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1. Wprowadzenie 

Niniejsze opracowanie stanowi prognozę oddziaływania na środowisko projektu zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grabowiec, uchwalonego 

uchwałą nr XX/91/2000 Rady Gminy Grabowiec z dnia 15 listopada 2000 roku, zmienionego 

uchwałą nr XIII/65/07 Rady Gminy Grabowiec z dnia 6 grudnia 2007 roku.  

Projekt ocenianej zmiany Studium obejmuje tereny zawarte w granicach administracyjnych 

gminy Grabowiec, których zasięg wyznaczają uchwały: 

- Uchwała nr XXXVIII/191/2010 Rady Gminy Grabowiec z dnia 19.08.2010 roku, 

- Uchwała nr XXXVIII/193/2010 Rady Gminy Grabowiec z dnia 19.08.2010 roku, 

- Uchwała nr XXXIX/200/2010 Rady Gminy Grabowiec z dnia 25.10.2010 roku, 

- Uchwała nr IV/13/2011 Rady Gminy Grabowiec z dnia 17.02.2011 roku, 

- Uchwała nr XI/69/2012 Rady Gminy Grabowiec z dnia 02.02.2012 roku, 

- Uchwała nr XIV/78/2012 Rady Gminy Grabowiec z dnia 12.04.2012 roku, 

- Uchwała nr XVIII/96/2012 Rady Gminy Grabowiec z dnia 16.08.2012 roku 

- Uchwała nr XIX/109/2012 Rady Gminy Grabowiec z dnia 28.09.2012 roku. 

1.1. Podstawa prawna opracowania 

Obowiązek sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do Studium wynika z art. 

51 ust. 1 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. nr 199, poz.1227, z późn.zm.).  

Treść prognozy określają przepisy art. 51 ust. 2 w/wym. ustawy.  

Zgodnie z tymi przepisami, niniejsza prognoza zawiera informacje o: 

- zawartości, głównych celach projektowanej zmiany Studium gminy Grabowiec oraz jego 

powiązaniach z innymi dokumentami, 

- metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy, 

- możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, 

- zawiera propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji 

postanowień Studium oraz częstotliwości jej przeprowadzania, 

- zawiera streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym, 

 

Określa, analizuje i ocenia: 

- istniejący stan środowiska, 

- potencjalne zmiany stanu środowiska przy braku realizacji ustaleń projektowanej zmiany 

Studium, 

- przewidywane znaczące oddziaływania na środowisko przy realizacji ustaleń 

projektowanej zmiany Studium, 
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- istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji 

projektowanej zmiany Studium, 

- cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym 

i krajowym istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego Studium. 

 

Przedstawia: 

- rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą 
negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji 
projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru 
Natura 2000 oraz integralność tego obszaru,  

- biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony 

obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru – rozwiązania alternatywne do 

rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru 

oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku 

rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających 

z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy.  

 

Niniejsze opracowanie w myśl wyżej przywołanej ustawy stanowi element strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko.   

2. Informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego 

powiązaniach z innymi dokumentami 

2.1. Zakres merytoryczny prognozy 

Zakres merytoryczny prognozy jest zgodny z zapisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. 

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

środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. nr 199, poz. 1227) – 

ustawa obowiązuje od 15.11.2008r. Prognoza uwzględnia ustalenia Zamawiającego, który 

uzgodnił zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na 

środowisko zmiany Studium z: Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Lublinie 

w piśmie z dnia 02.04.2013r. (znak pisma: WSTIII.411.13.2013.KŁ) oraz z Państwowym 

Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Zamościu (Wójt Gminy Grabowiec wystąpił 6 marca 

2013r. z pismem znak: UG-GKR.6724.4.2013 do PPIS w Zamościu z prośbą o uzgodnienie zakresu 

i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie; 8 marca 2013r. PPIS w Zamościu 

potwierdził odebranie w/w pisma i nie wniósł żadnych uwag na piśmie). 

W prognozie ocenia się stan i funkcjonowanie środowiska, odporność na degradację i zdolność 

do regeneracji wynikające z uwarunkowań określonych w opracowaniu ekofizjograficznym oraz 

tendencje do zmian przy braku realizacji ustaleń projektu zmiany Studium. Rozpatrywane są 

także skutki dla środowiska, które mogą wynikać z projektowanego przeznaczenia terenu oraz 

skutki realizacji ustaleń projektu zmiany Studium i rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne. 

Projektowane użytkowanie i zagospodarowanie terenów jest rozpatrywane pod kątem 

zgodności z uwarunkowaniami określonymi w opracowaniu ekofizjograficznym, z przepisami 
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prawa dotyczącymi ochrony środowiska, skuteczności ochrony bioróżnorodności i właściwych 

proporcji pomiędzy terenami o różnych formach użytkowania. 

Ocenia się również określone w projekcie zmiany Studium warunki zagospodarowania 

przestrzennego, wynikające z potrzeb ochrony środowiska, prawidłowości gospodarowania 

zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych. Uwzględniane są ponadto zagrożenia 

dla środowiska i wpływ na zdrowie ludzi, skutki dla istniejących form ochrony przyrody i innych 

obszarów chronionych i zakres zmian w krajobrazie, oraz możliwość rozwiązań eliminujących lub 

ograniczających negatywne oddziaływanie na środowisko. 

W prognozie zawarte są, jeżeli zachodzi taka potrzeba, również propozycje innych rozwiązań niż 

w projekcie Studium, sprzyjające ochronie środowiska.  

Prognozę sporządzono na podstawie rozpoznania terenowego uwarunkowań ekofizjograficznych 

i walorów krajobrazowych, identyfikacji potencjalnych zagrożeń i uciążliwości.  

Analizowano dostępne opracowania planistyczne i dokumentacyjne na poziomie gminy, 

powiatu, województwa i kraju oraz oceny realizacji obowiązków prawnych i skuteczności 

rozwiązań chroniących środowisko przed nadmierną eksploatacją zasobów oraz wprowadzaniem 

zanieczyszczeń antropogenicznych do środowiska. 

2.2. Cel sporządzenia prognozy 

Celem prognozy jest identyfikacja potencjalnych znaczących oddziaływań na środowisko ustaleń 

projektu zmiany Studium i określenie rozwiązań eliminujących, ograniczających lub 

kompensujących negatywne oddziaływania na środowisko oraz w miarę potrzeb przedstawienie 

rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie. 

Konieczność sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Grabowiec wynika z możliwości realizacji farmy wiatrowej oraz obiektów 

produkcji biogazu rolniczego we wskazanych obszarach. W momencie sporządzania 

obowiązującego Studium gminy (z 2000 oraz zmiany z 2007 roku) nie przewidziano rozwoju 

inwestycji wykorzystujących odnawialne źródła energii.  

2.3. Powiązania z innymi dokumentami 

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa lubelskiego 

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa lubelskiego w przyjętych kierunkach 

zagospodarowania wymienia  trzy rejony dla budowy siłowni wiatrowych w Ułężu, Podlodowie, 

Modliborzycach, jednocześnie bez precyzowania rejonów  stwierdza potrzebę wykorzystania 

alternatywnych, odnawialnych  źródeł energii. Dokument ten powstał w 2002r, kiedy energetyka 

wiatrowa zaczynała pojawiać się na terenie naszego kraju.   

Realizacja polityki zagospodarowania obszaru województwa lubelskiego w zakresie 

elektroenergetyki powinna zapewnić pełne zaspokojenie zapotrzebowania ludności i gospodarki 

regionu na energie elektryczną. Jednocześnie zakładany model systemu energetycznego 
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powinien zapewnić ciągłość dostaw energii elektrycznej do odbiorców bez przerw w sytuacjach 

awaryjnych. Warunkiem osiągnięcia stanu pożądanego jest realizacja zadań służących  zarówno 

utrzymaniu i modernizacji infrastruktury istniejącej, jak i budowa nowych urządzeń i obiektów.   

Z uwagi na fakt, że plan zagospodarowania województwa lubelskiego jest dokumentem 

w znacznym  stopniu zdezaktualizowanym, w tym również w zakresie wykorzystania 

alternatywnych źródeł energii, Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego wykonało  

opracowania dotyczące alternatywnych źródeł energii: 

- Wojewódzki Program rozwoju alternatywnych źródeł energii dla województwa lubelskiego 
(2006) 

- Przestrzenne aspekty lokalizacji energetyki wiatrowej w  województwie lubelskim  (2011) 
  

Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na  lata 2006-2020  

Celem głównym strategii jest osiąganie stałego i zrównoważonego rozwoju społeczno-

gospodarczego Lubelszczyzny poprzez zwiększenie konkurencyjności województwa oraz 

optymalne wykorzystanie jego potencjałów rozwojowych, w tym dostosowanie go do reguł 

wspólnego rynku.   

Proekologiczne przemiany strukturalne w gospodarce, poza koncentracją przestrzenną wszelkiej 

zabudowy, będą polegały na upowszechnianiu niekonwencjonalnych i przeważnie 

zdekoncentrowanych przestrzennie źródeł energii, z wykorzystaniem bioenergii, energii wody, 

wiatru, głębi ziemi i niektórych odpadów. 

Rozwój odnawialnych źródeł energii możliwy będzie głównie na obszarach wiejskich. 

Strategia rozwoju obejmuje działania mające na celu poprawę konkurencyjności sektora 

energetycznego poprzez rozwój sektora „czystej energetyki” ze źródeł ekologicznie czystych, 

promocję nowoczesnych technik produktów rolnych na wysokowydajne nośniki energetyczne, ze 

źródeł odnawialnych, w tym wykorzystanie regionalnych źródeł energii. 

Wojewódzki Program rozwoju alternatywnych źródeł energii dla województwa lubelskiego 

„Wojewódzki Program rozwoju alternatywnych źródeł energii dla województwa lubelskiego” 

zawiera m.in. ocenę uwarunkowań rozwoju energetyki wiatrowej oraz energetyki opartej na 

biomasie.  

Obszar województwa lubelskiego nie należy do zasobnych pod względem pozyskiwania wiatru 

dla celów energetycznych. Zaliczony jest do strefy korzystnej III w części północno-zachodniej, 

zaś w południowo-wschodniej do strefy mało korzystnej – IV. Farmy wiatrowe na terenie 

województwa są realnym zagrożeniem dla ostoi i tras przelotowych ptaków, które bardzo licznie 

występują na tym obszarze, co może uniemożliwić rozwój energetyki wiatrowej na skalę 

przemysłową. W obrębie gminy Grabowiec w części północnej zlokalizowany jest leśny korytarz 

ekologiczny sieci Natura 2000. Południowa część obszaru objętego opracowaniem znajduje się 

w strefie ochronnej lęgowisk gatunków strefowych o dużych areałach żerowiskowych i obszarów 

specjalnej ochrony ptaków sieci Natura 2000, zaś w części północnej i południowej zlokalizowane 

są dwie strefy ochronne terenów lęgowych i żerowisk ptaków wodno-błotnych. W obrębie gminy 

projektowane są również specjalne obszary ochrony siedlisk i gatunków oraz powiększenie 
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obszaru chronionego krajobrazu. Na terenie gminy Grabowiec dopuszczalny i możliwy jest 

natomiast rozwój małej energetyki autonomicznej (na obszarach gospodarstw domowych). 

Perspektywicznym rozwiązaniem dla województwa lubelskiego jest wykorzystywanie energetyki 

opartej na biomasie, ze względu na łatwą dostępność surowca i możliwość zorganizowania 

podaży biomasy. W momencie przezwyciężenia barier technologicznych oraz organizacyjnych 

energia zawarta w biomasie może osiągnąć niskie społeczne koszty. Energetyka oparta na 

biomasie stać się może jednym z ważniejszych elementów zrównoważonego 

i wielokierunkowego rozwoju obszarów wiejskich. Wykorzystanie biomasy powinno bazować 

przede wszystkim na wykorzystaniu surowców rodzimych tj. drewna, słomy, siana oraz roślin 

tradycyjnie uprawianych w regionie. Z tym typem pozyskiwania energii związane są również 

zagrożenia, które wynikają z uprawy roślin energetycznych obcego pochodzenia. Roślinność ta 

spowodować może biologiczne zanieczyszczenie środowiska, gdzie najniebezpieczniejsze są 

plantacje wierzby energetycznej. Spod ich zakładania należy wykluczyć wszelkie obszary 

chronione, a w szczególności dolin rzecznych oraz wszystkie obszary Natura 2000. 

Przestrzenne aspekty lokalizacji energetyki wiatrowej w województwie lubelskim 

Lokalizacja elektrowni wiatrowych należy poprzedzić badaniami siły i ciągłości wiatrów. 

Opracowanie „Przestrzenne aspekty lokalizacji energetyki wiatrowej w województwie lubelskim” 

zawiera ocenę możliwości rozwoju energetyki wiatrowej w województwie lubelskim, 

z zachowaniem zasady zrównoważonego rozwoju i przyjętych kierunków w Strategii Rozwoju 

Województwa oraz wskazanie obszarów dla rozwoju energetyki wiatrowej o możliwie 

najmniejszym negatywnym oddziaływaniu na środowisko. 

Najdogodniejsze warunki dla lokalizacji elektrowni wiatrowych występują w północno-

zachodniej części województwa lubelskiego, która zaliczona jest do strefy korzystnej (III).  

Na podstawie analizy uwarunkowań wynikających z ochrony oraz zasad bezpieczeństwa 

wyznaczono obszary należące do czterech stref możliwości energetyki wiatrowej;  

- obszary proponowane do  rozwoju energetyki wiatrowej  

- obszary możliwe do rozwoju z ograniczeniami w zakresie skali inwestycji  

- obszary z istotnymi ograniczeniami mogącymi uniemożliwić realizację inwestycji  

- obszary wykluczone z realizacji inwestycji  

 
W obrębie gminy wyróżnić można trzy z powyższych stref z wykluczeniem obszarów 

proponowanych do rozwoju energetyki wiatrowej. 

Obszary możliwe do rozwoju energetyki wiatrowej z ograniczeniami w zakresie inwestycji: 

Obszary te odznaczają się znaczącą powierzchniową przewagą terenów z istotnymi 

ograniczeniami mogącymi uniemożliwić realizację inwestycji i obejmują wierzchowinowe tereny 

gminy. Ponieważ lokalizacja turbin wiatrowych wymaga dostosowania skali inwestycji należy 

uwzględnić sposób jej rozmieszczenia do lokalnych uwarunkowań. 

Do obszarów możliwych do rozwoju z ograniczeniami zaliczono: 
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- tereny występowania rzadkich siedlisk przyrodniczych i siedlisk rzadkich gatunków 

uznane za ostoje przyrody o znaczeniu regionalnym lub krajowym; 

- parki krajobrazowe i obszary chronionego krajobrazu, projektowane parki 

krajobrazowe i projektowane obszary chronionego krajobrazu (obszary na których 

obowiązuje zakaz lokalizacji elektrowni wiatrowych o mocy większej niż 100 MW, 

możliwe jest natomiast dopuszczenie pojedynczych elektrowni lub niewielkich zespołów 

- do 5 turbin, ich lokalizacja dopuszczalna jest poza przedpolem punktów widokowych 

o promieniu 3 km i poza 3-kilometrową strefą ochronną od terenów o funkcji 

wypoczynkowej); obszary o wysokich walorach turystycznych i wypoczynkowych 

(zgodnie z waloryzacją przyrodniczo – krajobrazową uwarunkowań turystycznych 

zawartą w „Koncepcji programowo – przestrzennej rozwoju turystyki i rekreacji 

w województwie lubelskim”); na obszarach tych mogą być dopuszczone lokalizacje 

pojedynczych wiatraków, w odniesieniu do których wykazano brak negatywnego 

oddziaływania na walory krajobrazowe i wypoczynkowe na podstawie szczegółowej 

oceny lokalnych uwarunkowań; 

- tereny korytarzy ekologicznych dla sieci Natura 2000 wskazane do pilnych zalesień; 

- strefy ochronne od ośrodków wypoczynkowych (3 km); 

- strefy ekspozycji krajobrazowej, panoramy i przedpola punktów widokowych – 

wymagające oceny wpływu na walory widokowe w skali lokalnej; 

- parki agroekologiczne i strefy bogatego przyrodniczo, harmonijnego krajobrazu 

rolniczego; 

- 5-kilometrowa strefa ochronna od granicy państwa – strefa potencjalnego 

transgranicznego znaczącego oddziaływania. 

Obszary z istotnymi ograniczeniami mogącymi uniemożliwić realizację inwestycji: 
Obszary z istotnymi uwarunkowaniami wynikającymi z ochrony przyrody, krajobrazu 
i bezpieczeństwa publicznego, mogącymi uniemożliwić realizację inwestycji również występują 
na terenach wierzchowinowych i obejmują: 

- obszary występowania siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków w specjalnych 

obszarach ochrony siedlisk i gatunków (SOO); 

- specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO) wyznaczone dla ochrony nietoperzy 

ze strefą ochronną (5 km od granicy ostoi); 

- obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) wraz ze strefą buforową (5 km od granicy 

ostoi); 

- obszary lęgowe i najważniejsze miejsca koncentracji ptaków wędrownych wodno –

błotnych na trasach wędrówek, ważne miejsca zimowania ptaków ze strefą ochronną (2 

km od jezior, zbiorników retencyjnych, stawów rybnych); 

- obszary lęgowe i żerowiskowe ptaków o dużych areałach żerowiskowych ze strefą 

ochronną (5 km od miejsc lęgowych); 

- strefy ochronne od dużych kolonii ptaków (3 km); 

- obszary lęgowe i żerowiskowe nietoperzy – lasy, zadrzewienia i szpalery drzew z 200 m 

strefą ochronną; 

- strefy ochronne od istniejących terenów zwartej i skupionej zabudowy mieszkaniowej 

(500 m); 

- miasta w granicach administracyjnych i tereny zwartej zabudowy poza miastami; 
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- obszary w strefie C ochrony uzdrowiskowej od istniejących i potencjalnych 

uzdrowisk; 

- projektowane parki kulturowe; 

- tereny leśne; 

- strefy od linii energetycznych NN – odległość 3 średnic łopat turbiny od osi linii. 

Obszary wykluczone z realizacji inwestycji energetyki wiatrowej 

Tereny te obejmują dna dolin. Do obszarów wykluczonych z rozwoju energetyki wiatrowej ze 

względu na uwarunkowania prawne należą: 

- strefy bezpośredniego zagrożenia powodziowego; 

- strefa 50 - metrowa od stopy wałów przeciwpowodziowych; 

- rezerwaty przyrody i parki narodowe; 

- strefy A i B ochrony uzdrowiskowej; 

- lasy ochronne; 

- strefy nalotów i krążenia wokół lotnisk cywilnych; 

- strefy ochronne od obiektów wojskowych; 

- Pomniki Historii i Pomniki Zagłady ze strefami ochronnymi; 

- tereny występowania siedlisk gatunków chronionych fauny i flory; 

- doliny rzeczne jako miejsca lęgowe ptaków chronionych (co najmniej jednego gatunku 

chronionego). 

Zadaniem powyższego opracowania jest:  

- wskazanie obszarów dla rozwoju energetyki wiatrowej o możliwie najmniejszym 

negatywnym oddziaływaniu na środowisko; 

- ograniczenie negatywnego wpływu rozwoju energetyki wiatrowej na przyrodę, w tym 

głównie na ptaki i nietoperze, mieszkańców, tereny wypoczynkowe i turystyczne, 

krajobraz naturalny i kulturowy oraz obiekty zabytkowe poprzez określenie 

uwarunkowań lokalizacyjnych inwestycji związanych z tym rodzajem energetyki; 

- wykluczenie możliwości powstania kolizji z obszarami chronionymi i proponowanymi do 

ochrony, a także z infrastrukturą wojskową i infrastrukturą bezpieczeństwa publicznego; 

- ograniczenie negatywnego wpływu rozwoju energetyki wiatrowej na przyrodę, w tym 

głównie na ptaki i nietoperze, mieszkańców, tereny wypoczynkowe i turystyczne, 

krajobraz naturalny i kulturowy oraz obiekty zabytkowe poprzez określenie 

uwarunkowań lokalizacyjnych inwestycji związanych z tym rodzajem energetyki; 

- wykluczenie możliwości powstania kolizji z obszarami chronionymi i proponowanymi do 

ochron, a także z infrastrukturą wojskową i infrastrukturą bezpieczeństwa publicznego. 

 

Program ochrony środowiska województwa lubelskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do 

2019 r. 

W zakresie energetyki, jako cel średniookresowy przewiduje się rozwój oraz wzrost 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie województwa i określa, że ograniczenia 

prawne dotyczą wykluczenia inwestycji z terenów chronionych lub dostosowania skali 

realizowanych przedsięwzięć do uwarunkowań terenowych i środowiskowych.  
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3. Metodyka zastosowana przy sporządzaniu opracowania 

Prognozę sporządzono na podstawie rozpoznania terenowego, uwarunkowań 

ekofizjograficznych i walorów krajobrazowych, identyfikacji potencjalnych zagrożeń 

i uciążliwości.  

Przestrzenny zakres opracowania określają ww. uchwały Rady Gminy Grabowiec. Opracowanie 

ekofizjograficzne, stanowiące materiał źródłowy wykorzystany przy sporządzaniu niniejszej 

prognozy zostało wykonane z uwzględnieniem planowanej realizacji farmy wiatrowej, oceną 

stanu zachowania środowiska przyrodniczego i wskazaniami potencjalnych terenów dla potrzeb 

realizacji założeń energetyki wiatrowej oraz planowanych obiektów produkcji biogazu 

rolniczego.  

Uwzględniono m.in. uwarunkowania formalno-prawne, fizjograficzne, ekologiczne, krajobrazowe 

i antropogeniczne. Ponadto przeanalizowano dostępne opracowania planistyczne 

i dokumentacyjne na poziomie gminy, powiatu, województwa i kraju oraz oceny realizacji 

obowiązków prawnych i skuteczności rozwiązań chroniących środowisko przed nadmierną 

eksploatacją zasobów oraz wprowadzaniem zanieczyszczeń antropogenicznych do środowiska.  

Podstawowe dokumenty, poza opracowaniem ekofizjograficznym, wykorzystane w niniejszej 

prognozie to: 

 Pre-screening wykonany dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej 

w rejonie wsi Zaborce i Horyszów. CDM, Warszawa 2011 r.; 

 Wstępna ocena projektu inwestycyjnego, z punktu widzenia możliwości wystąpienia 

znaczących negatywnych oddziaływań farmy wiatrowej na ornitofaunę – raport ze 

screeningu. BFA - Consulting Group, Wrocław kwiecień 2012 r.; 

 Wstępna ocena projektu inwestycyjnego, z punktu widzenia możliwości wystąpienia 

znaczących negatywnych oddziaływań farmy wiatrowej na chiropterofaunę – raport ze 

screeningu. BFA - Consulting Group, Wrocław kwiecień 2012 r.; 

 Przestrzenne aspekty lokalizacji energetyki wiatrowej w województwie lubelskim. Biuro 

Planowania Przestrzennego w Lublinie, Lublin 2011. 

 Wojewódzki Program Rozwoju Alternatywnych Źródeł Energii dla Województwa 

Lubelskiego. Biuro Planowania Przestrzennego, Lublin 2006 r.; 

A także: 

 Wytyczne w zakresie oceny oddziaływania na środowisko elektrowni wiatrowych na ptaki 

-  Chyrlecki P. (OTOP), Pasławska A. (PSEW), Szczecin 2008; 

 Wytyczne w zakresie prognozowania oddziaływań na środowisko farm wiatrowych. 

GDOŚ, Warszawa 2011; 



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ i KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

GMINY GRABOWIEC 

 

17 
 

 Wytyczne dotyczące oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze. Projekt, 

GDOŚ, Warszawa 2011; 

Ze względu na fakt, iż nowym terenom inwestycyjnym wprowadzanym niniejszą zmianą Studium 

jest obszar planowanej elektrowni wiatrowej, ze szczególnym uwzględnieniem odnoszono się do 

wpływu niniejszej inwestycji na: 

 ptaki i nietoperze, 

 klimat akustyczny, 

 obszary chronione występujące w sąsiedztwie inwestycji, 

 krajobraz, 

 zdrowie ludzi. 

 

W prognozie odniesiono się również do możliwego wpływu na środowisko i zdrowie ludzi 

planowanych terenów produkcji biogazu rolniczego. 

 

Pod tym kontem przeanalizowano następujące dokumenty odnoszące się bezpośrednio do 

obszarów objętych projektem zmiany Studium (w granicach administracyjnych gminy 

Grabowiec) jak również opracowania odnoszące się do tego terenu w sposób pośredni – 

opracowania dla powiatu, województwa, kraju.   

 

 

4. Charakterystyka projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 

Najistotniejszą z  punktu widzenia prognozy oddziaływania na środowisko zmianą, wprowadzaną 

przez oceniany dokument, jest planowany rozwój energetyki wiatrowej oraz wprowadzenie 

obiektów produkcji biogazu rolniczego.  

Projektowana farma wiatrowa obejmuje południowo-wschodnią część gminy Grabowiec, 

w miejscowościach: Bereść, Grabowiec-Góra i Kolonia Obłyczyn. Obszar zmiany Studium 

obejmuje fragment farmy wiatrowej - lokalizacja Zaborce1, na który składać się będzie 8 siłowni 

wiatrowych o mocy przekraczającej 100 kW, oraz maksymalnej wysokości skrajnego punktu 

wirnika w pozycji pionowej 200 m nad poziom terenu. Moc nominalna farmy wiatrowej wyniesie 

maksimum 36 MW. 

Planowane obiekty produkcji biogazu rolniczego obejmują trzy niezależne lokalizacje 

w zachodniej części gminy, w miejscowościach: Żurawlów, Rogów oraz Szczelatyn. Dopuszczona 

przez zmianę Studium moc lokalizowanych biogazowni wynosi do 100 kW. 

Poza zapisami dotyczącymi lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł 

energii, zapisy zmiany Studium zachowują w większości wartość merytoryczną w ramach 

                                                           

1
 Pre-screening wykonany dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej w rejonie wsi Zaborce 

i Horyszów, CDM Warszawa wrzesień 2011r., 
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głównych kierunków rozwoju obszaru gminy Grabowiec, zawartych w Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grabowiec, uchwalonego uchwałą 

nr XX/91/2000 Rady Gminy Grabowiec z dnia 15 listopada 2000 roku, zmienionego uchwałą 

nr XIII/65/07 Rady Gminy Grabowiec z dnia 6 grudnia 2007 roku.  

Zakres zmian wprowadzanych przez ocenianą zmianę Studium, określoną ww. uchwałami, 

dotyczy: 

Przeznaczenie terenów pod:  

− U1 - usługi 

− US1 – usługi sportu 

− R1 – rolnicza przestrzeń produkcyjna 

− RPO1 – obszary skoncentrowanej obsługi gospodarki rolnej i rybackiej 

− MR1 – zabudowa zagrodowa 

− P.S.B.U.1 – przemysł, składy, budownictwo, usługi 

− Pb – tereny produkcji biogazu rolniczego 

− NU/RL – składowisko odpadów – obszar wymagający rekultywacji 

− RL1 – lasy i zalesienia 

− KDD1 – droga gminna klasy dojazdowej 

oraz  

− obszary na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię 

z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej  100kW - elektrownia wiatrowa 

w ramach których wyznaczono: 

− strefę ochronną związaną z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu 

i użytkowaniu terenu - dotyczącą zakazu lokalizacji funkcji wymagających ochrony 

przed hałasem przekraczającym 45 dB  w porze nocnej, 

− strefa ochronna związana z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu 

i użytkowaniu terenu - dotycząca zakazu lokalizacji funkcji wymagających ochrony 

przed hałasem przekraczającym 40 dB w porze nocnej 

− obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze 

i nieleśne 

 

Wprowadzenia korekty w zakresie: 

- formy przedstawienia poszczególnych ustaleń objętych zmianą Studium w zakresie 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenów gminy Grabowiec, wprowadzone 

zostały również zagadnienia wynikające z obowiązujących przepisów odrębnych  

- wprowadzenia i uaktualnienia zapisów dotyczących obowiązujących przepisów 

odrębnych w tym ustanowienia obszarów Natura 2000. 

Projekt zmiany obowiązującego Studium ma za zadanie uwzględnienie zmian w przepisach 

regulujących politykę przestrzenną w celu uzyskania zapisu określającego aktualną politykę 

przestrzenną gminy obejmującą jej obszar w granicach administracyjnych. 
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5. Charakterystyka istniejącego stanu środowiska oraz potencjalne zmiany tego 

stanu w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu 

Charakterystyka terenów objętych zmianą Studium i ich otoczenia 

Obszar objęty niniejszym opracowaniem administracyjnie znajduje się w gminie Grabowiec, 

położonej w południowej części województwa lubelskiego, w powiecie zamojskim. Gmina 

graniczy od północy z gminami Kraśniczyn, Wojsławice, Uchanie, od wschodu z gminą 

Trzeszczany, od zachodu z gminą Sitno, od południa z gminą Miączyn i od zachodu z gminą 

Skierbieszów.  

W gminie znajdują się 24 sołectwa, a zajmuje ona powierzchnię ok. 12 888 ha.  

Grabowiec to gmina wiejska, o niskiej gęstości zaludnienia. Wg ostatnich badań gminę 

zamieszkują 4724 osoby.2   

Na obszar opracowania składa się 20 terenów, których granice wyznaczają uchwały zmiany 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grabowiec. Tereny 

te położone są w miejscowościach: Grabowiec, Grabowiec Góra, Dańczypol, Bronisławka, 

Szczelatyn, Żurawłów, Bereść, Tuczępy, Skomorochy Duże, Siedlisko, Ornatowice, Rogów, 

Szystowice oraz Kolonia Obłyczyn.  

Większość terenów objętych zmianą skupia się w centralnej części gminy. Znaczący udział 

powierzchniowy ma położony w południowo – wschodniej części gminy teren planowanej farmy 

wiatrowej.  

Obszary opracowania stanowią w przewadze grunty użytkowane rolniczo, z niewielkim udziałem 

zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej oraz nieznacznym udziałem lasów.  

W niniejszym opracowaniu poddano analizie w ujęciu ogólnym cały obszar gminy Grabowiec. 

W ujęciu szczegółowym opracowano obszary objęte zmianą Studium.  

Lokalizację obszaru opracowania wraz z symbolem użytkowania zawartego w projekcie zmiany 

Studium ilustruje Rysunek 1.   

                                                           

2
 Dane na dzień 31.12.2009 r., http://www.grabowiec.pl, BIP 
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Rysunek 1. Lokalizacja obszaru objętego zmianą Studium gminy Grabowiec wraz z lokalizacją planowanej farmy wiatrowej (opracowanie własne na podstawie Studium i materiałów gminy)
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Środowisko przyrodnicze zostało szczegółowo scharakteryzowane w opracowaniu 

ekofizjograficznym przygotowanym na potrzeby zmiany Studium gminy Grabowiec – 

„Opracowanie ekofizjograficzne zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Grabowiec”, BUDPLAN Sp. z o.o., 2013 r.   

Według podziału fizyczno-geograficznego J. Kondrackiego (2009) analizowany obszar położony 

jest w: 

Prowincji: Niż Środkowoeuropejski 
Podprowincji: Wyżyny Polskie 
Makroregionie: Wyżyna Lubelsko – Lwowska 
Mezoregionie: Działy Grabowieckie  

Działy Grabowieckie (343.18) to obszar wyżynny z przewagą pokryw lessowych, stanowiący garb 

skał górnokredowych, o powierzchni ok. 1280 km2. Doliny dopływów Wieprza: Wolica, Siennica 

i Wojsławka nadają wyżynie wygląd wydłużonych działów międzydolinnych, a liczne wąwozy 

i boczne dolinki tworzą urozmaicony zespół form osiągających wysokości względne dochodzące 

do 100 m. Ze względu na duże deniwelacje terenu oraz obecność pokrywy lessowej podatnej na 

rozmywanie, obszar Działów Grabowieckich jest silnie narażony na erozję wodną 

powierzchniową i wąwozową. Omawiany region leży na pograniczu strefy lasów mieszanych 

z udziałem buka i jaworu oraz strefy leśno-stepowej ze świetlistymi dabrowami. Wyjatkowo 

atrakcyjne walory obszaru spowodowały utworzenie w gmienie Grabowiec  rezerwatu 

stepowego „Rogów” (pow. 1 ha.). Działy Grabowieckie, ze względu na występowanie gleb 

najwyższych klas bonitacyjnych, są regionem rolniczym. Lasy wystepują miejscami na 

wierzchowinach.3 

5.1. Budowa geologiczna 

Obszar gminy Grabowiec znajduje się w obrębie platformy wschodnioeuropejskiej, w obrębie 

niecki brzeżnej, leżącej pomiędzy platformą prekambryjską a zapadliskiem przedkarpackim. 

Najstarszy przebadany poziom składa się ze skał dolnopaleozoicznych (łupków, mułowców 

i iłowców) wykształconych w kambrze i sylurze. W dewonie nastąpił podział niecki brzeżnej na 

podniesienie radomsko-kraśnickie w części południowo-zachodniej i rów mazowiecko-lubelsko-

lwowski w części północno-wschodniej, gdzie znajduje się gmina Grabowiec. Od środkowego 

dewonu we wspomnianym obniżeniu odkładały się warstwowo paleozoiczne skały osadowe (na 

osadach morskich występują utwory lądowe, ponownie przykryte osadami morskimi). Ostatnie 

utwory dewonu stanowią wapienie i dolomity oraz piaskowce i mułowce. Ich miąższość wynosi 

ponad 51 m. Na nich zalegają osady karbonu dolnego i górnego z warstwami węgla kamiennego 

o niewielkiej i zmiennej miąższości. Karbon dolny reprezentowany jest przez osady mułowo-

wapienne z przewarstwieniami piaskowców (formacja Huczwy). Najwyższą część karbonu 

górnego stanowią osady ilasto-mułowcowe z wkładkami wapieni i piaskowców formacji 

lubelskiej. Strop utworów karbońskich ma charakter erozyjny. Kolejną warstwę tworzą utwory 

jurajskie: piaskowce, piaski z wkładkami mułowców i łupków, dolomity i wapienie. 

                                                           

3
 Kondracki J. Geografia regionalna Polski. PWN. Warszawa 2009  
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Powierzchnia karbonu i jury uległa zrównaniu na skutek erozji, pokrywają ją skały węglanowe 

kredy, których miąższość w regionie sięga 750 m. Ich dolną warstwę stanowią piaski, piaskowce, 

stopniowo przechodzące w utwory węglanowe: wapienie, margle i kredę piszącą. Ostatnim 

osadem kredy były odporne opoki. Neogen i paleogen zachował się w postaci nielicznych, 

izolowanych płatów (piaskowce, wapienie). 

Na skałach kredy w większości zalegają bezpośrednio utwory czwartorzędowe. Pochodzą one 

przeważnie ze zlodowaceń: południowo-, środkowo- i północnopolskich. W okresie zlodowaceń 

środkowopolskich osadziły się lessy zlodowacenia Odry i Warty o miąższości dochodzącej do 

blisko 10 m., stwierdzone między innymi w Szystowicach. Osady zlodowaceń północnopolskich 

są powszechne w regionie, wykształcone są w postaci lessów, mułków lessopodobnych oraz 

piasków i mułków piaszczystych rzeczno-peryglacjalnych. Lessy stadiału górnego występują 

powszechnie, tworząc pokrywę sięgającą 6,9 m.  

Na przełomie plejstocenu i holocenu powstawały osady deluwialne i deluwialno-koluwialne, 

wypełniające obecnie dolinę Kalinówki w obszarze gminy Grabowiec. Miąższość tych osadów 

dochodzi do 31 m.  

Terasa doliny Wolicy, rozcinającej Wierzchowinę Grabowiecką, jest piaszczysto-lessowa. 

W górnym odcinku budują ją warstwowane mułki. Terasa Wolicy łączy się z terasą Wieprza. 

Najlepiej zachowała się na odcinku pomiędzy Cieszynem a Rogowem.  

Współcześnie tworzące się osady holoceńskie to gromadzące się w dolinach rzecznych piaski 

i mułki rzeczne przykryte przez namuły, mady i torfy. Wypełniają one młode dolinki, wąwozy 

i tarasy zalewowe den dolin rzecznych oraz zagłębienia bezodpływowe. Na zboczach dolin 

i w obniżeniach gromadzą się utwory deluwialne (piaski drobnoziarniste i pylaste, gliny szare 

i bezowo-szare oraz piaski i mułki stożków napływowych).  

Wierzchowinę niemal w całości pokrywa less barwy jasnożółtej lub rdzawo-żółtej, przechodzące 

w mułki lessopodobne i gliny piaszczyste oraz deluwia lessowe. Na garbach lessowych 

zaobserwować można płytką pokrywę lessową i kredę. Miąższość pokładu lessu i produktów jego 

niszczenia zwiększa się w obniżeniach terenowych dochodząc do 20 m.   

Nie przewiduje się istotnych zmian stanu utworów pokrywających obszar opracowania przy 

braku realizacji projektowanego dokumentu.  

5.2. Ukształtowanie powierzchni terenu 

Działy Grabowieckie, należącego do Wyżyny Wschodniowołyńskiej i makroregionu Wyżyna 

Wschodniowołyńska, w strefie wododziałowej Wieprza i Bugu. 

Gmina posiada urozmaiconą rzeźbę terenu, ukształtowaną głównie przez akumulacje eoliczną 

i rzeczną oraz erozję. Dominującymi formami są wierzchowiny lessowe, równiny denudacyjne 

oraz tarasy rzeczne. Różnorodność form ukształtowania związana jest z położeniem gminy na 

pokrytym lessem garbie kredowym, który łatwo ulega erozji oraz na dość gwałtownym 

nachyleniu powierzchni wierzchowinowej wysokiego poziomu wyżynnego ku wschodowi. 
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Najwyższy punkt w gminie zlokalizowany jest na wysokości 308,0 m n.p.m., natomiast najniższy 

200,2 m n.p.m. Deniwelacje przekraczają 107 m.  

Charakterystyczny dla tego obszaru jest równoleżnikowy układ dolin, głównie Wolicy i Kalinówki, 

które zagłębiają się ok 70-80 metrów poniżej powierzchni wierzchowinowych. 

Obecność lessów i znacznych różnic wysokości terenów przyczyniły się do rozwoju erozji 

wąwozowej, występującej najintensywniej w strefie wododziałowej Wolicy i Wojsławki oraz na 

wschodnim stoku górnego odcinka doliny Wolicy. W dolinkach bocznych zorientowanych 

południkowo obserwuje się asymetrie profilu poprzecznego stoków: zbocza wschodnie, 

pozbawione lessu są znacznie bardziej strome niż zachodnie, pokryte grubą warstwą lessu oraz 

jego deluwiami.4 

Szerokość doliny Wolicy dochodzi do 1 km. Towarzyszy jej nieznacznie górująca  terasa 

nadzalewowa.  

Większość obszarów objętych opracowaniem położona jest na wierzchowinie lessowej płaskiej. 

Na wierzchowinie lessowej falistej w południowo-wschodniej części gminy położony jest teren 

planowanej farmy wiatrowej. Wierzchowiny miejscami rozcinają wąwozy wciosowe, występują 

także  strome zbocza wierzchowiny, mogące utrudniać posadowienie zabudowy. Rzeki w gminie 

wpłynęły na wykształcenie się w łatwo ulegającym erozji podłożu dolin nieckowatych. Obejmują 

one swoim zasięgiem część terenów objętych opracowaniem. Większe cieki utworzyły duże 

doliny o płaskim dnie. 

5.3. Surowce mineralne  

Rejon, w którym znajduje się gmina Grabowiec leży w południowej części Lubelskiego Zagłębia 

Węglowego - rejon węglowy Kumów. Zawiera on pokłady węgla w formacji dęblińskiej i rzadziej 

w lubelskiej, o zmiennej zasobności. W związku z tym niemal w całym obszarze gminy występują 

perspektywiczne złoża węgla kamiennego. Węglonośność wynosi od 2 do 8 metrów przy 

grubości nadkładu od 500 do 800 metrów.  
 

Złoża węgla nie przedstawiają znacznej wartości gospodarczej, mogą być traktowane jako 

zabezpieczenie surowcowe w przyszłości. Eksploatacja złóż w obszarze gminy Grabowiec jest 

dodatkowo niewskazana, ze względu na zagrożenie naruszenia stosunków wodnych, zwiększenia 

erozji oraz występowanie gleb wysokich klas bonitacyjnych. 

W gminie występują 2 obszary perspektywiczne torfów. Zlokalizowane są one w dolinie 
Kalinówki pomiędzy Grabowcem a Szystowicami oraz w dolinie Wolicy u zbiegu z Kalinówką 
w pobliżu wsi Kolonia Rogów. Złoża te nie zostały ujęte w skład potencjalnej bazy zasobowej ze 
względów rolniczych i gospodarczych.5 

W zasięgu złóż torfu znajduje się jeden z terenów pod planowaną biogazownię.  
 

                                                           

4
 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grabowiec 

5
 Dominiak S., Będkowski Z., Objaśnienia do mapy geologiczno-gospodarczej Polski. Arkusz Grabowiec (863). 

Warszawa 2005 r., 
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5.4. Warunki posadowienia obiektów budowlanych 

Warunki posadowienia obiektów budowlanych w obszarze opracowania są zróżnicowane.  

Za tereny o niekorzystnych warunkach posadowienia uznano: 

 

Ze względu na niekorzystne ukształtowanie terenu 

- wąwozy wciosowe 

- doliny nieckowate 

- strome zbocza wierzchowiny lessowej 

Ze względu na niestabilne utwory podłoża 

- piaski i mułki (mady) deluwialne rzeczne tarasów zalewowych 

- torfy niskie 

- namuły torfiaste 

Z posadowienia turbin wiatrowych w obszarze planowanej farmy wiatrowej wyłączone są, poza 

terenami o niekorzystnej budowie geologicznej i rzeźbie terenu, także strefy: 

- 500 m. od zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej, 

- 200 m. od ściany lasów i zadrzewień. 

W obszarze opracowania nie występują obszary całkowicie wyłączone z możliwości 

posadowienia zabudowy ze względu na strefę szczególnego zagrożenia powodzią.  

Ze względu na występowanie w obszarze opracowania terenów istniejących 

i predysponowanych osuwisk na etapie projektowania inwestycji budowlanych może być 

konieczne wykonanie dokumentacji geotechnicznej lub geologiczno-inżynierskiej w celu 

rozpoznania faktycznych warunków podłoża budowlanego.  

5.5. Gleby 

Rodzaj gleby zależy przede wszystkim od skały macierzystej (utworów budujących podłoże), 

a także od innych czynników tj. ukształtowania terenu, warunków klimatycznych, szaty roślinnej 

oraz działalności człowieka.  

Warunki glebowe i klimatyczne gminy Grabowiec sprzyjają rozwojowi rolnictwa. Pokrywa 

glebowa gminy wyróżnia się bardzo wysoka bonitacją.  Na 86,4% gruntów ornych w gminie, 

gleby klas I-III zajmują aż 81,1%. Gleby klasy i mają udział 6,3%, gleby klasy II – 29,3%, a klasy III – 

45,5%.Dominują gleby bardzo dobre i dobre: czarnoziemy i gleby brunatne, należące do 

najbardziej urodzajnych w kraju.  

W zachodniej części gminy przeważają wytworzone na lessach gleby płowe w kompleksie 

z brunatnymi. W części wschodniej, poniżej rzeki Kalinówka, wykształciły się gleby brunatne 

w kompleksie z płowymi.  

Gleby brunatne wykształcają się na podłożu zasobnym w węglan wapnia. Ich kwasowość waha 

się od odczynu kwaśnego do zasadowego, a głównym składnikiem jest krzemionka. Ich bonitacja 

jest zazwyczaj wysoka, tworzą kompleksy: pszenny właściwy, żytni bardzo dobry, pszenno-żytni 



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO  
ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ i KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  

GMINY GRABOWIEC 

 

25 
 

i żytni. Brunatnoziemy są siedliskiem  lasów mieszanych. Dzielą się na gleby brunatne właściwe 

i gleby brunatne wyługowane. Na wyniosłościach pokrywy lessowej, gdzie procesy erozyjne są 

najsłabsze, wykształcają się najzasobniejsze gleby brunatne właściwe. Posiadają poziom orno-

próchniczy o miąższości dochodzącej do 35 cm. Często sąsiadują one z rędzinami kredowymi. 

Najbardziej rozpowszechnionym podłożem w gminie są gleby brunatne wyługowane, o mniejszej 

zawartości próchnicy. Cechują je uregulowane stosunki wodne, a powstają przede wszystkim na 

stokach, pod wypływem uprawy bardziej zasobnych gleb brunatnych właściwych i na skutek ich 

erozji. 

Na lessach wytwarzają się także czarnoziemy, należące do najlepszych gleb w kraju. Są to gleby 

pyłowe – w ich składzie dominuje pył kwarcowy, są przy tym bardzo zasobne w substancje 

organiczne, o poziomie próchnicznym nie mniejszym niż 40 cm. Czarnoziemy tworzą kompleks 

pszenny bardzo dobry i dobry , pszenny wadliwy oraz żytni bardzo dobry. 

Podłoże kredowe sprzyja powstawaniu rędzin. Na kredowych wierzchowinach wytwarzają się 

płytkie rędziny inicjalne (osiągające 25 cm miąższości). Na łagodnych stokach powstają średnio 

głębokie rędziny brunatne. Rędziny zawierają znaczny udział rumoszu skalnego, są wrażliwe na 

warunki wodne. Mimo to są to gleby na których osiąga się najwyższe plony pszenicy. Tworzą 

kompleksy: pszenny bardzo dobry i dobry, a rędziny płytkie – pszenny wadliwy, żytni bardzo 

dobry i dobry. Na gruntach leśnych rędziny są siedliskiem grądów i dąbrowy świetlistej.  

Najsłabsze gleby wytworzyły się na podłożu złożonym z piasków luźnych i słabogliniastych. Gleby 

bielicoziemne są znacznie zakwaszone i ubogie w składniki pokarmowe. Występują na tarasach 

akumulacyjnych rzek, posiadają wadliwe stosunki wodne. Tworzą kompleksy zbożowe 

i zbożowo-pastewne. W lasach stanowią najczęściej siedliska borowe.  

W dolinach rzecznych wytworzyły się gleby heterogeniczne glejowe,  mułowe i murszowe, 

torfowe, piaszczysto-pylaste i organiczno-mineralne. Ze względu na dość wysoki poziom wód 

gruntowych wykorzystywane są pod trwałe użytki zielone.  

Do gleb napływowych należą mady rzeczne, wytwarzające się między innymi z osadów 

aluwialnych na tarasach zalewowych6.  

Większość obszaru opracowania leży na glebach chronionych klas i – III. Z grupy tej wyłączona 

jest część obszarów położona w środkowej części gminy oraz niewielkie fragmenty leżące 

w południowej części obszaru planowanej farmy wiatrowej. 

W obowiązującym Studium gminy Grabowiec wskazano obszary podlegające silnej i bardzo silnej 

erozji. Intensywność erozji wodnej i powierzchniowej wzrasta wraz ze spadkiem terenu. Już przy 

spadkach ok 6% zauważa się wyraźny ubytek zawartości próchnicy w glebach, obniżający ich 

produkcyjność. 

                                                           

6
 Majka – Smuszkiewicz A. i in., Program Ochrony Środowiska dla gminy Grabowiec, EKO-GEO Pracownia Geologii 

i Ochrony Środowiska w Lublinie, Grabowiec 2004 r., 
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W strefie zagrożenia erozją znajduje się południowo - zachodni fragment obszaru planowanej 

farmy wiatrowej. 

5.6. Użytkowanie gruntów 

Ze względu na sprzyjające warunki glebowe i klimatyczne w gminie Grabowiec  dominuje 

użytkowanie rolnicze. Użytki rolne zajmują 85% powierzchni ogólnej gminy. Przeważają  grunty 

orne. W strukturze zasiewów największy udział mają zboża (pszenica), następnie rośliny 

przemysłowe, ziemniaki, buraki cukrowe i rzepak oraz inne warzywa. Sady zajmują 1% 

powierzchni użytków rolnych w gminie, łąki 11%, a pastwiska 2%.  

Lesistość gminy wynosi 10,1%, z czego część kompleksów leśnych to lasy glebochronne, 

stabilizujące gleby podlegające erozji wąwozowej, zajmują powierzchnię około 1334,6 ha,, 

z czego 652 ha to lasy należące do Skarbu Państwa, a 681 ha to lasy prywatne. Na terenie gminy 

rosną lasy grabowe, dębowe, rzadziej brzozowe. Wśród typów siedliskowych lasów występują tu 

lasy świeże i lasy mieszane świeże.  

Pozostałe grunty zajmuje zabudowa zagrodowa, gospodarcza oraz zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna. 

W obszarze opracowania dominują tereny użytkowane rolniczo, z przewagą gruntów ornych, 

w dolinach nieużytkowane rolniczo tereny pokryte są trwałą roślinnością  niską. Nieznaczny 

udział ma zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa, lasy oraz luźne zadrzewienia i zakrzewienia. 

Niektórym terenom zabudowy towarzyszy zieleń urządzona, teren pod planowane usługi sportu 

w znacznym stopniu pokryty jest roślinnością ruderalną, jeden z terenów stanowi gminą drogę  

z nawierzchnią częściowo utwardzoną. W obszarze opracowania wyróżniają się zabudowania 

zabytkowej gorzelni.   

Obszar pod planowaną farmę wiatrową to tereny rolne z udziałem sadów i zabudowy 

zagrodowej. Niewielkie fragmenty lasów należą częściowo do skarbu Państwa. Dolinę 

Henrykówki porastają łąki. 

Obszary lokalizacji biogazowni to tereny rolne (grunty orne). 

5.7. Warunki hydrologiczne 

5.7.1. Wody powierzchniowe 

Przez gminę Grabowiec przechodzą granice wododziałów II-go, III-go i IV-go rzędu. 

Przepływające przez jej obszar główne rzeki, Wolica i Kalinówka, należą do zlewni Wieprza. 

Południowo-wschodni fragment gminy, gdzie płynie rzeka Henrykówka, należy do zlewni Bugu. 

Wolica jest prawym dopływem Wieprza, jej długość wynosi 42 km. Rzeka wykorzystuje strefę 

spękań w obrębie kredowego podłoża. W północnej części gminy płynie z północy na południe, 

w okolicy Szczelatyna (w pobliżu jednego z obszarów planowanych biogazowni) uchodzi do niej 

Kalinówka, następnie rzeka płynie równoleżnikowo w kierunku zachodnim. Wg typologii 

abiotycznej rzek, Wolica to potok wyżynny węglanowy z substratem drobnoziarnistym na lessach 
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i lessopodobnych (typ 6).7 Źródła rzeki znajdują się w okolicach Trościanki, w powiecie 

chełmskim. Do Wieprza uchodzi ona w pobliżu Wólki Orłowkiej, w powiecie krasnostawskim. 

Charakterystyczną cechą dorzecza jest silne rozcięcie erozyjne terenu, dolina rzeki mocno wcina 

się w głównie lessową powierzchnię wierzchowinową. Koryto rzeki posiada szerokość ok. 3 m, 

charakteryzuje się niewielkim spadkiem 0,6 ‰. W sąsiedniej gminie Skierbieszów koryto rzeki 

rozszerza się tworząc rozległy obszar bagien i mokradeł. W obszarze gminy Grabowiec rzeka 

została w całości uregulowana. Zachodnia jej część objęta jest specjalnym obszarem ochrony 

siedlisk Natura 2000 PLH060058 Dolina Wolicy.  

Kalinówka jest dopływem Wolicy o długości 12,2 km. Przez gminę przepływa w wąskim korycie 

o układzie równoleżnikowym, ze wschodu na zachód. 

W wąwozach i u podstawy dolin z wodonośnych ośrodków szczelinowych kredy górnej 

wypływają źródła o niewielkiej wydajności, nie przekraczającej 9,7 l/s.8  

Na terenie gminy nie ma naturalnych zbiorników wodnych. Występują tu trzy zespoły stawów 

rybnych. W miejscowości Siedlisko znajduje się zespół stawów o powierzchni 28,71 ha, 

zlokalizowany wzdłuż rzeki Kalinówka i zasilany jej wodami. W miejscowości Rogów, znajdują się 

stawy o łącznej powierzchni 23,55 ha, które dzięki sieci rowów melioracyjnych również zasilane 

są wodami rzeki Kalinówka. W Tuczępach stawy zlokalizowane są wzdłuż rzeki Wolica. W mieście 

Grabowiec znajduje się również sztuczny zbiornik retencyjny o pow. 0,88 ha. 

Doliny rzek rozcięte są gęsta siecią rowów melioracyjnych. 

5.7.2. Zagrożenie powodziowe 

Najwyższe wezbrania rzek przypadają na marzec i kwiecień, co związane jest z silnie 

wykształconym reżimem śnieżnym. Najniższe średnie przepływy obserwuje się w sierpniu. Średni 

niski odpływ jednostkowy na Wolicy wynosi 0,75 l/s km2, co świadczy o dużym deficycie wód 

powierzchniowych.   

Obszar szczególnego zagrożenia powodzią w granicach gminy Grabowiec obejmuje tylko rzekę 

Wolicę. Na odcinku rzeki pomiędzy wsią Tuczępy a Skomorochami Małymi w razie wystąpienia 

powodzi o prawdopodobieństwie 1%,  objęłaby ona wąskie pasmo terenów wzdłuż koryta. Na 

wysokości wsi Kolonia Tuczępy rzeka może wylać maksymalnie na szerokość 200 m., nie sięgając 

zabudowań. Natomiast poniżej wsi Skomorochy Małe aż do wysokości wsi Wolica Uchańska 

obszar szczególnego zagrożenia powodzią obejmuje niemal całą szeroką dolinę. 

Wystąpienie powodzi i podtopień na terenie gminy jest uzależnione od panujących warunków 

atmosferycznych. Lokalne podtopienia mogą wystąpić głównie w wyniku gwałtownych opadów 

(ulewne i długotrwałe opady deszczu itp.) oraz gwałtownego topnienia dużych ilości śniegu. 

Lokalne zalania gospodarstw mogą także wystąpić w momencie zablokowania wód przez 

niedrożne przepusty w rowach przydrożnych. 

                                                           

7
 Raport dla Obszaru Dorzecza Wisły z realizacji art. 5 i 6, zał. II, III, IV Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE. 

Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2005 r., 
8
 Objaśnienia do mapy geologiczno-gospodarczej Polski. Arkusz Grabowiec (863). MGGP – Diminiak, Będkowski. PIG 

2005. 
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Żaden z objętych opracowaniem obszarów nie leży w obszarze szczególnego zagrożenia 

powodzią o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%. 

5.7.3. Wody podziemne  

Według podziału regionalnego zwykłych wód podziemnych Polski, gmina Grabowiec leży 

w regionie IX lubelsko-podlaskim, należącego do regionu Środkowej Wisły, którego powierzchnia 

wynosi 17 450 km2.  

Główne Zbiorniki Wód Podziemnych wydzielono ze względu na ochronę jakościową i ilościową 

wód podziemnych. Obszar opracowania znajduje się w zasięgu Zbiornika Wód Podziemnych 

(GZWP nr 407)  Niecka Lubelska (Chełm-Zamość) oraz Jednolitej Części Wód Podziemnych 

(JCWPd) kod PLGW2300107. 

Wody podziemne kredowego piętra wodonośnego są dobrej jakości, natomiast wody 

czwartorzędowego piętra nie spełniają norm użytkowych: ich jakość jest średnia i wymagają 

uzdatniania. Głównym i jedynym użytkowym poziomem wodonośnym jest poziom kredowy, 

związany ze stropowymi utworami kredy górnej: opokami,  opokami marglistymi i marglami. 

Zasilany jest on dzięki infiltracji opadów atmosferycznych bezpośrednio do warstwy wodonośnej 

oraz przesiąkaniu przez przepuszczalne warstwy pokrywy czwartorzędowej. Procesom tym 

sprzyja budowa geologiczna - zalegający na opokach rumosz skalny ma dobre właściwości 

infiltracyjne, a na skałach marglistych i kredzie piszącej występują gliny zwietrzelinowe 

o niewielkiej przepuszczalności. Dogodne warunki dla infiltracji i krążenia wód podziemnych 

stwarza także charakter szczelinowy skał.  

Strop warstwy wodonośnej występuje na głębokości od 4,5 do 57,5 m, średnio od kilkunastu do 

30 m. Dolna granica w rejonie Działów Grabowieckich znajduje się na głębokości ok. 150 m. 

Tworzą go nieprzepuszczalne margle ilaste i zmarglona kreda pisząca. Na wysoczyznach 

zwierciadło wód utrzymuje się na głębokości od 3,5 do 57,5 m, zaś w dolinach rzecznych, na 

głębokości ok. 10 m. Ma ono charakter głównie naporowy, pod ciśnieniem hydrostatycznym 

nieprzepuszczalnych warstw nadległych, czasem również swobodny. 

Kierunek spływu wód podziemnych związany jest silnie z ukształtowaniem terenu. Zasilanie wód 

odbywa się drogą infiltracji opadów atmosferycznych oraz poprzez regionalny dopływ 

z obszarów wyżej położonych.  

Wody podziemne kredowego piętra wodonośnego występują jako wody głównie 

wodorowęglanowo - wapniowe lub wodorowęglanowo - wapniowomagnezowe o odczynie 

obojętnym, średnio twarde i twarde, niekiedy z podwyższoną zawartością żelaza. 

Wody z poziomu kredowego  eksploatuje się przede wszystkim na cele komunalne oraz 

przemysłowe.  

Na terenie gminy zlokalizowane są następujące ujęcia wód: 

- ujęcie komunalne dwutorowe o wydajności 65 m3/h w Grabowcu 

- ujęcie komunalne jednotorowe o wydajności 30 m3/h w Grabowiec Góra 

- ujęcie przemysłowe jednotorowe  o wydajności 20 m3/h w Szystowicach 

(przeznaczone dla gorzelni) 
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Wody GZWP nr 407 wymagają szczególnej ochrony, ze względu na brak osadów izolujących 

piętra wodonośne od powierzchni terenu, co ma szczególne znaczenie ponieważ stanowią one 

główne źródło zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia. 

Z tego względu cały obszar gminy znajduje się w obrębie Obszaru Wysokiej Ochrony GZPW, gdzie 

obowiązują przepisy odrębne. 

5.8. Warunki klimatyczne  

 Obszar gminy Grabowiec położony jest w lubelsko-zamojskiej dzielnicy klimatycznej. Klimat 

w obrębie gminy charakteryzuje się wyraźną dominacją wpływów kontynentalnych. Lokalnie 

modyfikowany jest przez rzeźbę terenu, głębokość zalegania wód gruntowych oraz obecność 

szaty roślinnej (głównie kompleksów leśnych). Kształtowany jest głównie przez napływające 

polarno-morskie oraz polarno-kontynentalne masy powietrza. Stosunkowo rzadko napływa 

powietrze arktyczne, głównie zimą i wiosną, najrzadziej napływa powietrze zwrotnikowe. 

Roczna suma opadów na obszarze gminy waha się pomiędzy 550, a 750 mm. Najmniej opadów 

występuje w miesiącach zimowych, głównie w lutym i marcu, najwięcej notuje się w czerwcu 

(ponad 90 mm). Okres zalegania pokrywy śnieżnej jest zróżnicowany i może wynosić od 60 do 90 

dni. Ilość dni bez przymrozków wynosi 132-160 dni. Charakterystyczną cechą klimatu na 

opracowywanym obszarze jest występowanie gruntowych przymrozków zaczynających się 

pomiędzy 30 września, a 5 października, a kończących się pomiędzy 20 - 30 kwietnia.  

Na klimat lokalny na terenie gminy wpływa rzeźba terenu. Obszar gminy zlokalizowany jest 

w obrębie lubelskiego pasa gradowego (III strefa zagrożenia), co stwarza dość duże zagrożenie 

dla plonów, ze względu na bardzo częste występowanie burz gradowych w sezonie letnim.9 

Obszar województwa charakteryzuje się najkorzystniejszymi warunkami nasłonecznienia w skali 

kraju. Maksimum przypada na sierpień i wrzesień (48-50%), a minimum na listopad i styczeń. 

Usłonecznienie względne wynosi średnio 46-50% rocznie. Jego maksimum ma miejsce na 

przełomie sierpnia i września (48-50%), a w okresie od listopada do stycznia wynosi ok. 22%. 

Średnia wartość usłonecznienia względnego w okresie wegetacyjnym wynosi 46%. 

Wyraźną cechą klimatu tego obszaru są dość silne kontrasty termiczne występujące między zimą, 

a latem. Miesiącem najcieplejszym jest lipiec o średniej temperaturze od 17,0 do 18,5°C, 

najchłodniejszym zaś styczeń (od –4,0 do –5,0°C). Średnia roczna temperatura powietrza wynosi 

7,0 – 7,3°C. 

Ciśnienie atmosferyczne wynosi średnio 1016–1017 hPa i wpływa na rozmieszczenie kierunków 

wiatrów i ich prędkości. Na przedmiotowym obszarze dominują wiatry z kierunków zachodnich 

(południowo-zachodnie, zachodnie i północno-zachodnie) oraz w znacznie mniejszym stopniu, 

wiatry wschodnie ( wschodnie, południowo-wschodnie i północno-wschodnie). 

Ponad 30 % wszystkich mas powietrza napływa znad kontynentu. Związane z nimi wiatry 

wschodnie wieją najczęściej w okresie zimy przynosząc suche i mroźne powietrze.  

                                                           

9
 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grabowiec 
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Wiatry wieją ze średnią prędkością ok. 3 m/s w skali roku i nie wykazują większej zmienności 

w poszczególnych miesiącach. Możliwość wystąpienia ciszy atmosferycznej jest dość niska 

i wynosi ok. 10% w skali roku. Pasmowy układ dolin i wzniesień sprzyja przewietrzaniu całego 

terenu gminy.  

Warunki klimatyczne powodują, że województwo lubelskie nie należy do obszarów 

o najkorzystniejszych warunkach dla rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce. Wyżynna część 

Polski charakteryzuje się najmniejszymi prędkościami wiatru w skali kraju. Gmina Grabowiec leży 

na pograniczu stref III –korzystnej i IV – mało korzystnej.10  

Teren pod planowaną farmę wiatrową stanowią w przewadze pola uprawne, z nielicznymi 

niskimi przeszkodami, krzewami i lasami o niewielkiej powierzchni, wyniesione ponad dolinę 

rzeki Henrykówki. Na podstawie pokrycia i ukształtowania terenu obszar ten mieści się 

w przedziale 0,5–2,0 klasy szorstkości, co podnosi jego wartość z punktu widzenia energetyki 

wiatrowej. 

5.9. Szata roślinna 

Podział geobotaniczny wg Matuszkiewicza 

Regionalizacja geobotaniczna to zhierarchizowany, według określonych reguł, podział przestrzeni 

geograficznej dokonany ze względu na zróżnicowanie szaty roślinnej.  

Zgodnie z podziałem geobotanicznym Polski gmina Grabowiec  sklasyfikowana jest następująco: 

- Dział Wyżyn Południowopolskich (C)  

- Kraina Roztoczańska (C.9.) 

- Okręg Izbicko – Tomaszowski (C.9.3.) 

- Podokręg Starozamojski – Grabowiecki (C.9.3.a.)11 

 

Roślinność potencjalna wg Matuszkiewicza  

Roślinność potencjalna to hipotetyczny stan roślinności, opisany fitosocjologicznymi jednostkami 

zbiorowisk roślinnych, jaki mógłby być osiągnięty w drodze naturalnej sukcesji pierwotnej lub 

wtórnej, gdyby oddziaływania człowieka zostały wyeliminowane, a właściwa dla danego regionu 

roślinność mogła w pełni wykorzystać możliwości stwarzane przez zróżnicowane siedliska.  

Roślinność potencjalną gminy Grabowiec wg Matuszkiewicza stanowią następujące zbiorowiska: 

 Tilio-Carpinetum, rich – grąd subkontynentalny – dominujące potencjalne zbiorowisko na 

terenie gminy; 

 Fraxino-Alnetum – niżowy łęg jesionowo-olszowy – zbiorowiska zlokalizowane w obrębie 

dolin rzecznych, doliny Wolicy; 

 Ficario-Ulmetum – łęg wiązowo-jesionowy; 

 Potentillo albae-Quercetum rosetosum gallicae -  świetlista dąbrowa subkontynentalna; 

 Festucetalia valesiacae – murawy kserotermiczne o charakterze kontynentalnym. 

                                                           

10
 Michalczuk W. i in., Przestrzenne aspekty lokalizacji energetyki wiatrowej w Województwie Lubelskim, Biuro 

Planowania Przestrzennego w Lublinie, Lublin 2009 r., 
11

 Matuszkiewicz W. Potencjalna roślinność Polski. PWN. Warszawa 2008 r 
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Roślinność rzeczywista 

Tereny objęte zmianami Studium to przede wszystkim tereny rolne, pozbawione cennej szaty 

roślinnej. Jedynie dwa tereny położone w Grabowcu zlokalizowane są na terenie pastwisk, gdzie  

dominują trawy tj.: życica trwała, grzebienica pospolita oraz gatunki dwuliścienne tj.: babka 

lancetowata, koniczyna biała, stokrotka pospolita.  Zbiorowiska łąkowe występują w terenie 

wskazanym pod lokalizację farmy wiatrowej, niemniej jednak nie w obszarze bezpośredniej 

lokalizacji turbin. Przepływającej tu rzece – Henrykówce towarzyszą zbiorowiska łąkowe, 

pastwiskowe a także łęgowe z dominacją wierzb. Na wschód od lokalizacji planowanej farmy 

wiatrowej występują kompleksy zabagnień, szuwarów i stawów pomiędzy miejscowością 

Zaborce, a Bogucice. Pozostały teren wchodzący w granice obszaru przeznaczonego pod 

lokalizację farmy wiatrowej to przede wszystkim grunty orne. 

Ze względu na występowanie gleb wysokiej klasy bonitacyjnej, tereny gminy to przede wszystkim 

obszary rolnicze, na które składają się głównie pola uprawne oraz niewielkie kompleksy leśne. 

Ponadto dolinom rzecznym oraz stawom towarzyszą zbiorowiska łąkowo – szuwarowe, a na 

południowych, nasłonecznionych zboczach mogą pojawiać się murawy kserotermiczne. 

 

Ekosystemy leśne 

Zgodnie z danymi GUS z 2011 r. lasy zajmują około 1334,6 ha, z czego lasy należące do Skarbu 

Państwa zajmują powierzchnię  669,6 ha, a lasy prywatne 652 ha. Gmina charakteryzuje niską 

lesistością kształtującą się na poziomie 10,30%, zgodnie z Krajowym Programem Zwiększania 

Lesistości Kraju do 2020 r. powinna kształtować się na poziomie 30%.  

 
Rysunek 2. Tereny leśne w granicach gminy na tle obszaru opracowania 
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Gmina ma zdecydowanie charakter rolniczy, a występujące tu kompleksy leśne są niewielkie, 

znacznie rozproszone. Nadzór nad lasami państwowymi sprawuje Nadleśnictwo Strzelce. Typ 

siedliskowy lasów to lasy świeże i lasy mieszane świeże. Są to głównie lasy grabowe i dębowe. 

Nadzór nad lasami prywatnymi sprawuje Starosta powiatu zamojskiego. Siedliskowe typy lasów 

prywatnych to las świeży, gatunek dominujący stanowi dąb, a gatunki domieszkowe to: jodła, 

świerk, modrzew, klon jawor, lipa.  

W północnej części gminy występują lasy ochronne – glebochronne, są to oddziały: 137, 140, 

142, 143, 144, 149, 150, 151, 152.  

Na terenie lasów prywatnych pozostających we współwłasności ze Skarbem Państwa istnieje 

wyznaczona strefa ochrony gniazd ptaków chronionych - gniazda orlika krzykliwego, w Polsce 

objętego ochroną gatunkową ścisłą. Polska Czerwona Księga określa go jako gatunek 

wymagający szczególnej uwagi. W związku z istniejącą strefą wyznaczono ograniczenia czasowe 

w użytkowaniu lasu w następujących poddz.: 3a, 3c, 3d, 3f, 3g, 3h, 3i, 3j, 4a, 4b zlokalizowanych 

we wsi Góra Grabowiec. Ograniczenia obowiązują w okresie od 1 marca do 31 sierpnia 

w promieniu do 500 m od gniazda oraz przez cały rok w promieniu do 100 m, zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko 

występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. nr 220, poz.2237).  

Zagrożenie pożarowe lasów w gminie Grabowiec zaliczono do kategorii III – zagrożenie małe. Nie 

stwierdzono w lasach przemysłowych uszkodzeń drzewostanów. 

Tereny objęte zmianą Studium położone są,  w większości, poza terenami leśnymi, jedynie 

w granicach terenu planowanej farmy wiatrowej występują niewielkie kompleksy leśne. Lasy 

występujące w granicach obszaru opracowania to las świeży z dominacją gatunków tj.:  lipa -  

wiek 57 (303 z), topola, topola osika, wierzba - do 20 lat (303i), brzoza - wiek 30 (303 f, d), 

wierzba - wiek 35  (303 g), grab - wiek  57(303 c), 42 (303 b), 57 (303 a), topola osika – wiek 

57(305 f).  

Inne zbiorowiska roślinne  

Na południowych, nasłonecznionych stokach, nie objętych użytkowaniem rolniczym (pola 

regularnie poddawane zabiegom agrotechnicznym) mogą występować zbiorowiska muraw 

kserotermicznych związane z podłożem lessowym, w tym w obrębie obszarów objętych ochroną 

rezerwatową lub w granicach obszarów Natura 2000 zbiorowiska tj.:,  

 zespół omana wąskolistnego (Inuletum ensifoliae), gdzie występują takie gatunki jak: 

oman wąskolistny (Inula ensifoliae), turzyca niska (Carex humilis), leniec pospolity 

(Thesium linohyllon), ostrożeń panoński (Cirsium pannonicum), len złocisty (Linum 

flavum); w zbiorowisku tym rosną także: dziewięćsił popłocholistny, wisienka 

stepowa, goryczka krzyżowa, miłek wiosenny. 

 zespół wiechliny łąkowej i kostrzewy czerwonej (Poo-Festucetum rubrae, Poo-

Festucetum) w odmianie kserotermicznej; 

Zgodnie z Monitoringiem gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem 

specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000, na terenie gminy Grabowiec w obrębie 

rezerwatu Rogów pokrywającym się obszarem Natura 2000 PLH060062 Rogów (poza obszarem 
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opracowania), występuje jedno z istniejących 10 stanowisk na terenie Polski, dziewięćsiłu 

popłocholistnego (Carlina onopordifolia). Jest to stanowisko naturalne o powierzchni 12 arów 

i liczebności kształtującej się na poziomie 52 sztuk. Zagrożenie dla gatunku stanowi ocienienie, 

wzrost bujności murawy, brak miejsc do kiełkowania. 

Tereny dolinne, miedzy innymi dolina Henrykówki zawierająca się w terenie planowanej farmy 

wiatrowej, charakteryzują się występowaniem zbiorowisk łąkowych, w tym w granicach 

obszarów Natura 2000 tj.: 

 zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion); 

 łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris); 

W granicach obszaru Natura 2000 Dolina Wolicy zinwentaryzowano również występowanie 

zbiorowisk o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk.  

Tabela 1. Wykaz siedlisk przyrodniczych wymienionych w SDF obszarów Natura 2000 

Obszar 

Natura 2000 
Siedliska Prawo UE 

Ogólna 

ocena 

Dolina 

Wolicy 

PLH060058 

Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki 

wodne ze zbiorowiskami  Nympheion, Potamion 

Załącznik 

i Dyrektywy 

Rady 

92/43/EWG 

B 

Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) C 

Niżowe i górskie łąki użytkowane ekstensywnie 

(Arrhenatherion elatioris) 
C 

Górskie i nizinne torfowiska zasadowe 

o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk 
C 

Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe 

(Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, 

Alnenion) 

B 

PLH060062 

Rogów 

Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea) - 

priorytetowe są tylko murawy z istotnymi 

stanowiskami storczyków 

Załącznik 

i Dyrektywy 

Rady 

92/43/EWG 

C 

Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny 

(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) 
C 

 

Tabela 2. Wykaz gatunków roślin wymienionych w SDF obszarów Natura 2000 

Obszar 

Natura 2000 
Gatunek Prawo UE 

Dolina 

Wolicy 

PLH060058 

starodub łąkowy (Angelica palustris) 
Załącznik II Dyrektywy 

Rady 92/43/EWG 
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turzyca davalliana (Carex davalliana) 

kukułka krwista (Dactylorhiza incarnata) 

kukułka szerokolistna (Dactylorhiza majalis) 

kruszczyk błotny (Epipactis palustris)  

czarcikęs łąkowy (Succisa pratensis) 

 

PLH060062 

Rogów 
dziewięćsił popłocholistny (Carlina onopordifolia) 

Załącznik i Dyrektywy 

Rady 92/43/EWG 

 

 

Rysunek 3. Obszar opracowania na tle zbiorowisk łąkowych i pastwiskowych 

5.10. Fauna 

Teren gminy to przede wszystkim obszary rolnicze, na które składają się głównie pola uprawne, 

niewielkie kompleksy leśne. Stąd większość występujących tu gatunków zwierząt związanych jest 

z otwartymi terenami pól. Sąsiedztwo kompleksów leśnych wskazuje na możliwość 

występowania również gatunków związanych z lasami.   
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Ze względu na planowaną lokalizację farmy wiatrowej szczególna uwagę zwrócono na awifaunę 

i chiropterofaunę, mogąca występować nie tylko w obszarze opracowania i w granicach gminy 

Grabowiec, ale także w obrębie poszczególnych obszarów chronionych w sąsiedztwie gminy: 

Fauna obszarów Natura 2000 

Tabela 3. Wykaz gatunków chronionych wymienionych w SFD obszarów Natura 2000 

Obszar 

Natura 2000 
Gromady 

Nazwa 

polska 

Nazwa 

łacińska 
Prawo UE 

Ochrona 

krajowa 

PLH060058 

Dolina 

Wolicy  

PTAKI bocian biały 
Cicionia 

ciconia 

Załącznik 

i Dyrektywy 

Rady 

79/409/EWG 

ścisła 

ochrona 

gatunkowa 

SSAKI 
bóbr 

europejski 
Castor fiber 

Załącznik II 

Dyrektywy 

Rady 

92/43/EWG 

częściowa 

ochrona 

gatunkowa 

RYBY różanka 

Rhodeus 

sericeus 

amarus 

Załącznik II 

Dyrektywy 

Rady 

92/43/EWG 

ścisła 

ochrona 

gatunkowa 

BEZKRĘGOWCE 
czerwończyk 

nieparek 

Lycaena 

dispar 

Załącznik II 

Dyrektywy 

Rady 

92/43/EWG 

ochrona 

gatunkowa 

Polska 

Czerwona 

Lista – 

gatunek 

niższego 

ryzyka 

PLH060027 

Wygon 

Grabowiecki 

SSAKI 
suseł 

perełkowany 

Spermophilus 

suslicus 

Załącznik II 

Dyrektywy 

Rady 

92/43/EWG 

ścisła 

ochrona 

gatunkowa, 

wymagający 

ochrony 

czynnej 

PLH060062 

Rogów 
PŁAZY 

rzekotka 

drzewna 
Hyla arborea 

Załącznik IV 

Dyrektywy 

Rady 

92/43/EWG 

ochrona 

gatunkowa 
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Fauna Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego  

Fauna Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego nie wykazuje zbyt dużej różnorodności 

gatunkowej, co wiąże się z małym zróżnicowaniem zbiorowisk leśnych, niewielkim udziałem łąk 

i torfowisk oraz wód powierzchniowych. Najbardziej pospolitym gatunkiem jest myszołów, 

spotkać też można błotniaki i płomykówki. Z rzadziej występujących ptaków można wymienić: 

muchołówki oraz dzięcioła średniego. Na nielicznych zbiornikach wodnych gnieżdżą się perkozy 

rdzawo szyje, perkozki, bąki, błotniaki stawowe, rybitwy czarne, brzeczki i dziwonie.  Kilka skarp 

lessowych zasiedlanych jest przez jaskółki brzegówki. Wśród pól, zadrzewień i zabudowań 

wiejskich żyją dudki, bażanty, ortolany, przepiórki, pójdźki, sowy uszate, puszczyki, bociany białe 

oraz dzięcioły białoszyje.  

 

Awifauna gminy i terenów graniczących  

Zgodnie z informacjami zawartymi  w poniżej wymienionych opracowaniach scharakteryzowano 

faunę, a w szczególności awifaunę i chiropterofaunę, gminy i terenów sąsiadujących. 

źródło: 

1. Pre-screening wykonany dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej 

w rejonie wsi Zaborce i Horyszów. CDM Sp. z o.o., Warszawa 2011; 

2. Wstępna ocena projektu inwestycyjnego, z punktu widzenia możliwości wystąpienia 

znaczących negatywnych oddziaływań farmy wiatrowej na ornitofaunę – raport ze 

screeningu. BFA Consulting Group, Wrocław 2012 

Dla obszaru planowanej lokalizacji farmy wiatrowej brak jest szczegółowej inwentaryzacji terenu 

pod względem występującej fauny, w tym awifauny i chiropterofauny. Dobrze rozpoznany jest 

natomiast stan jakościowy i ilościowy terenów sąsiadujących objętych ochroną – obszary 

specjalnej ochrony ptaków Natura 2000, ostoje IBA. Pozwala to na rzetelne prognozowanie 

stanu ornitofauny w rejonie planowanej farmy wiatrowej. Niemniej jednak dokładne poznanie 

terenu pod względem bytowania, żerowania i przelotów ptaków będzie możliwe dopiero po 

przeprowadzeniu rocznego monitoringu.  

Większość występujących tu gatunków zwierząt związanych jest z otwartymi terenami pól. 

Sąsiedztwo kompleksów leśnych wskazuje na możliwość występowania również gatunków 

związanych z lasami.   

Na wschód od planowanej farmy wiatrowej występują zabagnienia, szuwary, łąki, łęgi i stawy 

doliny rzeki Henrykówki. Obszar ten może stanowić miejsce występowania ptactwa wodno-

błotnego. Ukształtowanie terenu, na którym wyznaczono obszar potencjalnej lokalizacji farmy 

wiatrowej, warunkuje występowanie lokalnych podmokłości, łąk, dolin małych rzek wraz 

z zaroślami łęgowymi na ich brzegach, a więc warunków sprzyjających bytowaniu awifauny.  

Zgodnie z opracowaniem „Przestrzenne aspekty lokalizacji energetyki wiatrowej w województwie 

lubelskim”, teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest w strefie ochronnej ostoi ptaków 

o dużych areałach żerowiskowych. W buforze do 8 km od obszaru przeznaczonego pod 

elektrownie wiatrowe znajdują się 4 gniazda orlików krzykliwych. 
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Na wschód od planowanej farmy występują strefy ochronne terenów lęgów i żerowisk ptaków 

wodno – błotnych, są to tereny stawów i zbiorowisk im towarzyszących. Również występujące 

w obrębie gminy stawy  stanowią obszary lęgowisk i żerowisk ptaków wodno-błotnych.   

Większość lęgowych gatunków ptaków występujących tu to gatunki charakterystyczne dla 

krajobrazu rolniczego.  Rozległe połacie terenów otwartych stwarzają dogodne siedliska dla 

ptaków krajobrazu rolniczego tj.: 

 pliszka żółta (Motacilla flava) 

 skowronek (Allauda arvensis) 

 potrzeszcz (Emberiza kalandra) 

 gąsiorek (Lanius collurio) 

 pokląskwa (Saxicola rubetra) 

 kląskawka (Saxicola rubicola) 

 

Tereny rolne stanowią również dogodne miejsca żeru dla ptaków szponiastych oraz bociana 

białego (Ciconia ciconia), którego dwa gniazda zostały zinwentaryzowane w miejscowości Bereść, 

w pobliżu terenu lokalizacji planowanej farmy wiatrowej.12 w okresie przelotów tereny rolne 

mogą być miejscem koncentracji czajek (Vanellus vanellus), szpaków (Sturnus vulgaris) czy 

grzywaczy (Columba palumbus).  

Gatunki kluczowe 

Za gatunki kluczowe uznano ptaki spełniające jedno z poniższych kryteriów: 

 gatunki wskazane w Art. 4 (1) Dyrektywy Ptasiej i wymienione w Załączniku  

I Dyrektywy Ptasiej; 

 gatunki wymienione w Polskiej czerwonej księdze zwierząt (Głowaciński 2001), 

 gatunki objęte strefową ochroną miejsc występowania; 

 gatunki SPEC (Species of European Conservation Concern) w kategorii 1 – 3 (BirdLife 

International 2004);  

 gatunki o rozpowszechnieniu lęgowym <10% (ocenianym w siatce kwadratów 10x10, 

Sikora i in. 2007;  

 gatunki o liczebności krajowej populacji <1000 par lęgowych (Sikora i in. 2007). 

 

Gatunki wymienione w Załączniku i Dyrektywy Ptasiej UE, stwierdzone na terenie planowanej 

inwestycji i w jej sąsiedztwie: 

 jarząbek (Bonasa bonasia), 

 bąk (Botaurus stellaris),   

 bączek (Ixobrychus minutus),  

 perkoz rdzawoszyi (Podiceps griseigena),  

 bocian biały (Ciconia ciconia), 

                                                           

12
 http://www.bociany.pl/ 
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 bocian czarny (Ciconia nigra), 

 trzmielojad (Pernis apivorus),  

 kania czarna (Milvus migrans),  

 kania ruda (Milvus milvus), 

 błotniak stawowy (Circus aeroginosus),  

 błotniak łakowy (Circus pygargus),  

 orlik krzykliwy (Aquila pomarina), 

 derkacz (Crex crex),  

 zielonka (Porzana parva),  

 kropiatka (Porzana porzana),  

 żołna (Merops apiaster), 

 dubelt (Galinago media),  

 rycyk (Limosa limosa),  

 rybitwa białowąsa (Chlidonias hybrida),  

 lelek (Caprimulus europeus),  

 dzięcioł czarny (Dryocopus martius), 

 dzięcioł średni (Dendrocopos medius),  

 dzięcioł białoszyi (Dendrocopos syriacus),  

 zimorodek (Alcedo athis), 

 lerka (Lullula arborea), 

 podróżniczek (Luscinia svecica),  

 jarzębatka (Sylvia nisoria), 

 muchołówka białoszyja (Ficedula albicollis), 

 muchołówka mała (Ficedula parva), 

 gąsiorek (Lanius collurio), 

 ortolan (Emberiza hortulana). 

 

Gatunki ptaków, których gniazdowanie pewne lub prawdopodobne stwierdzono na obszarze 

planowanej inwestycji farmy wiatrowej lub w jej sąsiedztwie wymienione w Polskiej czerwonej 

księdze zwierząt: 

 Bączek (Ixobrychus minutus),  

 Bąk (Botaurus stellaris),   

 Bocian biały (Ciconia ciconia), 

 Kania czarna (Milvus migrans),  

 Kania ruda (Milvus milvus), 

 Orlik krzykliwy (Aquila pomarina), 

 Dubelt (Gallinago media),  

 Rybitwa białowąsa (Chlidonias hybrida), 

 Żołna (Merops apiaster). 

Wymienione ptaki drapieżne, lęgowe w najbliższym sąsiedztwie planowanej farmy wiatrowej, 

będą korzystać z pól uprawnych i łąk na terenie gminy podczas przelotów i polowań.  
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Dotyczy to przede wszystkim orlika krzykliwego, który występuje z w/w grupy najliczniej oraz 

najmocniej związany jest z tego typu środowiskiem i typem polowań. W odległości ok. 0,6 km od 

najbliższej turbiny występuje kompleks leśny, w obrębie którego znajduje się  gniazdo 1 pary 

orlika krzykliwego. 

W związku z istniejącą strefą ochrony gniazd orlika krzykliwego wyznaczono ograniczenia 

czasowe w użytkowaniu lasu w wybranych pododdziałach, zlokalizowanych we wsi Góra 

Grabowiec. Ograniczenia obowiązują w okresie od 1 marca do 31 sierpnia, zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko 

występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. nr 220, poz.2237).  

 

Rysunek 1. . Rozmieszczenie rewirów orlika krzykliwego i bielika objętego monitoringiem w województwie 

lubelskim (źródło: Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne (http://www.lto.org.pl) 

 

 

http://www.lto.org.pl/
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Rybitwa białowąsa, dubelt, bąk i bączek są to gatunki związane ze środowiskiem wodnym, 

trzcinowiskami lub podmokłymi łąkami, w związku z czym nie przewiduje się ich występowania 

w granicach terenu planowanej farmy wiatrowej. 

Żołna w granicach terenu opracowania może występować wyłącznie podczas wędrówki. 

W terenie planowanej inwestycji zaobserwowano przeloty i żerowanie bociana białego. 

W miejscowości Bereść zinwentaryzowano dwa zasiedlane przez bociany gniazda. Praca turbin 

wiatrowych może stanowić dla tego gatunku zagrożenie. Znane są przypadki, gdy młode ptaki 

podczas lotów wpadały w kolizję ze śmigłami turbin lub strącone poprzez podmuch powietrza 

spadały ze skutkiem śmiertelnym na linie elektroenergetyczne należące do farmy wiatrowej. 

Gatunki strefowe 

W sąsiedztwie planowanej farmy gniazdują: 

 

 bocian czarny (Ciconia nigra), 

 kania czarna (Milvus migrans), 

 kania ruda (Milvus milvus), 

 orlik krzykliwy (Aquila pomarina). 

 

Wymienione gatunki ptaków drapieżnych, lęgowych w najbliższym sąsiedztwie planowanej 

farmy wiatrowej z całą pewnością będą korzystać z pól uprawnych i łąk w rejonie farmy. 

W szczególności dotyczy to orlika krzykliwego, który najsilniej związany jest z tego typu 

siedliskiem. Bocian czarny żeruje z reguły na śródleśnych ciekach, bagniskach, więc nie należy się 

go spodziewać w okresie lęgowym, ale nie jest wykluczony podczas wędrówek. 

Awifauna najbardziej narażona na kolizje 

Gatunkami najbardziej narażonymi na kolizję z turbinami wiatrowymi są: ptaki szponiaste; sowy; 

duże ptaki wodne: kormorany, łabędzie, gęsi, kaczki, mewy, rybitwy, bociany, żurawie; niektóre 

gatunki ptaków wróblowych; potrzeszcz. 

Wśród bogatej awifauny bytującej w sąsiedztwie planowanej farmy stwierdzono występowanie 

większości w/w grup ptaków.  

Spośród ptaków szponiastych i sów, dotąd nie wymienionych w opracowaniu, na terenie gminy 

lub w jej sąsiedztwie gniazdują: 

 jastrząb (Accipiter gentilis),  

 myszołów (Buteo buteo),  

 pustułka (Falco tinnunculus),   

 puszczyk (Strix aluco),  

 uszatka (Asio otus),  

 kobuz (Falco subbuteo), 

 krogulec (Accipiter nisus).  

 

Wymienione gatunki są w większości gatunkami pospolitymi w Polsce. W związku z tym 

planowana inwestycja w żadnym wypadku nie może zagrozić lokalnej czy tym bardziej krajowej 
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populacji, jednak należy pamiętać o bogactwie pobliskich Ostoi (Tyszowiecka, Mircze i Dolina 

Górnej Łabuńki), skąd część ptaków będzie przylatywać na polowania. Nie można natomiast 

przewidzieć natężenia przelotów (wędrówek, koczowań  i lotów na żerowisko) ptaków 

w przestrzeni planowanej inwestycji. Wykaże to dopiero całoroczny monitoring. Jednak 

w związku z tym, iż teren ten jest otoczony bogatymi pod względem jakościowymi i ilościowymi 

terenami należy się spodziewać podwyższonej kolizyjności planowanej farmy wiatrowej.  

Ponadto w obrębie regionalnego korytarza ekologicznego, obejmującego siedliska wodno-błotne 

doliny Wolicy, stwierdzono występowanie takich gatunków jak: 

 potrzeszcz – miejscowość Grabowczyk, 

 pokląskwa – Skomorochy Duże, 

 łyska – Rogów, 

 błotniak stawowy – obok Wolicy Uchańskiej, 

 brzegówka – kolonia na skarpie przy drodze ze Szczelatyna do Grabowca. 

 

Awifauna przelotna i zimująca 

Konieczne jest przeprowadzenie całorocznych obserwacji na tym terenie, aktualnie brak 

szczegółowych informacji dotyczących zimowania i migracji ptaków w danym terenie.  

 

Podsumowując, ze względu na niedalekie sąsiedztwo obszarów specjalnej ochrony ptaków 

Natura 2000 tj.: Dolina Górnej Łabuńki, Ostoja Tyszowiecka, jak i ostoi IBA Mircze, które 

powołano m.in. do ochrony orlika krzykliwego, co wskazuje  na duże ryzyko kolizyjności. Ponadto 

gniazduje tu bocian biały, a przy samej granicy obszary planowanej siłowni wiatrowej znajduje 

się średniej wielkości kolonia lęgowa gawrona, z której ptaki przelatują na jej teren 

w poszukiwaniu pokarmu. Oddziaływanie planowanej inwestycji na awifaunę, w tym zwłaszcza 

obszarów Natura 2000 będzie wysokie. 

Chiropterofauna  

źródło: 

1. Wstępna ocena projektu inwestycyjnego, z punktu widzenia możliwości wystąpienia 

znaczących negatywnych oddziaływań farmy wiatrowej na chioropterofaunę – raport ze 

screeningu. BFA Consulting Group, Wrocław 2012 

W województwie lubelskim stwierdzono występowanie 19 gatunków nietoperzy (Sachanowicz 

i inni 2006, BPP 2009, Bashta et al. 2011). Uwzględniając charakter środowisk (zabudowa 

wiejska, agrocenozy, spory kompleks leśny) oraz zasięgi geograficzne występowania krajowych 

nietoperzy, na terenie planowanej inwestycji i w jej otoczeniu, można się spodziewać 

występowania około 15 gatunków, w tym 2 z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej (nocek 

Bechsteina i mopek zachodni). Występowanie nocka dużego jest mniej prawdopodobne 

ponieważ w województwie lubelskim przebiega północno-wschodnia granica jego zasięgu 

w Polsce (Sachanowicz i inni 2006). Występowanie mroczka posrebrzanego, karlików 

i borowiaczka jest prawdopodobne zarówno w okresie rozrodu, jak i w czasie sezonowych 

migracji, wiosną i jesienią. 
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- Nocek Bechsteina Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817) – Zał. II Dyrektywy Siedliskowej   

- Nocek Natterera Myotis nattereri (Kuhl, 1817) 

- Nocek wąsatek Myotis mystacinus (Kuhl, 1817) 

- Nocek Brandta Myotis brandtii (Eversmann, 1845) 

- Nocek rudy Myotis daubentonii (Kuhl, 1817) 

- Mroczek posrebrzany Vespertilio murinus (Linnaeus, 1758) 

- Mroczek późny Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) 

- Karlik malutki Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) 

- Karlik drobny Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825) 

- Karlik większy Pipistrellus nathusii (Keyserling & Blasius, 1839) 

- Borowiec wielki Nyctalus noctula (Schreber, 1774) 

- Borowiaczek Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817) 

- Gacek brunatny Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) 

- Gacek szary Plecotus austriacus (Fischer, 1829) 

- Mopek zachodni Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) – Zał. II Dyrektywy 

Siedliskowej 

 

Typowo leśny nietoperz – nocek Bechsteina, dość licznie stwierdzany w Lasach Strzeleckich 

(Piskorski et al. 2009) oddalonych o około 17,5 km od granic terenu planowanej inwestycji, może 

występować w kompleksie leśnym w rejonie Gdeszyna. Mopka zachodniego można się 

spodziewać w lasach i na terenach zabudowanych, gdzie zasiedla kryjówki antropogeniczne 

(budynki mieszkalne, stodoły, piwnice), (Sachanowicz i Ciechanowski 2005). Możliwe jest 

również występowanie borowiaczka, którego uznano w Polsce za gatunek narażony na 

wyginięcie (kategoria VU) i mroczka posrebrzanego (kategoria LC – gatunek zagrożony, 

najmniejszej troski), (Głowaciński 2002). Oba te gatunki stwierdzono w pobliskich Lasach 

Strzeleckich. 

Schronienia letnie, w tym kolonii rozrodczych 

Na obszarze planowanej inwestycji i w jej najbliższym otoczeniu, w chwili obecnej, nie są znane 

stanowiska letnich kolonii nietoperzy. Nie prowadzono tam jednak szczegółowych badań.  

Niemniej jednak ze względu na wymogi ochrony gatunków leśnych, ich schronień i żerowiska, 

z obszaru planowanej inwestycji farmy wiatrowej należy wykluczyć strefę minimum 200 m od 

skraju wszystkich kompleksów leśnych.  Lasy mogą stanowić miejsce przebywania i żerowania 

różnych gatunków nietoperzy, w tym zwłaszcza z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej (nocka 

Bechsteina M. bechsteinii i mopka zachodniego B. barbastellus). 

 

 

Schronienia zimowe 

Zimowych schronień nietoperzy można się spodziewać w obiektach antropogenicznych (np. 

piwnicach budynków).  Zgodnie ze screeningiem wykonywanym na potrzeby lokalizacji farmy 

wiatrowej stwierdzono, iż planowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na 

zimowe schronienie nietoperzy. W jej bezpośrednim otoczeniu (do 3 km) nie ma rozpoznanych, 

cennych miejsc zimowania tych ssaków. 
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Potencjalne miejsca żerowania 

Najcenniejsze potencjalne miejsca żerowania można zaliczyć kompleksy leśne i ich obrzeża, a 

także środowiska dolin rzecznych służce dodatkowo jako wodopoje. Potencjalnymi korzystnymi 

miejscami żerowania nietoperzy na omawianym terenie są szpalery drzew, tereny zabudowane 

(ogrody, parki). Liniowe elementy krajobrazu są wykorzystywane zarówno do polowania, jak 

i przemieszczania się między kryjówkami dziennymi, a żerowiskami oraz do nawigacji w czasie 

sezonowej migracji. 

 

Trasy migracji sezonowych 

Aktualnie brak przeprowadzonych badań potwierdzających, iż teren gminy stanowi szlak 

migracyjny nietoperzy. Ze względu na fakt, iż w dalszym otoczeniu znajdują się kompleksy leśne 

(Lasy Strzeleckie, Puszcza Solska) oraz dolina Bugu, można się spodziewać istnienia tam korytarzy 

sezonowych migracji nietoperzy, z aktywnością tych ssaków nasiloną wiosną i od lata do zimy. 

5.11. Walory krajobrazowe 

W krajobrazie gminy Grabowiec dominują rozległe otwarte przestrzenie z polami ornymi 

z niewielkim udziałem użytków zielonych położonych w wilgotnych obniżeniach terenu, 

miejscowo występują zadrzewienia śródpolne oraz średniej wielkości kompleksy leśne, 

rozproszone, niewielkie wsie ulicówki w tym obiekty i tereny zabytkowe i cenne przyrodniczo: 

- Układ urbanistyczny Grabowca 

- Zespół kościelny w Grabowcu i w Tuczępach 

- Drewniany budynek dawnego Urzędu Gminy z 1898 r. W Grabowcu  

- Założenia podworskie: 

o Dańczypol – szczątkowo zachowany park dworski o pow. 3,5 ha; 

o Grabowczyk – park o charakterze krajobrazowym o pow. 9 ha wykorzystujący 

pozostałości regularnego ogrodu; 

o Hołużne – park o charakterze krajobrazowym o pow. 6 ha; 

o Ornatowice – pozostałość parku dworskiego o pow. 5 ha; 

o Siedlisko – park o charakterze krajobrazowym o pow. 3 ha; 

o Skomorochy Duże – park krajobrazowy o pow. 9 ha; 

o Szystowice – park o charakterze krajobrazowym o pow. 4 ha.  

- Zabytkowe cmentarze w Bereściu, Grabowcu, Wolicy Uchańskiej,  

- Budynki użyteczności publicznej w Grabowcu, Skomorochach Małych i Tuczępach,  

- Kapliczki 

- Użytki rolne wysokich klas bonitacyjnych 

- Obszar Natura 2000 (obszary siedliskowe): Dolina Wolicy PLH060058, Wygon 

Grabowiecki PLH060027, Rogów PLH060062,  

- 2 Rezerwaty przyrody: Wygon Grabowiecki, Rogów 

- Skierbieszowski Park Krajobrazowy 

- 13 pomników przyrody 
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W krajobrazie naturalnym gminy Grabowiec wyróżnia się znacząco wzniesienie Góry Zamkowej, 

wyniesienie, na którym zlokalizowano miejscowość Góra Grabowiec, doliny rzeczne, urwiska po 

ruchach masowych odsłaniające skały lessowe.  

 

Większość terenów objętych zmianą Studium to tereny rolne nie posiadające wysokich walorów 

krajobrazowych i nie wyróżniające się spośród innych takich terenów w gminie. Największymi 

walorami krajobrazowymi spośród terenów objętych opracowaniem charakteryzuje się teren 

lokalizacji planowanej farmy wiatrowej. Zawiera się w nim dolina rzeki Henrykówki, pola orne, 

łąki, pastwiska i sady, a także tereny leśne i zabudowa zagrodowa. Teren charakteryzuje 

urozmaicona rzeźba, falista wierzchowinę lessową rozcinają doliny nieckowate, a także młody 

wąwóz wciosowy. Roztacza się na niego widok między innymi z  drogi prowadzącej do 

miejscowości Grabowiec, w tym z zabytkowego cmentarza wojennego z okresu i i II wojny 

światowej w Bereściu. W wypadku zrealizowania farmy wiatrowej, wieże turbin o wysokości 

powyżej 100m. będą widoczne z wielu punktów na obszarze gminy, mogą stać się dominantą 

w rolniczym krajobrazie gminy. 

  

W obszarze opracowania nie występują istotne naturalne dominanty krajobrazowe. Mogą być 

nimi jedynie zadrzewienia śródpolne i przydrożne. Do elementów dysharmonijnych zaliczyć 

można napowietrzne linie elektroenergetyczne na otwartych powierzchniach o charakterze 

rolniczym oraz wieżę przekaźnikową zlokalizowaną na płaskiej wierzchowinie lessowej.  

 

Ze względu na wyjątkowe walory przyrodniczo-krajobrazowe znaczna część terenu gminy, poza 

południowo-wschodnim fragmentem, wskazywana jest do objęcia formą ochrony przyrody jaką 

jest obszar chronionego krajobrazu. Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny 

wyróżniające się krajobrazem o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na 

możliwość zaspokojenia potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełniące funkcję 

korytarzy ekologicznych.  Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 

Lubelskiego tereny wskazane do objęcia ochroną w formie obszaru chronionego krajobrazu do 

czasu jego ustanowienia podlegają ochronie planistycznej. 

5.12. Obszary i obiekty przyrodnicze prawnie chronione, w tym obszary projektowane 

W granicach gminy występują obiekty i obszary chronione na mocy ustawy o ochronie przyrody.  

Są to: 

 pomniki przyrody 

 rezerwaty przyrody: 
o Wygon Grabowiecki; 
o Rogów; 

 Obszary Natura 2000:  
o PLH060058 Dolina Wolicy; 
o PLH060027 Wygon Grabowiecki; 

o PLH060062 Rogów. 

 Skierbieszowski Park Krajobrazowy; 
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Ponadto w granicach gminy planowane jest poszerzenie Grabowiecko-Strzeleckiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu, do czasu jego ustanowienia zgodnie z Planem Zagospodarowania 

Przestrzennego Województwa Lubelskiego w proponowanych granicach obowiązuje ochrona 

planistyczna. 

W bezpośrednim sąsiedztwie gminy występują następujące obszary chronione: 

 rezerwat przyrody Gliniska; 

 obszar Natura 2000 PLH060006 Gliniska; 

 wzdłuż północnej granicy – Grabowiecko-Strzelecki Obszar Chronionego Krajobrazu 

 

Żaden z terenów objęty zmianą Studium nie jest położony w granicach obszaru chronionego na 

mocy ustawy o ochronie przyrody.  

5.12.1. Obszary ustanowione na mocy ustawy o ochronie przyrody  

Pomniki przyrody 

 Na terenie gminy Grabowiec wyznaczono 9 pomników przyrody obejmujących ochroną 

14 drzew i jedno źródlisko.  

 

Tabela 4. Wykaz pomników przyrody na terenie gminy Grabowiec zgodnie z Rejestrem RDOŚ w Lublinie  

L.p. 
Nazwa 

polska/łacińska 

Podstawa prawna 

i data utworzenia 

Obwód 

pnia na 

wys. 1,3m 

[cm] 

Wys. 

[m] 

obręb 

ewid. 

Nr dz. 

ewid. 
Miejscowość 

1 
dąb szypułkowy 

(Quercus robur) 

Orzeczenie nr 3 

Wojewody 

Zamojskiego z dnia 

14 grudnia 1987 r. 

w sprawie uznania 

za pomnik przyrody 

(Dz. Urz. Woj. Zamoj. 

z 1988 r. nr 1, poz.2) 

440 22 18 200/1440 
Skomorochy 

Duże 

2 

modrzew 

europejski 

(Larix europea) 

330 24 20 176/7 Szystowice 

3 
wiąz górski 

(Ulmus glabra) 
330 20 20 176/7 Szystowice 

4 

buk pospolity 

(Fagus silvatica) 

2 szt. 

310 

340 
25 20 176/7 Szystowice 

5 

topola biała 

(Populus alba) 

2 szt. 

420 

510 
25 20 176/7 Szystowice 

6 

grupa drzew 

 

brzoza 

brodawkowata 

(Betula pendula) 

4 szt. 

kasztanowiec 

Rozporządzeni nr 11 

Wojewody 

Lubelskiego z dnia 

30 lipca 2009 r. 

w sprawie 

ustanowienia 

pomników przyrody  

Brz – 200, 

269 

Kszb - 430 

Brz – 

25 

Kszb 

– 18 

6 2006/5 Grabowczyk 
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biały 

(Aesculus 

hippocastanum) 

(Dz. Urz.  Woj. Lub. 

z 2009 R. nr 103, 

poz. 2327, zm. 

z 2010 r. nr 33 

poz. 743) 

poprzedzone 

Orzeczeniem nr 1 

Wojewody 

Zamojskiego z dnia 2 

grudnia 1988 r. (Dz. 

Urz. Woj. Zamoj. 

z 1988 r. nr 16, 

poz. 152) 

7 

kasztanowiec 

biały (Aesculus 

hippocastanum) 

430 22 17 200/3 
Skomorochy 

Duże 

8 

buk pospolity 

odm. zwisająca 

(Fagus silvatica 

pendula) 

270 15 20 176/ Szystowice 

9 
źródlisko 

o powierzchni  

0,03 ha 

Rozporządzenie 

nr 21 Wojewody 

Zamojskiego z dn. 20 

lipca 1992 r. 

w sprawie 

wprowadzenia 

indywidualnej 

ochrony przyrody 

(Dz. Urz. Woj. Zamoj. 

Z 1992 r., nr 15, 

poz. 75) 

- - 8 26 
Grabowiec 

Góra 

W stosunku do uznanych za pomniki przyrody drzew obowiązuje zakaz umieszczania tablic, 

napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków, a także budowy urządzeń teletechnicznych 

i telekomunikacyjnych w obrębie rzutu korony pomnika. 

 Dla źródliska obowiązują zakazy dotyczące: 

 zanieczyszczania, 

 poboru wody do celów niegospodarskich, 

 wykonywania wszelkich prac ziemnych i melioracyjnych, 

 wznoszenia, rozbudowy obiektów budowlanych, 

 składowania odpadów, 

 pozyskiwania kopalin, 

 kąpieli, plażowania i biwakowania. 

 

Żaden z ww. pomników przyrody nie występuje w obszarze opracowania. 
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Rezerwaty przyrody 

Tabela 5. Wykaz rezerwatów przyrody na terenie gminy Grabowiec 

Rezerwaty przyrody 

Wygon 
Grabowiecki  

rezerwat faunistyczny powołany Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, 
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dn. 11 grudnia 1995 r. w sprawie uznania za 
rezerwat przyrody (M.P. z 1996 r. nr 5, poz. 62). Celem ochrony jest 
zachowanie, ze względów naukowych i dydaktycznych, stanowiska susła 
perełkowanego. Obszar o powierzchni 6,38 ha. Jest to jedna z 7 zwartych 
kolonii susła perełkowanego w Polsce.  

Rogów  rezerwat stepowy powołany Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu 
Drzewnego z dn. 23 października 1965 r. w sprawie uznania za rezerwat 
przyrody (M.P. z 1965r. nr 65, poz.373). Zachowanie ze względów naukowych 
i dydaktycznych stanowiska rzadkich roślin stepowych i roślin 
kserotermicznych z reliktowym stanowiskiem dziewięćsiłu popłocholistnego.  
Powierzchnia rezerwatu – 0,95 ha. Jest to jeden ze starszych rezerwatów 
stepowych mających na celu ochronę rzadkich gatunków kserotermicznych. 

 
Tabela 6. Wykaz obszarów Natura 2000  na trenie gminy Grabowiec 

Obszar Natura 2000 

PLH060058 
Dolina Wolicy 

Obszar obejmuje fragment doliny Wolicy, dopływu Wieprza, częściowo 
położony w granicach gminy (południowo-zachodni fragment gminy). 
W dolinie przeważają różne typy zbiorowisk łąkowych. W miejscach 
o mniejszej wilgotności występują łąki świeże użytkowane ekstensywnie, 
z takimi gatunkami jak: rajgras wyniosły, złocień właściwy, komonica 
zwyczajna, bodziszek łąkowy i in.. W miejsca wilgotniejszych występują łąki ze 
związku Calthion Salustri, są to zbiorowiska dominujące w obszarze. 
Nieznaczny fragment doliny zajmują zmienno wilgotne łąki trzęślicowe 
z trzęślicą modrą, czarcikęsem łąkowym, wierzbą rokitą. Występuje tu również 
ubogie młaki niskoturzycowe z turzycą Duvalla, turzycą żółtą i kruszczykiem 
błotnym. W starorzeczach wykształca się zbiorowisko z osoką aloesową, 
grążelem żółtym, żabiściegiem pływającym i rzęsami. Niewielkie powierzchni 
zajmują łęgi olszowo – jesionowe, gdzie w drzewostanie dominuje olcha 
czarna, w podszycie bez czarny, a w runie gatunki nitrofilne (pokrzywa 
zwyczajna, podagrycznik pospolity, nawłoć późna). 
W granicach obszaru stwierdzono występowanie czterech typów siedlisk 
z Załącznika i Dyrektywy Siedliskowej oraz trzech gatunków zwierząt i jednego 
gatunku roślin z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. Ponadto w obszarze 
występuje bocian biały wymieniany w Załączniku i Dyrektywy Ptasie. 
Nie zidentyfikowano istotnych zagrożeń dla stabilności obszaru. 

PLH060027 
Wygon 
Grabowiecki 

Ochroną objęty jest pas wygonu – pastwiska, ciągnącego się po obu stronach 
drogi gruntowej o powierzchni 8,4 ha.  Teren w całości położony w granicach 
gminy. Pastwisko zlokalizowane jest na zboczu o wystawie NE. Okalają go pola 
uprawne, tylko od północy przylega do zarośli okrajkowych pobliskiego lasu. 
Obszar położony jest w obrębie Działów Grabowieckich. Wzgórza 
o charakterze działów międzydolinnych mają prawie równoleżnikowy 
przebieg, zgodnie z układem budujących je skał wapiennych. Pokryty jest 
przede wszystkim podatnym na erozję lessem. 
Obszar te stanowi jedną z 7 zwartych kolonii susła perełkowanego w Polsce. 
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Zagrożenie stanowi : 

 zaniechanie kośno-pastwiskowego użytkowania terenu, 

 zarastanie terenu przez podrost drzew i krzewów, 

 przeorywanie darni, 

 psy i koty z pobliskich gospodarstw, 

 zaśmiecanie terenu. 

PLH060062 
Rogów 

obszar o powierzchni 12,0 ha obejmujący fragment zbocza nad małymi 
ciekami wodnymi – dopływem Wolicy. W granice obszaru PLH060062 Rogów 
wchodzi cały rezerwat przyrody „Rogów” oraz przyległe do niego zbocze. Na 
wierzchowinie zbocza zalega warstwa lessu, a u podnóża odsłania się podłoże 
kredowe. Na zboczu występuje grąd z dominacją grabu i sosną pospolitą. 
W runie występują charakterystyczne gatunki tj.: gwiazdnica wielkokwiatowa, 
mrzanka wonna, zawilec gajowy, gajowiec żółty, żankiel zwyczajny, lilia 
złotogłów. Natomiast na dnie wąwozów  w runie pojawiają się gatunki typowe 
dla łęgów – ziarnopłon wiosenny, złoć żółta. Przy ekspozycji zachodniej 
wykształca się ciepła odmiana grądu, składem  gatunkowym nawiązująca do 
dąbrowy świetlistej, gdzie w drzewostanie dominuję dąb, a w runie pojawia 
się dzwonek brzoskwiniolistny, groszek czerniejący, miodownik melisowaty, 
pierwiosnka lekarska. 
U podnóża zbocza, na płytkiej rędzinie wykształca się bogata gatunkowo 
murawa kserotermiczna z omanem wąskolistnym, turzycą niską, leńcem 
pospolitym, ostrożniem panońskim i lnem złocistym, a także zbiorowiska 
z kłosownicą pierzastą i ożanką właściwą. W zbiorowisku tym rosną także: 
dziewięćsił popłocholistny, wisienka stepowa, goryczka krzyżowa i miłek 
wiosenny.  
W granicach obszaru znajdują się dwa typy siedlisk z Załącznika i oraz jeden 
gatunek roślin z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej.  
Przedmiotem ochrony jest zachowanie płata roślinności kserotermicznej 
z reliktowym stanowiskiem dziewięćsiłu popłocholistnego. Występują tu liczne 
gatunki chronione.  

 

Parki Krajobrazowe 

Tabela 7. Wykaz parków krajobrazowych na terenie gminy Grabowiec 

Park krajobrazowy 

Skierbieszowski  
Park 
Krajobrazowy 

Park został powołany Rozporządzeniem nr 16 Woj. Chełm. z dnia 29 grudnia 
1995 r. w sprawie utworzenia Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego na 
terenie województwa chełmskiego (Dz. Urz. Woj. Ch. nr 10, poz. 83). 
Obowiązującym aktem prawnym jest Rozporządzenie nr 29 Wojewody 
Lubelskiego z dnia 10.08.2005 r. w sprawie Skierbieszowskiego Parku 
Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Lub. nr 182, poz.3154).  Park na terenie gminy 
Grabowiec zajmuje powierzchnię ok.620 ha, co stanowi ok. 2,4% powierzchni 
Parku. W granicach gminy wyznaczono również otulinę Parku, pełniącą tzw. 
funkcję buforową, ochronną. Szczególnym celem Parku jest zachowanie 
walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych, historycznych 
i turystycznych środowiska. 
Park został utworzony celem ochrony jednego z najciekawszych pod względem 
krajobrazowym mezoregionów wschodniej Polski – Działów Grabowieckich. 
Główny zarys rzeźby terenów Parku jak i całej Wyżyny Lubelskiej ukształtowany 
został jeszcze w trzeciorzędzie, kiedy nastąpiło posarmackie dźwignięcie z dna 
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morza. Całość obszarów Parku cechuje falisto-pagórkowata rzeźba. Less 
pokrywa prawie całą powierzchnię Działów Grabowieckich. Podatny na spływy 
pod działaniem wody sprzyja procesom erozji, która obok spękań skały 
wapiennej podłoża, jej zmiennej twardości, wietrzenia, procesów denudacji 
i soliflukcji w przeszłości jest czynnikiem kształtującym rzeźbę tego terenu. 
Zgodnie z w/w obowiązującym rozporządzeniem na terenie Parku obwiązują 
zakazy zgodnie z art. 17 pkt. 1 ustawy o ochronie przyrody (poza ust. 8), w tym 
zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.  

 
Tabela 8. Wykaz istniejących i projektowanych obszarów chronionego krajobrazu w gminie Grabowiec 

Obszar chronionego krajobrazu 

Grabowiecko-
Strzelecki 
Obszar 
Chronionego 
Krajobrazu 

Wzdłuż północnej granicy gminy przebiega granica Grabowiecko – Strzeleckiego 
Obszaru Chronionego Krajobrazu (Rozporządzenie nr 49 Wojewody Lubelskiego 
z 28.02. 2006 r.(Dz. Urz. Woj. Lub. z 04.04.2006 r. nr 69, poz.1288). Jest to 
niezwykle malowniczy teren Wyniosłości Giełczewskiej i Działów Grabowieckich, 
o bardzo dużych walorach krajobrazowych, odznaczający się urozmaiconą 
rzeźbą terenu w postaci suchych dolinek i wąwozów oraz okazami rzadkiej 
roślinności. Jest to obszar o dużych walorach widokowych. Niezwykłe 
urozmaicenie krajobrazu stanowi Bug, jedna z nielicznych w Polsce rzek 
o nieregulowanym korycie i bardzo licznych starorzeczach. Do rzadkich 
gatunków roślin należą: goryczka krzyżowa, obuwnik pospolity, storczyk 
kukawka i inne. Obszar łączy parki krajobrazowe – Skierbieszowski i Strzelecki, 
stanowiąc naturalny korytarz pomiędzy parkami. 

Projektowane powiększenie obszaru chronionego krajobrazu 

 Niemalże cała powierzchnia gminy, poza południowo - wschodnim fragmentem 
położona jest w granicach projektowanego poszerzenia obszaru chronionego 
krajobrazu. Tereny te, zgodnie z PZPW Lubelskiego, do czasu ustanowienia 
formy ochrony przyrody, podlegają ochronie planistycznej. Ochrona ta polega 
przede wszystkim na: 

 szczególnej dbałości o estetykę krajobrazu, w tym: 

 ochronie punktów i panoram widokowych; 

 ochronie naturalnego krajobrazu dolin rzecznych i zbiorników 
wodnych; 

 ochronie krajobrazu naturalnych ekosystemów. 

 szczególnej dbałości o harmonię użytkowania gospodarczego 
z wartościami przyrodniczo-krajobrazowymi; 

 wymogu zachowania przestrzennej zawartości o przestrzennych 
powiązań pomiędzy obszarami o wysokiej aktywności biologicznej; 

 zakazie lokalizowania inwestycji mogąco znacząco oddziaływać na 
środowisko i wymagających opracowania oceny oddziaływania na 
środowisko z wyjątkiem gazociągów. 

5.13. Powiązania przyrodnicze z otoczeniem 

Sieć ekologiczna ECONET-PL 

Paneuropejska sieć ekologiczna ECONET (European Ecological Network) stanowi spójny 

przestrzennie i funkcjonalnie system reprezentatywnych i najlepiej zachowanych pod względem 

różnorodności biologicznej obszarów Europy. Została przyjęta przez Radę Europy w 1992 r.; 

wiąże się ściśle z Konwencją o Różnorodności Biologicznej (1992) i Paneuropejską strategią 
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ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej (1995). Elementem tego systemu, 

utworzonym zgodnie z koncepcją i metodyką przyjętą w ECONET, jest Krajowa Sieć Ekologiczna 

ECONET-PL, która stanowi wielkoprzestrzenny system obszarów węzłowych najlepiej 

zachowanych pod względem przyrodniczym i reprezentatywnych dla różnych regionów 

przyrodniczych kraju, wzajemnie ze sobą powiązanych korytarzami ekologicznymi, które 

zapewniają ciągłość więzi przyrodniczych w obrębie tego systemu. Elementami sieci są obszary 

węzłowe z wyodrębnionymi biocentrami i strefami buforowymi, korytarze ekologiczne oraz 

obszary wymagające unaturalnienia. 

Większa, południowa część gminy została zaliczona do krajowego obszaru węzłowego - Obszar 

Zamojski (22 K), będącego węzłem o charakterze rolniczym (więcej niż 60% powierzchni obszaru 

stanowią użytki rolne). Występuje tu unikalna fauna i flora kserotermiczna, a także rezerwaty 

chroniące susła perełkowanego i park krajobrazowy. 

Sieć ekologiczna łącząca obszary Natura 2000 wg Jędrzejewskiego 

Projekt korytarzy ekologicznych łączących Europejską sieć Natura 2000 opracowano w 2005 r. na 

zlecenie Ministerstwa Środowiska (Jędrzejewski i in., 2005). W latach 2009-2010 

przeprowadzono prace weryfikujące i aktualizujące przebieg opracowanej w 2005 r. koncepcji 

sieci korytarzy ekologicznych. W ramach projektu wyznaczono spójną sieć, obejmującą zarówno 

wszystkie ważne obszary przyrodnicze (obszary węzłowe), jak i korytarze ekologiczne łączące je 

w ekologiczną całość.  

Za obszary węzłowe uznawano tereny chronione tj.: parki narodowe, parki krajobrazowe, 

obszary Natura 2000 oraz wybrane rezerwaty przyrody i obszary chronionego krajobrazu, a także 

ze względu na ważniejsze funkcje ekologiczne – duże kompleksy leśne, doliny rzeczne oraz inne 

tereny dobrze zachowane pod względem przyrodniczym. 

Korytarze wyznaczane były przede wszystkim na podstawie analiz środowiskowych. Obejmują 

one tereny o najwyższym udziale środowisk naturalnych i półnaturalnych, a więc obszary leśne, 

bagienne, łąkowe, unikając obszarów gęsto zaludnionych o dużej gęstości zabudowy 

i infrastruktury drogowej. W sieć korytarzy ekologicznych włączono doliny rzeczne, o ile nie była 

w nich zlokalizowana zwarta zabudowa miejska. Przy wyznaczaniu ich przebiegu brano pod 

uwagę również sposób użytkowania rolniczego ziemi, włączając w granicę korytarzy obszary, na 

których zaprzestano działalności rolniczej oraz na których nastąpiła sukcesja naturalna. 

Uwzględniano również badania genetyczne, prowadzone w Zakładzie Badania Ssaków, dotyczące 

kierunku przepływu genów i izolacji genetycznej oraz analizowano historyczne szlaki migracji 

gatunków wskaźnikowych (wilk i ryś). Poszczególne gatunki zwierząt najczęściej przemieszczają 

się wielokrotnie wzdłuż tych samych tras.  

W zaprojektowanej sieci korytarzy ekologicznych wyróżniono 7 korytarzy głównych. Każdy 

z korytarzy głównych posiada korytarze uzupełniające łączące wszystkie leżące w danym regionie 

cenne obszary siedliskowe. 

Przez teren gminy przebiega korytarz wyżynny – Zamojszczyzna (KW - 1A), obejmujący północne 

tereny gminy.  
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Lokalne korytarze ekologiczne 

Lokalne korytarze ekologiczne, objęte ochroną planistyczną zgodnie z Planem 

Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego, tworzą przede wszystkim: dolina 

rzeki Wolicy i jej dopływ – Kalinówka wraz  z towarzyszącymi zbiorowiskami roślinnymi oraz 

rzeka Henrykówka powiązana z regionalnym korytarzem ekologicznym – doliną Huczwy, 

łączącym dwa obszary Natura 2000 – Ostoja Tyszowiecka PLB060011 oraz Dolina Środkowego 

Bugu PLB060003. Dolina Środkowego Bugu pełni funkcję trasy migracyjnej ptaków i nietoperzy 

chronionych Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie 

ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2011 r., nr 237, poz. 1419).  

Kompleksy leśne znajdujące się w sąsiedztwie obszarów objętych zmianą Studium stanowią 

miejsce bytowania fauny,  w tym ptaków będących przedmiotem ochrony ww. rozporządzenia. 

Zgodnie z danymi Nadleśnictwa Strzelce w obrębie lasów prywatnych pozostających we 

współwłasności ze Skarbem Państwa istnieje wyznaczona strefa ochrony gniazd ptaków 

chronionych, w związku z istniejącą strefą wyznaczono ograniczenia czasowe w użytkowaniu lasu 

w następujących poddz.: 3a, 3c, 3d, 3f, 3g, 3h, 3i, 3j, 4a, 4b zlokalizowanych we wsi Góra 

Grabowiec. Ochroną objęty są gniazda orlika krzykliwego.  

Ponadto funkcje mikrowęzłów ekologicznych pełnią enklawy siedlisk naturalnych 

i półnaturalnych tj.: oczka wodne, mokradła, miedze, kępy drzew i zadrzewień śródpolnych.  

 

Rysunek 4. Lokalne korytarze ekologiczne w gminie Grabowiec (opracowanie własne na podstawie materiałów 
gminy) 



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO  
ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ i KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  

GMINY GRABOWIEC 

 

52 
 

6. Stan środowiska na obszarach przewidywanego znaczącego oddziaływania 

zapisów ocenianego dokumentu 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. nr 213, poz. 1397) do 

przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się m.in.: 

− instalacje wykorzystujące do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru o łącznej 

mocy nominalnej elektrowni nie mniejszej niż 100MW (…). 

Do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się m.in.: 

− instalacje wykorzystujące do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru inne niż 

wymienione powyżej: 

− lokalizowane na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 

ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 

− całkowitej wysokości nie niższej niż 30 m. 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 

środowisko, planowana realizacja farmy wiatrowej jest przedsięwzięciem wymagającym 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli obowiązek ten zostanie stwierdzony 

na podstawie art. 63 ust.1 w/w ustawy (art. 59 ust. 1. pkt 2). 

W chwili obecnej nie można wykluczyć wystąpienia znaczącego oddziaływania na środowisko 

projektowanej zmiany Studium. Wymagane jest przeprowadzenie szczegółowego monitoringu 

przedrealizacyjnego, który da podstawy do przeprowadzenia rzetelnej oceny wpływu 

planowanej inwestycji na awifaunę i chiropterofaunę w dalszej procedurze administracyjnej. 

Obszary oraz komponenty środowiska potencjalnie narażone na wystąpienie znaczącego 

oddziaływania na środowisko zostały szczegółowo omówione w poprzednim rozdziale. 

7. Analiza i ocena istniejącego stanu środowiska, odporność na degradację i zdolność 

do regeneracji, wynikające z uwarunkowań określonych 

w opracowaniu ekofizjograficznym 

7.1. Powietrze atmosferyczne  

Zanieczyszczenia powietrza stanowią gazy, ciecze i ciała stałe obecne w powietrzu, ale nie 

będące jego naturalnymi składnikami, lub też substancje występujące w ilościach wyraźnie 

zwiększonych w porównaniu z naturalnym składem powietrza. 

 

Największe zanieczyszczenia powietrza obserwuje się w aglomeracjach miejskich, ośrodkach 

przemysłowych oraz trasach komunikacyjnych z intensywnym ruchem kołowym. 
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W gminie Grabowiec brak jest istotnych źródeł emisji gazów i pyłów w postaci zakładów 

przemysłowych, nie występują one także w gminach sąsiednich, co korzystnie wpływa na jakość 

powietrza.  

 

Obowiązek kontroli jakości powietrza wynika z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy. 

Ocena jakości środowiska została wykonana w 2011 roku w oparciu o kryteria określone 

w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych 

substancji w powietrzu13. 

 

Gmina Grabowiec została ujęta w Strefę lubelską (kod PL0602), obejmującą obszar województwa 

lubelskiego z wyłączeniem Aglomeracji Lubelskiej (kod PL0601). 

Najbliższe stacje pomiarowe zlokalizowane są w Zamościu (ul. Hrubieszoiwska 69A) oraz 

w Chełmie (ul. Jagiellońska 64).  

 

Tabela 9. Wyniki klasyfikacji strefy lubelskiej ze względu na ochronę zdrowia ludzi i ochronę roślin 
(źródło: Raport o stanie środowiska, WIOŚ 2011r.) 

 symbol klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń 

NO2 SO2 PM10 PM2,5 CO C6H6 BaP As Cd Ni Pb O3 

ze względu na 

ochronę 

zdrowia ludzi  

A A C B/C2* A A A A A A A A/D2* 

ze względu na 

ochronę roślin 
A A - - - - - - - - - A/D2* 

A - nie przekraczający poziomu dopuszczalnego 
- utrzymanie stężeń zanieczyszczenia poniżej poziomu dopuszczalnego oraz próba utrzymania najlepszej 
jakości powietrza 
B - przekraczający poziom dopuszczalny lecz nie przekraczający poziomu dopuszczalnego powiększonego 
o margines tolerancji 
- określenie obszarów przekroczeń wartości dopuszczalnych, 
- określenie przyczyn przekroczeń, podjęcie działań w celu zmniejszenia emisji. 
powyżej poziomu dopuszczalnego1) - określenie obszarów przekroczeń wartości 
dopuszczalnych 
- opracowanie programu ochrony powietrza 
- kontrolowanie stężeń zanieczyszczenia na obszarach 
przekroczeń i prowadzenie działań mających na celu 
obniżenie stężeń przynajmniej do poziomów 
dopuszczalnych 
C - powyżej poziomu dopuszczalnego powiększonego o margines tolerancji 
- określenie obszarów przekroczeń wartości dopuszczalnych oraz wartości dopuszczalnych powiększonych 
o margines tolerancji 
- opracowanie programu ochrony powietrza w celu osiągnięcia odpowiednich poziomów docelowych 
w powietrzu, jeśli POP nie był opracowany pod kątem określonej substancji. 
 
*ze względu na przekroczenie wartości poziomu celu długoterminowego 
 

                                                           

13
 Dz.U. 2008 nr 47 poz. 281 
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Wyniki pomiarów jakości powietrza ze względu na ochronę zdrowia nie wykazały przekroczeń 

dopuszczalnych stężeń dla SO2, NO2, C6H6, CO, ołowiu, arsenu, kadmu, niklu benzo(a)pirenu, 

oznaczające klasę A. W części badanych stanowisk odnotowano przekroczenia dopuszczalnego 

poziomu 24-godzinnego pyłu zawieszonego PM10, co zakwalifikowało strefę lubelska do klasy C. 

Zestawienie liczby dni z wystąpieniem stężeń powyżej poziomu dopuszczalnego ze średnimi 

miesięcznymi zmianami temperatury w 2011 r. wskazuje, że zwiększona emisja pyłu ma związek 

ze spalaniem paliw do celów grzewczych w sezonie zimowym. Nie zaobserwowano przekroczeń 

w okresie wiosenno-letnim. 

Badane stężenia pyłu zawieszonego PM2,5 w dwóch punktach zawierały się powyżej poziomu 

dopuszczalnego lecz nie przekraczały poziomu dopuszczalnego powiększonego o margines 

tolerancji, co zakwalifikowało strefę lubelską do klasy B. Ze względu na zapisy Dyrektywy 

2008/50/WE odnoszące się do poziomu docelowego dla stężeń rocznych pyłu PM2,5 strefa 

lubelska została przydzielona do klasy C2. 

Pod względem zanieczyszczenia ozonem strefa lubelska dotrzymała wartości poziomu 

docelowego uzyskując klasę A, natomiast ze względu na przekroczenia wartości poziomu celu 

długoterminowego uzyskała klasę D2.  

Ze względu na ochronę roślin nie zaliczono strefy lubelskiej do klasy C.  

O wynikach strefy lubelskiej ze względu na ochronę zdrowia i ochronę roślin zdecydowały 

przekroczenia poziomu celu długoterminowego dla ozonu. Dąży się do osiągnięcia celu 

długoterminowego do 2020 r. 

 

Do najważniejszych źródeł zanieczyszczeń powietrza na opracowywanym obszarze zaliczyć 

można transport samochodowy oraz prace polowe. W wyniku spalania paliw atmosfera 

zanieczyszczana jest takimi substancjami jak: tlenki azotu, tlenek i dwutlenek węgla, 

węglowodory aromatyczne oraz pyły zawierające związki kadmu, ołowiu, miedzi i niklu. Z uwagi 

jednak na niewielkie natężenie ruchu drogowego oraz okresowość prowadzenia zabiegów 

agrotechnicznych, wielkość emisji spalin i innych zanieczyszczeń nie powinna przyczyniać się do 

drastycznego obniżenia jakości powietrza. Dodatkowo istotnym źródłem emisji gazów mogą być 

indywidualne systemy grzewcze, których użytkowanie jest nasilone zimą. Część terenów 

objętych zmianą znajduje się w dolinach rzecznych, gdzie w okresie grzewczym jakość powietrza 

może się obniżać.  

Pasmowy układ dolin i wzniesień o przebiegu zachodnio-wschodnim, zgodny z dominującym 

kierunkiem  wiatru, przyczynia się do dobrego przewietrzania terenu, co minimalizuje ryzyko 

wystąpienia niekorzystnych zjawisk np. inwersji termicznych.  

7.2. Wody powierzchniowe 

Jakość wód powierzchniowych zależna jest od wielu czynników naturalnych i antropogenicznych. 

Chemizm wód determinują: budowa geologiczna zlewni, klimat, typ gleb występujących 

w sąsiedztwie cieku, a także urbanizacja, uprzemysłowienie i rolnictwo. Istotny wpływ na 

zanieczyszczenie wód ma ilość pobieranej wody oraz odprowadzanie ścieków bytowo – 

gospodarczych i przemysłowych, a także ingerencja w budowę koryta rzeki.  

W roku 2011 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie kontynuowała rozpoczęty 

w 2010 roku sześcioletni cykl badań monitoringowych. Prowadzone były one zgodnie 
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z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie form i sposobu 

prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych14 oraz 

wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) 2000/60/WE.  

Dla rzek przepływających przez obszar gminy Grabowiec badano jedynie jakość wód Wolicy. 

Jednolita Część Wód Powierzchniowych (JCWP) o nazwie Wolica do dopływu spod Huszczki 

Dużej (kod PLRW20006243294) realizowano programy: operacyjny, dla wód przeznaczonych do 

bytowania ryb w warunkach naturalnych, obszarów Natura 2000 oraz dla obszarów chronionych 

wrażliwych na eutrofizację pochodzenia komunalnego. Badania przeprowadzono w punkcie 

pomiarowo - kontrolnym monitoringu w Skierbieszowie. 

Tabela 10. Ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych płynących w województwie lubelskim 
w roku 2011 (źródło: WIOŚ) 

Rzeka 

Punkt 

pomiarowo-

kontrolny 

si
ln

ie
 z

m
ie

n
io

n
a 

lu
b

 

sz
tu

cz
n

a 

O
ce

n
a 

- 
El

em
e

n
ty

 

h
yd

ro
m

o
rf

o
lo

gi
cz

n
e 

K
la

sa
 e

le
m

e
n

tó
w

 

fi
zy

ko
ch

e
m

ic
zn

yc
h

 

St
an

 /
 p

o
te

n
cj

ał
 

e
ko

lo
gi

cz
n

y 

K
la

sa
 e

le
m

e
n

tó
w

 
 f

iz
yk

o
ch

e
m

ic
zn

yc
h

 
- 

sp
e

cy
fi

 c
zn

e 

za
n

ie
cz

ys
zc

ze
n

ia
 

sy
n

te
ty

cz
n

e
 

i n
ie

sy
n

te
ty

cz
n

e 

K
la

sa
 e

le
m

e
n

tó
w

 

b
io

lo
gi

cz
n

yc
h

 

St
an

 c
h

e
m

ic
zn

y 

St
an

 o
gó

ln
ie

 

Wolica 
Wolica - 

Skierbieszów 
nie I II um. - III - Zły 

 
I – stan bardzo dobry    
II – stan/potencjał dobry 
III – stan umiarkowany    
um. – stan umiarkowany 
Zły – stan zły (pozaklasowy) 

 
Stan ekologiczny JCWP określono jako umiarkowany, ze względu na III klasę w kategorii 

elementów biologicznych (fitobentos) podczas gdy wskaźniki fizykochemiczne wskazały na II 

klasę. Przekroczenie wartości granicznych dla i klasy odnotowano jedynie dla twardości ogólnej 

fosforanów.  Czystość wód w tym punkcie umożliwia bytowanie ryb, wody nie spełniają jednak 

wymagań dla obszarów NATURA 2000 oraz obszarów zagrożonych eutrofizacją pochodzenia 

komunalnego ze względu na obniżony wskaźnik fitobentosu. 

Niski wskaźnik fitobentosu rzeki może być związany z przeprowadzanymi przekształceniami 

wykonywanymi na znacznym odcinku rzeki, co nie wpływa korzystnie na oczyszczanie wody oraz 

dodatkowo negatywnie oddziałuje na klasę elementów biologicznych. 

 

Dla rzeki Kalinówki nie przeprowadzono żadnych badań dotyczących jakości jej wód. Ponieważ 

jest ona dopływem rzeki Wolicy, a jej źródło znajduje się w stosunkowo niedużym oddaleniu od 

                                                           

14
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2009 r. W sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu 

jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz.U. nr 81, poz. 685). 
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źródła Wolicy, można przypuszczać, że obie rzeki mają bardzo podobne parametry jakościowe. 

Dla stawów rybnych  nie przeprowadzono badań określających stan wód. 

Wody powierzchniowe (ekosystemy wodne) charakteryzują się niską odpornością na degradację 

i dużą wrażliwością na zanieczyszczenia. W wypadku zachowania pełnej ciągłości zbiorników, 

zdolność do regeneracji charakteryzująca wody powierzchniowe jest znaczna. Zabudowa 

techniczna koryt rzecznych oraz tworzenie obszarów rolniczych bezpośrednio w ich pobliżu 

zdecydowanie negatywnie wpływa na spadek tej cechy ekosystemów wodnych – zabudowa 

koryt rzecznych (w tym regulacja) zmniejsza zdolności regeneracyjne wód powierzchniowych 

oraz powoduje znaczne zanieczyszczenie wód substancjami biogennymi. Regulacja rzek, 

polegająca m.in. na prostowaniu i pogłębianiu koryta, likwidowaniu meandrów, budowaniu 

wałów przeciwpowodziowych zbyt blisko cieku prowadzi do drastycznego zawężania dolin 

rzecznych, zmniejszania poziomu wód gruntowych na znacznym obszarze i likwidacji rozległych 

terenów zalewowych, bogatych w różnorodne środowiska, takie jak podmokłe łąki, torfowiska 

czy turzycowiska. Problem ten dotyka bezpośrednio rzeki Wolica, której bieg na ok. 2/3 długości 

rzeki został poddany regulacji. Usuwanie roślinności brzegowej umożliwia swobodny odpływ 

pierwiastków biogennych do rzek. 

Głównymi zagrożeniami dla jakości wód powierzchniowych na terenie gminy Grabowiec są: 

 Wody z opadów atmosferycznych, a szczególnie zawierające niepożądane związki 

chemiczne, w następstwie działania przemysłu i transportu. 

 Ścieki zawierające pestycydy powstałe podczas zabiegów ochrony roślin, 

 Ścieki bytowo-gospodarcze z budynków mieszkalnych. 

 Ścieki z mycia maszyn i urządzeń technologicznych stosowanych w rolnictwie. 

 Usuwanie i nie tworzenie nowych pasów roślinności brzegowej na rzecz powiększenia 

powierzchni upraw rolnych.  

 Zaśmiecanie dolin rzecznych. 

7.3. Wody podziemne 

Na terenie gminy nie prowadzi się monitoringu wód podziemnych, jednakże wody są silnie 

narażone na zanieczyszczenie ze względu na bardzo łatwą infiltrację opadów atmosferycznych 

bezpośrednio do warstw wodonośnych, poprzez przesiąkanie przez łatwo przepuszczalne utwory 

czwartorzędowe oraz szczelinowy charakter wodonośca. Występowanie osadów lessowych 

i lessopodobnych o znacznej miąższości miejscami utrudnia przenikanie zanieczyszczeń do wód 

podziemnych. Ponadto duża głębokość wód podziemnych na większości obszaru gminy 

dodatkowo minimalizuje ryzyko zanieczyszczenia. Z tego względu na terenie gminy wyróżniono 

trzy kategorie potencjalnego zagrożenia wód podziemnych piętra kredowego: 

 

- bardzo silnie zagrożone - przesączalność < 2 lat 

- silnie zagrożone – przesączalność 2 – 5 lat 

- średnio zagrożone - przesączalność 5 – 25 lat 

 

Powierzchnie pokryte wychodzącymi na powierzchnię warstwami kredowymi lub przykrytymi 

cienką warstwą lessu uznano za strefy bardzo silnie zagrożone. Są to głównie obszary stoków. Do 
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obszarów silnie zagrożonych zaliczono niemal cały obszar gminy za wyjątkiem dna doliny Wolicy 

oraz pozostałych niewielkich fragmentów terenu. 

Na potrzeby mapy hydrogeologicznej wykonano analizy jakościowe wód podziemnych15. Z analiz 

wynika, że wody na terenie gminy charakteryzują się dobrą i średnią jakością. Wydzielono dwie 

klasy wód: wody klasy Ib oraz klasy II. Wody klasy Ib są dobrej jakości i nie wymagają 

uzdatniania, zaś wody klasy II są średniej jakości i wymagają prostych zabiegów uzdatniających. 

Jakość wód na obszarze gminy jest stosunkowo nietrwała ze względu na niewystarczającą 

izolację poziomu wodonośnego od powierzchni terenu, na co wskazują dodatkowo badania 

przeprowadzone na terenie gminy sąsiadującej z Grabowcem. W gminie Mołodiatycze (obecnie 

Trzeszczany), Państwowy Instytut Geologiczny wykonał badania w ramach monitoringu 

krajowego. Badania te wykazały, że wody na tym terenie posiadały klasę III ze względu na duże 

zanieczyszczenie żelazem i strontem. Oznacza to, iż jakość wód podziemnych może być bardzo 

zmienna ze względu na szczelinowy charakter zbiorników oraz bardzo łatwe przesiąkanie wód 

opadowych, co ułatwia wymianę wód i zanieczyszczeń. Niecałkowite odizolowanie od 

powierzchni powoduje, że wody podziemne są bardzo podatne na migrację zanieczyszczeń 

pochodzących z zewnątrz.  

Analiza zagrożeń dla wód podziemnych przeprowadzona w ostatnich latach wykazała, że 75% 

wód w województwie lubelskim może nie osiągnąć stanu dobrego do 2015 roku16. 

Szczelinowo-porowy Główny Zbiornik Wód Podziemnych Nr 407 Niecka Lubelska charakteryzuje 

się niską naturalną odpornością na infiltrację zanieczyszczeń antropogenicznych. Wody spełniają 

wymagania dla wód pitnych, jednak zbiornik został zakwalifikowany do obszarów o wysokim 

poziomie zagrożenia jakości wód podziemnych i cały jego obszar podlega ochronie strefowej. 

W roku 2011 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie kontynuowała rozpoczęty 

w 2010 roku sześcioletni cykl badań monitoringowych. Prowadzone były one zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie form i sposobu 

prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych17 oraz 

wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) 2000/60/WE.  

Badane wody podziemne we wszystkich punktach osiągnęły dobry stan chemiczny. 

Ocena wód przeprowadzona na podstawie badań mikrobiologicznych zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. nr 72, poz. 466)18 wypadła niekorzystnie. Badania 

wykazały zanieczyszczenia wód źródlanych bakteriami grupy coli, w tym typu kałowego. 

 

Większość obszaru opracowania stanowią lessy, należące do utworów średnio przepuszczalnych. 

 

                                                           

15
 Objaśnienia do mapy geologiczno-gospodarczej Polski. Arkusz Grabowiec (863). MGGP – Diminiak, Będkowski. PIG 

2005. 
16

 Raport o stanie środowiska województwa lubelskiego w 2011 roku, WIOŚ. 
17

 Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu 
jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz.U. nr 81, poz. 685). 
18

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia 
przez ludzi (Dz.U. nr 72, poz. 466) 
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Znacznym zagrożeniem dla jakości wód są: 

 nieoczyszczone ścieki komunalne i przemysłowe odprowadzane do wód 

powierzchniowych i do gruntu, 

 składowiska odpadów, na których w wyniku rozkładu substancji organicznych oraz 

składowanych materiałów dochodzi do uwolnienia niebezpiecznych substancji 

chemicznych, 

 nawozy oraz środki ochrony roślin stosowane w rolnictwie, 

 Spływ wód opadowych zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi 

z nawierzchni dróg i placów, 

7.4. Gleby 

Gleby dobre i bardzo dobre klas od i do IIIa zajmują 81,1 % ogółu gruntów ornych gminy 

Grabowiec. 

Większość z gleb w obszarze opracowania jest bardzo dobrej jakości i jest użytkowana rolniczo. 

Presja urbanizacyjna na tym terenie jest nieduża i nie przewiduje w najbliższym czasie 

przekształcania gleb na cele nierolnicze. 

Istotnym zagrożeniem natomiast jest wynikająca z uwarunkowań geologicznych 

i geomorfologicznych erozja. Zarówno utwory, z których powstały gleby (lessowe, lessopodobne, 

pyłowe), jak i urozmaicona rzeźba terenu sprzyjają erozji: 

 wodnej powierzchniowej, występującej podczas roztopów śniegowych i ulewnych 

deszczy; rozwój erozji wiąże się z małą lesistością terenu i dużą powierzchnią pól 

położonych na stokach o znacznej długości i nachyleniu; 

 wąwozowej, która prowadzi do powstawania wąwozów, a co się z tym wiążę – terenów 

nieprzydatnych dla rolnictwa; ponadto głębokie rozcięcia osuszają tereny przyległe; 

 wietrznej, która jest szczególnie nasilona zimą i wczesną wiosną na rozległych polach 

ornych pozbawionych pokrywy roślinnej,  zwłaszcza na wierzchowinach. 

Ponadto potencjalnymi źródłami zanieczyszczeń gleby są:  

 wprowadzane do gleby nieoczyszczone ścieki komunalne, w szczególności 

z nieszczelnych szamb;  

 chemizacja rolnictwa – nawozy sztuczne, pestycydy;  

 emisje do atmosfery zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, szczególnie zanieczyszczenie 

pochodzące z komunikacji. 

Zanieczyszczenia komunikacyjne objawiają się przede wszystkim w zanieczyszczeniu terenów 

w pasie przy drogach związkami ołowiu i cynku oraz związkami pochodzącymi ze ścierania opon 

i nawierzchni dróg. Zasięg zanieczyszczeń może dochodzić do 300 m.  

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

Monitoringu Środowiska w województwie lubelskim na lata 2007–2009, jednak żaden z punktów 

monitoringowych nie obejmował gleb w granicach opracowania. Z uwagi na niewielki ruch 

samochodowy należy przypuszczać, że skażenie gleb jest niskie i nie przekracza norm  zgodnie 
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z rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości 

gleb oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. z 2002 nr 165, poz.1359).  

7.5. Hałas i promieniowanie elektromagnetyczne 

Hałas 

Hałas jest istotnym parametrem środowiska odpowiedzialnym za jakość życia i wypoczynku ludzi 

oraz bytowania niektórych zwierząt. Rozwój komunikacji i transportu oraz wzajemne przenikanie 

się terenów przemysłowych z obszarami zabudowy mieszkaniowej wymagającymi ochrony 

powoduje, że problem uciążliwości hałasu dotyczy obecnie również mniejszych miejscowości.  

Hałas pochodzenia antropogenicznego możemy podzielić na hałas: komunikacyjny, komunalny 

oraz przemysłowy.  

Poziom hałasu na danym terenie w dużej mierze zależy od rodzaju emitora, jego odległości od 

omawianego terenu oraz stopnia urbanizacji obszaru. Ochrona przed hałasem polega na 

utrzymaniu jego natężenia na takim poziomie by nie przekraczał on dopuszczalnych prawem 

norm. Działania te mają na celu zapewnienie jak najlepszego stanu akustycznego środowiska.  

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku przedstawiono w tabeli 4. 

Tabela 11. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł 
hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych 
oraz linie elektroenergetyczne, wyrażone wskaźnikami LAeq D i LAeq N, które to wskaźniki mają 
zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska, w odniesieniu do jednej 
doby

19
 

Rodzaj terenu 

Dopuszczalny poziom hałasu wyrażony poziomem 
dźwięku A w dB 

Drogi 
Obiekty 

i pozostała działalność 

LAeq D 
przedział czasu 

odniesienia 
równy 16 
godzinom 

LAeq N 
przedział czasu 

odniesienia 
równy 8 

godzinom 

LAeq D 

przedział czasu 
odniesienia 

równy 8 
najmniej 

korzystnym 
godzinom dnia 

kolejno po 
sobie 

następującym 

LAeq N 

przedział czasu 
odniesienia 

równy 1 
najmniej 

korzystnej 
godzinie nocy 

 Tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 

 Tereny zabudowy związanej ze 
stałym czasowym pobytem 
dzieci i młodzieży 

61 56 50 40 

 Tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej 
i zamieszkania zbiorowego 

 Tereny zabudowy zagrodowej 

65 56 55 45 

                                                           

19
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1109), zał. 1, tab. 1. 
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 Tereny rekreacyjno - 
wypoczynkowe 

 Tereny mieszkaniowo - 
usługowe 

 

Tabela 12. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł 

hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych 

oraz linie elektroenergetyczne, wyrażone wskaźnikami LDWN i LN, które to wskaźniki mają 

zastosowanie do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony przed hałasem
20

 

Rodzaj terenu 

Dopuszczalny długookresowy średni poziom dźwięku A 
w dB 

Drogi 
Obiekty 

i pozostała działalność 

LDWN 

przedział czasu 
odniesienia 

równy 
wszystkim 

dobom w roku 

LN  

przedział czasu 
odniesienia 

równy 
wszystkim 

porom nocy 

LDWN  

przedział czasu 
odniesienia 

równy 
wszystkim 

dobom w roku 

LN  

przedział czasu 
odniesienia 

równy 
wszystkim 

porom nocy 

 Tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 

 Tereny zabudowy związanej ze 
stałym czasowym pobytem 
dzieci i młodzieży 

64 59 50 40 

 Tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej 
i zamieszkania zbiorowego 

 Tereny zabudowy zagrodowej 

 Tereny rekreacyjno - 
wypoczynkowe 

 Tereny mieszkaniowo - 
usługowe 

68 59 55 45 

 

W ostatnich latach nie przeprowadzano badań poziomu hałasu w gminie Grabowiec. Ze względu 

na dominujący charakter rolniczy obszaru, brak linii kolejowych, dróg o intensywnym ruchu 

samochodowym (występują tylko drogi gminne), na pozostałych, lokalnych drogach można 

zaobserwować zwiększony ruch samochodowy w sezonie prowadzenia prac polowych.) oraz 

ośrodków przemysłowych można zakładać, że natężenie hałasu w gminie nie przekracza 

dopuszczonych prawem norm. 

Nie wydaje się by dopuszczalne poziomy hałasu w gminie były przekraczane i nie ma ryzyka 

przekroczeń w związku z aktualnym zagospodarowaniem terenu. Ogólnie zagrożenie hałasem na 

obszarze objętym opracowaniem jest małe, jest to obszar wiejski w małym stopniu 

zurbanizowany, brak jest tu większych zakładów produkcyjnych.  

Wstępna ocena oddziaływania farmy wiatrowej na klimat akustyczny 

                                                           

20
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1109), zał. 2, tab. 3. 
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Lokalizacja turbin wiatrowych może stanowić źródło hałasu. Hałas związany jest z pracą płatów 

wirnika (są to dźwięki aerodynamiczne) oraz z ruchami obrotowymi wirnika (są to dźwięki 

pochodzenia mechanicznego). Dźwięki z elektrowni mają dużą moc akustyczną, mają charakter 

ciągły lub okresowy, emitowane są z dużej wysokości (wysokość planowanych wież wynosić 

będzie 119 m.) przez co fale akustyczne są przenoszone na duże odległości. Stwierdzono, że 

elektrownie wiatrowe mogą być niebezpieczne dla człowieka, w przypadku lokalizacje 

w odległości mniejszej niż 300 m od miejsc stałego przebywania ludzi (odległość ta zależy od 

wielkości wiatraka i emitowanego hałasu). 

Źródłem emisji hałasu w obszarze opracowania będzie eksploatacja farmy wiatrowej złożonej 

z 23 turbin Vestas V112 (8 turbin na terenie gminy Grabowiec, 10 turbin na terenie gminy 

Miączyn) o mocy 3,0 MW, osadzonych na masztach 119 m. Osiągają one maksymalny poziom 

emitowanej mocy akustycznej LWA=106,5 dB. 

 

Terenami zagrożonymi hałasem ze strony farmy wiatrowej są głownie tereny wiejskiej zabudowy 

zagrodowej i zabudowa mieszkaniowa.  

 

Obliczenia wykonywano uznając turbiny jako stacjonarne punktowe wszechkierunkowe źródła 

hałasu, dla wilgotności względnej 70% i temperatury powietrza 10oC.  

 

Wyniki obliczeń wykonanych na potrzeby pre-screeningu w  punktach obserwacji 

zlokalizowanych wokół terenu inwestycji wykazały przekroczenia dopuszczalnych poziomów 

dźwięków dla pory nocnej. Maksymalny obliczony poziom dźwięku na granicy terenu zabudowy 

zagrodowej wynosił 41,1 dB. Oznacza to, że w przypadku realizacji inwestycji w planowanej 

formie zagrożony zostanie komfort akustyczny mieszkańców najbliższej miejscowości. 

W przypadku zmiany lokalizacji, mocy, wysokości lub typu turbin wiatrowych należy 

przeprowadzić ponowne obliczenia akustyczne. 

 

Opracowując nowe obszary inwestycji w dokumentach planistycznych gminy Grabowiec 

w rejonie farmy wiatrowej należy zwrócić również szczególną uwagę na lokalizacje terenów 

wymagających ochrony akustycznej (przede wszystkim tereny zabudowy mieszkaniowej), gdyż 

mogą one znaleźć się w zasięgu oddziaływania akustycznego turbin wiatrowych. 

 

Promieniowanie elektroenergetyczne  

Pole elektromagnetyczne jest to pole elektryczne, magnetyczne lub elektromagnetyczne 

o częstotliwości do 300 GHz. Najważniejszymi źródłami promieniowania elektromagnetycznego 

w środowisku są głównie: stacje bazowe telefonii komórkowej, stacje i linie energetyczne, 

nadajniki radiowe i telewizyjne oraz CB – radio i radiostacje amatorskie, wojskowe i cywilne 

urządzenia radionawigacji i radiolokacji, stacje transformatorowe, urządzenia powszechnego 

użytku: kuchenki mikrofalowe, monitory, aparaty komórkowe itp. są: stacje radiowe 

i telewizyjne, elektroenergetyczne linie wysokiego napięcia, stacje transformatorowe, stacje 

przekaźnikowe telefonii komórkowej, urządzenia radiolokacyjne oraz radionawigacyjne. 

Podstawowym aktem prawnym w zakresie ochrony przed promieniowaniem jest ustawa Prawo 

ochrony środowiska oraz rozporządzenie Ministra Środowiska, z dnia 30 października 2003 roku, 
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w sprawie szczegółowych dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku 

oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów. (Dz. U. nr 192, poz. 1883). 

 

Na terenie gminy występują linie energetyczne o napięciu 15kV oraz obiekty 

radiotelekomunikacyjne (stacje przekaźnikowe).  

 

Wstępna ocena oddziaływania farmy wiatrowej - promieniowanie elektroenergetyczne 

 

Integralna częścią farm wiatrowych są linie przesyłowe o mocy od 400 do 110 kV. Linie stanowią 

zagrożenie elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym. Zagrożenie to może być 

wyeliminowane lub ograniczone pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej separacji 

przestrzennej miejsc stałego przebywania ludzi od pól przekraczających określone wartości 

graniczne.  

7.6. Przekształcenie rzeźby terenu 

Obszar objęty opracowaniem pokryty jest utworami lessowymi i lessopodobnymi, szczególnie 

narażonymi na erozję. Erozja wynika z naturalnych uwarunkowań, ale często jest indukowana 

przez działalność człowieka. Niewielkie naruszenie rzeźby lub inne działania na powierzchni 

terenu mogą przekształcić się w istotne deformacje. Lasy, które pełnią istotną funkcję 

stabilizującą grunt oraz ograniczają erozję wąwozową, mają bardzo niewielki udział w ogólnej 

powierzchni gminy.  

Obecne zagospodarowanie gminy to przede wszystkim pola uprawne, niewielkie kompleksy 

leśne, porośnięte niską roślinnością doliny rzeczne oraz zabudowa mieszkaniowa i gospodarcza.  

W obszarze opracowania zabudowa nie ma istotnego udziału. Występują tu niewielkie 

kompleksy leśne. Użytkowanie rolnicze w obszarze opracowania nie narusza rzeźby terenu, może 

jednak powodować erozję (opisaną w rozdziale 7.4). Erozja wodna i wietrzna wpływają 

niekorzystnie na jakość i grubość pokrywy glebowej. Erozja wąwozowa przyczynia się natomiast 

do przekształceń rzeźby terenu. 

Powinno się wykonywać zalesianie lub dolesianie terenów sąsiadujących z wąwozami.  

7.7. Poważne awarie 

W obecnym zagospodarowaniu terenu nie występują zakłady mogące potencjalnie stanowić 

zagrożenie wystąpieniem poważnej awarii. Awarie mogą potencjalnie nastąpić w wyniku  

wypadków komunikacyjnych.  

8. Istniejące problemy ochrony środowiska 

Do problemów ochrony środowiska będących następstwem procesów naturalnych można 

zaliczyć:  
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- degradacje glebowe na skutek erozji powierzchniowej wodnej - rozwijające się 

w obszarach lessowych o urozmaiconej rzeźbie terenu (Działy Grabowieckie), formy 

osuwiskowe mogą występować tu na krawędziach dolin rzecznych, przy deniwelacjach 

powyżej 7 m i spadkach terenu powyżej 15°, zagrażając w rożny sposób obiektom 

budowlanym (drogom, zabudowie). 

Wiele problemów ochrony środowiska na obszarze gminy wynika z działalności człowieka, wśród 

których wyróżnia się: 

- zajmowanie powierzchni ziemi (wysoko bonitowanych gleb, użytkowanych rolniczo) na 

cele inwestycyjne, nieuporządkowana gospodarka wodno-ściekowa (dysproporcja 

między stopniem zwodociągowania a skanalizowaniem jednostek osadniczych), 

odprowadzanie ścieków do nieszczelnych szamb, składowanie odpadów w miejscach do 

tego nie wyznaczonych i nieurządzonych, spływy zanieczyszczeń z obszarów 

użytkowanych rolniczo - zagrażające jakości wód powierzchniowych i podziemnych; 

- emisja do atmosfery gazów i pyłów, pochodzących z palenisk domowych, kotłowni przy 

obiektach użyteczności publicznej i obiektach gospodarczych, a także z transportu 

drogowego; 

- eksploatacja surowców naturalnych, przy pozostawieniu nie zrekultywowanych 

wyrobisk, obniżenie zdrowotności drzewostanów w lasach przez wprowadzenie 

gatunków niezgodnych z siedliskiem (sosna), co naraża drzewostany na masowe choroby 

i gradację szkodników; 

- zabudowa dolin rzecznych. 

9. Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem 

planistycznym określającym politykę zagospodarowania przestrzennego gminy. Brak aktualizacji  

tego dokumentu może powodować konflikty społeczne, sprzyjać degradacji środowiska oraz 

niekontrolowanej gospodarce przestrzenią. Przypadkowa lokalizacja zabudowy zaburza ład 

przestrzenny, stanowi zagrożenie dla terenów cennych przyrodniczo, może powodować spadek 

wartości gruntów, brak nowych inwestycji, co może skutkować zahamowaniem gospodarki 

gminy.  

Grabowiec jest gminą o charakterze typowo rolniczym i nie przewiduje się istotnych zmian 

w sposobie użytkowania gruntów, zwłaszcza ze względu na znaczny udział gleb najwyższych klas 

bonitacyjnych i tradycyjny krajobraz rolniczy. Nie obserwuje się także silnej presji urbanizacyjnej.  

Przy założeniu braku realizacji zapisów zmiany Studium można przyjąć następujące skutki dla 

środowiska:  

 pogorszenie ładu przestrzennego gminy oraz jego walorów estetycznych, 

 powstawanie nowych inwestycji na terenach o wysokich walorach przyrodniczych 

i krajobrazowych, 
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 wzrost zagrożeń wynikających z intensywnego i niekontrolowanego 

wykorzystania walorów przyrodniczych,  

 powstawanie elementów dysharmonijnych, nie współgrających z tradycyjnym 

rolniczym krajobrazem gminy, 

 wzrost ilości ścieków nieoczyszczonych odprowadzanych bezpośrednio do rzek 

i gleby będący wynikiem zmniejszającego się tempa rozwoju ochrony środowiska, 

w tym szczególnie kanalizacji sanitarnej, 

 ograniczenie dodatkowych zanieczyszczeń powietrza i wody powstających 

w wyniku zlokalizowania nowych budynków mieszkaniowych i gospodarczych, 

 częściowa poprawa mikroklimatu gminy poprzez nie wprowadzenie nowych 

terenów zabudowy zagrodowej, 

 stopniowe pogarszanie się warunków obecnego układu drogowego, 

Prognozując przyszły stan środowiska przy braku realizacji farmy wiatrowej należy założyć, że nie 

ulegnie on znacznemu pogorszeniu, prawdopodobnie kontynuowane będzie użytkowanie 

rolnicze. Mogą się z nim wiązać takie zagrożenia jak: erozja gleb, przenawożenie, eutrofizacja 

wód gruntowych, zanieczyszczenie gleb i wód chemicznymi środkami ochrony roślin, hałas 

i zapylenie związane z pracą maszyn rolniczych.  

10. Analiza i ocena przewidywanych oddziaływań na środowisko, w tym 

ewentualnych oddziaływań znaczących, wynikających z ustaleń dokumentu, 

obejmujących bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, 

średnioterminowe, długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na 

środowisko 

W niniejszej prognozie oceniono skutki, które mogą występować podczas realizacji planowanego 

przeznaczenia terenów zgodnie z zapisami projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Grabowiec.   

 

Omawiany projekt zmiany Studium w znacznym stopniu zachowuje zapisy Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grabowiec uchwalonego 

uchwałą nr XX/91/2000 Rady Gminy Grabowiec z dnia 15 listopada 2000 roku, zmienionego 

uchwałą nr XIII/65/07 Rady Gminy Grabowiec  z dnia 6 grudnia 2007 roku.  

Zakres zmiany Studium obejmuje:  

− wprowadzenie terenów usług w miejscowości Tuczępy – U1; 

− wprowadzenie terenów do zalesienia w miejscowości Skomorochy Duże – RL1; 

− rekultywację składowiska odpadów w kierunku terenów zielonych w miejscowości 

Grabowiec –NU/RL; 

− wprowadzenie terenów produkcji, składów, magazynów i usług w miejscowościach 

Bronisławka i Szystowice – P.S.B.U.1; 

− wprowadzenie terenów zabudowy zagrodowej w miejscowościach: Grabowiec, Siedlisko, 

Bronisławka, Dańczypol – MR1;  

− lokalizację stawu w miejscowości Grabowiec – RPO1; 
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− likwidację terenu przeznaczonego pod oczyszczalnię ścieków w miejscowości Grabowiec 

– R1; 

− wprowadzenie terenów sportu i rekreacji w miejscowości Grabowiec Góra – US1; 

− wprowadzenie terenów biogazowi w miejscowościach: Szczelatyn, Żurawlów, Rogów –

Pb; 

− wprowadzenie drogi gminnej w miejscowości Bronisławka - KDD1; 

− wyznaczenie granic strefy ochronnej od elektrowni wiatrowych projektowanych na 

terenie gminy Grabowiec w obrębie sołectw Bereść, Grabowiec – Góra, Kolonia 

Obłyczyn. 

 

Zmianie uległa forma przedstawienia poszczególnych ustaleń objętych zmianą Studium 

w zakresie uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenów gminy Grabowiec, 

wprowadzone zostały również zagadnienia wynikające z obowiązujących przepisów odrębnych. 

 

Dla całego obszaru opracowania obowiązują następujące zapisy zmiany Studium 

Większość obszaru opracowania, poza południowo-wschodnim fragmentem gminy, położona 

jest w granicach projektowanego poszerzenia obszaru chronionego krajobrazu, zgodnie z PZPW 

Lubelskiego, do czasu ustanowienia formy ochrony przyrody, podlegają ochronie planistycznej. 

Ochrona ta polega przede wszystkim na: 

 szczególnej dbałości o estetykę krajobrazu, w tym: 

- ochronie punktów i panoram widokowych; 

- ochronie naturalnego krajobrazu dolin rzecznych i zbiorników wodnych; 

- ochronie krajobrazu naturalnych ekosystemów. 

 szczególnej dbałości o harmonię użytkowania gospodarczego z wartościami 

przyrodniczo-krajobrazowymi; 

 wymogu zachowania przestrzennej zawartości o przestrzennych powiązań pomiędzy 

obszarami o wysokiej aktywności biologicznej; 

 zakazie lokalizowania inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

i wymagających opracowania oceny oddziaływania na środowisko z wyjątkiem 

gazociągów. 

Obowiązujący Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego został przyjęty 

Uchwałą nr XLV/597/02 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 29 lipca 2002 r., kiedy nie 

obowiązywała ustawa z dnia 3 października 2008r. O udostępnianiu informacji o środowisku i 

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

środowisko, w której w art. 59 przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko 

dzielą się na przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz 

przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. W związku z 

powyższym doprecyzowania wymaga w. w. zakaz lokalizowania inwestycji mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko określony w PZPW Lubelskiego 

 

W terenach oznaczonych symbolami: U1, US1, R1, RPO1, MR1, P.S.B.U.1, Pb, NU/RL, RL1, KDD1 

oraz w terenach, na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię 

z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, nie wskazuje się obiektów ani 

obszarów stanowiących dobra kultury współczesnej, ze względu na brak ich występowania. 
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W terenach objętych zmianą Studium lokalizacja obiektów w pobliżu linii elektroenergetycznych 

musi przebiegać zgodnie z przepisami odrębnymi, przy zachowaniu odpowiednich odległości. 

Strefa wolna od zabudowy wynosi:  

- dla linii napowietrznej SN 15 kV- pas 12,0 m (po 6,0 m od osi linii) 

- dla linii napowietrznej nN 0,4 kV- pas 5,0 m (po 2,5 m od osi linii) 

- dla linii kablowej SN 15 kV- pas 2,0 m (po 1,0 m od osi linii) 

- dla linii kablowej nN 0,4 kV- pas 1,0 m (po 0,5 m od osi linii) 

Wyznacza się pasy techniczne: o szerokości 30,0 m dla linii dwutorowych oraz o szerokości 

25,0 m dla linii jednotorowych, wzdłuż wszystkich linii elektroenergetycznych o napięciu do 

45kV. 

Dopuszcza się budowę niewskazanych na rysunku studium stacji transformatorowych SN/nN 

wraz z liniami średniego napięcia i niskiego napięcia w ilości wynikających z aktualnych potrzeb. 

 

Nie przewiduje się istotnych negatywnych oddziaływań na środowisko w związku z zapisami 

projektu zmiany Studium dotyczących przeznaczenia terenów:  

- U1  usługi 

- US1 usługi sportu 

- R1 rolnicza przestrzeń produkcyjna 

- RPO1 Obszary skoncentrowanej obsługi gospodarki rolnej i rybackiej 

- MR1 zabudowa zagrodowa  

- P.S.B.U.1 Przemysł, składy, budownictwo, usługi 

- KDD1 - Droga gminna klasy dojazdowej 

 

Dodatkowo, niektóre przeznaczenia terenów mogą mieć pozytywne skutki dla środowiska, są to: 

- NU/RL - Składowisko odpadów – obszar wymagający rekultywacji 

- RL1 - Lasy i zalesienia 

 

Pomimo, że należą one do obiektów produkujących „czystą” energię z odnawialnych źródeł 

energii i ich realizacja przyczyni się w szerszej skali do poprawy jakości powietrza 

atmosferycznego oraz zminimalizowania zużycia surowców nieodnawialnych, nie można 

wykluczyć wystąpienia istotnych negatywnych oddziaływań na środowisko ze strony farm 

wiatrowych i biogazowni. 

 

Możliwe istotne oddziaływania farm wiatrowych na etapie ich budowy i likwidacji 

Projekty farm wiatrowych (na etapie budowy i likwidacji) najczęściej mogą oddziaływać na 

następujące komponenty środowiska: 

- wody powierzchniowe i podziemne (poprzez zanieczyszczenie wód), 

- powietrze (poprzez zanieczyszczenie powietrza), 

- klimat akustyczny (poprzez emisję hałasu), 

- pola elektromagnetyczne (poprzez jego emisję), 

- glebę (poprzez zanieczyszczenie gleby i wytwarzanie odpadów), 

- warunki życia i zdrowie ludzi (poprzez hałas, pylenie), 

- faunę (poprzez zniszczenie miejsc przebywania, kryjówek, żerowisk i tras migracji 

zwierząt oraz zakłócenia funkcjonowania ich populacji),  

- florę oraz siedliska przyrodnicze, 



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO  
ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ i KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  

GMINY GRABOWIEC 

 

67 
 

- krajobraz (poprzez wprowadzenie nowych obiektów w krajobrazie), 

- dobra materialne, zabytki i krajobraz kulturowy (poprzez szkody lub korzyści w dobrach 

materialnych, w obiektach zabytkowych lub stanowiskach archeologicznych, zmiany w 

krajobrazie kulturowym). 

 

Możliwe istotne oddziaływania farm wiatrowych na etapie ich eksploatacji 

Elektrownie wiatrowe, na etapie eksploatacji, mogą oddziaływać na: 

- ornitofaunę, 

- chiropterofaunę, 

- środowisko akustyczne, 

- zdrowie ludzi (hałas, pola elektromagnetyczne), 

- krajobraz. 

 

Poniżej przedstawiono tabelę oceniającą wpływ ustaleń ocenianego dokumentu na środowisko 

przyrodnicze oraz zagrożenia wynikające z przeznaczenia danych obszarów na określone funkcje. 
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Tabela 13. Ocena określonych w projekcie zmiany Studium warunków zagospodarowania terenu 
 

Stan istniejący 
Przeznaczenie terenu 

z zmianie Studium 
Zasady i warunki zagospodarowania terenu określone w zmianie Studium Ocena wpływu na środowisko 

Tereny szkoły 
podstawowej (w 

likwidacji) 
z roślinnością 
towarzyszącą 

U1  
 usługi 

 
− lokalizacja usług w tym usługi społeczne, przy czym nie mogą być uciążliwe dla nieruchomości 

sąsiednich, 
− dachy płaskie i wielospadowe o kącie nachylenia połaci do 45°; 
− dostosowanie formy budowanych bądź przebudowywanych budynków do charakteru zabudowy 

zlokalizowanej w najbliższym sąsiedztwie, z wyłączeniem obiektów zdegradowanych; 
− dążenie do eliminowania wydzielania działek o powierzchni mniejszej niż 1000m

2
; 

− minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 30% działki budowlanej  
− tereny oznaczone symbolem U1 wskazuje się do objęcia miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego 
 

Oddziaływanie słabe 
negatywne (możliwość 
zmniejszenia udziału 
powierzchni biologicznie 
czynnej, w tym likwidacja 
drzew i krzewów) 

tereny użytkowane 
rolniczo, niska 

roślinność ruderalna, 
częściowo 

zdegradowana 

US1 
usługi sportu 

− lokalizacja w miejscowości Grabowiec Góra, 
− minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 60% działki budowlanej 
− obiekty kubaturowe takie jak: hale sportowe oraz obiekty związane z obsługą terenów sportowych, 

w tym szatnie, magazyny; 
− dowolna forma dachów; 
− zaleca się skablowanie napowietrznej linii elektroenergetycznej 15kV. 
− tereny oznaczone symbolem US1 wskazuje się do objęcia miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego 
 

Brak istotnego oddziaływania 
(planowana funkcja jest mało 
uciążliwa dla środowiska) 

tereny użytkowane 
rolniczo, pastwisko  

R1 
rolnicza przestrzeń 

produkcyjna 

− Na obszarze całej gminy zaleca się wprowadzenie zadrzewień i zakrzewień śródpolnych. 
− Główny kierunek działania na terenach erodowanych, to stosowanie zabiegów przeciwerozyjnych i 

budowa małych zbiorników retencyjnych, z uwagi na duży deficyt wód powierzchniowych. 
− Obszar projektowanego GZWP 407 dla gospodarki rolnej stwarza ograniczenia dotyczące głównie 

nawożenia, ochrony roślin oraz lokalizacji ferm hodowlanych. 
− Na terenie całej gminy wprowadza się zakaz lokalizowania ferm bezściołowych. Nawożenie gnojowicą 

dopuszcza się w oparciu o pozwolenie wodno - prawne. Dawki nawozów sztucznych i stężenia środków 
ochrony roślin winny być kontrolowane i stosowane w takich porcjach, aby nie zagrażały środowisku 
wodnemu gminy i nie powodowały jego skażenia. 

− Kierunek produkcji roślinnej w gminie, to uprawa zbóż (głównie zboża chlebowe, jęczmień browarny), 
buraków cukrowych, rzepaku, owoców, warzyw, ziół. W produkcji zwierzęcej należy utrzymać kierunki 
istniejące, tj. hodowla bydła mlecznego i trzody chlewnej. Proponuje się specjalizację gospodarstw. Na 
uwagę zasługuje możliwość rozwoju gospodarki rybackiej i hodowli owiec. 

Brak istotnego oddziaływania 
(możliwe jest kontynuowanie 
obecnej lub zbliżonej funkcji 
terenu) 
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Stan istniejący 
Przeznaczenie terenu 

z zmianie Studium 
Zasady i warunki zagospodarowania terenu określone w zmianie Studium Ocena wpływu na środowisko 

− tereny oznaczone symbolem R1 wskazuje się do objęcia miejscowymi planami zagospodarowania 
przestrzennego 

tereny rolnicze 

RPO1 
Obszary 

skoncentrowanej 
obsługi gospodarki 

rolnej i rybackiej 

− lokalizacja w miejscowości Grabowiec, 
− dostosowanie formy budowanych budynków do charakteru zabudowy zlokalizowanej w najbliższym 

sąsiedztwie, z wyłączeniem obiektów zdegradowanych, 
− możliwość lokalizowania budowli rolniczych, stawów i innych obiektów związanych z obsługą produkcji 

w gospodarstwach rolnych i rybackich, 
− możliwość lokalizowania budynków mieszkalnych, 
− dążyć do eliminowania wydzielania działek o powierzchni mniejszej niż 1000m

2
,  

− minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 30% działki budowlanej  
− tereny oznaczone symbolem RPO1 wskazuje się do objęcia miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego 

Brak istotnego oddziaływania 
(możliwe jest kontynuowanie 
obecnej lub zbliżonej funkcji 
terenu) 

tereny użytkowane 
rolniczo (gleby klas I-
III) , niewielki udział 

zabudowy 
zagrodowej, 
zadrzewienia 

śródpolne 

MR1 
zabudowa zagrodowa 

− lokalizacja w miejscowościach Grabowiec, Siedlisko, Bronisławka, Dańczypol, 
− dostosowanie formy budowanych budynków do charakteru zabudowy zlokalizowanej w najbliższym 

sąsiedztwie, z wyłączeniem obiektów zdegradowanych, 
− zabudowa ekstensywna,  
− możliwość lokalizowania budowli rolniczych i innych obiektów związanych z obsługą produkcji w 

gospodarstwach rolnych,  
− możliwość prowadzenia działalności związanej z agroturystyką oraz usługami drobnymi 

niestanowiącymi uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich, 
− dążyć do eliminowania wydzielania działek o powierzchni mniejszej niż 1000m2, 
− minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 40% działki budowlanej, 
− tereny oznaczone symbolem MR1 wskazuje się do objęcia miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego 

Oddziaływanie słabe 
negatywne (możliwość 
zmniejszenia udziału 
powierzchni biologicznie 
czynnej, w tym zabudowy 
gruntów o dużej przydatności 
dla rolnictwa) 

tereny użytkowane 
rolniczo (gleby klas I-

 III), wieża 
przekaźnikowa, 

tereny zabudowy 
(zabytkowa gorzelnia 

- nieczynna) 

P.S.B.U.1 
Przemysł, składy, 

budownictwo, usługi 

− dopuszczenie możliwości zmiany przeznaczenia i użytkowania obiektów i terenów na funkcje 
przemysłu, rzemiosła, handlu, usług - w miarę potrzeb lokalnych. 

− preferuje się rozwój przemysłu rolno - spożywczego dającego produkcję półproduktów w dziale roślin i 
wysokiej jakości produktów w dziale hodowli. 

− ustala się zachowanie istniejącego drzewostanu i zadrzewień śródpolnych, wymagane nowe zasadzenia 
zieleni o przebiegu północ- południe - prostopadle do głównego kierunku wiatrów, szczególnie na 
terenach związanych z erozją wodną powierzchniową 

− obszar położony w rejonie sołectwa Bereść wykazuje najmniejsze w gminie zagrożenie dla wód 
podziemnych - wskazany do lokalizowania inwestycji potencjalnie zagrażających wodom podziemnym, 
lecz z zachowaniem rygorów obowiązujących w projekcie ochrony Głównego Zbiornika Wód 
Podziemnych nr 407. 

− dopuszcza się przekształcenia obiektów po byłych usługach rolniczych na cele przemysłu, składów, baz i 
usług nieuciążliwych dla środowiska, po opracowaniu oceny ich oddziaływania na środowisko. 

Oddziaływanie słabe 
negatywne (możliwe jest 
kontynuowanie obecnej lub 
zbliżonej funkcji terenu, ale 
występuje również możliwość 
zmniejszenia udziału 
powierzchni biologicznie 
czynnej, w tym zabudowa 
gruntów o dużej przydatności 
dla rolnictwa) 
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Stan istniejący 
Przeznaczenie terenu 

z zmianie Studium 
Zasady i warunki zagospodarowania terenu określone w zmianie Studium Ocena wpływu na środowisko 

− tereny rozwoju funkcji przemysłowej winny stanowić strefy potencjalnej aktywności gospodarczej 
nieuciążliwej dla środowiska naturalnego. 

− dachy płaskie i wielospadowe o kącie nachylenia połaci do 45°; 
− dostosowanie formy budowanych bądź przebudowywanych budynków do charakteru zabudowy 

zlokalizowanej w najbliższym sąsiedztwie, z wyłączeniem obiektów zdegradowanych; 
− dążenie do eliminowania wydzielania działek o powierzchni mniejszej niż 1000m

2
; 

− minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 25% działki budowlanej 
− tereny oznaczone symbolem P.S.B.U.1 wskazuje się do objęcia miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego 
 

tereny użytkowane 
rolniczo (gleby klas I-

III) 

Pb 
tereny produkcji 

biogazu rolniczego 

− lokalizacja zieleni izolacyjnej od terenów sąsiednich, 
− sytuowanie obiektów i urządzeń biogazowni zgodnie z przepisami odrębnymi  
− dopuszczalna moc lokalizowanych biogazowni do 100 kW  
− tereny oznaczone symbolem Pb wskazuje się do objęcia miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego 
−  jako alternatywę dopuszcza się na tych terenach prowadzenie działalności związanej z obsługą  

gospodarki rolnej i rybackiej  
 

Oddziaływanie zróżnicowane 
(pozytywne ze względu na 
wykorzystanie surowców 
odnawialnych do produkcji 
energii, słabe negatywne z 
powodu zmniejszenia udziału 
powierzchni biologicznie 
czynnej i zabudowy gruntów o 
dużej przydatności dla 
rolnictwa) 

nieczynne 
składowisko 
odpadów, 

powierzchnia 
nieprzepuszczalna, 

zadrzewienia, 
roślinność ruderalna 

NU/RL 
Składowisko 

odpadów – obszar 
wymagający 
rekultywacji 

− Dla terenu składowiska odpadów wprowadza się leśny kierunek rekultywacji i zagospodarowania 
porekultywacyjnego po zakończeniu działalności składowiska odpadów Prawidłowo przeprowadzona 
rekultywacja, polegająca na przywróceniu wartości użytkowych i przyrodniczych terenom 
zdegradowanym pozwala na wykorzystanie wartości użytkowych terenu. 

− Rekultywacja gruntów i zagospodarowanie terenów po działalności składowiska odpadów winna być 
prowadzona zgodnie z ustaleniami przepisów odrębnych.  

− tereny oznaczone symbolem NU/RL wskazuje się do objęcia miejscowymi planami zagospodarowania 
przestrzennego 

 

 

Oddziaływanie pozytywne 
(rekultywacja terenu 
zdegradowanego, zwiększenie 
udziału powierzchni 
biologicznie czynnej, pozytywny 
wpływ na ograniczenie erozji 
gleb i na krajobraz 
planowanych zalesień)  

tereny użytkowane 
rolniczo 

RL1  
Lasy i zalesienia 

 
Dla terenu lasów i zalesień oznaczonego na rysunku studium symbolem RL1 zaleca się: 
− zachowanie przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych walorów terenów leśnych, stanowiących 

element systemu ekologicznego obszarów chronionych oraz istotny walor dla rozwoju rekreacji; 
− gospodarkę leśną należy prowadzić w oparciu o specjalistyczne operaty urządzeniowo – leśne 

sporządzane przez właściwe służby; 

Oddziaływanie pozytywne 
(zwiększenie udziału 
powierzchni biologicznie 
czynnej, pozytywny wpływ na 
ograniczenie erozji gleb i na 
krajobraz) 
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Stan istniejący 
Przeznaczenie terenu 

z zmianie Studium 
Zasady i warunki zagospodarowania terenu określone w zmianie Studium Ocena wpływu na środowisko 

− zakaz lokalizacji zabudowy; 
− dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej, obiektów 

małej architektury i urządzeń turystycznych, w rozumieniu przepisów odrębnych oraz infrastruktury 
technicznej; 

− zakaz lokalizacji obiektów i urządzeń reklamowych 
− tereny oznaczone symbolem RL1 wskazuje się do objęcia miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego 

częściowo 
utwardzona droga 

dojazdowa 

KDD1 
Droga gminna klasy 

dojazdowej 

− zalecana szerokość w liniach rozgraniczających minimum 10m 
− tereny oznaczone symbolem U1 wskazuje się do objęcia miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego 

Brak istotnego oddziaływania 
(zachowanie stanu istniejącego) 

Tereny użytkowany 
rolniczo, niewielki 
udział zabudowy 
zagrodowej oraz 
terenów leśnych 

i zadrzewień 

Obszar pod 
planowaną farmę 

wiatrową 

− wyznacza się strefy ochronne obszaru związane z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu 
i użytkowaniu terenu (w tym strefy oddziaływania akustycznego 45 dB i 40 dB turbiny wiatrowej). 

− lokalizacja turbin elektrowni wiatrowych nie może powodować przekroczeń na granicy terenów 
chronionych akustycznie na podstawie odpowiednich przepisów szczególnych 
Przy lokalizacji farm wiatrowych w powyższym obszarze należy spełnić niżej wymienione ustalenia: 
− zastosowanie takich parametrów pracy elektrowni wiatrowej, aby nie spowodować uciążliwości 

w zakresie hałasu, w zakresie promieniowania niejonizującego, emisji zanieczyszczeń oraz 
wibracji dla terenów wyznaczonych w planie i terenów sąsiednich przeznaczonych pod zabudowę 
i na pobyt stały ludzi; 

zachowanie następujących parametrów i wskaźników zabudowy: 

−  maksymalna wysokość wieży - 160 m nad poziom terenu, 

−  maksymalna wysokość skrajnego punktu wirnika w pozycji pionowej 200 m nad poziom terenu, 

−  maksymalna moc nominalna turbiny wiatrowej – 4,5 MW;  

−  maksymalna moc nominalna farmy wiatrowej – 36 MW; 

W obszarze, na którym rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł 
energii o mocy przekraczającej 100 kW – elektrownia wiatrowa, oraz w zasięgu stref ochronnych wyżej 
wymienionego obszaru związanych z ograniczeniem w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu 
terenu, należy ponadto uwzględnić poniższe ustalenia: 

− zakaz lokalizacji nowej zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi w strefie ochronnej 
związanej z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu - 
dotyczącej zakazu lokalizacji funkcji wymagających ochrony przed hałasem przekraczającym 
45 dB w porze nocnej, 

− zakaz lokalizacji nowej zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi w strefie ochronnej 
związanej z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu - 
dotyczącej zakazu lokalizacji funkcji wymagających ochrony przed hałasem przekraczającym 
40 dB w porze nocnej, 

Oddziaływanie zróżnicowane 
(pozytywne oddziaływanie ze 
względu na wykorzystanie 
odnawialnego źródła energii i 
realizację celów Dyrektywy Unii 
Europejskiej 2009/28/WE, 
możliwe wystąpienie 
negatywnego oddziaływania 
w przypadku stwierdzenia 
zagrożenia dla awifauny i 
chiropterofauny - konieczne 
jest przeprowadzenie 
szczegółowych badań 
ornitologicznych i 
choropterologicznych, 
wprowadzenie nowego źródła 
hałasu oraz obiektów 
dysharmonijnych w 
tradycyjnym rolniczym 
krajobrazie gminy) 
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Stan istniejący 
Przeznaczenie terenu 

z zmianie Studium 
Zasady i warunki zagospodarowania terenu określone w zmianie Studium Ocena wpływu na środowisko 

− zakaz zalesień i zadrzewień obszarów, na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające 
energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW – elektrownia wiatrowa 
oraz stref ochronnych wyżej wymienionego obszaru związanych z ograniczeniem w zabudowie 
oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu. 

− zakaz lokalizacji nowych inwestycji celu publicznego takich jak obiekty ochrony zdrowia, opieki 
zdrowotnej, opieki społecznej w strefie oddziaływania akustycznego 40 dB oraz 45 dB turbiny 
elektrowni wiatrowej, na podstawie odpowiednich przepisów szczególnych, w tym 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826 ze zm.) 

− dopuszcza się lokalizację budowli i urządzeń niezbędnych dla pomiarów parametru wiatru 
w ramach infrastruktury technicznej towarzyszącej elektrowni wiatrowej,  

− dopuszcza się lokalizację innych urządzeń towarzyszącym elektrowni w tym stacji i sieci 
elektroenergetycznych, 

− dopuszcza się przebudowę istniejących dróg oraz budowę nowych dróg, a także placów 
montażowo-manewrowych, mogących służyć do obsługi komunikacyjnej elektrowni wiatrowej. 

Celem zmniejszenia negatywnego oddziaływania elektrowni wiatrowych na krajobraz należy: 
− zapewnić jednorodność wizualną farmy wiatrowej (jednolita kolorystyka wszystkich elektrowni 

wiatrowych), nie wpływająca negatywnie na krajobraz przyrodniczy, 
− unikać ogrodzeń wewnątrz farmy, nie dotyczy ogrodzeń urządzeń elektroenergetycznych takich 

jak stacje transformatorowe, 
− minimalizować ilość dróg między elektrowniami, 
− stosować podziemne kable energetyczne, 
− ograniczać liczbę budowli pomocniczych . 
− tereny oznaczone symbolem, na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię 

z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW wskazuje się do objęcia 
miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego 
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Tabela 14. Przewidywane negatywne oddziaływania realizacji zapisów zmiany Studium na poszczególne 

elementy środowiska 
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Powietrze 

atmosferyczne 
 +  +   +  * * + 

Wody 

powierzchniowe 

i podziemne 

*    *       

Powierzchnia ziemi *      * *  *  

Hałas i pola 

elektromagnetyczne 
**    *  **   **  

Zasoby środowiska    +   +   +  

Rośliny *       *  *  

Zwierzęta *** **  **   **   ** ** 

Krajobraz  **     **   **  

Natura 2000  **  **       ** 

Klimat          *  

Legenda: 
         +  -  oddziaływanie pozytywne – oddziaływanie uważane za powodujące poprawę w stosunku do 

sytuacji wyjściowej lub wprowadzające nowy pożądany czynnik 

oddziaływanie negatywne – oddziaływanie uważane za powodujące niekorzystną zmianę w stosunku do 

sytuacji wyjściowej lub wprowadzające nowy niepożądany czynnik 

           -  - wystąpienie negatywnego oddziaływania na środowisko, 

* oddziaływanie słabe negatywne - mogą być traktowane jako pomijalne, zauważalne, powodujące 

odczuwalne skutki środowiskowe, lecz nie powodujące przekroczeń standardów, istotnych zmian 

ilościowych i jakościowych 

** oddziaływanie negatywne umiarkowane 

*** oddziaływanie negatywne  

 

Brak oznaczenia – nie występuje negatywne oddziaływanie na środowisko  
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W kolejnych punktach przedstawiono szczegółową analizę oddziaływania zapisów projektu 

zmiany Studium na poszczególne elementy środowiska. 

10.1. Wpływ na powietrze 

W okresie grzewczym dodatkowym źródłem emitującym zanieczyszczenia do atmosfery mogą 

być indywidualne systemy grzewcze, tzw. niska emisja w planowanych terenach zabudowy 

zagrodowej oraz w terenach usług i terenach produkcji. Będzie to oddziaływanie bezpośrednie, 

o charakterze sezonowym, zależnym od warunków atmosferycznych, a więc średnioterminowe, 

a także skumulowane, ze względu na lokalizacje zabudowy w kilku z terenów objętych projektem 

zmiany Studium oraz lokalne. 

Obecnie przez obszar gminy nie przebiega żadna z ważniejszych tras krajowych. Planowana 

droga gminna klasy dojazdowej (KDD1) powiela przebieg drogi istniejącej, w związku z czym nie 

przewiduje się znaczącego wzrostu natężenia ruchu pojazdów w obszarze opracowania, 

mogącego wpływać na zwiększenie emisji spalin do atmosfery. Oddziaływanie planowanej drogi 

będzie stałe, ale nieznaczne. 

Tereny produkcji biogazu rolniczego mogą emitować zanieczyszczenia do atmosfery. 

W zależności od zastosowanej technologii, zanieczyszczenia mogą być emitowane przez 

pracujące agregaty. W zależności od zastosowanego substratu i technologii jego dostarczania, a 

także odbierania osadów pofermentacyjnych do atmosfery mogą przedostawać się odory. 

Warunkiem poprawnego funkcjonowania biogazowni jest szczelność wszystkich jej elementów, 

co wyklucza stałe oddziaływanie. W ekstremalnym przypadku wybuchu biogazu, który jest przy 

zachowaniu wszystkich środków ostrożności bardzo mało prawdopodobny, może nastąpić 

zwiększona emisja siarkowodoru do atmosfery.  

Poza okresem budowy i konserwacji urządzeń, planowana elektrownia wiatrowa będzie miała 

pośredni pozytywny, długoterminowy wpływ na stan powietrza atmosferycznego. Energia 

wytwarzana przez elektrownie wiatrowe jest energią „czystą" ekologicznie, a jej źródło, czyli 

wiatr jest niewyczerpalne. Praca wiatraków nie zanieczyszcza powietrza atmosferycznego.  

Farmy wiatrowe są w swej istocie urządzeniami proekologicznymi, które w ogólnym bilansie 

ograniczają emisje do atmosfery zanieczyszczeń energetycznych.  

W trakcie eksploatacji inwestycji zostanie wytworzona, bez emisji do atmosfery gazów 

cieplarnianych, energia elektryczna. Dzięki tak uzyskanej energii w skali globalnej możliwe jest 

zredukowanie wytwarzanie energii ze źródeł konwencjonalnych. 

10.2. Wytwarzanie odpadów  

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o odpadach, przez odpady komunalne rozumie się odpady 

powstające w gospodarstwach domowych, a także nie zawierające odpadów niebezpiecznych, 

pochodzące od innych wytwórców, które ze względu na swój charakter lub skład, są podobne do 

odpadów powstających w gospodarstwach domowych. 

Na terenie gminy odpady można podzielić na dwie zasadnicze grupy: 



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO  
ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ i KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

GMINY GRABOWIEC 

75 

- odpady powstające w sektorze komunalnym, 

- odpady powstające w sektorze gospodarczym. 

 

Nie przewiduje się wytwarzania odpadów innych niż dotychczas wytwarzane w gminie. Nie 

przewiduje się także znaczącego wzrostu ich ilości po wprowadzeniu zapisów zmiany projektu 

Studium. Ponieważ projekt zmiany Studium wprowadza tereny zabudowy, w których 

wytwarzane będą odpady, można założyć, że oddziaływanie projektowanego dokumentu będzie 

stałe i lokalne.  

Projekt zmiany Studium przewiduje likwidacje nieczynnego składowiska odpadów w Grabowcu 

oraz jego rekultywacje w kierunku leśnym, co jest oddziaływaniem o charakterze pozytywnym. 

Planowane tereny produkcji gazu rolniczego przyczynią się do zmniejszenia ilości odpadów 

rolniczych w gminie.  

10.3. Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz zanieczyszczenie wód 

powierzchniowych i podziemnych  

Do czasu zrealizowania planu rozbudowy systemu kanalizacji sanitarnej, planowanej 

w obowiązującym Studium, może nastąpić przedostawanie się ścieków komunalnych do wód 

i do ziemi z nieszczelnych szamb. Zanieczyszczenie wód z takich źródeł może nastąpić w obszarze 

objętym opracowaniem na terenach planowanej zabudowy zagrodowej, usługowej 

i produkcyjnej, zakładając jednak stosowanie atestowanych urządzeń i zalecanych przez 

producenta kontroli technicznych stanu urządzeń nie powinno dochodzić do takich sytuacji. 

W przypadku awarii planowanych biogazowni mogą nastąpić awaryjne wycieki z komór 

fermentacyjnych oraz awaryjne wydostanie się masy fermentacyjnej na zewnątrz komory 

podczas przeładunku, jednak prawdopodobieństwo takiego wypadku przy zachowaniu 

wszystkich środków ostrożności jest niewielkie. Bardzo mało prawdopodobne jest wystąpienie 

oddziaływania bezpośredniego i krótkoterminowego, jednak nie będzie to oddziaływanie 

znacząco negatywne.  

JCWP rzeki Wolica do dopływu spod Huszczki Dużej  w Planie gospodarowania wodami 

w obszarze dorzecza Wisły (M.P.2011 Nr 49 poz. 549) zakwalifikowana została jako naturalna 

część wód o dobrym stanie. Celem środowiskowym jest utrzymanie dobrego stanu. W ocenie 

ryzyka osiągnięcie celów środowiskowych jest zagrożone. 

Ustalone funkcje terenu (elektrownie wiatrowe, biogazownie, zabudowa zagrodowa, zabudowa 

usługowa, zalesienia) nie stwarzają zagrożenia dla jakości i ilości wód podziemnych i 

powierzchniowych. Wpływ na wody powierzchniowe i podziemne funkcji terenu: biogazowni i 

elektrowni wiatrowych, będzie szczegółowo analizowany na poziomie przedsięwzięcia w 

procedurze oceny środowiskowej. Brak jest podstaw merytorycznych do prognozowania 

negatywnych znaczących oddziaływań na wody powierzchniowe i podziemne, a tym samym brak 

prawdopodobieństwa negatywnego znaczącego wpływu na możliwość osiągnięcia celów 

środowiskowych wynikających z przepisów Ramowej Dyrektywy Wodnej (Dyrektywa 

2000/60/WE) Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej 

ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej w odniesieniu do Jednolitej Części 
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Wód Podziemnych PLGW2300107 oraz Jednolitej Części Wód powierzchniowych rzeki Wolica do 

dopływu spod Huszczki Dużej PLRW20006243294). 

Nie przewiduje się bezpośredniego znaczącego oddziaływania negatywnego zapisów projektu 

zmiany Studium na Jednolitą Część Wód Powierzchniowych (JCWP) Wolica do dopływu spod 

Huszczki Dużej (kod PLRW20006243294), na Zbiornik Wód Podziemnych (GZWP nr 407)  Niecka 

Lubelska (Chełm-Zamość) oraz Jednolitą Część Wód Podziemnych (JCWPd) kod PLGW2300107. 

Nie przewiduje ze strony planowanej farmy wiatrowej zagrożenia dla jakości środowiska 

z powodu wprowadzenia ścieków do wód lub do ziemi.  

10.4. Zanieczyszczenie gleb  

Nie przewiduje się istotnych negatywnych oddziaływań projektu zmiany Studium na gleby 

i powierzchnię ziemi pod względem ich zanieczyszczania. 

Do czasu zrealizowania planu rozbudowy systemu kanalizacji sanitarnej, planowanej 

w obowiązującym Studium, może nastąpić przedostawanie się ścieków komunalnych do gleb i do 

gruntu z nieszczelnych szamb oraz z zanieczyszczonych wód powierzchniowych i gruntowych. 

Zanieczyszczenie gleb i powierzchni ziemi w takich źródeł może nastąpić w obszarze objętym 

opracowaniem na terenach planowanej zabudowy zagrodowej, usługowej i produkcyjnej, 

zakładając jednak stosowanie atestowanych urządzeń i zalecanych przez producenta okresowych 

kontroli technicznych stanu urządzeń nie powinno dochodzić do takich sytuacji.  

Do zanieczyszczeń gleb i powierzchni ziemi może przyczynić się niewłaściwa gospodarka rolna – 

przenawożenie oraz stosowanie chemicznych środków ochrony roślin. W obszarze zmiany 

przekształca się część terenów rolnych z tereny zabudowy, co ogranicza to zagrożenie. 

Przenawożenie gleb, biorąc pod uwagę ich wysoką bonitację, jest niewielkie. Stosowanie 

środków ochrony roślin zgodnie z zaleceniami również nie powinno powodować istotnych zmian 

jakości środowiska.  

Do zanieczyszczeń gleb i powierzchni ziemi może dochodzić w przypadku awarii biogazowni - 

wycieki z komór fermentacyjnych oraz poprzez wydostanie się masy fermentacyjnej na zewnątrz 

komory podczas przeładunku. Substraty oraz produkty pracy biogazowni mogą przedostać się go 

gleb w trakcie transportu. W przypadku wykorzystania masy pofermentacyjnej jako nawozu 

może dojść do przenawożenia gleb, należy wykonywać szczegółowe badania składu mieszanki na 

zawartość m. in. Związków azotu przed wykorzystaniem jako nawóz.  

Nie przewiduje się wpływu na zanieczyszczenie gleb ze strony farmy wiatrowej. 

10.5. Powierzchnia ziemi i grunty 

Nie przewiduje się istotnego negatywnego wpływu realizacji zapisów projektowanego 

dokumentu na utwory podłoża w przypadku posadowienia planowanych obiektów MR1, U1, 

US1, P.S.B.U.1, KDD1 (fundamentów pod zabudowę zagrodową, usługową i produkcyjną oraz 

podbudowy drogi gminnej). Czynności wymagane do lokalizacji takich obiektów zawsze związane 

są z naruszeniem wierzchnich warstw gruntu.  
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Obszary oznaczone na rysunku studium symbolem KDD1 – droga gminna  w miejscowości 

Bronisławka oraz północna część obszaru MR1 w miejscowości Dańczypol zlokalizowane są na 

obszarach predysponowanych do powstania osuwisk. Zmiana studium, w celu ochrony przed 

potencjalnym zagrożeniem osuwiskowym,  wprowadza zapis zalecający wykonanie niezbędnych 

badań w celu określenia warunków geotechnicznych posadowienia budynków oraz zastosowanie 

odpowiednich technologii przy budowie drogi, uwzględniających uwarunkowania terenu.  

W zależności od zastosowanych rozwiązań technologicznych, posadowienie wież turbin 

wiatrowych może wymagać głębokiego fundamentowania. Posadowienie tego typu obiektów 

wymaga przeprowadzenia szczegółowych badań geotechnicznych. W przypadku dominacji 

utworów lessowych w podłożu należy zwrócić szczególną uwagę na możliwość wystąpienia silnej 

erozji, zwłaszcza przy lokalizacji dróg (także dojazdowych i manewrowych w obszarze farmy 

wiatrowej) wzdłuż stoków. Podczas prowadzenia prac budowlanych i wykopów możliwe jest 

osuszanie terenów przyległych. 

Wykopy pod fundamenty i podbudowę dróg na potrzeby realizacji zapisów projektu zmiany 

Studium będą oddziaływaniem o charakterze bezpośrednim, stałym i lokalnym.  

10.6. Emitowanie hałasu i pól elektromagnetycznych 

Hałas 

 

Bezpośredni, ale krótkotrwały charakter może mieć uciążliwość akustyczna związana z fazą 

realizacji określonych w studium funkcji terenów, ograniczona do okresu prac związanych z 

realizacją przedsięwzięć. 

Nowym źródłem hałasu na terenie gminy będzie przede wszystkim projektowana farma 

wiatrowa. 

Natężenie hałasu emitowanego przez farmę wiatrową uzależnione jest od wielu czynników m.in.: 

- sposobu rozmieszczenia turbin w obrębie farmy oraz ich modelu, 

- ukształtowania terenu, 

- prędkości i kierunku wiatru, 

- rozchodzenia się fal dźwiękowych w powietrzu. 

Etap eksploatacji może wiązać się z emisją hałasu. Hałas związany jest z pracą płatów wirnika (są 

to dźwięki aerodynamiczne) oraz z ruchami obrotowymi wirnika (są to dźwięki pochodzenia 

mechanicznego). Dźwięki z elektrowni mają dużą moc akustyczną, mają charakter ciągły lub 

okresowy, emitowane są z dużej wysokości przez co fale akustyczne są przenoszone na duże 

odległości.  

Źródłem emisji hałasu w obszarze opracowania będzie eksploatacja farmy wiatrowej złożonej 

z 23 turbin Vestas V112 (8 turbin na terenie gminy Grabowiec, 10 turbin na terenie gminy 

Miączyn). Terenami zagrożonymi hałasem ze strony farmy wiatrowej są głownie tereny wiejskiej 

zabudowy zagrodowej i zabudowa mieszkaniowa. W ramach przeprowadzonego pre-screeningu 

zidentyfikowano obszary podlegające ochronie przed hałasem zlokalizowane w sąsiedztwie 

terenu objętego niniejszą zmianą planu. Z przeprowadzonej analizy w ramach pre-screeningu 
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wynika, iż  projektowana farma wiatrowa nie będzie powodować przekroczeń dopuszczlanych 

poziomów hałasu w środowisku. Maksymalny obliczony poziom dźwięku A na granicy terenu 

zabudowy zagrodowej wynosi 41,1 dB, a więc kształtuje się poniżej poziomów dopuszczalnych, 

które wynoszą 55 dB w porze dziennej i 45 dB w porze nocnej. 

 

Tereny pod elektrownie wiatrowe nie są lokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy 

mieszkaniowej i stałego przebywania ludzi (najbliższa zabudowa znajduje się w odległości ok. 

0,4-0,5 km od najbliższej turbiny wiatrowej). Z analiz rozprzestrzeniania się hałasu 

wykonywanych w procedurach ocen oddziaływania na środowisko podobnych przedsięwzięć 

wynika, ze hałas ponadnormatywny, w zależności od rodzaju stosowanych urządzeń zanika w 

odległości ok. 400-500 m od budowli. Brak więc prawdopodobieństwa naruszenia 

obowiązujących standardów tj. negatywnego znaczącego oddziaływania na warunki akustyczne 

terenu. 

Zgodnie z ich zasięgiem wyznacza się strefy oddziaływania akustycznego 40-45dB związane 

z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu. Projektowany 

dokument zawiera zapisy nakazujące zastosowanie takich parametrów pracy elektrowni 

wiatrowej, aby nie spowodować uciążliwości w zakresie hałasu, w zakresie promieniowania 

niejonizującego, emisji zanieczyszczeń oraz wibracji dla terenów wyznaczonych w planie 

i terenów sąsiednich przeznaczonych pod zabudowę i na pobyt stały ludzi.  

Uciążliwość akustyczną elektrowni można ocenić dopiero w trakcie monitoringu funkcjonującej 

farmy wiatrowej. 

 

Środki transportu dostarczające i odbierające materiały z biogazowni mogą generować hałas 

komunikacyjny, Ze względu na nieznaną na etapie sporządzania prognozy częstotliwość 

poruszania się tych pojazdów należy założyć, że będzie to oddziaływanie lokalne.  

 

Promieniowanie elektroenergetyczne 

 

 Zachowanie odpowiedniej odległości od linii energetycznych (zakaz lokalizacji zabudowy w 

zasięgu stref ochronnych) pozwolą w znacznym stopniu ograniczyć narażenie ludności na 

niekorzystny wpływ tego typu instalacji i urządzeń. 

 

Integralna częścią farm wiatrowych są linie przesyłowe. Linie stanowią zagrożenie 

elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym. Zagrożenie to może być 

wyeliminowane lub ograniczone pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej separacji 

przestrzennej miejsc stałego przebywania ludzi od pól przekraczających określone wartości 

graniczne. Zmiana Studium wyznacza pasy techniczne odpowiednie dla poszczególnych linii 

jedno- i dwutorowych. 

Oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego i akustycznego elektrowni wiatrowych 

przy zachowaniu odpowiednich stref nie powinno znacząco negatywnie oddziaływać na stan 

środowiska. 

10.7. Wykorzystanie zasobów środowiska 
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Cennym zasobem środowiska na terenie gminy Grabowiec jest gleba. Większość jej obszaru 

pokryta jest glebami o klasie bonitacyjnej II i III. W ocenianym dokumencie ustala się 

przekształcenie części obszarów rolnych w tereny zabudowy zagrodowej, usługowej, 

produkcyjnych, a także na zalesienia, posadowienie turbin wiatrowych oraz obiektów produkcji 

biogazu rolniczego. Wpłynie to na zmniejszenie potencjału rolniczego tych terenów 

i bezpowrotna utratę cennych dla rolnictwa terenów. Nie będzie to oddziaływanie znacząco 

negatywne, ze względu na pokrycie gminy glebami o bardzo dobrej bonitacji w ok. 80%. 

Niemniej usunięcie pod obiekty budowlane wierzchniej, urodzajnej części gleby ma charakter 

stały o charakterze lokalnym.  

Nie wyklucza się kontynuacji wykorzystania rolniczego  terenu wokół turbin wiatrowych po 

zakończeniu ich montażu, przy zachowaniu odpowiednich stref bezpieczeństwa. 

Farmy wiatrowe są bardzo dobrym przykładem wykorzystania naturalnych zasobów energii 

wiatru na cele pozyskiwania energii odnawialnej.  Również lokalizacja biogazowni przyczyni się 

do wykorzystania naturalnych zasobów gminy, jakim jest rolnictwo i produkty uboczne produkcji 

rolniczej. Będą one miały pozytywne oddziaływanie na środowisko. 

10.8. Wpływ na florę oraz obszary ustanowione ze względu na ochronę flory 

Planowane tereny zabudowy zagrodowej, usługowej i produkcyjnej oraz biogazowni 

zlokalizowane zostały na terenach nie wyróżniających się wysokimi walorami florystycznymi, nie 

zidentyfikowano na nich także obecności cennych i chronionych siedlisk i gatunków.  

Obszar planowanej farmy wiatrowej zawiera w sobie najbardziej urozmaicone siedliska z pośród 

wszystkich terenów objętych projektem zmiany Studium. Dokładna lokalizacja posadowienia 

turbin znana będzie po sporządzeniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Do tego czasu można stwierdzić, że pod lokalizacje turbin wybrano tereny rolne, które nie należą 

do obszarów cennych przyrodniczo. Należy zwrócić szczególna uwagę w trakcie wyznaczania 

dróg dojazdowych oraz obiektów i infrastruktury towarzyszących farmie wiatrowej, gdyż mogą 

one przebiegać przez obszary o znacznych walorach przyrodniczych. 

Pod lokalizacje biogazowni wybrano także tereny rolne i nie przewiduje się na nie znaczącego 

negatywnego oddziaływania w przypadku realizacji inwestycji. 

Nie przewiduje się, by lokalizacja farmy wiatrowej wpłynęła negatywnie na szatę roślinną 

zlokalizowanych w gminie oraz obszarów ochronionych położonych w jej bliskim sąsiedztwie, 

ustanowionych w celu jej ochrony. 

Obszary objęte zmianą Studium położone jest poza obszarami powołanymi w celu ochrony 

cennych siedlisk, w tym poza obszarami Natura 2000. 

W związku z posadowieniem budynków i budowli oraz nawierzchni dróg zniszczona zostanie 

roślinność znajdująca się bezpośrednio pod nimi. Będzie to oddziaływanie bezpośrednie i  stałe.  

10.9. Wpływ na faunę oraz obszary ustanowione ze względu na ochronę fauny 
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Nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania na faunę ze strony planowanych 

przeznaczeń terenów: U1, US1, R1, RPO1, MR1, P.S.B.U.1, Pb, NU/RL, RL1 oraz KDD1, przy 

zachowaniu standardów środowiskowych, między innymi dopuszczalnych norm hałasu 

(możliwość płoszenia). 

Realizacja planowanej farmy wiatrowej może stanowić potencjalne zagrożenie dla fauny, a także 

dla funkcjonowania obszarów, których przedmiotem ochrony są zwierzęta, zwłaszcza awifauna 

i chiropterofauna. Dokładne miejsca lęgowe, żerowania, przelotów i trasy migracji będą znane 

po zakończeniu prac nad rocznym monitoringiem przedrealizacyjnym, przeprowadzonym przez 

ekspertów ornitologów. Największe potencjalne zagrożenie występować będzie w stosunku do 

awifauny (duże ryzyko) i chiropterofauny (średnie ryzyko), południowa część gminy została 

zaliczona do krajowego obszaru węzłowego sieci ECONET – Obszar Zamojski (22K). Nie można 

także wykluczyć, że w bogatym w różnorodne siedliska terenie inwestycji i otaczających go 

obszarach nie występują gatunki chronione. Negatywne oddziaływanie na pozostałe grupy 

zwierząt należy uznać za minimalne i nieistotne. 

Wśród oddziaływań farm wiatrowych na populację ptaków i nietoperzy wymienia się: 

 Śmiertelność w wyniku kolizji z pracującymi turbinami i elementami towarzyszącej 

infrastruktury (oddziaływanie bezpośrednie, ponadlokalne, długoterminowe) 

 Fizyczna utrata siedlisk – zajęcie terenu przez siłownie (oddziaływanie bezpośrednie, 

lokalne, długoterminowe) 

 Efektywna utrata siedlisk – odstraszający efekt siłowni, rozbudowa infrastruktury – drogi 

serwisowe, fragmentacja siedlisk (oddziaływanie pośrednie, lokalne, długoterminowe); 

 Efekty bariery – wymuszone zmiany tras przelotów (odstraszający efekt siłowni) 

(oddziaływanie pośrednie, ponadlokalne, długoterminowe). 

Ze względu na planowaną lokalizację farmy wiatrowej dla obszaru gminy i terenów sąsiadujących 

sporządzono screening, mający na celu zmniejszenie ryzyka przyrodniczego związanego 

z realizacją inwestycji.  

1. Pre-screening wykonany dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej 

w rejonie wsi Zaborce i Horyszów. CDM Sp. z o.o., Warszawa 2011; 

 

2. Wstępna ocena projektu inwestycyjnego, z punktu widzenia możliwości wystąpienia 

znaczących negatywnych oddziaływań farmy wiatrowej na ornitofaunę – raport ze 

screeningu. BFA Consulting Group, Wrocław 2012 

3. Wstępna ocena projektu inwestycyjnego, z punktu widzenia możliwości wystąpienia 

znaczących negatywnych oddziaływań farmy wiatrowej na chiriopterofaunę – raport ze 

screeningu. BFA Consulting Group, Wrocław 2012 

W/w opracowania oceniały możliwość realizacji elektrowni wiatrowej, w szczególności pod 

kątem potencjalnych konfliktów z obszarami chronionymi, w tym obszarami specjalne ochrony 

Natura 2000 i ostoi IBA. Ocenę wpływu realizacji elektrowni wiatrowej na awifaunę i 

chiropterofaunę oparto o dane zawarte w/w opracowaniach. 
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Ze względu na projektowaną lokalizację farmy wiatrowej sąsiedztwo obszarów objętych ochroną 

na mocy ustawy o ochronie przyrody rozpatrzono przede wszystkim pod kątem potencjalnego 

wpływu niniejszej inwestycji na obszary chronione.   

Przeanalizowano sąsiedztwo pod kątem występowania obszarów chronionych w trzech strefach 

buforowych od terenów wyznaczonych pod planowaną inwestycję – farmę wiatrową. Od granic 

obszaru inwestycji wyznaczono trzy strefy: 5, 10 i 20 km, charakteryzujące się zróżnicowanym 

ryzykiem potencjalnego oddziaływania inwestycji na środowisko: 

 strefa wysokiego ryzyka środowiskowego – w odległości do 5 km; 

 strefa podwyższonego ryzyka środowiskowego – w odległości od 5 do 10 km; 

 strefa umiarkowanego ryzyka środowiskowego – w odległości od 10 do 20 km. 

Planowana farma wiatrowa najintensywniej będzie oddziaływać na stan siedlisk oraz liczebność 

gatunków fauny występujących w bezpośrednim rejonie prowadzonych prac budowlanych. Jako 

bezpośredni zasięg oddziaływania określa się strefę w promieniu nie przekraczającym 100 m od 

miejsca posadowienia wież. Dodatkowo, przede wszystkim w  stosunku do awifauny, można 

wyznaczyć  tzw. strefę płoszenia (w związku z oddziaływaniami akustycznymi i ruchem ludzi, 

pojazdów oraz turbin), której promień w terenie otwartym przyjmuje się z reguły jako 1 000 –

 1 100 m. Taką odległość, również w fazie eksploatacji, można określić jako strefę najwyższego 

ryzyka dla awifauny.  

Potencjalny wpływ projektowanej inwestycji zespołu elektrowni wiatrowych na obszary 

chronione, w tym obszary Natura 2000, zależy od odległości, jaka je dzieli od terenu inwestycji, 

ale także, w dużej mierze, od przedmiotu ochrony, dla którego powołany został dany obszar.  

Terytorium bytowania chronionych gatunków fauny jest z reguły dużo większe niż sam teren 

gniazdowania. Istotne, potencjalne oddziaływania inwestycji należy rozważać w odniesieniu do 

awifauny i chiropterofauny. Z uwagi na sposób i wysokość przemieszczania, jest ona szczególnie 

narażona na niebezpieczeństwo ze strony obracających się łopat wiatraków. Dodatkowo, należy 

także rozważać możliwość przebiegu tras przelotów ptaków wędrownych ponad obszarem 

planowanej inwestycji.  

Poniżej wymieniono formy ochrony przyrody występujące w poszczególnych strefach ryzyka. 

OBSZARY CHRONIONE POŁOŻONE w ODLEGŁOŚCI 5 KM OD PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI:               

 rezerwaty: Wygon Grabowiecki, Rogów; 

 obszary Natura 2000 SOO: PLH060027 Wygon Grabowiecki, PLH060062 Rogów; 

 projektowane poszerzenie Grabowiecko – Strzeleckiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu, część północno-zachodnia lokalizacji farmy wiatrowej znajduje się w jego 

obrębie; 

W strefie wysokiego ryzyka środowiskowego – w odległości do 5 km, nie występują obszary 

specjalnej ochrony Natura 2000 oraz ostoje IBA. 

 

OBSZARY CHRONIONE POŁOŻONE w ODLEGŁOŚCI OD 5 DO 10 KM OD PROJEKTOWANEJ 

INWESTYCJI: 



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO  
ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ i KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

GMINY GRABOWIEC 

82 

 rezerwaty: Popówka, Gliniska; 

 obszary Natura 2000 SOO: PLH060058 Dolina Wolicy, PLH060016 Popówka, PLH060086 

Dolina Górnej Siniochy, PLH060006 Gliniska; 

 Skierbieszowski Park Krajobrazowy 

 Grabowiecko-Strzelecki Obszar Chronionego Krajobrazu 

OBSZARY CHRONIONE POŁOŻONE w ODLEGŁOŚCI OD 10 DO 20 KM OD PROJEKTOWANEJ 

INWESTYCJI: 

 rezerwaty: Łabunie, Broczówka, Głęboka Dolina; 

 obszary Natura 2000 OSO: PLB060011 Ostoja Tyszowiecka, PLB060013 Dolina Górnej 

Łabuńki, PLB060007 Lasy Strzeleckie, fragment PLB060003 Dolina Środkowego Bugu 

 obszary Natura 2000 SOO: PLH060088 Kazimierówka, PLH060025 Dolina Sieniochy, 

PLH060080 Łabunie, PLH060085 Bródek, PLH060087 Dolina Łabuńki i Topornicy, 

PLH060014 Pastwiska nad Huczwą, PLH060084 Adelina, PLH060099 Uroczyska Lasów 

Strzeleckich, PLH060074 Putnowice, PLH060059 Drewniki, PLH060060 Horodysko, 

PLH060091 Kornelówka; 

 Strzelecki Park Krajobrazowy; 

 Nadbużański Obszar Chronionego Krajobrazu; 

 projektowany Obszar Chronionego Krajobrazu w dolinie Łabuńki 
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Rysunek 5. Lokalizacja projektowanego terenu inwestycji w stosunku do rezerwatów przyrody, parków 

krajobrazowych oraz obszarów chronionego krajobrazu, strefy wysokiego (do 5 km), podwyższonego (od 5 do 10 

km), umiarkowanego (od 10 do 20 km) ryzyka środowiskowego 

Ponadto, w odległości 5,2 km na południe od planowanego terenu inwestycji znajduje się  

projektowana Ostoja Mircze PL 158 (Ostoje Ptaków IBA).  Ostoje ptaków IBA to miejsca 

wyróżniające się z otoczenia tym, że występują tam ptaki szczególnie cenne, lub tym, że jest to 

obszar wyjątkowo licznie zasiedlany przez ptaki. Ostoja Mircze to obszar będący mozaiką 

użytków rolnych, w większości gruntów ornych i niewielkich kompleksów lasów grądowych. 

W ostoi gniazduje 17 gatunków z Załącznika i Dyrektywy Ptasiej i 3 gatunki wymienione są 

w Polskiej czerwonej księdze zwierząt. Jest to jedna z najważniejszych ostoi orlika krzykliwego, 

muchołówki białoszyjej i  dzięcioła białoszyjego. Jest to także ważne lęgowisko derkacza, w skali 

regionu – trzmielojada, bociana białego, dzięcioła średniego, muchołówki małej.  
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Rysunek 2. Lokalizacja ostoi IBA na terenie województwa lubelskiego (źródło: Lubelskie Towarzystwo 

Ornitologiczne (http://www.lto.org.pl) 

 

http://www.lto.org.pl/
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Obszary Natura 2000 obejmują obszary najważniejsze dla zachowania zagrożonych lub rzadkich 

gatunków roślin lub zwierząt oraz charakterystycznych dla ich bytowania siedlisk przyrodniczych, 

mających znaczenie dla ochrony wartości przyrodniczych Europy. W odniesieniu do obszarów 

Natura 2000 wyklucza się lokalizację inwestycji i działań mogących pogorszyć stan siedlisk 

przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, a także wpłynąć negatywnie na gatunki, 

dla których ochrony zostały wyznaczone.  

Ze względu na specyfikę  planowanego przedsięwzięcia największą uwagę należy skierować na 

obszary ustanowione w celu ochrony gatunków ptaków i nietoperzy. Zgodnie z opracowaniem 

„Przestrzenne Aspekty Lokalizacji Energetyki Wiatrowej w Województwie Lubelskim” z lokalizacji 

farm wiatrowych wyklucza się ostoje ptaków o randze międzynarodowej z terytorialnymi 

elementami spójności tych obszarów (obszary żerowiskowe, korytarze migracyjne, strefy 

ochronne dla tych obszarów) ze strefą ochronną 5 km od granic tych ostoi.  

Najbliżej zlokalizowanym i najbardziej wrażliwym na oddziaływania inwestycji będzie obszar 

Ostoi Tyszowieckiej. W dalszej odległości identyfikuje się 4 obszary ochrony ptaków (Dolina 

Górnej Łabuńki, Zlewnia Górnej Huczwy, Lasy Strzeleckie i Dolina Środkowego Bugu). Niemniej 

jednak każdy z wyżej wymienionych obszarów zlokalizowany jest w odległości ponad 10 km od 

planowanej inwestycji, a obszar Zlewnia Górnej Huczwy w odległości ponad 20 km. 
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Rysunek 6. Lokalizacja projektowanego terenu inwestycji w stosunku do obszarów specjalnej ochrony ptaków 
Natura 2000 oraz ostoi IBA, strefy wysokiego (do 5 km), podwyższonego (od 5 do 10 km), umiarkowanego (od 10 do 
20 km) ryzyka środowiskowego 
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Rysunek 7. Lokalizacja projektowanego terenu inwestycji w stosunku do specjalnych obszarów ochrony siedlisk  

Natura 2000, strefy wysokiego (do 5 km), podwyższonego (od 5 do 10 km), umiarkowanego (od 10 do 20 km) ryzyka 

środowiskowego 

 

Realizacja planowanej farmy wiatrowej może stanowić potencjalne zagrożenie dla obszarów, 

których przedmiotem ochrony są ptaki. Najbliższymi ostojami specjalnej ochrony ptaków Natura 

2000 są: 

- OSO Ostoja Tyszowiecka PLB060011 – położony w odległości ok. 13,5 km, 

- OSO Lasy Strzeleckie PLB060007 – położony w odległości ok. 17,5 km, 

- OSO Dolina Górnej Łabuńki PLB060013 – położony w odległości ok. 18,6 km, 

- OSO Dolina Środkowego Bugu – położony w odległości ok. 19 km. 

 

Żaden z obszarów specjalnej ochrony (OSO) Natura 2000 oraz ostoi IBA nie jest położony  w 

odległości mniejszej niż 5 km od planowanej inwestycji (strefa wysokiego ryzyka), co jest zgodne 

z wytycznymi zawartymi w opracowaniu „Przestrzenne Aspekty Lokalizacji Energetyki Wiatrowej 

w Województwie Lubelskim”.  

Wszystkie położone są strefie umiarkowanego ryzyka w stosunku do planowanej farmy 

wiatrowej w granicach gminy, najbliżej położona jest Ostoja Tyszowiecka. W przypadku farmy 

wiatrowej rozpatrywanej wraz z lokalizacją turbiny w granicach gminy Miączyn (oddziaływanie 
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skumulowane) oddziaływanie zwiększy się, ze względu na  bliższe położenie turbin w stosunku 

do obszarów ochrony.  

Dokładne określenie wpływu planowanej farmy wiatrowej na obszary ochrony ptaków możliwe 

będzie po wykonaniu całorocznego monitoringu awifauny terenu inwestycji. Wykaże on w jaki 

sposób inwestycja wpłynie na ptaki zarówno na obszarze planowanej farmy jak i oceni 

potencjalny jej wpływ na awifaunę obszarów ochrony ptaków znajdujących się w zasięgu jej 

oddziaływania. 

Realizacja inwestycji nie powinna wpłynąć w sposób istotny na pozostałe obszary siedliskowe 

sieci Natura 2000, znajdujące się w otoczeniu planowanej inwestycji. Zostały one utworzone 

w celu ochrony siedlisk oraz gatunków roślin i zwierząt, na które planowana farma nie powinna 

negatywnie oddziaływać. Niemniej jednak, na terenie dwóch obszarów siedliskowych 

zinwentaryzowano gatunki ptaków, na które planowana inwestycja może mieć negatywny 

wpływ: 

- OZW Dolina Górnej Siniochy oddalony o 8,5 km od inwestycji; występują tu gatunki 

ptaków wymienionych w Załączniku i Dyrektywy Rady 79/409/EWG: bocian biały, 

błotnik stawowy, orlik krzykliwy, derkacz, dubelt, jarzębatka, dzierzba gąsiorek, 

dzięcioł białoszyi) 

- OZW Dolina Wolicy oddalony od ok. 6 km od inwestycji; występuje tu bocian biały 

wymieniony w Załączniku i Dyrektywy Rady 79/409/EWG. 

 

Obszary położone są w strefie podwyższonego ryzyka. 

 

Ze względu na sąsiedztwo kompleksu leśnego oraz występowanie obszarów dolinnych (dolina 

Henrykówki) ze zbiorowiskami łąkowymi obszar lokalizacji może stanowić atrakcyjne siedlisko 

dla awifauny. Zgodnie z opracowaniem „Przestrzenne Aspekty Lokalizacji Energetyki Wiatrowej 

w Województwie Lubelskim” obszar wyznaczony pod lokalizację farmy wiatrowej stanowi strefę 

ochronną gatunków o dużych areałach żerowiskowych. Uwzględniając powyższe uwarunkowania 

należy stwierdzić, że realizacja inwestycji może stanowić ryzyko wystąpienia negatywnych 

oddziaływań dla awifauny lub przyczynić się do zmniejszenia ich powierzchni żerowiskowych i 

przeniesienia się w inne miejsce. 

Awifauna lęgowa 

Wykorzystanie tego terenu przez awifaunę lęgową będzie miało miejsce zwłaszcza w okresie 

wiosennym i jesiennym, który pokrywa się zarówno z  przelotami ptaków jak i większą 

dostępnością pokarmu na polach uprawnych przed intensywnym wzrostem roślin oraz po ich 

zbiorach. 

Gatunki kluczowe 

Wszystkie trzy  ptaki drapieżne, lęgowe (kania czarna, kania ruda, orlik krzykliwy – wymieniane w 

Załączniku I Dyrektywy Ptasiej UE, Polskiej czerwonej księdze zwierząt) występujące w 

najbliższym sąsiedztwie planowanej farmy wiatrowej będą korzystać z pól uprawnych i łąk 

znajdujących w rejonie planowanej farmy wiatrowej podczas przelotów i polowań. Dotyczy to 
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zwłaszcza orlika krzykliwego, który z całej tej grupy jest najliczniejszy oraz najmocniej związany z 

tego typu środowiskiem i typem polowań. W sąsiedztwie planowanej inwestycji (ok. 1km) 

występuje gniazdo jednej pary orlika krzykliwego.  W buforze do 8 km od obszaru 

przeznaczonego pod elektrownie wiatrowe znajdują się 4 gniazda orlików krzykliwych. Z biologii 

tego gatunku wynika, że rewiry bytowe orlika krzykliwego obejmują tereny w promieniu ok. 5 

km, a niekiedy nawet 15 km. Istnieje prawdopodobieństwo, że w wyniku zajęcia miejsc 

żerowiskowych orlika krzykliwego pod planowane przedsięwzięcie, para ptaków gniazdująca w 

bezpośrednim sąsiedztwie obszaru objętego zmianą planu opuści gniazdo i przeniesie się na inne 

tereny tożsame znajdujące się w sąsiedztwie, jedynie w przypadku jeśli tereny takie będą wolne 

od zabudowy, w tym od farm wiatrowych, paneli fotowoltaicznych. Warunkiem jest również 

brak zbyt dużej konkurencji pokarmowej z innymi osobnikami. W sąsiedztwie gminy planuje się 

realizację farm wiatrowych w obrębie gmin bezpośrednio sąsiadujących - Trzeszczany, 

Werbkowice, Tyszowce, Komarów-Osada. Stąd prognozuje się, iż nastąpi oddziaływanie 

skumulowane, w wyniku zajęcia przez planowane farmy wiatrowe miejsc żerowiskowych w/w 

gatunku.  

Ze względu na inne wymagania siedliskowe niż występujące w obrębie planowanej inwestycji, 

nie przewiduje się oddziaływania planowanej inwestycji na wymienione wśród 

zinwentaryzowanych gatunków ptaków tj.: rybitwa białowąsa, dubelt, bąk, bączek (środowisko 

wodne, trzcinowiska), żołna (skarpy, niemniej jednak nie wyklucza się jej obecności podczas 

wędrówki). 

W terenie planowanej inwestycji zaobserwowano przeloty i żerowanie bociana białego. 

W miejscowości Bereść zinwentaryzowano dwa zasiedlane przez bociany gniazda. Praca turbin 

wiatrowych może stanowić dla tego gatunku zagrożenie. 

Gatunki strefowe 

Kilkanaście zagrożonych gatunków zwierząt objętych jest tzw. ochroną strefową. Polega ona na 

tym, że wokół znanych stanowisk lęgowych tych zwierząt wytycza się obszar (tzw. strefy), który 

zabezpiecza stanowiska przed różnymi formami działalności ludzkiej. Przepisy dotyczące tej 

formy ochrony reguluje znowelizowana ustawa o ochronie przyrody z 16.04.2004 roku i 

rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie gatunków dziko żyjących zwierząt objętych 

ochroną z 28.09.2004 r. W sąsiedztwie planowanej farmy gniazdują wymieniane już gatunki tj.: 

bocian czarny, kania czarna, kania ruda, orlik krzykliwy.  

Jak już napisano powyżej wymienione gatunki drapieżne kluczowe, dla których wyznaczono 

strefy ochronne, będą korzystały z zajmowanego obszaru przez planowaną farmę wiatrową, 

podczas przelotów i polowań. Bocian czarny żeruje z reguły na śródleśnych ciekach, bagniskach 

w związku z tym nie należy się go spodziewać w okresie lęgowym (niewykluczony podczas 

wędrówek).     

Gatunki kolizyjne 

Do ptaków najbardziej narażonych na kolizję z turbinami wiatrowymi należą: ptaki szponiaste, 

sowy, duże ptaki wodne. Stwierdzono występowanie bogatej awifauny przedstawicieli 

praktycznie wszystkich wymienionych grup w sąsiedztwie planowanej farmy wiatrowej. Niemniej 
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jednak są to w zdecydowanej większości gatunki pospolite w Polsce. W związku z tym planowana 

inwestycja w żadnym wypadku nie może zagrozić lokalnej czy tym bardziej krajowej populacji, 

jednak należy pamiętać o bogactwie pobliskich Ostoi (Tyszowiecka, Mircze i Dolina Górnej 

Łabuńki), skąd część ptaków będzie przylatywać na polowania. Nie można natomiast przewidzieć 

natężenia przelotów (wędrówek, koczowań i lotów na żerowisko) ptaków w przestrzeni 

planowanej inwestycji. Wykaże to dopiero całoroczny monitoring. Jednak w związku z tym, iż 

teren ten jest otoczony bogatymi pod względem jakościowymi i ilościowymi terenami należy się 

spodziewać podwyższonej kolizyjności planowanej farmy wiatrowej. 

Awifauna przelotna i zimująca 

Brak całorocznych obserwacji w terenie nie pozwala na wiarygodną ocenę wpływu planowanej 

farmy wiatrowej na awifaunę przelotną i zimującą.  

Celem wykonywanych obserwacji ptaków na terenie planowanej inwestycji jest określenie 

znaczenia tego terenu dla ptaków w cyklu rocznym, co pozwoli na wiarygodną prognozę wpływu 

planowanej farmy wiatrowej na awifaunę. Prowadzony monitoring pozwoli określić między 

innymi dane dotyczące liczebność osobników, dominującego kierunku przelotów w odniesieniu 

do 3 pułapów – do wysokości dolnego zakresu pracy śmigła, w strefie pracy śmigła, powyżej 

śmigła w stanie wzniesienia. 

 

Wpływ na chiropterofaunę 

Oddziaływanie planowanej inwestycji na chiropterofaunę należy oceniać pod kątem jej 

potencjalnego negatywnego wpływu na:  schronienia letnie,  schronienia  zimowe, obszary 

żerowania, trasy przelotów sezonowych oraz śmiertelności tych ssaków w wyniku kolizji z 

infrastrukturą farm wiatrowych. 

Zidentyfikowanymi ostojami nietoperzy w zasięgu oddziaływania inwestycji jest specjalny obszar 

ochrony Natura 2000 OZW Uroczyska Lasów Strzeleckich. Ze względu na znaczną odległość od 

miejsca inwestycji (ok. 20 km), obszar znajduje się na granicy stref umiarkowanego i niskiego 

ryzyka. 

Na obszarze planowanej inwestycji i w jej najbliższym otoczeniu, w chwili obecnej, nie są znane 

żadne stanowiska letnich kolonii nietoperzy. Nie zostały przeprowadzone szczegółowe badania. 

Ze względu na odległość planowanych wiatraków od terenów zabudowanych i ich lokalizacje w 

terenie otwartym nie przewiduje się negatywnego ich wpływu na potencjalne schronienia 

nietoperzy w budynkach. 

Ze względu na ochronę gatunków leśnych, ich schronień i żerowisk, z obszaru planowanej 

inwestycji wykluczono strefę 200 m od skraju wszystkich kompleksów leśnych. Lasy te mogą być 

miejscami przebywania i żerowania różnych gatunków nietoperzy. 

Zgodnie ze screeningiem wykonywanym na potrzeby lokalizacji farmy wiatrowej stwierdzono, iż 

planowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na zimowe schronienie nietoperzy. 
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W jej bezpośrednim otoczeniu (do 3 km) nie ma rozpoznanych, cennych miejsc zimowania tych 

ssaków. 

Aktualnie brak przeprowadzonych badań potwierdzających, iż teren gminy stanowi szlak 

migracyjny nietoperzy. 

Jeśli rozmieszczenie turbin nie będzie kolidowało z trasami przelotów nietoperzy, ich 

żerowiskami i wodopojami, których lokalizację wykaże monitoring akustyczny, to planowana 

inwestycji nie będzie miała na nie negatywnego wpływu. 

Wpływ na pozostałą faunę 

Najbliżej położonym obszarem ochrony siedlisk jest OZW Wygon Grabowiecki oddalony 

o 1,3 km od terenu planowanej inwestycji. Jest to obszar chroniący stanowisko susła 

perełkowanego. Gatunek ten jest chroniony także w innych specjalnych obszarach ochrony 

znajdujących się w strefie podwyższonego ryzyka (5 – 10 km od inwestycji): OZW Popówka oraz 

OZW Gliniska. Planowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na ten gatunek w żadnym 

z wymienionych obszarów. 

Teren planowanej inwestycji położony jest w odległości ok. 8 km od granic Skierbieszowskiego 

Parku Krajobrazowego, a od jego otuliny w odległości 6,7 km.  

Zachodnia część terenu planowanej inwestycji położona jest w granicach projektowanego 

poszerzenia Grabowiecko – Strzeleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Granica istniejącego 

obszaru chronionego krajobrazu zlokalizowana jest w odległości 7 km od lokalizacji Zaborce.  

Podsumowując, na obecnym etapie wiedzy nie można jednoznacznie stwierdzić 

prawdopodobieństwa potencjalnych oddziaływań negatywnych  na ptaki i nietoperze (w 

szczególności na 1 parę gniazdującego w sąsiedztwie orlika bielika), na trasę migracji 

sezonowych.  Ze względu na prawdopodobieństwo kolizji można uznać, że będzie to 

oddziaływanie negatywne, bezpośrednie (kolizje), ponadlokalne (ze względu na możliwa kolizję 

z trasami przelotów ptaków i nietoperzy). Potencjalne oddziaływanie planowanej inwestycji 

może skutkować  ograniczeniami przestrzennymi i funkcjonalnymi lub brakiem możliwości 

realizacji funkcji na następnych etapach procedur administracyjnych (decyzja o środowiskowych 

uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia). Dlatego zasadne jest wykonanie terenowych badań 

ornitologicznych i chiropterologicznych.  Na etapie dalszych procedur administracyjnych, po 

przeprowadzeniu badań terenowych: ornitologicznych i chiropterologicznych poziom kolizyjności 

nowych funkcji będzie rozpoznany oraz minimalizowany poprzez zastosowanie odpowiednich 

rozwiązań technologicznych.  Ocena potencjalnego oddziaływania farmy wiatrowej będzie 

możliwa po przeprowadzeniu monitoringu awifauny i chiropterofauny. 

Ze względu na lokalizację terenu pod elektrownie wiatrowe w odniesieniu do terenów o 

dominującej funkcji ekologicznej oraz brak powiązań przyrodniczych funkcjonalno-przestrzenych 

nie stwierdza się prawdopodobieństwa negatywnego wpływu na parametry siedlisk i warunki 

bytowania gatunków innych niż ptaki w obszarach Natura 2000 Dolina Wolicy PLH060058 i 

Wygon Grabowiecki PLH060027 położonych w granicach gminy, a tym samym brak jest 

prawdopodobieństwa negatywnego wpływu na cele środowiskowe wynikające z Dyrektywy 

Siedliskowej oraz Dyrektywy Ptasiej (Dyrektywa Rady 92/43/EWG z 21 maja 1992 r. w sprawie 
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ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory i Dyrektywa 2009/147/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa oraz ustawy z 16 

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627) w odniesieniu do w/w obszarów 

oraz do innych gatunków, siedlisk i funkcji ekologicznych chronionych na podstawie przepisów 

krajowych.  

 

Potencjalne oddziaływanie skumulowane 

Ze względu na planowaną lokalizację farm wiatrowych w gminach sąsiadujących z gminą 

Grabowiec,  przewiduje się wystąpienie oddziaływania skumulowanego na populację ptaków i 

nietoperzy. W granicach gminy planowana jest lokalizacja 8 turbin, dalsze turbiny w ramach tej 

samej inwestycji będą zlokalizowane w gminie Miączyn. Ponadto planowane jest powstanie farm 

wiatrowych na terenie gmin: Trzeszczany, Werbkowice, Tyszowce, Komarów-Osada. Ze względu 

na niedalekie sąsiedztwo obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 tj.: Dolina Górnej 

Łabuńki, Ostoja Tyszowiecka, jak i ostoi IBA Mircze wskazuje się na duże ryzyko kolizyjności. 

Niemniej jednak ocena faktycznego wpływu skumulowanego oddziaływania farm wiatrowych 

możliwa będzie po wykonaniu monitoringu, w tym monitoringu porealizacyjnego.  

Ze względu na brak bardziej szczegółowych danych nie ma możliwości dokonania bardziej 

wnikliwej analizy rodzajów kolizji i potencjalnego poziomu negatywnego oddziaływania na 

awifaunę i chiropterofaunę. 

10.10. Wpływ na ekosystemy i różnorodność biologiczną 

Nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania na ekosystemy i różnorodność 

biologiczną ze strony planowanych przeznaczeń terenów: U1, US1, R1, RPO1, MR1, P.S.B.U.1, Pb, 

NU/RL, RL1 oraz KDD1.  

Ze względu na (opisane powyżej w rozdziałach 10.8 i 10.9.) prognozowane oddziaływanie na 

florę i faunę, potencjalnego negatywnego oddziaływania znaczącego na bioróżnorodność można 

spodziewać się ze strony planowanej farmy wiatrowej. 

Skala i zakres oddziaływania będą znane po wykonaniu całorocznego monitoringu. 

10.11. Wpływ na klimat 

Nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania na klimat ze strony planowanych 

przeznaczeń terenów: U1, US1, R1, RPO1, MR1, P.S.B.U.1, Pb, NU/RL, RL1 oraz KDD1. Może 

wystąpić lokalne zmiana siły wiatru ze względu na wprowadzenie zabudowy i zadrzewień tam 

gdzie do tej pory były otwarte tereny pól uprawnych. Zwiększenie powierzchni 

nieprzepuszczalnych może przyspieszyć odpływ wód i zmniejszyć wilgotność powietrza. Będą to 

oddziaływania bardzo nieznaczne, o charakterze lokalnym. 



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO  
ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ i KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

GMINY GRABOWIEC 

93 

Zapisy projektu zmiany Studium poprzez wprowadzenie obiektów produkujących energię ze 

źródeł odnawialnych przyczyniają się pozytywnie do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do 

atmosfery, które są nieodłącznym elementem wytwarzania energii z konwencjonalnych źródeł. 

10.12. Wpływ na krajobraz 

Nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania na krajobraz ze strony planowanych 

przeznaczeń terenów: U1, US1, R1, RPO1, MR1, P.S.B.U.1, NU/RL, RL1 oraz KDD1.  

Negatywny wpływ na krajobraz terenów oznaczonych Pb może zostać zminimalizowany dzięki 

zastosowaniu roślinności izolacyjnej, więc nie można założyć, że będzie to oddziaływanie 

znacząco negatywne. 

W otoczeniu obszarów o wysokich walorach krajobrazowych oraz obszarów bogatego 

przyrodniczo, harmonijnego krajobrazu rolniczego powinna być ograniczona nadmierna 

działalność inwestycyjna, która może negatywnie wpływać na przyrodę i krajobraz, w tym także 

lokalizacja wiatraków. Nowe, wysokie obiekty realizowane na takim obszarze stanowić będą 

dominanty w krajobrazie, które mogą obniżać standard wypoczynku. Dopuszczalna jest 

lokalizacja małych elektrowni wiatrowych na potrzeby indywidualne gospodarstw rolnych. 

Realizacja inwestycji, oprócz wprowadzenia dysharmonii w krajobrazie w miejscach 

o tradycyjnych walorach krajobrazowych, wpłynie także na komfort akustyczny.  

Na ekspozycję turbin wiatrowych w krajobrazie mają wpływ: 

• cechy terenu: ukształtowanie, użytkowanie (występowanie lasów, zadrzewień, 

budynków), występowanie zbiorników wodnych tworzących rozległe płaszczyzny 

ekspozycyjne; 

• koncentracje ludzi – obserwatorów elektrowni (miejscowości, szlaki komunikacyjne 

i turystyczne). 

Widoczność obiektu (wieży) o wysokości 100 m (przy wysokości wzniesienia wzroku na 1,75 m 

powyżej poziomu terenu), przy założeniu że teren jest płaski i uwzględnieniu kulistości ziemi, 

znika całkowicie w odległości ok. 43 km. W warunkach terenów lądowych ze względu na 

ukształtowanie terenu i przesłony terenowe, a także warunki pogodowe wartość ta jest 

zdecydowanie mniejsza. Istotny spadek postrzegania elektrowni wiatrowej w krajobrazie falistym 

następuje w odległości ok. 6 km. Istotne znaczenie krajobrazowe elektrownia wiatrowa w takim 

terenie wywiera na odległość około 3 km.21 

Ze względu na ukształtowanie terenu na całym obszarze pomiędzy analizowanymi terenami 

elektrownie wiatrowe będą widoczne i stanowić będą wyraźne dominanty w krajobrazie. Wieże 

elektrowni obydwu lokalizacji widoczne będą także z terenu projektowanego Grabowiecko - 

Strzeleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 

                                                           

21
 Pre-screening wykonany dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej w rejonie wsi Zaborce 

i Horyszów, CDM Warszawa wrzesień 2011r., 
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Także wg. Przestrzennych aspektów lokalizacji energetyki wiatrowej w województwie lubelskim 

lokalizacja farmy wiatrowej Zaborce znajduje się na terenach o wysokich walorach 

krajobrazowych, uznanych za wartościowe ze względu na duże deniwelacje terenowe. W pobliżu 

wskazano obszary bogatego przyrodniczo, harmonijnego krajobrazu rolniczego o walorach 

wypoczynkowych i wyznaczono punkty i otwarcia widokowe (najbliższy zlokalizowany jest na 

drodze prowadzącej do miejscowości Grabowiec w odległości ok. 650 m. od granic planowanej 

inwestycji i ok 1060 m. od projektowanych granic najbliższej turbiny. Obejmuje otwarcie 

widokowe na tereny rolne). W obszarach tych powinno się ograniczać nadmierną działalność 

inwestycyjną, mogącą negatywnie wpływać na przyrodę i krajobraz, w tym lokalizację wiatraków. 

Planowana farma wiatrowa w lokalizacji Zaborce składa się z 23 turbin usytuowanych na słupach 

o wysokości 119 m, 8 turbin zlokalizowanych jest w południowo-wschodniej części gminy 

Grabowiec. Obszar planowanej farmy to tereny otwarte, położone na falistej wierzchowinie 

lessowej. Zlokalizowane w tak eksponowanym terenie siłownie wiatrowe wyróżniałaby się 

w sposób istotny w krajobrazie rejonu o tradycyjnym rolniczym charakterze, stając się jego 

dominantą. Konstrukcje i elementy towarzyszącej im infrastruktury mogłyby mieć negatywny 

wpływ na jakość krajobrazu, gdyż wprowadzają dysharmonię. Możliwe jest także obniżenie 

standardu wypoczynku, związanego z pogorszeniem walorów widokowych oraz komfortu 

akustycznego w pobliżu farmy. 

 

Stopień ingerencji w postrzeganie krajobrazu zależeć będzie od odległości obserwatora od 

budowli i konfiguracji terenu. Zgodnie z danymi opracowania Przestrzenne Aspekty Lokalizacji 

Energetyki Wiatrowej w Województwie Lubelskim, powołującym się na doświadczenie w 

województwie pomorskim, uznano iż prawie całkowity zanik widoczności elektrowni w falistym 

krajobrazie o zróżnicowanym ukształtowaniu terenu następuje w odległości ok. 6 km, natomiast 

istotne znaczenie krajobrazowe elektrownia wiatrowa o wysokości 120 m ma z odległości ok. 3 

km.   

Z bliskiej odległości elektrownia wiatrowa stanowi element „obcy” w krajobrazie ze względu na 

jednoznacznie antropogeniczny charakter. Wraz ze wzrostem odległości od obserwowanej 

inwestycji jej dysonans krajobrazowy maleje. Związane jest to z budową turbin – dzięki 

wysmukłej budowie i jasnej kolorystyce. Najistotniejsza pod względem analizy wpływu na 

środowisko wizualne jest odległość do 3 km. 

Elektrownie wiatrowe będą najsilniej wpływać na krajobraz tradycyjnej zabudowy zagrodowej w 

granicach gminy w miejscowościach: Bereść, Henrykówka (I strefa oddziaływania na krajobraz –

do 3 km); zabudowy Grabowca, m. Dańczypol i Bronisławka (strefa II oddziaływanie od 3 do 6 

km). Będą to oddziaływania pośrednie, zakłócające postrzeganie tradycyjnego krajobrazu. Ze 

względu na pośredni charakter oddziaływań oraz odwracalność (czas funkcjonowania farmy 

wiatrowej przewiduje się na okres 20-30 lat) nie istnieje prawdopodobieństwo znaczącego 

negatywnego oddziaływania.  

Ocena wpływu elektrowni wiatrowej na estetykę krajobrazu jest oceną względną, gdyż sposób 

postrzegania elektrowni wiatrowej, jako elementu krajobrazu jest cechą indywidualną każdego 

człowieka. W związku z tym, nie można jednoznacznie stwierdzić, że wszyscy okoliczni 

mieszkańcy będą mieli pozytywne lub negatywne odczucia związane z występowaniem nowych 

obiektów w krajobrazie. Zdaniem części społeczeństwa – wiatrak i jego obracające się śmigła 
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wprowadzają dysharmonię w miejscach o tradycyjnych walorach krajobrazowych. Dla części 

osób są to elementy uatrakcyjniające obszar, na którym się znajdują. 

Przy podejmowaniu decyzji o lokalizacji turbin wiatrowych należy pamiętać, że walory estetyczne 

krajobrazu naturalnego i kulturowego stanowią obecnie coraz bardziej poszukiwany zasób 

przyrody i powinny być chronione przed zbyt swobodnym dysponowaniem przestrzenią 

szczególnie w województwie lubelskim, którego krajobrazy posiadają walory unikalne w skali 

całego kraju. 

Zgodnie z opracowaniem „Przestrzenne aspekty lokalizacji energetyki wiatrowej w województwie 

lubelskim”, odległość ponad 6 km elektrowni wiatrowych od istniejących obszarów 

wyznaczonych w celu ochrony krajobrazu, sprawia iż w krajobrazie falistym przestają być one 

widoczne. Inwestycja nie powinna zatem negatywnie wpłynąć na walory krajobrazowe 

istniejących obszarów chronionych, niemniej jednak może wpłynąć negatywnie na walory 

krajobrazowe w przypadku zatwierdzenia projektowanego poszerzenia Grabowiecko-

Strzeleckiego OChK.  

Oddziaływanie na Grabowiecko-Strzelecki Obszar Chronionego Krajobrazu oraz Skierbieszowski 

Park Krajobrazowy będzie pośrednie, ze względu na odległość obszarów chronionych (GSOCK – 

7km, SPK – 10 km) oraz ograniczenie w czasie do okresu eksploatacji realizowanych w ramach 

ustalonej funkcji przedsięwzięć (ok. 25-30 lat) jak również odwracalne w związku z planowaną 

likwidacją przedsięwzięć.  

Podsumowując największy wpływ w kontekście trzech komponentów krajobrazu: środowiska 

przyrodniczego, wizualnego i kulturowego, budowa elektrowni wiatrowej będzie miała na 

środowisko wizualne. Planowane przedsięwzięcie będzie stanowić dominantę widokową w 

krajobrazie sąsiadującym z inwestycją. Na niektórych obszarach turbiny będą niewidoczne, 

ponieważ przysłoni je ściana lasu, zadrzewienia lub ukształtowanie terenu. Charakter krajobrazu 

i jego walory wizualne powinny zostać również uwzględnione w szczegółowym projekcie 

wszystkich konstrukcji naziemnych – w zakresie ich lokalizacji, rozmiaru, rozmieszczenia i 

orientacji, wykorzystanych materiałów oraz kolorystyki. 

Wprowadzane obiekty infrastruktury technicznej w obrębie elektrowni wiatrowej powinny być 

budowane w oparciu o materiały i kolorystykę stosowaną na okolicznych terenach.   

Można zminimalizować skutki oddziaływania turbin wiatrowych na środowisko wizualne poprzez 

zastosowanie odpowiedniej kolorystyki i materiałów do budowy infrastruktury technicznej 

elektrowni wiatrowej. 

W zależności od indywidualnego odbioru obserwatora może być postrzegana jako element 

negatywny (świadczącym o dużym stopniu antropopresji) lub jako „przyjazny” w krajobrazie 

(energia „ekologiczna, czysta). 

Szczegółowe oddziaływanie elektrowni wiatrowej będzie oceniane na późniejszym etapie 

inwestycyjnym. Na obecnym etapie należy stwierdzić, iż zastosowane zostały działania mające na 

celu ograniczenie negatywnego wpływu projektowanej elektrowni wiatrowej na środowisko. 

Wszystkie te potencjalne oddziaływania zostały uwzględnione w zmianie Studium 

i zabezpieczone odpowiednimi zapisami.  
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10.13. Wpływ na zabytki 

W obszarze objętym opracowaniem nie występują zabytki. Przy drodze prowadzącej do 

miejscowości Grabowiec, na południe od terenu planowanej farmy wiatrowej, zlokalizowany jest 

zabytkowy cmentarz. Nie przewiduje się by planowane przeznaczenia terenów miały negatywny 

wpływ na stan zachowania tego obiektu. 

10.14. Wpływ na zdrowie ludzi 

Znaczące oddziaływanie na środowisko oznacza również znaczące oddziaływanie na zdrowie 

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

przekraczane są standardy emisyjne (dopuszczalne normy zanieczyszczeń) oraz dopuszczalne 

normy hałasu określone w przepisach odrębnych.  

Gmina charakteryzuje się wyjątkowo dobrym stanem środowiska. Czynnikiem mogącym  

najbardziej wpłynąć na zdrowie i samopoczucie ludzi może być prace turbin wiatrowych. 

Emitowany przez nią hałas i promieniowanie elektromagnetyczne, przy zachowaniu 

odpowiednich stref, nie powinno być oddziaływaniem znacząco negatywnym na stan 

środowiska, a przez to na zdrowie ludzi . 

Aktualnie czynnikiem najbardziej determinującym hałas na terenie gminy jest ruch pojazdów 

kołowych. W związku z tym, że istniejące drogi nie stanowią głównych szlaków transportowych, 

nie ma tu dużej intensywności ruchu drogowego, a więc i wysokich poziomów natężeń hałasu 

drogowego. Planowana lokalizacja farmy wiatrowej uwzględnia istniejące budynki mieszkalne. 

W projektowanym dokumencie zostały wyznaczone strefy ochronne dla poszczególnych terenów 

oraz wprowadzono obowiązek dostosowania technicznego urządzeń elektrowni wiatrowej do 

obowiązujących przepisów prawa w zakresie terenów chronionych akustycznie. 

Tzw. „efekt migotania cienia” również nie powinien wystąpić, ze względu na znaczne odległości 

planowanej inwestycji w stosunku do najbliższych zabudowań mieszkalnych oraz charakter rolny 

terenów bezpośrednio przyległych do miejsca przedsięwzięcia. Efekt ruchomego cienia pojawia 

się w ściśle określonych warunkach tj.:  

- wietrzny dzień, spowodowanie pracy turbiny wiatrowej, 

- słoneczna pogoda, 

- słońce w takim położeniu, aby turbina wiatrowa znajdowała się dokładnie na linii 

miedzy słońcem a oknami domu, 

- wiatr z takiego kierunku, aby turbina ustawiła się większa powierzchnia 

w stosunku do okien domu, 

- bliska odległość między budynkiem a turbiną, 

- brak przeszkód na drodze pomiędzy budynkiem a budowlą np. drzewa. 

Efekt migotającego cienia pojawia się przez okres od kilku do kilkunastu godzin w roku. 

Nowoczesne turbiny nie powodują migotania cienia gdyż łopaty pomalowane są 

antyrefleksyjnymi farbami. 

W okresie zimowym może wystąpić zjawisko oblodzenia łopat wirnikowych. Lód i śnieg w czasie 

odwilży bądź wzrostu temperatury mogą opadać w dół lub zostać odrzucone nieznacznie na bok 
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(sytuacja taka  może mieć również miejsce w momencie wyłączenia turbiny z użytku w czasie 

mrozów i opadów śniegu oraz ponownego jej uruchomienia w czasie ocieplenia). Zagrożenie tym 

zjawiskiem jest niewielkie, ponieważ takie sytuacje zdarzają się rzadko. Bezpieczna odległość 

turbiny od takich miejsc wynosi tyle co promień wirnika i dodatkowo 5 metrów. W przypadku 

planowanej inwestycji jest to odległość ok. 50 metrów. Istnieje jednak zagrożenie dla osób 

przebywających w pobliżu oblodzonych śmigieł. 

W  zmianie studium wprowadzono zapis, zgodnie z którym należy uwzględnić ograniczenia 

wynikające z zakazu sytuowania w obrębie zwartej zabudowy wsi, zakładów stwarzających 

zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, a w szczególności zagrożenia wystąpienia poważnych 

awarii na terenach przeznaczonych do działalności produkcyjnej. Ponadto w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa ludzi i mienia wprowadza zapis dotyczący zapewnienia przeciwpożarowego 

zaopatrzenia w wodę oraz zapewnienia dróg pożarowych do obiektów zgodnie z przepisami 

odrębnymi. 

W miejscach potencjalnego zagrożenia osuwiskowego zmiana studium wprowadza zapis 

zalecający wykonanie niezbędnych badań w celu określenia warunków geotechnicznych 

posadowienia budynków oraz zastosowanie odpowiednich technologii przy budowie drogi, 

uwzględniających uwarunkowania terenu. Zapis ten zapewnia bezpieczeństwo zdrowia i mienia 

ludzi. 

10.15. Wpływ na cele ochrony w obszarach Natura 2000 

Jak już wspomniano w rozdziałach poświęconych faunie, florze i obszarom chronionym, 

w obszarze opracowania nie występują obszary chronione, a większość przeznaczeń nie będzie 

miała istotnego negatywnego wpływu na florę i faunę, zarówno w obszarze analizy jak 

i w szerszym kontekście. 

O wpływie na obszary Natura 2000 można mówić w przypadku oddziaływań zapisów zmiany 

Studium mających wpływ na ich cel ochrony. Nie przewiduje się, by budowa farmy wiatrowej 

oraz biogazowni miała bezpośredni wpływ na obszary ochrony siedlisk, gdyż nie znajdują się one 

w ich strefie oddziaływania.  

W przypadku obszarów Natura 2000 ustanowionych ze względu na ochronę cennych gatunków 

zwierząt, przy obecnym stanie wiedzy należy uznać, że inwestycja będzie miała wpływ na 

awifaunę i chiropterofaunę. Ze względu na duże prawdopodobieństwo kolizji należy uznać, że 

będzie to oddziaływanie negatywne, bezpośrednie (kolizje), skumulowane (ze względu na 

planowane 8 turbin w gminie i dalsze turbiny w obrębie tej samej inwestycji w pobliżu jej granic), 

ponadlokalne (ze względu na możliwa kolizję z trasami przelotów ptaków i nietoperzy). 

10.16. Wpływ na zachowanie ciągłości przyrodniczej w gminie Grabowiec 

Na zaburzenie ciągłości przyrodniczej w gminie, ze wszystkich terenów objętych zmianą Studium, 

największy wpływ będzie miała lokalizacja planowanej farmy wiatrowej, tym bardziej, że turbiny 

w gminie Grabowiec stanowią tylko część większej farmy wiatrowej planowanej w tym rejonie. 

źródło:  
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- Pre-screening wykonany dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy 

wiatrowej w rejonie wsi Zaborce i Horyszów. CDM Sp. z o.o., Warszawa 2011; 

Planowana farma wiatrowa będzie zlokalizowana na terenie krajowego obszaru węzłowego – 

Zamojski obszar węzłowy (22K). Obszar węzłowy jest jednostką ponadekosystemalną, 

wyróżniającą się z otoczenia bogactwem ekosystemów o zbliżonym do naturalnego, 

seminaturalnych i antropogenicznych, ekstensywnie użytkowanych, bogatych w gatunki 

specyficzne dla tradycyjnych agrocenoz.  

Nie ma żadnych uregulowań prawnych, które określają obowiązki i zakazy w granicach obszarów 

węzłowych.  

Korytarz ekologiczny, w tym przypadku trasy przelotów ptaków, żerowania oraz lęgowiska, 

stanowią przede wszystkim pasy roślinności, często przebiegające wzdłuż cieków. W praktyce 

korytarzami ekologicznymi są najczęściej rzeki i ich doliny, ciągi lasów. W granicach terenu 

objętego planowaną inwestycją występuje dolina Henrykówki z towarzyszącymi zbiorowiskami 

łąkowymi, pastwiskami, a także zbiorowiskami łęgowymi z dominacją wierzb. Na wschód od 

lokalizacji planowanej farmy wiatrowej występują kompleksy zabagnień, szuwarów i stawów 

pomiędzy miejscowością Zaborce, a Bogucice. 

11. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko 

Gmina Grabowiec położona jest w południowej części województwa lubelskiego, w odległości 

ok. 23 km od granicy z Ukrainą. Ocenia się, iż realizacja ustaleń projektu zmiany Studium nie 

będzie powodowała istotnego transgranicznego oddziaływania na środowisko.  

Zaproponowane w zmianie Studium rozwiązania zapobiegające i ograniczające oddziaływanie na 

środowisko przyrodnicze nowego sposobu zagospodarowania oraz głównie lokalny charakter 

zmian w strukturze przestrzennej gminy będą ograniczały możliwość występowania 

niekorzystnych zjawisk transgranicznych związanych z zagospodarowaniem terenów. 

Przy obecnym stanie wiedzy należy założyć, że również projektowana farma wiatrowa nie będzie 

miała istotnego  transgranicznego wpływu na środowisko. 

12. Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację 

przyrodnicza negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem 

realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot 

ochrony obszarów Natura 2000 oraz integralność tego obszaru 

W celu zminimalizowania negatywnego wpływu na środowisko planowanej farmy wiatrowej 

zaleca się stosowanie przy jej realizacji nowoczesnych technologii i wysokiej jakości materiałów 

oraz urządzeń. 

W celu ochrony awifauny i chiropterofauny proponuje się: 

- Bezwzględne unikanie nasadzeń drzew w terenie farmy, ani nie wprowadzanie 

ciągów zieleni w pobliżu planowanej lokalizacji turbin wiatrowych, oraz 
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usuwanie samosiewów – roślinność wysoka jest czynnikiem przyciągającym 

nietoperze i zwiększa prawdopodobieństwo ich kolizji z pracującymi turbinami 

- W przypadku stwierdzenia w pobliżu farmy wiatrowej tras migracji - czasowe 

wyłączenie turbin w celu ograniczenia śmiertelności migrujących nietoperzy/ 

ptaków 

- przez cały okres użytkowania turbin wykaszanie łąk i zarośli pod obiektami  

liniowej infrastruktury technicznej w zarządzie inwestora (do 100m od turbin)  

i bezpośredniego nieużytkowanego rolniczo otoczenia turbin wiatrowych, w celu 

ograniczenia rozwoju bazy pokarmowej dla chiropterofauny 

- unikanie oświetlenia turbin i związanych z nimi obiektów technicznych światłem 

białym – jest to czynnik przyciągający nietoperze 

- zaniechanie tworzenia zbiorników wodnych w promieniu 200 m od turbin 

wiatrowych 

- przeprowadzenie minimum 3-letniego monitoringu porealizacyjnego, w trakcie 

pierwszych 5 lat funkcjonowania farmy wiatrowej, celem stwierdzenia 

ewentualnej śmiertelności nietoperzy i ptaków, w wypadku napotkania wysokiej 

aktywności lub śmiertelności w danym punkcie należy stosować środki 

zapobiegawcze 

- stosowanie technologii umożliwiających zminimalizowanie obecności 

napowietrznych kabli i linii przesyłowych w farmie wiatrowej – zwiększają one 

ryzyko kolizji i śmiertelności ptaków i nietoperzy 

- w przypadku stwierdzenia podczas monitoringu porealizacyjnego przekroczenia 

stwierdzonego oddziaływania w raporcie OOŚ konieczne będzie: 

o  wprowadzenie działań minimalizujących stwierdzony wpływ poprzez 

np.: zmianę systemu nocnego oświetlenia siłowni, zmianę struktury 

użytkowania terenu, okresowe wyłączenie turbin wiatrowych. 

o zastosowanie działań kompensacyjnych 

o trwałe wyłączenie wybranych siłowni z eksploatacji 

W celu ochrony krajobrazu proponuje się:  

- zachowanie jednorodności wizualnej farmy wiatrowej; 

- unikanie ogrodzeń wewnątrz farmy; 

- minimalizację liczby dróg między elektrowniami; 

- stosowanie podziemnych kabli; 

- ograniczenie budowli pomocniczych. 

 

13. Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie 

Najpoważniejszych oddziaływań na środowisko, a zwłaszcza na faunę obszaru opracowania 

i terenów sąsiednich, można spodziewać się ze strony planowanej farmy wiatrowej.  
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Alternatywnym rozwiązaniem, nie powodującym potencjalnego zagrożenia dla fauny, może być 

budowa obiektów produkujących energię z innych źródeł odnawialnych.  

Duży udział terenów rolniczych na terenie gminy Grabowiec, z którymi zawsze wiąże się 

powstawanie produktów ubocznych produkcji rolnej, najkorzystniejsza może okazać się budowa 

biogazowni rolniczych. Obecność w gminie gruntów ornych możliwych do wykorzystania na 

uprawy celowe roślin energetycznych (kompleksy rolniczej przydatności 1-5) sprzyja rozwojowi 

tego typu przedsięwzięć. Uwarunkowania lokalizacyjne i proces inwestycyjny biogazowni 

rolniczych w województwie lubelskim wśród obszarów z najbardziej korzystnych dla rozwoju 

rejonów produkcji wyspecjalizowanej produkcji biomasy i sieci dużych biogazowni wymienia 

powiat zamojski. Wskazuje także, że w warunkach Europy środkowo-zachodniej największą 

wydajnością energetyczną mierzoną ilością uzyskanej biomasy charakteryzuje się kukurydzą, 

która jest już obecnie uprawiana w gminie. Niskie zaludnienie gminy wiąże się z możliwością 

lokalizacji biogazowni w miejscu, gdzie nie zaistnieje konflikt z mieszkańcami. Należy zwrócić 

szczególna uwagę na przepisy ochrony środowiska i obszary chronione, a także ich przedmiot 

ochrony przy lokalizowaniu biogazowni.  

Ograniczeniem dla lokalizacji biogazowni w gminie Grabowiec może być utrudnione przyłączenie 

źródeł wytwórczych energii do sieci elektroenergetycznej. Brak w gminie Grabowiec sieci 

ciepłowniczej oraz brak perspektywy jej budowy uniemożliwia sprzedaż energii cieplnej 

produkowanej w biogazowniach. Zły stan dróg może utrudnić transport substratów do obiektów 

i wywóz masy pofermentacyjnej poza obiekt.  

W kwestii alternatywnych rozwiązań dotyczących ciepłownictwa, ze względu na wspomniany 

rolniczy charakter gminy, możliwe jest ogrzewanie budynków dzięki kotłowniom opalanym 

słomą. Jest to surowiec przyjazdy dla środowiska, a 1 tona suchej biomasy ma wartość opałową 

zbliżona do 0,7 tony węgla kamiennego.  w miejscowości Grabowiec funkcjonuje już taka 

instalacja. 

Ogniwa fotowoltaiczne również wykorzystują odnawialne źródła energii w produkcji energii 

elektrycznej i cieplnej. Odznaczają się jednak wysokimi kosztami eksploatacyjnymi, przez co 

wykorzystywane mogą być w małych instalacji, np. do produkcji ciepłej wody. Nowoczesne 

instalacje mogą przekształcać w energię także rozproszoną część promieniowania słonecznego, 

dzięki czemu mogą być wykorzystywane w wysokich szerokościach geograficznych. 

14. Trudności wynikające z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy 

Na potrzeby niniejszej inwestycji nie został sporządzony monitoring ornitologiczny i 

chiriopterologicznego. Wykonany został screening, stanowiący wstępne rozpoznanie  

uwarunkowań środowiskowo-przyrpdoniczych, w tym dotyczących awifauny i chiriopterofauny. 

Umożliwia on, na podstawie  dostępnych danych i dokumentów, wyeliminowanie lokalizacji o 

zbyt dużym ryzyku środowiskowym. 

Ze względu na brak bardziej szczegółowych danych nie ma możliwości dokonania bardziej 

wnikliwej analizy rodzajów kolizji i potencjalnego poziomu negatywnego oddziaływania na 

awifaunę i chiropterofaunę. 
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15. Przewidywane metody analizy skutków realizacji zapisów projektowanego 

dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania 

 

Skutki realizacji ustaleń zmiany Studium będą podlegały bieżącemu monitoringowi 

odpowiednich służb ochrony środowiska, służb ochrony przyrody, organów administracji oraz 

organizacji ekologicznych. Bardzo istotna jest również postawa mieszkańców gminy, którzy 

powinni reagować natychmiastową interwencją w przypadku stwierdzenia wystąpienia 

jakichkolwiek uciążliwości wobec środowiska. 

Zgodnie z art. 25 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r.  

wpływ ustaleń zmiany Studium na środowisko przyrodnicze w zakresie: jakości poszczególnych 

elementów przyrodniczych, dotrzymywania standardów jakości środowiska, obszarów 

występowania przekroczeń, występujących zmian jakości elementów przyrodniczych i przyczyn 

tych zmian kontrolowany będzie w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Wyniki 

prowadzonego monitoringu prezentowane będą corocznie w Raportach o stanie środowiska, 

wydawanych w formie ogólnodostępnych publikacji przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska. 

Monitoring skutków wdrażania i funkcjonowania ustaleń zmiany Studium prowadzić będzie 

również Rada Gminy Grabowiec.  

Ze względu na specyfikę ustaleń zmiany studium za najistotniejsze z punktu widzenia ochrony 

środowiska, należy uznać monitorowanie obejmujące oddziaływanie elektrowni wiatrowych na 

poszczególne komponenty środowiska: 

- monitoring przedrealizacyjny – celem monitoringu przedrealizacyjnego jest 

sformułowanie prognozy oddziaływania projektu farmy wiatrowej na populację ptaków i 

nietoperzy. Dane zbierane w ramach monitoringu przedrealizacyjnego służą do 

uzyskania podstawowej wiedzy, ilościowej informacji o awifaunie terenu farmy i 

obszarów bezpośrednio przyległych. Monitoring przedrealizacyjny bazuje na badaniach 

terenowych w miejscu planowanego przedsięwzięcia przynajmniej przez jeden rok, tak 

aby uzyskać informacje we wszystkich okresach rocznego cyklu życiowego: lęgowym, 

dyspersji potęgowej, przelotu jesiennego, zimowego oraz przelotu wiosennego. 

Monitoring przedrealizacyjny powinien być przeprowadzony, a jego wyniki 

zinterpretowane, przed uzyskaniem decyzji środowiskowej. Wynikiem monitoringu 

przedrealizacyjnego powinna być ocena oddziaływania projektowanych elektrowni 

wiatrowych na awifaunę i chiropterofaunę; 

- monitoring porealizacyjny – celem badań porealizacyjnych jest weryfikacja prognoz 

odnośnie możliwego oddziaływania farmy na populację ptaków, w szczególności: 

o  ocena zmiany natężenia wykorzystywania terenu przez ptaki w porównaniu z 

okresem przedrealizacyjnym; 

o oszacowanie śmiertelności ptaków w wyniku kolizji 

Monitoring porealizacyjny powinien obejmować roczny okres, stanowiąc replikę badań 

przedrealizacyjnych, powinien być także trzykrotnie powtarzany w ciągu 5 lat po oddaniu 

farmy do eksploatacji, w wybrane przez eksperta ornitologa lata. Wyniki monitoringu 
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porealizacyjnego służyć właściwym organom administracji do uaktualniania decyzji 

dotyczących dalszego funkcjonowania farmy. ;22 

- monitoring nietoperzy w obrębie urządzeń energetyki wiatrowej, zgodny 

z obowiązującymi w przyszłości standardami, które mogą się zmienić do czasu 

ukończenia farmy. Na dzień dzisiejszy określa się, że monitoring poinwestycyjny 

powinien trwać min. 3 lata i powinien obejmować: 

- monitoring śmiertelności nietoperzy, przy każdej turbinie wiatrowej 

w maksymalnie 5-cio dniowych odstępach, polegających na poszukiwaniu 

martwych osobników. 

- obserwacje aktywności nietoperzy przy turbinach prowadzone zgodnie 

z zaleceniami EUROBATS oraz Tymczasowymi wytycznymi dotyczącymi oceny 

oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze. 

- pomiary hałasu - zaleca się wykonanie analizy porealizacyjnej tj. wykonanie pomiarów 

poziomu hałasu po uruchomieniu farmy w rejonie najbliższej zabudowy mieszkaniowej. 

W przypadku stwierdzenia przekroczeń konieczne będzie dalsze ograniczenie poziomu 

mocy akustycznej poszczególnych turbin. Pomiar należy przeprowadzić zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w 

zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji. Równocześnie zaleca się wykonanie 

takich pomiarów w okresie jesiennym (w tym okresie najczęściej występują silniejsze 

wiatry, oraz brak jest liści na drzewach, które zakłócają pomiary przy pomiarach przy 

większych prędkościach wiatru). Pomiary należy prowadzić minimum w dwóch seriach 

pomiarowych wraz z rejestracją warunków pogodowych. 

Są to jedynie wskazania i proponowane zalecenia - szczegółowy zakres ww. monitoringów 

prawdopodobnie określony zostanie na dalszych etapach proceduralnych (jak decyzja 

o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwziecia). Monitoring powinien być 

wykonany zgodnie z wytycznymi GDOŚ dotyczącymi prognozowania oddziaływania na 

środowisko farm wiatrowych. 

Obowiązek kontroli jakości powietrza wynika z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy. 

16. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, 

wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego 

dokumentu oraz sposoby, w jakich cele oraz inne problemy środowiska zostały 

uwzględnione podczas opracowywania dokumentu 

Ochrona środowiska na szczeblu międzynarodowym i wspólnotowym realizowana jest w Polsce 

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

i rozporządzeń. 

Rozwój energetyki wiatrowej w Polsce wynika z konieczności realizacji celów Dyrektywy Unii 

Europejskiej 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych 

                                                           

22
 PSEW (2008).Wytyczne w zakresie oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na ptaki. Szczecin. 
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zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy: 2001/77/WE w sprawie promocji 

wykorzystania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na wewnętrznym rynku energii 

elektrycznej oraz 2003/30/WE w sprawie wspierania użycia w transporcie biopaliw lub innych 

paliw odnawialnych. Niniejsza dyrektywa ustanawia wspólne ramy stosowania energii ze źródeł 

odnawialnych, aby ograniczyć emisje gazów cieplarnianych i promować transport mniej 

szkodliwy dla środowiska naturalnego. Zgodnie z tym dokumentem państwa członkowskie UE 

zostały zobowiązane do przyjęcia krajowych planów działania w zakresie energii ze źródeł 

odnawialnych. Uzupełnieniem jego postanowień są przepisy określające zasady obliczania 

udziału energii ze źródeł odnawialnych. 

 

Dyrektywa 2009/28/WE zobowiązuje Polskę do osiągniecia do 2020r. 20% udziału energii ze 

źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii. Realizacja ustaleń zmiany Studium zakłada 

rozwój energetyki wiatrowej w południowo-wschodniej części gminy Grabowiec, dzięki czemu 

przybliża kraj do osiągnięcia stawianych przez Wspólnotę Europejską celów. 

 

Za inne istotne cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu krajowym i międzynarodowym 

uznano tez takie cele jak: 

- promocja wydajności i oszczędność energii energetycznej zgodnie z celami Dyrektywy 

2009/28WE; 

- ochrony korytarzy ekologicznych - zachowania i kształtowania ich drożności ekologiczno-

przestrzennej zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 

Lubelskiego i Ustawą o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004r; 

- utrzymania procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów, różnorodności 

biologicznej, ciągłości istnienia gatunków roślin, zwierząt i grzybów wraz z ich siedliskami 

oraz utrzymania i przywracania do właściwego stanu siedlisk przyrodniczych zgodnie 

z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r. nr 151, 

poz. 1220, ze zm.); ustawą Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 

z 2008 r. nr 25, poz. 150 z poźn. zm.) oraz Regionalnym Programem Operacyjnym 

Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Polityką ekologiczną państwa w latach 

2009–2012 z perspektywą do 2016, Krajową strategią ochrony i umiarkowanego 

użytkowania różnorodności biologicznej wraz z Programem działań – 2003 – która jest 

przełożeniem Konwencji o różnorodności biologicznej z 1992r (Rio de Janeiro); 

- ochrony dzikiej fauny i flory oraz siedlisk naturalnych, zgodnie z Konwencją Berneńską 

z 1979 r., Dyrektywą Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony naturalnych siedlisk oraz 

dzikich zwierząt i roślin i Dyrektywą 2009/147/WE w sprawie ochrony dzikiego ptactwa; 

- ochrony gatunków wędrownych zgodnie z Konwencją o ochronie wędrownych gatunków 

dzikich zwierząt -Bonn 1979 r; 

- ochrony powietrza określonych w przepisach szczegółowych, tj.: Program Ochrony 

Środowiska Województwa Lubelskiego;  

- utrzymanie norm odnośnie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określonych 

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

2001 r. (Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 z poźn. zm.) oraz odpowiednie rozporządzenia do 

niej - z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 

w środowisku (Dz. U. 2007 nr 120 poz. 826, ze zmn.);  
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- prawidłowej gospodarki odpadami określonej w przepisach szczegółowych, tj.: Ustawa 

27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, j.t.); Program Ochrony 

Środowiska Województwa Lubelskiego, Plan gospodarki odpadami dla województwa 

lubelskiego 2011; 

- gospodarowania dolinnymi terenami podmokłymi z godnie z Konwencją o obszarach 

wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życia 

ptactwa wodnego – Ramsar 1971; 

- lokalizacji obiektów mogących znacząco oddziaływać na środowisko, obszarów 

o szczególnych walorach przyrodniczych, optymalizacji potrzeb transportowych, 

wykorzystywania odnawialnych źródeł energii i zachowania proporcji pomiędzy terenami 

zainwestowanymi i biologicznie czynnymi zgodnie z Polityką ekologiczną państwa 

w latach 2009–2012 z perspektywą do 2016, Dyrektywą 85/337/EWG w sprawie oceny 

wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na 

środowisko oraz Konwencją z Espoo z 1991r. o ocenach oddziaływania na środowisko 

w kontekście, trans granicznym; 

- ochrony powierzchni ziemi, racjonalnego gospodarowania i zachowania wartości 

przyrodniczych określonych w przepisach szczegółowych, tj.: ustawa Prawo ochrony 

środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 z poźn. zm.), 

Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia (Dz. U. z 2009 r. nr 151, poz. 1220, 

ze zm.) i Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2011, nr 163, 

poz. 981, ze zm.); 

- ochrony wód powierzchniowych i podziemnych oraz prowadzenia odpowiedniej 

gospodarki wodościekowej określonej w przepisach szczegółowych, tj.: ustawa Prawo 

wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 145, z pozn. zm.), Dyrektywa 

2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. 

ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej; Ustawa 

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

ścieków (Dz. U. z 2006 r. nr 123, poz. 858, j.t.) i Krajowy Program Oczyszczania Ścieków 

Komunalnych 2003; 

- utrzymanie norm odnośnie jakości gleb określonych w przepisach szczegółowych, tj.: 

Ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. nr 

121, poz. 1266). 

Ustalenia projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Grabowiec umożliwiają realizację wymienionych powyżej celów. Dzięki 

odpowiednim rozwiązaniom planistycznym zakłada się, że możliwy jest rozwój energetyki 

wiatrowej z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju na terenie gminy Grabowiec. 

17. Streszczenie w języku niespecjalistycznym 

Obszar objęty niniejszym opracowaniem administracyjnie znajduje się w gminie Grabowiec, 

położonej w południowej części województwa lubelskiego, w powiecie zamojskim. Gmina 

graniczy od północy z gminami Kraśniczyn, Wojsławice, Uchanie, od wschodu z gminą 

Trzeszczany, od południa z gminą Miączyn i od zachodu z gminą Skierbieszów. Grabowiec to 
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gmina wiejska, o niskiej gęstości zaludnienia. Głównym sposobem użytkowania gruntów jest 

rolnictwo.   

Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Grabowiec zawiera ustalenia w zakresie przeznaczenia terenu, zasad kształtowania ładu 

przestrzennego i zagospodarowania terenu, zasad obsługi i zaopatrzenia w infrastrukturę 

techniczną i komunalną, zasad ochrony środowiska oraz zasad w zakresie komunikacji. Podstawą 

do sformułowania kierunków kształtowania struktury przestrzennej gminy zawartych w zmianie 

Studium była szczegółowa analiza uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego. 

Zmian w Studium dokonano w zakresie aktualizacji części dotyczącej uwarunkowań 

zagospodarowania przestrzennego oraz przystosowano zapisy kierunków zagospodarowania 

przestrzennego do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003, nr 80, 

poz. 717 ze zmn.).  

Zmiana Studium obejmuje także korektę dotychczasowej polityki przestrzennej gminy 
z uwzględnieniem wniosków prywatnych. Zakłada wprowadzenie:  

− terenów usług w miejscowości Tuczępy – obszar oznaczony na rysunku Studium 
symbolem U1; 

− terenów do zalesienia w miejscowości Skomorochy Duże – obszar oznaczony na rysunku 
Studium symbolem RL1; 

− rekultywacji składowiska odpadów w kierunku terenów zielonych w miejscowości 
Grabowiec – obszar oznaczony na rysunku Studium symbolem NU/RL; 

− terenów produkcji, składów, magazynów i usług w miejscowościach Bronisławka 
i Szystowice – obszary oznaczone na rysunku Studium symbolem P.S.B.U.1; 

− terenów zabudowy zagrodowej w miejscowościach: Grabowiec, Siedlisko, Bronisławka, 
Dańczypol – obszary oznaczone na rysunku Studium symbolem MR1;  

− stawu w miejscowości Grabowiec – obszar oznaczony na rysunku Studium symbolem 
RPO1; 

− terenu przeznaczonego pod oczyszczalnię ścieków w miejscowości Grabowiec – obszar 
oznaczony na rysunku Studium symbolem R1; 

− terenów sportu i rekreacji w miejscowości Grabowiec Góra – obszar oznaczony na 
rysunku Studium symbolem US1; 

− terenów biogazowi w miejscowościach: Szczelatyn, Żurawlów, Rogów – obszary 
oznaczone na rysunku Studium symbolem Pb; 

− drogi gminnej w miejscowości Bronisławka - obszar oznaczony na rysunku Studium 
symbolem KDD1; 

− lokalizację turbin wiatrowych wraz ze strefą ochronną od elektrowni wiatrowych 
projektowanych na terenie gminy Grabowiec w obrębie sołectw Bereść, Grabowiec – 
Góra, Kolonia Obłyczyn - obszar oznaczony na rysunku Studium symbolem graficznym. 
 

Zmiana Studium związana jest głównie z umożliwieniem realizacji wnioskowanego obszaru, na 

którym rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii 

o mocy przekraczającej 100 kW (dopuszczana w zmianie Studium maksymalna moc nominalna 

farmy wiatrowej – 36 MW, przy maksymalnej mocy nominalnej turbiny wiatrowej – 4,5 MW). 

Planowana farma wiatrowa - lokalizacja Zaborce, składać ma się z 23 turbin usytuowanych na 

słupach o wysokości 119 m, 8 turbin zlokalizowanych będzie w południowo-wschodniej części 

gminy Grabowiec, w obrębie sołectw: Bereść, Grabowiec – Góra, Kolonia Obłyczyn.  
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Obszar planowanej farmy to tereny otwarte, położone na falistej wierzchowinie lessowej. Na 

rysunku projektu zmiany Studium wyznaczono strefy ochronne wyżej wymienionego obszaru 

związane z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu - strefa 

oddziaływania akustycznego 45dB i 40dB turbiny elektrowni wiatrowej. 

W obowiązującym Studium23 gminy Miączyn, sąsiadującej z gmina Grabowiec od południa, także 

określono strefy ochronne związane z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu 

i użytkowaniu terenu - dotyczące zakazu lokalizacji funkcji wymagających ochrony przed hałasem 

przekraczającym: 45 dB oraz 40 dB w porze nocnej. 

Oprócz farmy wiatrowej, zmiana Studium dotyczy terenów planowanych biogazowni 

w miejscowościach: Szczelatyn, Żurawlów i Rogów.  

W prognozie wykorzystano wszystkie dostępne na tym etapie informacje z zakresu stanu 

i jakości środowiska na terenie gminy oraz inwentaryzacji botanicznych. Główne materiały 

źródłowe stanowiły przede wszystkim wykonany pre-screening oraz inwentaryzacja terenowa.   

Większość terenów objętych zmianą skupia się w centralnej części gminy. Znaczący udział 

powierzchniowy ma położony w południowo – wschodniej części gminy teren planowany pod 

lokalizację farmy wiatrowej. Obszary opracowania stanowią w przewadze grunty użytkowane 

rolniczo, z udziałem zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej oraz nieznacznym udziałem lasów. 

Teren przeznaczony pod turbiny wiatrowe obejmuje grunty orne położone poza terenami 

tworzącymi system przyrodniczy gminy, ale w bezpośrednim sąsiedztwie terenów o dominującej 

funkcji ekologicznej – kompleksu leśnego znajdującego się na południu gminy w odległości ok. 

0,6 km od najbliższej turbiny. W kompleksie leśnym znajduje się gniazdo 1 pary orlika 

krzykliwego. Ponadto teren wskazany pod lokalizację turbin wiatrowych sąsiaduje z doliną 

Henrykówki,  stanowiącą lokalny korytarz ekologiczny powiązany funkcjonalnie z regionalnym  

korytarzem rzeki Huczwy – szlakiem migracji sezonowych ptaków. W buforze do 8 km od 

obszaru przeznaczonego pod elektrownie wiatrowe znajdują się 4 gniazda orlików krzykliwych. 

Tereny przeznaczone pod farmę wiatrową są miejscem bytowania fauny typowo polnej oraz 

żerowiskiem ptaków szponiastych bytujących w otoczeniu. 

W granicach gminy Grabowiec występują następujące formy ochrony przyrody: 2 rezerwaty 

przyrody – Wygon Grabowiecki (ochrona kolonii susła perełkowanego) oraz Rogów (ochrona 

rzadkich gatunków kserotermicznych), obszary Natura 2000 - PLH060058 Dolina Wolicy 

(dominacja zbiorowisk łąkowych), PLH060027 Wygon Grabowiecki (dominacja pastwisk, 

obejmuje obszar występowania kolonii susła perełkowanego), PLH060062 Rogów (murawy 

kserotermiczne), Skierbieszowski Park Krajobrazowy (oddalony o ok. 10 km od terenu objętego 

zmianą planu), Grabowiecko-Skierbieszowski Obszar Chronionego Krajobrazu (oddalony o ok. 7 

km od przedmiotowego obszaru). Zachodni fragment terenu objętego planem wchodzi w granice 

proponowanego poszerzenia Grabowiecko-Skierbieszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 

Ponadto, ze względu na charakter zmiany studium w ramach której przewiduje się lokalizację 

turbin wiatrowych, przeanalizowano sąsiedztwo pod kątem występowania ostoi ptasich. W 

strefie wysokiego ryzyka środowiskowego – w odległości do 5 km, nie występują obszary 

                                                           

23
 Uchwała Nr XXVI/125/12 Rady Gminy Miączyn z dnia 7 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miączyn 
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specjalnej ochrony Natura 2000 oraz ostoje IBA. W strefie podwyższonego ryzyka (od 5 do 10 km 

od terenu inwestycji) położona jest częściowo ostoja IBA PL158 Mircze. W odległości od 10 do 20 

km w strefie umiarkowanego ryzyka środowiskowego mieści się OSO Ostoja Tyszowiecka 

PLB060011 (ok. 13,5 km), OSO Lasy Strzeleckie PLB060007  ( ok. 17,5 km), OSO Dolina Górnej 

Łabuńki PLB060013  (ok. 18,6 km),OSO Dolina Środkowego Bugu ( ok. 19 km).  

 

Obszary objęte zmianą studium położone są poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy 

o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2013, poz. 627), w tym obszarami Natura 

2000.  

Obszar gminy położony jest w granicach szczelinowo-porowego Głównego Zbiornika Wód 

Podziemnych Nr 407 Niecka Lubelska, który charakteryzuje się niską odpornością na infiltrację 

zanieczyszczeń antropogenicznych. Wody GZWP nr 407 wymagają szczególnej ochrony, ze 

względu na brak osadów izolujących piętra wodonośne od powierzchni terenu, co ma szczególne 

znaczenie ponieważ stanowią one główne źródło zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia. Z 

tego względu cały obszar gminy znajduje się w obrębie Obszaru Wysokiej Ochrony GZPW, gdzie 

obowiązują przepisy odrębne. 

W prognozie oceniono wpływ planowanych przeznaczeń w studium na poszczególne 

komponenty środowiska, a w szczególności ze względu na planowane wprowadzenie turbin 

wiatrowych, na awifaunę, chiropterofaunę, klimat akustyczny oraz krajobraz.  

Przewiduje się, że wprowadzenie projektowanego w zmianie Studium przeznaczenia terenu 

może mieć wpływ na środowisko przyrodnicze gminy. Możliwe jest oddziaływanie inwestycji na 

obszary, których przedmiotem ochrony są ptaki. Najbliższe ostoje ptaków i cenne obszary 

chronione, gdzie również mogą one występować znajdują się strefie od 10 do 20 km do 

projektowanej inwestycji. Jest to przede wszystkim Obszar Natura 2000 OSO Ostoja 

Tyszowiecka. Ponadto lokalizacja turbin wiatrowych znajduje się także w obrębie krajowego 

obszaru węzłowego sieci ekologicznej ECONET-PL - Obszar Zamojski (22 K). Nie przewiduje się 

istotnego negatywnego wpływu na cele ochrony najbliżej zlokalizowanych obszarów Natura 

2000 – PLH060027 Wygon Grabowiecki, PLH060062 Rogów, PLH060058 Dolina Wolicy.  

Na obecnym etapie wiedzy nie można jednoznacznie stwierdzić prawdopodobieństwa 

potencjalnych oddziaływań negatywnych  na ptaki i nietoperze (w szczególności na 1 parę 

gniazdującego w sąsiedztwie orlika bielika), na trasę migracji sezonowych.  Ze względu na 

prawdopodobieństwo kolizji można uznać, że będzie to oddziaływanie negatywne, bezpośrednie 

(kolizje), ponadlokalne (ze względu na możliwa kolizję z trasami przelotów ptaków i nietoperzy). 

Potencjalne oddziaływanie planowanej inwestycji może skutkować ograniczeniami 

przestrzennymi i funkcjonalnymi lub brakiem możliwości realizacji funkcji na następnych etapach 

procedur administracyjnych (decyzja o środowiskowych uwarunkowań realizacji 

przedsięwzięcia). Dlatego zasadne jest wykonanie terenowych badań ornitologicznych i 

chiropterologicznych. Na etapie dalszych procedur administracyjnych, po przeprowadzeniu 

badań terenowych: ornitologicznych i chiropterologicznych poziom kolizyjności nowych funkcji 

będzie rozpoznany oraz minimalizowany poprzez zastosowanie odpowiednich rozwiązań 

technologicznych.  Ocena potencjalnego oddziaływania farmy wiatrowej będzie możliwa po 

przeprowadzeniu monitoringu awifauny i chiropterofauny.  
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Na przedmiotowym terenie nie występują cenne zbiorowiska roślin ani gatunki chronione. 

Projekt zmiany Studium zakłada budowę elektrowni wiatrowych i biogazowni na terenach 

rolniczych. Nie przewiduje się znaczącego zmniejszenia obszarów upraw, ani niszczenia siedlisk.  

Projektowana inwestycja będzie wywierała dość istotny wpływ na krajobraz. Ze względu na 

rozmiary budowli staną się one dominantami w terenie. Ze względu na ukształtowanie terenu 

i lokalizacje turbin zasięg ich widoczności prawdopodobnie będzie bardzo rozległy. Wieże 

elektrowni mogą być widoczne z miejscowości oddalonych o kilka kilometrów od terenu gminy. 

Będą to oddziaływania pośrednie, zakłócające postrzeganie tradycyjnego krajobrazu. Ze względu 

na pośredni charakter oddziaływań oraz odwracalność (czas funkcjonowania farmy wiatrowej 

przewiduje się na okres 20-30 lat) nie istnieje prawdopodobieństwo znaczącego negatywnego 

oddziaływania. 

Projekt zmiany Studium prawidłowymi zapisami reguluje gospodarkę odpadami. Wprowadza 

odpowiednie ustalenia z zakresu ochrony akustycznej, emisji promieniowania 

elektromagnetycznego, zaopatrzenia w gaz, wodę i odprowadzania ścieków. 

Szczegółowe oddziaływanie elektrowni wiatrowej będzie ponadto oceniane na późniejszym 

etapie inwestycyjnym. Na obecnym etapie należy stwierdzić, iż w ustaleniach zmiany Studium 

zastosowane zostały zapisy mające na celu ograniczenie negatywnego wpływu projektowanej 

elektrowni wiatrowej na środowisko.  

Ustalenia projektu zmiany Studium są zgodne z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska, 

ustawy Prawo wodne, ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ustawy Prawo geologiczne 

i górnicze, ustawy o ochronie przyrody i innych ustaw oraz przepisów wykonawczych do tych 

ustaw, zawierających przepisy dotyczące ochrony środowiska.  

 

Projekt zmiany Studium określa podstawowe warunki zagospodarowania terenu, wynikające 

z potrzeb ochrony środowiska i gospodarowania zasobami przyrody. Uwzględnia obowiązek 

ochrony powierzchni ziemi, gleb, powietrza, wód podziemnych i powierzchniowych oraz 

potrzeby ochrony środowiska wynikające z polityki ekologicznej kraju, obowiązków określonych 

w ustawach szczegółowych regulujących problematykę ekologiczną oraz planu 

zagospodarowania przestrzennego województwa i programów ochrony środowiska na poziomie 

wojewódzkim, powiatowym i gminnym. 

 

18. Akty prawne uwzględnione w opracowaniu 

1. Uchwała nr XXXVIII/191/2010 Rady Gminy Grabowiec z dnia 19.08.2010 roku, w sprawie 

przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Grabowiec. 

2. Uchwała nr XXXVIII/193/2010 Rady Gminy Grabowiec z dnia 19.08.2010 roku, w sprawie 

przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Grabowiec. 
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3. Uchwała nr XXXIX/200/2010 Rady Gminy Grabowiec z dnia 25.10.2010 roku, w sprawie 

przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Grabowiec. 

4. Uchwała nr IV/13/2011 Rady Gminy Grabowiec z dnia 17.02.2011 roku, w sprawie 

przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Grabowiec. 

5. Uchwała nr XI/69/2012 Rady Gminy Grabowiec z dnia 02.02.2012 roku, w sprawie 

przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Grabowiec. 

6. Uchwała nr XIV/78/2012 Rady Gminy Grabowiec z dnia 12.04.2012 roku, w sprawie 

przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Grabowiec. 

7. Uchwała nr XVIII/96/2012 Rady Gminy Grabowiec z dnia 16.08.2012 roku, w sprawie 

przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Grabowiec. 

8. Uchwała nr XIX/109/2012 Rady Gminy Grabowiec z dnia 28.09.2012 roku, w sprawie 

przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Grabowiec. 

9. Uchwała nr XX/91/2000 Rady gminy w Grabowcu z dnia 15 listopada 2000 roku, 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Grabowiec. 

10. Uchwałą nr XIII/65/07 Rady gminy w Grabowcu z dnia 6 grudnia 2007 roku, w sprawie 

przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Grabowiec. 

11. Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2007 r. nr 147, 

poz. 1033), 

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

13. (Dz. U. z 2012 r., poz. 391, j.t.), 

14. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r. nr 151, poz. 1220, 

ze zm.), 

15. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 j.t.),  

16. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 

z 2003 r. nr 162, poz. 1568, ze zm.), 

17. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. nr 185, poz. 1243, j.t.), 

18. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. nr 25, poz.  

150, ze zm.), 

19. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

z 2012 r., poz. 647, j.t.), 

20. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. nr 12, poz. 59 j.t..), 

21. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. 

nr 121, poz. 1266, j.t.), 

22. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227, ze zm.), 
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23. Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych 

zasobów naturalnych kraju (Dz. U. z 2001 r. nr 97, poz. 1051, ze zm.), 

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

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. nr 123, poz. 858, j.t.), 

25. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. nr 89, poz.625, 

ze zm.), 

26. Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. nr 133, poz. 849, ze 

zm.). 

27. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2011, nr 163, 

poz. 981, ze zm.), 

28. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości 

substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu 

go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej 

awarii przemysłowej (Dz. U. 2002 nr 58 poz. 535, ze zm.), 

29. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 20 czerwca 2007r. w sprawie informacji 

dotyczących ruchów masowych ziemi (Dz. U. 2007 nr 121 poz. 840), 

30. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zakresu 

i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych 

w środowisku (Dz. U. 2007 nr 221 poz. 1645), 

31. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2012 

nr 0 poz. 1109), 

32. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2006 r. nr 137 

poz. 984 ze zm.), 

33. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 24 marca 2012 r. w sprawie poziomów niektórych 

substancji w powietrzu (Dz. U. 2012.1031),  

34. Rozporządzenie Wojewody Lubelskiego z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie Grabowiecko-

Strzeleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego nr 69, 

poz. 1288), 

35. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych 

awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska 

(Dz. U. 2003 nr 5 poz. 58). 

36. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej roślin (Dz. U. z 2012 r., poz. 81), 

37. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów 

jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. z 2002 r. nr 165, poz. 1359), 

38. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. nr 213, poz. 1397), 

39. Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 października 1965 roku 

w sprawie uznania za rezerwat przyrody (MP nr 65, poz. 373), 

40. Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 

11 grudnia 1995 roku w sprawie uznania za rezerwat przyrody (MP nr 5, poz. 62). 
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41. Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. 

ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej. 

42. Dyrektywa 2008/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2008 r. 

zmieniająca dyrektywę 2000/60/WE ustanawiającą ramy wspólnotowego działania 

w dziedzinie polityki wodnej, w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych 

Komisji. 

43. Dyrektywa 2008/105/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. 

w sprawie środowiskowych norm jakości w dziedzinie polityki wodnej, zmieniająca 

i w następstwie uchylająca dyrektywy Rady 82/176/EWG, 83/513/EWG, 84/156/EWG, 

84/491/EWG i 86/280/EWG oraz zmieniająca dyrektywę 2000/60/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady. 

44. Dyrektywa 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. 

w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania 

szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu. 

45. Dyrektywa 2001/42/WE w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na 

środowisko. 

46. Dyrektywa 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre 

przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko. 

47. Dyrektywa Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony naturalnych siedlisk oraz dzikich 

zwierząt i roślin. 

48. Dyrektywa 2009/147/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 30 listopada 2009 r. 

w sprawie ochrony dzikiego ptactwa. 

49. Dyrektywa 2009/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. 

w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. 

50. Konwencji Berneńskiej o ochronie dzikiej fauny i flory europejskiej oraz siedlisk. 

51. Konwencja o różnorodności biologicznej z 1992r. 

52. Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt - Bonn 1979 r. 

53. Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, 

zwłaszcza, jako środowisko życiowe ptactwa wodnego – Ramsar 1971. 

54. Europejska Konwencja Krajobrazowa, Florencja 2000. 

55. Konwencja o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście, transgranicznym 

z 1991r. (Konwencja z Espoo). 

56. Porozumienie o ochronie populacji europejskich nietoperzy (EUROBATS), 2008. 

19. Materiały źródłowe wykorzystane przy sporządzaniu prognozy 

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu o następujące materiały źródłowe: 

Dokumenty i opracowania 

1. Opracowanie ekofizjograficzne zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Grabowiec, BUDPLAN Sp. z o.o., Warszawa 

2013 r.  

2. Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Grabowiec, BUDPLAN Sp. z o.o., Warszawa 2013 r.,  (projekt) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008L0032:PL:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008L0032:PL:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008L0032:PL:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008L0032:PL:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:348:0084:01:PL:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:348:0084:01:PL:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:348:0084:01:PL:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:348:0084:01:PL:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:348:0084:01:PL:HTML
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3. Maciejewska M. i in., Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Grabowiec, Grabowiec 1999 – 2000 r.,  

4. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Grabowiec, uchwała Rady 

Gminy Grabowiec nr III/21/02 z dnia 31 grudnia 2002 r.,  

5. Program Ochrony Środowiska Województwa Lubelskiego na lata 2012-2015 

z perspektywą do roku 2019, ARKADIS Sp. z o.o., Lublin 2012 r., 

6. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Ochrony Środowiska 

Województwa Lubelskiego na lata 2012-2015 z perspektywa do roku 2019, ARKADIS 

Sp. z o.o., Lublin 2012 r., 

7. Szyszkowski P. i in. Plan gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2017. Zarząd 

Województwa Lubelskiego. Lublin 2012 r. 

8. Raport o Stanie Środowiska Województwa Lubelskiego w 2011 roku, WIOŚ, Lublin 

2012 r., 

9. Wojewódzki Program Rozwoju Alternatywnych Źródeł Energii dla Województwa 

Lubelskiego, Biuro Planowania Przestrzennego w Lublinie, Lublin 2006 r., 

10. Michalczuk W. i in., Przestrzenne aspekty lokalizacji energetyki wiatrowej 

w Województwie Lubelskim, Biuro Planowania Przestrzennego w Lublinie, Lublin 2009 r., 

11. Sadło R., Elektrownie wiatrowe w Polsce, Lublin 2010 r., 

12. Energia ze źródeł odnawialnych w 2011 r., GUS, Warszawa 2012 r.,  

13. Chylarecki P., Pasławska A., Wytyczne w zakresie oddziaływania elektrowni wiatrowych 

na ptaki. Szczecin 2008 r., 

14. Kepel A., Ciechanowski M., Jaros R., Wytyczne dotyczące oddziaływania elektrowni 

wiatrowych na nietoperze - Projekt, GDOŚ, Warszawa 2011 r.,  

15. Tymczasowe wytyczne dotyczące oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na 

nietoperze (wersja II), Porozumienie Dla Ochrony Nietoperzy, 2009 r. 

16. Stryjecki M., Mielniczuk K., Wytyczne w zakresie prognozowania oddziaływań na 

środowisko farm wiatrowych, GDOŚ, Warszawa 2011 r., 

17. Pre-screening wykonany dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej 

w rejonie wsi Zaborce i Horyszów, CDM Warszawa wrzesień 2011r., 

18. Wstępna ocena projektu inwestycyjnego, z punktu widzenia możliwości wystąpienia 

znaczących negatywnych oddziaływań farmy wiatrowej na chioropterofaunę – raport ze 

screeningu. BFA Consulting Group, Wrocław 2012 r., 

19. Wstępna ocena projektu inwestycyjnego, z punktu widzenia możliwości wystąpienia 

znaczących negatywnych oddziaływań farmy wiatrowej na ornitofaunę – raport ze 

screeningu. BFA Consulting Group, Wrocław 2012 

20. Uwarunkowania lokalizacyjne i proces inwestycyjny budowy biogazowni rolniczych 

w województwie Lubelskim – wydanie trzecie zaktualizowane, Biuro Planowania 

Przestrzennego w Lublinie, Lublin 2010 r., 

21. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, KZGW, Warszawa 2011 r.,  

22. Herbich P. (red.). Metodyka wyznaczania obszarów ochronnych głównych zbiorników 

wód podziemnych dla potrzeb planowania i gospodarowania wodami w obszarach 

dorzeczy. 2009 r.,  

23. Zagrożenia okresowe występujące w Polsce, Wydział analiz i prognoz, Rządowe Centrum 

Bezpieczeństwa, 2010 r.,  

24. Koncepcja krajowej sieci ekologicznej ECONET-POLSKA. Fundacja IUNG, 1995. 
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25. Liro A. (red.). Strategia wdrażania krajowej sieci ekologicznej ECONET-Polska. Fundacja 

IUCN Poland. Warszawa 1998. 

26. Krogulec E., Wierchowiec J. Objaśnienia do mapy geologiczno-gospodarczej Polski. 

Arkusz Wojsławice (827). Warszawa 2005 r., 

27. Krogulec E., Wierchowiec J. Objaśnienia do mapy geologiczno-gospodarczej Polski. 

Arkusz Zamość (862). Warszawa 2005 r., 

28. Dominiak S., Będkowski Z., Objaśnienia do mapy geologiczno-gospodarczej Polski. Arkusz 

Grabowiec (863). Warszawa 2005 r., 

29. Lorenc H. Atlas klimatu Polski. Instytut mataorologii i Gospodarki Wodnej. 

Warszawa 2005 r., 

30. Kondracki J. Geografia regionalna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN. 

Warszawa 2009 r., 

31. Matuszkiewicz J. Regionalizacja geobotaniczna Polski. IGiPZ. Warszawa 2008 r., 

32. Matuszkiewicz W. Potencjalna roślinność Polski. PWN. Warszawa 2008 r,. 

33. Nowicki Z. Jednolite części wód podziemnych w Polsce. Charakterystyka geologiczna 

i hydrologiczna. Państwowa Służba Hydrologiczna. 

34. Raport dla Obszaru Dorzecza Wisły z realizacji art. 5 i 6, zał. II, III, IV Ramowej Dyrektywy 

Wodnej 2000/60/WE. Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2005 r., 

35. Standardowy formularz danych dla obszarów specjalnej ochrony (OSO), dla obszarów 

spełniających kryteria obszarów o znaczeniu wspólnotowym (OZW) oraz dla specjalnych 

obszarów ochrony (SOO). Obszary: Dolina Wolicy, Rogów, Wygon Grabowiecki. 

36. Majka – Smuszkiewicz A. i in., Program Ochrony Środowiska dla gminy Grabowiec, EKO-

GEO Pracownia Geologii i Ochrony Środowiska w Lublinie, Grabowiec 2004 r., 

37. Strategia rozwoju gminy Grabowiec 2009 – 2013 r., Grabowiec 2008 r.  

38. Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na  lata 2006-2020. Zarząd Województwa 
Lubelskiego, 2005  r.  

39. Wojewódzki Program rozwoju alternatywnych źródeł energii dla województwa 
lubelskiego, Biuro Planowania Przestrzennego w Lublinie, Lublin 2006 r., 
 

 

Materiały kartograficzne 

- Mapa geologiczno-gospodarcza Polski – 0827 - Wojsławice, PIG 

- Mapa geologiczno-gospodarcza Polski – 0862 - Zamość, PIG. 

- Mapa geologiczno-gospodarcza Polski – 0863 - Grabowiec, PIG. 

- Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski – 0827 - Wojsławice, PIG 

- Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski – 0862 - Zamość, PIG. 

- Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski – 0863 - Grabowiec, PIG. 

- Mapa topograficzna, skala 1: 10 000 – CODGIK. 

- Mapa gospodarcza lasu 1:5 000 (Bereść, Grabowiec, Bronisławka, Wierzbica, 

Grabowiec) – materiały gminne. 

- Przeglądowa mapa osuwisk i obszarów predysponowanych do występowania 

ruchów masowych w województwie lubelskim, PIG 
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Witryny internetowe 

- http://geoportal.gov.pl 

- http://www.grabowiec.pl 

- http://www.miaczyn.pl 

- http://ikar2.pgi.gov.pl 

- http://pgi.gov.pl 

- http://natura2000.gdos.gov.pl 

- http://oddzialywaniawiatrakow.pl 

- http://baza.bociany.pl 

- http://www.kzgw.gov.pl 

- www.neostar.com.pl 


