochronę gleb na terenach rolnych i leśnych, ograniczenie negatywnego 

oddziaływania procesów gospodarczych na środowisko glebowe oraz 

zwiększenie skali rekultywacji terenów zdegradowanych, 

- ograniczenie ilości odpadów kierowanych do składowania, zwiększenie 

poziomu recyklingu odpadów i przygotowania do ponownego użycia, 

zwiększenie udziału odpadów zbieranych selektywnie, 

- zachowanie i wzmocnienie różnorodności biologicznej i krajobrazowej 

województwa, 

- rozwój trwale zrównoważonej, wielofunkcyjnej gospodarki leśnej, 

- wdrożenie systemu prewencyjnego, mającego na celu zapobieganie 

szkodom w środowisku i sygnalizującego możliwość wystąpienia szkody, 

- ograniczanie skutków poważnych awarii przemysłowych dla ludzi 

i środowiska. 

f) Plan gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2017 

Projekt aktualizacji Krajowego Planu Gospodarki Odpadami znajduje 

się obecnie w fazie konsultacji. W gospodarce odpadami w obszarze 

województwa na lata 2012 – 2023 przyjęto następujące cele główne: 

- zwiększenie udziału odzysku, w szczególności recyklingu w odniesieniu 

do szkła, metali, tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury, jak również 

odzysku energii z odpadów zgodnego z wymogami ochrony środowiska,  

- zmniejszenie ilości odpadów ulegających biodegradacji 

unieszkodliwianych przez składowanie, 

- zwiększenie ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych 

występujących w strumieniu odpadów komunalnych, 

- wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów. 
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9. Przewidywane znaczące oddziaływania, w tym 

oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, 

skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe 

i długoterminowe, stałe, chwilowe oraz pozytywne 

i negatywne 

Zadania wyznaczone w projekcie Prognozy mają na celu poprawę 

jakości wszystkich komponentów środowiska na terenie powiatu 

w perspektywie długoterminowej. Niektóre zadania na etapie realizacji mogą 

potencjalnie przyczyniać się do wystąpienia krótkoterminowych zagrożeń dla 

środowiska.  

Realizacja części zadań wskazanych do realizacji w projekcie Programu 

przed uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację przedsięwzięcia będzie 

wymagała przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Dotyczy to 

zadań mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i mogących 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w myśl ustawy 

z 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz.353 z późn. zm.).  

Do wyznaczonych w Programie zadań, które mogą być kwalifikowane 

do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko należą: 

- budowa i przebudowa dróg, 

- budowa sieci kanalizacyjnych, 

- budowa sieci wodociągowej, 

- realizacja zbiornika retencyjnego w gminie Piaski. 

Etap realizacji przedsięwzięć będzie wiązał się z wystąpieniem 

krótkotrwałych negatywnych oddziaływań na środowisko. Ostatecznie 

efektem wszystkich działań wyznaczonych w Programie ma być poprawa 

jakości środowiska. 

Program jest dokumentem ogólnym, w związku z czym nie opisuje 

szczegółowo zakresu ani danych technicznych wszystkich zaplanowanych 

inwestycji. Zadaniem Programu jest wyznaczenie ogólnego kierunku działań 
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w celu poprawy jakości środowiska oraz wypełnienia zaleceń dokumentów 

wyższego szczebla. Wszelkie ewentualne oddziaływania oraz konieczne 

ograniczenia bądź kompensacje przyrodnicze powinny zostać ustalone na 

etapie projektu i wydawania zgody na realizację danego przedsięwzięcia. 

Pozwoli to na eliminację bądź minimalizację ewentualnych negatywnych 

oddziaływań planowanych przedsięwzięć. 

W tabeli 6 wskazano elementy środowiska, na które przypuszcza się, 

że mogą wystąpić oddziaływania wynikające z realizacji zadań 

potencjalnie wymagających uzyskania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, 

skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe 

i chwilowe oraz pozytywne i negatywne. 

W rozdziałach 8.1 - 8.7 przeanalizowano prognozowany, możliwy 

wpływ realizacji Programu na poszczególne elementy środowiska poprzez 

analizę ogółu zadań zaplanowanych w ramach wyznaczonych obszarów 

przyszłej interwencji. 

Zaplanowane działania podejmowane w ramach edukacji ekologicznej 

w poszczególnych obszarach mają na celu poprawę stanu środowiska, a ich 

pośrednie oddziaływanie na środowisko będzie jednoznacznie pozytywne. 
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Tabela 6 Prognoza potencjalnego oddziaływania na poszczególne elementy środowiska zadań zaplanowanych do realizacji 

w Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Świdnickiego 

Element 

środowiska 

przyrodniczego/ 

kulturowego 

Budowa i przebudowa dróg 

powiatowych i gminnych 

Budowa sieci 

kanalizacyjnej 

Budowa sieci 

wodociągowej 

Realizacja zbiornika 

retencyjnego 

Powierzchnia ziemi 

krótkoterminowe 

bezpośrednie negatywne,  

pośrednie stałe pozytywne 

krótkoterminowe 

bezpośrednie negatywne, 

pośrednie stałe pozytywne 

krótkoterminowe 

bezpośrednie negatywne, 

pośrednie pozytywne 

bezpośrednie negatywne 

pośrednie pozytywne 

Wody podziemne 

i powierzchniowe 

krótkoterminowe 

bezpośrednie negatywne,  

pośrednie brak 

krótkoterminowe 

bezpośrednie negatywne, 

długoterminowe 

bezpośrednie pozytywne, 

pośrednie pozytywne 

krótkoterminowe 

bezpośrednie negatywne, 

długoterminowe 

bezpośrednie pozytywne 

pośrednie pozytywne 

bezpośrednie  

długoterminowe pozytywne 

Powietrze 

krótkoterminowe 

bezpośrednie negatywne, 

długoterminowe 
bezpośrednie stałe 

pozytywne 

krótkoterminowe 

bezpośrednie negatywne,  
pośrednie brak 

krótkoterminowe 

bezpośrednie negatywne,  
pośrednie brak 

krótkoterminowe 

bezpośrednie negatywne,  
pośrednie pozytywne 

Klimat 
długoterminowe 

bezpośrednie stałe 

pozytywne 

bezpośrednie brak 
pośrednie brak 

bezpośrednie brak  
pośrednie brak  

pośrednie pozytywne 

Bioróżnorodność 
bezpośrednie negatywne, 

pośrednie negatywne  
bezpośrednie brak 

pośrednie stałe pozytywne 
bezpośrednie brak 

pośrednie brak  
bezpośrednie 

długoterminowe pozytywne 

Zwierzęta 

bezpośrednie 

krótkoterminowe negatywne 

pośrednie pozytywne 

bezpośrednie 

krótkoterminowe negatywne 

pośrednie stałe pozytywne 

bezpośrednie 

krótkoterminowe negatywne 

pośrednie brak 

krótkoterminowe 

bezpośrednie negatywne  

długoterminowe 

bezpośrednie pozytywne 

Rośliny 

bezpośrednie 

krótkoterminowe negatywne 

pośrednie pozytywne 

bezpośrednie 

krótkoterminowe negatywne 

pośrednie stałe pozytywne 

bezpośrednie 

krótkoterminowe negatywne 

pośrednie brak 

krótkoterminowe 

bezpośrednie negatywne  

długoterminowe 

bezpośrednie pozytywne 
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Element 

środowiska 
przyrodniczego/ 

kulturowego 

Budowa i przebudowa dróg 
powiatowych i gminnych 

Budowa sieci 
kanalizacyjnej 

Budowa sieci 
wodociągowej 

Realizacja zbiornika 
retencyjnego 

Ludzie 

krótkoterminowe 

bezpośrednie negatywne, 

długoterminowe 

bezpośrednie stałe 

pozytywne 

długoterminowe 

bezpośrednie stałe 

pozytywne 

długoterminowe 

bezpośrednie stałe 

pozytywne 

krótkoterminowe 

bezpośrednie negatywne, 

długoterminowe 

bezpośrednie stałe 

pozytywne 

Krajobraz 
bezpośrednie negatywne, 

pośrednie brak 

bezpośrednie brak 

pośrednie pozytywne 

bezpośrednie brak, 

pośrednie brak  

bezpośrednie stałe 

pozytywne, 

pośrednie brak 

Zasoby naturalne 
bezpośrednie brak, 

pośrednie brak 
bezpośrednie brak, 

pośrednie pozytywne 
bezpośrednie brak, 

pośrednie pozytywne 
bezpośrednie brak,  

pośrednie pozytywne 

Zabytki 
bezpośrednie brak, 

pośrednie brak 
bezpośrednie brak, 

pośrednie brak 
bezpośrednie brak, 

pośrednie brak 
bezpośrednie brak, 

pośrednie brak 

Dobra materialne 

bezpośrednie brak, 

pośrednie długoterminowe 

stałe pozytywne 

bezpośrednie pozytywne, 

pośrednie pozytywne 

bezpośrednie pozytywne,  

pośrednie pozytywne 

bezpośrednie pozytywne,  

pośrednie pozytywne 
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9.1. Ocena oddziaływania na powierzchnię ziemi 

Zapisy programu mają na celu zapewnienie ochrony gleb i właściwe 

gospodarowanie zasobami geologicznymi. Pośrednio na powierzchnię ziemi 

pozytywnie wpłyną działania obejmujące prowadzenie prawidłowej 

gospodarki terenów zieleni oraz obszarów leśnych. 

Realizacja zapisów Programu może przyczynić się do zmiany 

ukształtowania terenu. Rozwój sieci dróg lokalnych będzie wiązał się z presją 

na litosferę, poprzez wyrównanie terenów, budowę nasypów i rowów 

odwadniających. Zachodzące na tym etapie oddziaływania na powierzchnię 

ziemi będą miały charakter stały. Również rozbudowa sieci wodno-

kanalizacyjnych będzie łączyła się z mechaniczną ingerencją w stan gleby. 

Jednak oddziaływanie te będą krótkotrwałe i ustaną wraz z zakończeniem 

prac. Na pozostałych terenach nie przewiduje się znaczącego oddziaływanie 

na powierzchnię ziemi. 

Wpływ realizacji zadań zaplanowanych w Programie na powierzchnię 

ziemi przedstawiono w tabeli poniżej. 

Tabela 7 Potencjalne oddziaływania na powierzchnię ziemi realizacji zadań 

w poszczególnych obszarach interwencji 

Obszar interwencji Opis oddziaływania 

Ochrona klimatu  

i jakości powietrza 

Prowadzenie wykopów i przebudowa dróg będą wiązały się 

z bezpośrednim oddziaływaniem na powierzchnię ziemi. Przy 
prowadzeniu robót ziemnych z zachowaniem przepisów branżowych 

i BHP nie wystąpią znaczące oddziaływania negatywne. 

Poprawa nawierzchni dróg pośrednio pozytywnie wpłynie na 

zmniejszenie zagrożenia wystapienia poważnych awarii związanych 

z transportem drogowym. 

Zagrożenia hałasem 
Prowadzenie wykopów i przebudowa dróg będą wiązały się 

z bezpośrednim oddziaływaniem na powierzchnię ziemi. 

Pola 

elektromagnetyczne 
Nie przewiduje się znaczących oddziaływań. 

Gospodarowanie 

wodami 
Nie przewiduje się znaczących oddziaływań. 

Gospodarka wodno-

ściekowa 

Podczas prowadzenia prac, w miejscach wykopów, związanych 

z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wystąpi lokalnie 
oddziaływanie negatywne poprzez zajęcie terenu i naruszenie jego 

powierzchni. W perspektywie długoterminowej zmniejszenie ilości 

zbiorników bezodpływowych będzie oddziaływać pozytywnie. 

Zasoby geologiczne 
Działania służą kontroli i racjonalnemu wykorzystaniu zasobów 

naturalnych. Przewidywne pozytywne oddziaływania 

długoterminowe. 
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Obszar interwencji Opis oddziaływania 

Gleby Przewidywne są długoterminowe, pozytywne oddziaływania. 

Gospodarka odpadami  

i  zapobieganie 

powstawaniu odpadów 

Prawidłowa gospodarka odpadami, utrzymanie czystości i porządku 

będzie źródłem pozytywnych oddziaływań na powierzchnię ziemi. 

Oddziaływania pośrednie będą pozytywne w wyniku prowadzenia 

edukacji ekologicznej. 

Zasoby przyrodnicze 
Pośrednie oddziaływania pozytywne wynikające z pielęgnacji 

i renowacji terenów zielonych. 

Zagrożenia poważnymi 

awariami 

Zapobieganie i ograniczanie skutków poważnych awarii będzie 

oddziaływać pozytywnie na powierzchnię ziemi. 

 

9.2. Ocena oddziaływania na wody podziemne 

i powierzchniowe 

Zaplanowane w Programie działania inwestycyjne mają na celu 

ochronę środowiska wodnego, racjonalne wykorzystanie wód i poprawę ich 

stanu. 

Zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej będą polegały głównie 

na rozbudowie sieci zaopatrzenia w wodę, modernizacji ujęć wody 

i rozbudowie sieci kanalizacyjnej. Efektem działań będzie poprawa jakości 

pobieranych wód oraz wysoki stopień oczyszczania ścieków na terenie 

powiatu. 

Krótkotrwałe oddziaływania negatywne na wody podziemne mogą 

wystąpić na etapie realizacji przedsięwzięć w związku z prowadzeniem prac 

ziemnych, m.in. odwadnianiem wykopów. Szczegółowa analiza tego 

zagadnienia będzie prowadzona na etapie projektowania, uzyskiwania 

pozwoleń na budowę oraz ewentualnych decyzji o oddziaływaniu na 

środowisko dla poszczególnych przedsięwzięć. Na obecnym etapie określenie 

możliwości wystąpienia takiej konieczności jest trudne do przewidzenia. 

Zakładane oddziaływania będą krótkotrwałe oraz zakończą się wraz z etapem 

realizacji przedsięwzięć.  

W związku z powyższym nie przewiduje się znaczącego negatywnego 

oddziaływania planowanych w Programie działań na ujęcia wód podziemnych 

na terenie powiatu. Planowane działania inwestycyjne nie będą również 
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utrudniały osiągnięcia celów środowiskowych dla jednolitych części wód 

podziemnych i powierzchniowych.  

Wszystkie zadania zaplanowane w Programie mają na celu poprawę 

jakości wód podziemnych i powierzchniowych na terenie powiatu 

świdnickiego poprzez realizację działań inwestycyjnych i administracyjnych 

oraz w perspektywie długoterminowej nie będą miały negatywnego wpływu 

na środowisko. 

Wpływ realizacji zadań zaplanowanych w poszczególnych obszarach 

interwencji na wody podziemne i powierzchniowe przedstawiono w tabeli 

poniżej. 

Tabela 8 Potencjalne oddziaływania na wody podziemne i powierzchniowe realizacji 
zadań w poszczególnych obszarach interwencji 

Obszar interwencji Opis oddziaływania 

Ochrona klimatu  

i jakości powietrza 

Mozliwość wystąpienia potencjalnych krótkoterminowych 

oddziaływań negatywnych na etapie realizacji w związku 

z prowadzeniem prac ziemnych.  

Zagrożenia hałasem Nie przewiduje się znaczących oddziaływań. 

Pola 

elektromagnetyczne 
Nie przewiduje się znaczących oddziaływań. 

Gospodarowanie 

wodami 

Przedsięwzięcia będą oddziaływać pozytywnie poprzez monitoring 
wód, modernizację ujęć oraz likwidację i zabezpiecznie nieczynnych 

studni głębinowych. 

Gospodarka wodno-

ściekowa 

Działania z zakresu rozbudowy i modernizacji infrastruktury 

wodociągowej i kanalizacyjnej przyczynią się do poprawy jakości 

pobieranych wód oraz zapewnią wysoki stopień oczyszczania 

ścieków. Rozwój oczyszczalni przydomowych na terenach 

nieskanalizowanych ograniczy ilość potencjalnie nieszczelnych 

zbiorników co będzie miało długotrwałe pozytywne oddziaływanie. 
Mozliwość wystąpienia potencjalnych krótkoterminowych 

oddziaływań negatywnych w związku z odwadnianiem wykopów. 

Zasoby geologiczne 
Działania służą kontroli i racjonalnemu wykorzystaniu zasobów 

naturalnych. Przewidywne pozytywne oddziaływania. 

Gleby 
Działania podejmowane w zakresie likwidacji dzikich wysypisk 

przełożą się na oddziaływania pozytywne na wody podziemne.  

Gospodarka odpadami  

i  zapobieganie 

powstawaniu odpadów 

Pośrednie oddziaływania pozytywne na wody podziemne 

i powierzchniowe w wyniku prawidłowej gospodarki odpadami 

i prowadzeniu edukacji ekologicznej w tym zakresie. 

Zasoby przyrodnicze 

Rodzaj planowanych zadań nie będzie oddziaływał bezpośrednio na 

wody, przy czym realizacja zadań pośrednio może przyczynić się do 

poprawy stanu wód, głównie powierzchniowych. 

Zagrożenia poważnymi 

awariami 

Zapobieganie i ograniczanie skutków poważnych awarii będzie 

oddziaływać pozytywnie na powierzchnię ziemi. 
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9.3. Ocena oddziaływania na powietrze i klimat  

Zgodnie ze stroną internetową http:/www.klimada.mos.gov.pl 

największym wpływem na klimat odznaczają się ekstremalne zjawiska, jak 

np. fale upałów. Na podstawie wieloletnich badań zmienności opadów 

w Polsce stwierdzono, że zanikają opady ciągłe i małe (< 1 mm/d), 

a wydłużyły się susze przy wzroście liczby dni z opadem > 10 mm/d (ogólnie 

znacznie wzrosła liczba dni z opadem dobowym o dużym natężeniu). Na 

występowanie suszy bezpośredni wpływ mają: 

– okresy bezdeszczowe trwające ponad 10 dni w zimie przy braku opadów 

i pokrywy śnieżnej, 

– w okresie wiosenno-letnim wysokie temperatury, silna insolacja słoneczna 

(nasłonecznienie), brak opadów, bardzo słabe wiatry trwające 15-20 dni. 

Podsumowując należy stwierdzić, że stale wzrasta temperatura, 

a opady stały się bardziej intensywne i krótkotrwałe, co skutkuje 

gwałtownymi powodziami. 

Zgodnie ze Strategicznym planem adaptacji dla sektorów i obszarów 

wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 

opracowanym przez Ministerstwo Środowiska dla wyznaczonych zadań dla 

powiatu świdnickiego zmiany klimatu mogą mieć wpływ na funkcjonalność 

i bezpieczeństwo dróg, stan nawierzchni, sprawność źródeł wytwarzających 

pola elektromagnetyczne, długość okresu wegetacyjnego roślin, szybkość 

parowania wody w zbiornikach wodnych, zużycie paliw do celów grzewczych 

i energii elektrycznej. 

Zadania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Świdnickiego na 

lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024 będą związane z emisją gazów 

cieplarnianych i ich prekursorów. Budowa i przebudowa dróg, 

termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, czy też ruch 

pojazdów spalinowych spowodują powstanie większej niż dotychczas ilości 

zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza atmosferycznego podczas 

realizacji, natomiast na etapie eksploatacji nastąpi ich trwałe ograniczenie 

i utrzymają się na niższym poziomie niż gdyby zaniechano zmian. 
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Tabela 9 Potencjalne oddziaływania na powietrze i klimat realizacji zadań 

w poszczególnych obszarach interwencji 

Obszar interwencji Opis oddziaływania 

Ochrona klimatu 
i jakości powietrza 

Termomodernizacja budynków, wymiana systemów grzewczych 

i wzrost wykorzystywania odnawialnych źródeł enrgii wpłyną 

bezpośrednio na zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło i tym 

samym zmniejszą emisję spalanych paliw na potrzeby grzewcze 

i ciepłej wody użytkowej. Pośrednie oddziaływania pozytywne 
poprzez prowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie m.in. niskiej 

emisji. Oddziaływanie negatywne na powietrze będzie ograniczone 

do etapu realizacji, podczas których będzie stosowany sprzęt 

spalinowy oraz emisja pyłów. 

Zagrożenia hałasem 

Poprawa jakości nawierzchni dróg przyczyni się do zmniejszenia 

poziomu uciążliwości akustycznej. Pozytywne oddziaływania 

związane będą z działaniami admistracyjnymi w zakresie kontroli 

poziomów hałasu. 

Pola 

elektromagnetyczne 
Nie przewiduje się znaczących oddziaływań. 

Gospodarowanie 

wodami 
Nie przewiduje się znaczących oddziaływań. 

Gospodarka wodno-

ściekowa 

Podczas prowadzenia prac w miejscach wykopów, związanych 

z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej mogą powstawać 

krótkotrwałe uciążliwości wynikające z pracy sprzętu budowlanego 

i emisji pyłów. 

Zasoby geologiczne Nie przewiduje się znaczących oddziaływań. 

Gleby Nie przewiduje się znaczących oddziaływań. 

Gospodarka odpadami  
i  zapobieganie 

powstawaniu odpadów 

Usuwanie wyrobów azbestowych zmniejszy ryzyko potencjalnego 

przedostawania się do powietrza włókien azbestowych.  
Przy prowadzeniu robót przez uprawnione firmy z zachowaniem 

przepisów branżowych nie wystąpią znaczące oddziaływania 

negatywne. 

Zasoby przyrodnicze 

Renowacja parków, nasadzenia i pielęgnacja zieleni będą 

oddziaływać pozytywnie na powietrze i klimat pochłaniając CO2. 

Zieleń będzie stanowiła naturalny filtr i barierę dla 

rozprzestrzeniania się hałasu dla zanieczyszczeń powietrza. 

Zagrożenia poważnymi 

awariami 
Nie przewiduje się znaczących oddziaływań. 

 

Zgodnie ze stroną internetową Krajowego Ośrodka Bilansowania 

i Zarządzania Emisjami inwentaryzacja krajowa obejmuje gazy cieplarniane: 

dwutlenek węgla – CO2, metan – CH4, podtlenek azotu – N2O, sześciofluorek 

siarki – SF6, grupy gazów HFC (fluorowęglowodory) i grupy gazów PFC 

(perfluorowęglowodory) oraz prekursory gazów cieplarnianych: tlenek węgla - 

CO, tlenki azotu (NO + NO2) - NOX, niemetanowe lotne związki organiczne – 

NMLZO, jak również dwutlenek siarki – SO2. Emisja gazów HFC i PFC jest 

związana z instalacjami chłodniczymi, SF6 z wykorzystaniem energii 
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elektrycznej, a pozostałych z ruchem pojazdów spalinowych i użytkowaniem 

kotłowni na paliwa stałe, ciekłe lub gazowe. 

Gazy cieplarniane nie posiadają wartości odniesienia określonych 

w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie 

wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, 

poz. 87). Prekursor gazów cieplarnianych w postaci CO nie posiada rocznej 

wartości odniesienia. 

Z uwagi na charakter zaplanowanych zadań nie przewiduje się 

występowania gazów cieplarnianych, takich jak: grupy gazów HFC i PFC. 

Zasięg oddziaływania planowanych zadań ograniczy się do terenu 

powiatu świdnickiego. 

W obrębie powiatu świdnickiego znajduje się ok. 41 160,66 ha 

powierzchni biologicznie czynnej, z czego ok. 5 214,4 zajmują grunty leśne. 

Zgodnie z prezentacją zamieszczoną na stronie internetowej 

http://www.aerisfuturo.pl pt. „Zieleń miejska a transport drogowy” 

opracowanej przez M. Kita Polski Klub Ekologiczny zdolność pochłaniania 

CO2 przez 1 m2 trawnika w okresie wegetacji wynosi 48-768 g. 

Dla terenu powiatu świdnickiego zdolność pochłaniania CO2 przez 

tereny biologicznie czynne, wynosi ok. 17,25-276,07 tys. Mg/rok. 

Według strony internetowej http://www.zbeco.pl średniej wielkości 

drzewo absorbuje 6 kg CO2 w ciągu roku. Zgodnie z artykułem pt. „Efekt 

cieplarniany – CO2?” sporządzonym przez M. Miłka i opublikowanego 

w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki nr 4/2008 las o powierzchni 1 ha 

może zasymilować ok. 677,87-1 303,6 tys. Mg CO2. 

Oszacowano, że grunty leśne będą w stanie pochłonąć 

ok. 6,5-12,5 tys. Mg CO2/rok, przy czym powierzchnia terenów leśnych się 

nie zmieni, a zaplanowane działania spowodują zmniejszenie emisji gazów 

cieplarnianych i ich prekursorów. 

Przedstawienie charakterystyki, rodzaju i skali oddziaływań inwestycji 

na klimat sporządzono w poniższej tabeli. 

 

http://www.zbeco.pl/
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Tabela 10 Oddziaływanie na klimat z uwzględnieniem oddziaływań skumulowanych 

związanych z przedmiotowym POŚ 

Zagadnienia Charakterystyka Rodzaj Skala 

etap realizacji 

Bezpośredni 

wzrost emisji 

gazów 
cieplarnianych 

i ich prekursorów 

spalanie paliw przez pojazdy 

spalinowe będzie źródłem emisji 

gazów cieplarnianych (CO2, N2O, CH4) 

oraz ich prekursorów (SO2, NOx, CO), 
pojazdy będą służyły do realizacji 

poszczególnych zadań (transport 

wyposażenia, odpadów) 

pojazdy 

spalinowe 

teren powiatu 

świdnickiego 

Pośredni wzrost 

emisji gazów 

cieplarnianych 

i ich prekursorów 

przekształcenie części terenów pod 

drogi, co będzie wiązało się z 

pojawieniem się pojazdów 

spalinowych i emisją 

prace 

ziemne 

teren powiatu 

świdnickiego 

Utrata siedlisk 

zapewniających 
sekwestrację CO2 

teren powiatu nie znajduje się na 

terenach potencjalnych składowisk 

dwutlenku węgla, zgodnie ze stroną 

internetową 
http://www.skladowanie.pgi.gov.pl; 

brak zmian w ilościach 

i powierzchniach terenów 

przyrodniczych 

brak 
teren powiatu 
świdnickiego 

etap eksploatacji 

Bezpośredni 
wzrost emisji 

gazów 

cieplarnianych 

i ich prekursorów 

ruch pojazdów spalinowych na nowych odcinkach dróg 

Pośredni wzrost 

emisji gazów 

cieplarnianych 

i ich prekursorów 

wykorzystanie energii elektrycznej od regionalnego dostawcy będzie 

związane z emisją gazów cieplarnianych i ich prekursorów w miejscu 

funkcjonowania elektrociepłowni 

Utrata siedlisk 

zapewniających 

sekwestrację CO2 

brak 

Nie przewiduje się zmiany ilości i powierzchni obszarów 

przyrodniczych. Działania zaplanowane w ramach POŚ nie spowodują 

znaczącej utraty bioróżnorodności, a podniosą wartość estetyczną 

i funkcjonalną terenu. 

Mając na uwadze powyższe, zarówno bezpośredni, jak i pośredni 

wzrost emisji gazów cieplarnianych nie będzie znaczący w skali regionu, 

a tym bardziej w skali globalnej. 

W celu stwierdzenia zasadności podejmowania działań związanych 

z adaptacją przedmiotowej inwestycji do zmian klimatu, zgodnie 

z opracowaniem „Wytyczne dla kierowników projektów: uodpornienie 

http://www.skladowanie.pgi.gov.pl/
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wrażliwych inwestycji na zmianę klimatu” dostępnym na stronie internetowej 

http://www.klimada.mos.gov.pl, przeprowadzono analizę wrażliwości dla 

zadań wyznaczonych dla powiatu świdnickiego, biorąc pod uwagę wskazane 

czynniki i zagrożenia klimatyczne oraz wrażliwości. 

Tabela 11 Analiza wrażliwości terenu powiatu świdnickiego na zmiany klimatu 

Czynniki i zagrożenia klimatyczne Kategoria wrażliwości (zerowa, średnia, wysoka) 

Stały wzrost temperatury powietrza średnia 

Wzrost temperatur maksymalnych średnia 

Stała zmiana wielkości opadów deszczu średnia 

Zmiana maks. sum opadów deszczu średnia 

Średnia prędkość wiatru średnia 

Maksymalna prędkość wiatru średnia 

Wilgotność średnia 

Promieniowanie słoneczne średnia 

Względny wzrost poziomu mórz zerowa 

Temperatura wody morskiej zerowa 

Dostęp do wody średnia 

Burze średnia 

Powodzie (morskie i rzeczne) średnia 

Kwasowość oceaniczna zerowa 

Burze piaskowe zerowa 

Erozja morska zerowa 

Erozja gleby średnia 

Zasolenie gleby zerowa 

Pożary lasów średnia 

Jakość powietrza zerowa 

Niestabilność gruntu/osuwiska zerowa 

Miejska wyspa ciepła zerowa 

Okres wegetacyjny średnia 

 

Na podstawie ww. tabeli należy stwierdzić, że teren powiatu 

świdnickiego będzie odporny na zmiany klimatu. 

Analizę adaptacji do zmian klimatu przeprowadzono zgodnie 

z opracowaniem pt. „Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do zmian klimatu 

w ocenie oddziaływania na środowisko” sporządzonym przez Generalną 

Dyrekcję Ochrony Środowiska. 
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Tabela 12 Ocena adaptacji planowanego przedsięwzięcia do zmian klimatu 

Klęska 
żywiołowa 

Rozwiązania służące przystosowaniu do zmian 
klimatu 

Ocena, czy 

przedsięwzięcie jest 

przystosowane do 
zmian klimatu 

[TAK/NIE] 

powodzie 

dbałość o właściwe utrzymanie rzek, rowów 

melioracyjnych, rowów przydrożnych i przepustów 

drogowych, planowana realizacja zbiornika 

retencyjnego w Piaskach 

TAK 

pożary doposażenie i szkolenia Straży Pożarnej TAK 

fale upałów 
dbałość o prawidłowe funkcjonowanie lokalnych 

wodociągów 
TAK 

susze 
dbałość o prawidłowe funkcjonowanie lokalnych 

wodociągów 
TAK 

nawalne 

deszcze 

i burze 

dbałość o prawidłowe funkcjonowanie zbiornika 

małej retencji w Rybczewicach Drugich, planowana 

realizacja zbiornika retencyjnego w Piaskach 

TAK 

silne wiatry 

stosowanie silnych, stabilnych konstrukcji 

budowlanych, prowadzenie nasadzeń wzdłuż dróg 

publicznych, właściwe planowanie przestrzenne 

TAK 

katastrofalne 

opady 

śniegu 

śnieg z terenów utwardzonych będzie usuwany 
w miarę potrzeb na tereny zielone, do zimowego 

utrzymania powierzchni utwardzonych będą 

stosowane materiały obojętne dla gleb i wód, np. 

piasek, żwir 

TAK 

fale mrozu 

stosowanie materiałów konstrukcyjnych odpornych 

na niskie temperatury przy budowie i modernizacji 
dróg 

TAK 

podnoszący 

się poziom 

mórz 

teren powiatu znajduje się poza zasięgiem 

występowania mórz 
TAK 

sztormy, 

erozja 

wybrzeża i 
intruzje wód 

zasolonych 

teren powiatu znajduje się poza zasięgiem 

występowania sztormów, erozji wybrzeży i intruzji 
wód zasolonych 

TAK 

osuwiska 

teren powiatu charakteryzują wzniesienia, 

płaskowyże i obniżenia, nie przewiduje się zagrożeń 

związanych z wystąpieniem osuwisk 

TAK 

 

Na podstawie powyższej analizy stwierdzono, że planowane zadania 

wyznaczone w POŚ dla powiatu świdnickiego będą przystosowane do zmian 

klimatu i nie wymagają dalszej adaptacji. 

Na podstawie powyższej analizy należy stwierdzić, że zaplanowane 

działania w ramach realizacji POŚ dla powiatu świdnickiego nie będą miały 

istotnego wpływu na zmiany klimatu i różnorodność biologiczną. Ustalenia 

projektu uwzględniają cele i kierunki adaptacji do zmian klimatu. Zmiany 

warunków klimatycznych i środowiskowych nie będą znacząco oddziaływać 

na realizację projektowanego dokumentu. 



Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu  

Świdnickiego na lata 2017 - 2020 z perspektywą do roku 2024 

 

 48 

9.4. Ocena oddziaływania na rośliny, zwierzęta 

i różnorodność biologiczną 

Wszelkie działania planowane w projekcie Programu mają na celu 

ochronę środowiska, dlatego też w perspektywie długoterminowej zakłada się 

ich pozytywny wpływ zarówno na rośliny i zwierzęta, jak i obszary chronione.  

Podczas realizacji inwestycji mogą wystąpić krótkotrwałe, negatywne 

oddziaływania na zasoby przyrodnicze. Dotyczy to prac budowlanych oraz 

ziemnych, które mogą lokalnie wpłynąć na florę i faunę. Charakter 

oddziaływań będzie ograniczony i krótkotrwały, a wraz z zakończeniem 

inwestycji, rejon prac powinien zostać doprowadzony do stanu jak 

najbardziej zbliżonego do naturalnego. Ponadto realizacja poszczególnych 

inwestycji wiąże się z obowiązkiem przeprowadzenia osobnych procedur 

oddziaływania na środowisko, w ramach których ustalone zostaną działania 

mające na celu ochronę siedlisk wraz z zasobami przyrody na nich 

występującymi. 

Położone w granicach powiatu świdnickiego obszary objęte ochroną 

prawną to: 

- Krzczonowski Park Krajobrazowy, 

- Nadwieprzański Park Krajobrazowy, 

- Czerniejowski Obszar Chronionego Krajobrazu, 

- Rezerwat przyrody „Wierzchowiska”, 

- specjalny obszar ochrony siedlisk „Świdnik” kod PLH060021. 

Rodzaje możliwych do realizacji przedsięwzięć na tych terenach 

określona jest przez ograniczenia zawarte w rozporządzeniach Wojewody 

Lubelskiego w sprawie danego obszaru, zapisach ustawy z 16 kwietnia 2004 

roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz.1651 z późn. zm.) oraz 

miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 

Wszelkie działania na terenie obszaru Natura 2000 „Świdnik” 

kod PLH060021 prowadzone są zgodnie z ustalonym planem zadań 

ochronnych, który na podstawie zidentyfikowanych zagrożeń szczegółowo 

określa działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za 

ich realizację.  
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W projekcie Programu nie zaplanowano zadań do realizacji 

w granicach obszaru Natura 2000. W związku z powyższym nie przewiduje 

się znaczącego oddziaływania na cele i przedmioty ochrony obszaru 

Natura 2000 zadań wyznaczonych do realizacji w projekcie Programu. Można 

założyć pośrednie pozytywne oddziaływanie na przedmiotowy teren 

wynikające z działań podejmowanych w kierunku ograniczania 

zanieczyszczeń, powietrza i wód.  

Opis potencjalnych oddziaływań na rośliny, zwierzęta, różnorodność 

biologiczną oraz obszar ochrony Natura 2000 przedstawiono w poniższej 

tabeli. 

Tabela 13 Potencjalne oddziaływania na rośliny, zwierzęta i różnorodność biologiczną 
realizacji zadań w poszczególnych obszarach interwencji 

Obszar interwencji Opis oddziaływania 

Ochrona klimatu 

i jakości powietrza 

Działania ograniczające emisję spalanych paliw w perspektywie 

długoterminowej będą miały pozytywny wpływ na rośliny, zwierzęta 

i bioróżnorodność. Prace budowalne i modernizacyjne będą wiązały 
się z bezpośrednim negatywnym oddziaływaniem na środowisko. 

Termomodernizacja zwiększa ryzyko zniszczenia siedlisk ptaków w 

elewacjach i na poddaszach. W trakcie prac należy ograniczać te 

oddziaływania do minimum oraz stosować rozwiązania 

ograniczające negatywny wpływ na środowisko. 

Zagrożenia hałasem 

Prace budowalne i modernizacyjne będą wiązały się z bezpośrednim 

negatywnym oddziaływaniem na środowisko. W trakcie prac należy 

ograniczać te oddziaływania do minimum oraz stosować 

rozwiązania ograniczające negatywny wpływ na środowisko. 
W perspektywie długoterminowej poprawa klimatu akustycznego 

może wpłynąć pozytywnie na środowisko przyrodnicze poprzez 

stworzenie dogodnych warunków siedliskowych. 

Pola 

elektromagnetyczne 
Nie przewiduje się znaczących oddziaływań. 

Gospodarowanie 

wodami 

Przedsięwzięcia będą pozytywnie oddziaływać na bioróżnorodność, 

zwierzęta i rośliny wodne głównie poprzez monitorowanie jakości 

wód podziemnych i powierzchniowych. 

Gospodarka wodno-

ściekowa 

Prace ziemne związane z budową sieci wodociągowych 

i kanalizacyjnych wymuszą miejscowe niszczenie roślinności, 

jednak po zakończeniu prac tereny zostaną przywrócone do stanu 

naturalnego. Zwiększenie skanalizowania powiatu przyczyni się do 

zmniejszenia zanieczyszczenia wody i gleby, będących 
podstawowymi siedliskami gatunków roślin i zwierząt. 

Zasoby geologiczne Nie przewiduje się znaczących oddziaływań. 

Gleby Nie przewiduje się znaczących oddziaływań. 

Gospodarka odpadami  
i zapobieganie 

powstawaniu odpadów 

Prawidłowa gospodarka odpadami oraz prowadzenie edukacji 
ekologicznej w tym zakresie, przyczynią się do utrzymania czystości 

na terenie powiatu oraz zmniejszenia zanieczyszczeń gleb, tym 

samym oddziałując pozytywnie na siedliska przyrodnicze. 
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Obszar interwencji Opis oddziaływania 

Zasoby przyrodnicze 

Zaplanowane zadania w zakresie utrzymania, pielęgnacji terenów 
zielonych, a także nasadzenia i rewitalizacje przyrodnicze wpłyną 

pozytywnie na zwierzęta, rośliny i bioróżnorodność. 

Zamierzenia w zakresie edukacji ekologicznej będą źródłem 

pośrednich oddziaływań pozytywnych. 

Zagrożenia poważnymi 

awariami 

Zapobieganie i ograniczanie skutków poważnych awarii będzie 

oddziaływać pozytywnie na powierzchnię ziemi. 

 

9.5. Ocena oddziaływania na krajobraz 

Realizacja zapisów Programu może spowodować przekształcenia 

w krajobrazie powiatu głównie poprzez rozbudowę dróg lokalnych. Działania 

z zakresu infrastruktury drogowej obejmują jednak głównie modernizacje 

istniejących szlaków w związku z czym nie przewiduje się wystąpienia 

znaczących oddziaływań na krajobraz. 

Pozytywny wpływ na krajobraz lokalny będą miały prace 

rewitalizacyjne planowane w projekcie Programu, m.in. rewitalizacja zespołu 

dworsko-pałacowego w miejscowości Rybczewice Drugie, rewitalizacja parku 

przy DPS w Krzesimowie. Również inwestycje z zakresu termomodernizacji 

mogą przyczynić się do pozytywnych zmian w krajobrazie poprzez odnowienie 

i poprawę wyglądu zewnętrznego budynków użyteczności publicznej. 

Wpływ realizacji zadań zaplanowanych w poszczególnych obszarach 

interwencji na krajobraz przedstawiono w tabeli poniżej. 

Tabela 14 Potencjalne oddziaływania na krajobraz realizacji zadań w poszczególnych 

obszarach interwencji 

Obszar interwencji Opis oddziaływania 

Ochrona klimatu 

i jakości powietrza 

Budowa i modernizacje dróg mogą przyczynić się do lokalnych 

zmian w krajobrazie. W skali powiatu nie będą to oddziaływania 

znaczące. 

Zagrożenia hałasem Nie przewiduje się znaczących oddziaływań. 

Pola 

elektromagnetyczne 
Nie przewiduje się znaczących oddziaływań. 

Gospodarowanie 

wodami 

Rewitalizacja i zagospodarowanie terenów uporządkuje teren 

i wpłynie pozytywnie na krajobraz lokalny. Budowa zbiornika 

retencyjnego spowoduje trwałe zmiany w krajobrazie.  

Gospodarka wodno-

ściekowa 
Nie przewiduje się znaczących oddziaływań. 

Zasoby geologiczne Nie przewiduje się znaczących oddziaływań. 
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Obszar interwencji Opis oddziaływania 

Gleby Nie przewiduje się znaczących oddziaływań. 

Gospodarka odpadami  
i zapobieganie 

powstawaniu odpadów 

Nie przewiduje się znaczących oddziaływań. 

Zasoby przyrodnicze 
Rewitalizacje parków i terenów (m. in. parku na terenie DPS 

w Krzesimowie) przyczyni się do poprawy walorów krajobrazowych.  

Zagrożenia poważnymi 
awariami 

Nie przewiduje się znaczących oddziaływań. 

 

9.6. Ocena oddziaływania na zdrowie i warunki życia ludzi 

Przewiduje się, że warunki życia na terenie powiatu ulegną poprawie 

w związku z realizacją zaplanowanych w Programie zadań. 

Poprawa jakości poszczególnych komponentów środowiska pośrednio 

będzie oddziaływać pozytywnie na zdrowie mieszkańców. Prowadzenie 

stałego monitoringu zanieczyszczeń powietrza i promieniowania 

elektromagnetycznego powinno przełożyć się na zwiększenie poczucia 

bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców.  

Bezpośredni wpływ na jakość życia będą miały inwestycje z zakresu 

gospodarki wodno-ściekowej oraz działania związane z budową 

i modernizacją dróg. 

Negatywne oddziaływania wystąpią na etapie realizacji inwestycji 

związanych z prowadzeniem prac budowlanych. Występujące na tym etapie 

emisje hałasu oraz zanieczyszczeń do powietrza będą miały charakter 

przejściowy a ich oddziaływanie można ograniczyć poprzez odpowiednie 

powadzenie prac. 

Wpływ realizacji zadań zaplanowanych w poszczególnych obszarach 

interwencji na zdrowie i warunki życia ludzi przedstawiono w tabeli 15. 
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Tabela 15 Potencjalne oddziaływania na zdrowie i warunki życia ludzi realizacji zadań 

w poszczególnych obszarach interwencji 

Obszar interwencji Opis oddziaływania 

Ochrona klimatu 

i jakości powietrza 

Termomodernizacje budynków użyteczności publicznej wpłyną na 

poprawę komfortu ich użytkowania. Ograniczanie emisji spalanych 

paliw pośrednio wpłynie pozytywnie na zdrowie mieszkańców. 

Remont nawierzchni istniejących jezdni poprawi bezpieczeństwo 

i komfort ruchu. Krótkotrwałe oddziaływania negatywne związane 
będą z etapem realizacji zadań. 

Zagrożenia hałasem 
Działania mające na celu poprawę klimatu akustycznego będą mieć 

pozytywny wpływ na zdrowie i jakość życia. 

Pola 

elektromagnetyczne 

Monitoring pól elektromagnetycznych umożliwia kontrolę poziomów 

promieniowania i ocenę zagrożenia dla mieszkańców. 

Gospodarowanie 

wodami 
Nie przewiduje się znaczących oddziaływań. 

Gospodarka wodno-

ściekowa 

Oddziaływanie na ludzi będzie pozytywne poprzez zapewnienie 

właściwej jakości wody w wyniku rozbudowy sieci wodociągowej. 

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej zwiększy komfort życia 

mieszkańców. Krótkotrwałe oddziaływania negatywne związane 
będą z etapem realizacji zadań. 

Zasoby geologiczne Nie przewiduje się znaczących oddziaływań. 

Gleby Nie przewiduje się znaczących oddziaływań. 

Gospodarka odpadami  

i zapobieganie 

powstawaniu odpadów 

Działania obejmujące usuwanie wyrobów azbestowych z terenu 
powiatu ograniczą potencjalne negatywne oddziaływanie włókien 

azbestowych na zdrowie ludzi. Przy prowadzeniu robót przez 

uprawnione firmy z zachowaniem przepisów branżowych nie 

wystąpią znaczące oddziaływania negatywne. 

Zasoby przyrodnicze 

Planowane zadania stworzą dogodne warunki dla rekreacji i 

wypoczynku. Uporządkowanie terenów zielonych będzie miało 

pozytywny wpływ na ludzi. 

Zagrożenia poważnymi 

awariami 

Przestrzeganie stosowania instrumentów prawnych służących 

przeciwdziałaniu poważnej awarii oraz doposażanie jednostek 

ratowniczych w niezbędny sprzęt przyczynia sie do zwiększenia 

bezpieczeństwa mieszkańców. 

 

9.7. Ocena oddziaływania na zabytki i dobra materialne 

Na terenie powiatu świdnickiego znajduje się wiele obiektów cennych 

kulturowo. Najczęściej opieką konserwatorską otaczane są pałace, dwory 

i dworki bądź całe zespoły obiektów, niekiedy z parkami oraz obiekty 

sakralne - kościoły, cmentarze i dzwonnice.  

Realizacja zapisów Programu nie przyczyni się do wystąpienia 

znaczących oddziaływań na zabytki zlokalizowane na terenie powiatu.  



Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu  

Świdnickiego na lata 2017 - 2020 z perspektywą do roku 2024 

 

 53 

Zaplanowane działania w zakresie podnoszenia jakości środowiska 

naturalnego mogą w perspektywie długoterminowej wpłynąć korzystnie na 

dobra materialne, zwiększając atrakcyjność turystyczną powiatu. 

Wpływ realizacji zadań zaplanowanych w poszczególnych obszarach 

interwencji na zabytki i dobra materialne przedstawiono w tabeli poniżej. 

Tabela 16 Potencjalne oddziaływania na zabytki i dobra materialne realizacji zadań 

w poszczególnych obszarach interwencji 

Obszar interwencji Opis oddziaływania 

Ochrona klimatu 

i jakości powietrza 

Termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej zmniejszą 

straty energii i nakłady finansowe na ogrzewanie obiektów.  

Zagrożenia hałasem Nie przewiduje się znaczących oddziaływań. 

Pola 
elektromagnetyczne 

Nie przewiduje się znaczących oddziaływań. 

Gospodarowanie 

wodami 
Nie przewiduje się znaczących oddziaływań. 

Gospodarka wodno-

ściekowa 
Nie przewiduje się znaczących oddziaływań. 

Zasoby geologiczne Nie przewiduje się znaczących oddziaływań. 

Gleby Nie przewiduje się znaczących oddziaływań. 

Gospodarka odpadami  

i zapobieganie 
powstawaniu odpadów 

Nie przewiduje się znaczących oddziaływań. 

Zasoby przyrodnicze 

Rewitalizacja i zagospodarowanie zespołu dworsko–parkowego 

w m. Rybczewice Drugie wpłynie pozytywnie na przedmiotowy 
obiekt o charakterze zabytkowym i tereny otaczające. 

Zagrożenia poważnymi 

awariami 
Nie przewiduje się znaczących oddziaływań. 
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10. Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie 

lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań 

na środowisko, mogących być rezultatem realizacji 

dokumentu 

Szczegółowe rozwiązania mające na celu zapobieganie i ograniczanie 

negatywnych oddziaływań na środowisko powinny zostać dobrane 

i uwzględnione na etapie projektowania, uzyskiwania pozwoleń na budowę 

oraz ewentualnych decyzji o oddziaływaniu na środowisko dla 

poszczególnych przedsięwzięć.  

Negatywne oddziaływania na środowisko mogą być znacznie 

ograniczone poprzez właściwy i zgodny z miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego dobór miejsc realizacji planowanych 

przedsięwzięć oraz odpowiednie rozwiązania techniczne i organizacyjne.  

Przykładowe rozwiązania, proponowane do stosowania jako 

zapobiegające i ograniczające negatywne oddziaływania na środowisko to: 

- zapewnienie właściwego przebiegu procedur oceny oddziaływania na 

środowisko dla poszczególnych przedsięwzięć, 

- informowanie społeczeństwa o planowanych przedsięwzięciach 

i umożliwianie udziału w postępowaniu, 

- lokalizacja planowanych zadań na terenie zgodnym z przeznaczeniem, 

- przestrzeganie zapisów określonych w decyzjach administracyjnych oraz 

przepisach prawnych, 

- projektowanie przedsięwzięć z zastosowaniem przepisów branżowych 

i BHP, 

- niezwłoczne informowanie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

w Lublinie o ewentualnym natrafieniu na zabytki podczas prac ziemnych 

po uprzednim zabezpieczeniu zabytku i przerwaniu prac, 

- utrzymywanie porządku na terenie placu budowy, 

- selektywne gromadzenie odpadów na utwardzonym terenie lub 

w kontenerach, 
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- stosowanie nowoczesnych technologii, minimalizujących zużycie 

materiałów, wody i energii oraz ograniczających powstawanie odpadów, 

- realizowanie prac ziemnych oraz innych prace związanych 

z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, 

prowadzonych w sąsiedztwie drzew w sposób zapobiegający 

uszkodzeniom mechanicznym, w tym zabezpieczający bryły korzeniowe 

drzew przed wysychaniem, 

- zapewnienie ochrony ewentualnych miejsc gniazdowania chronionych 

gatunków ptaków w przypadku wykonywania termomodernizacji 

budynków, 

- nasadzenia zieleni i ewentualne obsianie trawą w miejscach ingerencji 

człowieka, 

- stosowanie przy modernizacji i budowie sieci podziemnych możliwie 

najmniej ingerujących w środowisko technologii, np. technologii 

bezwykopowej (tzw. technologii długiego rękawa), co znacznie ograniczy 

zakres oddziaływań etapu realizacji, 

- bieżąca kontrola ujęć wody oraz sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, co 

będzie ograniczać straty oraz zapobiegać awariom. 

W trakcie realizacji przedsięwzięć na terenach chronionych należy 

zwrócić uwagę na ograniczenia zawarte w rozporządzeniu Wojewody 

Lubelskiego w sprawie danego obszaru. Podczas realizacji przedsięwzięć: 

- na terenie Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego należy uwzględnić 

Rozporządzenie Nr 3 Wojewody Lubelskiego w sprawie Krzczonowskiego 

Parku Krajobrazowego (Dz. U. Województwa Lubelskiego z 2005 roku 

Nr 75, poz. 523),  

- na terenie Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego należy uwzględnić 

Uchwałę Nr XIV/216/2016 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 

28 stycznia 2016 r. w sprawie Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego 

(Dz. Urz. Woj. Lub. z 2016 r. poz. 932),  

- na terenie Czerniejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu należy 

uwzględnić Rozporządzenie Nr 40 Wojewody Lubelskiego z dnia 

17 lutego 2006 roku w sprawie Czerniejowskiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu (Dz. U. Woj. Lub. Nr 65, poz. 1225 z dnia 31 marca 2006 r.).  
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Na obszarach parków krajobrazowych znajdujących się w powiecie 

świdnickim obowiązują m.in. zakazy: realizacji przedsięwzięć mogących 

zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, zabijania zwierząt, niszczenia 

zadrzewień, pozyskiwania skał, minerałów, torfu, wykonywania prac 

ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, zmian stosunków 

wodnych, budowania obiektów wzdłuż linii brzegów zbiorników wodnych, 

przekształcania zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-

błotnych, organizowania rajdów motorowych i samochodowych, itp. 

Obwarowania obowiązujące na terenie obszarów chronionego 

krajobrazu, szczegółowo opisane są w art. 24 ustawy z 16 kwietnia 2004 

roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz.1651 z późn. zm.).  

11. Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych 

w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich 

wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej 

do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań 

alternatywnych 

Zadania proponowane do realizacji w projekcie Programu Ochrony 

Środowiska dla Powiatu Świdnickiego mają na celu ochronę walorów 

środowiskowych. Poza fazą realizacji ich oddziaływanie na środowisko będzie 

miało charakter pozytywny bądź neutralny. W związku z powyższym nie 

stwierdzono konieczności proponowania rozwiązań alternatywnych. 

Program określa główne cele oraz kierunki działań niezbędne do 

osiągnięcia celu głównego w zakresie polityki ekologicznej na terenie 

powiatu. W Programie nie zamieszczono szczegółowo zakresu ani danych 

technicznych wszystkich zaplanowanych inwestycji. Dla konkretnych 

przedsięwzięć poszczególnych ewentualne warianty alternatywne będą 

analizowane na etapie projektowania bądź przeprowadzania oceny 

oddziaływania na środowisko.  

Obecnie brak jest przesłanek do wyznaczenia alternatywnych 

rozwiązań dla zadań zawartych w przedmiotowym projekcie Programu. Na 

późniejszych etapach jako warianty alternatywne przedsięwzięcia można 
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rozważać: warianty lokalizacji, warianty konstrukcyjne i technologiczne, 

a także warianty organizacyjne. 

12. Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy 

skutków realizacji postanowień projektowanego 

dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo 

ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672 z późn. zm.) co dwa lata 

organ wykonawczy Powiatu Świdnickiego ma obowiązek sporządzić Raport 

z realizacji Programu Ochrony Środowiska, a następnie przedstawić go 

Radzie Powiatu. 

Raport z realizacji Programu powinien oceniać: 

- stopnień osiągnięcia przyjętych celów,  

- stopnień wykonania zaplanowanych działań,  

- rozbieżność pomiędzy zaplanowanymi działaniami i przyjętymi celami 

a ich realizacją i osiągnięciem,  

- analizy przyczyn tych rozbieżności.  

Wyniki Raportu będą podstawą do ewentualnej korekty celów, 

kierunków działań i zaplanowanych zadań na lata kolejne.  

Podstawę oceny wdrażania Programu Ochrony Środowiska dla powiatu 

świdnickiego, a tym samym realizacji polityki ekologicznej stanowią 

wskaźniki monitorowania Programu.  

Wskaźniki zostały wyznaczone z uwzględnieniem zapisów projektu 

Program Ochrony Środowiska województwa lubelskiego na lata 2016–2019 

z perspektywą do roku 2023 oraz Wytycznych Ministerstwa Środowiska do 

opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony 

środowiska.  

Ocena wdrażania Programu prowadzona będzie na podstawie danych 

z następujących źródeł informacji:  

- Starostwo Powiatowe w Świdniku, 

- jednostki samorządu terytorialnego powiatu świdnickiego, 

- Główny Urząd Statystyczny (GUS), 
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- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie (WIOŚ), 

- raporty o stanie środowiska dla województwa lubelskiego 

opracowywanych przez WIOŚ w Lublinie, 

- raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w przypadkach 

uzasadnionych rozporządzeniem). 

Ocena realizacji Programu powinna być dokonywana zgodnie z ustawą 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 672 z późn. zm.). 

13. Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu 

na środowisko 

Powiat świdnicki położony jest w środkowej części województwa 

lubelskiego. Biorąc pod uwagę położenie oraz rodzaj i charakter 

planowanych w Programie działań, obejmujących wyłącznie teren powiatu, 

nie przewiduje się możliwości oddziaływania transgranicznego na 

środowisko.  

14. Streszczenie w języku niespecjalistycznym 

Podstawą prawną dla sporządzenia Prognozy oddziaływania 

na środowisko projektu Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 

Świdnickiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024 jest art. 46, 

ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 

z późn. zm.). Artykuł ten nakłada na organy administracji opracowujące 

projekty polityk, strategii, planów lub programów, obowiązek 

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 

Celem Prognozy jest identyfikacja potencjalnych oddziaływań na 

środowisko skutków wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 

Świdnickiego i stwierdzenie czy realizacja proponowanych zadań sprzyjać 

będzie ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi.  

Analiza celów i zadań wyznaczonych w projekcie Programu wykazała, 

że są one spójne z dokumentami wyższego szczebla, jakie stanowią: 
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- Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko perspektywa do 

2020 r., 

- Polityka energetyczna Polski do 2030 roku 

- Krajowy Program Ochrony Powietrza do roku 2020  

(z perspektywą 2030), 

- Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, 

- Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 

2014 – 2020 (z perspektywą do 2030 r.) 

- Projekt Program Ochrony Środowiska województwa lubelskiego na lata 

2016 – 2019 z perspektywą do roku 2023. 

Realizacja polityki ekologicznej powiatu świdnickiego będzie 

prowadzona poprzez wyznaczone cele i kierunki działań w 10 obszarach 

środowiska, jakie stanowią: ochrona klimatu i jakości powietrza, zagrożenia 

hałasem, pola elektromagnetyczne, gospodarowanie wodami, gospodarka 

wodno-ściekowa, zasoby geologiczne, gleby, gospodarka odpadami 

i zapobieganie powstawaniu odpadów, zasoby przyrodnicze, zagrożenia 

poważnymi awariami.  

Proponowane do realizacji w projekcie Programu przedsięwzięcia mają 

za zadanie poprawę stanu środowiska. Działania przyjęte do realizacji 

w dużej mierze zależą od możliwości finansowych podmiotu 

odpowiedzialnego za realizację oraz możliwości pozyskania środków 

zewnętrznych. 

W dokumencie określono stan istniejący poszczególnych komponentów 

przyrodniczych powiatu, a także wskazano potencjalne zmiany w przypadku 

niepodejmowania planowanych działań.  

Stan poszczególnych komponentów środowiska w powiecie świdnickim 

ocenia się jako zadowalający. Nie stwierdzono możliwości wystąpienia 

znaczących przekroczeń wartości dopuszczalnych. Brak wdrożenia Programu 

może spowodować pogłębianie się problemów w zakresie ochrony 

środowiska, co będzie negatywnie wpływać na środowisko oraz zdrowie 

i jakość życia mieszkańców powiatu. 

W niniejszej Prognozie przeanalizowano możliwy wpływ wskazanych do 

realizacji celów, kierunków działań oraz zadań na: różnorodność biologiczną, 
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ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, 

klimat, zasoby naturalne, zabytki, dobra materialne z uwzględnieniem 

zależności oddziaływania między tymi elementami środowiska. 

W Prognozie przedstawiono potencjalne kierunki oddziaływań na 

poszczególne elementy środowiska uwzględniając oddziaływania pozytywne 

oraz negatywne, o różnym charakterze czasowym. Stwierdza się, że 

oddziaływania zadań zaplanowanych w projekcie Programu będą miały 

charakter głównie pozytywny bądź neutralny, a oddziaływania ujemne będą 

ograniczone przede wszystkim do etapu realizacji przedsięwzięć. 

Nie stwierdzono możliwości wystąpienia oddziaływań 

transgranicznych. 

W Prognozie przedstawiono rozwiązania mogące zapobiegać, 

ograniczać, bądź kompensować ewentualne ujemne oddziaływania 

wynikające z realizacji zapisów projektu Programu, a także ewentualne 

rozwiązania alternatywne, a w przypadku braku takich rozwiązań 

uzasadnienie przyczyn oraz napotkanych trudności. 
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