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1. Wstęp 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko do 

zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta 

Krasnobród, sporządzonej zgodnie z uchwałą Nr XIII/91/16 Rady Miejskiej w Krasnobrodzie 

z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krasnobród. 

Podstawę prawną niniejszej prognozy stanowią: 

1) ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 778 t.j. ze zm.); 

2) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2016  poz. 672 ze 

zm.); 

3) ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 t.j.). 

Prezentowane opracowanie, w myśl art. 46 oraz art. 51 ustawy o udostępnianiu 

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

o ocenach oddziaływania na środowisko, stanowi integralną część procedury przeprowadzenia 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 

Zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w niniejszej prognozie jest 

zgodny ze stanowiskiem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie 

przedstawionym w piśmie z dnia 21 września 2016 r., znak pisma  

WSTIII.411.43.2016.KŁ oraz stanowiskiem Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Zamościu przedstawionym w piśmie z dnia 3 października 2016 r., znak pisma 

NZ.700.54.2016.  

Zakres treści prognozy oddziaływania na środowisko ujęty został w art. 51 ust.  

2 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko. 

Podstawę formalną niniejszego opracowania stanowi Umowa nr 41/2016 zawarta 

w dniu 12.08.2016 roku pomiędzy Gminą Krasnobród, a EMSystem ul. Wolności 45,  

38-540 Zagórz. 

2. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, 

wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia realizowanego 

dokumentu oraz sposoby w jakich te cele i inne problemy środowiska 

zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu, a także 

powiązania z innymi dokumentami 

Ochrona środowiska na szczeblu międzynarodowym i wspólnotowym realizowana jest 

w Polsce między innymi poprzez wprowadzenie odpowiednich aktów prawnych, w tym ustaw 

i rozporządzeń. 
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W projektowanej zmianie studium oraz przy sporządzaniu jej oceny oddziaływania na 

środowisko, pod uwagę wzięto cele zawarte w dokumentach o znaczeniu lokalnym, krajowym 

i międzynarodowym w szczególności dotyczące:  

- działań na rzecz zapewnienia realizacji zasad zrównoważonego rozwoju, przystosowania 

do zmian klimatu, ochrony różnorodności biologicznej - Polityka Ekologiczna Państwa 

w latach 2009–2012 z perspektywą do roku 2016; II Polityka Ekologiczna Państwa 

(dokument z perspektywą do 2025), Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych 

w sprawie zmian klimatu – przy wyznaczaniu kierunków zagospodarowania 

przestrzennego w projekcie zmiany studium, uwzględniono zasadę zrównoważonego 

rozwoju;  

- działań mających na celu kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie 

i utrzymanie wysokiej jakości środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych 

Polski, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku 

ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu oraz Koncepcją Przestrzennego 

Zagospodarowania Kraju 2030, poprzez :  

- integrację działań w zakresie funkcjonowania spójnej sieci ekologicznej kraju jako 

podstawy ochrony najcenniejszych zasobów przyrodniczych i krajobrazowych – 

w zmianie studium zachowane zostały obszary najcenniejsze przyrodniczo; 

- przeciwdziałanie fragmentacji przestrzeni przyrodniczej – na większości terenów 

objętych zmianą studium, wprowadzona zabudowa jest kontynuacją istniejącej 

funkcji w sąsiedztwie lub w niewielkim oddaleniu od obszarów analizy; 

- wzrost lesistości kraju traktowany jako instrument zapewnienia spójności 

ekologicznej oraz ochrony retencji wody – podstawą programowania zalesień jest 

Krajowy Program Zwiększenia Lesistości – w studium przewiduje się powiększenie 

terenów zieleni, w tym obszarów leśnych oraz częściowe zachowanie istniejących 

fragmentów lasów; 

- wprowadzanie gospodarowania krajobrazem zgodnie z zapisami Europejskiej 

Konwencji Krajobrazowej – w projektowanym dokumencie nie przewiduje się 

wprowadzenia istotnych obiektów dysharmonijnych na terenach objętych ochroną 

krajobrazową;  

- racjonalizację gospodarowania ograniczonymi zasobami wód powierzchniowych 

i podziemnych kraju, w tym zapobieganie występowania deficytu wody  

na potrzeby ludności i rozwoju gospodarczego – w projektowanym dokumencie nie 

przewiduje się wprowadzenia terenów mogących wpłynąć na zasoby wód 

powierzchniowych i podziemnych;  

- wdrożenie działań mających na celu osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu 

i potencjału wód oraz związanych z nimi ekosystemów – w projektowanym 

dokumencie nie przewiduje się wprowadzenia terenów mogących wpłynąć na zasoby 

wód podziemnych, powierzchniowych i związane z nimi ekosystemy;  

- zmniejszenie obciążenia środowiska powodowanego emisjami zanieczyszczeń do 

wód, atmosfery i gleb – zmniejszenie uciążliwości emisji zanieczyszczeń 

z indywidualnych gospodarstw, rozwiązanie problemów z gromadzeniem, 

segregowaniem i utylizacją odpadów zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami 

Województwa Lubelskiego oraz ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawą 



7 

 

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 

w projektowanym dokumencie nie wprowadza się ustaleń mogących skutkować 

ponadnormatywną emisją zanieczyszczeń do gleb, wód i atmosfery; powstałe 

w wyniku przeznaczenia terenu w zmianie studium pod określone funkcje odpady 

będą odbierane przez wyspecjalizowane firmy; dzięki zmianie obowiązującego 

dokumentu będzie możliwy rozwój alternatywnych źródeł energii (fotowoltaiki oraz 

biogazowni) na terenach wskazanych w studium; 

- zwiększenie odporności struktury przestrzennej kraju na zagrożenia naturalne i utratę 

bezpieczeństwa energetycznego oraz kształtowanie struktur przestrzennych 

wspierających zdolności obronne państwa, w tym wytwarzanie energii 

z odnawialnych źródeł (OZE). Zgodnie z Dyrektywą 2009/28/WE do 2020 r. udział 

energii ze źródeł odnawialnych ma stanowić 20% w całkowitym zużyciu energii we 

Wspólnocie. Celem krajowym w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych 

w ostatecznym zużyciu energii brutto w 2020 r. jest osiągnięcie poziomu 15%. 

Rozwiązanie przyjęte w zmianie studium sprzyja osiągnięciu celów krajowych 

i międzynarodowych (wspólnotowych) - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania 

energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 

2001/77/WE oraz 2003/30/WE; Polityka Klimatyczna Polski, strategia Redukcji 

Gazów Cieplarnianych w Polsce do roku 2020 – w zmianie studium wprowadza się 

dwa tereny przeznaczone pod elektrownię fotowoltaiczną;  

- zapewnienia zrównoważonego i harmonijnego rozwoju województwa poprzez ochronę 

wód podziemnych i powierzchniowych; zachowania drożności i walorów przyrodniczych 

paneuropejskiego korytarza ekologicznego; przeciwdziałania rozpraszaniu zabudowy na 

terenach otwartych; przeciwdziałania wkraczaniu zabudowy rekreacyjno-wypoczynkowej 

na tereny leśne i łąkowe; przestrzegania zasady minimalizowania kolizji i konfliktów 

przestrzennych, polegającej na wyborze rozwiązań neutralnych przyrodniczo,  

a w przypadku ich braku rozwiązań najmniej kolizyjnych; wzbogacania i racjonalnego 

gospodarowania zasobami naturalnymi, uwzględniających potrzeby przyszłych pokoleń; 

utrzymania walorów środowiska przyrodniczego i krajobrazu; wzmocnienia stabilności 

środowiska przyrodniczego; ochrony zasobów uzdrowiskowych w obszarach ochrony 

uzdrowiskowej; rozwoju zagospodarowania w uzdrowisku Krasnobród 

podporządkowanego wymogom zapewniającym funkcjonowanie uzdrowisk i reżimom 

obowiązującym w strefach „A”, „B” i „C”; aktywizacji gospodarczej poprzez 

wykorzystanie potencjału uzdrowiskowego, leśnego i turystycznego; zgodnie 

z wytycznymi Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego – 

w zmianie studium uwzględniono powyższe zasady poprzez m.in. wprowadzenie terenów 

rozwoju usług uzdrowiskowych, zieleń urządzoną z alejami spacerowymi itp., 

niewprowadzanie zabudowy mieszkaniowej w formie rozproszonej, wykorzystanie 

potencjału turystycznego gminy, zachowanie drożności korytarzy ekologicznych, ochronę 

walorów krajobrazowych; 

- ochrony powierzchni ziemi, racjonalnego gospodarowania i zachowania wartości 

przyrodniczych określonych w przepisach szczegółowych tj.: ustawa Prawo ochrony 

środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r., ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 
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r., ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze  – niewprowadzanie 

przeznaczeń i obiektów mogących wpłynąć istotnie na powierzchnię ziemi; 

- utrzymania norm odnośnie jakości gleb określonych w przepisach szczegółowych - ustawa 

z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych – niewprowadzanie 

przeznaczeń i obiektów mogących obniżyć jakość gleby w stopniu znaczącym; 

- ochrony wód powierzchniowych i podziemnych oraz prowadzenia odpowiedniej 

gospodarki wodno-ściekowej określonej w przepisach szczegółowych - ustawa z dnia 18 

lipca 2001 r. Prawo wodne, ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska; 

ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków, Ramowa Dyrektywa Wodna, Program wodno- środowiskowy 

kraju, Plan gospodarowania wodami w obszarze dorzecza Wisły  – w zmianie studium 

uwzględniono konieczność ochrony wód podziemnych i powierzchniowych;  

- utrzymania norm odnośnie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określonych 

w przepisach szczegółowych, tj.: ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 

2001 r. oraz odpowiednie rozporządzenia do niej  – w projekcie zmiany studium nie 

przewiduje się lokalizacji uciążliwych obiektów; 

- ochrony korytarzy ekologicznych, siedlisk przyrodniczych, różnorodności biologicznej – 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, Krajowa Strategia Ochrony 

i Umiarkowanego Użytkowania Różnorodności Biologicznej, która jest przełożeniem 

Konwencji o różnorodności biologicznej z 1992 r. (Rio de Janeiro), Dyrektywa 

Siedliskowa oraz Dyrektywa Ptasia, dotycząca w szczególności obszarów Natura 2000 

zlokalizowanych na terenie gminy Krasnobród – w zmianie studium zachowane zostają 

najcenniejsze obszary przyrodnicze. 

 

Ustalenia zmiany studium umożliwiają realizację wymienionych powyżej celów. 

Dzięki odpowiednim rozwiązaniom planistycznym możliwy jest rozwój gospodarczy 

z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju na terenie miasta i gminy Krasnobród. 

3. Informacje o powiązaniach z innymi dokumentami, głównych celach 

projektowanego dokumentu oraz jego zawartości  

3.1. Główne cele sporządzenia zmiany studium  

Celem projektowanego dokumentu jest aktualizacja granic stref ochrony 

uzdrowiskowej w gminie, korekta wysokości zabudowy oraz zmiana przeznaczenia terenu w 

odniesieniu do kilkudziesięciu obszarów wskazanych w uchwale Nr XIII/91/16 Rady Miejskiej 

w Krasnobrodzie z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 

Krasnobród.  

Celem prognozy sporządzonej do zmiany studium jest identyfikacja prawdopodobnych 

oddziaływań na środowisko ustaleń dokumentu, określenie rozwiązań eliminujących, 

ograniczających lub kompensujących negatywne oddziaływania na środowisko oraz w miarę 

potrzeb przedstawienie działań alternatywnych. 
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3.2. Zawartość projektowanego dokumentu 

W prognozie przeanalizowano wpływ ustaleń projektowanego dokumentu  

na środowisko przyrodnicze, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 3 października 2008 r. 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 t.j.). 

Opracowanie zostało podzielone na trzy główne części. Pierwsza zawiera opis podstawy 

formalno-prawnej, zestawienie materiałów źródłowych oraz metod pracy i analiz skutków 

ustaleń projektowanego dokumentu, przedstawienie celów, a także omówienie oddziaływania 

transgranicznego. 

W części drugiej scharakteryzowano środowisko przyrodnicze analizowanego obszaru, 

przedstawiono wyniki monitoringu środowiska oraz zidentyfikowano główne zagrożenia dla 

prawidłowego funkcjonowania ekosystemów. 

Część trzecia objęła analizę i ocenę oddziaływania ustaleń projektowanego dokumentu 

na poszczególne komponenty środowiska. Szczególną uwagę zwrócono na oddziaływanie 

ustaleń zmiany studium na przedmioty ochrony istniejących obszarów Natura 2000, rezerwat 

„Święty Roch” oraz Krasnobrodzki Park Krajobrazowy. Przeanalizowano również wpływ 

wprowadzonych zapisów na przyrodniczy system gminy. Omówiono skutki środowiskowe 

ustaleń na wody powierzchniowe i podziemne oraz klimat. Przeanalizowano oddziaływanie na 

walory krajobrazowe. Oceniono przewidywane oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, 

skumulowane, lokalne, ponadlokalne na komponenty środowiska wymienione powyżej oraz 

określono ich czas trwania. Ponadto określono rodzaje oddziaływań na zdrowie ludzi, 

zwierzęta, rośliny, bioróżnorodność, powierzchnię ziemi, powietrze, zasoby naturalne, zabytki 

i dobra materialne.  

Przedstawiono rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację 

przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji 

dokumentu. 

Prognoza opracowywana była równocześnie z projektem zmiany studium, co 

umożliwiło prowadzenie na bieżąco weryfikacji i dokonywanie zmian ustaleń projektowanego 

dokumentu, w celu wyeliminowania niekorzystnych oddziaływań na zdrowie ludzi 

i środowisko przyrodnicze. 

W granicach zmiany studium wyznacza się tereny o różnych przeznaczeniach lub 

zasadach zagospodarowania, oznaczone symbolami:  

 Główny kierunek rozwoju Uzupełniające kierunki rozwoju 

ML zabudowa rekreacji indywidualnej • terenowe obiekty sportu i rekreacji 

• zieleń urządzona, 

• drogi, ciągi pieszo-jezdne, 

• obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej 

i komunikacyjnej, parkingi 

ZP tereny zieleni naturalnej i lasów 

związane z ochroną uzdrowiska 

• zieleń urządzona, 

• ścieżki piesze i rowerowe, 

• place, 



10 

 

• obiekty małej architektury, 

• altany, 

• obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej 

ZL tereny lasów • drogi służące zapewnieniu obsługi 

komunikacyjnej terenów rolnych i leśnych, 

• obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej 

i komunikacyjnej 

R tereny rolnicze • zieleń naturalna i zadrzewienia,  

• drogi służące zapewnieniu obsługi 

komunikacyjnej terenów rolnych i leśnych, 

• obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej 

i komunikacyjnej, 

• zbiorniki wodne, 

• obiekty i urządzenia melioracji wodnych 

PU, 

PUo 

zabudowa obiektów produkcyjnych, 

składów, magazynów i usług 

• drogi wewnętrzne, 

• parkingi, 

• obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej 

i komunikacyjnej,  

• wiaty,  

• obiekty odnawialnych źródeł energii – 

elektrownie fotowoltaiczne lub biogazownie, 

w tym – wyłącznie dla terenów oznaczonych 

symbolem PUo również o mocy powyżej 100 

kW 

U, Uz zabudowa usługowa w tym usługi 

turystyczne 

• usługi sportu i rekreacji, 

• zieleń urządzona,  

• drogi, ciągi pieszo-jezdne, 

• obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej 

i komunikacyjnej, 

• parkingi 

Uw zabudowa usługowa z zakresu 

turystyki wodnej 

• obiekty i urządzenia do obsługi zabudowy 

usługowej z zakresu turystyki wodnej, 

• zieleń urządzona,  

• ciągi piesze związane z zabudową usługową 

z zakresu turystyki wodnej 

RM zabudowa zagrodowa • drogi, ciągi pieszo-jezdne; 

• obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej 

i komunikacyjnej 

MN, 

MNz 
zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna 

• usługi nieuciążliwe; 

• zieleń urządzona; 

• drogi, ciągi pieszo-jezdne; 

• obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej 

i komunikacyjnej, parkingi 
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Dla wydzieleń określono funkcje oraz wprowadzono szereg zapisów ustalających 

zasady użytkowania danego terenu, uwzględniające postulaty idei zrównoważonego rozwoju.  

4. Metody zastosowane przy sporządzaniu prognozy 

Prognozę sporządzono na podstawie rozpoznania terenowych uwarunkowań 

środowiskowych i walorów krajobrazowych, identyfikacji potencjalnych zagrożeń 

i uciążliwości, analizy dostępnych opracowań planistycznych i dokumentów na poziomie 

gminy, powiatu, województwa i kraju, a także informacji udostępnionych przez instytucje 

naukowe i państwowe. Uwzględniono zapisy oraz wytyczne zawarte w opracowaniu 

ekofizjograficznym dla przedmiotowego terenu a także cele najważniejszych dokumentów 

o znaczeniu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.  

Przy dokonaniu oceny oddziaływania na środowisko projektowanego dokumentu 

zastosowano metodę opisową, niezbędną do sprecyzowania wyników identyfikacji.  

Informacje zawarte w prognozie zostały opracowane stosownie do stanu współczesnej 

wiedzy i metod oceny, dostosowane do zawartości i stopnia szczegółowości zmiany studium 

oraz etapu przyjęcia dokumentu w procesie opracowania projektów dokumentów powiązanych 

ze zmianą studium.  

5. Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji 

postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwość jej 

przeprowadzania 

Analiza skutków zapisów projektu zmiany studium zawarta w niniejszym opracowaniu 

będzie odbywała się w trakcie monitoringu prowadzonego przez Radę Miasta i Gminy 

Krasnobród oraz w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska WIOŚ. Wyniki PMŚ będą 

prezentowane w corocznych raportach publikowanych w formie ogólnodostępnych opracowań. 

Systematyczny monitoring głównych elementów środowiska przyrodniczego tj. powietrza, 

gleb, wód powierzchniowych i podziemnych pozwoli ocenić tendencje zmian środowiska oraz 

kierunki jego ochrony. 

 

6. Transgraniczne oddziaływanie na środowisko 

Realizacja ustaleń zmiany studium nie będzie skutkowała powstawaniem 

transgranicznych oddziaływań w rozumieniu art. 104 ustawa z dnia 3 października 2008 r. 

o  udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

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

Przedmiotowy obszar nie jest położony na terenie przygranicznym. Odległość od najbliżej 

położonej granicy z Ukrainą wynosi ok. 40,5 km. W projekcie zmiany studium nie przewiduje 

się inwestycji o znaczeniu transgranicznym. 
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7. Lokalizacja terenu opracowania 

Analizą objęto tereny zlokalizowane w województwie lubelskim, powiecie zamojskim, 

na terenie gminy i miasta Krasnobród. Przedmiotowe obszary znajdują się w obrębach Grabnik, 

Hucisko, Hutków, Hutki Namule, Kaczórki, Krasnobród, Podklasztor, Majdan Mały, Majdan 

Wielki, Potok Senderki, Stara Huta, Wólka Husińska oraz Zielone (Ryc. 1–13). 

Granice opracowania określa uchwała Nr XIII/91/16 Rady Miejskiej w Krasnobrodzie 

z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krasnobród.
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Ryc. 1. Lokalizacja terenów objętych opracowaniem na tle gminy i obrębów 
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Ryc. 2. Obszary objęte opracowaniem z obrębu Potok Senderki (teren na północnym-zachodzie częściowo 

przynależy do obrębu Stara Huta) 

 

  
Ryc. 3. Obszary objęte opracowaniem z obrębu 

Stara Huta  

 

 

Ryc. 4. Obszar objęty opracowaniem z obrębu 

Hucisko  

 

 

  
Ryc. 5. Obszar objęty opracowaniem z obrębu 

Kaczórki 

Ryc. 6. Obszary objęte opracowaniem z obrębu 

Hutki Namule 
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Ryc. 7. Obszary objęte opracowaniem z obrębu Wólka Hucińska 

 

 

Ryc. 8. Obszary objęte opracowaniem z obrębu Potok Senderki (część obszaru zorientowanego na linii 

wschód-zachód leży w obrębie Hutki Namule) 
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Ryc. 9. Obszary objęte opracowaniem z obrębu miasto Krasnobród i Podklasztor (teren na południowym 

zachodzie) 

 

 

Ryc. 10. Obszary objęte opracowaniem z obrębu Majdan Mały 
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Ryc. 11. Obszary objęte opracowaniem z obrębu Hutków  
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Ryc. 12. Obszary objęte opracowaniem z obrębu Zielone  

 

Ryc. 13. Obszary objęte opracowaniem z obrębu Potok Senderki  
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8. Charakterystyka i stan środowiska przyrodniczego 

8.1. Geologia i geomorfologia 

Zgodnie z podziałem  fizycznogeograficznym Kondrackiego gmina Krasnobród 

położona jest w mezoregionie Roztocze Środkowe (343.2) zaliczanym do makroregionu 

Roztocze, podprowincji Wyżyna Lubelsko-Lwowska, prowincji Wyżyny Polskie.  

Roztocze Środkowe tworzy pas wzniesień odpowiadających płaskiej antyklinie warstw 

kredowych, z pozostałościami osadów morskich górnego miocenu. Budowa geologiczna 

obszaru jest urozmaicona. W podłożu znajdują się utwory kredy, trzeciorzędu i czwartorzędu. 

Na znaczącym obszarze gminy Krasnobród powierzchniowe utwory geologiczne związane są 

z okresem kredy górnej (gezy, opoki i opoki margliste oraz margle). Budują one pasma 

wzniesień ciągnące się równoleżnikowo. Na zboczach występują plejstoceńskie piaski, mułki 

i gliny deluwialne. Wąwozy i suche doliny budują piaski, lessy i gliny deluwialne holocenu.  

Dolinę Wieprza wraz z tarasami zalewowymi i nadzalewowymi zajmują głównie 

czwartorzędowe piaski rzeczne. Część zachodnią gminy budują lessy, które występują również 

w okolicach Grabnika, Kaczórek, Hutkowa oraz Dominikanówki. Utwory trzeciorzędowe 

pokrywają niewielkie fragmenty obszaru w Starej Hucie. 

 

Ważnym elementem rzeźby gminy Krasnobród są powierzchnie (poziomy) zrównań, 

urozmaicone izolowanymi wzgórzami ostańcowymi. Poziom wyższy zlokalizowany jest na 

wysokości 330–350 m n.p.m., a niższy na 300–320 m n.p.m. Deniwelacje terenu na obszarze 

gminy sięgają 100 m. Bardzo charakterystyczne są suche doliny łączące wysoczyzny 

z dolinami rzecznymi. Występują tu liczne wąwozy, spośród których jeden (w północnej części 

obszaru sąsiadującego z rezerwatem „Święty Roch”) zlokalizowany jest na terenie 

opracowania. Zbocza wzgórz miejscami charakteryzują się znacznymi stromiznami, które 

występują na wspomnianym wcześniej obszarze w Krasnobrodzie oraz na jednym z terenów 

analizy w  Zielonym. W ukształtowaniu terenu wyróżnia się przebiegająca prawie 

równoleżnikowo, wąska (do 1 km), ograniczona stromymi zboczami dolina Wieprza, 

rozcinająca nieregularne garby i płaskowyże. W tym obszarze położone są niektóre tereny 

opracowania z obrębów Krasnobród, Kaczórki i Majdan Wielki. Występują tu wydmy 

o klasycznych rozwinięciach (wydmy paraboliczne i wały wydmowe). Jedna z nich sięga po 

zalesiony obszar objęty analizą w Wólce Husińskiej. Najwyższe wzniesienia na terenie gminy 

to: Góra Chełmowa (336 m n.p.m.), na zboczu której znajduje się jeden z terenów analizy 

i Wzgórze Kamieniołom (314 m n.p.m.). Na obrzeżach gminy znajduje się najwyższy punkt 

Roztocza Środkowego – Wapielnia 387 m n.p.m. 

8.2. Surowce mineralne 

W gminie Krasnobród występują głównie złoża kruszyw naturalnych. Baza surowcowa 

jest dość bogata - przede wszystkim w obrębie surowców skalnych. Tworzą ją gezy, opoki, 

wapienie, piaski oraz złoża torfu. Dość powszechne są piaski deluwialne oraz 

wodnolodowcowe. Część złóż jest udokumentowana. Obszarem perspektywicznym surowców 

okruchowych są dwa tereny, spośród których jeden położony jest pomiędzy Husinami i Wólką 

Husińską a drugi  na północ od Hutkowa. Najwartościowsze pod względem gospodarczym, 
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choć występujące rzadko (w okolicach Wólki Husińskiej, Krasnobrodu i Potoku) są piaski 

wydmowe. 

Na obszarze gminy znajdują się cztery złoża, spośród których trzy (w Majdanie 

Wielkim, po jednym w Senderkach i Wólce Husińskiej) to złoża kruszywa naturalnego  

a w Majdanie Wielkim - torfu. W gminie, dla potrzeb uzdrowiska Krasnobród, eksploatuje się 

jedynie złoże torfu Majdan Wielki 1, a obszar jego występowania został określony jako obszar 

górniczy.  

8.3. Użytkowanie gruntów 

W gminie Krasnobród dominują grunty leśne i zadrzewione, które stanowią blisko 

połowę całej jej powierzchni. Lasy zajmują głównie wysoczyzny oraz zbocza. Grunty orne 

koncentrują się przede wszystkim we wschodniej części gminy, a także w pasie między Wólką 

Husińską a Starą Hutą. Zajmują bezleśne zbocza, wierzchowiny oraz doliny cieków. Wzdłuż 

rzeki Wieprz i jej dopływów dominują łąki oraz pastwiska trwałe. Grunty zabudowane i 

zurbanizowane zajmują znaczne powierzchnie w mieście Krasnobród oraz tereny wzdłuż dróg 

w pozostałych miejscowościach gminy (Ryc. 14).  

Zgodnie z aktualnymi danymi pozyskanymi z ewidencji gruntów i budynków  

(w formacie SWDE) miasta i gminy Krasnobród, obszary analizy w obrębie Stara Huta zajmują 

głównie tereny rolne i pastwiska. W Potoku Senderki dwa tereny obejmuje rola, natomiast dwa 

pozostałe grunty zalesione. W Hucisku obszar analizy pokrywa pastwisko oraz częściowo teren 

zurbanizowany, natomiast w Kaczórkach rola z zabudową. W obrębie Hutki Namule na 

obszarach analizy występują zróżnicowane użytki – lasy, rola, tereny zurbanizowane. 

W samym Krasnobrodzie obszary graniczące z rezerwatem zajmują tereny rolne oraz leśne, 

a także w mniejszym stopniu zurbanizowane oraz łąki, pastwiska i sady. Pozostałe tereny 

miasta użytkowane są w zróżnicowany sposób: pastwiska, lasy, rola, łąki i tereny 

zainwestowane. W Podklasztorze występuje głównie las oraz niewielkie tereny rolne i łąki. 

W Grabniku dominują tereny użytkowane rolniczo lub łąki. W obrębie Wólka Husińska 

obszary analizy użytkowane są jako rola, las, pastwisko i grunty zabudowane (teren wysunięty 

na zachód), las (teren na południe od zwartej zabudowy wsi), rola i zabudowa (teren na 

północny-wschód od zwartej zabudowy wsi), rola, las oraz zabudowa na pozostałych dwóch 

obszarach. W Zielonym na analizowanych obszarach dominuje rola i las oraz tereny 

komunikacyjne. W Majdanie Małym prawie cała powierzchnia terenów analizy użytkowana 

jest jako pastwisko. Na obszarach opracowania w obrębie Majdan Wielki występuje mocne 

zróżnicowanie użytków, spośród których najważniejszy pod względem przyrodniczym jest las 

w centralnej części wsi oraz teren przyległy do koryta cieku (pastwisko, nieużytek, las, 

zabudowa). W Hutkowie tereny analizy wysunięte najbardziej na południe zajęte są głównie 

przez rolę, w centrum wsi przez zabudowę, a jeden obszar to las.  
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Ryc. 14. Użytkowanie gruntów w gminie Krasnobród (źródło: opracowanie własne na podstawie danych 

SWDE) 

8.4. Gleby 

Pokrywę glebową gminy Krasnobród cechuje duże zróżnicowanie. Występują tu gleby 

brunatne, bielicowe, mułowo-bagienne, torfowe i wytworzone na lessach. Ich jakość jest na 

ogół słaba, a przydatność gleb na cele rolnicze niska. Gleby o najwyższych klasach 

bonitacyjnych zajmują okolice wsi Kaczórki, Grabnik, Hutków oraz fragmentarycznie 

powierzchnie w Dominikanówce, Majdanie Wielkim i Majdanie Małym (Ryc. 15).Gleby klas 

I-III obejmują częściowo obszary analizy położone w południowej części Hutkowa, zachodniej 

obrębu Zielone, północnej Wólki Husińskiej oraz w Krasnobrodzie na terenie przyległym do 

rezerwatu „Święty Roch” i na wszystkich obszarach objętych opracowaniem w Grabniku.  
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Ryc. 15. Rozmieszczenie gleb klas I–III na obszarze gminy Krasnobród (źródło: opracowanie własne na 

podstawie danych SWDE) 

 

8.5. Warunki hydrologiczne 

Wody powierzchniowe 

Gmina Krasnobród, podobnie jak większość obszarów Roztocza Środkowego, 

charakteryzuje się ubogą siecią hydrologiczną. Rozległe wysoczyzny cechuje prawie całkowity 

brak wód powierzchniowych. Głównym ciekiem, tworzącym sieć rzeczną gminy jest Wieprz 

wraz z dopływami: Kryniczanką, uchodzącą w Majdanie Wielkim oraz Jacynką, uchodzącą 

w Kaczórkach. Pozostałe cieki Krupiec (dopływ Szumu) oraz Świerz (dopływ Sopotu) tworzą 

już zlewnię Sanu. Dział wodny II-go rzędu, dzielący systemy rzeczne Wieprza i Sanu, 

przebiega w południowo-zachodniej części gminy. 

Rzadka sieć rzeczna jest wynikiem łatwej migracji wód opadowych, przez 

przepuszczalne podłoże, w głąb ziemi. Naturalne obszary źródliskowe koncentrują się 

w dolinach rzecznych. Najwydajniejsze źródło zlokalizowane jest w Hutkach (dolina Wieprza). 

Szczególnie atrakcyjne pod względem przyrodniczym i krajobrazowym są natomiast źródła w 

Podklasztorze oraz w Hutkach (o nazwie „Belfont”). Pierwszy z wymienionych wypływów 

wód, został uznany za pomnik przyrody nieożywionej, natomiast obszar źródliskowy „Belfont” 

stanowi użytek ekologiczny.  

Na terenie gminy zlokalizowanych jest 9 stawów pochodzenia antropogenicznego. 

Największy ich kompleks znajduje się pomiędzy Krasnobrodem i Hutkami. Tworzą go cztery 
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zbiorniki ze sobą połączone: Staw Podkaplica, Olender, Przesadka oraz Zalew Wypoczynkowy. 

Planowane jest objęcie kompleksu ochroną w formie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego. 

W dolinie Wieprza zlokalizowane są niektóre obszary analizy należące do obrębów 

Majdan Mały (teren najbardziej wysunięty na północ), Majdan Wielki, Krasnobród, Hutki oraz 

Kaczórki. Pozostałe tereny nie są bezpośrednio powiązane z ciekami. 

 

Na obszarze gminy Krasnobród wyróżniono 5 jednolitych części wód 

powierzchniowych (Ryc. 16): 

 

1. Wieprz od Jacynki do zbiornika Nielisz PLWR2000924159 – obejmuje skrajnie północny 

teren w obrębie Kaczórki. 

 

2. Wieprz do Jacynki PLRW20002324136 – obejmuje praktycznie całą centralną i wschodnią 

część gminy z obszarami analizy zlokalizowanymi w obrębach Hutki, Grabnik, 

Krasnobród, Podklasztor, Hutków, Majdan Wielki, Majdan Mały, Zielone oraz fragmenty 

obszarów wysuniętych najbardziej na wschód w Wólce Husińskiej. 

 

3. Szum PLRW20001722849 – obejmuje południowo-zachodnią część gminy, w tym obszary 

analizy zlokalizowane w obrębach Potok Senderki i Hucisko. 

 

4. Świerszcz PLRW200062414 – obejmuje północno-zachodnią część gminy Krasnobród, 

w tym obszary analizy zlokalizowane w Starej Hucie i na pograniczu Starej Huty oraz 

Potoku Senderki. 

 

5. Sopot PLRW 200017228389 – obejmuje fragment południowej części gminy, w tym 

obszary analizy zlokalizowane w Wólce Husińskiej, przy czym tereny wysunięte 

najbardziej na wschód tylko częściowo. 
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Ryc. 16. Jednolite części wód powierzchniowych (JCWP) na tle gminy Krasnobród (źródło: opracowanie 

własne na podstawie bazy CBDG) 

 

Stan wód powierzchniowych 

 

Stan wód we wszystkich jednolitych częściach wód podziemnych oceniany jest jako 

zły. Wody nie spełniają wymagań dla obszarów chronionych. Stan/potencjał ekologiczny 

oceniany jest na umiarkowany a w przypadku JCWP Wieprz do Jacynki na słaby. Wody 

czterech JCWP mają dobry stan chemiczny (JCWP Szum nie była pod tym kątem oceniana 

w roku ostatniej analizy) (Tab. 1). 

 

W rozporządzeniu Nr 5/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 

w Warszawie w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód dla regionu wodnego 

Środkowej Wisły z dnia 3 kwietnia 2015 r. oraz rozporządzeniu  Dyrektora Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie w sprawie warunków korzystania z wód regionu 

wodnego Górnej Wisły z dnia 16 stycznia 2014 r. przedstawiono cele środowiskowe dla 

poszczególnych JCWP rzecznych (Tab. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25 

 

Tabela 1. Stan wód oraz ocena spełnienia wymagań przez ICWP w obszarach chronionych w latach 2010–

2015 na obszarze gminy Krasnobród (WIOŚ, Lublin, dane za lata 2012–2015)  
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1. Świerszcz 
PLRW 

200062414 
6 UMIARKOWANY DOBRY NIE ZŁY N 

2. 
Wieprz do 

Jacynki 

PLRW 

20002324136 
23 SŁABY DOBRY NIE ZŁY N 

3. 

Wieprz od 

Jacynki do 

zbiornika Nielisz 

PLWR 

2000924159 
9 UMIARKOWANY DOBRY NIE ZŁY N 

4. Szum 
PLRW 

20001722849 
17 UMIARKOWANY - NIE ZŁY N 

5. Sopot 
PLRW 

200017228389 
17 UMIARKOWANY 

DOBRY 

 
NIE ZŁY N 

*6 – potok wyżynny węglanowy z substratem drobnoziarnistym na lessach i lessopodobnych; 9 – mała rzeka 

wyżynna węglanowa; 17 – potok nizinny piaszczysty; 23 - potok lub strumień na obszarze będącym pod wpływem 

procesów torfotwórczych; ** N – niespełnione, T – spełnione 

 

Tabela 2. Cele środowiskowe dla poszczególnych JCWP rzecznych 

L.P JEDNOLITA CZĘŚĆ 

WÓD 

POWIERZCHNIOWY

CH 

OCENA 

RYZYKA 

NIEOSIĄGNIĘ-

CIA CELÓW 

ŚRODOWISKO-

WYCH 

CEL 

ŚRODOWISKOWY 

DEROGACJE UZASADNIENIE 

DEROGACJI 

1. Świerszcz  

(PLRW 200062414) 

niezagrożona osiągnięcie co 

najmniej dobrego 

stanu ekologicznego 

oraz utrzymanie co 

najmniej dobrego 

stanu chemicznego  

- - 

2. Wieprz do Jacynki 

(PLWR 2000924159) 

zagrożona 4(4) – 1 

(derogacje 

czasowe – 

brak 

możliwości 

technicznych) 

Wpływ działalności 

antropogenicznej na 

stan JCW generuje 

konieczność 

przesunięcia w czasie 

osiągnięcia celów 

środowiskowych 

z uwagi na brak 

rozwiązań 

technicznych 

możliwych do 

zastosowania w celu 

poprawy stanu JCW 

3. Wieprz od Jacynki do 

zbiornika Nielisz 

(PLWR 2000924159) 

4. Szum  

(PLRW 20001722849) 

niezagrożona - - 

5. Sopot 

(PLRW200017228389) 

 

- - 
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Dwie JCWP posiadają status zagrożonych nieosiągnięciem celów środowiskowych. Są 

to części obejmujące większą część terenów analizy. 

Wody podziemne 

Według hydrogeostrukturalnego podziału Polski gmina Krasnobród jest położona 

w obrębie regionu IX lubelsko – podlaskiego, natomiast zgodnie z podziałem na regiony wodne 

zaliczany jest on do Regionu Środkowej Wisły i Regionu Bugu.  

Zgodnie z podziałem kraju na 172 jednolite części wód podziemnych (JCWPd), 

obowiązującym od roku 2016, obszar zbiornika obejmuje sześć w/w jednostek, z czego 

w obrębie gminy Krasnobród znajdują się dwie: PLGW200090 (nr 90) i PLGW2000120 

(nr 120) (Ryc. 17). Większość obszarów analizy zlokalizowana jest na terenie PLGW200090. 

Jedynie obszary w obrębach Potok Senderki, Hucisko oraz częściowo Wólka Husińska 

zaliczane są do PLGW2000120. 

JCWPd nr 90 ma powierzchnię 4901 km2. Strefa aktywnej wymiany wód w obrębie 

kredy górnej sięga 100–150 m p.p.t. Z tą strefą związane są użytkowe poziomy wodonośne. 

JCWP nr 120 zajmuje obszar 2336,6 km2. Głębokość występowania wód słodkich wynosi  

0–80 m.  

 

 

Ryc. 17. Jednolite części wód podziemnych (JCWPd) na tle gminy (źródło: opracowanie własne na 

podstawie bazy CBDG) 

Cały obszar opracowania leży w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 

Nr 407 Niecka Lubelska (Chełm-Zamość). 

GZWP nr 407 Niecka Lubelska w części południowej (wyżynnej), w zasięgu której 

położona jest gmina Krasnobród, charakteryzuje się brakiem izolacji poziomu głównego piętra 

użytkowego, stąd dominuje tutaj intensywne zasilanie infiltracyjne, którego wartość osiąga 

nawet 30–35%. Istotną rolę w zasilaniu pełni nadkład lessowy. System drenażu naturalnego 
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jest głęboki, a głębokość strefy intensywnej wymiany wód sięga od 100 do 

150 m. Zwierciadło wody ma zazwyczaj charakter swobodny, a jego położenie jest uzależnione 

od morfologii terenu. W obszarach wierzchowin sięga 50–70 m p.p.t.,  

a w skrajnym przypadkach może przekraczać 90 m. Wodoporzepuszczalność masywów jest 

silnie zróżnicowana. Najgorszymi parametrami hydraulicznymi charakteryzują się strefy 

wododziałowe i wierzchowinowe oraz utwory bogate w substancje ilaste (margle ilaste i kreda 

pisząca). W obszarach wyniesionych morfologicznie, do których zalicza się Roztocze, istnieją 

płytkie poziomy zawieszone, których obecność jest spowodowana istnieniem 

słaboprzepuszczalnych i nieprzepuszczalnych przewarstwień w obrębie skał węglanowych. 

Poziomy te są drenowane przez cieki wodne i źródła oraz lokalnie ujmowane przez studnie 

kopane. Poziom kredowy w tej części zbiornika, jest pierwszym poziomem wodonośnym 

(PPW). 

W miejscowości Grabnik znajduje się ujęcie wody pitnej, dla którego wyznaczono 

strefę ochrony pośredniej. Obejmuje ona jeden z obszarów objętych analizą. Zgodnie z ustawą 

Prawo wodne teren ochrony pośredniej ujęcia, obejmuje obszar zasilania ujęcia wody 

ograniczony 25-letnim czasem dopływu wody. Jest on ustanawiany decyzją właściwego 

terenowo dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. 

W obszarze GZWP 407 wyznaczono ekosystemy zależne od wód podziemnych, do 

których zaliczono zbiorowiska roślinne reprezentowane przez łąki i pastwiska oraz lasy 

i zarośla zlokalizowane głównie w dolinach rzecznych.  

W celu ochrony głównych zbiorników wód podziemnych, polegającej na zatrzymaniu 

procesów ich zanieczyszczania oraz w miarę możliwości przywróceniu jakości wód do stanu 

naturalnego, wyznaczono obszar ochronny stanowiący wydzieloną część zbiornika, dla której 

ustala się zakazy, nakazy i ograniczenia. W ramach obszaru ochronnego funkcjonują cztery 

podobszary, spośród których aż trzy objęły swoim zasięgiem gminę Krasnobród (Ryc.18).   

 

Podobszar A – tereny bardzo podatne na zanieczyszczenie, na których czas przepływu wody 

z powierzchni terenu do poziomu wodonośnego wynosi poniżej 5 lat. Obejmuje tereny 

płytkiego występowania utworów zeszczelinowaconych, gdzie zbiornik wód podziemnych jest 

praktycznie pozbawiony izolacji od powierzchni terenu. Z uwagi na bardzo krótki czas 

potencjalnej migracji zanieczyszczeń, istnieje realne zagrożenie pogorszenia jakości wód 

podziemnych. Działania prowadzone w tych obszarach mogą bezpośrednio rzutować na 

zanieczyszczenie gruntów lub wód. Podobszar A zajmuje większość terenów gminy 

Krasnobród. 

 

Podobszar B – tereny podatne na zanieczyszczenie, na których czas przepływu wody wynosi 

od 5 do 25 lat. Poziom zbiornikowy występuje pod słabo przepuszczalnymi osadami 

czwartorzędu, których miąższość jest stosunkowo niewielka i nie zapewnia wystarczającej 

izolacji zbiornika. Ze względu na czas potencjalnej migracji zanieczyszczeń powyżej 5 lat 

możliwa jest realizacja części działań, które nie powinny być dopuszczone w podobszarach A. 

Do podobszaru B zaliczono niewielkie fragmenty z terenu gminy Krasnobród w okolicach 

Zielonego, w północnej części obrębu Grabnik, w Hutkowie i częściowo Dominikanówce. 
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Podobszar D – tereny ochrony pośredniej ujęć wód podziemnych, które aktualnie 

obowiązują w obszarze GZWP 407. Na obszarze gminy Krasnobród jest to wspomniane 

powyżej ujęcie w Grabniku Dolnym. Ustanowione tereny ochrony pośredniej ujęć powinny 

stanowić wystarczającą ochronę również dla odpowiadającym im fragmentów głównych 

zbiorników wód podziemnych. W przypadku ich zniesienia na tych obszarach powinny 

obowiązywać zakazy i ograniczenia takie jak na podobszarach A. 

 

 

Ryc. 18. Projektowany obszar ochronny GZWP 407 (Niecka Lubelska) na terenie gminy Krasnobród 

(źródło: opracowanie własne na podstawie Dodatek do „Dokumentacji (…)”,  PSH, 2011) 

 

Podstawowym wskazaniem dla wprowadzenia wymogów dotyczących działalności na 

projektowanych obszarach ochronnych jest art. 59 ustawy Prawo Wodne. Zakazy, nakazy oraz 

ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów lub korzystania z wody wprowadza się w celu 

ochrony zasobów wód przed degradacją. Doprecyzowaniem tego zapisu jest art. 60, 

wskazujący, że na obszarach ochronnych można zabronić wznoszenia obiektów budowlanych 

a także wykonywania robót lub innych czynności, które mogą spowodować trwałe 

zanieczyszczenie gruntów lub wód, a w szczególności lokalizowania inwestycji zaliczonych do 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W tabeli poniżej zestawiono 

proponowane zasady gospodarowania na podobszarach ochronnych GZWP 407. 
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Tabela 3.  Proponowane zakazy i nakazy na obszarze projektowanej strefy ochronnej GZWP 407 (źródło: 

na podstawie Dodatek do „Dokumentacji (…)”,  PSH, 2011) 

PROPONOWANE ZAKAZY I NAKAZY PODOBSZAR 

OCHRONNY 

A 

PODOBSZAR 

OCHRONNY 

C 

PODOBSZAR 

OCHRONNY 

D 

Zakaz lokalizowania składowisk odpadów 

niebezpiecznych z wyjątkiem odpadów nie 

podlegających procesom chemicznym i ługowania (np. 

azbest.). 

+ + + 

Zakaz lokalizowania nowych składowisk odpadów 

innych niż niebezpieczne i obojętne z wyjątkiem  

Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów 

Komunalnych. 

+ + + 

Nakaz wykonania Regionalnej Instalacji Przetwarzania 

Odpadów Komunalnych  w sposób zapewniający pełne 

zabezpieczenie podłoża instalacji przed migracją 

zanieczyszczeń oraz prowadzenie monitoringu 

pierwszego i użytkowego poziomu wodonośnego. 

+ + + 

Dla istniejących składowisk odpadów nakaz 

opracowania dokumentacji hydrogeologicznej 

określającej warunki hydrogeologiczne w związku z 

zamierzonym składowaniem odpadów na powierzchni 

lub aktualizacja dokumentacji istniejącej oraz nakaz 

wykonania wielopunktowej sieci monitoringu 

środowiska i przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko istniejącego składowiska. 

+ + + 

Nakaz wyposażenia stacji, magazynów i baz paliw 

płynnych w instalacje i urządzenia zabezpieczające 

przed przenikaniem produktów naftowych. 

+ + + 

Nakaz stosowania urządzeń ochronnych wód 

podziemnych przy projektowaniu i wykonywaniu dróg. 
+ + + 

Zakaz stosowania w okresie roku dawki nawozu 

naturalnego zawierającego więcej niż 170 kg azotu (N) 

w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych. 

+ - + 

Ograniczenie ilości stosowanych nawozów do dawek 

zalecanych w opracowanych przez Instytut Uprawy 

Nawożenia i Gleboznawstwa -PIB w Puławach 

Materiałach Szkoleniowych nr 95 (2010 rok) 

„Zaleceniach nawozowych dla roślin uprawy polowej 

i trwałych użytków zielonych” (instrukcja  nr 151 z 

2008 r.) lub dawek zalecanych przez Okręgowe Stacje 

Chemiczno –Rolnicze. 

+ - + 

Nakaz wykonania planów nawożenia przez podmioty, 

o których mowa w art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia 10 lipca 

2007 r. o nawozach i nawożeniu. 

+ - - 

Nakaz przechowywania gnojówki i gnojowicy 

wyłącznie w szczelnych zbiornikach o pojemności 

umożliwiającej gromadzenie co najmniej 4-miesięcznej 

produkcji tego nawozu. 

+ + + 

Nakaz przechowywania przez wszystkie podmioty, nie 

tylko te, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy  

o nawozach i nawożeniu, nawozów naturalnych, innych 

niż gnojówka i gnojowica(zwłaszcza obornika), na 

nieprzepuszczalnych płytach, zabezpieczonych w taki 

sposób, aby wycieki nie przedostawały się do gruntu. 

+ + + 

Nakaz uzgadniania z właściwym dyrektorem RZGW 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

i planów przestrzennego zagospodarowania 

+ - - 
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PROPONOWANE ZAKAZY I NAKAZY PODOBSZAR 

OCHRONNY 

A 

PODOBSZAR 

OCHRONNY 

C 

PODOBSZAR 

OCHRONNY 

D 

województwa w zakresie zagospodarowania obszarów 

ochronnych zbiorników wód śródlądowych. 

Zakaz wykorzystania komunalnych osadów 

ściekowych. 
+ + - 

Zakaz rolniczego wykorzystania ścieków. + + + 

Zakaz stosowania nawozów naturalnych organicznych 

w postaci płynnej. 
+ + + 

Zakaz lokalizowania inwestycji zaliczonych 

do przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U.z 2010 r. 

nr 213, poz. 1397 z późniejszą zmianą), za wyjątkiem 

inwestycji, dla których opracowana ocena 

oddziaływania na środowisko, ze szczególnym 

uwzględnieniem oddziaływania na wody podziemne, 

nie wykazała możliwości zanieczyszczenia wód 

podziemnych zaliczonych do zbiornika lub ograniczenia 

ich zasobów. 

+ - + 

Zakaz wprowadzania ścieków do ziemi (w tym za 

pomocą urządzeń chłonnych –otworów, stawów, 

drenów) za wyjątkiem oczyszczonych ścieków ze stacji 

uzdatniania wody oraz oczyszczonych wód opadowych 

i roztopowych z zanieczyszczonych powierzchni 

szczelnych. Dopuszcza się także wprowadzanie ścieków 

z istniejących przydomowych oczyszczalni. 

+ - + 

Zakaz wprowadzania do ziemi wód opadowych 

i roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte 

systemy kanalizacyjne, pochodzące z zanieczyszczonej 

powierzchni szczelnej: 

a) z terenów przemysłowych, składowych, baz 

transportowych, lotnisk, miast, dróg zaliczanych do 

kategorii dróg krajowych, wojewódzkich lub 

powiatowych (klasy G), a także parkingów o 

powierzchni powyżej 0,1 ha –w ilości jaka powstaje z 

opadów o natężeniu co najmniej 15 l/s na 1 ha; 

b) z obiektów magazynowania i dystrybucji paliw 

w ilości, jaka powstaje z opadów o częstości 

występowania 1 raz w roku i czasie trwania 15 minut, 

lecz w ilości nie mniejszej niż powstającą z opadów 

o natężeniu 77 l/s na 1 ha. 

+ - + 

Zakaz lokalizowania nowych przydomowych 

oczyszczalni ścieków, odprowadzających ścieki do 

ziemi w obszarach aglomeracji (w rozumieniu 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 

2014 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic 

aglomeracji oraz terenów objętych siecią kanalizacji 

zbiorczej). 

+ + - 

Zakaz budowy urządzeń służących do wykorzystania 

ciepła Ziemi, z wykorzystaniem instalacji pionowej w 

otworze wiertniczym, wykonanym bez zapewnienia 

izolacji użytkowego poziomu wodonośnego. 

- - + 

Zakaz zbiorowego grzebania zwłok zwierząt. + + + 
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Stan wód podziemnych 

 

Na obszarze GZWP nr 407 jest zlokalizowanych łącznie 40 punktów sieci obserwacyjno 

– badawczej wód podziemnych monitoringu, prowadzonego przez Państwową Służbę 

Hydrogeologiczną. Posterunki monitoringu stanu ilościowego zlokalizowane najbliżej 

przedmiotowych obszarów znajdują się w Zwierzyńcu, Tarnawatce oraz Szewni Górnej gm. 

Adamów. Punkty monitoringu stanu chemicznego w pobliżu gminy Krasnobród mieszczą się 

w Tomaszowie i Łabuniach.  

Charakterystyka wód podziemnych GZWP 407 z podziałem na piętro kredowe 

i czwartorzędowe została przedstawiona w opracowaniu PSH Dodatek do „Dokumentacji 

określającej warunki hydrogeologiczne dla ustanowienia stref ochronnych GZWP nr 407 

(Chełm – Zamość) w związku z ustanawianiem obszarów ochronnych Głównego Zbiornika Wód 

Podziemnych nr 407 Niecka lubelska (Chełm – Zamość). Analizę przeprowadzono na 

podstawie danych z lat 1975–2015 w różnych punktach monitoringowych. Stwierdzono, że 

wody podziemne zbiornika kredowego są generalnie dobrej jakości. W większości przypadków 

wody te spełniają kryteria stawiane wodom przeznaczonym na cele pitne. Miejscami obserwuje 

się przekroczenia takich parametrów jak żelazo, mangan i amoniak, jednak ich podwyższone 

stężenia mają genezę geogeniczną i nie wskazują na zanieczyszczenia antropogeniczne 

zpowierzchni terenu. Zbliżona jest charakterystyka wód piętra czwartorzędowego. 

Antropogeniczne zanieczyszczenia wód, objawiające się m.in. podwyższoną zawartością 

azotanów, siarczanów i chlorków, mają charakter punktowy i dotyczą pojedynczych studzien. 

Podwyższenie wartości niektórych elementów fizykochemicznych w wyniku naturalnych 

procesów zachodzących w wodach podziemnych, skutkuje jednak obniżeniem klasy jakości, 

a w efekcie słabym stanem chemicznym w około 1/5 badanych punktów. Nie stwierdzono tu 

jednak wyraźnego wpływu działalności antropogenicznej o znaczeniu ponadlokalnym. 

 

8.6. Klimat 

Charakterystyki klimatu gminy można dokonać na podstawie danych z pomiarów 

z dwudziestolecia 1979–1990 ze stacji meteorologicznej w Zamościu i posterunku 

meteorologicznego w Tomaszowie Lubelskim oraz danych z posterunku opadowego 

w Majdanie Wielkim. Średnioroczne rzeczywiste usłonecznienie w gminie wynosi  

1563 godzin, co umożliwia kwalifikację Krasnobrodu do prowadzenia lecznictwa 

klimatycznego (norma usłonecznienia odnosząca się do uzdrowisk środkowej Europy wynosi 

1500 godzin rocznie, a dla miejscowości wypoczynkowych o dużym zakryciu horyzontu – 

przynajmniej 1350 godzin rocznie). Najmniejsze średnie miesięczne zachmurzenie (48–59%) 

występuje od maja do października, a największe (70–75%) od listopada do lutego. Dni 

pochmurnych (z zachmurzeniem równym i większym niż 90%) średnio w roku jest 95, 

z minimum (po ok. 2 dni) w lipcu i sierpniu. Dni pogodnych w roku jest 58 – najwięcej 

w sierpniu (ok. 9 dni), najmniej – w listopadzie i w grudniu (po ok. 2 dni). Średnia roczna 

temperatura powietrza wynosi około 7,0°C. Miesiącem najchłodniejszym jest styczeń; średnia 

wartość temperatury osiąga wówczas około –4,0°C. Miesiąc najcieplejszy (ok. 17,0°C) 

to lipiec. O stopniu uciążliwości warunków termicznych dla człowieka świadczy częstotliwość 

występowania dni upalnych z maksymalną temperaturą wyższą niż 30,0°C. W gminie 
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Krasnobród najwięcej takich dni przypada na lipiec i sierpień, jednak jest ich niewiele. Więcej 

jest dni gorących, z temperaturą maksymalną wyższą niż 25,0°C – około 31 w roku. Liczba dni 

z temperaturą minimalną mniejszą lub równą –10,0°C nie przekracza 2 dni w roku. W 

przebiegu rocznym najwyższe wartości wilgotności względnej (powyżej 80%) obserwuje się w 

od września do marca (81–88%), a najniższe (poniżej 80%) od kwietnia do lipca. Największe 

prędkości 3,2–3,6 m/s osiąga wiatr wiejący wzdłuż doliny Wieprza, szczególnie z sektora 

zachodniego, w miesiącach od listopada do marca. Przyjmuje się, że na obszarach 

wypoczynkowo-uzdrowiskowych nie powinno występować więcej niż średnio 183 dni 

z opadem średnio w ciągu roku. Norma ta jest spełniona na obszarze Krasnobrodu i całej gminy. 

Średnia roczna liczba dni z opadem wynosi 150. Najwięcej dni z opadem przypada od listopada 

do stycznia oraz od maja do lipca. Średnia roczna suma opadu waha się od około 600 mm do 

655 mm. Pokrywa śnieżna zalega tu w okresie od listopada do kwietnia, łącznie około 81 dni 

w roku. Zgodnie z przyjętymi normami liczba dni z mgłą w miejscowościach klimatycznych 

nie powinna przekraczać 50 w okresie od października do marca oraz 15 dni od kwietnia do 

września. W gminie Krasnobród mgła występuję najczęściej jesienią, we wrześniu 

i październiku, przez 7–8 dni w miesiącu. W ciągu roku obserwuje się około 20 dni z burzą; 

najwięcej od maja do sierpnia – około 4–5 dni w miesiącu. 

 

Stan powietrza atmosferycznego i źródła jego zanieczyszczeń 

 

W raporcie za 2015 rok Wojewódzki Inspektorat Środowiska w Lublinie opublikował 

wyniki monitoringu stężenia substancji mających wpływ na stan powietrza. Zgodnie z przyjętą 

metodyką województwo lubelskie zostało podzielone na 2 strefy: aglomerację lubelską 

(obejmującą miasto Lublin) oraz strefę lubelską (obejmującą pozostały obszar województwa 

lubelskiego). Gmina Krasnobród została zaliczona do strefy lubelskiej. Na podstawie 

przeprowadzonego monitoringu i analizy pozyskanych danych w strefie lubelskiej wytypowano 

trzy substancje, dla których poziom dopuszczalny lub docelowy został przekroczony według 

kryteriów ochrony zdrowia (PM10, BaP, PM2,5) i określono dla tych zanieczyszczeń klasę C. 

Pozostałe substancje mieściły się w normach i zaliczono je do klasy A. Zgodnie z kryterium 

ochrony roślin nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń i wszystkie 

zaliczono do klasy A.  

Zaprezentowane przez WIOŚ informacje, ze względu na duże uogólnienie danych 

monitoringowych, nie odzwierciedlają rzeczywistego stanu jakości powietrza w gminie 

Krasnobród.  

W latach 2007–2013 Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania  

im. S. Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk przeprowadził szereg operatów klimatycznych, 

w tym 28 dla miejscowości uzdrowiskowych, m.in. dla Krasnobrodu. W raporcie pn. 

Właściwości lecznicze klimatu uzdrowiska Krasnobród nie wykazano przekroczenia 

dopuszczalnych na terenach uzdrowiskowych stężeń zanieczyszczeń.   

W okolicy gminy nie ma zakładów przemysłowych, które mogłyby zanieczyszczać 

powietrze, a kotły indywidualne opalane są głównie drewnem, w mniejszym stopniu węglem. 

Gospodarka cieplna bazuje również na indywidualnych rozwiązaniach wykorzystujących gaz 

ziemny. Źródłem jego zasilania jest gazociąg wysokoprężny Lubartów – Zamość, od którego 

gaz doprowadzony jest do stacji redukcyjno-pomiarowej w mieście Krasnobród. Teren miasta 
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zgazyfikowany jest w 90%. Ponadto instalacja obejmuje wsie: Hucisko, Malewszczyzna, 

Kaczórki, Hutki Namule, Nowa Wieś, Podklasztor, Majdan Wielki, Majdan Mały. 

Zanieczyszczenia ze strony transportu są możliwe zwłaszcza wzdłuż większych tras. Drogą 

najwyższej kategorii przebiegającą przez gminę jest droga wojewódzka 849 relacji Zamość – 

Jacnia – Wola Obszańska, która mija miasto Krasnobród od strony zachodniej.  

Dnia 12 kwietnia 2016 roku Rada Miejska w Krasnobrodzie podjęła Uchwałę Nr 

XIV/105/2016 w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Krasnobród, 

który jest kluczowym dokumentem regulującym działania gminy w zakresie ochrony i poprawy 

jakości powietrza. Plan nakreśla działania w zakresie ograniczenia emisji i poprawy 

efektywności gospodarki poprzez zwiększenie ilości energii z odnawialnych źródeł.   

8.7. Walory krajobrazowe 

Ze względu na położenie gminy Krasnobród na Roztoczu, obszar ten odznacza się 

wyjątkowymi walorami krajobrazowymi. Dużą rolę odgrywają rozległe kompleksy leśne 

zajmujące wzniesienia i zbocza. Równie ważne w tym aspekcie jest zróżnicowane 

ukształtowanie rzeźby terenu obejmujące dolinę Wieprza, gdzie korzystny klimat, 

zadowalające gleby, uwarunkowania geomorfologiczne oraz dostęp do wód płynących 

stworzyły najkorzystniejsze warunki dla osadnictwa w gminie. Pozostała jej część, 

charakteryzująca się mocno zróżnicowanym ukształtowaniem terenu oraz brakiem sieci 

rzecznej,  do połowy XIX wieku pozostawała silnie porośnięta lasami. Walory krajobrazowe 

miały znaczący wpływ dla decyzji o uznaniu Krasnobrodu za miejscowość uzdrowiskową.  

Na obszarze gminy Krasnobród wyróżnia się dwa podstawowe typy krajobrazu 

naturalnego: 

- krajobraz wyżynny (w części południowej oraz północnej), 

- krajobraz dolinny (związany z ciągnącą się równoleżnikowo doliną Wieprza). 

Ponadto występują tu tereny o cechach typowych dla krajobrazu kulturowego. Szczególnie 

cennymi obiektami antropogenicznymi, stanowiącymi pozytywne akcenty w krajobrazie, są 

zespół pałacowo-parkowy, eksponowany od drogi powiatowej Krasnobród– Zamość i od 

zalewu oraz zespół klasztorno-kościelny w Krasnobrodzie. Interesująca jest także zbudowana 

w stylu zakopiańskim Kaplica Św. Rocha malowniczo wkomponowana w Dolinę Św. Rocha. 

Najsilniejszym przekształceniom antropogenicznym uległa północna i północno-

wschodnia część gminy. Południowo-zachodnie obszary zdominowane zostały przez krajobraz 

leśno-polny. Lasy przybrały tu układ równoleżnikowy. Aktualnie tereny zabudowane wciąż 

wykazują tendencję do koncentracji w dolinie Wieprza. 

W ujęciu historycznym niekorzystne dla krajobrazu procesy związane z wylesianiem 

miały miejsce przed rozpoczęciem XX wieku, później związane były 

z przeprowadzanymi melioracjami. Znaczenie miała również urbanizacja miasta Krasnobrodu 

z końca ubiegłego stulecia.  

W gminie występuje kilka punktów widokowych, dla których wskazane jest zachowanie 

istniejących otwarć widokowych: 

- Stara Huta - na północ od zabudowy wsi na wysokości 351 m n.p.m., 

- Potok Senderki - na kulminacjach położonych między zabudową tej wsi a zabudową 

Starej Huty; 2 punkty widokowe na wys. 342 i 321 m n. p. m (jeden w sąsiedztwie 
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obszaru analizy w części zachodniej obrębu Potok Senderki, drugi w odległości ok. 260 

m na zachód od obszarów leśnych), 

- Hutki Namule - na południe od zabudowy wsi; 2 punkty na wysokości 293 

i 329 m. n. p. m (jeden zlokalizowany w sąsiedztwie obszaru analizy, po jego stronie 

zachodniej), 

- Grabnik - na południe od zabudowy wsi przy granicy z Nową Wsią - 327 m. n. p. m, 

- Góra Kamienna - na południe od zabudowy wsi Majdan Wielki na wys.  

322 m. n. p. m, 

- Zielone - na południe od zabudowy wsi, na wysokości - 341 m. n. p. m, 

- Krasnobród - punkt widokowy nad kamieniołomem na wysokości 314 m. n. p.m, na 

panoramę miasteczka i zalew; punkt widokowy na Górze Chełm na wysokości  

336 m. n. p. m na Podklasztor , miasteczko i zespół stawów. 

 

Obszary zlokalizowane w północno-zachodniej części obrębu Stara Huta związane są 

z krajobrazem rolniczym. Wraz z sąsiadującą zabudową zagrodową oraz zadrzewieniami 

tworzą krajobraz typowo wiejski.   

Tereny analizy w Potoku Senderki charakteryzuje krajobraz leśny lub rolniczy. Są to 

obszary stanowiące w zależności od lokalizacji, pasy zieleni naturalnej pomiędzy 

zabudowaniami, niewielki obszar rolniczy otoczony lasami, pasma pól uprawnych lub 

pastwisko. Szczególnie cenne są tereny zadrzewione, które odgrywają istotną rolę 

w kształtowaniu krajobrazu wsi Potok Senderki.  

Obszar położony w Hucisku związany jest z typowym współczesnym krajobrazem 

wiejskim. Znajduje się tu budynek jednorodzinny zlokalizowany przy drodze, otoczony 

zabudowaniami z dwóch stron. Tłem dla obiektów antropogenicznych jest las, który zajmuje 

południową część terenu analizy. 

Zabudowa zachodniej części gminy koncentruje się wzdłuż dróg, tworząc tym samym 

wraz z pasmowym układem pól i zadrzewień harmonijny wyżynny krajobraz kulturowy.  

W obrębie Hutki Namule, gdzie zlokalizowane są trzy obszary analizy, zabudowa 

wiejska jest poprzecinana pasmami pól i lasów. Teren przylegający do drogi zajmują budynki 

mieszkalne otoczone drzewami. Obszar wysunięty najbardziej na południe pokrywa las oraz 

fragmentarycznie zabudowa letniskowa. Jest to część zwartego kompleksu leśnego pełniącego 

istotną funkcję krajobrazową. Teren położony na wschodzie zajmują pola oraz zwarte 

zadrzewienia.  

Obszar zlokalizowany w miejscowości Kaczórki to pas pola uprawnego z budynkiem 

mieszkalnym, otoczonych od wschodu i północy dużymi kompleksami leśnymi, a od zachodu 

zabudową wiejską.  

Tereny objęte opracowaniem zlokalizowane w otoczeniu rezerwatu „Święty Roch” 

(obręb Krasnobród i Podklasztor) są silnie związane z krajobrazem wyżynnym leśnym oraz 

rolniczym. Stanowią waży element krajobrazowy w strukturze miasta Krasnobród. Pełnią 

funkcję osłonową przed elementami dysharmonijnymi antropogenicznymi dla krajobrazu 

rezerwatu. W samym Krasnobrodzie obszary analizy związane są z krajobrazem 

zurbanizowanym, miejscami leśnym i rolnym.  
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W miejscowości Grabnik prawie wszystkie obszary pokrywają pola uprawne, na które 

wkraczają drogą sukcesji wtórnej zadrzewienia, natomiast na terenie wysuniętym najbardziej 

na północ dominuje krajobraz zurbanizowany wiejski.  

W Hutkowie obszar wysunięty najbardziej na południe zajmują pola uprawne otoczone 

lasami. Tereny zlokalizowane wzdłuż drogi przecinającej miejscowość, mają charakter 

zurbanizowany lub są zajęte przez pasy zieleni przydrożnej. Obszar wysunięty na północ 

związany jest z krajobrazem rolno-leśnym.  

Powierzchnie opracowania zlokalizowane w Majdanie Małym i Majdanie Wielkim 

położone są w dolinie rzecznej. Zajmują pastwiska, pola uprawne oraz w niektórych 

przypadkach zadrzewienia. Zabudowa wiejska koncentruje się tu również wzdłuż dróg, dzięki 

czemu elementy dysharmonijne nie dewastują krajobrazów najcenniejszych - leśnych 

i otwartych. 

Tereny analizy w Zielonym i Wólce Husińskiej mają charakter krajobrazu wyżynnego 

kulturowego lub leśnego. Zajmują głównie obszary zabudowane i pola uprawne. W przypadku 

terenów najbardziej wysuniętych na południe w Wólce Husińskiej, dominują krajobrazy leśne 

lub uprawowe.   

 

Do szczegółowej identyfikacji walorów krajobrazowych wybrano tereny zlokalizowane 

na obszarze Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego oraz jego otulinie. Wytypowano obszary 

odznaczające się wysokimi walorami przyrodniczo-krajobrazowymi, których 

zagospodarowanie może wiązać się z obniżeniem ich wartości. Szczegółową waloryzacją 

krajobrazową objęto teren przy rezerwacie „Św. Roch” w Krasnobrodzie oraz obszar wysunięty 

na południe w obrębie Hutków.  

 

Teren zlokalizowany w sąsiedztwie rezerwatu „Św. Roch”, a zwłaszcza jego 

niezagospodarowana część, odznacza się największymi walorami przyrodniczo-

krajobrazowymi spośród wszystkich analizowanych obszarów. Zróżnicowana rzeźba terenu, 

obejmująca m.in. Dolinę Rocha, wąwozy, zbocza dolin oraz wierzchowinę, stanowi ważny 

element krajobrazu w Krasnobrodzie. Walory terenu podnosi szata roślinna, która na zboczach 

reprezentowana jest przez cenne powierzchnie leśne, będące częścią rozległych kompleksów. 

Znajdują się tu liczne wnętrza krajobrazowe utworzone w wyniku rolniczego wykorzystywania 

terenu w sąsiedztwie lasów i zadrzewień. Powstałe łąki oraz pola orne harmonijnie wpisują się 

w krajobraz Roztocza Środkowego. W niektórych wydzielonych wnętrzach zlokalizowane są 

obiekty kubaturowe, przy czym są one liczniejsze w części północnej obszaru (Ryc. 19).  

Eksponowane zbocza dolinne należy chronić przed zabudową kubaturową oraz 

likwidacją istniejącej szaty roślinnej. Kształtowanie dolin natomiast należy prowadzić ze 

szczególnym uwzględnieniem ich walorów przyrodniczo-krajobrazowych, zwłaszcza 

w obrębie Doliny Rocha.  
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Ryc. 19. Waloryzacja krajobrazowa terenu przy rezerwacie „Św. Roch” na obszarze Krasnobrodu 

 

Obszar w południowej części obrębu Hutków obejmuje wierzchowinowe partie tzw. 

Jagodnej Góry oraz fragment jej zbocza. Teren zajmuje powierzchnię otoczoną od południa, 

wschodu i zachodu kompleksem leśnym. Część północna jest fragmentem otwartej przestrzeni 

rolniczej. Na obszarze wydzielono dwa wnętrza krajobrazowe, pełniące poza funkcją 

krajobrazową, istotną rolę przyrodniczą. Są to śródleśne enklawy terenów otwartych 

stanowiące jednocześnie rozwinięcie linii polno-leśnej, pozbawione obiektów kubaturowych 

(Ryc. 20). Ochrona obszaru, zwłaszcza w jego południowej części obejmującej wspomniane 

enklawy, jest istotna ze względu na walory krajobrazowe, ale również ważną funkcję 

przyrodniczą.  
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Ryc. 20. Waloryzacja krajobrazowa terenu w południowej części obrębu Hutków 

Zgodnie z zapisami aktualnie obowiązującego studium na całym terenie gminy 

wyznacza się pas o szerokości 30 m od linii brzegowej lasu wyłączony z lokalizacji zabudowy, 

mający na celu ochronę i kształtowanie granicy rolno-leśnej, zgodnie z zaleceniami 

ekologicznymi.  

8.8. Walory uzdrowiskowe 

Miasto Krasnobród, dzięki wysokim walorom klimatycznym i krajobrazowym oraz 

dostępem do surowców leczniczych, zostało uznane za miejscowość uzdrowiskową 

rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie uznania miasta Krasnobród 

za uzdrowisko (Dz. U. z 2002 r. Nr 129, poz. 1103). Badania lokalnego klimatu 

przeprowadzone przez Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN wykazały, 

że warunki bioklimatyczne Krasnobrodu pozwalają na prowadzenie lecznictwa 

uzdrowiskowego. Dodatkowo stwierdzono bardzo dobry stan powietrza atmosferycznego. 

Zachowane zostały normy dla uzdrowisk i terenów specjalnie chronionych. W Krasnobrodzie 

występują wody solankowe, jednak ze względu na duże koszty odstąpiono od ich 
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wydobywania. Pozyskiwana jest natomiast borowina ze złoża torfu „Majdan Wielki 1”. Zasoby 

udokumentowanego złoża borowinowego są bardzo duże i pokryją potrzeby na wiele pokoleń. 

W oparciu o przeprowadzone badania klimatyczne, ocenę walorów uzdrowiskowych 

Krasnobrodu i możliwości eksploatacji złóż torfu określono profil uzdrowiska Krasnobród jako 

uzdrowisko nizinne, borowinowe, klimatyczne. Na obszarze gminy Krasnobród w związku z 

ochroną uzdrowiskową obowiązują trzy strefy (Ryc. 21). 

 

 

Ryc. 21. Strefy uzdrowiskowe w gminie Krasnobród 

 

1) strefa „A", Strefa obejmuje obszar, na którym są zlokalizowane lub planowane 

zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego oraz inne obiekty służące 

lecznictwu uzdrowiskowemu lub obsłudze pacjenta, w zakresie 

nieutrudniającym funkcjonowanie lecznictwa uzdrowiskowego  

(w szczególności: pensjonaty, restauracje lub kawiarnie). Procentowy 

udział terenów zieleni wynosi tu nie mniej niż 65%. Strefa „A” ochrony 

uzdrowiskowej zajmuje obszar o powierzchni 216 ha, w której wskaźnik 

terenów zieleni wynosi 93%. 

 

2) strefa „B”, Strefa obejmuje obszar przyległy do strefy „A” i stanowiący jej 

otoczenie. Jest to teren przeznaczony dla niemających negatywnego 

wpływu na właściwości lecznicze uzdrowiska lub obszaru ochrony 

uzdrowiskowej oraz nieuciążliwych dla pacjentów obiektów usługowych, 

turystycznych (w tym hoteli, obiektów rekreacyjnych, sportowych 

i komunalnych, budownictwa mieszkaniowego oraz innych związanych z 

zaspokajaniem potrzeb osób przebywających na tym obszarze) lub 

rezerwatu przyrody albo lasu. Udział terenów zieleni wynosi tu nie mniej 
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niż 50%. Strefa „B” ochrony uzdrowiskowej obejmuje obszar miasta 

Krasnobród oraz tereny leśne położone na zachód od miasta aż do 

miejscowości Hutki. W obrębie strefy „B” znajduje się cały rezerwat 

przyrody „Święty Roch”. Powierzchnia strefy uzdrowiskowej „B” wynosi 

1100 ha, a wskaźnik terenów zieleni 84%. 

 

3) strefa „C”, Strefa „C” obejmuje obszar przylegający do strefy „B” i stanowi jej 

otoczenie. Obejmuje teren mający wpływ na zachowanie walorów 

krajobrazowych, klimatycznych oraz ochronę złóż naturalnych surowców 

leczniczych. Udział terenów zieleni wynosi tu nie mniej niż 45%. Strefa 

swoim zasięgiem obejmuje gminę Krasnobród w jej granicach, 

z wyłączeniem czterech zewnętrznych sołectw: Stara Huta, Hucisko, Potok 

Senderki i Hutków. Powierzchnia strefy uzdrowiskowej „C” wynosi 

8291,4 ha, a wskaźnik terenów zieleni 90%. 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach 

i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych. (Dz. U. z 2016r. poz. 879 

z późn. zm.)  w wyznaczonych strefach  „A", „B" i „C" ochrony uzdrowiskowej obowiązuje 

katalog czynności zabronionych do realizacji. 

 

W strefie „A” ochrony uzdrowiskowej zabrania się:  

- budowy  zakładów przemysłowych, 

- budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych, 

- budowy garaży wolnostojących, 

- budowy obiektów handlowych o powierzchni użytkowania większej niż 400 m2, 

- budowy stacji paliw oraz punktów dystrybucji produktów naftowych, 

- budowy autostrad i dróg ekspresowych, 

- budowy parkingów naziemnych o liczbie miejsc postojowych większej niż 15% 

miejsc noclegowych w szpitalach uzdrowiskowych, sanatoriach uzdrowiskowych 

i pensjonatach, nie większej jednak niż 30 miejsc postojowych, oraz parkingów 

naziemnych przed obiektami usługowymi o liczbie miejsc postojowych nie większej 

niż 10, 

- budowy stacji bazowych telefonii ruchomej, stacji nadawczych radiowych 

i telewizyjnych, stacji radiolokacyjnych i innych emitujących fale 

elektromagnetyczne, z wyłączeniem urządzeń łączności na potrzeby służb 

bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa, z zastrzeżeniem że urządzenia te będą 

oddziaływały na środowisko polami elektromagnetycznymi o poziomie nie wyższym 

niż określone dla strefy „B”, 

- budowy obiektów budowlanych mogących zawsze znacząco oddziaływać na 

środowisko, w szczególności takich jak: warsztaty samochodowe, wędzarnie, 

garbarnie, z wyjątkiem obiektów budowlanych służących poprawie stanu 

sanitarnego uzdrowiska, w szczególności takich jak: sieć wodno-kanalizacyjna, sieć 

gazowa, kotłownie gazowe, wiercenia wykonywane w celu ujmowania wód 

leczniczych, 
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- budowy zapór piętrzących wodę na rzekach oraz elektrowni wodnych i wiatrowych, 

- uruchamiania składowisk odpadów stałych i płynnych, punktów skupu złomu 

i punktów skupu produktów rolnych, składów nawozów sztucznych, środków 

chemicznych i składów opału, 

- uruchamiania pól biwakowych i campingowych, budowy domków turystycznych 

i campingowych, 

- prowadzenia targowisk, z wyjątkiem punktów sprzedaży pamiątek, wyrobów 

ludowych, produktów regionalnych, w formach i miejscach wyznaczonych przez 

gminę, 

- prowadzenia działalności rolniczej, 

- trzymania zwierząt gospodarskich, 

- organizacji rajdów samochodowych i motorowych, 

- organizowania imprez masowych, zakłócających proces leczenia uzdrowiskowego 

albo rehabilitacji uzdrowiskowej, i działalności o charakterze rozrywkowym 

zakłócającej ciszę nocną w godz. 22–6, z wyjątkiem imprez masowych znajdujących 

się w harmonogramie imprez gminnych, 

- pozyskiwania surowców mineralnych innych niż naturalne surowce lecznicze, 

- wyrębu drzew leśnych i parkowych, z wyjątkiem cięć pielęgnacyjnych, 

- prowadzenia robót melioracyjnych i innych działań powodujących niekorzystną 

zmianę istniejących stosunków wodnych, 

- prowadzenia działań mających negatywny wpływ na fizjografię uzdrowiska i jego 

układ urbanistyczny lub właściwości lecznicze klimatu. 

 

 W strefie „B” ochrony uzdrowiskowej zabrania się: 

- budowy  zakładów przemysłowych, 

- budowy obiektów handlowych o powierzchni użytkowania większej niż 400 m2, 

- budowy stacji paliw, bliżej niż 500 m od granicy strefy „A” ochrony uzdrowiskowej, 

- budowy urządzeń emitujących fale elektromagnetyczne, będących 

przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, 

oddziałujących na strefę „A” ochrony uzdrowiskowej polami elektromagnetycznymi 

o poziomach wyższych niż dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych – 

charakteryzowane przez dopuszczalne wartości parametrów fizycznych – dla miejsc 

dostępnych dla ludności, 

- budowy parkingów naziemnych o liczbie miejsc postojowych powyżej 50, 

z wyjątkiem podziemnych i naziemnych parkingów wielopoziomowych, 

- wyrębu drzew leśnych i parkowych, z wyjątkiem cięć pielęgnacyjnych i wyrębu 

określonego w planie urządzenia lasu, 

- uruchamiania składowisk odpadów stałych i płynnych, punktów skupu złomu 

i punktów skupu produktów rolnych, składów nawozów sztucznych, środków 

chemicznych i składów opału, 

- pozyskiwania surowców mineralnych innych niż naturalne surowce lecznicze, 

- prowadzenia robót melioracyjnych i innych działań powodujących niekorzystną 

zmianę istniejących stosunków wodnych, 
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- prowadzenia działań mających negatywny wpływ na fizjografię uzdrowiska i jego 

układ urbanistyczny lub właściwości lecznicze klimatu. 

W strefie „C” ochrony uzdrowiskowej zabrania się:  

- budowy  zakładów przemysłowych, 

- pozyskiwania surowców mineralnych innych niż naturalne surowce lecznicze, 

- prowadzenia robót melioracyjnych i innych działań powodujących niekorzystną 

zmianę istniejących stosunków wodnych, 

- prowadzenia działań mających negatywny wpływ na fizjografię uzdrowiska i jego 

układ urbanistyczny lub właściwości lecznicze klimatu, 

- wyrębu drzew leśnych i parkowych, z wyjątkiem cięć pielęgnacyjnych i wyrębu 

określonego w planie urządzenia lasu. 

 

Ponadto we wszystkich strefach obowiązują ustalenia wynikające z aktualnego statutu 

uzdrowiska. 

W strefie uzdrowiskowej „A” zlokalizowane są częściowo obszary analizy przyległe do 

rezerwatu „Święty Roch” oraz obszar w Krasnobrodzie znajdujący się przy północno-

zachodniej granicy miasta. W zasięgu strefy „B” położone są wszystkie inne tereny objęte 

analizą w mieście Krasnobród. W strefie „C” znajdują się pozostałe tereny objęte 

opracowaniem za wyjątkiem obszarów położonych w obrębach Stara Huta, Potok Senderki, 

Hucisko i Hutków.  

 

8.9. Różnorodność biologiczna 

Szata roślinna 

Gmina Krasnobród, zgodnie z regionalizacją geobotaniczną Matuszkiewicza, położona 

jest w dwóch okręgach Krainy Roztoczańskiej – Roztocza Środkowego i Południowego oraz 

Okręgu Izbicko-Tomaszowskiego. 

Roślinność rzeczywista obszaru to głównie zbiorowiska leśne, które zajmują blisko 

połowę całej powierzchni gminy, co stanowi jeden z najwyższych wskaźników lesistości 

w województwie lubelskim. Z reguły są to lasy o dużych walorach przyrodniczych, o cechach 

lasów naturalnych. Na terenie gminy wyróżnia się 14 typów siedliskowych lasów: bór suchy, 

bór świeży, bór wilgotny, bór mieszany świeży, bór mieszany wilgotny, bór mieszany 

wyżynny, las mieszany wilgotny, las mieszany świeży, las mieszany wyżynny, las mieszany, 

ols, las wilgotny, las świeży, las wyżynny. Najpospolitszym zbiorowiskiem leśnym jest bór 

mieszany świeży i bór świeży z głównym gatunkiem lasotwórczym sosną pospolitą, 

dominującą na ok. 75% powierzchni. Na 16% powierzchni leśnej gatunkiem przeważającym 

jest jodła. Występują tu rzadkie rośliny górskie takie jak: widłak wroniec, narecznica 

szerokolistna, czartawa drobna, przytulia okrągłolistna, podrzeń żebrowiec, starzec Fuchsa, 

przenęt purpurowy oraz wiele gatunków storczyków. W pozostałych 9% głównymi gatunkami 

lasotwórczymi są drzewa liściaste, w tym  buki tworzące niewielkie płaty buczyny karpackiej. 

W runie tego zbiorowiska występują: żywiec gruczołowaty i bulwkowaty, wilczomlecz 
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migdałolistny, żywokost bulwiasty, szałwia lepka. Pozostałości olsów spotykane są głównie w 

dolinie Wieprza (Turzyniec, Majdan Wielki). Buk jako gatunek dominujący występuje tylko 

na najżyźniejszych siedliskach w rejonie Grabnika. Najmniej przekształcone   drzewostany 

leśne zlokalizowane są w rejonie Krasnobrodu, Szuru i Wólki Husińskiej. 

 Najcenniejsze zbiorowisko drzewostanu jodłowego zostało objęte ochroną rezerwatową 

(rezerwat „Świętego Rocha”). Występuje tu także żyzna buczyna karpacka w formie 

podgórskiej z domieszką klonu, jawora, dębu szypułkowego, czereśni ptasiej i sztucznie 

wprowadzonej sosny i dębu czerwonego. 

Na terenie gminy znajdują się naturalne zbiorowiska wodne o znaczących wartościach 

florystycznych. W dolinie Wieprza wykształciły się olsy. W okolicach Hutek i Podklasztoru 

występują cenne zbiorowiska torfowiskowe, wśród których na uwagę zasługują gatunki roślin: 

brzoza niska, wierzba borówkolistna, widłak torfowy, rosiczka okrągłolistna i długolistna, 

wąkrota zwyczajna, przygiełka biała, turzyca strunowa. Dużym bogactwem florystycznym 

odznacza się bagno Turzyniec. Na stawach w Hutkach występują: grążel żółty i grzybień biały. 

Do cennych obszarów zaliczyć można także torfowisko w Krasnobrodzie, torfowiska w 

oddziałach 186j, 187f, 188b Leśnictwa Zielone i 131h w kompleksie Krasnobród – Husiny, 

torfowisko w dolinie Kryniczanki k. Hutkowa i 3 torfowiska koło Majdanu Wielkiego. 

Roślinność ciepłolubna zajmuje głównie strome zbocza i grzbiety wąwozów lessowych 

oraz wyniosłości wyżynne. Na prawym nasłonecznionym zboczu doliny rzeki Wieprz w 

Krasnobrodzie istnieją niewielkie zbiorowiska roślinności kserotermicznej. Do najciekawszych 

roślin tego zbiorowiska należą: goryczka orzęsiona, szałwia lepka i ożanka właściwa. 

Występują również wapieniolubne paprocie: zanokcica skalna i zanokcica murowa. Wśród 

pozostałych rzadszych gatunków warto wymienić zimoziół północny, śnieżyczkę przebiśnieg 

a także kilka gatunków storczyków. Poza wymienionym stanowiskiem murawy kserotermiczne 

występują również na Górze Chełmowej, w Grabniku i na Kamiennej Górze. 

Fauna 

Fauna gminy związana jest w dużym stopniu z ekosystemami leśnymi. Z ssaków 

kopytnych występują tu: jeleń, sarna i dzik, ssaki drapieżne reprezentują m.in.: borsuk, 

gronostaj, jenot, kuna leśna, kuna domowa, łasica i tchórz. Z rzadszych gatunków ptaków 

stwierdzono gniazdowania orlika krzykliwego, bociana czarnego i pliszki górskiej. 

Znaczącą wartością przyrodniczą cechują się również zoocenozy wodne związane ze 

stawami w Hutkach i Krasnobrodzie. Szczególnie bogata jest tu ichtiofauna i awifauna. Wśród 

gatunków ekspansywnych należy wymienić bobra zasiedlającego dolinę Wieprza. 

Na potrzeby sporządzenia Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000 Roztocze 

PLB060012 w 2010 roku przeprowadzono inwentaryzację ornitologiczną, która objęła swoim 

zasięgiem gminę Krasnobród. Na obszarze gminy stwierdzono występowanie takich gatunków 

ptaków jak: bączek (w ilości sztuk 1), bąk (1), błotniak stawowy (5), bocian biały (14), derkacz 

(2), dzięcioł białogrzbiety (2), dzięcioł czarny (16), dzięcioł zielonosiwy (3), lelek (8), 

muchołówka białoszyja (2), puszczyk uralski (1), włochatka (1), zielonka (3), zimorodek (2), 

trzmielojad (15) oraz orlik krzykliwy (2). Populacje lęgowe bąka, bączka, błotniaka stawowego 

oraz zielonki występują w obrębie zbiorników wodnych w Hutkach. Są to tereny sąsiadujące z 

jednym z obszarów analizy przy północno-wschodniej granicy obrębu Krasnobród (Ryc. 22).  
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Ryc. 22. Rozmieszczenie zinwentaryzowanych gatunków ptaków w gminie Krasnobród (opracowanie 

własne na podstawie Raport z wykonania inwentaryzacji ornitologicznej (…), LTO, Lublin 2010) 

Badania dotyczące fauny przeprowadzono także na terenie Roztoczańskiego Parku 

Narodowego. Ze względu na graniczenie gminy Krasnobród z parkiem, należy przyjąć duże 

prawdopodobieństwo występowania zinwentaryzowanych gatunków również na terenie gminy, 

zwłaszcza w jej zachodniej części.  

 

Bezkręgowce: 

Krocionogi (są zwierzętami żyjącymi w środowiskach wilgotnych, często w ściółce leśnej, 

mchach, w spróchniałym drewnie i pod kamieniami); na obszarze Parku i strefy ochronnej 

obejmującej m.in. gminę Krasnobród występuje 16 gatunków spośród 82 stwierdzonych 

dotychczas w Polsce; raki (rzeka Wieprz – gatunek zagrożony wyginięciem). 

 

Kręgowce: 

Ryby: roztoczański, górny, odcinek Wieprza stanowi krainę pstrąga i lipienia, które osiągają 

tutaj imponujące rozmiary. W Wieprzu stwierdzono gatunki chronione, m.in. śliza i piskorza 

oraz różankę. Występuje tu także minóg strumieniowy. Okresowe, wiosenne wylewy rzeki 

stwarzają dobre warunki dla rozrodu szczupaka oraz suma. W stawach hoduje się m.in. karpie, 

liny, pstrągi tęczowe. 

Płazy i gady: dogodne miejsca bytowania znajdują tu rzadkie gatunki górskie - salamandra 

plamista, ropucha paskówka.  

Ssaki: poza wymienionymi na początku podrozdziału gatunkami ssaków stwierdzono również 

obecność kilku gatunków nietoperzy: borowiec wielki, gacek wielkouch, mroczek późny oraz 

mopek – odkryty w podziemiach kościoła w Podklasztorze. 
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8.10. Powiązania przyrodnicze analizowanych obszarów z otoczeniem 

8.10.1. Formy ochrony przyrody 

W gminie Krasnobród występują liczne formy ochrony przyrody, które zostały 

powołane w celu zachowania najcenniejszych walorów przyrodniczych i krajobrazowych na 

Roztoczu Środkowym. 

 

Istniejące formy ochrony przyrody zlokalizowane w granicach gminy Krasnobród 

 

Obszary Natura 2000 

 

„Święty Roch”PLH060022  

Obszar Specjalnej Ochrony Siedlisk „Święty Roch” zajmuje powierzchnię 201,36 ha 

i praktycznie pokrywa się z granicami rezerwatu o tej samej nazwie. Został on powołany 

Decyzją Komisji z dnia 13 listopada 2007 r. przyjmującą, na mocy dyrektywy Rady 

92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, 

składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument 

C(2007)5043)(2008/25/WE). Za datę jego wyznaczenia uznaje się 05.02.2008. 

Charakterystyka obszaru została podana przy opisie rezerwatu. Przedmiotem ochrony są typy 

siedlisk przyrodniczych z oceną ogólną A, B lub C wymienione w standardowym formularzu 

danych tj. wyżynny jodłowy bór mieszany (Abietetum polonicom) oraz żyzne buczyny 

(Dentarioglandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion). 

 

„Sztolnie w Senderkach” PLH060020  

Obszar Specjalnej Ochrony Siedlisk „Sztolnie w Senderkach” zajmuje powierzchnię 

80,6 ha w obrębie Stara Huta. Graniczy z terenem analizy z obrębu Potok Senderki. Podobnie 

jak poprzedni obszar, został powołany Decyzją Komisji z dnia 13 listopada 2007 r. 

przyjmującą, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów 

mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na kontynentalny region biogeograficzny 

(notyfikowana jako dokument C(2007)5043)(2008/25/WE), a za jego datę utworzenia uznaje 

się 05.02.2008. Przedmiotem ochrony są gatunki z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG 

z oceną ogólną A, B lub C wymienione w standardowym formularzu danych tj. mopek, nocek 

duży, nocek łydkowłosy, nocek Bechsteina. 

Ostoja obejmuje sztolnie pozostałe po eksploatacji piaskowców do wyrobu kamieni 

młyńskich. Sztolnie leżą na dnie zadrzewionych wąwozów wcinających się w pola. Znajduje 

się tam jedna z najciekawszych kolonii zimowych nietoperzy na Lubelszczyźnie. Zimuje tu 

9 gatunków nietoperzy, z czego 4 umieszczone są w Załączniku II Dyrektywy Rady 

92/43/EWG. 

 

„Roztocze” PLB060012 

Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Roztocze”  wyznaczony został 13.10.2007 r. 

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 5 września 2007r. w sprawie specjalnej ochrony 

ptaków Natura 2000 (Dz. U. z 2007r nr 179, poz. 1275). Zajmuje powierzchnię 103503,33 ha. 

Obejmuje większą część gminy i miasta Krasnobród, za wyjątkiem terenu położonego w części 
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północno-wschodniej. Jest to rozległa ostoja obejmująca część południową i środkową 

Roztocza. 70% stanowią tu lasy, między którymi występują fragmenty pól uprawnych, wsie i 

małe miasta. Celem wyznaczenia obszaru jest ochrona populacji dziko występujących ptaków, 

a także utrzymanie ich siedlisk w niepogorszonym stanie. Przedmiotem ochrony są gatunki z 

Załącznika I Dyrektywy Rady 79/409/EWG z oceną ogólną A, B lub C wymienione w 

Standardowym Formularzu Danych tj. bączek, bocian czarny, bocian biały, podgorzałka, 

trzmielojad, orlik krzykliwy, derkacz, rybitwa rzeczna, rybitwa białowąsa, puchacz, puszczyk 

uralski, lelek zwyczajny, dzięcioł zielonosiwy, dzięcioł czarny, dzięcioł białogrzbiety, 

jarzębatka, muchówka mała, muchołówka białoszyja, gąsiorek, dzięcioł białoszyi, gołąb siniak 

oraz pliszka górska. 

W ostoi występuje co najmniej 40 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej 

oraz 15 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). W okresie lęgowym obszar zasiedla co 

najmniej 1% populacji krajowej następujących gatunków ptaków: dzięcioł białogrzbiety 

(PCK), dzięcioł zielonosiwy, puchacz (PCK), puszczyk uralski (PCK), trzmielojad; 

w stosunkowo wysokim zagęszczeniu występuje bocian biały i orlik krzykliwy (PCK), a także 

przepiórka (1% populacji krajowej).  

Prawne kryteria BirdLife International, które są podstawą wytyczenia obszaru Natura 

2000 PLB060012 „Roztocze” przedstawiono poniżej: 

- A1 – derkacz (obszar występowania znaczącej liczebności gatunku globalnie 

zagrożonego),  

- B3 – trzmielojad, jarzębatka (jeden z najważniejszych obszarów występowania 

gatunków o korzystnym statusie ochronnym w Europie, których zasięg występowania 

skupiony jest w Europie), 

- C1 – derkacz (obszar występowania znaczącej liczebności gatunku globalnie 

zagrożonego na poziomie Unii Europejskiej),  

- C6 – bocian czarny, trzmielojad, orlik krzykliwy, puszczyk uralski, dzięcioł 

czarny, dzięcioł białogrzbiety, jarzębatka, muchołówka mała, muchołówka 

białoszyja (jeden z 10 najważniejszych obszarów występowania gatunków 

zagrożonych w UE, którego populacja w obszarze wynosi minimum 1 procent populacji 

krajowej). 

Znaczna część wymienionych ptaków ma swoje areały bytowe lub żerowiska 

w obszarach o dominującej funkcji ekologicznej na terenach miasta i gminy Krasnobród 

(Ryc. 20). 

Zgodnie z zapisanymi w art. 33 ustawy o ochronie przyrody generalnymi zasadami 

postępowania na obszarach Natura 2000, jest zakaz  podejmowania działań mogących znacząco 

negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczególności 

mogących: 

- pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla 

których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000, 

- wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar 

Natura 2000, 

- pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi 

obszarami (z pewnymi zastrzeżeniami, które rozwinięto poniżej). 
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Rezerwat „Święty Roch” 

 

Rezerwat przyrody „Święty 

Roch” zlokalizowany jest na terenie 

Krasnobrodzkiego Parku 

Krajobrazowego. Rezerwat 

utworzony został w 1983 roku na 

mocy Zarządzenia Ministra Leśnictwa 

i Przemysłu Leśnego z dnia 22 

kwietnia 1983 r. w sprawie uznania za 

rezerwat przyrody (M. P. 1983 Nr 16, 

poz. 91). Obejmuje tereny 

Nadleśnictwa Zwierzyniec, w obrębie 

Krasnobród. Jego powierzchnia 

wynosi 202,23 ha. Cel ochrony 

stanowi zachowanie drzewostanu 

bukowo-jodłowego o charakterze 

naturalnym wraz z rzadkimi 

gatunkami roślin w runie (widłakiem 

wrońcem, widłakiem jałowcowatym i 

wawrzynkiem wilczełyko). Nazwa 

rezerwatu związana jest ze 

zlokalizowaną na jego terenie kaplicą 

św. Rocha. Obszar zajmuje teren 

pofałdowany, na którym różnice 

poziomów sięgają do 55 m. 

W południowo-zachodniej części 

rezerwatu występuje głęboki wąwóz. 

Dominującym i jednocześnie najcenniejszym zespołem leśnym rezerwatu jest wyżynny 

mieszany bór jodłowy, a także w mniejszym stopniu żyzna buczyna karpacka w formie 

podgórskiej. Występują tu liczne okazałe jodły, osiągające ponad 40 m wysokości i powyżej 3 

m obwodu pnia. W domieszce występują: klon pospolity i jawor, dąb szypułkowy, brzoza oraz 

czereśnia ptasia. Gatunkami obcymi, wprowadzonymi sztucznie w okresie powojennym są: 

sosna i dąb czerwony. W runie leśnym rezerwatu występuje szereg cennych gatunków roślin, 

jak: paprotnik kolczysty, narecznica szerokolistna, widłak wroniec, widłak jałowcowaty, 

paprotka zwyczajna, buławnik wielkokwiatowy, naparstnica zwyczajna, wawrzynek 

wilczełyko, bez koralowy, wilczomlecz migdałolistny, lepiężnik biały, kokoryczka okółkowa, 

podkolan biały i inne.  Przez rezerwat przebiega ścieżka przyrodniczo-historyczna „Wokół 

Krasnobrodu” oraz kilka ścieżek spacerowych a także trasa rowerowa. 

Z rezerwatem „Święty Roch” od południa, wschodu oraz częściowo północy graniczą 

obszary objęte analizą z obrębu Krasnobród. 

 

Ryc. 23. Rezerwat „Święty Roch” (źródło: Nadleśnictwo 

Zwierzyniec http://www.okl.lasy.gov.pl) 
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Zgodnie z Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Leśnego z dnia 22 kwietnia 

1983 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M. P. 1983 Nr 16, poz. 91), na terenie 

rezerwatu  zabrania się: 

- wycinania drzew i pobierania użytków drzewnych z wyjątkiem wypadków 

uzasadnionych potrzebami gospodarstwa rezerwatowego, 

- zmieniania stosunków wodnych naruszających w sposób istotny warunki ekologiczne, 

- zbierania ziół leczniczych i innych roślin oraz zbierania owoców i nasion drzew 

i krzewów, z wyjątkiem nasion na potrzeby odnowienia lasu, 

- pozyskiwania ściółki leśnej i pasania zwierząt gospodarskich, 

- niszczenia gleby i pozyskiwania kopalin, 

- zanieczyszczania wody i terenu, wzniecania ognia oraz zakłócania ciszy, 

- stosowania wszelkich środków chemicznych, 

- niszczenia drzew i innych roślin, 

- polowania, chwytania, płoszenia i zabijania dziko żyjących zwierząt, niszczenia gniazd, 

wybierania jaj i piskląt wszystkich gatunków ptaków, 

- umieszczania tablic, napisów i innych znaków, z wyjątkiem tablic i znaków związanych 

z ochroną rezerwatu, 

- wznoszenia budowli oraz zakładania i budowy urządzeń komunikacyjnych i innych 

urządzeń technicznych, 

- przebywania poza miejscami wyznaczonymi. 

 

Krasnobrodzki Park Krajobrazowy 

Utworzony na mocy Uchwały Nr XXVII/175/88 WRN w Zamościu z dnia 11 maja 1988 

r. w sprawie utworzenia Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego i Parku Krajobrazowego 

Puszczy Solskiej (Dz. Urz. Woj. Zamojskiego Nr 10 poz.75 z 27 maja 1988 r.; zm. Dz. Urz. 

Woj. Zamojskiego Nr 5, poz.46 z 1988 r.), obejmuje swoim zasięgiem partię najwyższych 

wzniesień Roztocza Środkowego, przekraczających wysokość 350 m n.p.m. oraz fragment 

doliny górnego Wieprza. Położony jest na obszarze pięciu gmin: Tomaszów Lubelski (gmina 

wiejska), Adamów, Józefów, Krasnobród, Susiec. Zajmuje powierzchnię 9 390 ha, z czego 

w granicach gminy Krasnobród położonych jest 7 208 ha. 

Szczególnym celem ochrony Parku jest zachowanie walorów przyrodniczych, 

krajobrazowych, historycznych, kulturowych i turystycznych środowiska. 

Krasnobrodzki Park Krajobrazowy cechuje krajobraz o wyjątkowych walorach. 

Charakterystyczne są tu wychodnie skalne w formie ostańców na wzniesieniach. Największa 

grupa skałek znajduje się na wzgórzu Wapielnia (387 m n.p.m.) oraz na wzgórzu Kamień  

(348 m n.p.m.). W dolinie Wieprza występują piaszczyste wydmy o parabolicznym kształcie 

osiągające wysokość do 20 m i długości do 1,5 km. Charakterystyczne są suche doliny tworzące 

dwa systemy w okolicach Krasnobrodu (związany z doliną Wieprza) oraz w południowo-

zachodniej części Parku (związane z doliną górnego Sopotu). Na terenach pokrytych przez 

płaty lessu utworzyły się głębokie wąwozy. Znajdują się one na zboczach tzw. Garbów 

Grabowieckich i  okolicach miejscowości Zielone. 

Ponad 60% powierzchni Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego zajmują lasy, które 

w wielu miejscach zachowały cechy lasu pierwotnego. Dominującym zespołem jest bór świeży, 

z głównym gatunkiem lasotwórczym sosną pospolitą. Występują tu również bory jodłowe oraz 
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buczyna karpacka, a także olsy, grądy oraz cenne torfowiska i zbiorowiska roślinności 

kserotermicznej.  

Ruch turystyczny na terenie Parku koncentruje się głownie wokół uzdrowiska 

Krasnobród, w którym zlokalizowane są: sanatorium, kilkanaście ośrodków wypoczynkowych, 

szereg pensjonatów i kwater prywatnych, schroniska młodzieżowe i kempingi. Znajduje się tu 

także ośrodek turystyki konnej z trasą zjazdową. Zalew w Krasnobrodzie jest odpowiednim 

miejscem do uprawiania sportów wodnych. Przez Park biegną znakowane piesze szlaki 

turystyczne, rowerowe oraz ścieżki spacerowe. 

Na terenie Parku, obowiązują przepisy określone w Rozporządzeniu Nr 10 Wojewody 

Lubelskiego z dnia 14kwietnia 2005 r. w sprawie Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego, 

(Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 83, poz. 1685 z 12.05.1998 r.) zakazujące:  

- realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu 

art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, 

- umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, 

innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego 

połowu ryb oraz wykonania czynności w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej, 

rybackiej i łowieckiej;  

- likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli 

nie wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa 

ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub 

naprawy urządzeń wodnych, 

- pozyskiwania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym 

kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu, 

- wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac 

związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub 

przeciwosuwiskowym lub budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą 

urządzeń wodnych, 

- dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie lub 

racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej, 

- budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów 

rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem obiektów służących turystyce 

wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej, 

- likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiorników wodnych, starorzeczy oraz 

obszarów wodno-błotnych, 

- wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych, 

- prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metodą bezściółkową, 

- utrzymywania otwartych rowów ściekowych i zbiorników ściekowych, 

- organizowania rajdów motorowych i samochodowych, 

- używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego na otwartych zbiornikach 

wodnych. 

 

Otulina Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego 

Dla Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego wyznaczono otulinę, która obejmuje 

powierzchnię 30 794 ha. Na jej terenie zasady polityki przestrzennej sprowadzają się do 
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ochrony naturalnych ekosystemów, a także dbałości o walory przyrodniczo-krajobrazowe, 

poprzez harmonijne zagospodarowanie terenu i zachowanie estetyki krajobrazu. 

W otulinie Parku położone są obszary analizy z obrębu Hutków.  

 

Pomniki przyrody 

Na obszarze gminy znajduje się 12 pomników przyrody i żaden nie jest położony 

w zasięgu terenów objętych analizą.  

Tabela 4. Wykaz istniejących pomników przyrody na terenie gminy Krasnobród 

L.P. 
RODZAJ 

OBIEKTU 
NAZWA 

ROK 

ZATWIERDZENIA 
MIEJSCOWOŚĆ LOKALIZACJA 

1. 

trzyrzędowa aleja 

drzew: brzozy 

brodawkowate (73 

szt.), klony 

pospolite 22szt.), 

kasztanowce białe 

(62szt.) topole białe 

(12 szt.) 

 

Aleja 

Królowej 

Marysieńki 

1981 
Krasnobród - 

Podklasztor 

przy drodze 

powiatowej 3262 

L Krasnobród – 

Sumin 

2. 2 klony jawory - 1987 
Krasnobród - 

Podzamek 

zespół dworsko-

pałacowy 

3. lipa drobnolistna - 1987 
Krasnobród – 

Podzamek 

zespół dworsko-

pałacowy 

4. wiąz szypułkowy - 1991 Szur - 

5. sosna pospolita - 1991 Szur - 

6. lipa drobnolistna - 1991 Szur - 

7. jodła pospolita - 1982 Zielone 
oddział 203b w L. 

Zielone 

8. buk pospolity - 1982 Zielone 
oddział 203b w L. 

Zielone 

9. źródła 

Źródła w 

Kaplicy na 

Wodzie 

2005 
Krasnobród - 

Podklasztor 

Kaplica na 

Wodzie 

10. źródlisko - 1995 Hutki - 

11. źródlisko - 1995 Husiny - 

12. 
skałki na szczycie 

wzgórza 
Wapielnia 1992 Zielone - 

 

 

Dla obiektów objętych ochroną w formie pomników przyrody ożywionej obowiązują 

warunki określone w decyzjach dotyczących ich ustanowienia, obejmujące następujące zasady: 

1. dla gatunków drzew zapewnienie właściwych warunków siedliskowych, ułatwiających 

pobieranie substancji mineralnych i wody; 

2. zakaz niszczenia, pozyskiwania lub uszkadzania drzew i innych roślin oraz 

dokonywania istotnych zmian w drzewostanie oraz w ich otoczeniu; 

3. ochrona podłoża wokół systemu korzeniowego poprzez zakaz zmiany stosunków 

wodnych i lokalizacji obiektów i urządzeń (poza ogrodzeniem ochronnym w odległości 

mniejszej niż 20 m); 

4. zakaz  niszczenia gleby w tym zakopywania i wylewania odpadów i nieczystości, 

palenia ognisk oraz stosowania środków chemicznych w otoczeniu drzew; 
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5. zakaz umieszczania na drzewach napisów, tablic i innych znaków nie związanych 

z ochroną obiektu; 

6. konserwacja i leczenie, podporządkowanie zabiegów pielęgnacyjnych celom 

ochronnym. 

 

W przypadku pomników przyrody nieożywionej, zgodnie z uchwałą Nr XU/99/99 Rady 

Miasta i Gminy w Krasnobrodzie z dnia 15 listopada 1999 r. wprowadzono następujące zakazy: 

- zmiany dotychczasowego sposobu użytkowania, 

- zmiany stosunków wodnych oraz obudowywania źródeł, 

- wydobywania skał i minerałów z obszaru źródlisk lub ich zasypywania, 

- poboru wody do celów innych niż konsumpcyjne. 

Za podstawowe zadania ochronne źródlisk uznaje się:  

- okresową kontrolę stanu czystości wód źródliskowych, 

- kontrolowanie przestrzegania przepisów dotyczących gospodarki ściekowej. 

 

Użytek ekologiczny „Belfont” 

Rozporządzeniem Wojewody Lubelskiego Nr 154 z dnia 16 lipca 2002 roku (Dz. Urz. 

Woj. Lub. Z 12.06.2000 r. Nr 16, poz.338) utworzono użytek ekologiczny w obrębie 

Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego, obejmujący obszar źródlisk z przyległymi 

mokradłami, oczkami wodnymi i lasem o powierzchni 5,3 ha, o nazwie „Belfont”(fr. 

bellefontaine - piękne źródło), będący między innymi ostoją bobrów. Jego rangę podnoszą 

dodatkowo walory historyczne, związane z królową Marysieńką i Janem III Sobieskim. 

Zajmuje on część działki nr 1138 w obrębie Hutki Namule. Na terenie użytku obowiązują 

następujące zakazy: 

- dokonywania zmian, mogących wpłynąć na naruszenie krajobrazu kulturowego, 

- pozyskiwania, zakopywania i wylewania odpadów oraz innych nieczystości, 

zanieczyszczania wód i gleby oraz powietrza, 

- używania, użytkowania, uszkadzania i zanieczyszczania przedmiotów i obszarów 

objętych ochroną, 

- zmiany stosunków wodnych, regulacji rzek i potoków, 

- niszczenia gleby lub zmiany sposobu jej użytkowania,  

- ruchu pojazdów, 

- zakłócania ciszy, 

- umieszczania na określonych przedmiotach lub obszarach objętych ochroną tablic, 

napisów, ogłoszeń reklamowych i innych nie związanych z ochroną porządku 

i bezpieczeństwa. 

Wymienione wyżej zakazy nie obejmują prac służących ochronie ekosystemów 

w zakresie uzgodnionym z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody. 

 

Otulina Roztoczańskiego Parku Narodowego  

Obszar gminy Krasnobród zlokalizowany między jej zachodnią granicą przylegającą do 

Roztoczańskiego Parku Narodowego, a zachodnią granicą Krasnobrodzkiego Parku 

Krajobrazowego stanowiącą granicę otuliny RPN. Została ona wyznaczona na mocy 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1995 r. w sprawie Roztoczańskiego Parku 
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Narodowego (Dz. U. Nr 23 poz. 124), jako strefa ochronna wokół Parku, w której obowiązują 

zasady ochrony środowiska zabezpieczającego RPN przed szkodliwym oddziaływaniem 

czynników zewnętrznych. Aktualnie obejmuje powierzchnię 38 095,87 ha. W jej zasięgu, 

oprócz gminy Krasnobród, położone są gminy Józefów i Tereszpol (powiat biłgorajski) 

Adamów, Szczebrzeszyn, Zamość, Zwierzyniec (powiat zamojski). 

W projekcie Planu Ochrony dla Roztoczańskiego Parku Narodowego na lata 2012–2031 

wprowadzono obowiązek ochrony walorów krajobrazowych w tym krajobrazu naturalnego 

i kulturowego, obszarów eksponowanych widokowo oraz  ochrony powietrza, wód 

i powierzchni ziem w otulinie Parku, w tym obszary objęte analizą w obrębach Stara Huta, 

Potok Senderki i Hucisko: 

- w zakresie zagospodarowania przestrzennego: 

- nie zabudowywać istniejących korytarzy ekologicznych w otulinie Parku i pasie 

przydrożnym będącym granicą otuliny jakąkolwiek zabudową, oraz 

wprowadzać takie rozwiązania przy utrzymaniu istniejącej tam infrastruktury 

komunikacyjnej i technicznej, która nie obniży drożności tych korytarzy, 

- nie wprowadzać nowych terenów pod zabudowę w odległości mniejszej niż 100 

m od granicy Parku, 

- zachować układy przestrzenne wsi położonych w otulinie wraz z ich zabudową,  

- wprowadzić obowiązek ochrony walorów krajobrazowych obszarów 

eksponowanych widokowo w otulinie Parku poprzez zakaz budowy masztów 

telefonii komórkowej, wiatraków lub innych wysokich budowli, z wyłączeniem 

terenów przewidzianych pod zabudowę;  

- w zakresie ochrony powietrza: 

- zapewnić ograniczenie emisji pochodzących z wszelkich urządzeń 

zlokalizowanych w otulinie w taki sposób, by emisje te nie przekraczały 

wartości dopuszczalnych określonych w przepisach; 

- w zakresie ochrony wód: 

- zakazać realizacji przedsięwzięć trwale naruszających układ hydrologiczny 

i hydrograficzny na terenie otuliny, a także nie realizowanych na obszarze 

otuliny, lecz skutkujących takim naruszeniem na terenie Parku. 

 

Dodatkowo na obszarze gminy Krasnobród w przysiółku Lasowe obrębu Stara Huta, 

wyznaczono strefę ochronną zwierząt łownych, tzw. strefa ochronna, utworzoną 

rozporządzeniem  Ministra Środowiska z dnia 14.04.2010 roku (Dz. U. Nr 77, poz. 511), 

wielkości 27,14 ha. Obszar ten nie obejmuje terenu analizy. 

 

Stanowisko dokumentacyjne „Kamieniołom” 

Stanowisko dokumentacyjne „Kamieniołom” zlokalizowane jest w miejscu 

nieczynnego wyrobiska skalnego w Krasnobrodzie. Zostało utworzone na podstawie 

Rozporządzenia Nr 22 Wojewody Zamojskiego z dnia 30.03.1995 r. Ochroną została objęta 

odsłonięta ściana znajdującą się na północnym zboczu doliny Wieprza na wysokości  

280-290 m n.p.m. wraz ze skamieniałościami flory i fauny okresu kredowego. Widoczne 

warstwy tworzą opoki i opoki margliste, sporadycznie bardzo drobne łuski muskowitu. 

Opoki  i opoki margliste ułożone poziomo są wyraźnie spękane pionowo i charakteryzują się 
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nierównym przełamaniem. Powstały w płytkim, ciepłym morzu górnokredowym, które  

ok. 65 mln lat temu rozciągało się na obszarze dzisiejszego Roztocza.  

Prace eksploatacyjne w kamieniołomie trwały od roku 1966 do 1974. Występują tu 

skały wapienno-krzemionkowe. W 2002 r. nad obiektem wzniesiono wieżę, która pełni funkcję 

punktu widokowego.  

W celu zachowania walorów stanowiska zalecane są działania zapobiegające sukcesji 

ekologicznej oraz introdukcja roślin kserotermicznych. Obowiązują tu następujące zakazy: 

- zmiany sposobu użytkowania terenu, 

- wznoszenia obiektów budowlanych z wyjątkiem obiektów służących udostępnieniu 

turystycznemu stanowiska (punkt widokowy, ścieżka dydaktyczna i turystyczna). 

Projektowane formy ochrony przyrody zlokalizowane w granicach gminy Krasnobród 

 

Transgraniczny Rezerwat Biosfery „Roztocze” 

Z uwagi na wartości przyrodnicze istotne dla dziedzictwa przyrodniczego Europy, 

planuje się utworzenie Transgranicznego Rezerwatu Biosfery ,,Roztocze”, który ma objąć 

zasięgiem cały obszar gminy Krasnobród. Krajowa i międzynarodowa integracja regionu 

w zakresie przyrodniczym i krajobrazowym wymaga podjęcia działań w ramach współpracy 

ponadregionalnej, a także międzynarodowej. Integracja ta sprzyjać będzie m.in. wykorzystaniu 

potencjału turystycznego oraz ochronie przyrody. 

Obszar projektowanego Rezerwatu wynosić będzie 371 902 ha. W granicach Polski 

zlokalizowany będzie w woj. lubelskim i podkarpackim, obejmując swoim zasięgiem powiaty: 

janowski, zamojski, biłgorajski, tomaszowski i lubaczowski a po stronie ukraińskiej powiaty 

jaworowski i żółkiewski. 

 

„Środkoworoztoczański Park Krajobrazowy” 

Planowane jest utworzenie Środkoworoztoczańskiego (Zwierzynieckiego) Parku 

Krajobrazowego, w miejsce wschodniej części otuliny RPN. Park ma objąć zachodni fragment 

gminy Krasnobród.  

 

Projektowane stanowisko dokumentacyjne w Kaczórkach 

Planowane jest objęcie ochroną odkrytą (poeksploatacyjną) wydmę, położoną na terenie 

lasów Nadleśnictwa Zwierzyniec, obręb Krasnobród, w oddziale 142 (kompleks Kaczórki). 

Podstawą ochrony są ślady gleby kopalnej pochodzącej z epoki glacjalnej.  

 

Projektowany użytek ekologiczny „Bagno Turzyniec” 

Planowane jest objęcie ochroną torfowiska o powierzchni ok. 8,9 ha w Krasnobrodzie. 

 

Projektowany zespół przyrodniczo-krajobrazowy 

Planowane jest objęcie ochroną kompleksu stawów o powierzchni ok. 47 ha w Hutkach. 
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8.10.2. Korytarze ekologiczne 

Mapa przebiegu korytarzy ekologicznych na obszarze Polski została opracowana 

w dwóch etapach przez Zakład Badania Ssaków PAN w Białowieży (obecnie Instytut Biologii 

Ssaków) pod kierownictwem prof. dr hab. Włodzimierza Jędrzejewskiego: 

- etap I (2005 r.) - na zlecenie Ministerstwa Środowiska opracowano mapę sieci korytarzy 

dla obszarów Natura 2000 z uwzględnieniem potrzeb ochrony kluczowych gatunków 

dużych ssaków; 

- etap II (2011 r.) we współpracy z Pracownią na rzecz Wszystkich Istot (w ramach 

projektu ze środków EEA/EOG) opracowano kompletną mapę korytarzy istotnych dla 

populacji dużych ssaków leśnych oraz spójności siedlisk leśnych i wodno-błotnych 

w skali krajowej i kontynentalnej. 

 

Na terenie gminy Krasnobród w ramach I etapu prac nad przebiegiem korytarzy 

ekologicznych wyznaczono dwa obszary: Roztocze oraz Roztocze – Dolina Bugu – południe. 

W drugim etapie dopracowano mapę sieci migracyjnych, a nowo wyznaczone obszary 

w dużym stopniu pokryły się z tymi z 2005 roku: 

- krajowy korytarz ekologiczny Lasy Roztoczańskie GKPdC-2 (obejmuje obszar prawie 

całej części zachodniej i południowej gminy, zachodniej części miasta Krasnobród, aż 

do wsi Zielone – bez jej zabudowanego centrum w tym obszary analizy zlokalizowane 

w obrębach, Stara Huta, Potok Senderki, Huciska, Wólka Husińska, jeden obszar w 

Hutkach Namule – najbardziej wysunięty na zachód, wąski obszar w Grabniku, tereny 

w zachodniej części Krasnobrodu oraz dwa obszary w Zielonym) 

- krajowy korytarz ekologiczny Lasy Roztocza – Dolina Bugu GKPd-2B (obejmuje 

wschodni fragment gminy; jest kontynuacją korytarza Lasy Roztoczańskie w kierunku 

wschodnim). 

Najważniejszymi elementami tworzącymi krajową sieć korytarzy ekologicznych na 

obszarze gminy Krasnobród są: 

- dolina rzeki Wieprz, która wraz z dopływem z Podklasztoru tworzy korytarz 

migracyjny, miejsce bytowania i rozrodu, tereny żerowiskowe dla gatunków wraz z ich 

siedliskami, będących celem ochrony obszaru Natura 2000 „Roztocze” PLB060012 (w 

szczególności dla gatunków związanych z siedliskami wodno-błotnymi np. derkacza) 

oraz miejsce bytowania zwierząt chronionych w ramach Rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. 

U. 2014, poz. 1348); 

- kompleksy leśne, stanowiące miejsce bytowania zwierząt chronionych przepisami ww. 

rozporządzenia, w tym ptaków będących przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 

„Roztocze” PLB060012; ponadto są to miejsca występowania roślin chronionych 

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie 

ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. 2014, poz. 1409) oraz Rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. 

U. 2014, poz. 1408). 
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Za najcenniejsze obszary objęte zmianą Studium, pełniące istotną rolę w sieci lokalnych 

powiązań przyrodniczych, uznaje się tereny zlokalizowane przy rezerwacie „Św. Roch” oraz 

obszar w południowej części Hutkowa. Nieodpowiednie ich zagospodarowanie może 

skutkować przerwaniem ciągłości ekologicznej na obszarze gminy.  

Dolina Św. Rocha pełni funkcję lokalnego korytarza migracyjnego oraz korytarza 

przewietrzania miasta Krasnobród. Stanowi także linię spływu wód opadowych i roztopowych. 

Dolina odgrywa istotną ekosystemową rolę w prawidłowym funkcjonowaniu przyrody 

obszarów chronionych. Zajmuje półenklawę wcinającą się w starodrzew rezerwatu „Św. 

Roch”. Stanowi lokalny korytarz migracyjny zwierząt  ograniczony od północy i południa 

stromymi stokami.  

Teren w południowej części Hutkowa obejmuje częściowo śródleśną enklawę obszarów 

otwartych, wykorzystywaną na cele rolnicze. Pełni funkcję dobowego i sezonowego korytarza 

migracyjnego. Może stanowić miejsce rozrodu gatunków chronionych. Funkcjonuje jako 

żerowisko fauny leśnej, w tym ptaków szponiastych.  

 

Podstawową funkcją korytarzy migracyjnych jest umożliwienie rozprzestrzeniania się 

gatunków i ukierunkowania przepływu materii i informacji biologicznej w krajobrazie. 

Drożność korytarza rozumianą jako ciągłość przestrzenną ekosystemów leśnych, uznaje się za 

sprawę priorytetową w ochronie środowiska. Wiąże się to z określonymi zasadami 

użytkowania terenów: 

- nie zwiększania ilości liniowych i obszarowych barier antropogenicznych, 

- zalesień w kierunku uzyskania przez istniejące kompleksy większej zwartości,  

- utrzymania proekologicznych form gospodarki rolnej. 

8.10.3. Proponowany system przyrodniczy gminy 

System przyrodniczy gminy (SPG) ma na celu powiązanie ze sobą oraz ochronę 

najcenniejszych zasobów naturalnych gminy. System zapewnia prawidłowe funkcjonowanie 

poszczególnych ekosystemów, wymianę genetyczną oraz możliwość migracji roślin i zwierząt. 

Za najważniejsze elementy SPG należy uznać:  

- lasy roztoczańskie, rozciągające się na południe od doliny Wieprza, tworzące 

krajowy leśny korytarz ekologiczny, 

- dolinę Wieprza, identyfikowaną jako regionalny korytarz ekologiczny, 

- doliny pozostałych cieków (Kryniczanki, Jacynki, rzeczki Krupiec, rzeczki 

Świerz) jako elementy stanowiące potencjalne miejsce bytowania ptaków 

i innych zwierząt będących przedmiotem ochrony, 

- kompleksy leśne, występujące poza leśnym korytarzem ekologicznym, lasy na 

gruntach Hutkowa, Dominikanówki i Potoku Senderki. 

 

Elementami wspomagającymi prawidłowe funkcjonowanie systemu są: 

- drobno przestrzenne ekosystemy leśne, zagajniki i zakrzewienia śródpolne, 

- lokalne i okresowe podmokłości (mokradła), 

- tereny rolnicze, łąki i pastwiska. 
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W systemie można wyodrębnić: 

- węzły ekologiczne (leśne, wodne i torfowiskowe), stanowiące ostoje przyrody, 

zasilające ekologicznie przyległe tereny, 

- korytarze ekologiczne stanowiące szlaki wymiany i migracji gatunków 

pomiędzy węzłami, 

- potencjalne powiązania przyrodnicze, wymagające kształtowania i udrożnienia. 

 

Kształtowanie przestrzeni na obszarach systemu powinno uwzględniać : 

- ochronę przed uszczuplaniem powierzchni obszarów węzłowych oraz korytarzy 

ekologicznych, 

- ochronę przed zmianą przeznaczenia na użytkowanie zagrażające 

prawidłowemu funkcjonowaniu systemu, 

- działania prowadzące do ochrony rzadkich gatunków roślin i zwierząt, a także 

wzbogacania składu gatunkowego flory i fauny. 

9. Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia 

realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące 

obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

9.1. Gospodarka wodno-kanalizacyjna  

Dostęp do sieci wodociągowej ma około 6500 mieszkańców gminy, z czego 99% 

mieszkańców miasta i 82% mieszkańców części wiejskiej gminy. 

Komunalny system kanalizacyjny obejmuje miasto Krasnobród (około 98% wszystkich 

mieszkańców). Tereny wiejskie gminy nie są objęte zbiorczym systemem odbioru ścieków. 

Mieszkańcy korzystają z indywidualnych rozwiązań, co ze względu na brak warstw 

izolacyjnych podłoża, może wiązać się, w przypadku np. rozszczelnienia szamb lub 

odprowadzania ścieków nieoczyszczonych do gruntu, z dużym ryzykiem skażenia wód 

podziemnych. 

9.2. Zagrożenie osuwiskowe 

 Zgodnie z polskim prawodawstwem istnieje obowiązek rozpoznania i wskazania 

obszarów zagrożonych osuwiskami – ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 778 t.j. ze zm.) oraz ustawa z 3 lutego 1995 r.  o ochronie gruntów 

rolnych i leśnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 909 t.j ze zm.), zgodnie z którą ochrona gruntów rolnych 

polega m.in. na zapobieganiu procesom degradacji i dewastacji gruntów rolnych i leśnych oraz 

szkodom w produkcji rolniczej i leśnej, powstającej w skutek działalności nierolniczej i 

nieleśnej i ruchów masowych ziem (art. 3 ust.1 pkt. 2 oraz art. 3 ust.2 pkt. 2). 

   Obowiązek prowadzenia obserwacji i rejestru terenów zagrożonych masowymi 

ruchami ziemi zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. 

U. z 2013 r. poz. 1232 t.j. ze zm.) (art. 110 a ust.1 ) posiada Starosta. 
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   W 2006 r. Państwowy Instytut Geologiczny rozpoczął realizację projektu Systemu 

Osłony Przeciwosuwiskowej. Projekt, realizowany z inicjatywy Ministra Środowiska, ma 

wspomóc starostów w skutecznym wypełnianiu obowiązków związanych z prowadzeniem 

rejestru osuwisk, nałożony rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2007 r. 

w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi (Dz. U. 2007 Nr 121 poz. 840). 

Zgodnie z Przeglądową mapą osuwisk i obszarów predysponowanych do występowania 

ruchów masowych w województwie lubelskim, na obszarze gminy Krasnobród występują tereny 

predysponowane do wystąpienia ruchów masowych, które swoim zasięgiem obejmują 

analizowane obszary w okolicach rezerwatu „Święty Roch” w Krasnobrodzie, przy granicy 

obrębów Grabnik i Krasnobród oraz w północnej części Grabnika a także w Hutkowie. Są to 

ogólne i wstępne informacje o możliwej predyspozycji obszarów (wynikającej głównie 

z budowy geologicznej i morfologii) do rozwoju ruchów masowych, nie potwierdzone 

zwiadem terenowym, dlatego nie można ich wykorzystywać przy sporządzaniu planów 

zagospodarowania przestrzennego (Ryc. 22). 

Aktualnie Przeglądowa mapa osuwisk i obszarów predysponowanych do występowania 

ruchów masowych w województwie lubelskim to jedyne dostępne źródło dotyczące obszarów 

osuwiskowych w gminie. Starostwo Powiatowe w Zamościu oraz Urząd Miasta i Gminy w 

Krasnobrodzie nie dysponują wykazem terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych na 

obszarze gminy Krasnobród. 

 

 

Ryc. 24. Obszary predysponowane do osuwania się mas ziemnych wg Przeglądowej mapy osuwisk i obszarów 

predysponowanych do występowania ruchów masowych w województwie lubelskim 

(http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/SOPO/) 
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9.3. Zagrożenie powodziowe 

Dla przedmiotowego terenu nie zostały sporządzone mapy zagrożenia i ryzyka 

powodziowego w ramach Informatycznego Systemu Osłony Kraju (ISOK) przed 

nadzwyczajnymi zagrożeniami. 

Dyrektor RZGW w Warszawie w roku 2003 przystąpił do opracowania Studium 

ochrony przeciwpowodziowej dla wybranych rzek z obszaru województwa lubelskiego. 

W roku 2004 zakończone zostały prace dla 17 rzek, w tym dla Wieprza. W dokumencie 

określono granice obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią. Objęły one dwa tereny 

analizy zlokalizowane najbliżej rzeki Wieprz w Krasnobrodzie oraz Majdanie Wielkim 

(Ryc. 23).    

 

 

Ryc. 25. Obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią od rzeki Wieprz w granicach gminy Krasnobród 

 

9.4. Hałas 

Klimat akustyczny na obszarze opracowania warunkują takie czynniki jak natężenie 

ruchu samochodowego i jakość sieci drogowej, w mniejszym stopniu – ilość i zagęszczenie 

zabudowy oraz występowanie zakładów usługowych i terenów rekreacyjnych. 

Dość istotnym źródłem hałasu na tle gminy jest wspomniana droga wojewódzka 849 

relacji Zamość – Jacnia – Wola Obszańska. Pewne zagrożenie mogą stwarzać również drogi 

powiatowe. 

Na terenach objętych opracowaniem nie ma istotnych źródeł hałasu.  
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9.5. Gospodarka odpadami 

W 2013 roku w gminie Krasnobród przyjeto nowy system gospodarki odpadami. 

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krasnobród 

obowiązuje selektywna zbiórka odpadów na odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego, 

odpady opakowaniowe ze szkła kolorowego, odpady opakowaniowe z metalu i aluminium oraz 

opakowania wielomateriałowe, a także plastik, papier i tektura. Odpady selektywne oraz 

komunalne zmieszane odbierane są przez wyspecjalizowane firmy i przekazywane do 

Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów w Korczowie. Odpady wielkogabarytowe, leki, 

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, akumulatory i baterie, chemikalia oraz opony 

odbierane są dwa razy w tygodniu w PSZOK-u mieszczącym się w Majdanie Wielkim.  

Zgodnie z Analizą stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy 

Krasnobród za 2014 r. zebrano 652,7 Mg odpadów, w tym z nieruchomości zamieszkałych  

492,5 Mg a z nieruchomości niezamieszkałych prawie 180 Mg.  

Wymagane poziomy ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji kierowanych do składowania oraz poziom recyklingu papieru, metali, tworzyw 

sztucznych i szkła są osiągane. Obserwuje się korzystne tendencje likwidacji „dzikich 

wysypisk” oraz ograniczanie spalania  i wyrzucania odpadów do lasu.  

9.6. Zagrożenia dla obszarów Natura 2000 

W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji awifauny na obszarze Natura 2000 

„Roztocze” PLB060012 określono szereg zagrożeń, spośród których część objęła również 

gminę Krasnobród. Są to głównie działania związane z gospodarką leśną oraz rolnictwem, 

a także działalność człowieka związana z rozwojem infrastruktury mieszkaniowej, zwłaszcza z 

rozwojem osiedli mieszkaniowych w obrębie wsi, oraz presja ze strony budownictwa na 

atrakcyjne przyrodniczo i krajobrazowo tereny niezabudowane i bezludne – głównie pola  

(w tym ugory, skraje dolin rzecznych czy śródleśne enklawy lub półenklawy). 

Dla Natury 2000 „Sztolnie w Senderkach” PLH060020 za zagrożenie uznana jest 

erozja, a dla „Święty Roch” PLH060022 przede wszystkim wydeptywanie i nadmierne 

użytkowanie oraz pozyskiwanie/usuwanie roślin lądowych, turystyka piesza i rowerowa a także 

pozbywanie się odpadów z gospodarstw domowych/rekreacyjnych.  

Ponadto obserwuje się obniżenie naturalnej odporności drzewostanów leśnych. 

Niekorzystnym zjawiskiem jest ubożenie gatunkowe lasów, wzrost niebezpieczeństwa pożarów 

oraz zakłócenia warunków bytowych fauny leśnej. 

9.7. Bariery antropogeniczne dla powiązań ekologicznych 

Barierami przyrodniczymi na obszarze opracowania są przede wszystkim drogi i mosty, 

zwłaszcza droga wojewódzka 849 relacji Zamość – Jacnia – Wola Obszańska. Pewne 

zagrożenie stanowią drogi powiatowe częściej użytkowane, zwłaszcza te przebiegające przez 

tereny leśne i przecinające doliny rzeczne oraz linia kolejową w południowo-zachodniej części 

gminy. Za ograniczenie prawidłowego funkcjonowania lokalnego korytarza ekologicznego 

wzdłuż rzeki Wieprz można uznać także zintensyfikowaną zabudowę doliny w Krasnobrodzie.  
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Zagrożeniem dla lokalnych powiązań przyrodniczych jest również presja budowlana na 

terenie Doliny Św. Rocha, stanowiącej korytarz migracyjny fauny, korytarz przewietrzania 

miasta Krasnobród oraz linię spływu wód roztopowych i opadowych. Niewłaściwa zabudowa 

doliny może przyczynić się do powstania barier na szlaku migracyjnym, co w efekcie może 

skutkować wycofaniem się z tego terenu wielu gatunków, zmianą stosunków gruntowo-

wodnych oraz ograniczeniem przewietrzania.  

9.8. Zabudowa letniskowa oraz zabudowa mieszkaniowa rozproszona 

Za zagrożenie najcenniejszych obszarów przyrodniczych uznaje się zajmowanie 

terenów leśnych i łąkowych przez zabudowę letniskową, zwłaszcza na terenie graniczącym 

z rezerwatem. Niekorzystne jest także rozpraszanie zabudowy, co może nieść za sobą 

zagrożenia związane m.in. z powstaniem dysharmonijnych obiektów na terenach o krajobrazie 

otwartym, brak możliwości  korzystania z istniejącej i projektowanej infrastruktury technicznej 

(podłączenia do zbiorczej sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, sieci gazowniczej). 

10.  Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji 

projektowanego dokumentu 

Zmiany stanu środowiska przyrodniczego w gminie, warunkowane działalnością 

człowieka zachodzą w stosunkowo wolnym tempie. Obszar jest objęty licznymi formami 

ochrony przyrody oraz strefami uzdrowiskowymi ograniczającymi powstawanie obiektów 

negatywne oddziaływujących na środowisko. Nie obserwuje się tu istotnych zmian związanych 

ze stanem wód powierzchniowych i podziemnych (ich jakość pozostaje od wielu lat na 

podobnym dobrym poziomie). Stan powietrza atmosferycznego również nie ulega znaczącemu 

pogorszeniu.  

Na terenach nieużytkowanych rolniczo oraz w strefach ekotonowych między lasem 

a rolą dochodzi do stopniowej naturalnej sukcesji drzew i krzewów.  Pozostałe tereny otwarte 

z reguły stanowią użytkowane i nieużytkowane pola uprawne, a w dolinach rzecznych łąki 

i pastwiska, na których miejscami wypasane jest bydło (okolice terenu analizy w Majdanie 

Wielkim graniczącego z Wieprzem). Rozwój zabudowy mieszkaniowej i zajmowanie nowych 

terenów pod budownictwo nie są szczególnie intensywne. Poza miastem Krasnobród, w gminie 

nie występują duże zwarte osiedla mieszkaniowe, a presja urbanistyczna jest niewielka, chociaż 

obserwuje się tendencję do intensyfikacji zabudowy letniskowej. 

Na terenach objętych analizą obowiązują ustalenia miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Krasnobród. Dokumenty te określają sposób gospodarowania na 

przedmiotowych obszarach. Na podstawie ww. dokumentów planistycznych będzie następował 

rozwój przestrzenny obszaru, w tym zabudowa terenów zgodnie z określonymi funkcjami. 
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11.  Przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływanie 

bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, 

średnioterminowe i długoterminowe, stałe, chwilowe oraz pozytywne 

i negatywne, na cele i przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 oraz 

integralność tego obszaru, a także na środowisko 

11.1. Ocena oddziaływania na środowisko poszczególnych obszarów wyznaczonych 

w projektowanym dokumencie 

W prognozie oddziaływania na środowisko określono rodzaje oddziaływań jakie mogą 

zaistnieć w wyniku wprowadzenia ustaleń projektowanej zmiany studium. Obszary analizy 

objęte są aktualnie opracowaniami planistycznymi, dlatego też w przeprowadzonej ocenie 

oddziaływania na środowisko, odniesiono się do ustaleń zawartych w obowiązujących 

dokumentach: 

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przyjęte uchwałą 

Rady Miasta i Gminy Krasnobród r. XXVI/213/01 z późn. zm.; 

- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i ich zmiany przyjęte uchwałami Rady 

Miasta i Gminy Krasnobród nr VIII/68/07, X/63/11, X/84/07, XI/80/04, XIX/152/12, 

XVI/114/04, XXIX/243/09, XXXVI/296/09.  

W ocenie oddziaływania na środowisko ustaleń zawartych w projektowanej zmianie 

studium, uwzględniono pełnioną przez miasto i gminę funkcję związaną z działalnością 

uzdrowiskową.  

Oddziaływania wyszczególnione w poniższej analizie podzielono na pięć grup:   

 

ODDZIAŁYWANIE POZYTYWNE – utrzymanie bez zmiany najcenniejszych elementów 

środowiska przyrodniczego i krajobrazu, w tym kompleksów leśnych, zbiorowisk łąkowych 

zwłaszcza w dolinie Wieprza oraz zmiana polegająca na przeznaczeniu obszaru pod funkcje 

przyrodnicze i powiększeniu terenów czynnych biologicznie, w stosunku do ustaleń zawartych 

w obowiązujących dokumentach planistycznych. 

 

BRAK ISTOTNEGO ODDZIAŁYWANIA – zachowanie istniejącego stanu na obszarach 

zurbanizowanych i rolniczych, a także nieznaczna modyfikacja kierunków przeznaczenia 

w obowiązujących dokumentach planistycznych oraz przekształcenie terenu w kierunku 

niepowodującym istotnych zmian w środowisku przyrodniczym. 

 

ODDZIAŁYWANIE SŁABE NEGATYWNE – przypisane terenom, na których wprowadzono 

jako nowy, kierunek rozwoju w postaci zabudowy lub obszarom, na których tylko częściowo 

wyznaczono zabudowę w poprzednich opracowaniach planistycznych, niezainwestowanych 

lub zabudowanych w niewielkim stopniu.  

 

ODDZIAŁYWANIE NEGATYWNE – przypisane nowym obszarom lub częściowo 

wskazanym we wcześniejszych opracowaniach planistycznych, gdzie wprowadzono zabudowę 

mieszkaniową na tereny cenne przyrodniczo, w tym wprowadzenie zabudowy na terenach 

leśnych, z czym związana jest konieczność redukcji zadrzewienia oraz na gruntach rolnych o 
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dużych powierzchniach zajętych przez gleby III klasy bonitacyjnej, a także intensywne 

przekształcenie terenu na cele inwestycyjne. 

 

Oddziaływanie negatywne nie jest tożsame ze znacząco negatywnym oddziaływaniem na 

obszar Natura 2000 w rozumieniu art. 33 ustawy o ochronie przyrody. 

 

ODDZIAŁYWANIE ZRÓŻNICOWANE – w zależności od charakteru wprowadzonych 

kierunków oddziaływanie pozytywne, negatywne, słabe negatywne bądź brak istotnego 

oddziaływania. 

 

 W celu ułatwienia identyfikacji poszczególnych obszarów dokonano ich numeracji na 

mapie (ryc. 24), która odpowiada numerom z tabeli oceniającej określone w zmianie studium 

warunki zagospodarowania terenu (tabela 5). 

 

 

 



 

62 

 

 

Ryc. 26.  Numeracja obszarów objętych zmianą studium
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Tabela 5. Ocena określonych w zmianie studium warunków zagospodarowania terenu 

Nr  LOKALIZACJA STAN ISTNIEJĄCY 

PRZEZNACZENIE TERENU OKREŚLONE 

W AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCYCH 

DOKUMENTACH 

USTALENIA PROJEKTOWANEGO 

DOKUMENTU 

OCENA WPŁYWU NA 

ŚRODOWISKO 

STUDIUM 

UWARUNKOWAŃ 

I KIERUNKÓW 

ZAGOSPODAROWA-

NIA 

PRZESTRZENNEGO 

MIEJSCOWY PLAN 

ZAGOSPODAROWA-

NIA 

PRZESTRZENNEGO 

KIER

U-

NEK 

ZMIA

NY 

 

WSKAŹNIKI I  GŁÓWNE 

ZAPISY CHRONIĄCE 

ŚRODOWISKO 

obręb Stara Huta 

1. przysiółek 

Lasowce 

tereny rolne oraz 

częściowo 

zadrzewione, 

pojedyncza zabudowa 

wiejska, w pobliżu 

istniejących 

budynków, /formy 

ochrony przyrody: 

otulina 

Roztoczańskiego PN, 

obszar Natura 2000 

„Roztocze” 

PLB060012/ 

podobszar ochronny 

dla GZWP 407 – A 

tereny upraw polowych 

wyłączonych z zabudowy, 

tereny użytków zielonych, 

lasy 

tereny upraw polowych R, ZL  BRAK ISTOTNEGO 

ODDZIAŁYWANIA 

 

zachowanie stanu istniejącego 

2. obszar na granicy 

obrębów Stara 

Huta i Potok 

Senderki 

obszar w sąsiedztwie 

istniejącej zabudowy 

wiejskiej, teren 

rolniczy,  las/formy 

ochrony przyrody: 

otulina 

Roztoczańskiego PN, 

obszar Natura 2000 

„Roztocze” 

PLB060012/ 

podobszar ochronny 

dla GZWP 407 – A 

 

tereny upraw polowych 

wyłączonych z zabudowy, 

lasy, tereny zabudowy 

wiejskiej 

tereny upraw polowych, 

zespół zabudowy 

zagrodowej 

jednorodzinnej 

i usługowej (funkcja 

uzupełniająca – 

agroturystyka) 

RM • minimalna powierzchnia 

biologicznie czynna – 50% 

działki budowlanej, minimalna 

powierzchnia nowo wydzielonej 

działki 2000 m2, 

• zakaz lokalizacji przedsięwzięć 

mogących zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko, z 

wyjątkiem urządzeń i obiektów 

infrastruktury technicznej 

i komunikacyjnej 

ODDZIAŁYWANIE SŁABE 

NEGATYWNE 

 

powiększenie obszaru zabudowy - 

zmniejszenie terenu leśnego oraz rolnego; 

wprowadzenie zabudowy w linii istniejącej 

i wyznaczonej w obowiązujących 

dokumentach zabudowy wiejskiej 
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obręb Potok Senderki 

3. wydłużony obszar 

przy zachodniej 

granicy obrębu 

teren rolniczy, 

porośnięty 

roslinnością łąkową, 

brak obiektów 

kubaturowych, 

przedpole dla 

punktu 

widokowego/ formy 

ochrony przyrody: 

otulina 

Roztoczańskiego 

PN, obszar Natura 

2000 „Roztocze” 

PLB060012/ 

podobszar ochronny 

dla GZWP 407 – A 

tereny upraw polowych 

wyłączonych z zabudowy 

tereny upraw polowych, 

obszary i tereny do 

zalesienia 

R  BRAK ISTOTNEGO 

ODDZIAŁYWANIA 

 

zachowanie stanu istniejącego 

4. teren rolny na 

południe od drogi 

gminnej, 

w centralnej części 

obrębu, obejmujący 

działki nr: 119–121 

teren rolniczy, na 

obrzeżach 

zadrzewiony, 

w otoczeniu 

istniejącego 

lasu/formy ochrony 

przyrody: otulina 

Roztoczańskiego 

PN, obszar Natura 

2000 „Roztocze” 

PLB060012/ 

podobszar ochronny 

dla GZWP 407 – A 

lasy, tereny użytków 

zielonych 

lasy, obszary i tereny do 

zalesienia 

MN, 

ZL 

• dla terenu oznaczonego 

symbolem MN: minimalna 

powierzchnia biologicznie czynna 

– 60% działki budowlanej; 

minimalna powierzchnia nowo 

wydzielonej działki 1200 m2, 

• zakaz lokalizacji przedsięwzięć 

mogących zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko, z 

wyjątkiem urządzeń i obiektów 

infrastruktury technicznej 

i komunikacyjnej 

ODDZIAŁYWANIE ZRÓŻNICOWANE 

 

słabe negatywne 

wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej 

na terenie dotąd niezainwestowanym 

użytkowanym rolniczo (VI klasa 

bonitacyjna), w otoczeniu lasu oraz 

w sąsiedztwie drogi i istniejących 

zabudowań wiejskich; zachowana wysoka 

powierzchnia biologicznie czynna 

 

pozytywne 

zachowanie i powiększenie terenu lasu na 

gruntach o niskiej przydatności dla 

rolnictwa 

 

5. obszar stanowiący 

wydłużony pas 

leśny, przylegający 

od południa do 

drogi gminnej 

las/ formy ochrony 

przyrody: otulina 

Roztoczańskiego 

PN, obszar Natura 

2000 „Roztocze” 

PLB060012/podobs

zar ochronny dla 

GZWP 407 – A 

tereny upraw polowych 

wyłączonych z zabudowy, 

obszary wskazane do 

zalesienia, lasy 

lasy MN, 

ZL 

• dla terenu oznaczonego 

symbolem MN: minimalna 

powierzchnia biologicznie czynna 

– 60% działki budowlanej, 

minimalna powierzchnia nowo 

wydzielonej działki 1200 m2, 

• zakaz lokalizacji przedsięwzięć 

mogących zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko, z 

ODDZIAŁYWANIE ZRÓŻNICOWANE 

 

negatywne 

wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej 

na terenie dotąd niezainwestowanym 

zajętym przez pas leśny, oddalonym od 

istniejących zabudowań o ok. 150 m, 

konieczność likwidacji zwartych 
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wyjątkiem urządzeń i obiektów 

infrastruktury technicznej 

i komunikacyjnej 

zadrzewień tworzących monokulturę 

sosnową 

 

brak istotnego oddziaływania 

na pozostawionych pod funkcje leśne 

częściach terenu 

6.  obszar stanowiący 

wydłużony pas 

leśny, przecięty 

drogą gminną 

las, droga/formy 

ochrony przyrody: 

otulina 

Roztoczańskiego 

PN, obszary Natura 

2000 „Roztocze” 

PLB060012/podobs

zar ochronny dla 

GZWP 407 – A 

tereny upraw polowych 

wyłączonych z zabudowy, 

lasy, tereny zabudowy 

wiejskiej 

 

lasy, zespoły zabudowy 

zagrodowej oraz 

jednorodzinnej, 

letniskowej i usługowej, 

tereny upraw polowych, 

drogi gminne, klasy „L” 

- lokalna 

MN, 

ZL 

• dla terenu oznaczonego 

symbolem MN: minimalna 

powierzchnia biologicznie czynna 

– 60% działki budowlanej, 

minimalna powierzchnia nowo 

wydzielonej działki 1200 m2, 

• zakaz lokalizacji przedsięwzięć 

mogących zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko, z 

wyjątkiem urządzeń i obiektów 

infrastruktury technicznej i 

komunikacyjnej 

ODDZIAŁYWANIE ZRÓŻNICOWANE 

 

negatywne 

wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej 

na terenie dotąd niezainwestowanym, 

zajętym przez pas leśny, oddalony od 

istniejących zabudowań o ok. 50–70 m, 

konieczność likwidacji zwartych 

zadrzewień tworzących monokulturę 

sosnową 

 

brak istotnego oddziaływania 

na pozostawionej pod funkcje leśne części 

terenu 

obręb Hucisko 

7.  jedyny teren 

w obrębie 

zabudowa przy 

drodze, tereny 

zieleni niskiej, 

boisko sportowe, 

przy południowej 

granicy las/ formy 

ochrony przyrody: 

otulina 

Roztoczańskiego 

PN, obszar Natura 

2000 „Roztocze” 

PLB060012/ 

podobszar ochronny 

dla GZWP 407 – A 

tereny użytków zielonych, 

lasy, tereny zabudowy 

wiejskiej 

zabudowa zagrodowa, 

tereny upraw polnych 

U, ZL • dla terenu oznaczonego 

symbolem U: minimalna 

powierzchnia biologicznie czynna 

– 45% działki budowlanej, 

minimalna powierzchnia nowo 

wydzielonej działki 2500 m2, 

• zakaz lokalizacji przedsięwzięć 

mogących zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko, z 

wyjątkiem urządzeń i obiektów 

infrastruktury technicznej 

i komunikacyjnej 

 

BRAK ISTOTNEGO 

ODDZIAŁYWANIA 

 

przeznaczenie obszaru częściowo 

zainwestowanego na cele usługowe - 

lokalizacja pomiędzy istniejącymi 

zabudowaniami; aktualizacja w zmianie 

studium rzeczywistej funkcji terenu 

obręb Kaczórki 

8.  jedyny teren 

w obrębie 

teren rolniczy, 

miejscami widoczna 

sukcesja wtórna, 

zabudowa 

zagrodowa/ formy 

tereny upraw polowych 

wyłączonych z zabudowy 

tereny łąk i pastwisk MN, 

R 

• dla terenu oznaczonego 

symbolem MN: minimalna 

powierzchnia biologicznie czynna 

– 60% działki budowlanej, 

ODDZIAŁYWANIE ZRÓŻNICOWANE 

 

słabe negatywne 

wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej 

na terenie dotąd niezainwestowanym, 
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ochrony przyrody: 

otulina 

Roztoczańskiego 

PN, obszar Natura 

2000 „Roztocze” 

PLB060012/ strefa 

uzdrowiskowa  C/ 

podobszar ochronny 

dla GZWP 407 – A 

minimalna powierzchnia nowo 

wydzielonej działki 1200 m2, 

• zakaz lokalizacji przedsięwzięć 

mogących zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko, z 

wyjątkiem urządzeń i obiektów 

infrastruktury technicznej 

i komunikacyjnej 

użytkowanym rolniczo (VI klasa 

bonitacyjna) tylko w pasie ok. 40 m od 

istniejącej drogi 

 

brak istotnego oddziaływania 

na pozostałym obszarze - teren z jednym 

budynkiem zabudowy zagrodowej oraz 

teren rolniczy, dla których utrzymuje się 

istniejące funkcje 

obręb Hutki Namule 

9.  obszar przylegający 

od strony 

południowej do 

drogi powiatowej, 

teren obejmujący 

działki nr: 425, 

426/1, 426/4–

426/7, 427, 650/1 

zabudowa wiejska, 

las/ formy ochrony 

przyrody: 

Krasnobrodzki PK, 

obszar Natura 2000 

„Roztocze” 

PLB060012/ strefa 

uzdrowiskowa - C/ 

podobszar ochronny 

dla GZWP 407 – A 

tereny przekształceń 

osadnictwa – zabudowa 

ekstensywna wiejska, 

lasy, tereny użytków 

zielonych 

tereny upraw polowych, 

tereny zabudowy 

letniskowej, zespoły 

zabudowy zagrodowej 

oraz jednorodzinnej, 

letniskowej i usługowej 

MN • dla terenu oznaczonego 

symbolem MN: minimalna 

powierzchnia biologicznie czynna 

– 60% działki budowlanej, 

minimalna powierzchnia nowo 

wydzielonej działki 1200 m2, 

• zakaz lokalizacji przedsięwzięć 

mogących zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko, z 

wyjątkiem urządzeń i obiektów 

infrastruktury technicznej i 

komunikacyjnej 

ODDZIAŁYWANIE SŁABE 

NEGATYWNE 

 

powiększenie obszaru częściowo 

zainwestowanego o nowe tereny 

mieszkaniowe, przy zachowaniu wysokiej 

powierzchni biologicznie czynnej, 

pomniejszenie niewielkich fragmentów 

terenów rolniczych (V i VI klasy 

bonitacyjnej), możliwa konieczność 

wycięcia części istniejących zadrzewień 

10.  teren wysunięty na 

zachód,  

przylegający od 

zachodu do drogi, 

obejmujący działki 

nr: 468–478 

las, zabudowa 

letniskowa/formy 

ochrony przyrody: 

Krasnobrodzki PK, 

obszar Natura 2000 

„Roztocze” 

PLB060012/ strefa 

uzdrowiskowa  

C/podobszar 

ochronny dla 

GZWP 407 – A 

lasy droga gminna, klasy 

„D” (projektowana), 

lasy 

ML • minimalna powierzchnia 

biologicznie czynna – 80% 

działki budowlanej, minimalna 

powierzchnia nowo wydzielonej 

działki 800  m2, 

• zakaz lokalizacji przedsięwzięć 

mogących zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko, z 

wyjątkiem urządzeń i obiektów 

infrastruktury technicznej i 

komunikacyjnej 

ODDZIAŁYWANIE SŁABE 

NEGATYWNE 

 

wprowadzenie zabudowy letniskowej na 

tereny leśne przy zachowaniu bardzo 

wysokiej powierzchni biologicznie 

czynnej, w sąsiedztwie terenu z istniejącą 

zabudową letniskową i w odległości ok. 

80 m od istniejącej zabudowy 

mieszkaniowej 

11.  teren na południe 

od drogi i zwartej 

zabudowy, 

obejmujący działki 

nr: 688/2, 691, 

692/2–692/4, 693–

695 

tereny rolne, 

z zauważalną 

sukcesją wtórną, 

las/formy ochrony 

przyrody: 

Krasnobrodzki PK, 

obszar Natura 2000 

„Roztocze” 

PLB060012/ strefa 

tereny rozwoju zabudowy 

wsi, tereny zabudowy 

wiejskiej, tereny upraw 

polowych wyłączonych 

z zabudowy 

zespoły zabudowy 

zagrodowej oraz 

jednorodzinnej, 

letniskowej i usługowej, 

tereny upraw polowych, 

tereny zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej, tereny 

rolnicze 

MN • dla terenu oznaczonego 

symbolem MN: minimalna 

powierzchnia biologicznie czynna 

– 60% działki budowlanej, 

minimalna powierzchnia nowo 

wydzielonej działki 1200 m2, 

• zakaz lokalizacji przedsięwzięć 

mogących zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko, z 

ODDZIAŁYWANIE SŁABE 

NEGATYWNE 

 

w stosunku do stanu rzeczywistego 

wprowadzenie zabudowy na terenach 

dotąd niezainwestowanych, na gruntach 

rolnych (klasy bonitacyjne IV–VI) oraz na 

obszarze leśnym, 
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uzdrowiskowa 

C/podobszar 

ochronny dla 

GZWP 407 – A 

wyjątkiem urządzeń i obiektów 

infrastruktury technicznej i 

komunikacyjnej 

w stosunku do ustaleń obowiązujących 

dokumentów planistycznych,  

wprowadzenie zabudowy na terenie 

częściowo przeznaczonym pod 

zainwestowanie (w części bezleśnej) - 

pomniejszenie terenów rolnych; 

w obowiązujących dokumentach nie 

wydzielono lasu 

obręb Wólka Husińska 

12.  obszar po 

zachodniej stronie 

drogi powiatowej, 

graniczący 

z południową 

granicą gminy 

rola, częściowo 

z  sukcesją wtórną, 

zadrzewienia, las, 

pojedyncza 

zabudowa 

mieszkaniowa 

jednorodzinna, 

droga powiatowa/ 

formy ochrony 

przyrody: 

Krasnobrodzki PK, 

obszar Natura 2000 

„Roztocze” 

PLB060012/ strefa 

uzdrowiskowa C/ 

podobszar ochronny 

dla GZWP 407 – A 

tereny upraw polowych 

wyłączonych z zabudowy, 

lasy, tereny zabudowy 

wiejskiej, droga 

powiatowa 

tereny zabudowy 

letniskowej, zespół 

zabudowy zagrodowej 

jednorodzinnej 

i usługowej (funkcja 

uzupełniająca – 

agroturystyka) 

MN • minimalna powierzchnia 

biologicznie czynna – 60% 

działki budowlanej, minimalna 

powierzchnia nowo wydzielonej 

działki 1200 m2, 

• zakaz lokalizacji przedsięwzięć 

mogących zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko, z 

wyjątkiem urządzeń i obiektów 

infrastruktury technicznej 

i komunikacyjnej 

 

ODDZIAŁYWANIE SŁABE 

NEGATYWNE 

 

powiększenie obszaru częściowo 

zainwestowanego o nowe tereny 

mieszkaniowe, przy zachowaniu wysokiej 

powierzchni biologicznie czynnej, 

pomniejszenie niewielkich fragmentów 

terenów rolniczych (V i VI klasy 

bonitacyjnej), możliwa konieczność 

wycięcia części istniejących zadrzewień, 

zmiana przeznaczenia wprowadzona 

w obowiązującym mpzp z zabudowy 

letniskowej na mieszkaniową, utrzymanie 

na części obszaru ustalonej funkcji 

13.  obszar na południe 

od drogi gminnej, 

teren obejmujący 

działki nr: 837–840 

las/ formy ochrony 

przyrody: 

Krasnobrodzki PK, 

obszar Natura 2000 

„Roztocze” 

PLB060012/ strefa 

uzdrowiskowa C/ 

podobszar ochronny 

dla GZWP 407 – A 

las lasy prywatne, tereny 

urządzeń odprowadzania 

i oczyszczania ścieków 

sanitarnych 

z odprowadzeniem 

oczyszczonych wód do 

gruntu - projektowana 

MN, 

ZL 

• dla terenu oznaczonego 

symbolem MN: minimalna 

powierzchnia biologicznie czynna 

– 60% działki budowlanej, 

minimalna powierzchnia nowo 

wydzielonej działki 1200 m2, 

• zakaz lokalizacji przedsięwzięć 

mogących zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko, z 

wyjątkiem urządzeń i obiektów 

infrastruktury technicznej 

i komunikacyjnej 

ODDZIAŁYWANIE ZRÓŻNICOWANE 

 

negatywne 

wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej 

na terenie dotąd niezainwestowanym 

zajętym przez pas leśny, sąsiadującym 

z drogą i istniejącymi zabudowaniami od 

strony północnej, konieczność likwidacji 

części lasu 

 

brak istotnego oddziaływania 

na pozostawionej pod funkcje leśne części 

terenu 

14.  obszar wysunięty 

najbardziej na 

północ 

tereny rolne, 

pojedyncza 

zabudowa 

tereny rozwoju zabudowy 

wsi, tereny zabudowy 

letniskowej 

ciągi pieszo-jezdne – 

projektowane, tereny 

MN • dla terenu oznaczonego 

symbolem MN: minimalna 

powierzchnia biologicznie czynna 

ODDZIAŁYWANIE SŁABE 

NEGATYWNE 
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mieszkaniowa 

jednorodzinna, 

zadrzewienia/formy 

ochrony przyrody: 

Krasnobrodzki PK, 

obszar Natura 2000 

„Roztocze” 

PLB060012/ strefa 

uzdrowiskowa 

C/podobszar 

ochronny dla 

GZWP 407 – A/ 

gleby III klasy 

bonitacyjnej 

zabudowy zagrodowej, 

tereny upraw polowych 

– 60% działki budowlanej, 

minimalna powierzchnia nowo 

wydzielonej działki 1200 m2, 

• zakaz lokalizacji przedsięwzięć 

mogących zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko, z 

wyjątkiem urządzeń i obiektów 

infrastruktury technicznej 

i komunikacyjnej 

w stosunku do stanu rzeczywistego 

powiększenie obszaru częściowo 

zainwestowanego o nowe tereny 

mieszkaniowe, przy zachowaniu wysokiej 

powierzchni biologicznie czynnej, 

pomniejszenie niewielkich fragmentów 

terenów rolniczych (V i VI klasy 

bonitacyjnej), 

 

zmiana przeznaczenia wprowadzona 

w obowiązującym studium z zabudowy 

letniskowej na mieszkaniową, utrzymanie 

na części obszaru ustalonej funkcji 

rozwoju zabudowy wsi 

15.  niezabudowany 

teren we 

wschodniej części 

obrębu, przy jego 

granicy 

rola, las/ formy 

ochrony przyrody: 

Krasnobrodzki PK, 

obszar Natura 2000 

„Roztocze” 

PLB060012/ strefa 

uzdrowiskowa 

C/podobszar 

ochronny dla 

GZWP 407 – A 

tereny upraw polowych 

wyłączonych z zabudowy, 

lasy, obszary wskazane do 

zalesienia 

tereny upraw polowych, 

lasy 

R, ZL  BRAK ISTOTNEGO 

ODDZIAŁYWANIA 

 

zachowanie stanu istniejącego 

16.  obszar we 

wschodniej części 

obrębu,  na północ 

od drogi 

tereny rolne, 

zabudowa 

zagrodowa 

rozproszona, 

zadrzewienia, 

las/formy ochrony 

przyrody: 

Krasnobrodzki PK, 

obszar Natura 2000 

„Roztocze” 

PLB060012/ strefa 

uzdrowiskowa 

C/podobszar 

ochronny dla 

GZWP 407 – A 

 

 

 

tereny obsługi rolnictwa, 

lasy, tereny upraw 

polowych wyłączonych z 

zabudowy, tereny 

rozproszonej zabudowy 

tereny zabudowy 

zagrodowej 

(rozproszone),  tereny 

upraw polowych, lasy 

R, ZL, 

RM 

• dla terenu oznaczonego 

symbolem RM:  minimalna 

powierzchnia biologicznie czynna 

– 50% działki budowlanej, 

minimalna powierzchnia nowo 

wydzielonej działki 1200 m2, 

• zakaz lokalizacji przedsięwzięć 

mogących zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko, z 

wyjątkiem urządzeń i obiektów 

infrastruktury technicznej i 

komunikacyjnej 

BRAK ISTOTNEGO 

ODDZIAŁYWANIA 

 

zachowanie stanu istniejącego 
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obręb Podklasztor 

17.  jedyny teren 

w obrębie, 

graniczący 

z rezerwatem 

„Święty Roch” 

las/ formy ochrony 

przyrody: 

Krasnobrodzki PK, 

obszar Natura 2000 

„Roztocze” 

PLB060012/ strefa 

uzdrowiskowa B 

tereny parku 

uzdrowiskowego, tereny 

użytków zielonych, lasy 

park uzdrowiskowy: 

rehabilitacyjno-

sportowy odnowy 

biologicznej 

ZP  ODDZIAŁYWANIE POZYTYWNE 

 

zachowanie cennych terenów leśnych 

obręb Krasnobród 

18.  obszar 

w zachodniej części 

obrębu, graniczący 

z rezerwatem 

„Święty Roch” 

las, pojedyncza 

zabudowa 

mieszkaniowa 

i letniskowa, 

kemping, pola 

uprawne, łąki, 

tereny rolne 

z zauwazalną 

sukcesją wtórną, 

zadrzewienia, park 

dinozaurów/formy 

ochrony przyrody: 

Krasnobrodzki PK, 

obszar Natura 2000 

„Roztocze” 

PLB060012/ strefa 

uzdrowiskowa A 

i B/ podobszar 

ochronny dla 

GZWP 407 – A, 

miejscami gleby III 

klasy bonitacyjnej 

obszary kształtowania 

dzielnicy uzdrowiskowej, 

tereny parku 

uzdrowiskowego, park 

„Dolina Rocha” – 

cichego wypoczynku, 

pensjonaty, projektowany 

dom zdrojowy, miejsca 

wypoczynku, park 

odnowy biologicznej 

z urządzeniami sportu, 

obszary wskazane do 

zalesienia, pijalnia wód 

leczniczych, promenady 

spacerowe, ścieżki dla 

terenoterapii 

i przyrodniczo-

dydaktyczne, zakład 

przyrodoleczniczy (I 

sanatorium dla dorosłych 

– I wariant) – adaptacja 

obiektów ośrodka 

wypoczynkowego, lasy 

 

usługi zdrowia i opieki 

społecznej – zarząd 

uzdrowiska z zespołem 

recepcyjno-usługowym, 

dom zdrojowy 

uzdrowiska, zabudowa 

pensjonatowa lub 

rezerwa terenu na 

powiększenie 

sanatorium z zakładem 

przyrodoleczniczym i 

basenem – 

projektowane, 

sanatorium z zakładem 

przyrodoleczniczym dla 

dorosłych, klub 

kuracjusza, park 

uzdrowiskowy cichego 

wypoczynku z główną 

promenadą pieszą, 

zieleń izolacyjna, usługi 

turystyczne – ośrodek 

wypoczynkowy lub 

zieleń izolacyjna w 

strefie wypoczynkowej 

uzdrowiska A2, ciągi 

pieszo-jezdne – 

projektowane, droga, 

tereny zabudowy 

usługowej 

i pensjonatowej, tereny 

Uz, 

MNz, 

ZP 

• dla terenu oznaczonego 

symbolem Uz: minimalna 

powierzchnia biologicznie czynna 

– 70% działki budowlanej, 

minimalna powierzchnia nowo 

wydzielonej działki 12000 m2, 

• w terenach oznaczonych 

symbolami MNz a 

zlokalizowanych przy drodze 

stanowiącej działkę ewidencyjną 

nr 2374 należy na etapie 

sporządzania planu miejscowego 

uwzględnić ciągłość przyrodniczą 

obszarów położonych na północ i 

południe od tych terenów poprzez 

zapewnienie możliwości migracji 

fauny w kierunku północ-

południe w formie korytarzy 

ekologicznych – duktów; dukty te 

powinny uwzględniać stan 

prawny gruntów i być terenami 

pozbawionymi jakiekolwiek 

zabudowy; 

• dla terenu oznaczonego 

symbolem MNz: minimalna 

powierzchnia biologicznie czynna 

– 75% działki budowlanej; 

minimalna powierzchnia nowo 

wydzielonej działki – 2500 m2; 

ogrodzenia w formie w pełni 

ażurowych przęseł lub 

żywopłotów; 

ODDZIAŁYWANIE ZRÓŻNICOWANE 

 

pozytywne 

zmiana przeznaczenia w obowiązujących 

dokumentach planistycznych: 

• na tzw. „okopisku” z obiektów 

sanatoryjnych na tereny zieleni 

naturalnej i lasów związane z ochroną 

uzdrowiska; 

• na tzw. „głodnym ogrodzie” z terenów 

parku odnowy biologicznej na tereny 

zieleni naturalnej i lasów związane 

z ochroną uzdrowiska; 

• obszary na zachód od terenów 

usługowych i mieszkaniowych 

w Dolinie Świętego Rocha na tereny 

zieleni naturalnej i lasów związane 

z ochroną uzdrowiska; 

zachowane zostają elementy środowiska 

przyrodniczego szczególnie cenne ze 

względu na sąsiedztwo rezerwatu przyrody 

„Święty Roch”, w formie zieleni naturalnej 

i lasów związane z ochroną uzdrowiska,  

 

oddziaływanie słabe negatywne 

 

obszary zabudowy mieszkaniowej i 

usługowej wyznaczone w pasie ok. 70 m 

od istniejącej drogi do kaplicy Św. Rocha 

w części południowej terenu analizy oraz 

tereny w części północnej, obejmujące 

istniejącą zabudowę mieszkaniową 
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zabudowy 

pensjonatowej 

 

• zakaz lokalizacji przedsięwzięć 

mogących zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko, z 

wyjątkiem urządzeń i obiektów 

infrastruktury technicznej 

i komunikacyjnej 

 

jednorodzinną, park dinozaurów, rolę oraz 

las; na skutek wprowadzenia ustaleń 

projektowanego dokumentu pod zabudowę 

zostaną przeznaczone tereny częściowo 

dotąd niezainwestowane, wykorzystywane 

jako szlaki migracyjne lokalnej fauny, 

pełniące funkcję korytarza 

przewietrzającego miasto oraz stanowiące 

linie spływu wód opadowych i 

roztopowych;  

 

w studium w celu ochrony powyższych 

elementów wprowadzono bardzo wysoki 

współczynnik powierzchni biologicznie 

czynnej oraz dużą powierzchnia nowo 

wydzielonych działek, dzięki czemu nie 

jest możliwe wprowadzenie intensywnej 

zabudowy; 

 

ponadto w dokumencie zastosowano 

rozwiązania mające na celu zachowanie 

drożności połączeń ekologicznych między 

zabudowaniami; pozostawiono 

powierzchnie niezabudowane pełniące 

funkcję korytarza przewietrzającego, 

uwzględniono kierunek spływu wód 

opadowych i roztopowych poprzez nakaz 

stosowania duktów niezabudowanych 

umożliwiających spływ wód; 

 

brak istotnego oddziaływania 

teren Uz w części północno-zachodniej - 

wprowadzone przeznaczenie umożliwia 

rozwój miasta w kierunku lecznictwa 

uzdrowiskowego i turystyki, w strefie 

ochrony uzdrowiskowej „A”; na 

większości terenu zachowana zostaje 

funkcja rzeczywista 

 

w dokumencie zachowane zostały zakazy 

określone Rozporządzeniem Nr 10 

Wojewody Lubelskiego z dnia 14 kwietnia 
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2005 r. w sprawie Krasnobrodzkiego Parku 

Krajobrazowego  

19.  teren w północno-

zachodniej części 

miasta, przy jego 

granicy 

łąki, częściowo 

z zauważalną 

sukcesją wtórną,  

zadrzewienia, 

budynki 

gospodarcze, las/ 

formy ochrony 

przyrody: 

Krasnobrodzki PK, 

obszar Natura 2000 

„Roztocze” 

PLB060012/ strefa 

uzdrowiskowa 

A/podobszar 

ochronny dla 

GZWP 407 – A 

sanatorium dla dzieci, 

obszary kształtowania 

dzielnicy uzdrowiskowej 

tereny usług z zielenią 

towarzyszącą – usługi 

zdrowia i opieki 

społecznej – sanatorium 

dla dzieci – 

projektowane, zieleń 

parkowa 

U • minimalna powierzchnia 

biologicznie czynna – 65% działki 

budowlanej, minimalna 

powierzchnia nowo wydzielonej 

działki 500 m2, 

• zakaz lokalizacji przedsięwzięć 

mogących zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko, z 

wyjątkiem urządzeń i obiektów 

infrastruktury technicznej 

i komunikacyjnej, 

 

BRAK ISTOTNEGO 

ODDZIAŁYWANIA 

 

w miejsce terenu związanego 

z działalnością uzdrowiskową, 

wyznaczonego w aktualnie 

obowiązujących dokumentach, zostaje 

wprowadzona zabudowa usługowa w tym 

usługi turystyczne, 

 

w dokumencie zachowane zostały zakazy 

określone Rozporządzeniem Nr 10 

Wojewody Lubelskiego z dnia 14 kwietnia 

2005 r. w sprawie Krasnobrodzkiego Parku 

Krajobrazowego  

20.  obszar przy 

akwenach wodnych 

w Krasnobrodzie, 

w 

środkowo- zachodn

iej części miasta, 

teren obejmujący 

działkę nr: 1220/2 

łąka, teren rolniczy, 

„dziki” parking, 

pojedyncza 

zabudowa, kanał 

i niewielkie 

rozlewisko/formy 

ochrony przyrody: 

Krasnobrodzki PK, 

obszar Natura 2000 

„Roztocze” 

PLB060012/ strefa 

uzdrowiskowa B/ 

podobszar ochronny 

dla GZWP 407 – A 

tereny upraw polowych 

wyłączonych z zabudowy 

zieleń parkowa, wody 

otwarte (rzeki, zbiorniki 

wodne) 

Uw • minimalna powierzchnia 

biologicznie czynna – 60% 

działki budowlanej, minimalna 

powierzchnia nowo wydzielonej 

działki 500 m2, 

• zakaz lokalizacji przedsięwzięć 

mogących zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko, z 

wyjątkiem urządzeń i obiektów 

infrastruktury technicznej i 

komunikacyjnej 

 

ODDZIAŁYWANIE SŁABE 

NEGATYWNE 

 

pod usługi z zakresu turystyki wodnej 

zostaje przeznaczony wąski pas zieleni 

przy rzece Wieprz w sąsiedztwie 

istniejących akwenów wodnych, 

pełniących funkcje rekreacyjne; 

przekształcony zostaje teren zajęty przez 

roślinność niską oraz wąski pas pola 

uprawnego, wprowadzenie usług z zakresu 

turystyki wodnej może przyczynić się do 

pomniejszenia powierzchni biologicznie 

czynnej na terenie o przeciętnych walorach 

przyrodniczych; 

 

w dokumencie zachowane zostały zakazy 

określone Rozporządzeniem Nr 10 

Wojewody Lubelskiego z dnia 14 kwietnia 

2005 r. w sprawie Krasnobrodzkiego Parku 

Krajobrazowego  

21.  obszar w północnej 

części miasta, 

graniczący 

z obrębem Grabnik 

mieszkaniowa 

jednorodzinna, 

zadrzewienia, łąki, 

tereny rolnicze, 

zespoły zabudowy 

jednorodzinnej, tereny 

upraw polowych 

wyłączonych z zabudowy, 

zespół zabudowy 

jednorodzinnej 

zagrodowej i usługowej, 

tereny rolne, zespół 

MN • minimalna powierzchnia 

biologicznie czynna – 60% 

działki budowlanej, minimalna 

ODDZIAŁYWANIE ZRÓŻNICOWANE 

 

brak istotnego oddziaływania 
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tereny urządzeń 

gazownictwa/formy 

ochrony przyrody: 

Krasnobrodzki PK, 

obszar Natura 2000 

„Roztocze” 

PLB060012/ strefa 

uzdrowiskowa B/ 

podobszar ochronny 

dla GZWP 407 – A 

tereny urządzeń 

gazownictwa 

zabudowy zagrodowej 

i jednorodzinnej, stacja 

redukcyjno-pomiarowa 

gazu ziemnego 

powierzchnia nowo wydzielonej 

działki 1200 m2, 

• zakaz lokalizacji przedsięwzięć 

mogących zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko, z 

wyjątkiem urządzeń i obiektów 

infrastruktury technicznej 

i komunikacyjnej 

na terenie oznaczonym symbolem IG 

(tereny infrastruktury technicznej) zostaje 

zachowana istniejąca funkcja 

 

oddziaływanie słabe negatywne 

na pozostałym obszarze oznaczonym 

symbolem MN: pod zabudowę zostają 

przeznaczone tereny rolnicze IV i V klasy 

bonitacyjnej oraz fragment lasu; na 

obszarze istnieje już pojedyncza zabudowa 

jednorodzinna, a obowiązujące dokumenty 

planistyczne częściowo przewidują 

zainwestowanie terenu, istnieje 

prawdopodobieństwo likwidacji części 

zadrzewień 

22.  niewielki teren 

w północnej części 

miasta, 

przylegający od 

strony południowej 

do drogi, 

obejmujący działkę 

nr: 259/1 

jeden budynek 

mieszkalny 

jednorodzinny, 

tereny rolnicze 

/formy ochrony 

przyrody: 

Krasnobrodzki PK, 

obszar Natura 2000 

„Roztocze” 

PLB060012/ strefa 

uzdrowiskowa B/ 

podobszar ochronny 

dla GZWP 407 – A 

tereny użytków zielonych, 

teren przekształceń 

osadnictwa – zabudowa 

ekstensywna miejska, 

tereny upraw polowych 

wyłączonych z zabudowy 

tereny użytków 

zielonych (łąki i 

pastwiska), zespół 

zabudowy zagrodowej 

i jednorodzinnej 

MN • dla terenu oznaczonego 

symbolem MN: minimalna 

powierzchnia biologicznie czynna 

– 60% działki budowlanej, 

minimalna powierzchnia nowo 

wydzielonej działki 1200 m2, 

• zakaz lokalizacji przedsięwzięć 

mogących zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko, z 

wyjątkiem urządzeń i obiektów 

infrastruktury technicznej 

i komunikacyjnej 

BRAK ISTOTNEGO 

ODDZIAŁYWANIA 

 

aktualizacja przeznaczenia terenu zgodnie 

ze stanem rzeczywistym, obszar częściowo 

zainwestowany, ubytek niewielkiej 

powierzchni rolniczej 

23.  niewielki obszar 

w centralnej części 

miasta na północ od 

drogi, teren 

obejmujący działkę 

nr: 390 

jeden budynek 

mieszkalny 

jednorodzinny/ 

formy ochrony 

przyrody: 

Krasnobrodzki PK, 

obszar Natura 2000 

„Roztocze” 

PLB060012/ strefa 

uzdrowiskowa B/ 

podobszar ochronny 

dla GZWP 407 – A 

tereny użytków zielonych ulice miejskie w ciągu 

dróg gminnych – 

projektowane,  tereny 

usług z zielenią 

towarzyszącą – usługi 

handlu – targowisko 

koszyczkowe, zespół 

zabudowy zagrodowej, 

jednorodzinnej 

i usługowej 

MN • dla terenu oznaczonego 

symbolem MN: minimalna 

powierzchnia biologicznie czynna 

– 60% działki budowlanej, 

minimalna powierzchnia nowo 

wydzielonej działki 1200 m2, 

• zakaz lokalizacji przedsięwzięć 

mogących zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko, z 

wyjątkiem urządzeń i obiektów 

infrastruktury technicznej 

i komunikacyjnej 

BRAK ISTOTNEGO 

ODDZIAŁYWANIA 

 

aktualizacja przeznaczenia terenu zgodnie 

ze stanem rzeczywistym 

24.  obszar w centralnej 

części miasta 

przylegający od 

zakłady usługowe, 

place składowe,  

stacja benzynowa, 

tereny użytków zielonych, 

tereny urządzeń obsługi 

tereny użytków 

zielonych (łąki i 

pastwiska), plac 

U • minimalna powierzchnia 

biologicznie czynna – 50% 

działki budowlanej, minimalna 

ODDZIAŁYWANIE ZRÓŻNICOWANE 

 

brak istotnego oddziaływania 
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strony północnej do 

drogi, teren 

obejmujący działki 

nr: 498-502 

łąka/formy ochrony 

przyrody: 

Krasnobrodzki PK, 

obszar Natura 2000 

„Roztocze” 

PLB060012/ strefa 

uzdrowiskowa 

B/podobszar 

ochronny dla 

GZWP 407 – A 

komunikacji (stacja 

paliw) 

składowy, drogi 

wewnętrzne pieszo-

jezdne, tereny obsługi 

komunikacji 

samochodowej – stacja 

paliw - CPN 

powierzchnia nowo wydzielonej 

działki 500 m2, 

• zakaz lokalizacji przedsięwzięć 

mogących zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko, z 

wyjątkiem urządzeń i obiektów 

infrastruktury technicznej 

i komunikacyjnej 

 

na obszarze aktualnie zainwestowanym, 

gdzie dokonana została aktualizacja 

przeznaczenia zgodnie z funkcją 

rzeczywistą 

 

oddziaływanie słabe negatywne 

na obszarze zajętym przez roślinność 

łąkową i rolę, dla którego wprowadzenie 

usług wiązać się będzie z ubytkiem 

powierzchni biologicznie czynnej; jest to 

teren o stosunkowo niskich walorach 

przyrodniczych 

25.  teren na północno-

wschodnim stoku 

góry Chełm 

nieużytkowane 

tereny rolnicze 

z zauważalną 

sukcesją 

wtórną/formy 

ochrony przyrody: 

Krasnobrodzki PK, 

obszar Natura 2000 

„Roztocze” 

PLB060012/ strefa 

uzdrowiskowa 

B/podobszar 

ochronny dla 

GZWP 407 – A 

tereny upraw polowych 

wyłączonych z zabudowy 

tereny rolne R  BRAK ISTOTNEGO 

ODDZIAŁYWANIA 

 

przeznaczenia terenu zgodnie ze stanem 

rzeczywistym 

26.  niewielki obszar we 

wschodniej części 

miasta, po 

północnej stronie 

drogi powiatowej 

łąka, krzewy, 

pojedyncze 

zadrzewienia/formy 

ochrony przyrody: 

Krasnobrodzki PK, 

obszar Natura 2000 

„Roztocze” 

PLB060012/ strefa 

uzdrowiskowa 

B/podobszar 

ochronny dla 

GZWP 407 – A 

tereny użytków zielonych, 

źródło 

tereny użytków 

zielonych (łąki i 

pastwiska) 

MN • dla terenu oznaczonego 

symbolem MN: minimalna 

powierzchnia biologicznie czynna 

– 60% działki budowlanej, 

minimalna powierzchnia nowo 

wydzielonej działki 1200 m2, 

• zakaz lokalizacji przedsięwzięć 

mogących zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko, z 

wyjątkiem urządzeń i obiektów 

infrastruktury technicznej 

i komunikacyjnej 

ODDZIAŁYWANIE SŁABE 

NEGATYWNE 

 

na cele budownictwa mieszkaniowego 

jednorodzinnego zostaje przeznaczony 

teren dotąd niezainwestowany, 

nieużytkowany rolniczo IV klasy 

bonitacyjnej, w sąsiedztwie istniejących 

zabudowań; w wyniku realizacji ustaleń 

studium zmniejszeniu ulegnie 

powierzchnia biologicznie czynna obszaru 

27.  niewielki obszar we 

wschodniej części 

miasta, na południe 

od drogi 

powiatowej 

sad, łąka/ formy 

ochrony przyrody: 

Krasnobrodzki PK, 

obszar Natura 2000 

„Roztocze” 

tereny upraw polowych 

wyłączonych z zabudowy 

tereny użytków 

zielonych (łąki i 

pastwiska) 

MN • dla terenu oznaczonego 

symbolem MN: minimalna 

powierzchnia biologicznie czynna 

– 60% działki budowlanej, 

ODDZIAŁYWANIE SŁABE 

NEGATYWNE 

 

na cele budownictwa mieszkaniowego 

jednorodzinnego zostaje przeznaczony 
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PLB060012/ strefa 

uzdrowiskowa 

B/podobszar 

ochronny dla 

GZWP 407 – A 

minimalna powierzchnia nowo 

wydzielonej działki 1200 m2, 

• zakaz lokalizacji przedsięwzięć 

mogących zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko, z 

wyjątkiem urządzeń i obiektów 

infrastruktury technicznej 

i komunikacyjnej 

 

teren dotąd niezainwestowany, rolniczy IV 

klasy bonitacyjnej, w sąsiedztwie 

istniejących zabudowań; w wyniku 

realizacji ustaleń studium zmniejszeniu 

ulegnie powierzchnia biologicznie czynna 

obszaru 

28.  teren wysunięty 

najbardziej na 

południe 

teren ośrodka 

wczasowego, obszar 

częściowo 

zadrzewiony / 

formy ochrony 

przyrody: 

Krasnobrodzki PK, 

obszar Natura 2000 

„Roztocze” 

PLB060012/ strefa 

uzdrowiskowa 

B/podobszar 

ochronny dla 

GZWP 407 – A 

lasy, tereny zabudowy 

letniskowej 

tereny zabudowy 

letniskowej, tereny 

leśne, obszary i tereny 

do zalesienia 

MN • dla terenu oznaczonego 

symbolem MN: minimalna 

powierzchnia biologicznie czynna 

– 60% działki budowlanej, 

minimalna powierzchnia nowo 

wydzielonej działki 1200 m2, 

• zakaz lokalizacji przedsięwzięć 

mogących zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko, z 

wyjątkiem urządzeń i obiektów 

infrastruktury technicznej 

i komunikacyjnej 

ODDZIAŁYWANIE SŁABE 

NEGATYWNE 

 

obszary częściowo zadrzewione 

przeznaczone w obowiązujących 

dokumentach na cele zabudowy 

letniskowej oraz na niewielkim fragmencie 

pod  las; zgodnie z ustaleniami 

projektowanej zmiany studium mają zostać 

przekształcone w kierunku zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, co może 

wiązać się z koniecznością usunięcia 

części istniejącego drzewostanu; jest to 

kontynuacja zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej miasta Krasnobród 

w kierunku południowym 

obręb Grabnik 

29.  obszar wysunięty 

najbardziej na 

południe, przy 

granicy z 

Krasnobrodem 

tereny rolne, 

miejscami 

z zauważalną 

sukcesją wtórną, 

zadrzewienia, las, 

pojedyncza 

zabudowa 

mieszkaniowa 

jednorodzinna oraz 

zagrodowa/ formy 

ochrony przyrody: 

Krasnobrodzki PK, 

obszar Natura 2000 

„Roztocze” 

PLB060012/strefa 

uzdrowiskowa C/ 

tereny upraw polowych 

wyłączonych z zabudowy, 

lasy, tereny rozwoju 

zabudowy wsi 

obszary i tereny do 

zalesienia, zabudowa 

jednorodzinna, lasy, 

droga gminna, klasy 

„D” (projektowana), 

tereny upraw polowych 

MN • dla terenu oznaczonego 

symbolem MN: minimalna 

powierzchnia biologicznie czynna 

– 60% działki budowlanej, 

minimalna powierzchnia nowo 

wydzielonej działki 1200 m2, 

• zakaz lokalizacji przedsięwzięć 

mogących zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko, 

z wyjątkiem urządzeń i obiektów 

infrastruktury technicznej 

i komunikacyjnej 

 

ODDZIAŁYWANIE 

ZRÓŻNICOWANE 

 

brak istotnego oddziaływania 

w części obejmującej istniejące 

zabudowania 

 

oddziaływanie słabe negatywne 

na obszarach dotąd niezainwestowanych, 

obejmujących grunty klasy III, dla których 

w obowiązujących dokumentach 

wyznaczono funkcje mieszkaniowe 

i pozostałe grunty klas niższych oraz 

tereny zadrzewione, z nasilającą się 

sukcesją wtórną 
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podobszar ochronny 

dla GZWP 407 – A/ 

gleby III klasy 

bonitacyjnej 

oddziaływanie negatywne 

w części zachodniej, obejmującej grunty 

rolne klasy III, dla których 

w obowiązujących dokumentach 

wyznaczono funkcję rolniczą; tereny 

lasów, dla których realizacja ustaleń 

projektowanego dokumentu może wiązać 

się z koniecznością usunięcia części 

istniejącego drzewostanu 

30.  teren przylegający 

od strony 

wschodniej do 

drogi, obejmujący 

działki nr: 207 - 

214 

tereny 

rolnicze/formy 

ochrony przyrody: 

obszar Natura 2000 

„Roztocze” 

PLB060012/ strefa 

uzdrowiskowa 

C/podobszar 

ochronny dla 

GZWP 407 – D, A; 

strefa ochrony 

pośredniej ujęcia 

wody/ klasa 

bonitacyjna gleb I-

III 

 

tereny upraw polowych 

wyłączonych z zabudowy 

tereny upraw polowych U • minimalna powierzchnia 

biologicznie czynna –45% działki 

budowlanej, minimalna 

powierzchnia nowo wydzielonej 

działki 2500 m2, 

• zakaz lokalizacji przedsięwzięć 

mogących zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko, 

z wyjątkiem urządzeń i obiektów 

infrastruktury technicznej 

i komunikacyjnej 

 

ODDZIAŁYWANIE  

NEGATYWNE 

 

przeznaczenie gruntów o wysokich klasach 

bonitacyjnych na cele nierolnicze; obszar 

niezainwestowany, oddalony od 

najbliższych istniejących terenów 

zabudowanych o ok. 200 m; część 

otwartego krajobrazu rolniczego 

 

31.  wąski pas terenu 

w centralnej części 

obrębu 

droga przebiegająca 

przez tereny 

rolnicze i las /formy 

ochrony przyrody: 

obszar Natura 2000 

„Roztocze” 

PLB060012/ strefa 

uzdrowiskowa C/ 

podobszar ochronny 

dla GZWP 407 – A, 

D, strefa ochrony 

pośredniej ujęcia 

wody 

lasy, tereny upraw 

polowych wyłączonych z 

zabudowy, tereny 

nieuciążliwych usług i 

przedsiębiorczości, tereny 

użytków zielonych 

przemysł, składy, 

rzemiosło przemysłowe 

– ekologiczne centrum 

przetwarzania rolno-

spożywczego 

(projektowane), tereny 

przemysłowo-składowe 

nieuciążliwe – 

projektowane, tereny 

upraw polowych, 

obszary i tereny do 

zalesienia, lasy, droga 

gminna klasy „L” 

(projektowana) 

 

KD  ODDZIAŁYWANIE SŁABE 

NEGATYWNE 

 

planowane utworzenie drogi dojazdowej 

do rozlewni wody w Grabniku, w celu 

odciążenia istniejącej drogi przebiegającej 

pomiędzy zabudowaniami wiejskimi, na 

północ od analizowanego terenu; zajęcie 

wąskiego pasa na granicy terenów rolnych 

i leśnych, niezainwestowanych 

32.  teren między 

zabudowaniami 

Grabnika 

pojedyncza 

zabudowa 

zagrodowa, łąka, 

tereny upraw polowych 

wyłączonych z zabudowy, 

zespół zabudowy 

zagrodowej oraz 

RM • minimalna powierzchnia 

biologicznie czynna – 50% 

działki budowlanej, minimalna 

BRAK ISTOTNEGO 

ODDZIAŁYWANIA 
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zadrzewienia, 

tereny rolne/formy 

ochrony przyrody: 

obszar Natura 2000 

„Roztocze” 

PLB060012/ strefa 

uzdrowiskowa 

C/podobszar 

ochronny dla 

GZWP 407 – B 

tereny zabudowy 

wiejskiej 

jednorodzinnej 

i usługowej 

powierzchnia nowo wydzielonej 

działki 1200 m2, 

• zakaz lokalizacji przedsięwzięć 

mogących zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko, z 

wyjątkiem urządzeń i obiektów 

infrastruktury technicznej 

i komunikacyjnej 

uzupełnienie terenów istniejącej zabudowy 

wiejskiej, powiększenie istniejącego 

obszaru zabudowy jednorodzinnej 

obręb Hutków 

33.  obszar wysunięty 

najbardziej na 

północ 

pojedyncza 

zabudowa 

zagrodowa 

i mieszkaniowa 

jednorodzinna, łąka, 

las/ podobszar 

ochronny dla 

GZWP 407 – A 

lasy, tereny upraw 

polowych wyłączonych z 

zabudowy 

zespół zabudowy 

zagrodowej oraz 

jednorodzinnej i 

usługowej, droga 

gminna klasy „L” 

(projektowana), 

zabudowa letniskowa, 

projektowana, tereny 

upraw polowych, lasy 

ML • minimalna powierzchnia 

biologicznie czynna – 80% 

działki budowlanej, minimalna 

powierzchnia nowo wydzielonej 

działki 800  m2, 

• zakaz lokalizacji przedsięwzięć 

mogących zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko, z 

wyjątkiem urządzeń i obiektów 

infrastruktury technicznej 

i komunikacyjnej 

ODDZIAŁYWANIE SŁABE 

NEGATYWNE 

 

zajęcie obszarów dotąd 

niezainwestowanych, z zachowaniem 

wysokiej powierzchni biologicznie czynnej 

34.  niewielki obszar 

wysunięty 

najbardziej na 

wschód, na północ 

od drogi gminnej 

teren zadrzewiony 

/podobszar 

ochronny dla 

GZWP 407 – A 

lasy lasy RM • minimalna powierzchnia 

biologicznie czynna – 50% 

działki budowlanej, minimalna 

powierzchnia nowo wydzielonej 

działki 1200 m2, 

• zakaz lokalizacji przedsięwzięć 

mogących zawsze znacząco 

oddziaływać na środ., 

z wyjątkiem urządzeń i obiektów 

inf..technicznej i komunikacyjnej 

ODDZIAŁYWANIE SŁABE 

NEGATYWNE 

 

zajęcie obszaru zadrzewionego dotąd 

niezainwestowanego, w pobliżu 

istniejących zabudowań wiejskich 

35.  niewielki teren 

przylegający od 

strony południowej 

do drogi gminnej, 

na zachód  od 

zwartej zabudowy 

Hutkowa 

pojedynczy 

budynek zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej/ 

podobszar ochronny 

dla GZWP 407 – A, 

B 

tereny upraw polowych 

wyłączonych z zabudowy 

tereny upraw polowych, 

zespół zabudowy 

zagrodowej oraz 

jednorodzinnej 

i usługowej 

RM • minimalna powierzchnia 

biologicznie czynna – 50% 

działki budowlanej, minimalna 

powierzchnia nowo wydzielonej 

działki 1200 m2, 

• zakaz lokalizacji przedsięwzięć 

mogących zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko, z 

wyjątkiem urządzeń i obiektów 

BRAK ISTOTNEGO 

ODDZIAŁYWANIA 

 

aktualizacja funkcji rzeczywistej 
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infrastruktury technicznej 

i komunikacyjnej 

36.  teren w centralnej 

części obrębu, na 

południe od 

istniejącej 

zabudowy 

Hutkowa, 

obejmujący  działki 

nr: 580 – 582,638 

budynek szkolny 

wraz zabudową 

towarzyszącą, 

boiskiem, tereny 

rolne, zadrzewienia/ 

podobszar ochronny 

dla GZWP 407 – B 

tereny upraw polowych 

wyłączonych z zabudowy, 

tereny zabudowy 

wiejskiej, tereny obsługi 

rolnictwa 

tereny zabudowy 

usługowej – usługi 

oświaty oraz 

komercyjne, zespół 

zabudowy zagrodowej 

oraz jednorodzinnej 

i usługowej, tereny 

upraw polowych 

PU • minimalna powierzchnia 

biologicznie czynna – 40% 

działki budowlanej, minimalna 

powierzchnia nowo wydzielonej 

działki 2000 m2 

• zakaz lokalizacji przedsięwzięć 

mogących zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko, z 

wyjątkiem urządzeń i obiektów 

infrastruktury technicznej 

i komunikacyjnej 

BRAK ISTOTNEGO 

ODDZIAŁYWANIA 

 

przekształcenie dotychczasowego 

użytkowania istniejących obiektów 

i całego terenu (szkoła) na tereny 

produkcyjno-usługowe 

37.  obszar wysunięty 

najbardziej na 

południe, dzielony 

drogą gruntową 

tereny rolne, pasy 

i grupy zadrzewień/ 

podobszar ochronny 

dla GZWP 407 – A, 

B 

tereny upraw polowych 

wyłączonych z zabudowy, 

obszary wskazane do 

zalesienia, lasy 

lasy, obszary i tereny do 

zalesienia, tereny upraw 

polowych, tereny dróg 

publicznych: KD – drogi 

powiatowe 

R, 

PUo 

• dla terenu oznaczonego 

symbolem PUo: minimalna 

powierzchnia biologicznie czynna 

– 40% działki budowlanej,  

• zakaz lokalizacji przedsięwzięć 

mogących zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko, z 

wyjątkiem urządzeń i obiektów 

infrastruktury technicznej 

i komunikacyjnej 

ODDZIAŁYWANIE  

ZRÓŻNICOWANE 

brak istotnego oddziaływania 

w części obejmującej istniejące tereny 

rolnicze, na których zostanie zachowana 

dotychczasowa funkcja (siedliska mogące 

stanowić miejsce rozrodu fauny polnej 

oraz żerowiska zwierząt leśnych, w tym 

ptaków szponiastych) – zachowana 

zostanie ciągłość ekologiczna pomiędzy 

kompleksami leśnymi 

 

oddziaływanie negatywne 

na obszarze oznaczonym PUo, 

wprowadzenie zabudowy usługowej w 

sąsiedztwie obszarów pełniących funkcje 

typowo ekologiczne może skutkować 

odstraszeniem fauny na skutek 

ewentualnego hałasu i wprowadzenia 

elementów antropogenicznych; zachowana 

jednak zostanie ciągłość ekologiczna 

pomiędzy kompleksami leśnymi dzięki 

pozostawieniu enklawy w południowej 

części terenu w obecnej formie 

 

teren rolniczy dotąd niezainwestowany, 

o wysokich klasach bonitacyjnych 

przeznaczony pod obiekty produkcyjne, 

składy, magazyny i usługi – możliwe 
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powstawanie obiektów dysharmonijnych 

w krajobrazie, rozpraszanie zabudowy 

obręb Majdan Wielki 

38.  niewielki obszar 

w  północno -

zachodniej części 

obrębu, 

przylegający do 

jego granicy 

pojedyncza 

zabudowa, 

zadrzewienia/formy 

ochrony przyrody: 

Krasnobrodzki PK, 

obszar Natura 2000 

„Roztocze” 

PLB060012 – strefa 

uzdrowiskowa C/ 

podobszar ochronny 

dla GZWP 407 – A 

tereny zabudowy 

wiejskiej 

zespół zabudowy 

zagrodowej oraz 

jednorodzinnej 

i usługowej (funkcja 

uzupełniająca – 

agroturystyka) 

MN • dla terenu oznaczonego 

symbolem MN: minimalna 

powierzchnia biologicznie 

czynna – 60% działki 

budowlanej, minimalna 

powierzchnia nowo wydzielonej 

działki 1200 m2, 

• zakaz lokalizacji przedsięwzięć 

mogących zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko, z 

wyjątkiem urządzeń i obiektów 

infrastruktury technicznej 

i komunikacyjnej 

ODDZIAŁYWANIE SŁABE 

NEGATYWNE 

 

obszar częściowo zadrzewiony, istnieje 

prawdopodobieństwo konieczności 

usunięcia części istniejących drzew; 

kontynuacja zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej w Majdanie Wielkim oraz 

Krasnobrodzie 

39.  obszar w północno 

zachodniej części 

obrębu, teren 

obejmujący działki 

nr: 2473/4 -2473/7, 

2479, 2480/4, 

2480/8 - 2480/11, , 

2483, 2484, 2486, 

3609-3621, 5782 

tereny zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

i zagrodowej, tereny 

rolne, 

zadrzewienia/formy 

ochrony przyrody: 

obszar Natura 2000 

„Roztocze” 

PLB060012/ strefa 

uzdrowiskowa C/ 

podobszar ochronny 

dla GZWP 407 – A 

tereny zabudowy 

wiejskiej, tereny upraw 

polowych wyłączonych z 

zabudowy 

tereny zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej, zespół 

zabudowy zagrodowej 

oraz jednorodzinnej 

i usługowej (funkcja 

uzupełniająca – 

agroturystyka), 

przemysł, składy, 

rzemiosło przemysłowe 

– zakład przemysłowy 

„Uniwersal Trading”, 

tereny upraw polowych, 

drogi wewnętrzne, ciągi 

pieszo-jezdne, tereny 

zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

MN • dla terenu oznaczonego 

symbolem MN: minimalna 

powierzchnia biologicznie 

czynna – 60% działki 

budowlanej, minimalna 

powierzchnia nowo wydzielonej 

działki 1200 m2, 

• zakaz lokalizacji przedsięwzięć 

mogących zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko, z 

wyjątkiem urządzeń i obiektów 

infrastruktury technicznej 

i komunikacyjnej 

 

ODDZIAŁYWANIE ZRÓŻNICOWANE 

 

brak istotnego oddziaływania 

na terenach istniejących zabudowań 

wiejskich 

 

oddziaływanie słabe negatywne 

na pozostałym obszarze częściowo 

użytkowanym rolniczo a częściowo 

nieużytkowanym z postępującą sukcesją 

roślinności, zmniejszeniu ulegnie 

powierzchnia biologicznie czynna; 

kontynuacja zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej w Majdanie Wielkim 

40.  obszar w północnej 

części obrębu, 

przylegający od 

strony południowej 

do drogi 

powiatowej, teren 

obejmujący działki 

nr: 2754/1, 2755, 

las, pojedyncza 

zabudowa 

mieszkaniowa 

jednorodzinna, teren 

w sąsiedztwie 

istniejącej 

zabudowy wiejskiej/ 

formy ochrony 

lasy, tereny upraw 

polowych wyłączonych 

z zabudowy 

zespół zabudowy 

zagrodowej oraz 

jednorodzinnej i 

usługowej (funkcja 

uzupełniająca – 

agroturystyka), lasy 

MN • dla terenu oznaczonego 

symbolem MN: minimalna 

powierzchnia biologicznie 

czynna – 60% działki 

budowlanej, minimalna 

powierzchnia nowo wydzielonej 

działki 1200 m2, 

ODDZIAŁYWANIE NEGATYWNE 

 

wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej na 

terenie dotąd niezainwestowanym zajętym 

przez pas leśny, w sąsiedztwie istniejącej 

zabudowy wiejskiej; konieczność likwidacji 

części zadrzewień 
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2756, 2912–2914, 

2690, 2693 

przyrody: obszar 

Natura 2000 

„Roztocze” 

PLB060012/ strefa 

uzdrowiskowa C/ 

podobszar ochronny 

dla GZWP 407 – A 

• zakaz lokalizacji przedsięwzięć 

mogących zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko, z 

wyjątkiem urządzeń i obiektów 

infrastruktury technicznej 

i komunikacyjnej 

41.  niewielki obszar 

w północnej części 

obrębu, 

przylegający od 

strony północnej do 

drogi powiatowej, 

teren obejmujący 

działkę nr 470/3 

łąka, zadrzewienia, 

teren w sąsiedztwie 

istniejącej 

zabudowy 

wiejskiej/formy 

ochrony przyrody: 

obszar Natura 2000 

„Roztocze” 

PLB060012/strefa 

uzdrowiskowa C/ 

podobszar ochronny 

dla GZWP 407 – A 

lasy, tereny upraw 

polowych wyłączonych 

z zabudowy, tereny 

zabudowy wiejskiej 

lasy, tereny upraw 

polowych 

MN • dla terenu oznaczonego 

symbolem MN: minimalna 

powierzchnia biologicznie 

czynna – 60% działki 

budowlanej, minimalna 

powierzchnia nowo wydzielonej 

działki 1200 m2, 

• zakaz lokalizacji przedsięwzięć 

mogących zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko, z 

wyjątkiem urządzeń i obiektów 

infrastruktury technicznej 

i komunikacyjnej 

BRAK ISTOTNEGO ODDZIAŁYWANIA 

 

wąski pas nieużytkowany rolniczo, 

pomiędzy istniejącymi zabudowaniami 

wiejskimi, z niskimi walorami 

przyrodniczymi 

42.  obszar graniczący 

z rzeką Wieprz 

w centralnej części 

zabudowy Majdanu 

Wielkiego 

pastwisko, łąka, las, 

przy południowej 

granicy zabudowa 

wiejska , wzdłuż 

Wieprza / pas terenu  

zagrożony 

powodzią/ formy 

ochrony przyrody: 

obszar Natura 2000 

„Roztocze” 

PLB060012/ strefa 

uzdrowiskowa C/ 

podobszar ochronny 

dla GZWP 407 – A 

lasy prywatne, tereny 

użytków zielonych, tereny 

zabudowy wiejskiej 

 

lasy prywatne, tereny 

łąk i pastwisk, zespoły 

zabudowy zagrodowej 

oraz jednorodzinnej 

i usługowej (funkcja 

uzupełniająca – 

agroturystyka). 

 

R, ZL, 

U 

• dla terenu oznaczonego 

symbolem U: minimalna 

powierzchnia biologicznie 

czynna – 45% działki 

budowlanej, minimalna 

powierzchnia nowo wydzielonej 

działki 2500 m2, 

• zakaz lokalizacji przedsięwzięć 

mogących zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko, z 

wyjątkiem urządzeń i obiektów 

infrastruktury technicznej 

i komunikacyjnej 

 

ODDZIAŁYWANIE ZRÓŻNICOWANE 

pozytywne 

dla części zlokalizowanej wzdłuż koryta 

rzeki Wieprz, utrzymanie drożności 

korytarza ekologicznego o znaczeniu 

lokalnym 

 

brak istotnego oddziaływania 

w części obejmującej istniejące 

zadrzewienia, wskazane do zachowania 

oraz istniejące zabudowania 

 

słabe negatywne 

na terenie dotąd niezainwestowanym, 

zadrzewionym, gdzie istnieje 

prawdopodobieństwo konieczności 

wycięcia części drzew 

 

43.  niewielki teren 

w pobliżu central-

nej części 

zabudowy Majdanu 

Wielkiego, na 

zadrzewienia, 

zabudowa 

mieszkaniowa 

jednorodzinna 

(chata wiejska) 

lasy, tereny upraw 

polowych wyłączonych 

z zabudowy, tereny 

użytków zielonych 

 

tereny usług – usługi 

handlu, usługi rzemiosła 

nieuciążliwego, tereny 

usług komercyjnych - 

projektowane 

MN • dla terenu oznaczonego 

symbolem MN: minimalna pow. 

biol. czynna – 60% działki 

budowlanej, minimalna pow. 

ODDZIAŁYWANIE ZRÓŻNICOWANE 

 

brak istotnego oddziaływania 

w części obejmującej istniejący budynek 
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południe od drogi 

powiatowej 

/formy ochrony 

przyrody: obszar 

Natura 2000 

„Roztocze” 

PLB060012/ strefa 

uzdrowiskowa C/ 

podobszar ochronny 

dla GZWP 407 – A 

nowo wydzielonej działki 

1200 m2, 

• zakaz lokalizacji przedsięwzięć 

mogących zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko, z 

wyjątkiem urządzeń i obiektów 

infrastruktury technicznej 

i komunikacyjnej 

słabe negatywne 

na terenie dotąd niezainwestowanym, 

zadrzewionym, gdzie istnieje 

prawdopodobieństwo konieczności 

wycięcia części drzew 

 

44.  obszar we 

wschodniej części 

przysiółku Borki 

tereny rolne, 

las/formy ochrony 

przyrody: 

Krasnobrodzki PK, 

obszar Natura 2000 

„Roztocze” 

PLB060012/ strefa 

uzdrowiskowa C/ 

podobszar ochronny 

dla GZWP 407 – A 

lasy, obszary wskazane do 

zalesienia 

lasy, tereny upraw 

polowych wyłączonych 

z zabudowy, tereny 

rezerwowane pod 

przemysł i składy 

(nieuciążliwe) 

U • minimalna powierzchnia 

biologicznie czynna – 45% 

działki budowlanej, minimalna 

powierzchnia nowo wydzielonej 

działki 2500 m2, 

• zakaz lokalizacji przedsięwzięć 

mogących zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko, z 

wyjątkiem urządzeń i obiektów 

infrastruktury technicznej 

i komunikacyjnej 

ODDZIAŁYWANIE NEGATYWNE 

 

wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej na 

terenie dotąd niezainwestowanym 

częściowo zajętym przez las a częściowo 

przez rolę w sąsiedztwie istniejących 

kompleksów leśnych i terenów 

użytkowanych rolniczo, konieczność 

likwidacji części zadrzewień 

45.  obszar 

w zachodniej części 

przysiółku Borki 

zabudowa 

letniskowa oraz 

zagrodowa, łąki, 

tereny rolne, 

zadrzewienia /formy 

ochrony przyrody: 

Krasnobrodzki PK, 

obszary Natura 

2000 „Roztocze” 

PLB060012/ strefa 

uzdrowiskowa C/ 

podobszar ochronny 

dla GZWP 407 – A 

tereny przekształceń 

osadnictwa – zabudowa 

ekstensywna wiejska, , 

tereny użytków zielonych, 

lasy, tereny upraw 

polowych wyłączonych 

z zabudowy, tereny 

zabudowy wiejskiej 

lasy, zespół zabudowy 

zagrodowej oraz 

jednorodzinnej 

i usługowej, tereny 

upraw polowych 

MN • dla terenu oznaczonego 

symbolem MN: minimalna 

powierzchnia biologicznie 

czynna – 60% działki 

budowlanej, minimalna 

powierzchnia nowo wydzielonej 

działki 1200 m2, 

• zakaz lokalizacji przedsięwzięć 

mogących zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko, z 

wyjątkiem urządzeń i obiektów 

infrastruktury technicznej 

i komunikacyjnej 

ODDZIAŁYWANIE ZRÓŻNICOWANE 

 

brak istotnego oddziaływania 

w części obejmującej istniejące 

zabudowania 

 

słabe negatywne 

na terenie dotąd niezainwestowanym 

rolniczym - pomniejszenie powierzchni 

biologicznie czynnej 

 

obręb Majdan Mały 

46.  dwa tereny na 

północny-wschód 

od zabudowań 

wiejskich 

w Majdanie 

Małym, dzielone 

drogą gminną 

boisko, zabudowa 

usługowa, łąka, w 

części z zauważalną 

sukcesją wtórną, 

zadrzewienia przy 

północnej 

granicy/formy 

ochrony przyrody: 

obszar Natura 2000 

tereny użytków zielonych lasy, tereny łąk i 

pastwisk, zespoły 

zabudowy rolniczej oraz 

jednorodzinnej, 

letniskowej i usługowej, 

tereny upraw polowych, 

tereny usług 

U • minimalna powierzchnia 

biologicznie czynna – 45% 

działki budowlanej, minimalna 

powierzchnia nowo wydzielonej 

działki 2500 m2, 

• zakaz lokalizacji przedsięwzięć 

mogących zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko, z 

wyjątkiem urządzeń i obiektów 

ODDZIAŁYWANIE ZRÓZNICOWANE 

 

brak istotnego oddziaływania 

w części obejmującej istniejące 

zabudowania 

 

słabe negatywne 

na terenie dotąd niezainwestowanym, 

w sąsiedztwie istniejących zabudowań - 
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„Roztocze” 

PLB060012/ strefa 

uzdrowiskowa C/ 

podobszar ochronny 

dla GZWP 407 – A 

infrastruktury technicznej 

i komunikacyjnej 

pomniejszenie powierzchni biologicznie 

czynnej 

 

47.  obszar na południe 

od zabudowań 

wiejskich 

w Majdanie Małym 

łąka, w części 

z zauważalną 

sukcesją wtórną, na 

południu las/formy 

ochrony przyrody: 

obszar Natura 2000 

„Roztocze” 

PLB060012/strefa 

uzdrowiskowa C/ 

podobszar ochronny 

dla GZWP 407 – A 

tereny upraw polowych 

wyłączonych z zabudowy, 

tereny użytków zielonych, 

lasy, 

zespoły zabudowy 

rolniczej oraz 

jednorodzinnej, 

letniskowej i usługowej, 

zabudowa letniskowa - 

projektowana, tereny 

upraw polowych 

U • minimalna powierzchnia 

biologicznie czynna – 45% 

działki budowlanej, minimalna 

powierzchnia nowo wydzielonej 

działki 2500 m2, 

• zakaz lokalizacji przedsięwzięć 

mogących zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko, z 

wyjątkiem urządzeń i obiektów 

infrastruktury technicznej 

i komunikacyjnej 

ODDZIAŁYWANIE SŁABE 

NEGATYWNE 

zajecie terenów dotąd niezainwestowanych, 

w sąsiedztwie istniejących zabudowań - 

pomniejszenie powierzchni biologicznie 

czynnej 

 

obręb Zielone 

48.  obszar wysunięty 

najbardziej na 

zachód 

tereny rolne, 

las/formy ochrony 

przyrody: 

Krasnobrodzki PK, 

obszar Natura 2000 

„Roztocze” 

PLB060012/ strefa 

uzdrowiskowa C/ 

podobszar ochronny 

dla GZWP 407 – B 

lasy, tereny upraw 

polowych wyłączonych 

z zabudowy 

tereny upraw polowych MN, 

ZL 

• dla terenu oznaczonego 

symbolem MN: minimalna 

powierzchnia biologicznie 

czynna – 60% działki 

budowlanej, minimalna 

powierzchnia nowo wydzielonej 

działki 1200 m2, 

• zakaz lokalizacji przedsięwzięć 

mogących zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko, z 

wyjątkiem urządzeń i obiektów 

infrastruktury technicznej 

i komunikacyjnej 

ODDZIAŁYWANIE ZRÓŻNICOWANE 

 

pozytywne 

w części, w której na cele leśne zostają 

przeznaczone istniejące zadrzewienia oraz 

grunty o niskich klasach bonitacyjnych 

 

słabe negatywne 

w części przeznaczonej pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną na obszarze 

dotąd niezainwestowanym, częściowo 

zadrzewionym, w nieznacznej odległości od 

istniejących zabudowań wiejskich - 

prawdopodobieństwo konieczności 

wycięcia części drzew 

49.  obszar w okolicach 

centralnej części 

zabudowań 

wiejskich 

Zielonego 

zabudowa 

zagrodowa, 

jednorodzinna, 

tereny rolne, łąka, 

w części z 

zauważalną 

sukcesją wtórną 

/formy ochrony 

przyrody: 

Krasnobrodzki PK, 

tereny zabudowy 

wiejskiej, tereny upraw 

polowych wyłączonych z 

zabudowy 

tereny upraw polowych, 

tereny zabudowy 

letniskowej, 

projektowane, ciągi 

pieszo-jezdne 

(projektowane), zespół 

zabudowy zagrodowej 

oraz jednorodzinnej 

i usługowej, tereny łąk 

i pastwisk 

U, 

MN 

• dla terenu oznaczonego 

symbolem U: minimalna 

powierzchnia biologicznie 

czynna – 45% działki 

budowlanej, minimalna 

powierzchnia nowo wydzielonej 

działki 2500 m2, 

• dla terenu oznaczonego 

symbolem MN: minimalna 

powierzchnia biologicznie 

ODDZIAŁYWANIE ZRÓZNICOWANE 

 

brak istotnego oddziaływania 

w części obejmującej istniejące 

zabudowania 

 

słabe negatywne 

na terenie dotąd niezainwestowanym, 

w sąsiedztwie istniejących zabudowań - 
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obszar Natura 2000 

„Roztocze” 

PLB060012/ strefa 

uzdrowiskowa C/ 

podobszar ochronny 

dla GZWP 407 – A 

czynna – 60% działki 

budowlanej, minimalna 

powierzchnia nowo wydzielonej 

działki 1200 m2, 

• zakaz lokalizacji przedsięwzięć 

mogących zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko, z 

wyjątkiem urządzeń i obiektów 

infrastruktury technicznej 

i komunikacyjnej 

pomniejszenie powierzchni biologicznie 

czynnej 

 

50.  teren we 

wschodniej części 

obrębu, na północ 

drogi powiatowej 

las, łąka/ formy 

ochrony przyrody: 

Krasnobrodzki PK, 

obszar Natura 2000 

„Roztocze” 

PLB060012/ strefa 

uzdrowiskowa 

C/podobszar 

ochronny dla 

GZWP 407 – A 

lasy, tereny upraw 

polowych wyłączonych z 

zabudowy, obszary 

wskazane do zalesienia 

lasy, tereny upraw 

polowych, obszary i 

tereny do zalesienia 

ZL, 

MN 

• dla terenu oznaczonego 

symbolem MN: minimalna 

powierzchnia biologicznie 

czynna – 60% działki 

budowlanej, minimalna 

powierzchnia nowo wydzielonej 

działki 1200 m2, 

• zakaz lokalizacji przedsięwzięć 

mogących zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko, z 

wyjątkiem urządzeń i obiektów 

infrastruktury technicznej 

i komunikacyjnej 

ODDZIAŁYWANIE ZRÓZNICOWANE 

 

słabe negatywne 

na terenie dotąd niezainwestowanym, 

w sąsiedztwie istniejących zabudowań - 

pomniejszenie powierzchni biologicznie 

czynnej 

 

brak istotnego oddziaływania 

na pozostawionej pod funkcje leśne części 

terenu 
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11.2. Ocena oddziaływania ustaleń projektowanego dokumentu na poszczególne 

komponenty środowiska 

Zgodnie z art. 51. ust. 2. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

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

o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 t.j.) w prognozie oceniono 

wpływ ustaleń zmiany studium na zdrowie ludzi oraz poszczególne komponenty środowiska 

t.j.: rośliny, zwierzęta, bioróżnorodność, obszary chronione (w tym obszar Natura 2000), 

walory krajobrazowe, powierzchnie ziemi, wody podziemne i powierzchniowe, powietrze, 

klimat, zasoby naturalne oraz zabytki i dobra materialne. 

Oddziaływanie na ludzi 

O znaczącym oddziaływaniu na środowisko (zdrowie ludzi) można mówić w sytuacji, 

gdy przekraczane są standardy emisyjne oraz dopuszczalne normy hałasu.  

Bezpośredni, ale krótkoterminowy lub chwilowy charakter może mieć uciążliwość 

akustyczna związana z fazą budowy obiektów na terenach przeznaczonych pod 

zainwestowanie. Chwilowe natężenie hałasu może mieć również miejsce w trakcie trwania 

dostaw i odbiorów towarów na obszarach zabudowy usługowej. Będzie to oddziaływanie 

o znaczeniu lokalnym. Może ono być skumulowane ze wzrostem natężenia ruchu 

samochodowego, na drogach, przy których zlokalizowana jest istniejąca i projektowana 

zabudowa mieszkaniowa, na skutek zwiększenia ilości budynków oraz stale rosnącej liczby 

samochodów. Nie planuje się budowy nowych dróg o dużym natężeniu ruchu. Oznacza to, że 

potencjalne zwiększenie uciążliwości związanej z hałasem będzie prawdopodobnie mało 

znaczące. 

Oddziaływanie na rośliny, zwierzęta oraz różnorodność biologiczną 

W miejscu powstawania nowych obiektów na terenie dotychczas niezabudowanym 

nastąpi lokalne, bezpośrednie i długoterminowe lub stałe zubożenie lub zlikwidowanie 

istniejącej roślinności. Zmniejszeniu ulegnie powierzchnia biologicznie czynna. Na niektórych 

obszarach, w wyniku wprowadzenia zabudowy, zaistnieje konieczność usunięcia części 

drzewostanów (pojedyncze tereny w obrębach: Potok Senderki, Krasnobród, Hutki Namule, 

Majdan Wielki, Hutków, Wólka Husińska – tab. 5). Dla cennych pod kątem florystycznym 

terenów, sąsiadujących z rezerwatem „Święty Roch”, w projekcie zmiany studium 

wprowadzono korzystne, z punktu widzenia ochrony przyrody, wskaźniki zabudowy, nie 

dopuszczając tym samym do gęstego zasiedlenia obszaru. Dzięki ustaleniu wysokich 

powierzchni biologicznie czynnych, możliwe będzie zachowanie w dużym stopniu istniejącej 

roślinności.  

W projektowanym dokumencie, tereny będące częścią większych kompleksów leśnych 

przy rezerwacie, włączono do obszarów zieleni naturalnej i lasów związanych z ochroną 

uzdrowiska. Przeznaczenie to chroni istniejące siedliska leśne przed ich likwidacją 

i jednocześnie umożliwia rozwój działalności uzdrowiskowej Krasnobrodu. Działanie takie 

można uznać za pozytywne, długoterminowe, bezpośrednie oraz skumulowane 

z przeznaczeniami na tereny leśne obszarów sąsiadujących z przedmiotowymi obszarami.   
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W wyniku realizacji ustaleń zmiany studium, na terenach, na których zaistnieje 

konieczność usunięcia części drzewostanów oraz ogrodzenia działek, może dojść do utraty bądź 

przekształcenia siedlisk zwierząt. Gmina Krasnobród cechuje się jednak wysokim 

współczynnikiem lesistości, zatem fauna związana z terenami leśnymi i zadrzewionymi, na 

obszarach przeznaczonych do zainwestowania, może rozwijać się na powierzchniach 

o zbliżonych cechach siedliskowych, w pobliżu dotychczasowych miejsc bytowania. Niemniej 

jednak utratę istniejących siedlisk zwierząt, na skutek wprowadzenia zabudowy, ocenia się jako 

działanie negatywne, pośrednie, długoterminowe, o znaczeniu lokalnym. Ze względu na 

niewielkie obszarowo ubytki powierzchni leśnych i zadrzewionych w różnych częściach 

gminy, w zmianie studium wprowadzono stosunkowo duże tereny zieleni naturalnej i lasów 

związane z ochroną uzdrowiska (ZP),  które mogą stanowić kompensację przyrodniczą dla 

siedlisk, na których zaistnieje konieczność wycinki drzewostanu. 

Zagrożeniem dla fauny może być także ruch turystyczny, który koncentruje się 

zwłaszcza w okolicach rezerwatu „Święty Roch” i związany jest zarówno z turystyką 

krajoznawczą jak i pielgrzymkową, a także z działalnością uzdrowiskową miasta. Na obszarach 

graniczących z rezerwatem, objętych zmianą studium, wyznaczone zostały strefy 

uzdrowiskowe „A” oraz „B”. W procesie analizy uwarunkowań ekofizjograficznych oraz 

potrzeb gospodarczych i uzdrowiskowych gminy, wypracowano kierunki zagospodarowania 

przestrzennego tego obszaru, będące kompromisem pomiędzy koniecznością ochrony przyrody 

a działalnością rozwojową miasta i uzdrowiska. 

Na terenie gminy dopuszczona została lokalizacja inwestycji fotowoltaicznych 

i biogazowni (zbocze Góry Chełm w Krasnobrodzie oraz obszar na południu obrębu Hutków). 

Duże połacie paneli fotowoltaicznych lokalizowane w krajobrazie otwartym, mogą negatywnie 

oddziaływać na zasoby środowiska (przede wszystkim rośliny, zwierzęta, siedliska i krajobraz). 

Oddziaływanie w fazie realizacji, to przede wszystkim wzrost emisji zanieczyszczeń do 

środowiska w postaci pyłów oraz hałasu, powstających w wyniku prowadzenia robót i pracy 

sprzętu budowlanego. Są to działania krótkotrwałe, o niskim natężeniu i ustąpią po zakończeniu 

prac. W fazie eksploatacji elektrownia fotowoltaiczna nie będzie źródłem hałasu i 

zanieczyszczeń emitowanych do środowiska, może jednak odstraszać ptaki przez duże 

odbijające światło powierzchnie. W inwentaryzacji ptaków, przeprowadzonej przez LTO na 

obszarze Natura 2000 „Roztocze” i w jego sąsiedztwie, na planowanych pod instalacje 

fotowoltaiczne obszarach oraz w ich bezpośrednim otoczeniu, nie stwierdzono występowania 

gatunków ptaków, będących przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000. W pobliżu 

planowanej elektrowni w Krasnobrodzie zaobserwowano bociana białego oraz derkacza, 

natomiast w okolicach projektowanych OZE w Hutkowie – dzięcioła czarnego.  

Oddziaływanie na cele i przedmioty ochrony obszarów Natura 2000  

Tereny wysunięte na zachód obrębu Potok Senderki znajdują się w pobliżu obszaru 

Natura 2000 „Sztolnie w Senderkach” PLH060020. Analizowane powierzchnie przy 

rezerwacie, w obrębach Krasnobród i Podklasztor, graniczą z obszarem Natura 2000 „Święty 

Roch” PLH060022. Większa część terenów objętych analizą zlokalizowana jest w zasięgu 

obszaru Natura 2000 „Roztocze” PLB060012.  
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Nie przewiduje się, aby ustalenia projektowanego dokumentu miały jakikolwiek wpływ 

na przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 „Sztolnie w Senderkach”, którym są gatunki 

z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG z oceną ogólną A, B lub C wymienione 

w Standardowym Formularzu Danych nocek Bechsteina, nocek łydko włosy, nocek duży oraz 

mopek. 

Nie przewiduje się również negatywnego wpływu na przedmiot ochrony obszaru Natura 

2000 „Święty Roch”, którym są typy siedlisk przyrodniczych z oceną ogólną A, B lub C 

wymienione w Standardowym Formularzu Danych: wyżynny jodłowy bór mieszany 

(Abietetum polonicum) oraz żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-

Fagenion). Na terenie analizy, graniczącym z obszarem Natura 2000 wyznaczono kierunki 

sprzyjające ochronie istniejących zbiorowisk leśnych, poprzez wskazanie dużych terenów 

zieleni naturalnej i lasów związane z ochroną uzdrowiska oraz ustalenie wysokich udziałów 

terenów czynnych biologicznie, a także niedopuszczenie do lokalizacji zwartej, gęstej 

zabudowy. W projekcie zmiany studium wykluczono zagospodarowanie tego terenu w formie 

zabudowy letniskowej. Dopuszczono jedynie (na części obszaru) w ograniczonym zakresie 

możliwość lokalizacji usług w tym usług turystycznych. Zagrożenie ze strony turystyki może 

zaistnieć przede wszystkim w sytuacji niedostosowania się turystów do obowiązujących 

przepisów prawa, w tym poruszania po niewyznaczonych szlakach na terenie rezerwatu, 

nielegalnego pozyskiwania roślin i grzybów oraz zaśmiecania. 

 

Nie przewiduje się negatywnego wpływu na przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 

„Roztocze”, którym są gatunki ptaków wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 

79/409/EWG z oceną ogólną A, B lub C wymienione w Standardowym Formularzu Danych: 

bączek, bocian czarny, bocian biały, podgorzałka, trzmielojad, orlik krzykliwy, derkacz, 

rybitwa rzeczna, rybitwa białowąsa, puchacz, puszczyk uralski, lelek zwyczajny, dzięcioł 

zielonosiwy, dzięcioł czarny, dzięcioł białogrzbiety, jarzębatka, muchówka mała, muchołówka 

białoszyja, gąsiorek, dzięcioł białoszyi, gołąb siniak oraz pliszka górska. 

W lasach na południe od analizowanych obszarów w obrębie Potok Senderki, w ramach 

badań LTO, zinwentaryzowano lelka. Przeznaczenie obszarów analizy z tej części gminy, pod 

funkcje określone w projekcie zmiany studium nie wpłynie na liczebność tego gatunku ani na 

zajmowane przez niego siedlisko. Skrajnie południowa część obszaru graniczącego 

z rezerwatem, stanowi areał bytowania trzmielojada. Jest to teren przeznaczony pod zieleń 

naturalną i lasy związane z ochroną uzdrowiska, zatem nie przewiduje się znaczącego 

przekształcenia obecnego stanu zagospodarowania i zmiany siedliska tego gatunku. W 

okolicach akwenów wodnych w Hutkach i Krasnobrodzie, w niewielkiej odległości od 

analizowanych terenów, występują błotniak stawowy, zielonka oraz bączek.  Ustalenia projektu 

zmiany studium nie wprowadzają na tych obszarach kierunków, mogących przyczynić się do 

degradacji istniejących siedlisk wodnych. W Majdanie Wielkim, we wschodniej części 

Krasnobrodu oraz na pojedynczym stanowisku w Majdanie Małym i Zielonym 

zinwentaryzowana bociana białego. Jest to gatunek zasiedlający tereny wiejskie, zatem 

wprowadzona jednostkowa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz usługowa na terenach 

wiejskich nie powinna przyczynić się do utraty siedlisk i zmniejszenia liczebności tego 

gatunku. Pozostałe zinwentaryzowane gatunki ptaków znajdują się w większych odległościach 

od analizowanych obszarów.  
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Nie stwierdza się negatywnego wpływu ustaleń projektowanego dokumentu na cele 

ochronne obszarów Natura 2000, w tym w szczególności: pogorszenie stanu siedlisk 

przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono 

obszary Natura 2000, negatywnego wpływu na gatunki, dla których ochrony zostały 

wyznaczone obszary Natura 2000, lub pogorszenia integralności obszarów Natura 2000 lub ich 

powiązań z  innymi obszarami.  

Oddziaływanie na pozostałe formy ochrony przyrody  

Dolina Rocha stanowi korytarz migracyjny fauny łączący rezerwat „Święty Roch” oraz 

Krasnobrodzki Park Krajobrazowy z obszarami zlokalizowanymi na wschód. Wprowadzenie 

zabudowy w tym obszarze musi uwzględniać funkcje przyrodnicze jakie pełni. Ustalenia 

zmiany studium nie dopuszczają przegrodzenia istniejącego szlaku przemieszczania się 

zwierząt na całej jego szerokości. Ponadto na obszarach zabudowy mieszkaniowej i usługowej 

wyznaczonych wzdłuż drogi prowadzącej do kaplicy Św. Rocha nakazano na etapie 

sporządzania planu miejscowego uwzględnić ciągłość przyrodniczą obszarów położonych na 

północ i południe od tych terenów poprzez zapewnienie możliwości migracji fauny w kierunku 

północ-południe w formie korytarzy ekologicznych - duktów. Dukty te powinny uwzględniać 

stan prawny gruntów i być terenami pozbawionymi jakiekolwiek zabudowy. Dzięki takiemu 

rozwiązaniu ograniczony zostanie również wpływ ustaleń dokumentu na kierunek spływu wód 

opadowych i roztopowych.  

Wprowadzenie zabudowy na tym terenie będzie jednak oddziaływaniem negatywnym 

ze względu na dopuszczenie możliwości lokalizowania tu nowych pojedynczych obiektów 

budowlanych, stanowiących przegrody dla istniejących powiązań przyrodniczych. Będzie to 

oddziaływanie bezpośrednie, długoterminowe lub stałe, o znaczeniu lokalnym. 

Projekt dokumentu przewiduje zachowanie najcenniejszych walorów przyrodniczych, 

krajobrazowych, kulturowych i historycznych na obszarze Krasnobrodzkiego Parku 

Krajobrazowego. Przewidywane ubytki powierzchni biologicznie czynnej, w tym części 

drzewostanów, na niewielkich powierzchniach w obrębach Wólka Husińska, Majdan Wielki, 

Krasnobród i Hutki Namule, nie będą miały istotnego znaczenia w skali Parku. Najcenniejsze 

tereny leśne przy rezerwacie „Święty Roch”, zgodnie z założeniami zmiany studium, zostają 

zachowane. Ochronie podlegają również cenne obiekty kulturowe wpisane do gminnej 

ewidencji zabytków, zlokalizowane na dwóch terenach analizy w Krasnobrodzie. W zakresie 

oddziaływania ustaleń zmiany studium na formy ochrony przyrody nie przewiduje się istotnego 

oddziaływania negatywnego.  

W zmianie studium wprowadzono zabudowę IV-kondygnacyjną (wraz z ewentualnym 

poddaszem użytkowym) do 12 m w obszarze miasta (poza historycznym centrum), co zostało 

ocenione w podrozdziale dotyczącym oddziaływania na krajobraz.  

Zapisy studium uwzględniają zakazy wynikające z Rozporządzenia Nr 10 Wojewody 

Lubelskiego z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego, 

(Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 83, poz. 1685 z 12.05.1998 r.), w tym zakazy lokalizowania 

nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych 

zbiorników wodnych, z wyjątkiem obiektów służących turystyce wodnej, gospodarce wodnej 

lub rybackiej oraz dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie 

lub racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej. 
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Na obszarze oznaczonym symbolem Uw dopuszczono zabudowę usługową z zakresu 

turystyki wodnej. W studium wskazano ten teren do objęcia miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego. Na etapie sporządzania planu nastąpi uszczegółowienie 

przeznaczenia terenu, co umożliwi wnikliwą analizę jego oddziaływania na środowisko 

przyrodnicze.  

Oddziaływania na powiązania przyrodnicze oraz korytarze migracyjne zwierząt i roślin 

W wyniku wprowadzenia ustaleń projektu zmiany studium, nie powstaną bariery 

przestrzenne, znacząco utrudniające migrację zwierzętom i roślinom. Nie przewiduje się 

istotnego oddziaływania na system przyrodniczy gminy. Zabudowa na większości terenów 

została zaprojektowana w pobliżu obszarów o wykształconej strukturze osadniczej wiejskiej 

lub miejskiej, poza głównymi szlakami ekologicznymi. Zachowana została drożność lokalnego 

korytarza wzdłuż rzeki Wieprz w Majdanie Wielkim. Ochroną przed istotną zmianą 

użytkowania objęto tereny leśne graniczące z rezerwatem „Święty Roch”, będące częścią  

krajowego korytarza ekologicznego GKPdC-2 Lasy Roztoczańskie, co zostało omówione w 

podrozdziale oceniającym wpływ na formy ochrony przyrody. Niewielkie ubytki powierzchni 

leśnych, w granicach wymienionego korytarza ekologicznego, będą miały miejsce w obrębach 

Hutki Namule, Krasnobród (teren przy południowej granicy miasta), Wólka Husińska oraz 

Majdan Wielki (przysiółek Borki).  

Ochronę najcenniejszych kompleksów leśnych przy rezerwacie oraz zachowanie 

drożności doliny Wieprza w Majdanie Wielkim, uznaje się za działanie pozytywne, pośrednie 

i bezpośrednie, skumulowane z terenami przyrodniczymi w otoczeniu obszarów analizy, 

długoterminowe lub stałe, o znaczeniu lokalnym w przypadku terenu w Majdanie Wielkim 

(lokalny korytarz ekologiczny) oraz ponadlokalnym w przypadku terenów leśnych przy 

rezerwacie (krajowy korytarz ekologiczny).  

Kierunki prowadzące do ubytków terenów zadrzewionych na obszarze krajowego 

korytarza ekologicznego oraz wprowadzenie tu obiektów kubaturowych uznaje się za 

oddziaływanie negatywne, pośrednie, długoterminowe o znaczeniu lokalnym, ze względu na 

niewielką powierzchnię. Są to głównie tereny, które były przeznaczone pod zabudowę 

w poprzedzających zmianę studium dokumentach planistycznych, obszary przy głównych 

drogach oraz tereny będące kontynuacją funkcji na zabudowanych obszarach sąsiadujących. 

Część z nich znajduje się w pobliżu istniejących zwartych kompleksów leśnych (przysiółek 

Borki, teren przy południowej granicy Krasnobrodu).  

Wprowadzenie zabudowy przemysłowej w tym farmy fotowoltaicznej w południowej 

części obrębu Hutków może skutkować odstraszeniem fauny z terenów pełniących funkcje 

typowo ekologiczne na skutek ewentualnego hałasu i wprowadzenia elementów 

antropogenicznych. Wyznaczone obszary inwestycyjne nie obejmują jednak enkalwy 

śródleśnej stanowiącej miejsce rozrodu i żerowiska lokalnej fauny leśnej i polnej ani nie 

naruszają wyznaczonych stref ekotonowych pomiędzy lasem a terenami rolniczymi. 

Zachowana zostanie ciągłość ekologiczna pomiędzy kompleksami leśnymi oraz obszarami 

rolniczymi. Ze względu na małe odległości obszarów przeznaczonych pod zainwestowanie (w 

tym farmę fotowoltaiczną) od obszarów wykorzystywanych przez zwierzęta może wystąpić 

oddziaływanie negatywne, pośrednie, chwilowe, długoterminowe lub stałe (w zależności od 

rodzaju przeznaczenia terenu i formy zainwestowania), o znaczeniu lokalnym.  
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W projekcie zmiany studium uwzględniono obowiązującą w całym dokumencie zasadę 

wyznaczania stref ochrony warunków siedliskowych lasu (otulin), których zadaniem jest 

wykluczenie zagospodarowania mogącego mieć negatywny wpływ na gatunki wnętrza lasu 

oraz ekoton. W przypadku terenu w Hutkowie strefa ta została wzmocniona dodatkowo 

wyznaczeniem terenów rolnych a nie tylko brakiem zabudowy w pasie 30 m od lasu .Umożliwi 

to prawidłowe funkcjonowanie ekosystemów leśnych, zgodnie z ustaleniami Planu 

Zagospodarowania Województwa Lubelskiego, przyjętego Uchwałą Nr XI/162/2015 Sejmiku 

Województwa Lubelskiego z dnia 30 października 2015 r. 

Oddziaływanie na krajobraz 

W projekcie zmiany studium dopuszczono lokalizację zabudowy III-kondygnacyjnej na 

terenach wiejskich gminy, oraz na terenie miasta do IV kondygnacji ograniczając jednocześnie 

jej wysokość w mieście do 12 m (poza obszarem historycznego centrum Krasnobrodu – na 

którym pozostawia się zabudowę do  II kondygnacji). Aktualnie obowiązujące zapisy studium 

dopuszczają w obszarze gminy lokalizację zabudowy do III kondygnacji, jednak nie precyzują 

jej wysokości. Umożliwia to budowę obiektów III-kondygnacyjnych przekraczających 

wspomniane 12 m. Biorąc pod uwagę presję budowlaną na obszarze miasta taka sytuacja jest 

prawdopodobna. Dopuszczenie zatem zabudowy IV-kondygnacyjnej do wysokości 12 m nie 

jest jednoznaczne z lokalizacją wyższych budynków niż dotychczas. Trudno się zatem odnieść 

jednoznacznie jaki wpływ na krajobraz będzie miało zwiększenie liczby kondygnacji 

zabudowań w mieście Krasnobród, jednak nie przewiduje się aby było to oddziaływanie 

znacząco negatywne. 

Na obszarze wiejskim gminy nie zmieniono zapisu regulującego wysokość zabudowy. 

Prawdopodobnie na tych terenach powstanie lub będzie nadal kształtowana zabudowa 

zagrodowa, w której skład wchodzą raczej niskie obiekty. Zarówno dotychczasowe ustalenia 

jak i te wynikające ze zmiany studium dopuszczają zabudowę III-kondygnacyjną zatem nie 

wystąpi tu oddziaływanie na krajobraz.  

Pozostałe oddziaływania ustaleń zmiany studium na krajobraz, na obszarze 

Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego zostały przedstawione w punkcie Oddziaływanie na 

pozostałe formy ochrony przyrody.  

Za negatywne działanie można uznać likwidację części zadrzewień celem 

wprowadzenia zabudowy na terenach zlokalizowanych w obrębach Potok Senderki oraz 

Majdan Wielki, a także w obszarze parku krajobrazowego: Wólka Husińska, Majdan Wielki 

(przysiółek Borki) i Hutki Namule. Niekorzystne pod względem krajobrazowym jest również 

wprowadzenie zabudowy usługowej na terenie Grabnika, będącym częścią otwartego 

krajobrazu rolniczego. Podobnie ocenia się wprowadzenie zabudowy obiektów produkcyjnych, 

składów, magazynów i usług w południowej części Hutkowa na obszarze oznaczonym PUo. 

Jest to teren zajmujący fragment rozległej przestrzeni rolniczej, przy czym znajduje się on już 

poza terenami objętymi ochroną prawną. Wymienione oddziaływania można uznać za 

pośrednie, długoterminowe lub stałe, o znaczeniu lokalnym. 

Oddziaływanie na wodę 

Wprowadzenie zabudowy na terenach objętych zmianą studium nie powinno przyczynić 

się do pogorszenia stanu jakościowego i ilościowego wód powierzchniowych i podziemnych. 
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Planowane tereny do zainwestowania na większości obszarów znajdują się w pobliżu 

istniejących zabudowań. Na obszarze miasta funkcjonuje sieć kanalizacyjna, dzięki czemu 

ryzyko skażenia środowiska ściekami komunalnymi jest minimalizowane. Na terenach 

wiejskich istnieje konieczność korzystania z indywidualnych rozwiązań odprowadzania, 

magazynowania, wywozu lub oczyszczania ścieków. W zmianie studium przyjęto ustalenia 

ograniczające negatywny wpływ na wody powierzchniowe. Na terenach objętych zmianą 

obowiązują zapisy sprzyjające ochronie GZWP nr 407, a także ograniczające negatywny wpływ 

na jednolite części wód podziemnych i powierzchniowych. Przy dostosowaniu się 

mieszkańców do zapisów dokumentu oraz prowadzeniu regularnych kontroli szczelności 

szamb i sprawności indywidualnych instalacji do odprowadzania ścieków, nie powinno 

dochodzić do skażenia środowiska. W przypadku nieprzestrzegania obowiązujących przepisów 

prawa, w sytuacji odprowadzania ścieków w sposób zagrażający jakości wód 

powierzchniowych i podziemnych możliwe jest negatywne oddziaływanie na środowisko.  

Prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa, a także odpowiednia gospodarka odpadami 

w gminie Krasnobród są szczególnie istotne, ponieważ w większości położona jest ona na 

obszarze bardzo podatnym na zanieczyszczenia wód podziemnych.  

Ponadto w studium uwzględniono zakaz budowania nowych obiektów budowlanych 

w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, 

z wyjątkiem obiektów służących turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej, 

wynikający z Rozporządzenia Nr 10 Wojewody Lubelskiego z dnia 14 kwietnia 2005 r. w 

sprawie Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 83, poz. 

1685 z 12.05.1998 r.). Uwzględniono również nakaz ochrony naturalnej obudowy biologicznej 

(tj. roślinności przywodnej) rzek i kształtowania biologicznych buforów w postaci pasów 

ochronnych, w celu zabezpieczenia jakości wód płynących. Nakaz ten wynika z Planu 

Zagospodarowania Województwa Lubelskiego, przyjętego Uchwałą Nr XI/162/2015 Sejmiku 

Województwa Lubelskiego z dnia 30 października 2015 r.  

 

Oddziaływanie na powietrze 

Źródłem zanieczyszczeń powietrza w rejonie opracowania jest emisja antropogeniczna 

związana przede wszystkim ze stosowaniem indywidualnych pieców węglowych i transportem, 

a także pracami budowlanymi.  

W fazie wznoszenia nowych obiektów budowlanych nastąpi czasowe oddziaływanie na 

powietrze atmosferyczne, związane z pracą urządzeń budowlanych oraz transportem 

materiałów na plac budowy. Może wystąpić  zanieczyszczenie pyłowe powietrza, jednak nie 

przewiduje się, aby było to oddziaływanie znaczące. Prawdopodobnie po zakończeniu 

inwestycji uciążliwości te ustąpią. Będzie to, więc oddziaływanie bezpośrednie, chwilowe 

o znaczeniu lokalnym. 

Dodatkowo, na skutek wprowadzenia nowej zabudowy mieszkaniowej i usługowej, 

możliwe jest zwiększenie oddziaływania tzw. niskiej emisji na jakość powietrza, głównie 

w sytuacji stosowania paliw opałowych niskich jakości. W takim nastąpi oddziaływanie 

negatywne, pośrednie, okresowe (w sezonie grzewczym), o znaczeniu lokalnym. W sytuacji 

stosowania innych materiałów opałowych, gazowych systemów grzewczych lub pozostałych 

rozwiązań nie generujących zanieczyszczeń do powietrza, wprowadzenie zabudowy nie będzie 

miało istotnego oddziaływania na powietrze.  
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W zmianie studium zachowane zostają duże tereny zieleni (w tym lasy i zadrzewienia) 

w  sąsiedztwie rezerwatu „Święty Roch”. Działanie to sprzyja utrzymaniu dobrego stanu 

powietrza w Krasnobrodzie i okolicach, co jest szczególnie ważne w aspekcie działalności 

uzdrowiskowej miasta. Ponadto ustalenia projektowanego dokumentu zakładają zachowanie 

korytarzy przewietrzających w Dolinie Rocha. Zapisy studium w tym zakresie ocenia się jako 

pozytywne, pośrednie, długoterminowe, o znaczeniu lokalnym. 

Oddziaływanie na klimat 

W gminie Krasnobród panuje specyficzny mikroklimat, umożliwiający prowadzenie 

działalności uzdrowiskowej. Realizacja ustaleń projektu zmiany studium nie spowoduje 

znaczących zmian warunków klimatycznych w obszarze analizy ani w ujęciu ponadlokalnym. 

Na terenach przewidzianych pod rozwój zabudowy nastąpi wzrost powierzchni utwardzonych, 

kosztem zmniejszenia powierzchni biologicznie czynnej, co może przyczynić się do 

nieznaczących zmian temperatury powietrza, wilgotności i prędkości wiatru. Ze względu na 

stosunkowo nieduże obszary wprowadzonej zabudowy,  oddziaływanie to nie będzie miało 

większego znaczenia. Ponadto zachowane pozostają rozległe obszary niezainwestowane, 

kształtujące obecnie mikroklimat gminy. Można zatem przyjąć, że ustalenia zmiany studium 

nie wpłyną na klimat.  

Ekstremalne zjawiska atmosferyczne jakie mogą wystąpić w obszarze opracowania to 

przede wszystkim intensywne opady i gwałtowne roztopy, powodujące wezbranie wód 

rzecznych. W zmianie studium nie przewiduje się wprowadzenia zabudowy na terenach 

narażonych na ryzyko wystąpienia powodzi, wytyczonych w studium ochrony 

przeciwpowodziowej dla rzeki Wieprz. Innym prawdopodobnym zjawiskiem ekstremalnym są 

upały, których nasilenie obserwuje się w ostatnich latach. W projektowanym dokumencie 

wprowadzono tereny zieleni naturalnej i lasów związane z ochroną uzdrowiska, na których 

możliwa jest realizacja ścieżek spacerowych. Jest to szczególnie istotne w kontekście 

działalności uzdrowiskowej miasta i zapewnienia możliwości korzystania, przez kuracjuszy, 

z walorów mikroklimatycznych, nawet w okresie intensywnych upałów. 

W kontekście łagodzenia skutków ekstremalnych zjawisk klimatycznych, ustalenia 

studium, zwłaszcza w obszarach dolinnych, narażonych na powódź oraz oznaczonych 

symbolami ZP i ZL, ocenia się na pozytywne, pośrednie, długoterminowe, o znaczeniu 

lokalnym. 

Oddziaływanie na powierzchnię ziemi 

Do niekorzystnych przekształceń terenu, związanych z realizacją ustaleń zmiany 

studium, dojdzie podczas prowadzenia wszelkich prac budowlanych. Przeznaczenie terenu na 

cele rozwoju zabudowy mieszkaniowej i usługowej, będzie skutkowało trwałym zniszczeniem 

pokrywy glebowej. Przekształcenie profilu glebowego zaistnieje wszędzie tam, gdzie 

prowadzone będą prace budowlane (wykopy pod fundamenty nowych budynków, budowa 

dróg). Wystąpią zatem oddziaływania bezpośrednie, długoterminowe i stałe o charakterze 

lokalnym, na skutek zajmowania gruntów pod zabudowę oraz chwilowe, związane z etapem 

prowadzenia prac budowlanych (czasowe deformacje terenu, wykopy itp.).  

Przeznaczenie terenu pod funkcje określone w zmianie studium nie wiąże się 

z zanieczyszczeniem gleby lub ziemi pod warunkiem prowadzenia prawidłowej gospodarki 
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odpadami i ściekami. W zmianie studium wyznaczono nowe tereny mieszkaniowe i usługowe, 

na których będą wytwarzane odpady oraz ścieki. W studium wprowadzono zapisy regulujące 

gospodarkę wodno-ściekową oraz odpadową na tych terenach, dzięki czemu nie przewiduje się 

negatywnego wpływu na powierzchnię ziemi. Ewentualne zagrożenia, związane są ze 

zjawiskami i incydentami, których wystąpienia nie można przewidzieć lub z postępowaniem 

użytkowników terenu, niezgodnym z obowiązującymi przepisami prawa.   

Oddziaływanie na zasoby naturalne 

Projekt zmiany studium w sposób prawidłowy wykorzystuje zasoby środowiska 

przyrodniczego. Pod zabudowę mieszkaniową i usługową w większości przeznaczone zostały 

obszary w sąsiedztwie terenów zainwestowanych, przeważnie wzdłuż istniejących pól. 

W stanie niezmienionym pozostawiono najcenniejsze obszary leśne i zadrzewione oraz 

większą część terenów rolniczych.  

W zmianie studium założono ochronę najcenniejszych siedlisk przyrodniczych oraz 

walorów krajobrazowych. Ustalenia dokumentu ograniczają możliwość wystąpienia 

negatywnego wpływu na wody powierzchniowe i podziemne oraz powietrze.  

Za działanie negatywne należy uznać przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 

U w obrębie Grabnik oraz terenu oznaczonego symbolem PUo w Hutkowie. Są to obszary, na 

którym występują gleby klasy III, użytkowane rolniczo. Ponadto wprowadzona zabudowa 

może stanowić element dysharmonijny dla otwartego krajobrazu rolniczego.  

Przeznaczenie wymienionych terenów pod funkcje określone w zmianie studium 

umożliwi rozwój gospodarczy gminy Krasnobród, niemniej jednak w stosunku do zasobów 

naturalnych będzie to oddziaływanie negatywne, pośrednie, długoterminowe, o znaczeniu 

lokalnym.  

Oddziaływanie na zabytki i dobra materialne 

Na obszarze zmiany studium, w północno-zachodniej części Krasnobrodu, znajdują się 

obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków. Ponadto w obrębie analizowanych terenów 

zlokalizowane są stanowiska archeologiczne (obręb Podklasztor, zachodnia część Krasnobrodu 

– przy rezerwacie, obręb Hutki Namule, obręb Hutków). W studium zachowuje się wymienione 

obiekty.  

Ustalenia zmiany studium mogą wpłynąć pozytywnie na dobra materialne gminy 

poprzez umożliwienie rozwoju działalności uzdrowiskowej, a także usług turystycznych 

i terenów rekreacyjnych w Krasnobrodzie i całej gminie. Działania te będą wiązały się 

z rozwojem gospodarczym gminy i powiększaniem dóbr materialnych.  Będzie to 

oddziaływanie pozytywne, bezpośrednie i pośrednie, długoterminowe oraz lokalne. Możliwe 

jest również oddziaływanie o znaczeniu ponadlokalnym, ze względu na wprowadzenie terenów 

umożliwiających rozwój uzdrowiska, obsługującego kuracjuszy z całego kraju  

i z zagranicy. 
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12.  Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub 

kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, 

mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu  

W ramach zmiany studium wprowadzono kierunki i wskaźniki dotyczące 

zagospodarowania i użytkowania terenu oraz inne zapisy mające na celu ochronę środowiska:  

 

dla obszarów oznaczonych symbolem ML: 

a) utrzymanie istniejącej zabudowy z możliwością rozbudowy, nadbudowy i przebudowy, 

b) dachy dwu- lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych do 45°, 

c) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki – 800 m², 

d) maksymalna powierzchnia zabudowy  – 15% działki budowlanej, 

e) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 80% działki budowlanej, 

f) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko 

z wyjątkiem urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej i komunikacyjnej. 

 

dla obszarów oznaczonych symbolem ZP: 

Realizacja kierunków głównego i uzupełniających musi nastąpić przy uwzględnieniu 

pozostałych zapisów studium i przepisów odrębnych w tym w szczególności przepisów 

dotyczących stref ochrony uzdrowiskowej.  

 

 

dla obszarów oznaczonych symbolem R: 

a) utrzymanie istniejącej zabudowy z możliwością rozbudowy, nadbudowy i przebudowy na 

zasadach określonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, 

b) zakaz lokalizacji nowych budynków mieszkalnych w zabudowie zagrodowej, 

c) dopuszcza się sytuowanie budynków i budowli związanych z produkcją rolniczą w ramach 

istniejących siedlisk niewskazanych na rysunku kierunków zagospodarowania 

przestrzennego. 

 

dla obszarów oznaczonych symbolem PU oraz PUo: 

a) dachy płaskie, dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych do 45°, 

b) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki  budowlanej – 2000 m2, 

c) maksymalna powierzchnia zabudowy – 30% działki budowlanej, 

d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 40% działki budowlanej, 

e) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko 

z wyjątkiem urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej i komunikacyjnej. 

 

dla obszarów oznaczonych symbolem U i Uz: 

a) utrzymanie istniejącej zabudowy z możliwością rozbudowy, nadbudowy i przebudowy, 

b) dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych do 45°, 

c) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki  budowlanej: 

- dla terenów usług zlokalizowanych w obszarze miasta Krasnobród – 500 m²,  
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- dla terenów usług lokalizowanych w części wiejskiej gminy – 2 500 m²,   

- dla terenów Uz – 12 000 m², 

d) maksymalna powierzchnia zabudowy: 

- dla terenów usług zlokalizowanych w strefie A ochrony uzdrowiskowej – 30% działki 

budowlanej,  

- dla terenów usług zlokalizowanych w obszarze miasta Krasnobród – 50% działki 

budowlanej,  

- dla terenów usług lokalizowanych w części wiejskiej gminy – 30% działki budowlanej,   

- dla terenów Uz – 20% działki budowlanej, 

e) minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 

- dla terenów usług zlokalizowanych w obszarze miasta Krasnobród – 50% działki 

budowlanej,  

- dla terenów usług lokalizowanych w części wiejskiej gminy – 45% działki budowlanej,   

- dla terenów usług lokalizowanych w strefie A ochrony uzdrowiskowej  – 65% działki 

budowlanej, 

- dla terenów Uz – 70% działki budowlanej, 

f) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, 

z wyjątkiem urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, 

g) w terenach U i Uz zlokalizowanych w strefie A ochrony uzdrowiskowej możliwe jest 

wyznaczenie usług z zakresu lecznictwa sanatoryjnego.  

 

dla obszarów oznaczonych symbolem Uw: 

a) dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych do 45°, 

b) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej – 3000 m²,  

c) maksymalna powierzchnia zabudowy – 20% działki budowlanej,  

d) minimalna powierzchnia zabudowy – 1% działki budowlanej 

e) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 60% działki budowlanej, 

f) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, 

z wyjątkiem urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, 

 

dla obszarów oznaczonych symbolem RM: 

a) utrzymanie istniejącej zabudowy z możliwością rozbudowy, nadbudowy i przebudowy, 

b) dachy dwu- lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych do 45°, 

c) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki 2000 m², 

d) maksymalna powierzchnia zabudowy 40% działki budowlanej: 

b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 50% działki budowlanej, 

c) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących  zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, z 

wyjątkiem urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej i komunikacyjnej. 

 

dla obszarów oznaczonych symbolem MN i MNz: 

a) utrzymanie istniejącej zabudowy z możliwością rozbudowy, nadbudowy i przebudowy, 

b) dla budynków mieszkalnych dachy dwu- lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci 

dachowych do 45°, 

c) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki dla terenów: 
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- MN – 1200 m², 

- MNz – 2500 m²; 

Dla terenów MN dopuszcza się zmniejszenie minimalnej powierzchni działki 

budowlanej na etapie sporządzenia planu miejscowego jednak wyłącznie dla terenów 

położonych w obszarach o zwartej strukturze funkcjonalno przestrzennej jednostek osadniczych 

gdy wynika to z istniejących podziałów geodezyjnych oraz parametrów działek sąsiednich;  

d) maksymalna powierzchnia zabudowy dla terenów: 

- MN – 30% działki budowlanej, 

- MNz – 10% działki budowlanej, 

e) minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenów: 

- MN – 60% działki budowlanej, 

- MNz – 75% działki budowlanej, 

f) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, 

z wyjątkiem urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, 

g) dla terenów oznaczonych symbolem MNz ogrodzenia należy realizować w formie w pełni   

ażurowych przęseł lub żywopłotów.  

 

W terenach oznaczonych symbolami MNz a zlokalizowanych przy drodze stanowiącej 

działkę ewidencyjną nr 2374 należy na etapie sporządzania planu miejscowego uwzględnić 

ciągłość przyrodniczą obszarów położonych na północ i południe od tych terenów poprzez 

zapewnienie możliwości migracji fauny w kierunku północ-południe w formie korytarzy 

ekologicznych - duktów. Dukty te powinny uwzględniać stan prawny gruntów i być terenami 

pozbawionymi jakiejkolwiek zabudowy. 

 

Ponadto aktualnie obowiązujące zapisy studium, obejmujące tereny zmiany, będą 

obowiązywały również w granicach obszarów analizy. W studium zamieszczono zapisy 

sprzyjające ochronie wód podziemnych i powierzchniowych w odniesieniu do GZWP 407, 

jednolitych części wód podziemnych i powierzchniowych, a także ochronie krajobrazu, fauny 

i flory, powierzchni ziemi, gleby i zabytków.  

 

Wymieniono i wskazano na konieczność przestrzegania zakazów i nakazów ustalonych 

dla obszarów prawnie chronionych i stref uzdrowiskowych. W celu dostosowania się do zakazu 

lokalizacji obiektów budowlanych w odległości 100 m od brzegów jezior, rzek i zbiorników 

wodnych, wynikającego z Rozporządzenia Nr 10 Wojewody Lubelskiego z dnia 14 kwietnia 

2005 r. w sprawie Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego wprowadzono następujące zapisy: 

 

Na etapie sporządzenia planu miejscowego dla terenów objętych niniejszą zmianą studium, 

które zlokalizowane są w odległości do 100 m od brzegów jezior rzek i zbiorników wodnych, 

należy ustalić przeznaczenie i sposób zagospodarowania wynikające z niniejszej zmiany 

studium, uwzględniając jednocześnie przepisy rozporządzenia w sprawie Krasnobrodzkiego 

Parku Krajobrazowego. 
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13.  Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym 

dokumencie waz z uzasadnieniem ich wyboru 

Przeznaczenie obszaru analizy pod funkcje wskazane w zmianie studium nie są 

sprzeczne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Nie przewiduje się znaczącego negatywnego 

wpływu ustaleń dokumentu na środowisko przyrodnicze. Zaproponowane rozwiązanie 

umożliwia rozwój gospodarczy i uzdrowiskowy gminy i miasta Krasnobród, z poszanowaniem 

zasad funkcjonowania przyrody.  

Alternatywnym działaniem byłoby pozostawienie terenu bez wprowadzenia zmian 

(wariant 0). Wiązałoby się to z gospodarowaniem na analizowanych obszarach w oparciu 

o obowiązujące zapisy studium i planu, aktualnie częściowo blokujące możliwość dalszego 

rozwoju. 

Przyjęte rozwiązania (wariant I) są skutkiem wnikliwej analizy uwarunkowań 

środowiskowych oraz potrzeb społecznych i gospodarczych gminy. Zaproponowany 

kompromis pomiędzy ochroną przyrody a oczekiwanymi kierunkami rozwoju poszczególnych 

terenów, jest rozwiązaniem uwzględniającym postulaty idei zrównoważonego rozwoju. 

Kompensacją przyrodniczą dla terenów przeznaczonych pod zainwestowanie są obszary, dla 

których w zmianie studium określono przeznaczenie na lasy oraz zieleń naturalną i lasy 

związane z ochroną uzdrowiska. Zachowane zostały najcenniejsze obszary graniczące z 

rezerwatem „Święty Roch”. Ustalenia zmiany studium umożliwiają na części tych terenów 

rozwój działalności uzdrowiskowej oraz mieszkalnictwa, ale pod warunkiem zachowania 

bardzo wysokich powierzchni biologicznie czynnych i dużych powierzchni nowo 

wydzielonych działek.  

Istnieje również możliwość przeznaczenia terenów jedynie na funkcje przyrodnicze 

(wariant II). Wiązałoby się to jednak z zablokowaniem możliwości rozwoju terenów analizy, 

zajętych przez człowieka, a także uniemożliwieniem rozwoju funkcji turystycznych 

i działalności uzdrowiskowej. Dlatego też wariant II zostaje odrzucony. 

14.  Streszczenie w języku niespecjalistycznym 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko do 

zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta 

Krasnobród, sporządzonej zgodnie z uchwałą Nr XIII/91/16 Rady Miejskiej w Krasnobrodzie 

z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krasnobród. 

Prezentowane opracowanie, w myśl art. 46 oraz art. 51 ustawy z dnia 03.10.2008 r. 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stanowi integralną część procedury 

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 

Celem projektowanego dokumentu jest aktualizacja granic stref ochrony 

uzdrowiskowej w gminie, korekta wysokości zabudowy wyrażonej w ilości kondygnacji oraz 

zmiana przeznaczenia terenu w odniesieniu do kilkudziesięciu obszarów wskazanych 

w uchwale Nr XIII/91/16 Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie 
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przystąpienia do sporządzenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy Krasnobród.  

Analizą objęto tereny zlokalizowane w województwie lubelskim, powiecie zamojskim, 

na terenie gminy i miasta Krasnobród. Przedmiotowe obszary znajdują się w obrębach Grabnik, 

Hucisko, Hutków, Hutki Namule, Kaczórki, Krasnobród, Podklasztor, Majdan Mały, Majdan 

Wielki, Potok Senderki, Stara Huta, Wólka Husińska oraz Zielone. 

W prognozie scharakteryzowano stan środowiska oraz określono jego zagrożenia, 

a także przeanalizowano wpływ ustaleń projektowanego dokumentu na środowisko 

przyrodnicze zgodnie z wymogami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

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

o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 t.j.). Szczególną uwagę 

zwrócono na oddziaływanie ustaleń zmiany studium na przedmioty ochrony istniejących 

obszarów Natura 2000, rezerwat „Święty Roch” oraz Krasnobrodzki Park Krajobrazowy. 

Przeanalizowano również wpływ wprowadzonych zapisów na przyrodniczy system gminy. 

Omówiono skutki środowiskowe ustaleń na wody powierzchniowe i podziemne oraz klimat. 

Przeanalizowano oddziaływanie na walory krajobrazowe. Oceniono przewidywane 

oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, skumulowane, lokalne, ponadlokalne na komponenty 

środowiska wymienione powyżej oraz określono ich czas trwania. Ponadto określono rodzaje 

oddziaływań na zdrowie ludzi, zwierzęta, rośliny, bioróżnorodność, powierzchnię ziemi, 

powietrze, zasoby naturalne, zabytki i dobra materialne.  

Ustalenia projektowanego dokumentu nie są sprzeczne z zasadami określonymi dla 

obszarów chronionych. Nie przewiduje się znaczącego negatywnego wpływu na zdrowie ludzi 

i środowisko przyrodnicze w tym: zwierzęta, rośliny, bioróżnorodność, obszary chronione, 

powierzchnię ziemi, walory krajobrazowe, jakość wód podziemnych i powierzchniowych, 

jakość powietrza, klimat, zasoby naturalne oraz zabytki i dobra materialne w ujęciu 

ponadlokalnym. 

Zarówno w części zmienionej studium, jak i w tekście obowiązującym są wprowadzone 

zapisy prawidłowo odnoszące się do zagadnień ochrony środowiska. Dostosowanie się do 

zakazów oraz nakazów zamieszczonych w dokumencie zapewni właściwe funkcjonowanie 

środowiska przyrodniczego.  
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Dokumenty i materiały źródłowe 

Akty prawne uwzględnione w opracowaniu 

– Decyzja Komisji z dnia 13 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 

92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, 

składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument 

C(2007)5043)(2008/25/WE) (Dz. Urz. Unii Europejskiej L 12 str.383); 

– Dyrektywa Ptasia (Dyrektywa Rady 2009/147/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 30 

listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa); 

– Dyrektywa Siedliskowa (Dyrektywa Rady  92/43/EWG z 21 maja 1992 r. w sprawie 

ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory); 

– Obwieszczenia Wojewody Lubelskiego z dnia 7 stycznia 2002 r. w sprawie ogłoszenia 

wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. z 2002 r. 

Nr 2, poz. 102); 

– Orzeczenie Nr 3 Wojewody Zamojskiego z dnia 14 grudnia 1987 r. w sprawie uznania za 

pomnik przyrody (Dz. Urz. Województwa Zamojskiego Nr 1 , poz..2 z 1988 r.); 

– Orzeczenie Nr 66 Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody z dnia 24 sierpnia 1981 r. (Dz. 

Urz. Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zamościu Nr 4, poz.18 z 1981 r.); 

– Ramowa Dyrektywa Wodna (Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 

dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie 

polityki wodnej); 

– Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Nowy 

Jork.1992.05.09 (Dz. U. 1996, Nr 53, poz. 238); 

– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 05.09.2007 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz.U.07.179.1275); 

– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk 

przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, 

a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczania jako 

obszary Natura 2000 (Dz. U. 2010 poz. 510); 

– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu 

Roztoczańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Zwierzyńcu (Dz. U. 2013 poz. 314); 

– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie informacji 

dotyczących ruchów masowych ziemi (Dz. U. 2007 Nr 121 poz. 840); 

– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 października 2014 r. w sprawie sposobu 

klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz norm jakości dla 

substancji priorytetowych (Dz. U. 2014, poz. 1482); 

– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej zwierząt (Dz. U. 2014 poz. 1348); 

– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej grzybów (Dz. U. 2014 poz. 1408); 

– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej roślin (Dz. U. 2014 poz. 1409); 
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– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań 

ekofizjograficznych (Dz. U. 2002 nr 155 poz. 1298); 

– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów 

jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. 2002 Nr 165, poz. 1359); 

– Rozporządzenie Ministra Środowiska z  20 czerwca 2007 r. w sprawie informacji 

dotyczących ruchów masowych ziemi (Dz. U. 2007 Nr 121 poz. 840); 

– Rozporządzenie Ministra Środowiska z 24 marca 2012 r. w sprawie poziomów niektórych 

substancji w powietrzu (Dz. U. 2012, poz.1031);  

– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014 poz.112); 

– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej roślin (Dz. U. 2014 poz.1408); 

– Rozporządzenie Nr 10 Wojewody Lubelskiego z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie 

Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 83 poz. 1685 

z dnia 12 maja 2005 r.); 

– Rozporządzenie Nr 103 Wojewody Lubelskiego z 26.05.2000 r. w sprawie uznania za 

użytek ekologiczny (Dz. Urz. Woj. Lub. z 12.06.2000 r. Nr 16, poz.338); 

– Rozporządzenie Nr 154 Wojewody Lubelskiego z 16.07.2002 r. w sprawie uznania obszaru 

za użytek ekologiczny na terenie województwa lubelskiego (Dz. Urz. Woj. Lub. z 

01.08.2002 r. Nr 80, poz.1711); 

– Rozporządzenie nr 27/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 

w Warszawie z dnia 16 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia 

warunków korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Wisły (Dz. Urz. Woj. 

Lubelskiego 2015, poz. 3744); 

– Rozporządzenie Nr 4/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 

w Krakowie z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie warunków korzystania z wód regionu 

wodnego Górnej Wisły; 

– Rozporządzenie nr 5/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 

w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód 

regionu wodnego Środkowej Wisły (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego 2015, poz. 1284); 

– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 maja 1974 r. w sprawie utworzenia 

Roztoczańskiego Parku Narodowego (Dz. U. nr 21 z 1974 r. poz. 120); 

– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie utworzenia Roztoczańskiego Parku Narodowego (Dz. U. 1990 Nr 88,  

poz. 510); 

– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1995 r. w sprawie Roztoczańskiego 

Parku Narodowego (Dz. U. z 1995 r. Nr 23, poz. 124); 

– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. 2016, poz. 71); 

– Rozporządzenie  Ministra Środowiska z dnia 14 kwietnia 2010 r. w sprawie ustanowienia 

strefy ochronnej zwierząt łownych w otulinie Roztoczańskiego Parku Narodowego  

(Dz. U.2010 Nr 77, poz. 511); 

– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002r. w sprawie uznania miasta 

Krasnobród za uzdrowisko (Dz. U. z 2002r. Nr 129, poz. 1103); 
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– Uchwała Nr XIII/91/16 Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia 10 lutego 2016 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Krasnobród; 

– Uchwała Nr XIV/105/2016 Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia 12 kwietnia 2016 

w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Krasnobród; 

– Uchwała Nr XXIX/235/13 Rady Miejskiej Krasnobród z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie 

zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i 

gminy Krasnobród;  

– Uchwała Nr XXVII/175/88 WRN w Zamościu z dnia 11 maja 1988 r. w sprawie 

utworzenia Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego i Parku Krajobrazowego Puszczy 

Solskiej (Dz. Urz. Woj. Zamojskiego Nr 5, poz.46 z 1988 r.); 

– Uchwała Nr XXXVIII/234/09 Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia 11 marca 2009 r. w 

sprawie uchwalenia Statutu Uzdrowiska Krasnobród; 

– Uchwała Sejmiku Województwa Lubelskiego Nr XI/162/2015 z dnia 30.10.2015 

w sprawie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego (Dz. Urz. 

Woj. Lubelskiego 2015, poz. 5441); 

– Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. 2007 Nr 147 poz. 1033 ze 

zm.); 

– Uchwała Nr XU/99/99 Rady Miasta i Gminy w Krasnobrodzie z dnia 15 listopada  

1999 r.; 

– Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach 

(Dz. U. 2016, poz. 1250); 

– Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  

(Dz. U. 2014 poz. 1446. t.j. ze zm.); 

– Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze 

wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. 2015, poz. 774); 

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2016  poz. 672 ze 

zm.); 

– Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

(Dz. U. 2016 r poz. 778 t.j. ze zm.); 

– Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. 2016 poz. 1020); 

– Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych  

(Dz. U. 2015 poz. 909 t.j ze zm.); 

– Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. 2016 poz. 353 t.j.); 

- Ustawa z dnia 6 lipca 2001r. o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów 

naturalnych kraju (Dz. U. 2001 Nr 97, poz.1051 z późn. zm.); 

– Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2006 Nr 123, poz. 858 tj. ze zm.); 

– Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2015 poz. 196 ze 

zm.); 
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– Ustawa z dnia 28 lipca 2005 o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach 

ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2016r. poz. 879 z późn. 

zm.); 

– Ustawa z 3 lutego 1995 r.  o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 2015 poz. 909 t.j 

ze zm.); 

– Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 ze zm.); 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2013 poz. 627 t.j. ze zm.); 

– Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. 2014 poz. 621 t.j. ze zm.); 

– Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2015  poz. 469 t.j. ze zm.); 

– Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 22 kwietnia 1983 r. 

w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M.P. z 1983 r. Nr 16, poz. 91). 
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– Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Krasnobród za 2014 

rok; 

– Brzezińska-Wójcik T., Skowronek E., Potencjał turystyczny Roztocza Tomaszowskiego 

na przykładzie gminy miejsko-wiejskiej Krasnobród, ANNALES UNIWERSITATIS 

MARIE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN – POLONIA, VOL. LXIV, 1 SECTIO B 2009 

DOI: 10.2478/v10066-008-0026-5; 

– Dodatek do „Dokumentacji określającej warunki hydrogeologiczne dla ustanowienia stref 

ochronnych GZWP nr 407 (Chełm – Zamość) w związku z ustanawianiem obszarów 

ochronnych Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 407 Niecka lubelska (Chełm – 

Zamość)”, PSH, Warszawa 2016; 

– Kondracki J., Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

1998; 

– Kozłowska-Szczęsna T., Błażejczyk K., Krawczyk B., Bioklimat Krasnobrodu. 

Dokumentacja Geograficzna nr 24, PAN, Warszawa 2001; 

– Objaśnienia do Mapy Geośrodowiskowej Polski 1:50 000. Arkusze Krasnobród, 

Komarów, PIG, 2011; 

– Objaśnienia do Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski 1:50 000. Arkusz Komarów, PIG, 

2002; 

– Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, Warszawa 2011; 

– Plan Ochrony dla Roztoczańskiego Parku Narodowego na lata 2012– 2031 (projekt). 

– Plan odnowy miejscowości Krasnobród na lata 2010–2015, Krasnobród 2009; 

– Raport o stanie środowiska woj. lubelskiego w 2014, WIOŚ Lublin 2016; 

– Raport o stanie środowiska woj. lubelskiego w 2015, WIOŚ Lublin 2016; 

– Raport z wykonania inwentaryzacji ornitologicznej dla  PLB060012 Roztocze, LTO, 

Lublin 2010; 

– Standardowy Formularz Danych PLH060022 Roztocze; 

– Standardowy Formularz Danych PLH060022 Sztolnie w Senderkach; 

– Standardowy Formularz Danych PLH060022 Święty Roch; 
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– Strategia rozwoju miasta i gminy Krasnobród do 2020 roku. Aktualizacja, Krasnobród 

2008; 

– Strategia wdrażania krajowej sieci ekologicznej ECONET-POLSKA, Liro Anna (red.), 

IUCN Poland, Warszawa, 1998; 

 

Materiały kartograficzne oraz warstwy tematyczne GIS (shp): 

– Mapa geologiczno-gospodarcza Polski. Skala 1: 50 000. Państwowy Instytut Geologiczny; 

– Szczegółowa mapa geologiczna Polski. Skala 1: 50 000. Państwowy Instytut Geologiczny; 

– Mapa Krajowej Sieci Ekologicznej ECONET. Liro A. IUCN, Warszawa, 1995; 

– mapy jednolitych części wód. KZGW Warszawa; 

– Przeglądowa mapa osuwisk i obszarów predysponowanych do występowania ruchów 

masowych w części pozakarpackiej województwa lubelskiego; 

– warstwy tematyczne GDOŚ – formy ochrony przyrody; 

– warstwy tematyczne IBS PAN w Białowieży – sieć korytarzy ekologicznych łączących 

obszary Natura 2000 wg koncepcji Jędrzejewskiego 

– SWDE dla miasta i gminy Krasnobród; 

– RDOŚ Lublin – wyniki inwentaryzacji przyrodniczej Natura 2000 Roztocze; 

– Studium dla potrzeb ochrony przeciwpowodziowej dla rzeki Wieprz – załączniki graficzne. 

Warstwy tematyczne CBDG: 

– hydrogeologia – Główne Zbiorniki Wód Podziemnych; 

– hydrogeologia – Jednolite Części Wód Podziemnych; 

– środowisko – regiony fizyczno-geograficzne Polski (J. Kondracki 2002). 
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OŚWIADCZENIE 

 

 

 

 Oświadczam, że autorem prognozy oddziaływania na środowisko, zgodnie z wymogami 

art. 51 ust. 2 pkt. 1 lit. f oraz art. 74a ust. 2 ustawy z dn. 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

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

o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2015 r. poz. 2171), jest osoba, która 

ukończyła, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, jednolite studia magisterskie na 

kierunku związanym z kształceniem w obszarze nauk przyrodniczych z dziedzin nauk 

biologicznych oraz nauk o Ziemi i brała udział w przygotowaniu co najmniej 5 prognoz 

oddziaływania na środowisko. 

 

Jestem świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

 

 


