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1 WPROWADZENIE

   Obszar opracowania obejmuje teren miasta Lublin w jego administracyjnych granicach.
Prognoza ma na celu określenie charakteru prawdopodobnych skutków i oddziaływań na środowisko

przyrodniczo-kulturowe, które mogą być spowodowane realizacją zalecanych lub dopuszczonych przez Studium
uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin kierunków polityki  przestrzennej
tego terenu. Zgodnie z art. 51 ust. 2 ww. ustawy z dnia 3 października 2008 r.  Prognoza w szczególności
określa, analizuje i ocenia przewidywane znaczące oddziaływania na środowisko w tym m.in. na różnorodność
biologiczną,  zwierzęta,  rośliny,  wodę,  powierzchnię  ziemi,  krajobraz,  zasoby  naturalne,  a  także  system
przyrodniczy miasta i powiązania przyrodnicze obszaru oraz prawne formy ochrony przyrody. 

 Prognoza zawiera też kluczowe zmiany projektu Studium wprowadzone na etapie rozpatrywania uwag,
które  wpłynęły  po  wyłożeniu  dokumentu  do  wglądu  publicznego  i  jakie  miały  wpływ  na  treść  prognozy.
Generalnie zmiany dotyczą głównie terenów zabudowanych i polegają na ograniczeniu lub dopuszczeniu funkcji
towarzyszącej  w  terenach  wyznaczonych  już  w  Studium  do  urbanizacji  na  etapie  pierwszych  uzgodnień
i opiniowania.  W większości  przypadków jest  to  zmiana  intensywności  zabudowy,  a  przypadki  poszerzenia
zasięgu dotychczas wyznaczonej zabudowy, na tereny niezurbanizowane nie należą do częstych i znaczących
przypadków.  Uwagi   dotyczące wprowadzenia  zabudowy w tereny zielone (ESOCH,  projektowane obszary
chronione i in.) zostały w większości rozpatrzone negatywnie, a zmiany w tym zakresie (w zasięgu terenów
zielonych, czy generalnie przebiegu, niejednokrotnie odtwarzanych i wzmacnianych elementów przyrodniczego
systemu miasta) dotyczą jedynie niewielkich modyfikacji.

 Podstawę prawną Prognozy oddziaływania na środowisko stanowi:
• Ustawa  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 (Dz. U. z 2017 r., poz.
1408);
• Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  27 marca 2003 r.  (Dz.  U.  z  2017,  poz.
1073).
             Dokumentami w powiązaniu, z którymi została sporządzona Prognoza były: 
• Uzgodnienie zakresu prognozy z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Lublinie (pismo z dnia
20.09.2010r.,znak pisma: RDOŚ-06-WOOŚ-7041-240-072/10/kko);
• Uzgodnienie  zakresu  prognozy  z  Państwowym  Powiatowym  Inspektorem  Sanitarnym  w Lublinie  (pismo
z dnia 5.10.2010r., znak pisma: NZ-700/26/10);
•  Uchwała Nr 1075/XLIII/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 24 czerwca 2010 r.  w sprawie przystąpienia do
sporządzenia  nowej  edycji  Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  Miasta
Lublin;
• Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin (projekt) - Lublin 2015;
• Ekofizjografia  podstawowa do Studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania  przestrzennego dla
miasta Lublin, Piotr Sempliński, Anna Giezek, Hanna Bieniaszkiewicz - Lublin 2009;
• Aneks  do  ekofizjografii  podstawowa  do  Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania
przestrzennego dla miasta Lublin, Cuch J. - Lublin 2015;
• Inwentaryzacja przyrodnicza miasta Lublin, pod kier. T. J. Chmielewskiego, 1998, Lublin;
• Ekofizjografia problemowa dla terenu Górek Czechowskich w Lublinie, Czopek J.M. - Lublin 2011;
• Inwentaryzacja fauny i flory (wraz z grzybami i porostami) w rejonie Górek Czechowskich z uwzględnieniem
najbliższego sąsiedztwa,  dr hab. Danuta Urban, dr Hanna Wójciak, dr Krzysztof Pałka -  Lublin 2011;
• Aneks do ekofizjografii problemowej rejonu  Górek Czechowskich, Anna Giezek -  Lublin 2014;
• Plan gospodarki odpadami, MIOŚ UM – Lublin 2004;
• Program ochrony  powietrza  miasta  Lublina,  ATMOTERM,  opracowanie  pod kier.  dr  Wojciecha  Rogali  –
Opole 2008;
• Program ochrony przed hałasem dla miasta Lublina, ECO Studium - Opole 2008;
• Program ochrony powietrza dla strefy - Aglomeracja Lubelska (Aktualizacja) – Lublin 2013;
•  Program ochrony  powietrza  dla  strefy  -  aglomeracja  lubelska  ze  względu  na  przekroczenie   poziomu
docelowego benzo(a)pirenu – Lublin 2016;
• Aktualizacja  „Programu  ochrony  powietrza  dla  strefy  lubelskiej  ze  względu  na  przekroczenie  poziomu
dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 z uwzględnieniem pyłu PM2,5” - Lublin 2016;
• Mapa akustyczna dla miasta Lublina , SGS EKO-PROJEKT Sp. z o. o. 2012;
• Mapa akustyczna miasta Lublina (InterEWID - Geo Portal Wewnętrzny) z 2017r.;
• Raport o stanie środowiska województwa lubelskiego w 2015 r, WIOŚ - Lublin 2016;
• Ocena jakości powietrza w województwie lubelskim za 2015 r., WIOŚ – Lublin 2016;
• Ocena jakości powietrza w województwie lubelskim za 2016 r., WIOŚ – Lublin 2017;
• Stan jednolitych części wód powierzchniowych badanych w latach 2010-2015 - Lublin 2016;
• Ocena możliwości lokalizacji grzebowiska dla zwierząt w Lublinie – Lublin 2014;
• Ocena możliwości lokalizacji grzebowiska dla zwierząt w Lublinie, Demczuk P., Chmiel S. – Lublin 2014
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• PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH dla  określenia  warunków hydrogeologicznych w rejonie  cmentarza
komunalnego przy ul. Droga Męczenników Majdanka w Lublinie. Lokalizacja: obszar pomiędzy ulicami Droga
Męczenników  Majdanka  i  Wyzwolenia,  Lublin  -  Przedsiębiorstwo  Geologiczne  „POLGEOL”  S.A.  -  Lublin,
czerwiec 2009;
• DOKUMENTACJA HYDROGEOLOGICZNA,  określająca  warunki  hydrogeologiczne  w  rejonie  cmentarza
komunalnego przy ul. Droga Męczenników Majdanka w Lublinie, Lokalizacja: obszar pomiędzy ulicami Droga
Męczenników  Majdanka  i  Wyzwolenia,  Lublin  -  Przedsiębiorstwo  Geologiczne  „POLGEOL”  S.A.  -  Lublin,
wrzesień 2009;
• PROGRAM DZIAŁAŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH ujęcie wody Dziesiąta przed teoretycznie możliwym
szkodliwym wpływem cmentarza  komunalnego  przy  ul.  Droga  Męczenników  Majdanka  w  Lublinie  -
Przedsiębiorstwo Geologiczne „POLGEOL” S.A. - Lublin, marzec 2010;
• Sprawozdanie z  monitoringu wód podziemnych prowadzonego w rejonie  cmentarza komunalnego
przy ul. Droga Męczenników Majdanka w Lublinie w 2015 r. (i 2016 r), Wilgat J., Polgeol - Lublin 2015;
• Sprawozdanie z  monitoringu wód podziemnych prowadzonego w rejonie  cmentarza komunalnego
przy ul. Droga Męczenników Majdanka w Lublinie w 2016 r. (i 2016 r), Wilgat J., Polgeol - Lublin 2016;
• Opinia geotechniczna określająca warunki geotechniczne i ocene przydatności podłoża gruntowego
pod  rozbudowę  cmentarza  komunalnego  w  Lublinie  (Lokalizacja  Lublin,  ul.Droga  Męczenników
Majdanka), Geowiert, Polgeol, Wilgat. J, Zalewski G, Woś E., Lublin 2015;
• Dokumentacja  geotechniczna  (Obiekt;  Cmentarz  Komunalny,  Miejscowość:  Lublin  ul.Poligonowa),
Zawisza R., Falkiewicz M., Dalmata A. (wraz z opinia z 21.12.2009 r.) - Lublin 2009;
• Dokumentacja  geotechniczna  dla  rozpoznania  warunków  gruntowo-wodnych  potwierdzająca
możliwość lokalizacji  grzebowiska w rejonie ul.Poligonowej w Lublinie,  Stec J.,  GEOWIERT - Lublin,
2015;
• Dokumentacja  geotechniczna  dla  rozpoznania  warunków  gruntowo-wodnych  potwierdzająca
możliwość lokalizacji grzebowiska w rej.ul.Pliszczyńskiej w Lublinie, Stec J., GEOWIERT - Lublin, 2015; 
• Dokumentacja  geotechniczna  dla  rozpoznania  warunków  gruntowo-wodnych  potwierdzająca
możliwość powiększenia cmentarza przy ul.Bełżyckiej w Lublinie, Stec J., GEOWIERT - Lublin, 2015;
• Dokumentacja  geotechniczna  dla  rozpoznania  warunków  gruntowo-wodnych  potwierdzająca
możliwość powiększenia cmentarza przy ul.Głuskiej w Lublinie, Stec J., GEOWIERT - Lublin, 2015; 
• Program ochrony środowiska województwa lubelskiego  na lata 2012-2015 z perspektywa do roku 2018 -
Lublin 2012;
• Program gospodarki wodnej województwa lubelskiego – Lublin 2003;
• Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego – Lublin
2002 (Uchwała nr XLV/597/02 sejmiku województwa lubelskiego z dnia 29 lipca 2002 r. w sprawie uchwalenia
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego województwa Lubelskiego);
• Plan  Zagospodarowania  Przestrzennego  Województwa  Lubelskiego  (Uchwała  nr  XI/162/2015  Sejmiku
Województwa Lubelskiego z dnia 30 października 2015 r.).

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o Studium, rozumie się przez to Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin i analogicznie przez określenie Prognoza rozumie
się  Prognozę  oddziaływania  na  środowisko zapisów Studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Lublin. 
 

2  OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA  PROJEKTOWANEGO  DOKUMENTU  –  JEGO  CELE  I POWIĄZANIE
Z INNYMI DOKUMENTAMI

Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Lublin  ma  na  celu
określenie rozwojowych wizji Lublina, kształtowanie polityki rozwoju miasta zapewniającej jak najlepsze warunki
życia,  umożliwienie  rozwoju  gospodarczego  w  myśl  zasad  zrównoważonego  rozwoju  i  zachowania  ładu
przestrzennego, ochrony, wzmocnienia i wzbogacenia środowiska przyrodniczego i kulturowego Lublina oraz
koordynacji  i  zapewnienia  spójności  planów  miejscowych.  Nowa  edycja  Studium  została  opracowana
z zachowaniem zasady ciągłości planistycznej w relacji (i nawiązaniu) do Studium wcześniej obowiązującego
oraz archiwalnych i aktualnych planów miejscowych, przy uwzględnieniu obecnego stanu zagospodarowania
przestrzennego oraz podjętych decyzji  inwestycyjnych. Treści zawarte w Studium dzielą się na dwie części:
Uwarunkowania i Kierunki zagospodarowania przestrzennego.

 Na  rysunku  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Lublin wprowadza  się
następujące grupy oznaczeń:
• ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE
• Ekologiczny System Obszarów Chronionych,
• łączniki ekologiczne,
• rzeki, cieki, wody otwarte,
• zieleń nadrzeczna im łąkowa,
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• lasy,
• lasy ochronne,
• park leśny,
• wydmy śródleśne wskazane do ochronny,
• tereny o spadkach powyżej 15%,
• doliny rzeczne,
• suche doliny,
• pomnik przyrody,
• rezerwat przyrody,
• ogród botaniczny (OB),
• Obszar Natura 2000,
• istniejące Obszary Chronionego Krajobrazu: OCK1 – Czerniejowski; OCK2 – Dolina Ciemięgi,
• użytki ekologiczne,
• zespoły przyrodniczo-krajobrazowe,
• poziom wód gruntowych na głębokości 2m p.p.t.,
• granica obszaru/terenu górniczego,
• złoża,
• strefa 30 metrów od ściany lasu – wyłączona z zabudowy.

• ŚRODOWISKO KULTUROWE
• granice Pomnika Historii „Lublin – historyczny zespół architektoniczno-urbanistyczny”,
• Pomnik Zagłady na Majdanku / strefa ochronna Pomnika Zagłady,
• obszary w Gminnej Ewidencji Zabytków, w Rejestrze Zabytków Woj.Lubelskiego,
• obiekty w Gminnej Ewidencji Zabytków, w Rejestrze Zabytków Woj.Lubelskiego,
• obiekty w Gminnej Ewidencji Zabytków, w Woj.Ewidencji Zabytków,
• obszary  i  obiekty  w  Gminnej  Ewidencji  Zabytków  (nie  ujęte  w  Rejestrze  oraz  Wojewódzkiej  Ewidencji
Zabytków),
• stanowiska archeologiczne,
• obiekty wpisane na Listę Dziedzictwa Europejskiego,
• Park etnograficzny (skansen),
• Strefa Ochrony widoków (SOW) - obszar bezwzględnej ochrony ekspozycji.

• STRUKTURA TERENU – OSADNICTWO
• obszar funkcjonalnego śródmieścia – centrum miasta,
• tereny zabudowy śródmiejskiej,
• teren zabudowy wielorodzinnej,
• teren zabudowy wielorodzinnej / usługowej,
• teren zabudowy wielorodzinnej / jednorodzinnej,
• teren zabudowy jednorodzinnej,
• teren zabudowy jednorodzinnej / usługowej,
• teren zabudowy jednorodzinnej o niskiej intensywności,
• teren zabudowy jednorodzinnej rezydencjonalnej,
• tereny zabudowy zagrodowej,
• tereny usługowe,
• tereny obiektów handlowych wielkopowierzchniowych – rejony lokalizacji,
• tereny usług sportu i rekreacji (US) / turystyki (UT),
• tereny usług oświaty (UO) / nauki (UN),
• tereny usług w zieleni,
• tereny zieleni z pojedynczymi obiektami usługowymi,
• tereny aktywności gospodarczej: przemysłowe, bazy, składy, magazyny / usługowe,
• tereny aktywności gospodarczej: przemysłowe, bazy, składy, magazyny,
• tereny infrastruktury,
• zieleń o charakterze publicznym: parkowa, dolinna, izolacyjna, zieleńce, skwery,
• cmentarze:  ZC – cmentarze czynne ze strefami ochrony sanitarnej,  ZCn – cmentarze nieczynne / ZCg -
grzebowisko dla zwierząt ze strefą ochrony sanitarnej,
• zieleń urządzona związana z wypoczynkowymi i  rekreacyjnymi potrzebami społeczeństwa (w tym ogrody
działkowe),
• ogrody działkowe,
• przestrzenie otwarte – rolnicze, wypoczynkowe, nieużytki, zieleń nieurządzona,
• główne aleje miejskie, aleje z najcenniejszym drzewostanem,
• specjalna strefa ekonomiczna.
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• STRUKTURA TERENU – KOMUNIKACJA
• droga ekspresowa (obwodnica),
• drogi główne ruchu przyspieszonego,
• drogi główne,
• drogi zbiorcze,
• tereny  obsługi  komunikacji  samochodowej  (dworce,  przysmaki,  parkingi  i  inne  o  funkcjach  związanych
z obsługą komunikacji),
• zintegrowany dworzec komunikacyjny,
• tereny kolejowe,
• teren lotniska,
• powierzchnie ograniczające wysokość zabudowy i obiektów naturalnych w rejonie lotniska.

• INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, OBRONNOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
• ujęcia wody (komunalne, komunalne nieczynne),
• stacje wodociągowe,
• oczyszczalnie ścieków komunalnych,
• główna stacja zasilania (GSZ),
• główny punkt zasilania (GPZ),
• linie napowietrzne wysokiego napięcia 400kV,
• linie napowietrzne wysokiego napięcia 220kV,
• linie napowietrzne wysokiego napięcia 110kV,
• odnawialne źródła energii (OZE) – wybrane,
• elektrociepłownie,
• stacje redukcyjne gazu (I-go stopnia),
• gazociągi wysokoprężne,
• gazociągi kopalniane wysokoprężne,
• obiekty, które mogą spowodować nadzwyczajne zagrożenie dla środowiska, w tym zakłady pracy szczególnie
niebezpieczne pod względem pożarowym i wybuchowym,
• otwory wiertnicze (odwierty),
• trasy przewozu materiałów niebezpiecznych,
• obszary szczególnego zagrożenia powodzią,
• obszar narażony na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego,
• zasięg fali awaryjnej,
• tereny zamknięte i ich strefy ochronne,
• tereny zamknięte w resorcie obrony narodowej,
• tereny specjalne (obronności, bezpieczeństwa publicznego).

Ilościowe  zmiany  w  użytkowaniu  i  przeznaczeniu  terenów,  jakie  wnosiła  pierwotna  wersja  (etap  I
uzgodnień) projektowanego dokumentu przedstawione są w poniższej tabeli prezentującej procent powierzchni
poszczególnych  rodzajów  terenu  obecnie  (Uwarunkowania)  i  po  realizacji  wytyczonej  w  Studium  polityki
przestrzennej miasta (Kierunki):

UŻYTKOWANIE/ PRZEZNACZENIE TERENÓW
UWARUNKOWANIA KIERUNKI

% powierzchni Lublina % powierzchni Lublina

RZEKI, CIEKI ZBIORNIKI, WODY OTWARTE 2,39 2,55

ŁĄKI, ZIELEŃ NADRZECZNA 2,58 4,88

LASY 11,40 11,53

POMNIK ZAGŁADY WRAZ ZE STREFĄ OCHRONNĄ 0,69 0,69

TERENY ZABUDOWY ŚRÓDMIEJSKIEJ 0,52 1,43

TERENY ZABUDOWY WIELORODZINNEJ 6,93 10,92

TERENY ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ 9,00 18,06

TERENY ZABUDOWY ZAGRODOWEJ 1,49 0,32

TERENY USŁUG SPORTU I REKREACJI 1,01 1,39

TERENY USŁUG OŚWIATY 1,27 1,32

TERENY USŁUG NAUKI 0,64 0,82

TERENY USŁUG:HANDEL, RZEMIOSŁO, ADMINISTRACJA, KULTURA 4,88 5,74

TERENY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ, USŁUGOWE, PRZEMYSŁOWE, BAZY, 
SKŁADY, MAGAZYNY

5,25 10,32
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TERENY INFRASTRUKTURY 0,82 0,79

ZIELEŃ O CHARAKTERZE PUBLICZNYM, PARKI, ZIELEŃCE, SKWERY 2,42 8,23

CMENTARZE/GRZEBOWISKA 0,65 1,18

OGRODY DZIAŁKOWE 2,89 2,91

PRZESTRZENIE OTWARTE – ROLNICZE, WYPOCZYNKOWE, NIEUŻYTKI, ZIELEŃ 
NIEURZĄDZONA

35,87 8,33

DROGI (UWARUNKOWANIA KLASY OD GP DO L, KIERUNKI KLASY OD GP DO Z) 6,32 5,55

TERENY OBSŁUGI KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ 0,70 0,47

TERENY KOLEJOWE 1,58 1,99

TERENY SPECJALNE 0,70 0,58

Tab. Użytkowanie i przeznaczenie terenów – opracowała Jadwiga Wojciechowska-Bartnik.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin sporządzone
zostało w  powiązaniu z  szeregiem  ustaw  i  aktów  wykonawczych,  dokumentów  o  znaczeniu  lokalnym,
krajowym  i  ponadlokalnym  oraz  z  opracowaniami  branżowymi,  a  także  materiałami  kartograficznymi,
dokumentami HTML i innymi publikacjami, których spis, w liczbie blisko 200 pozycji zamieszczono na końcu
tekstu Kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublina.

3 METODY STOSOWANE PRZY SPORZĄDZANIU PROGNOZY

Przy sporządzaniu Prognozy zastosowano metody opisowe, analizy jakościowe wykorzystujące dostępne
wskaźniki  stanu  środowiska  oraz  identyfikacje  i  wartościowanie  skutków  przewidywanych  zmian
w środowisku.  Prace prognostyczne polegały na przeprowadzeniu studiów dokumentów charakteryzujących
strukturę przyrodniczą terenu miasta (stan istniejący i dotychczasowe przekształcenia środowiska) oraz analizy
istniejących i projektowanych inwestycji w obszarze Studium i jego sąsiedztwie. Materiały źródłowe, w oparciu
o  które  sporządzono  Prognozę  wymienione  zostały  w  wykazie  materiałów,  zamieszczonym  na  końcu
opracowania (rozdz.  15).  Zakres prac nad Prognozą został  dostosowany do charakteru,  specyfiki  i  precyzji
zapisów  Studium,  a  ocenę  przeprowadzono  kompleksowo  dla  jednego  wariantu  planistycznego
zaproponowanego przez zespół projektowy. Dodać tu trzeba, że ponieważ na etapie sporządzania Studium nie
określone są konkretne realizacyjne rozwiązania technologiczne, Prognoza ma jedynie charakter jakościowy.

4 PRZEWIDYWANE METODY ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI POSTANOWIEŃ DOKUMENTU

Zgodnie  z  art.  55 ust.  5  ustawy o udostępnianiu  informacji  o  środowisku i  jego  ochronie,  udziale
społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko  mówi,  że  organ
opracowujący  projekt  dokumentu,  jest  zobowiązany  prowadzić  monitoring  skutków  realizacji  postanowień
przyjętego  dokumentu  w  zakresie  oddziaływania  na  środowisko,  zgodnie  z  częstotliwością  i  metodami,
o których mowa w ust. 3 pkt 5. Monitoring skutków realizacji postanowień przyjętego dokumentu w zakresie
oddziaływania  na środowisko może polegać np.  na analizie  i  ocenie  stanu poszczególnych komponentów
środowiska w oparciu o wyniki pomiarów uzyskanych w ramach państwowego monitoringu środowiska (o ile
analizy i oceny stanu poszczególnych komponentów środowiska oparte na wynikach pomiarów uzyskanych
w ramach państwowego monitoringu środowiska odnoszą się do obszaru objętego projektem Studium) lub
w ramach indywidualnych zamówień oraz na kontroli i ocenie zgodności wyposażenia terenu w infrastrukturę
techniczną z zapisami przyjętego dokumentu.

Jak mówi art. 32 ustawy z dnia 23 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
mówi,  że  organ  sporządzający  dokument  planistyczny  (tu  Studium)  dokonuje  analizy  zmian
w  zagospodarowaniu  przestrzennym  miasta  (w  tym  skutków  realizacji  postanowień  projektowanego
dokumentu). Do metod analizy skutków realizacji postanowień Studium należeć może:
 prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 rejestrowanie wniosków o zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nierolnicze i nieleśne bądź zmiany
funkcji terenu;
 ocenę zgodności wydanych decyzji i pozwoleń budowlanych z projektem;
 ocena i aktualizacja form ochrony przyrody i najcenniejszych siedlisk przyrodniczych;
 oceny  rozwoju  gospodarczego  (przedsiębiorczości,  rozwoju  budownictwa,  przemian  struktury  agrarnej,
powierzchni urządzonych terenów zieleni).

Zgodnie z art. 25 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. oraz w celu uniknięcia
powielania monitorowania w myśl zasady Dyrektywy 2001/42/WE w sprawie oceny wpływu niektórych planów
i programów na środowisko wpływ zapisów projektu tegoż Studium na środowisko przyrodnicze w zakresie:
jakości poszczególnych elementów przyrodniczych, dotrzymywaniu standardów jakości środowiska, obszarach
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występowania  przekroczeń,  występujących  zmianach  jakości  elementów przyrodniczych  i przyczynach  tych
zmian kontrolowany będzie w ramach systemu Państwowego Monitoringu Środowiska. Wyniki prowadzonego
monitoringu  prezentowane  będą  corocznie  w  Raportach  o  stanie  środowiska,  wydawanych  w  formie
ogólnodostępnej  publikacji,  ale  źródłami  danych w tym zakresie  mogą też być:  Wojewódzka Baza Danych
(prowadzona  przez  Marszałka  Województwa),  źródła  administracyjne  wynikające  z  obowiązków
sprawozdawczych  lub  zapisów  ustawowych  (decyzje,  zezwolenia,  pozwolenia)  czy  badania  statystyczne
Głównego Urzędu Statystycznego.  Ponadto w zakresie  monitoringu poszczególnych elementów środowiska
odpowiedzialne są: jednostki i instytucje związane z gospodarką wodną, zarządy dróg, starostwa powiatowe,
urzędy  wojewódzkie,  a w zakresie  ochrony  przyrody  Lasy  Państwowe,  Wojewódzki  Inspektorat  Ochrony
Środowiska oraz inne jednostki wspomagające, zatrudniające ekspertów przyrody i środowiska.

 Za  najistotniejsze  z  punktu  widzenia  ochrony  środowiska,  należy  uznać  porealizacyjne
monitorowanie polegające na:
 pomiarach poziomów hałasu w obrębie  wydzielonych funkcji,  głównie  komunikacyjnych -  intensywnie
eksploatowanych  dróg  oraz  terenów  aktywności  gospodarczej sąsiadujących  z  terenami  chronionymi
akustycznie (2 razy w roku w okresie najintensywniejszego użytkowania tych terenów);
 kontrole  stanu  jakości  wód powierzchniowych  i  podziemnych  w  sąsiedztwie  terenów  aktywności
gospodarczej i terenów usługowych graniczących z terenami wód otwartych, czy dolin;
 kontrole  stanu  jakości  gleb  w  obrębie  intensywnie  uczęszczanych  dróg  i  terenów  sąsiadujących
z obszarami rolniczymi (spływy powierzchniowe);
 monitoring stanu powietrza w obrębie najbardziej uczęszczanych dróg (w okresie najintensywniejszego
ich użytkowania), skupisk zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej/rezydencjonalnej, okolicach elektrociepłowni
(w okresie sezonu grzewczego), a także terenach działalności związanej z innymi emisjami do powietrza (tereny
składowania, przetwarzania substancji pylastych).

W  przypadku  zarejestrowania  ponadnormatywnych  ingerencji  w  środowisko  i  występowania
negatywnych zmian w użytkowaniu obszaru możliwe będzie wyznaczenie obszarów występowania przekroczeń
i odpowiedniego zagospodarowania takich terenów.

5 TRANSGRANICZNE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO

Ponieważ miasto Lublin nie leży w bezpośrednim sąsiedztwie granicy kraju, tylko w odległości około 74
km od granicy państwa, a Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin
polega w dużej mierze na akceptacji oraz intensyfikacji (naturalnej kontynuacji przestrzennej) istniejącego stanu
zagospodarowania  i  jednocześnie  kładzie  duży  nacisk  na  ochronę  elementów  przyrodniczych  miasta,  nie
prognozuje  się  transgranicznych  oddziaływań  na  środowisko (w  rozumieniu  Konwencji  o  ocenach
oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym - Dz. U. z 1999r. Nr 96 poz. 1110 oraz art. 104 -117
ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. - Dz. U. z 2017 r., poz. 1405).

6 ANALIZA ISTNIEJĄCEGO STANU ŚRODOWISKA 

Położenie obszaru opracowania 
Pod względem administracyjnym miasto Lublin leży w środkowej  części  województwa lubelskiego.  
Zgodnie z regionalizacją fizycznogeograficzną Polski wg. J. Kondrackiego (Geografia regionalna Polski,

PWN 2001)  miasto  Lublin  położone  jest  na  Wyżynie  Lubelskiej  (makroregion),  w  obrębie  mezoregionów:
Płaskowyżu Nałęczowskiego, Równiny Bełżyckiej, Płaskowyżu Świdnickiego i Wyniosłości Giełczewskiej.

Lublin znajduje się w całości w obrębie głównego zbiornika wód podziemnych (GZWP) nr 406 Zbiornik
Niecka lubelska (Lublin).  Obecnie Lublin znajduje się w obrębie obszaru JCWPd nr 107 (region Środkowej
Wisły). 

Hydrograficznie,  obszar  Lublina  odwadniany  jest  przez  rzekę  Bystrzycę  (III  rząd),  która  stanowi
lewostronny  dopływ  Wieprza.  W  obrębie  miasta  do  Bystrzycy  uchodzą  Czechówka  (z  dopływem  spod
Konopnicy), Czerniejówka oraz Nędznica (Krężniczanka). Działy wodne zlewni (IV rzędu) tych rzek przebiegają
przez Lublin. Pod względem podziału na jednolite części wód powierzchniowych (JCWP), zgodnie z Ramową
Dyrektywą Wodną, obszar miasta znajduje się w obrębie siedmiu części.

 Lublin położony jest poza wyznaczonymi obszarami węzłowymi i korytarzami ekologicznymi, mającymi
zarówno  znaczenie  krajowe  jak  i  międzynarodowe,  jednak  ekosystem  doliny  Bystrzycy  został  uznany  za
kluczowy  korytarz  ekologiczny  (w  skali  regionalnej),  stanowiący  łącznik  ekologiczny  pomiędzy  Krajowym
Korytarzem Ekologicznym Wzniesień  Urzędowskich,  a  Krajowym Korytarzem Ekologicznym Wieprza,  które
stanowią krajowe korytarze ekologiczne, łączące europejską sieć Natura 2000 w Polsce. 

Aktualne zagospodarowanie terenu 
 Aktualnemu  zagospodarowaniu  terenu  poświęcona  jest  obszerna,  pierwsza  część  Studium  –
Uwarunkowania, zawierająca poza częścią tekstową, wiele załączników graficznych obrazujących aktualny (na
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chwile  sporządzenia  Uwarunkowań  zagospodarowania  przestrzennego  Studium)  stan  zagospodarowania
przestrzennego  miasta  Lublin.  Ponieważ  stan  zagospodarowania  przestrzennego  został  obszernie
przeanalizowany, opisany i zaprezentowany w części: Uwarunkowania i z uwagi na skale oraz duży zasięg
terytorialny  obszaru  opracowania  zrezygnowano  tu  ze  szczegółowych  analiz  zagospodarowania
poszczególnych działek w kontekście ich przeznaczenia,  jak to ma miejsce w przypadku niewielkich zmian
miejscowych  planów  zagospodarowania  przestrzennego.  Generalnie  zauważyć  można  że  obecny  projekt
Studium nie wprowadza nowych, nie występujących wcześniej rodzajów funkcji terenu, a nowo zaprojektowane
tereny są zazwyczaj kontynuacją zagospodarowania występującego już w sąsiedztwie. Zestawienie obecnego
użytkowania terenów przedstawione jest w poniższej tabeli:

UŻYTKOWANIE/ PRZEZNACZENIE TERENÓW
% ha

RZEKI, CIEKI ZBIORNIKI, WODY OTWARTE 2,39 2,55

ŁĄKI, ZIELEŃ NADRZECZNA 2,58 4,88

LASY 11,40 11,53

POMNIK ZAGŁADY WRAZ ZE STREFĄ OCHRONNĄ 0,69 0,69

TERENY ZABUDOWY ŚRÓDMIEJSKIEJ 0,52 1,43

TERENY ZABUDOWY WIELORODZINNEJ 6,93 10,92

TERENY ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ 9,00 18,06

TERENY ZABUDOWY ZAGRODOWEJ 1,49 0,32

TERENY USŁUG SPORTU I REKREACJI 1,01 1,39

TERENY USŁUG OŚWIATY 1,27 1,32

TERENY USŁUG NAUKI 0,64 0,82

TERENY USŁUG:HANDEL, RZEMIOSŁO, ADMINISTRACJA, KULTURA 4,88 5,74

TERENY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ, USŁUGOWE, PRZEMYSŁOWE, BAZY, SKŁADY, MAGAZYNY 5,25 10,32

TERENY INFRASTRUKTURY 0,82 0,79

ZIELEŃ O CHARAKTERZE PUBLICZNYM, PARKI, ZIELEŃCE, SKWERY 2,42 8,23

CMENTARZE/GRZEBOWISKA 0,65 1,18

OGRODY DZIAŁKOWE 2,89 2,91

PRZESTRZENIE OTWARTE – ROLNICZE, WYPOCZYNKOWE, NIEUŻYTKI, ZIELEŃ NIEURZĄDZONA 35,87 8,33

DROGI (KLASY OD GP DO L) 6,32 5,55

TERENY OBSŁUGI KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ 0,70 0,47

TERENY KOLEJOWE 1,58 1,99

TERENY SPECJALNE 0,70 0,58

Tab. Użytkowanie terenów – opracowała Jadwiga Wojciechowska-Bartnik.

Najstarsze dzielnice miasta – Stare Miasto, Śródmieście, Wieniawa i Czwartek pełnią funkcje usługowe,
handlowe, mieszkalne oraz turystyczne. Wokół najstarszych dzielnic miasta rozlokowane są tereny zabudowy
wielorodzinnej wybudowane głównie w latach 1945 – 1989: Tatary i Bronowice na wschodzie, LSM i Czuby na
zachodzie,  Czechów  i  Kalinowszczyzna  na  północy,  osiedla  dzielnicy  Wrotków  na  południu.  Zabudowa
jednorodzinna, położona jest przede wszystkim peryferyjnie i należą do niej: Choiny, Zimne Doły, Ponikwoda,
Osiedle Świt,  Szerokie,  Sławinek,  Sławin,  Botanik,  Węglin,  Konstantynów, Dziesiąta,  Abramowice,  Wrotków
i Zemborzyce.  Tereny  przemysłowe  zlokalizowane  są  głównie  we  wschodniej  części  miasta  w  dzielnicach
Zadębie, Majdan Tatarski, Felin oraz na południe od centrum w dzielnicy Wrotków, jak również na północy -
Bursaki  i  na zachodzie -  Helenów. Tereny rekreacyjne położone w południowo – zachodniej  części  miasta,
w sąsiedztwie  Zalewu Zemborzyckiego, Dąbrowy i  Starego Gaju uzupełniają tereny rekreacyjne i  sportowe
rozlokowane głównie wzdłuż dolin rzecznych i suchych dolin oraz parki i tereny zieleni urządzonej.
 Funkcje akademickie mają strukturę przestrzenną umiarkowanie rozproszoną, z kilkoma lokalizacjami
w centrum miasta oraz kompleksami zlokalizowanymi na obrzeżu śródmieścia: pomiędzy ul. Głęboką a Alejami
Racławickimi (KUL, UMCS, UP), w rejonie ul. Nadbystrzyckiej (PL), na Czechowie (UM). Kompleksy w dalszej
odległości  od  centrum  mieszczą  się  na  Felinie  (UP),  na  Poczekajce  (KUL),  a  także  na  terenach
poprzemysłowych i powojskowych na Majdanku (KUL), na Bursakach (WSPA) i na Zadębiu (WSEI - dawne
obiekty FSC). Wzmacnia to charakter akademicki miasta i może być korzystne dla rozwoju relacji uczelni z ich
otoczeniem biznesowym, administracyjnym, czy społecznym. 

Najważniejszym obszarem koncentracji usług i administracji jest centrum miasta. W miarę powiększania
się strefy urbanizacji powstawały nowe skupiska usług, które przed 1990 rokiem nie miały dużego znaczenia.
Jednym z istotnych skutków transformacji jest wyraźny rozwój tego sektora i pojawianie się nowych centrów
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usługowych wraz z szeregiem wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, przy czym cztery ich skupiska
mają  istotny  wpływ na  obsługę  miasta.  Są  to  centra  położone  przy  ul.  Zana,  przy  Alei  Kraśnickiej  (wylot
w kierunku Kraśnika), przy Alei Spółdzielczości Pracy (wylot w kierunku Lubartowa), przy ul. Turystycznej (wylot
w kierunku Łęcznej) i al. W. Witosa (wylot w kierunku Zamościa). Centrum Zana jest jednocześnie obszarem
wielofunkcyjnym, łączącym handel i usługi z powierzchniami biurowymi stanowiącymi skupisko miejsc pracy.
Funkcje te kontynuowane są w kierunku zachodnim – skrzyżowania ul. Zana z al. Kraśnicką, gdzie w rejonie
byłej zajezdni MPK zaplanowano centrum biurowo – mieszkaniowe Helenów City. 

Istniejąca infrastruktura sportowa, poza obiektami o charakterze osiedlowym i przyszkolnym, obejmuje
trzy  kompleksy  obiektów  przy  Alejach  Zygmuntowskich,  nad  Zalewem  Zemborzyckim  oraz  na  Globusie.
Wszystkie trzy są od kilku lat poddawane modernizacji, rozbudowie oraz uzupełnianiu oferty. W wyniku budowy
nowego Stadionu Miejskiego przy ul.  Muzycznej  i  Trasie  Zielonej,  kompleks przy  Alejach Zygmuntowskich
ulegnie znacznemu powiększeniu. Także inne, mniejsze i często zaniedbane obiekty sportowe zlokalizowane są
w dolinie Bystrzycy np. Lubelski Klub Jeździecki czy stary stadion „Motoru”, boiska przy ul. Kresowej.

Budowa geologiczna i surowce mineralne
Największe znaczenie dla rozwoju miasta mają utwory powierzchniowe, gdyż to one decydują o jego

krajobrazie, dlatego wgłębną budowę geologiczną omówiono bardzo ogólnie. Najniższe partie podłoża stanowi
prekambryjski  masyw krystaliczny płyty wschodnioeuropejskiej  pokryty młodszymi utworami paleozoicznymi.
Osady  dewonu  wykształcone  w  postaci  piasków  z  wkładkami  mułowców  i  skał  węglanowych  łącznie
przekraczają 2600 m miąższości. Nad nimi zalegają osady karbonu budujące wielki basen węglowy, tworząc
samodzielną jednostkę strukturalną,  różniącą się od skał  podłoża i  młodszych,  leżących nad nimi utworów
mezozoiku.  Wśród  osadów  karbonu  istotne  znaczenie  mają  tzw.  warstwy  lubelskie,  charakteryzujące  się
występowaniem (na głębokości  około 1200 m) pokładów węgla kamiennego. Pokrywę mezozoiczną budują
skały  osadowe,  a  wśród  nich  węglanowe  osady  jurajskie,  piaszczysto  –  węglanowe  osady  kredy  dolnej
i potężna seria (około 800 – 900 m) skał węglanowych i węglano – krzemionkowych górnej kredy. Te ostatnie,
należące do górnego mastrychtu, reprezentowane są przez miękkie skały typu kreda pisząca, przechodzące ku
górze w kompleks utworów z przewagą margli i opok z minimalnym udziałem gez. Margle i opoki tworzą na
terenie miasta, w jego wschodniej  części,  wychodnie na powierzchni wzdłuż doliny Bystrzycy.  Ma to swoje
odzwierciedlenie w rzeźbie terenu, ponieważ margle jako mniej odporne na procesy wietrzenia i podlegające
krasowieniu,  objawiają  się  obniżeniami  terenu,  a  opoki  bardziej  twarde,  tworzą  lokalne  wzniesienia.  Skały
trzeciorzędu  (kenozoik)  o  miąższości  kilkudziesięciu  metrów  wykształcone  najczęściej  w  postaci  gez
i stratygraficznie  należące do paleocenu występują  zwartą  pokrywą w zachodniej  części  miasta  i  stanowią
warstwę  podściełającą  dla  zalegających  tu  lessów.  Granicą  zwartego  występowania  paleocenu jest  dolina
Bystrzycy,  mimo iż,  w jej  obrębie  kompleks  ten  nie  występuje.  Po prawej  stronie  doliny  Bystrzycy  utwory
paleocenu spotyka się sporadycznie w postaci płatów o zmiennej miąższości (10 – 20 m) i tylko w rejonie Felina
ich miąższość dochodzi do 90 m. Poza osadami paleocenu w kilku punktach na terenie miasta, stwierdzono
występowanie żużlowych piasków oligoceńskich (rejon ul. 1 Maja, koło mostu na Bystrzycy oraz w rejonach ulic
Młyńskiej  Łęczyńskiej).  Skały  starszego  podłoża  pokrywają  utwory  czwartorzędowe  (plejstocen  i  holocen),
których  miąższość  dochodzi  do  około  50-60  m po  lewej  stronie  doliny  rzeki,  natomiast  po  prawej  stronie
w kulminacyjnych  partiach  wzniesień  i  na  wierzchowinach  nie  występują  one  wcale.  Przypowierzchniowa
budowa  geologiczna  ukształtowana  została  w  okresie  zlodowaceń  przy  dominującym  udziale  akumulacji
lessowej na Płaskowyżu Nałęczowskim oraz mułków piaszczystych i piasków lessopodobnych na pozostałych
terenach. Utwory najmłodsze – holoceńskie stanowią piaski rzeczne, piaski i gliny aluwialne, deluwia, namuły
i torfy,  które  wypełniają  przede  wszystkim  doliny  rzeczne  i  zgłębienia  terenu.  Najważniejszym  elementem
budowy  geologicznej  miasta  jest  pokrywa  lessowa  o  miąższości  dochodzącej  do  25  m.  Lessy  są  bardzo
podatne  na  procesy  erozji  wietrznej  i  wodnej  (także  podziemnej),  czego  skutkiem  jest  charakterystyczny
krajobraz miasta, jednak pomimo to stanowią one dobre podłoże budowlane.

W  celu  dogłębnego  rozpoznania  warunków  hydrogeologicznych  i  geotechnicznych terenów
planowanych  pod  usytuowanie  powiększenia  istniejących  lub  zupełnie  nowych  cmentarzy  oraz grzebowisk
(wraz z obiektami kubaturowymi im towarzyszącymi typu: kaplice, spopielarnie itp.) Urząd Miasta Lublin zlecił
kolejno wykonanie następujących opracowań:

• Projekt  prac  geologicznych  dla  określenia  warunków  hydrogeologicznych  w  rejonie  cmentarza
komunalnego przy ul. Droga Męczenników Majdanka w Lublinie. Lokalizacja: obszar pomiędzy ulicami
Droga  Męczenników  Majdanka  i  Wyzwolenia,  Lublin  (Przedsiębiorstwo  Geologiczne  „POLGEOL”  S.A.,
Lublin,  czerwiec  2009) mówiących,  że:  Końcowym  efektem  prac  będzie  dokumentacja  warunków
hydrogeologicznych.

• Dokumentacja  hydrogeologiczna,  określająca  warunki  hydrogeologiczne  w  rejonie  cmentarza
komunalnego przy ul. Droga Męczenników Majdanka w Lublinie, Lokalizacja: obszar pomiędzy ulicami
Droga Męczenników Majdanka i  Wyzwolenia,  Lublin (Przedsiębiorstwo Geologiczne  „POLGEOL”  S.A.  -
Lublin, wrzesień 2009). Wnioski i zalecenia z tej Dokumentacji  brzmią:
1. Dla rozpoznania warunków hydrogeologicznych w rejonie cmentarza komunalnego w Lublinie przy ul. Droga
Męczenników Majdanka wykonano dwa piezometry P1 i P2, każdy o głębokości 40 m.
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2.  Woda  z  wykonanych  piezometrów  charakteryzuje  się  bardzo  dobrą  jakością  zarówno  pod  względem
fizykochemicznym jak i bakteriologicznym. W wodzie nie stwierdzono obecności jadu trupiego - kadaweryny. Nie
zauważono negatywnego wpływu  cmentarza  na  jakość  wód podziemnych  w jego  rejonie  i  na  jakość  wód
ujmowanych ujęciem Dziesiąta, położonym w dolinie Czerniejówki.
3. Nie można wykluczyć,  że produkty rozpadu zwłok nie dotrą, w swojej toksycznej niezmienionej formie, do
zwierciadła  wód  gruntowych  i  dalej  zaczną  się  z  nią  przemieszczać  w  kierunku  ujęcia  Dziesiąta.  Szybką
migrację produktów rozpadu mogą umożliwić szerokie i głębokie szczeliny ciosowe i wietrzeniowe przecinające
strefę aeracji.
4. Konieczne jest prowadzenie systematycznych badań  monitoringowych jakości wody podziemnej. Do tego
celu dotychczas odwiercone dwa otwory obserwacyjne P1 i P2 nie są wystarczające – należy zaprojektować
dodatkowe piezometry na całej szerokości strumienia dopływu wód podziemnych spod cmentarza do ujęcia
Dziesiąta.

• Dokumentacja  geotechniczna.  Obiekt:  Cmentarz  Komunalny,  Miejscowość:  Lublin
ul.Poligonowa, (Zawisza R., Falkiewicz M., Dalmata A., Lublin, grudzień 2009) stwierdziła:
-  Do  przeliczeń  statycznych  należy  przyjąć  wartości  wiodących  parametrów geotechnicznych  podanych  na
metrykach  i  przekrojach  oraz  w  „Zestawieniu  parametrów  geotechnicznych  warstw”  traktując  je  jako
normatywnie charakterystyczne wg PN-81/B-03020.
- Projektowane obiekty związane z cmentarzem komunalnym proponuje się posadowić na warstwie nr II i III na
stropie: glin pylastych miękkoplastycznych o uśrednionym stopniu plastyczności IL = 0,56 (warstwa nr I), pyłów
lessopodobnych twardoplastycznych o uśrednionym stopniu plastyczności IL = 0,06 (warstwa nr III) i  pyłów
lessopodobnych  półzwartych  o  IL =  -0,72  (warstwa  nr  IV).  Warstwy  te  są  zaznaczone i  opisane  w  tabeli
parametrów gruntowych, metrykach odwiertów i sondach oraz na przekrojach geotechnicznych.
- W czasie prowadzenia prac fundamentowych pyły jako grunty makroporowate o dużej zapadowości należy
chronić przed dostępem najmniejszych ilości wód opadowych, które mogłyby doprowadzić do całkowitej utraty
ich nośności.  Ostatnią warstwę grubości około 20 cm proponuje się zdjąć bezpośrednio przed wylewaniem
fundamentów.
- Projektowane budynki na terenie cmentarza należy otoczyć szczelnymi opaskami ze spadkiem od ich ścian.
- Prace fundamentowe winny być prowadzone pod bezpośrednim nadzorem geoteclmiczno-konstrukcyjnym w
celu uniknięcia najmniejszych uchybień.
- Na całej powierzchni cmentarza wykonać instalacje wodno-kanalizacyjna.
-  Ścieżki spacerowe wykonać jako żwirowe lub z kostki kamiennej, ponieważ najmniejsze nawet opady utworzą
drogę nie do przejścia.
-  Na  podstawie  wykonanych  odwiertów  istnieje  możliwość  posadowienia  kaplicy,  domu  pogrzebowego,
ogrodzenia czy budynku administracyjnego.
-  Zarówno gliny pylaste jak i pyły lessopodobne mają podobny współczynnik filtracji l0ˉ ⁵ - 10ˉ⁴, który nie pozwoli
na penetrację wód opadowych w głębsze partie gruntu.

Wydana na podstawie powyższej Dokumentacji  pinia S.Z.G. Sp.z o.o.  Zawiszy R. z 21.12.2009 r.
mówi, że maksymalna głębokość pochówków na tym terenie wynosi 6m.

• Program działań zabezpieczających ujęcie wody Dziesiąta przed teoretycznie możliwym szkodliwym
wpływem cmentarza komunalnego przy ul. Droga Męczenników Majdanka w Lublinie (Przedsiębiorstwo
Geologiczne „POLGEOL” S.A., Lublin, marzec 2010). Przedstawia on planowane wówczas (czteroetapowe)
oraz już wykonane działania  profilaktyczne podejmowane przez Gminę Lublin  w związku z ochroną ujęcia
Dziesiąta:
• Etap I, lata 2009-2010 
-  odwiercenie  w  2009  r.  dwóch  pilotażowych  piezometrów  P1  i  P2  w  celu  rozpoznania  warunków
hydrogeologicznych oraz jakości wód podziemnych w rejonie cmentarza, sporządzenie Dokumentacji warunków
hydrogeologicznych, przeprowadzenie jesienią 2010 r. badań jakości wody w obu piezometrach. 

W próbkach wody oznaczane będą aminy biogenne: kadaweryna i putrescyna oraz aminokwas lizyna.
Badane będą również związki, które wskazują na zawartość substancji organicznej w wodzie tj. utlenialność,
ogólny węgiel organiczny i tlen rozpuszczony. Określone także będzie stężenie związków w budowie których
biorą  udział  pierwiastki  biofilne:  jon  amonowy,  azotyny,  azotany,  fosforany,  siarczany  i  siarkowodór  oraz
przewodność elektryczna właściwa. 

• Etap II, rok 2011 
- wykonanie projektu prac geologicznych na rozbudowę sieci piezometrów o dalsze 3 otwory P3, P4 i P5, 
- wykonanie 3 piezometrów P3, P4 i P5, sporządzenie dokumentacji hydro-geologicznej (powykonawczej) wraz
z projektem monitoringu lokalnego, w którym będzie określona częstotliwość i zakres prowadzonych oznaczeń,
- rozpoczęcie badań jakości wody w ramach monitoringu lokalnego w 5 piezometrach położonych na cmentarzu
oraz za zgodą PKN ORLEN, w piezometrze przy stacji paliw przy ul. Droga Męczenników Majdanka.
      Piezometry P4 i P5 będą zlokalizowane przy zachodnim ogrodzeniu cmentarza od strony byłego obozu
koncentracyjnego. Piezometr P3 znajdzie się w południowej części cmentarza, aktualnie poza tymczasowym
ogrodzeniem, na działce należącej go Gminy Lublin. Lokalizację projektowanych piezometrów pokazano na
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załączniku  5  -  Mapa  hydrogeologiczna.  Zarówno  w  badaniach  jakości  wody  prowadzonych  w  dwóch
piezometrach w 2010 r. oraz w całej sieci 6 otworów począwszy od 2011 r. przewiduje się oznaczenie m. in. –
kadaweryny i putrescyny oraz aminokwasu – lizyny.
• Etap III, po 2011 r.
- kontynuacja monitoringu lokalnego prowadzonego w 5 piezometrach P1-P5 oraz w piezometrze PKN ORLEN,
- ewentualne wykonanie kolejnych piezometrów poza terenem cmentarza i włączenie ich do sieci monitoringu
lokalnego.

Jeżeli w którymkolwiek piezometrze P1-P5 pojawi się kadaweryna, putrescyna lub lizyna konieczne będzie
znaczne zwiększenie  częstotliwości  badań jakości  wody.  Problemem będzie  określenie,  jakie  stężenia  tych
związków w wodzie winno spowodować zwiększenie częstotliwości badań. Niezbędna będzie opinia chemika,
toksykologa lub specjalisty od zawartości amin w żywności, który wypowie się na ten temat.

Dalsze decyzje dotyczące ujęcia Dziesiąta będą podejmowane, gdy okaże się, że zawartość badanych w
piezometrach amin lub aminokwasu utrzymuje się przez dłuższy czas w niebezpiecznym dla człowieka stężeniu
i ma tendencję wzrostową. W takiej sytuacji konieczne będzie wykonanie kolejnych piezometrów położonych
wzdłuż linii prądu wyznaczonej od zanieczyszczonego piezometru do ujęcia Dziesiąta.

Obecnie nie podaje się rejonu gdzie takie piezometry mogą być w przyszłości wykonane, gdyż będzie to
zależało  od miejsca,  w którym pojawi  się  zanieczyszczenie  oraz od aktualnej  sytuacji  hydrodynamicznej  –
prawdopodobnie utworzą one drugą (w kierunku ujęcia) linię obserwacyjną. Wykonanie tych piezometrów może
nastąpić dopiero 2012 r.  Obecnie nie można podać dokładniejszego czasu, kiedy taka sytuacja może mieć
miejsce.

• Etap IV 
W  przypadku  pojawienia  się  trwałych  i  niebezpiecznych  dla  człowieka  stężeń  badanych  amin  i

aminokwasu w drugiej linii piezometrów, konieczne będzie objęcie badaniami monitoringowymi również wody z
ujęcia  Dziesiąta.   Wskazane  byłoby  ograniczenie  wydobycia  wody  z  ujęcia  Dziesiąta.  Obecnie  ujęcie  to
zabezpiecza ok 20-25% zapotrzebowania miasta na wodę. Zmniejszenie eksploatacji spowoduje wypłycenie się
leja depresyjnego i ograniczenie jego zasięgu. Zmniejszą się również prędkości rzeczywiste przepływu wody w
obszarze zasilania ujęcia, co ograniczy prędkość przemieszczania się w stronę ujęcia ewentualnego skażenia.
Niedobory wody wynikające z  ograniczenia  eksploatacji  ujęcia  Dziesiąta  należałoby pokryć  z  ujęcia  Turka.
Ujęcie to (dawniej należące do Ursusa) położone w dolnym biegu Bystrzycy w miejscowości Turka gm. Wólka
jest  obecnie  przygotowywane  do  ponownego  włączenia  do  eksploatacji  na  potrzeby  miasta.  Będzie  ono
zaopatrywało w wodę północne i wschodnie dzielnice Lublina. Należałoby zintensyfikować i przyspieszyć prace
dokumentacyjne, aby można było jak najszybciej włączyć ujęcie Turka do eksploatacji i ograniczyć pobór wody
z ujęcia Dziesiąta. Zmniejszenie poboru wody z ujęcia Dziesiąta winno nastąpić tak szybko jak tylko będzie to
możliwe, nie czekając na pojawienie się zanieczyszczeń w piezometrach. 

• Ocena  możliwości  lokalizacji  grzebowiska  dla  zwierząt  w  Lublinie (Demczuk  P.,  Chmiel  S.,  Lublin
październik  2014),  mówi,  że:  najkorzystniejsze  warunki  do  lokalizacji  grzebowiska  ze  względu  na budowę
geologiczną i warunki hydrogeologiczne (miąższe utwory porowe - typu lessu) występują w północnej części
miasta - na obszarze Płaskowyżu Nałęczowskiego. Z uwagi na dominujące zachodnie kierunki wiatrów oraz
niską zabudowę wskazaną jest lokalizacja grzebowiska na północnych i wschodnich obrzeżach miasta. Z uwagi
na płytkie występowanie spękanych skał kredowych (do 2 m p.p.t.) nie zaleca się lokalizacji grzebowiska w
części miasta położonej po prawej stronie rzeki Bystrzycy (Wyniosłość Giełczewska i Płaskowyż Łuszczowski).
Z  uwagi  na  płytkie  Występowanie  wód  podziemnych  (do  5  m  p.p.t.)  oraz  wysokie  stany  wód  rzecznych
(wezbrania) nie zaleca się lokalizacji  grzebowiska w obszarze den dolin rzecznych, suchych dolin erozyjno-
denudacyjnych, w rejonie zbiorników wodnych. Z uwagi na zwarty charakter zabudowy nie zaleca się lokalizacji
grzebowiska w strefie centralnej i  zachodniej  miasta.  Ze względu na dużą podatność utworów lessowych i
lessopodobnych  na  spłukiwanie  (erozję  powierzchniową i  linijną)  nie  zaleca  się  lokalizacji  grzebowiska  na
stokach o nachyleniu >l0°. Najkorzystniejsze Warunki do lokalizacji występują na terenach o spadkach do 3°.
Na  podstawie  przeprowadzonych  badań  kartograficznych  i  terenowych  wyznaczono  6  potencjalnych
obszarów lokalizacji grzebowiska zwierząt. 

• Opinia hydrogeologiczna dotycząca cmentarza komunalnego przy ul.Droga Męczenników Majdanka
w Lublinie (Polgeol,  Wilgat J.,  Lublin 2014), której podsumowaniem mówi,  że:  cmentarz komunalny na
Majdanku  (zarówno  stara  część  jak  i  rozbudowywana)  nie  w  pełni  spełnia  wymogi  lokalizacyjne
określone  w  rozporządzeniu  Ministra  Gospodarki  Komunalnej  z  1959  r.  W kolizji  z  obowiązującymi
przepisami jest położenie cmentarza w terenie zbudowanym ze skał węglanowych (podobnie jak dużej
części  cmentarzy  Lubelszczyzny)  i  w  obszarze  spływu  wód  podziemnych  do  ujęcia  komunalnego
Dziesiąta.  Cmentarz  położony  jest  poza  strefą  ochronną  ujęcia  Dziesiąta  określoną  w  Dodatku  do
dokumentacji hydrogeologicznej ujęć wód podziemnych z utworów kredowych dla wodociągów miejskich
miasta Lublina dla ustanowienia strefy ochronnej ujęcia „Dziesiąta”. Cmentarz użytkowany jest od ok. 38
lat,  a więc znacznie dłużej  niż teoretycznie wyliczony czas dotarcia ewentualnych zanieczyszczeń Z
użytkowanej  części  nekropolii  do  ujęcia  Dziesiąta.  Mimo  to  jakość  wody  na  ujęciu  Dziesiąta  i  w
piezometrach jest dobrej jakości. Woda z wykonanych piezometrów charakteryzuje się dobrą jakością
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zarówno pod względem fizykochemicznyrn jak i bakteriologicznym. Jej chemizm kształtowany jest przez
naturalne  procesy  hydrogeochemiczne  zachodzące  w  warstwie  wodonośnej  i  w  strefie  aeracji,  bez
wpływów antropogenicznych. W wodzie nie stwierdzono obecności  produktów rozpadu zwłok tj. m.in.
aminokwasu - lizyny i amin biogennych - kadaweryny i putrescyny. Nie zauważono negatywnego wpływu
cmentarza  na  jakość  wód  podziemnych  ujęcia  Dziesiąta,  położonego  w  dolinie  Czerniejówki.  W
strumieniu Wody dopływającej do ujęcia Dziesiąta szacunkowo tylko ok. 20% wody pochodzi z obszaru
spod cmentarza. Ewentualne zanieczyszczenie uległoby zatem znacznemu rozcieńczeniu w całkowitym
strumieniu Wody zasilającym ujęcie. Wiek wody na ujęciu Dziesiąta określono metodą trytową na ponad
200 lat. Tak długi okres filtracji z pewnością powoduje oczyszczenie się wód i rozkład zanieczyszczeń
organicznych do pierwiastków biofilnych.  Biorąc pod czynniki  wymienione w punktach 2-6 możliwym
wydaje się przesunięcie granicy pochówków tradycyjnych o ok. 100 m w kierunku SW w stosunku do
Miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Lublin  -  część  VI.  Nie  powinno  to
zagrażać  jakości  wody  ujmowanej  przez  ujęcie  Dziesiąta.  Konieczne  jest  dalsze  prowadzenie
systematycznych  badań monitoringowych  (2x  w roku)  stanu  chemicznego wód podziemnych  rejonu
cmentarza.  Raz  w  roku  wyniki  badań  winny  być  przedstawione  i  omówione  przez  geologa  w
sprawozdaniu.

• Opinia  geotechniczna  określająca  warunki  geotechniczne  i  ocene  przydatności  podłoża
gruntowego pod rozbudowę cmentarza  komunalnego w Lublinie.  Lokalizacja Lublin,  ul.Droga
Męczenników Majdanka (Geowiert, Polgeol, Wilgat. J, Zalewski G, Woś E., Lublin, styczeń 2015).
Wnioski Opinii:
-  W  zakresie  warunków geotechnicznych  stwierdzonych  na  terenie  cmentarza  komunalnego  na  Majdanku
posługiwano  się  obowiązującymi  normami  państwowymi  i  branżowymi.  Ocenę  przydatności  terenu  pod
projektowaną  rozbudowę  cmentarza  dokonano  w  nawiązaniu  do  Rozporządzenia  Ministra  Gospodarki
Komunalnej z dnia 25.08.1959 w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na
cmentarze (Dz. U. Nr 52, poz. 315).
- Podłoże gruntowo-wodne terenu badań, do głębokości 12,0 p.p.t., charakteryzują proste warunki gruntowo-
wodne. Są to warunki korzystne do rozbudowy cmentarza komunalnego na Majdanku.
- Badane grunty ujęto w jednej serii o uśrednionej wartości obciążeń dopuszczalnych prawem. 
- Grunty nasypowe nie stanowią nośnego elementu podłoża.
-  Stwierdzone grunty  (poza  nasypem) są gruntami  nośnymi  i  nadają  się  do bezpośredniego posadowienia
fundamentów. Teren zatem jest korzystny pod rozbudowę cmentarza komunalnego.
-  Wg  unormowań  głębokość  przemarzania  gruntów  w  omawianym  rejonie  wynosi  1,0  ni.  Jak  wykazały
obserwacje przy surowych zimach głębokość ta może być większa. Głębokość przemarzania nie ma istotnego
wpływu na projektowaną rozbudowę cmentarza.
- Do głębokości 12m (głębokość wierceń geotechnicznych prowadzonych w 2016 r.) na terenie przeznaczonym
pod rozbudowę cmentarza nie nawiercono wód gruntowych ani nie stwierdzono śladów sączenia wody.
- Z badań monitoringowych prowadzonych dwa razy do roku na terenie cmentarza wynika, że wody gruntowe w
październiku  2015  r.  występowały  na  znacznej  głębokości  28,5  -  34,42  m.  Spełniony  jest  zatem warunek
określony w §4, ust. 2 rozporządzenia z 1959 r. mówiący, że na terenie cmentarza zwierciadło wody gruntowej
powinno znajdować się na głębokości nie wyższej niż 2,5 m poniżej powierzchni terenu.
- Spływ Wód podziemnych odbywa się w kierunku doliny Czerniejówki, w której położone jest ujęcie komunalne
dla Lublina - Dziesiąta. Nie jest tutaj spełniony wymóg określony w §4, ust. 2 rozporządzenia z 1959 r., który
mówi,  że zwierciadło wody gruntowej  nie może być nachylone m.in. ku ujęciom wody służącym za źródło
zaopatrzenia w wodę do picia i potrzeb gospodarczych.
- Teren przeznaczony pod cmentarz zbudowany jest ze skał węglanowych - gez z przewarstwieniami Wapieni.
Są to skały, w budowie których udział Węglanu wapnia CaCO3 waha się w zakresie 10,0 - 54,3%. Nie jest
zatem spełniony wymóg określony w części §5 rozporządzenia z 1959 r., mówiący ze grunt cmentarza powinien
być  bez zawartości węglanu wapnia. Cały obszar geologicznej jednostki zwanej niecką lubelską rozciągający
się od Wieprza na północy po Roztocze na południu oraz od Wisły po Bug zbudowany jest z różnych ogniw skał
węglanowych, w budowie których znaczący udział ma węglan wapnia CaCO3. Tylko lokalnie, kredowe skały
węglanowe przykryte są osadami czwartorzędowymi.
- Współczynniki filtracji skał położonych ponad zwierciadłem wody (do głębokości wierceń tj. 12 m) określone
metodą zalewania wynoszą 0,21-0,85 m/d. Są to typowe wartości dla średniej i słabej wodoprzepuszczalności
charakteryzującej strefy wododziałowe. Jest tu zatem spełniony wymóg określony w części §5 rozporządzenia z
1959 r., mówiący ze grunt cmentarza powinien być możliwie przepuszczalny(...).
- Pobrane grunty z terenu cmentarza charakteryzują się odczynem słabo zasadowym w zakresie pH 7,4 - 8,4
(średnio  8,0).  Jest  to  typowy  odczyn  dla  gruntów  z  dużym  udziałem  węglanu  wapnia  CaCO3.  Minister
Gospodarki Komunalnej w rozporządzeniu z 1959 r. nie podaje, jakie są zalecane wartości odczynu gruntów
przeznaczonych  pod  cmentarze,  a  odnosi  się  jedynie  do  konieczności  wykonania  takich  badań.  Można
pośrednio przypuszczać, ze odczyn winien być obojętny lub słabo kwaśny (pH =< 7), bo taki posiadają grunty
nie zawierające węglanu wapnia.
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- Wilgotność przebadanych gruntów wynosi od 16,3% do 72,9%. Wartość średnia to 33,6%. Za utrzymującą się
wilgotność  gruntu  odpowiadają  minerały  ilaste  zawarte  w  gezie,  które  z  łatwością  chłoną  infiltrującą  wodę
opadową. Podobnie jak w przypadku odczynu Minister Gospodarki Komunalnej w rozporządzeniu z 1959 r. nie
precyzuje, jaka jest zalecana wilgotność gruntów przeznaczonych pod cmentarze. Można jedynie przypuszczać,
że grunty dobrze przepuszczalne położone ponad zwierciadłem wody winny być mało zawilgocone.
-  Omawiany  obszar  przeznaczony  pod  rozbudowę  cmentarza  na  Majdanku  nie  w  pełni  spełnia  wymogi
określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25.08.1959  w sprawie określenia, jakie
tereny  pod  względem  sanitarnym  są  odpowiednie  na  cmentarze (Dz.  U.  Nr  52,  poz.  315).  W  kolizji  z
obowiązującymi  przepisami  jest  położenie  cmentarza  na  terenie  zbudowanym  ze  skał  węglanowych  i  w
obszarze spływu wód podziemnych do ujęcia komunalnego Dziesiąta. Grunt pod cmentarzem stanowią skały
węglanowe, w których średnia zawartość węglanu wapnia CaCO3 wynosi 39,8%. Zwierciadło wód gruntowych
nachylone jest ku dolinie Czerniejówki, w której położone jest ujęcie Dziesiąta dostarczające wodę pitna i na
potrzeby gospodarcze mieszkańców Lublina.
- Okolicznością łagodzącą konflikt pomiędzy lokalizacja cmentarza i ujęciem Dziesiąta jest m.in. niewielki, bo
zaledwie 20% udział wód spod cmentarza w zasilaniu ujęcia. Mimo funkcjonowania cmentarza od 40 lat nie
obserwuje się jego negatywnego wpływu na jakość wód podziemnych.
- W  Opinii  hydrogeologicznej dotyczącej cmentarza komunalnego przy ul.  Droga Męczenníków Majdanka w
Lublinie,  biorąc pod uwagę istniejące warunki  hydrogeologiczne i  spływ wód podziemnych w stronę ujęcia
komunalnego  Dziesiąta,  zaproponowano  granicę  rozdzielająca  pochówki  tradycyjne  od  kolumbariów.  Linia
rozgraniczająca pochówki tradycyjne i kolumbaria pokrywa się w przybliżeniu z izochroną 25 lat sumarycznego
czasu dopływu wody do ujęcia Dziesiąta.
– Ujęcie  Dziesiąta  nie  posiada  do  tej  pory  strefy  ochronnej  ustanowionej  przez  dyrektora  Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. Zasięg proponowanej strefy ochronnej pokazano w dokumentacji
opracowanej w 2013 r. Wschodnia granica terenu ochrony pośredniej A i B opiera się o ul. Wyzwolenia, zatem
przebiega w odległości ok. 450 m od południowej granicy cmentarza. Cały cmentarz położony jest więc poza
proponowana strefą ochronną ujęcia.
– Prowadzony systematycznie monitoring jakościowy wód podziemnych nie wykazuje negatywnego wpływu
cmentarza na stan chemiczny wód. Wody podziemne występujące w rejonie cmentarza to wody bardzo dobrej i
dobrej jakości, gdzie wartości elementów' fizykochemicznych są kształtowane wyłącznie w efekcie naturalnych
procesów hydrogeochemicznych zachodzących w warstwie wodonośnej i jej nadkładzie.

• Dokumentacja  geotechniczna  dla  rozpoznania  warunków  gruntowo-wodnych  potwierdzająca
możliwość lokalizacji grzebowiska w rej. ul.Poligonowej w Lublinie (Stec J., GEOWIERT - Lublin, 2015)
potwierdza:
1. Warunki gruntowo-wodne stwierdzone na terenie badań są jednorodne, korzystne do budowy grzebowiska;
wg  rozporządzenia  MT,B  i  GM  z  27  kwietnia  2012r.  W  sprawie  ustalania  geotechnicznych  warunków
posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463) warunki gruntowe należy zaliczyć do: proste
warunki gruntowe.
2. W podłożu pod warstwą gleby o grubości 0,2 - 0,3 m występują:  pył, o IL = 0,00 (warstwa I) i glina, glina
zwięzła, o IL = 0,15 (warstwa II).
3. Woda gruntowa pierwszego nieciągłego poziomu występuje na głębokości ca 20 m ppt. tj. rzędnej 201 m nm.
4. Użytkowy górnokredowy poziom wód podziemnych występuj e na głębokości ca 36 m ppt.
5. Rozsączenie wód opadowych należy wykonać na terenach zielonych.

• Dokumentacja  geotechniczna  dla  rozpoznania  warunków  gruntowo-wodnych  potwierdzająca
możliwość lokalizacji grzebowiska w rej. ul.Pliszczyńskiej w Lublinie (Stec J., GEOWIERT - Lublin, 2015)
zawierająca rozdział 'Wnioski' i stwierdzająca w nich, że: 
1. Warunki gruntowo-wodne stwierdzone na terenie badań są jednorodne, korzystne do budowy grzebowiska;
wg  rozporządzenia  MT,B  i  GM  z  27  kwietnia  2012r.  W  sprawie  ustalania  geotechnicznych  warunków
posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2Ol2r. poz. 463) warunki gruntowe należy zaliczyć do:
- proste warunki gruntowe.
2. W podłożu pod warstwą gleby o grubości 0,3 m występują:
- glina, o IL = 0,20 (warstwa I),
- pył, o IL = 0,00 (warstwa II).
 3. Woda gruntowa pierwszego poziomu występuje na głębokości 15 - 20 m ppt. tj. rzędnej 175,0 m nm.
 4. Użytkowy górnokredowy poziom wód podziemnych występuje na głębokości min. 30 m ppt.
 5. Rozsączenie wód opadowych należy przewidzieć na terenach zielonych.

• Dokumentacja  geotechniczna  dla  rozpoznania  warunków  gruntowo-wodnych  potwierdzająca
możliwość powiększenia cmentarza przy ul.Bełżyckiej w Lublinie (Stec J., GEOWIERT - Lublin, 2015).
Zawarte w niej  Wnioski brzmią następująco:
1. Warunki gmntowo-wodne stwierdzone na terenie badań są jednorodne, korzystne dla rozbudowy cmentarza,
wg  rozporządzenia  MT,B  i  GM  z  27   kwietnia  2012r.  w  sprawie  ustalania  geotechnicznych  warunków
posadawiani obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463) warunki gruntowe należy
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 zaliczyć do 'proste warunki gruntowe'.
2. W podłożu pod warstwą gleby 0 grubości 0,2 - 0,3 m występują: pył, o IL = 0,00 (warstwa I), pył, 0 IL = 0,15
(warstwa ll), glina piaszczysta, ił,  glina pylasta, o IL = 0,20 (warstwa III) i glina pylasta zwięzła, 0 IL = 0,55
(warstwa IV).
3. Woda gruntowa występuje na głębokości 17 ~ 20 m ppt.
4. Rozsączenie wód opadowych można wykonać w warstwie lessu, w odległości min. 5 m od grobowców.
5. Badane lessy zawierają 6 8 % CaCO3, jest to typowa dla lessu zawartość.

• Dokumentacja geotechniczna dla  rozpoznania warunków gruntowo-wodnych potwierdzająca
możliwość powiększenia cmentarza przy ul.Głuskiej w Lublinie (Stec J., GEOWIERT - Lublin, 2015)
Wnioski z badań to:
1. Warunki gruntowo-wodne stwierdzone na terenie badań są jednorodne, korzystne dla rozbudowy cmentarza,
wg  rozporządzenia  MT,B  i  GM  z  27  kwietnia  20l2r.  w  sprawie  ustalania  geotechnicznych  warunków
posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463) warunki gruntowe należy zaliczyć do 'proste
warunki gruntowe'.
2. W podłożu pod warstwą gleby 0 grubości 0,2 ~ 0,5 m. występują:
- pył piaszczysty, piasek gliniasty, o IL = 0,15 (warstwa I),
- zwietrzelina gliniasta, o IL = 0,30 (warstwa II),
- spękana skala miękka i twarda, (warstwa III),
- zwietrzelina gliniasta, o IL = 0,50 (warstwa IV).
3. Poziom wód podziemnych występuje na głębokości 13 - 23 m ppt.
4. Rozsączenie wód opadowych można wykonać przy pomocy studni, ustawionych na terenach zielonych w
odległości min. 10 m od grobowców.

• Sprawozdanie  z  monitoringu  wód  podziemnych  prowadzonego  w  rejonie  cmentarza
komunalnego przy ul. Droga Męczenników Majdanka w Lublinie w 2015 r., Wilgat J., Polgeol –,
listopad, Lublin 2015;
• Sprawozdanie  z  monitoringu  wód  podziemnych  prowadzonego  w  rejonie  cmentarza
komunalnego przy  ul.  Droga Męczenników Majdanka w Lublinie  w 2016 r.  (Wilgat  J.  Polgeol,
Lublin 2016). Zarówno w 2015, jak i 2016 r. wnioski ze sprawozdań są następujące:
•  Monitoring stanu chemicznego wód podziemnych i monitoring ilościowy prowadzono dwukrotnie w każdym
roku w pięciu piezometrach P1-P5 położonych na terenie cmentarza oraz w piezometrze znajdującym się na
terenie stacji paliw PKN ORLEN przy ul. Droga Męczenników Majdanka.
• Prowadzony monitoring ma charakter osłonowy dla komunalnego ujęcia wody Dziesiąta położonego w dolinie
Czerniejówki.
• Zakres i częstotliwość opróbowania określone zostały w zatwierdzonym  Projekcie robót geologicznych na
wykonanie piezometrów P3, P4 i P5 na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Droga Męczenników Majdanka
w Lublinie wraz 2 projektem monitoringu wód podziemnych.
• Wyniki badań przeprowadzonych w 2015 r.  I 2016 r. wskazują, ze woda z piezometrów P1-P5, w zakresie
przebadanych  składników,  charakteryzuje  się  bardzo  dobrą  jakością.  Jej  chemizm kształtowany jest  przez
naturalne procesy hydrogeochemiczne zachodzące w warstwie wodonośnej i w strefie aeracji, bez wpływów
antropogenicznych. w wodzie nie stwierdzono obecności produktów rozpadu zwłok tj.  aminokwasu - lizyny i
amin biogennych - kadaweryny i putrescyny. Wodę z piezometrów P1-P5, w zakresie przebadanych składników,
należy zaliczyć do I  klasy jakości  Wód podziemnych. Jedynie woda z piezometru stacji  paliw PKN ORLEN
wykazuje  III  klasę  jakości.  W  stosunku  do  badań  z  okresu  budowy  piezometrów  (2009,  2013  r.)  nie
zaobserwowano istotnych zmian jakości wód podziemnych występujących w rejonie cmentarza. 
• Konieczne jest dalsze prowadzenie systematycznych badań monitoringowych z częstotliwością 2x w roku.
Obserwować należy stan chemiczny i ilościowy wód podziemnych rejonu cmentarza. Raz w roku, po wykonaniu
drugiej tury badań wyniki winny być przedstawione i omówione przez geologa w sprawozdaniu.
• Obecne wyniki nie wskazują na konieczność rozszerzenia zakresu i częstotliwości badań monitoringowych.
• Cmentarz  położony  jest  poza  strefą  ochronną  ujęcia  Dziesiąta  określoną  w   Dodatku  do  dokumentacji
hydrogeologicznej ujęć wód podziemnych z utworów kredowych dla wodociągów miejskich miasta Lublina dla
ustanowienia strefy ochronnej ujęcia ,,Dziesiąta”.
     Z oceny możliwości lokalizacji grzebowisk dla zwierząt w Lublinie z 2014 r. wynika, że skały luźne
typu  lessu,  utworów  lessowatych  i  glin  mają  istotne  znaczenie  w  ograniczeniu  przenikania
zanieczyszczeń do warstwy wodonośnej – charakteryzują się średnią lub słaba przepuszczalnością. Jeśli
w podłożu występują lite skały  węglanowe ich miąższość powinna przekraczać 3m.,  a w przypadku
piasków pylastych i gliniastych (dobrze przepuszczalnych)  miąższość niezawodnionej warstwy powinna
być wyższa  niż 5m.  Dokumentacja geotechniczna z 2009 r. podaje, ze zarówno gliny pylaste, jak i pyły
lessopodobne maja podobny współczynnik filtracji 10 -5 do 10-4, który nie pozwoli na penetracje wód
opadowych w głębsze partie gruntu. Najkorzystniejsze warunki lokalizacji grzebowiska (i sąsiadującego
cmentarza)  ze  względu  na  budowę  geologiczną  i  warunki  hydrogeologiczne  występują  w  północnej
części miasta. Zaś ze względu na płytkie występowanie spękanych skał węglowych niekorzystna jest
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prawa strona Bystrzycy.
Wymienione powyżej dokumentacje geotechniczne (a w szczególności te wykonane w 2015 roku, jak

wskazują  ich  celowe  podtytuły),  zawierają  podstawowe,  niezbędne  informacje  o  uwarunkowaniach
hydrogeologicznych,  które  są  wymagane  w  dokumentacji  hydrogeologicznej  przygotowywanej  w
przypadku  inwestycji  mogącej  zanieczyścić  wody  podziemne.  Dokumentacje  powyższe  zostały
wykonane właśnie w celu rozpoznania warunków podłoża pod kątem optymalnego doboru lokalizacji
terenów cmentarzy  (budowa i  rozbudowa)  i  grzebowisk,  tak,  by  ich  funkcjonowanie nie  generowało
znacząco negatywnych oddziaływań na środowisko (w tym szczególnie wody podziemne). Zawierają one
więc nie tylko charakterystyki geotechniczne (niezbędne do określenia nośności gruntu potrzebnej np. do
posadowienia  fundamentów ogrodzeń i  obiektów związanych z tego  typu  działalnością,  ale  również
informacje hydrogeologiczne (budowa geologiczna, sposób występowania wód gruntowych i wgłębnych
oraz  związki  hydrauliczne  pomiędzy  nimi,  podstawowe  parametry  hydrogeologiczne  dla  warstw
wodonośnych,  które  mogą znaleźć  się  w zasięgu  oddziaływania  obiektu,   stan hydrogeochemiczny)
potrzebne do wyeliminowania niekorzystnych dla środowiska lokalizacji tych terenów.

Do podstawowych złóż surowców mineralnych występujących na terenie miasta należy zaliczyć: węgiel
kamienny  (zalega  w  produktywnych  warstwach  lubelskich,  w  obrębie  karbońskiego  basenu  węglowego,
w zachodniej  części  LZW),  ropę  naftową  (w  północno-wschodniej  części  miasta  położone  jest  złoże  ropy
naftowej  „Świdnik”  w  obrębie  antykliny  Świdnika),  gaz  ziemny  (w  rejonie  między  Ciecierzynem  a  Wólką
Lubelską, na tzw. strukturze Ciecierzyna - pola Ciecierzyn-1 i część pola Ciecierzyn-2), a także złoża margli,
kredy  piszącej,  wapieni,  lessu,  piasków,  żwirów  i  torfu  (złoża  piasku,  „Zemborzyce”  i  „Zemborzyce  –
Prawiedniki”, złoża torfu „Dolina rzeki Bystrzycy”, złoża kruszywa naturalnego „Cienista” ID 7795 i surowców
ceramiki budowlanej „Zakątek” ID 7860). Ponadto trwają badania określające zasoby gazu łupkowego. 

Rzeźba terenu 
Lublin odznacz się dużym zróżnicowaniem hipsometrycznym - deniwelacje terenu przekraczają 70 m.

Najwyżej położony punkt znajduje się w rejonie domu opieki społecznej na Węglinie (rzędna 233,7 m npm),
najniżej zaś w dnie doliny Bystrzycy, w rejonie ul. Pliszczyńskiej (rzędna 162,5 m npm). Większe zróżnicowanie
hipsometryczne występuje na lewobrzeżnej części miasta, gdzie wysokości względne wynoszą ok. 40-50 m,
natomiast na części prawobrzeżnej wynoszą 30- 40 m. 

Podstawowe  rysy  rzeźby  terenu  Lublina  zostały  ukształtowane  w  plejstocenie,  kiedy  dominowały
procesy geomorfologiczne, takie jak: akumulacja, erozja i denudacja. Dolina Bystrzycy rozdziela obszar miasta
na dwie odrębne pod względem krajobrazowym części, zachodnią – wysoczyznę lessową oraz wschodnią -
lekko falistą równinę. Zachodnią część miasta ukształtował proces akumulacji lessów oraz późniejsze procesy
jej  rozmywania.  Wzdłuż  dolin  Czechówki  i  Bystrzycy  płaskowyż  lessowy  ograniczony  jest  krawędziami
osiągającymi około 20 m wysokości, tylko na południu łączy się słabo zaznaczonym stokiem z powierzchnią
denudacyjną  Równiny  Bełżyckiej.  Wysoczyzna  lessowa  ma  charakter  falisty  i  porozcinana  jest  suchymi
dolinami  (płasko  dennymi  lub  nieckowatymi)  i  wąwozami.  Suche  doliny  i  wąwozy  uchodzące  do  doliny
Czechówki  mają  przebieg południkowy (Czechów),  a  uchodzące do doliny Bystrzycy przebieg zbliżony do
równoleżnikowego  (Rury,  Czuby).  Wąwozy,  o  prawie  prostopadłych  skarpach  i  silnych  rozgałęzieniach
w górnych odcinkach, w wyniku ekspansji zabudowy zanikły niemal całkowicie, niewielkie fragmenty zachowały
się  na  Czubach,  Czechowie  i  Ponikwodzie.  Wschodnia  część  miasta  o  odmiennej  budowie  geologicznej,
z płytko zalegającymi utworami węglanowymi, posiada odmienny typ rzeźby terenu, który został uformowany
głównie w wyniku procesu denudacji. Charakterystycznymi formami rzeźby terenu są tu równiny denudacyjne
(Zemborzyce, Dziesiąta i  Zadębie),  powierzchnie zrównań (międzyrzecze Bystrzycy i Czerniejówki),  a także
progi denudacyjne oddzielające łagodnymi stokami niżej położone formy rzeźby terenu. Również tutaj spotyka
się  dolinki  erozyjne,  na zboczach dolin  Bystrzycy i  Czerniejówki,  jednakże są one płytsze,  szersze i  mają
łagodniejsze zbocza niż suche doliny obszaru lessowego. Występujące po wschodniej stronie doliny Bystrzycy
formy rzeźby terenu są słabo czytelne w krajobrazie miasta.

Gleby
Pokrywa  glebowa  w  obszarze  Lublina  stanowi  jeden  z  najcenniejszych  komponentów  środowiska

przyrodniczego, zarówno ze względu na ich wartość przyrodniczą i użytkową (rolniczą) jak i na występowanie
w dużych  zwartych  kompleksach.  Według danych  na  rok  2011  w  obrębie  granic  administracyjnych  miasta
zlokalizowanych było 5.633 ha użytków rolnych, co stanowi 38,2 % ogólnej powierzchni gruntów miasta, z tego
gruntów ornych było  4.745 ha,  sadów – 153  ha oraz 452 ha łąk  i  pastwisk.  W zachodniej  części  miasta
zdecydowanie dominują  brunatnoziemne gleby lessowe,  a  południową i  wschodnią  część  pokrywają gleby
płowe w kompleksie z brunatnymi, wytworzone z utworów lessowatych. Pod  względem  bonitacyjnym
przeważają gleby klasy II  (42%) i  III  (39%), które występują na powierzchni ponad 3780 ha, co z glebami
najwyższej klasy I (8%) stanowi 89% udziału w ogólnej powierzchni gruntów ornych. Gleby o niskich klasach V
i VI stanowią zaledwie około 2% powierzchni gruntów rolnych. Pod względem przydatności rolniczej większość
gleb należy do najlepszych kompleksów glebowo-rolniczych: pszennego bardzo dobrego i dobrego, z wyraźną
przewagą tego pierwszego w zachodniej i północnej części miasta, natomiast drugiego we wschodniej, gdzie
występują także słabsze kompleksy żytnie. Gleby w dolinach należą głównie do kompleksów użytków zielonych
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średnich. 
Zgodnie  z  agroekologiczną  waloryzacją  punktową  opracowaną  przez  Instytut  Upraw,  Nawożenia

i Gleboznawstwa w Puławach (IUNG), omawiane gleby uzyskały 102,8 punkty na 110 możliwych. Jest to jeden
z  najwyższych  wskaźników  wśród  gmin  województwa  lubelskiego.  Jednakże  duża  część  obszaru  miasta
w wyniku ekspansji zabudowy wyłączona została z użytkowania rolniczego, na obszarach tych grunty przydatne
rolniczo zastąpiły urbanoziemy i industrioziemy. Ubytek gruntów rolnych, związany z ich przekwalifikowaniem
na budowlane,  w ostatnich 10 latach kształtował  się na poziomie 7,2 %. Jednocześnie  część gruntów,  ze
względu na nieopłacalność upraw jest odłogowana.

Wody powierzchniowe 
Przez miasto płynął cztery rzeki i jeden ciek o charakterze strugi. Główną rzeką jest Bystrzyca, która

przepływa przez miasto  z  południowego-zachodu na północny-wschód.  Spadek rzeki  na odcinku miejskim,
o długości  ~22,5  km,  wynosi  0,78‰.  Średni  przepływ  na  wodostanie  w  Lublinie  to  3000  l/s.  Rzeka  jest
w znacznej części uregulowana, na odcinku od tamy zalewu do mostu na Kalinowszczyźnie w ul. Turystycznej
jest  obustronnie  obwałowana,  natomiast  powyżej  zbiornika  Zemborzyckiego  jest  w  części  obwałowana
jednostronnie. Najbardziej naturalne odcinka tej rzeki znajdują się na obrzeżach miasta. Jedyny prawobrzeżny
dopływ Bystrzycy w granicach miasta to Czerniejówka, której źródła znajdują się we wsi Piotrków na południe
od Lublina Całkowita długość Czerniejówki wynosi ~32,4 km, z czego ~7,6 km to odcinek „miejski”. Zlewnia
Czerniejówki przy ujściu ma powierzchnię ~172,3 km², jednak tylko niewielka jej część znajduje się w granicach
miasta.  Średni przepływ rzeki  przy ujściu do Bystrzycy wynosi 135 l/s.  Koryto te rzeki  w granicach miasta
w większość  jest  uregulowane,  wyprostowane  i  pogłębione.  Czechówka  to  lewobrzeżny  dopływ  Bystrzycy
z ujściem w rejonie dawnego „Stawu Królewskiego”. Całkowita długość rzeki ~17,5 km i aż 50,8 procent jej
długości  znajduje się dzisiaj  w granicach miasta (~8,9 km).  Czechówka prowadzi wody z trzech obszarów
źródliskowych, a za początek strug przyjmuje się źródła we wsi Motycz. Całkowita zlewnia cieku wodnego to
~78,5  km²,a  średni  przepływ  wynosi  14  l/s.  W  granicach  miasta  jej  dolina  zajęta  jest  przez  istniejące
i realizowane ciągi komunikacyjne, a koryto zostało uregulowane, rzeka częściowo płynie także w podziemnym
kanale  (rejon  lubelskiego  Podzamcza).  Krężniczanka  ma  długość  ~20,3  km,  jednak  w  granicach  miasta
znajduje  się  zaledwie  800 m jej  odcinek.  Swój  bieg rozpoczyna jako  dwie  oddzielne  strugi  których  źródła
znajdują się w miejscowości Krężnica Okrągła. Powierzchnia zlewni Krężniczanka wynosi ~225,2 km² a średni
przepływ w pobliżu ujścia to 579 l/s. Ciek spod Konopnicy, jak sama nazwa wskazuje, swój bieg rozpoczyna
w Konopnicy jako pojedyncza struga, do której po około 1 km dołącza kolejna. W początkowym odcinku płynie
on w kierunku równoleżnikowym z zachodu na wschód, następnie po połączeniu się z drugim ciekiem skręca
na północny-wschód i płynie równolegle do przebiegającej w odległości około 1 km na wschód alei Kraśnickiej.
Całkowity zanik wody cieku następuje w rejonie Lipniaka. 

Rzeki na terenie Lublina nie są zasilane wodami podziemnymi i możliwa jest także okresowa infiltracja
wód rzecznych do podziemia. Historycznie na terenie miasta w dolinach Czechówki, Czerniejówki i Bystrzycy
istniały źródła (w tym źródła lecznicze) jednak urbanizacja i w szczególności eksploatacja wód podziemnych,
doprowadziła do ich zaniku lub zniszczenia oraz zanieczyszczenia nisz źródliskowych. Największym
zbiornikiem  wodnym  miasta  jest  Zalew  Zemborzycki. Zbiornik  ten  pełni  przede  wszystkim  funkcję
przeciwpowodziową (wys. piętrzenia maksymalnie wynosi  6,5m,  maksymalna głębokość 4,5 m, minimalna
głębokość 2 m, normalny poziom piętrzenia 178,77 m n.p.m.,  pojemność 6,12 mln m3 .  Maksymalny poziom
piętrzenia 179,27 m n.p.m. poj. 7,55 mln m3 -  decyzja wydana na MOSiR Bystrzyca Sp. z o. o. z 2 marca 2012
r. RŚ-V.7322.34.2011.AG), a ponadto retencyjne oraz rekreacyjnie i do zaopatrzenia w wodę elektrociepłowni
Wrotków.  Utworzony  został  w 1974  roku  poprzez  przegrodzenie  doliny  Bystrzycy  w  Zemborzycach  12  –
metrową zaporą czołową. Powierzchnia zalewu wynosi ~282 ha i może on pomieścić 6,34 mln m3 wody przy
normalnym poziomie piętrzenia wynoszącym 178,5 m n.p.m. Przy maksymalnym poziomie piętrzenia 179,0 m
n.p.m. jego pojemność wzrasta do 7,74 mln m3. Jest to zbiornik płytki,  jego średnia głębokość to 1,6 m, a
maksymalna dochodzi do 6,0 m.

Oprócz zalewu w Lublinie zlokalizowane zostały również mniejsze zbiorniki wodne. Największymi z nich
są stawy rybne w Abramowicach (przy ulicy Głuskiej), o powierzchni ~8,4 ha i pojemności ~90 tys m3. Kolejne
zbiorniki to stawy rybne znajdujące się w Woli Sławińskiej, o powierzchni ~1,65 ha i pojemności ~19 tys m3,
zbiorniki w ogrodzie botanicznym UMCS mające powierzchnię ~1,24 ha i ~12 tys m3 pojemności. Najmniejsze
ze stawów rybnych zlokalizowane w Prawiednikach mają powierzchnię wynoszącą zaledwie ~0,4 ha i mieszczą
~5 tys m3 wody.

Wody podziemne
Zasoby wód podziemnych w obszarze  Lublina należą  do Niecki  Lubelskiej  (GZWP 406 – Zbiornik

Lublin, JCWPd nr 89 , niegdyś  107 i 106). Są to przede wszystkim wody szczelinowe w utworach węglanowych
kredy górnej  w ramach jednego poziomu wodonośnego lub lokalnie wody porowo-szczelinowe w utworach
piaszczystych czwartorzędu i węglanowych jw., stanowiące dwa poziomy wodonośne pozostające w łączności
hydraulicznej.  Strefa zawodniona węglanowych skał górnej kredy zalega średnio na głębokości około 70 m.
Zwierciadło  wody  podziemnej  kształtuje  się  na  poziomie  od  kilku  metrów  w dolinach  rzecznych  do
kilkudziesięciu  (50 –  70 m p.p.t.)  na wysoczyznach,  przy czym w rejonie  miasta  występuje  lej  depresyjny,
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wynikający z  poboru  wód podziemnych  dla  celów gospodarczych i  bytowych.  Dolina  Bystrzycy stanowi  oś
drenażu wód podziemnych. Jest to z reguły zwierciadło swobodne, a jedynie lokalnie występują zwierciadła
napięte  (pod  warstwami  utworów  nieprzepuszczalnych).  Wody  pobierane  przez  Miejskie  Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK) na terenie Lublina i w sąsiedztwie, to wody wysokiej jakości, bezbarwne i
bez zapachu. Są to wody wodorowęglanowo - wapniowe lub wodorowęglanowo - wapniowo - magnezowe,
średnio twarde i  twarde,  o odczynie  obojętnym lub słabo zasadowym i  o dość dużej mineralizacji  ogólnej,
niekiedy z podwyższoną zawartością żelaza. Pod względem ilości zasobów, Niecka lubelska jest to jeden z
największych zbiorników wód podziemnych w Polsce, jednakże w obrębie Lublina występuje lej depresyjny. Wg.
dokumentacji regionalnej zasoby dyspozycyjne dla zlewni Bystrzycy  to 148,2 tys. m3/d.

W celu  lepszego  rozpoznania  warunków  wodnych  terenów planowanych  pod  funkcje  cmentarne  i
grzebowiskowe sporządzono szereg,  wymienionych w spisie opracowań i pokrótce scharakteryzowanych przy
okazji opisu budowy geologicznej dokumentacji, z których wynika, że w terenie:
• powiększenia cmentarza przy ul.Drogą Męczenników Majdanka: 
-  do  glłębokosci12  m  (głębokość  wierceń)  nie  nawiercono  wód  gruntowych,  ani  nie  stwierdzono  śladów
sączenia wody;
–  z wcześniejszych badań monitoringowych (2015r.) wynika, że wody gruntowe występowały na głębokości 28-
34 m;
– jest średnia i słaba wodoprzepuszczalność, charakteryzująca strefy wododziałowe;
– spływ wód podziemnych odbywa się w kierunku doliny Czerniejówki (ale zaledwie 20% wód spod cmentarza
bierze udział  w zasilaniu ujęcia Dziesiąta)  i  tradycyjne pochówki  powinny kończyć się na izochronie 25 lat
sumarycznego dopływu wody do ujęcia Dziesiąta;
– prowadzony systematycznie monitoring jakościowy wód podziemnych  nie wykazuje negatywnego wpływu
cmentarza na stan chemiczny wód. Wody podziemne występujące w rejonie cmentarza to wody bardzo dobrej i
dobrej jakości.
• Z   dokumentacji  wykonanej  w  2015  r.  dla  cmentarza  przy  ul.  Bełżyckiej  wynika,  Ze  pierwszy  poziom
wodonośny występuje n stropie gez. Woda gruntowa pierwszego czwartorzędowo-trzeciorzędowego poziomu
występuje na głębokości 17-20 m ppt. tj.  rzędnej 210,5 m nm. Poziom ten w odległości kilkuset metrów na
połnocny-wschód od cmentarza zanika, występuje tam tylko użytkowy poziom wód podziemnych, spływający do
rzeki Bystrzycy od rzędnych 180 do 172 m nm. Występowanie piezometrów w rejonie badał jest korzystne dla
lokalizacji cmentarza ponieważ nie ma zagrożenia dla  użytkowego poziomu wodonośnego,który to występuje w
osadach kredowych na głębokości 50 m ppt. tj. rzędnej 180 m nm. 
• Z  dokumentacji wykonanej w 2015 r. dla lokalizacji  cmentarza przy ul.Głuskiej  wynika, że poziom wody
gruntowej  występuje w osadach kredowych na głebokości  13-23 m ppt  tj.rzędnych 176-177 m nm. Jest  to
użytkowy poziom wód podziemnych w szczelinach skał kredowych, JCWPd:106 (do końca 2016r) i GZWP 406.
Na stan kredowego poziomu wody wpływ mają ujęcia wody. Spływ wody podziemnej następuje w kierunku
północno-zachodnim.
• Z  dokumentacji  wykonanej  w 2015 r.  dla grzebowiska przy ul.Pliszczyńskiej  wynika,  że  woda gruntowa
pierwszego czwartorzędowego poziomu występuje na głębokości 15-20 m ppt. tj. rzędnej  175 m nm. Drugi
użytkowy poziom wód podziemnych występuje w osadach kredowych na głębokości 30 m ppt. tj. rzędnej  165
m nm.
• Z  dokumentacji wykonanej w 2015 r. dla grzebowiska przy ul.Poligonowej (gdzie w sąsiedztwie planuje się
zlokalizować  cmentarz)  wynika,  że  woda  gruntowa  pierwszego  czwartorzędowego  nie  ciągłego  poziomu
występuje  na głębokości  ca  20 m ppt.  tj.  rzędnej   201  m nm.  Drugi  użytkowy poziom wód  podziemnych
występuje w osadach kredowych na głębokości ca 36 m ppt. tj. rzędnej  186 m nm.
• Z mapy hydrogeologicznej Polski (1:50.000) wynika, że wody podziemne Lublina należą do klasy o bardzo
wysokim  stopniu  zagrożenia  (czas  dotarcia  zanieczyszczeń  z  powierzchni  terenu  do  warstwy  wodonośnej
zawiera się w przedziale 5-25 lat), ale dobrej jakości. Z mapy tej wynika, ze rejon cmentarza na Majdanku
znalazł się w jednostce, gdzie wody podziemne  występują w marglach, opokach i gezach (symbole me, o, ge),
wieku  górnokredowego  (Cr3).  Wodonosiec  to  masyw  węglanowy,  praktycznie  pozbawiony  osadów
czwartorzędowych (wz) gdzie zwierciadło wody jest swobodne i tylko lokalnie napięte (zs(n)). Pierwszy poziom
wodonośny jest  tu  jednocześnie  poziomem głównym użytkowym (G)  który  ujmowany jest  przez  wszystkie
studnie wiercone w Lublinie.
• Mapy hydroizohips pokazują, że spływ wód neogeńsko-kredowych z terenu cmentarza na Majdanku odbywa
się w kierunku południowo-zachodnim.
• Z  oceny  możliwości  lokalizacji  grzebowisk  dla  zwierząt  w  Lublinie  z  2014  r.  (w  rejonie  Poligonowej
sąsiadującej  z  projektowanym cmentarzem)  wynika,  że  do  zaopatrzenia  Lublina  w  wodę  wykorzystuje  się
zasoby  wód  podziemnych.  Swobodne  zwierciadło  wody  pierwszej  warstwy  wodonośnej  znajduje  się  na
głębokości od kilku do kilkudziesięciu metrów w obszarach międzydolinnych, a wahania  sezonowe dochodzą
do 2m.  

Warunki klimatyczne 
Miasto  Lublin  znajduje  się  w  strefie  mieszania  się  wpływów  powietrza  polarno-morskiego  (66%)
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z kontynentalnym  (20%),  przy  średnim  przepływie  ok.  134  frontów  atmosferycznych  rocznie.  Średnia
temperatura  roczna  wynosi  7,9ºC,  przy  czym  w  najzimniejszym  miesiącu  (styczniu)  jest  to  -3,6ºC,
a w najcieplejszym (lipcu) +18,6ºC. Na podstawie 30-letnich obserwacji ustalono, że liczba dni pogodnych w
roku wynosi średnio 45,9 a dni pochmurnych 153,3. Usłonecznienie wynosi od 1600 do 1620 godzin i należy do
najwyższych w Polsce.  Średnie  opady roczne sięgają  566,1 mm. Dominują  wiatry z kierunku zachodniego
i południowo-zachodniego, a ich średnia prędkość wynosi 2,5 m/s. Klimat lokalny jest ściśle związany z rzeźbą
terenu,  przebiegiem  dolin  rzecznych  oraz  istniejącym  zagospodarowaniem.  Uwarunkowania  naturalne
i nawarstwione  historycznie  przekształcenia  antropomorficzne  na  terenie  Lublina  tworzą  układ  terenów
zurbanizowanych, przenikający się z terenami o walorach naturalnych tworzącymi układ sieciowy. Głównymi
elementami tej „sieci” są korytarze ekologiczne dolin rzecznych oraz dochodzące do nich suche doliny, które
zapewniają dobre warunki spływów powietrza i przewietrzania miasta, stanowiąc jednocześnie skupiska flory
i fauny.  Równocześnie  w  obniżeniach  terenu  występuje  inwersja  termiczna  oraz  spływ  zimnych
i zanieczyszczonych  mas  powietrza.  W czasie  pogód  sprzyjających  wypromieniowaniu,  różnice  temperatur
między obniżeniami a wyniesieniami mogą dochodzić do kilku stopni Celsjusza.  Czas zalegania chłodnego
powietrza zależy zarówno od warunków pogodowych, jak i terenowych. Na przedłużenie czasu zalegania mas
chłodnego powietrza mogą wpływać lokalne przegrody terenowe (np. budynki kubaturowe, nasypy). W dolinach
rzecznych,  w  tym  szczególnie  w  dolinie  Bystrzycy  panują  korzystne  warunki  dla  przewietrzania,  jednakże
występują tam liczne mgły i  obniżenia temperatury. Podobnie w suchych dolinach spotkać można zastoiska
mgieł,  a  także  zachodzi  tam  zjawisko  inwersji  termicznej,  związane  między  innymi  ze  spływem  zimnych
i zanieczyszczonych  mas  powietrza.  Najkorzystniejsze  warunki  topoklimatyczne,  zarówno  pod  względem
przewietrzania,  ekspozycji  słonecznej  i  rozkładu  temperatur,  występują  na  wierzchowinach,  natomiast
najbardziej  niekorzystne  związane  są  z  bezodpływowymi  obniżeniami  terenowymi,  które  są  słabo
przewietrzane, co także wpływa na zastój mgieł i zanieczyszczeń oraz inwersję termiczną w obrębie tych form.

Flora
Zbiorowiska roślinności, jakie potencjalnie mogłyby występować na obszarze miasta to:

• subkontynentalny grąd lipowo - dębowo - grabowy – północna i zachodnia część miasta,
• świetlista dąbrowa typu wyżynnego – południowa część miasta,
• łęg olszowy – w dolinach rzek,
• ols – na zabagnieniach.
Najbardziej  zbliżone do potencjalnej  roślinności  naturalnej  są istniejące zbiorowiska leśne, do których poza
wymienionymi  wyżej  należy  kontynentalny  bór  mieszany i  suboceaniczny  bór  sosnowy  świeży.  W obrębie
miasta lasy zajmują powierzchnię ~1674,29 ha, co stanowi 11,35 % jego ogólnej powierzchni i zlokalizowane są
w części  południowej i  zachodniej  miasta.  Większość,  tj.  1324,10 ha (powierzchnia zalesiona 1298,51 ha),
stanowią lasy państwowe Nadleśnictwa Świdnik,  obejmujące przede wszystkim dwa duże kompleksy leśne
„Dąbrowę” i „Stary Gaj”. Lasy prywatne zajmują powierzchnię ~350,19 ha.

Największe kompleksy leśne to: „Dąbrowa” (823,02 ha), „Stary Gaj” (453,98 ha), „Wólka Abramowicka”
(117,62 ha),  „Zemborzyce Kościelne” (43,27 ha),  „Prawiedniki  I  i  II”  (108,31 ha) i  ”Las Zemborzyce Górne"
(59,35  ha).  Roślinność  rzeczywista  lasów  to  następujące  siedliska:  bór  świeży,  bór  mieszany  świeży,  las
mieszany  świeży,  las  świeży,  las  wilgotny  oraz  ols.  Głównym  typem  siedliskowym  lasów Lublina  jest  las
mieszany świeży (45% powierzchni). Las ten to siedlisko żyzne i bardzo żyzne, zbudowane przede wszystkim z
grądu. Bogactwo różnorodności tworzy również siedlisko las świeży - (41%), nieznaczny udział stanowi bór
mieszany świeży - (6.8%) oraz ols (2.96%). Drzewostanem dominującym w szacie roślinnej lasów Lublina jest
dąb (ok. 50,5%), który przeważa w kompleksie „Dąbrowa” zajmując powierzchnię 344 ha oraz w „Starym Gaju”,
gdzie dęby występują na 272 ha.  Znaczny udział  w drzewostanie  lasów ma również sosna (38.8%),  która
występuje  w Starym  Gaju  na  powierzchni  111  ha,  a  w  Dąbrowie  na  359  ha.  Drzewostan  o  statusie
domieszkowym składa się głównie z brzozy (7.4 %) oraz osiki (0,8%), a także lipy i grabu. 

W granicach miasta roślinność półnaturalna to:
•  murawy  i  zarośla  kserotermiczne  porastające  nasłonecznione  stoki,  wysokie  miedze,  skarpy  wąwozów
drogowych  w  zachodniej  i  północnej  części  Lublina  (stare  wyrobiska  w  Woli  Sławińskiej,  wąwozy  Górek
Czechowskich, Dzbenina, wzgórze Kirkutu, zbocza doliny Bystrzycy),
• łąki położone w dolinach rzek: Bystrzycy (powyżej Zalewu i poniżej mostu kolejowego przy ul. Turystycznej),
Czerniejówki  (na południu  w dzielnicach Głusk i  Abramowice)  oraz wzdłuż Cieku Spod Konopnicy (wzdłuż
zachodniej granicy miasta),
• roślinność wodna i szuwarowa wzdłuż cieków wodnych, w sąsiedztwie Zalewu i w samej toni wodnej, stawach
i oczkach, pomimo iż obejmuje ona niewielkie powierzchnie pod względem fitocenotycznym jest najbardziej
zróżnicowana.

W całym opisywanym obszarze występują fitocenozy synantropijne, w różnym stopniu zmienione przez
człowieka.  Tereny  w  centrum  miasta,  intensywnej  zabudowy  mieszkaniowej,  przemysłowe  i  szlaków
komunikacyjnych pokryte są roślinnością ruderalną.  Roślinność segetalna występuje na ogródkach i  polach
uprawnych.  Poszczególne  grupy  roślinności  charakteryzują  się  różnym  udziałem  procentowym  w  mieście:
gatunki synantropijne – 26%, gatunki leśne i zaroślowe – 22%, gatunki kserotermiczne – 19%, gatunki łąkowe –
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17%, gatunki wodne – 11%, gatunki torfowiskowe – 5%. W mieście ważną rolę pełni zieleń urządzona, do której
należą: parki, ogrody, cmentarze, zieleń osiedlowa, ogródki przydomowe, ogrody klasztorne, zieleńce, skwery,
ogrody tematyczne, miejsca pamięci, zieleń przyuliczna, zieleń izolacyjna i ogrody działkowe. 

W granicach opracowania istnieje 13 parków i ogrodów o łącznej powierzchni 195,75 ha:
• Park Ludowy – pow. 22 ha, położony w dolinie rzeki Bystrzycy i zmniejszony w ostatnich latach pod obiekty
Targów Lublin,
• Ogród Saski – pow. 12,79 ha, zabytkowy park położony w centrum miasta,
• Park Bronowice – pow. 2,6 ha zabytkowy park na Starych Bronowicach,
• Park Rury – pow. 43,67 ha, w wąwozie pomiędzy LSM a Czubami o charakterze krajobrazowym z licznymi
nasadzeniami na zboczach wąwozu, częściowo zajęty przez ogrody działkowe,
• Park Jana Pawła II – pow. 26,7 ha, w wąwozie na Czubach (w realizacji),
• Park Akademicki – pow. 5,5 ha, założony jako kolekcja roślinna Ogrodu Botanicznego,
• Wąwóz Kalinowszczyzna pow. 12,2 ha, pokryty roślinnością trawiastą z nowymi nasadzeniami drzew,
• Park Czechów i Wąwozy na Czechowie pow. 20 ha, pokryte roślinnością trawiastą z nowymi nasadzeniami
drzew,
• Park Filaretów – pow. 3,19 ha, przy skrzyżowaniu ulic Filaretów i Głębokiej z zachowaną kolekcją żywotników
i jałowców po dawnej Wystawie Kwiatowej z 1979 roku,
• Błonia pod Zamkiem – pow. 5 ha, obejmuje Wzgórze Zamkowe z przyległymi terenami,
•  Park  Rusałka  –  pow.  8,4  ha,  na  dawnych  terenach  klasztornych  o.o.  Reformatorów,  obecnie  zieleń
nieurządzona w postaci muraw ze skupiskami drzew i krzewów (częściowo w rękach prywatnych),
• Park Zawilcowa – pow. 14,7 ha, w dolinie Bystrzycy na terenie dawnego składowiska, w realizacji,
• Park Zemborzyce – pow. 19 ha, dawne założenie parkowo-dworskie, obecnie ośrodek sportowo-rekreacyjny
w zarządzie MOSiR.

Poza  „Ogrodem  Saskim”  który  w  latach  2012-2013  przeszedł  gruntowną  rewaloryzację,  parki  są
zaniedbane  i  wymagają  odnowy,  bądź  jest  w  trakcie  realizacji.  Część  to  pozostałości  starych  założeń
parkowych,  jednakże  ich  układy  są  niejednokrotnie  zatarte  a  wartościowy  drzewostan  jest  w  złym  stanie
sanitarnym.  Poza  wymienionymi  powyżej  istnieją  jeszcze  dawne założenia  parkowo-dworskie,  które  z  racji
własności  bądź pełnionych  funkcji  (tereny przyszpitalne)  nie  stanowią  parków publicznych.  Należą do  nich
między innymi: Park Węglin (4,2 ha), Park Abramowice (14,7 ha), Park na Felinie (2,4 ha), Park Konstantynów
(0,7 ha), Dzbenin (0,65 ha) i Wola Sławińska (2,5 ha). W centrum miasta istotne enklawy zieleni stanowią także
ogrody klasztorne: Ogród SS Wizytek przy ul.  Narutowicza (1,4 ha), ogród OO Salezjanów (0,9 ha), ogród
Seminaryjny  (0,6  ha),  ogród  SS  Szarytek  (0,3  ha),  ogród  dziedzińcowy  Pałacu  Biskupiego  przy  ul.
Wyszyńskiego (0,8 ha). Tereny parków uzupełniają zieleńce i skwery, gdzie występują wartościowe nasadzenia
drzew i krzewów np. Plac Litewski, Skwer Dzieci z Pahiatua czy Skwer przy ul. Ewangelickiej. Lublin posiada
także dwa ogrody tematyczne: skansen i ogród botaniczny. Muzeum Wsi Lubelskiej, jako park etnograficzny,
może  poszczycić  się  bogactwem  roślinności  o  rodzimym  pochodzeniu.  Szczególną  różnorodnością
charakteryzuje się Ogród Botaniczny, który ze względu na swój program dydaktyczny obejmuje kilka działów:
systematyki  roślin,  roślin  użytkowych,  mało  znanych  owoców  i  warzyw,  alpinarium,  flory  polskiej,
śródziemnomorskiej, azjatyckiej, roślin ozdobnych, cebulowych oraz irydarium i rosarium. Ponadto zachował się
tu  wartościowy  drzewostan  z  dawnego  założenia  ogrodowego  Dworku  Kościuszków.  Także  na  terenie
cmentarzy, w szczególności najstarszego - przy ul. Lipowej, rosną wiekowe i cenne drzewostany. Specyficzny
teren zielony stanowi Pomnik Zagłady na Majdanku, który ze względu na swój charakter posiada ubogą szatę
roślinną, jednakże stanowi największy (ok. 80 ha) w mieście otwarty teren trawiasty . 

Zieleń  przyuliczna  w  pasach  regulacyjnych  ulic  zajmuje  powierzchnię  147  ha  i  jest  najbardziej
rozdrobnionym rodzajem zieleni w mieście. Szata roślinna jest tu dość uboga ze względu na eksploatację dróg,
częste  prace  ziemne  związane  z  remontami  i  modernizacją  uzbrojenia  oraz  silne  oddziaływanie  ruchu
ulicznego. Są to przede wszystkim trawniki z ewentualnymi nasadzeniami drzew i krzewów oraz wartościowe
aleje  drzew  wzdłuż  kilku  ulic.  Zieleń  izolacyjną  stanowią  głównie  szpalery  topolowe  wokół  zakładów
przemysłowych oraz stopniowane nasadzenia  drzew i  krzewów wokół  osiedli  mieszkaniowych (jako ekrany
izolujące przed nadmiernym ruchem ulicznym) np. aleja modrzewiowa oddzielająca osiedle Wieniawskiego od
al. Kompozytorów Polskich. Przestrzenie  publiczne  uzupełnia  zieleń  towarzysząca  zabudowie  wielo-
i jednorodzinnej. Zieleń osiedlowa nie jest jednorodna i charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem jakościowym
i wiekowym. Na najstarszych osiedlach szata roślinna jest bogatsza, jednak nasadzenia nie zawsze są dobrze
zaprojektowane  i  z  czasem mogą  zbyt  zacieniać  budynki.  Natomiast  na  nowych  osiedlach  brakuje  drzew
i krzewów.  Ogródki  przydomowe charakteryzują się  bardzo dużą zmiennością i  różnorodnością,  zależną od
gustów właścicieli posesji. Zwiększa się ilość zadbanych, przydomowych kompozycji z roślin ozdobnych, które
zastępują dawne warzywniki.  W prywatnych ogrodach pojawia się coraz więcej  gatunków obcych, a nawet
egzotycznych.  Podobnie  jeżeli  chodzi  o  ogrody działkowe,  których łączna powierzchnia  wynosi  406,29 ha,
w ostatnich latach zauważa się zmianę ich charakteru i funkcji z warzywniczej na rekreacyjną.

Fauna
Bogactwo  zoocenoz  miast  zależy  od  migracji  organizmów  z  zewnątrz,  warunków  siedliskowych,
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regulacji ekologicznej w składzie fauny oraz od procesów przystosowawczych organizmów do specyficznych
warunków. Postępująca urbanizacja prowadzi do zajmowania pod budownictwo nisz ekologicznych bytujących
tam zwierząt. Na obszarze Lublina występuje ok. kilkunastu tysięcy gatunków zwierząt, z czego zdecydowana
większość jest trudna bądź niemożliwa do oznaczenia ze względu na niewielkie rozmiary oraz występowanie. 

Ekosystemy wodne miasta  tworzą153 taksony hydrobiontów bezkręgowych oraz  27  gatunków ryb.
Z wyjątkiem  piskorza  i  ślizga  oraz  minoga  nie  stwierdzono  gatunków  rzadkich.  Przyczyną  tego  jest
zanieczyszczenie  rzek  i  zeutrofizowanie  zbiorników  wodnych,  w  tym  przede  wszystkim  Zalewu
Zemborzyckiego. Największe zróżnicowanie gatunkowe cechuje Bystrzycę, zwłaszcza w jej górnym odcinku,
powyżej zalewu oraz w tym zbiorniku, a najmniejsze Czechówkę. 

Wśród środowiska lądowego to dość bogata jest entomofauna. Na szczególną uwagę zasługują motyle,
co  do  których  stwierdzono  występowanie  aż  71  gatunków,  w  tym  czterech  chronionych,  z  rodziny
modraszkowatych.  Mają  one  swoje  stanowiska  przede wszystkim w dolinie  rzeki  Bystrzycy  oraz w  dolinie
Czerniejówki i Czechówki i na „Górkach Czechowskich”. Rozwój budownictwa mieszkaniowego wraz z siecią
instalacji  grzewczych,  wodno  -  kanalizacyjnych  i  wentylacyjnych  stwarza  dogodne  warunki  do
rozprzestrzeniania się specyficznej  grupy insektów, do których należą:  prusaki,  mrówki  faraona i  karaluchy.
Natomiast wszystkie gatunki w ramach herpetofauny objęte są całkowitą, bądź okresową ochroną. 

 Gady,  jak  i  płazy spotkać można na terenie  Lublina  przede wszystkim w dolinach,  wokół  Zalewu
Zemborzyckiego  oraz  w  lasach.  Płazy  reprezentują:  traszka  grzebieniasta  oraz  kumak  nizinny  (wpisane
Czerwonej Księgi Gatunków Zagrożonych), ropucha zielona, rzekotka drzewna , grzebiuszka ziemna, huczek
i żaba moczarowa. Do rzadkich gatunków należy ropucha paskówka stwierdzona w rozlewisku Bystrzycy na
terenie Parku Ludowego. Z gadów spotkać można: jaszczurkę zwinkę na nasłonecznionych zboczach wzgórz
(Górki Czechowskie), padalca występującego na skrajach lasów i wąwozów i zaskrońca zwyczajnego w lesie
Dąbrowa i Starym Gaju oraz bardzo rzadkie: żółwia błotnego, jaszczurkę żyworodną i żmiję zygzakowatą.

Wśród  awifauny,  zanotowano  178  gatunków  ptaków,  z  których  106  zaliczono  do  lęgowych.  Pod
względem siedliska ich występowania można je podzielić na:
•  ptaki  osiedlowe  -  35  gatunków lęgowych,  charakteryzują  się  ubogą  liczbą  gatunków przy  jednoczesnym
wysokim stanie ilościowym, najuboższymi w awifaunę terenami są nowo powstałe osiedla pozbawione wysokiej
roślinności;
• ptaki zieleni wysokiej - 118 gatunków z których 79 to gatunki lęgowe a ich liczebność uzależniona jest od
występowania zieleni wysokiej;
• ptaki terenów otwartych - kuropatwa, bażant, pliszka żółta (spotykana dawniej nawet w centrum miasta), oraz
łozówka i  cierniówka,  których liczebności  znacznie  zmniejsza  się  w zawiązku  z ubytkiem terenów rolnych.
Wzrost  par  lęgowych  zanotował  za  to  drapieżny  ptak  krogulec.  Nielicznie  spotykane  są  okazy  sokoła
wędrownego, zdarza się że zakłada swoje gniazda na wysokich budowlach w terenach zurbanizowanych. Na
Górkach  Czechowskich,  w  terenie  o  charakterze  łąkowym  występuje  gąsiorek,  słowik  szary,  świergotka
i przepiórka;
• ptaki wodne i błotne - 135 gatunków, w tym 19 uznano za lęgowe. Ich występowanie ogranicza się głównie do
sztucznego  zbiornika  wodnego  w  Zemborzycach,  rzek  przepływających  przez  miasto,  a  także  niewielkich
akwenów wodnych zlokalizowanych w parkach czy ogrodach. Zalew może się poszczycić najbogatszą bazą
ptactwa wodnego występują tu: perkozek, czapla siwa, łabędź niemy, krzyżówka, cyraneczka, mewa śmieszka,
zimorodek,  gągoł  krzykliwy.  Wokół rzeki  Bystrzycy i  Czerniejówki  odnotowano lęgi  kokoszki,  cyranki  i  łyski.
W Ogrodzie Saskim stwierdzono pary lęgowe krzyżówki. Na stawach w okolicach ul. Głuskiej stwierdzono lęgi
perkoza dwuczuby i błotniaka stawowego.

Największe biotopy ptaków w mieście stanowią tereny parkowe z Ogrodem Saskim na czele, Ogród
Botaniczny, Muzeum Wsi Lubelskiej – Skansen, teren „Górek Czechowskich”, tereny otwarte upraw polowych,
tereny cmentarzy, ogrodów działkowych, lasów a także w doliny rzek.

Teriofaunę reprezentują przede wszystkim zwierzęta niewielkie. Z gryzoni miasto zamieszkują: szczur
wędrowny na terenach zabudowanych, wiewiórki pospolite w parkach, skwerach i na cmentarzach oraz chomik
europejski, mysz polna, czy badylarka, które żyją głównie na polach i obrzeżach miast. Ziemnowodny tryb życia
prowadzi  piżmak  amerykański.  Nad  wodami  przebywa  również  największy  z  rodzimych  gryzoni  -  bóbr
europejski.  Na  terenie  miasta  występuje  populacja  zwierząt  owadożernych:  jeż  wschodni  oraz  ryjówka
aksamitna.  Ze  względu  na  konkurencję  gatunkową oraz zanik  siedlisk  ich  występowanie  jest  ograniczone,
a ochrona przyjęła formę prawną. Liczną grupę ssaków bardzo dobrze odnajdujących się w mieście stanowią
również nietoperze. Najczęściej możemy je spotkać w opustoszałych i nieużywanych budynkach, strychach,
mało uczęszczanymi halach i w otwartych wieżach kościołów. Mopek oraz borowiaczek - wpisane do Polskiej
Czerwonej Księgi Gatunków Zagrożonych, związane są z dziuplami starych drzew. Zarośla dolin rzecznych oraz
rejon Zalewu Zemborzyckiego zamieszkują nocek rudy, borowiec wielki i  mroczek późny. Gatunki drapieżne
występujące w mieście to: łasica oraz gronostaj, które żywią się przeważnie gryzoniami. Do tej grupy zaliczamy
również tchórza, kunę leśną oraz lisa. Dość dużym, przystosowanym do środowiska wodnego ssakiem jest
wydra. Kompleksy leśne, skupiska zakrzaczeń i zadrzewień stwarzają bazę siedliskową dla zwierzyny grubej:
dzików,  jeleni,  saren  oraz  drobnej:  zajęcy,  kuropatw i  bażantów.  Choć  jest  to  zwierzyna  bardzo  płochliwa
sporadycznie notuje się jej występowanie również w okolicach centrum miasta. Specyficzną grupę stanowić
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będą zwierzęta domowe, które towarzyszą człowiekowi. Należą do nich coraz częściej różnorakie egzotyczne
okazy.  Niektóre  z  tych  zwierząt  zaliczono  do  gatunków inwazyjnych,  szkodliwych  dla  ekosystemu  -  łatwo
adaptują się one do nowego środowiska i wypierają z niego gatunki rodzime. 

System Przyrodniczy Miasta
W  granicach  administracyjnych  Miasta  Lublin  wyznacza  się  Ekologiczny  System  Obszarów

Chronionych  stanowiący  system  przyrodniczy  miasta  powiązany  z  regionalnym  system  przyrodniczym,
składający się z korytarzy i sięgaczy ekologicznych oraz obszarów węzłowych , a także węzłów ekologicznych i
obejmujący (w całości lub w części):
–  doliny  rzeczne  (Bystrzycy,  Czerniejówki,  Czechówki,  Nędznicy  i  Cieku  spod  Konopnicy),  suche  doliny
i wąwozy,
– obszary prawnie chronione istniejące i projektowane, w tym: rezerwaty, Obszary Chronionego Krajobrazu,
obszary Natura 2000, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo – krajobrazowe, 
– lasy (w tym lasy ochronne), park leśny i inne zadrzewienia,
–  tereny  zieleni  urządzonej  w  tym:  parki,  ogrody,  skwery,  zieleńce,  ogrody  tematyczne,  miejsca  pamięci,
wybrane ogrody działkowe, cmentarze, większe skupiska zieleni osiedlowej,
– tereny wartościowej zieleni nieurządzonej, służącej utrzymaniu puli genetycznej i wzmacnianiu różnorodności
biologicznej,
– tereny wód otwartych,
– tereny otwarte wykorzystywane rolniczo, ogrodniczo, bądź nieużytki służące wzmocnieniu przyrodniczemu
oraz prawidłowemu przewietrzaniu przestrzeni miasta.

Sfera kultury
Zespół  Staromiejski  wraz  z  częścią  Śródmieścia  zawierającą  układ  urbanistyczny  wykształcony  do

połowy  XVII  wieku  uznany  jest  za  Pomnik  Historii  Państwa  Polskiego  (Rozporządzenie  Prezydenta  RP z
25.04.2007 r.; Dz.U. 2007, nr 86; poz. 574). 

Rejestr Zabytków Województwa Lubelskiego w granicach miasta obejmuje:
• dwa wpisy obszarowe: zespołu urbanistycznego Starego Miasta i Śródmieścia (sygnatura A/153 i A/915) oraz
zespołu urbanistycznego Białkowskiej Góry, Grodziska i Kalinowszczyzny (sygnatura A/353),
•  sześć  wpisów  zabytków  archeologicznych:  Wzgórze  Czwartek  (sygnatura  C/6),  okolice  ul.  Osmolickiej
(sygnatura C/154, C/155, C/156), Zemborzyce Kościelne II (sygnatura C/152 i C/153),
• listę 275 obiektów architektonicznych i przestrzennych, z czego 175 skupionych jest  w granicach wpisów
obszarowych.

Wojewódzka  Ewidencja  Zabytków  obejmuje  247  obiektów  i  225  stanowisk  archeologicznych  w
granicach miasta. Zarówno obiekty i obszary wpisane do Rejestru Zabytków, jak i do Wojewódzkiej Ewidencji
Zabytków są  ujęte  w  Gminnej  Ewidencji  Zabytków.  Ponadto  ewidencja  gminna  zawiera  obiekty  i  obszary
wskazane do ochrony przez Prezydenta Miasta Lublin. Cały zbiór obejmuje 1950 pozycji (stan na kwiecień 2014
r.  -  informacja  pobrana ze strony MKZ),  w tym:  -  23 układy urbanistyczne,  1700 indywidualnych obiektów
zabytkowych  i  223  stanowiska  archeologiczne.  Miasto  Lublin  nie  posiada  gminnego  programu  opieki  nad
zabytkami,  którego zapisy mogły by być uwzględnione w Studium,  natomiast  obecnie  w Biurze  Miejskiego
Konserwatora  Zabytków  trwają  prace  nad  utworzeniem  Parku  Kulturowego  który  obejmowałby  kompleks
staromiejski  i  jego  okolice.  Ponadto  w  2007  roku  Miasto  Lublin  zostało  wyróżnione  Znakiem Dziedzictwa
Europejskiego  z  uwagi  na  fakt  zawarcia  tu  w  1569  Unii  Polsko-Litewskiej,  stanowiącej  antycypację
współczesnej idei unionizmu europejskiego. Za szczególne miejsca upamiętnienia tego faktu uznano kaplicę:
Św.  Trójcy na Zamku,  Kościół  i  Klasztor  O.O.  Dominikanów na  Starym Mieście  oraz pomnik  Unii  Polsko-
Litewskiej na Placu Litewskim. 

Na liście dóbr kultury współczesnej znalazło się z uwzględnieniem z podziału na typy:
• Architektura – 30 obiektów;
• Urbanistyka – z podziałem na 3 części;
• Założenia urbanistyczne (9 zespołów);
• Przestrzenie publiczne (17 miejsc);
• Przestrzenie o potencjale kulturowym (22 obszary, z podziałem na fenomeny natury oraz fenomeny położenia,
walorów i rangi w strukturze miasta).

 Także  nazewnictwo  ulic,  placów,  rzek  i  innych  miejsc  w  mieście,  choć  należy  do  wartości
niematerialnego dziedzictwa kulturowego jest związane z organizacją przestrzeni i wymaga ochrony wraz ze
związanymi  z  nim  przekazami  tradycji.  Specyficznym  dziedzictwem  niematerialnym  Lublina  jest  pamięć  o
kulturze tutejszej społeczności żydowskiej i o przestrzeniach z nią związanych, w tym tych już nie istniejących
np. dzielnicy żydowskiej wokół Zamku, czy części dawnego miasteczka Wieniawa.

7 SKUTKI BRAKU REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU

W sytuacji  braku realizacji  zapisów Studium przypuszczać należy, że na terenie miasta następować
będzie dalsza, powolna antropopresja objawiająca się:
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– potencjalnym wkraczaniem często chaotycznej zabudowy drogą decyzji administracyjnej;
– przekształcanie poprzez procesy urbanizacyjne najcenniejszych, a nie objętych dotąd ochroną planistyczną
fragmentów miasta (ESOCH);
-  zanieczyszczeniem gleb  i  wód podziemnych  oraz  wód rzeki  spowodowanym niekontrolowanym spływem
powierzchniowym  ze  zurbanizowanych  fragmentów  terenu  w  sąsiedztwie  i  zanieczyszczeniami  z  terenów
nieuzbrojonych w sieci kanalizacyjne;
– dalszym zmniejszaniem się odporności i zdolności do równoważenia procesów wewnętrznych izolowanych
zespołów zieleni, a w konsekwencji ich obumieranie i degradację.
 Brak  realizacji  wytycznych  polityki  przestrzennej  opracowywanego  dokumentu  może
spowodować wkraczanie zabudowy w doliny i antropogeniczne przekształcenia terenów, które powinny
być użytkowane przyrodniczo, bądź pozostawione jako tereny o charakterze otwartym, co może skutkować
negatywnym wpływem na stan środowiska. Poza tym bez szerszego spojrzenia na otoczenie dojść może do
konfliktowego lokalizowania funkcji sąsiednich, dlatego ważne jest kompleksowe rozpatrzenie i optymalne (lub
przynajmniej jak najmniej konfliktowe) wytyczenie dalszych kierunków polityki przestrzennej miasta.

8  STAN  ŚRODOWISKA  NA  OBSZARACH  PRZEWIDYWANEGO  ZNACZĄCEGO  ODDZIAŁYWANIA
ZAPISÓW DOKUMENTU

Nie przewiduje się wystąpienia zawsze znacząco negatywnych oddziaływań (rozumianych jako
przekroczenia  określonych  prawem  standardów  jakości  środowiska)  wynikających  z realizacji  zapisów
Studium, co zostało szerzej omówione w rozdziale 10. 

Generalnie stan środowiska w granicach opracowania przedstawia się następująco:
• jakość powietrza

Stan powietrza określono na podstawie raportu o stanie środowiska województwa lubelskiego za 2015 r. oraz
Programu ochrony powietrza dla miasta Lublina.  Największymi antropogenicznymi źródłami emisji zanieczyszczeń do
powietrza w obszarze miasta są zorganizowane źródła emitujące zanieczyszczenia w czasie procesów energetycznego
spalania paliw,  środki  transportu samochodowego, paleniska i  kotłownie indywidualnych systemów grzewczych oraz
budynków. Duży odsetek zanieczyszczeń stanowią gazy i pyły, głównie pyłu PM10 i PM2,5. Podstawę klasyfikacji stanowiły
kryteria określone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r.  w sprawie poziomów niektórych
substancji w powietrzu (Dz. U. 2012, poz. 1031). Parametry dotyczące oceny jakości powietrza w województwie lubelskim
za 2016 r. kształtowały się następująco:
• dwutlenek azotu  – średnie roczne stężenie dwutlenku azotu wynosiło 22 µg/m3 i stanowiło 55% stężenia
dopuszczalnego,  wynoszącego  40.  Najwyższe  stężenie  jednogodzinne  wynosiło  118  μg/m3 (59%
dopuszczalnego). Na żadnym stanowisku nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnego stężenia 1- godzinnego
wynoszącego 200 μg/m3;
• dwutlenek siarki -  stężenie średnie roczne w aglomeracji lubelskiej wynosiło 4,0 μg/m3. Wartości stężeń 1-
godz. i 24-godz. nie przekraczały poziomów dopuszczalnych. Stężenie 1-godz. wynosiło 35,0 μg/m 3  (ok. 10%
poziomu dopuszczalnego wynoszącego 350 μg/m3), 24-godz. - 14,9 μg/m3 (ok. 12% poziomu dopuszczalnego
wynoszącego 125 μg/m3;
• pył zawieszony PM10 - Stężenia średnie roczne wynosiły odpowiednio 31 μg/m3 (77,5% dopuszczalnego) i
25 μg/m3 (62,5% poziomu dopuszczalnego). Na stanowisku przy ul. Obywatelskiej stwierdzono przekroczenie
dopuszczalnej ilości przekroczeń stężeń 24-godzinnych. Odnotowano na tym stanowisku 40 dni ze stężeniami
powyżej dopuszczalnego. Analiza serii pomiarowych kolejny raz potwierdziła występowanie znacznie wyższych
stężeń w sezonie chłodnym. Wartości średnie dla sezonu chłodnego były kilkakrotnie wyższe od średnich z
sezonu  ciepłego.  Sezonowa  zmienność  stężeń  pyłu  PM10  wykazująca  występowanie  przekroczeń  prawie
wyłącznie w sezonie grzewczym wskazuje, iż największy wpływ na uzyskiwane stężenia ma emisja ze spalania
paliw do celów grzewczych;
• ozon  -  poziom  docelowy  oraz  poziom  celu  długoterminowego  ozonu  w  powietrzu  określony  jest  jako
maksymalna średnia ośmiogodzinna spośród średnich kroczących obliczanych ze średnich jednogodzinnych w
ciągu doby. Poziom docelowy uznaje się za dotrzymany, jeśli liczba dni przekraczających wartość 120 μg/m 3,
uśredniona  w  ciągu  kolejnych  trzech  lat,  wynosi  nie  więcej  niż  25.  Poziom  celu  długoterminowego  jest
dotrzymany, jeżeli  nie występują dni  ze stężeniami o wartościach powyżej 120 μg/m3.  Maksymalna średnia
ośmiogodzinna  w 2016 roku  była  wyższa  od 120 μg/m3 i  wynosiła  134,3  μg/m3,  co  oznacza,  wystąpienie
przekroczenia drugiego kryterium, jakim jest poziom celu długoterminowego. Liczba dni ze stężeniami ozonu
powyżej 120 μg/m3 wyznaczona dla lat 2014-2016 wynosiła w Aglomeracji Lubelskiej od 6 do 10 dni;
• pył zawieszony PM2,5  - stężenie średnie roczne przy ul. Śliwińskiego wynosiło 19 µg/m3, co stanowi 76%
stężenia dopuszczalnego. Przy ul. Obywatelskiej natomiast wystąpiło przekroczenie poziomu dopuszczalnego.
Stężenie średnie roczne wynosiło 27 µg/m3 (108% poziomu dopuszczalnego);
• benzen  – średnie  stężenie  roczne  wynosiło  2,0  μg/m3,  co  stanowi  40%  dopuszczalnego  stężenia.  Nie
stwierdzono przekroczeń poziomu dopuszczalnego wynoszącego 5 μg/m3.
• ołów  –  stężenia  średnie  roczne  ołowiu  były  na  poziomie  0,007  µg/m3,  co  stanowi  1,4%  poziomu
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dopuszczalnego wynoszącego 0,5 µg/m3;
• tlenek węgla – w 2016 r. maksymalne 8-godzinne stężenie tlenku węgla wynosiło 4,0 mg/m3, tj. 40% poziomu
dopuszczalnego, wynoszącego 10 mg/m3;
• arsen  -  stężenie  średnie  roczne  arsenu  wynosiło  1,0  ng/m3,  co  stanowi  16,7%  poziomu  docelowego
wynoszącego 6 ng/m3;
• kadm – stężenie średnie roczne kadmu wynosiło 0,3 ng/m3, tj. 6,0% poziomu docelowego wynoszącego 5
ng/m3;
• nikiel – stężenie średnie roczne niklu 4,0 ng/m3, tj. 20% poziomu docelowego wynoszącego 20 ng/m3;
benzo/a/piren  -  wartości  średnie  roczne  w  Lublinie,  ul.  Sliwińskiego  wynosiły  2,0  ng/m3  

i przekraczały poziom docelowy wynoszący 1 ng/m3. Benzo/a/piren jest substancją charakteryzującą się dużym
zróżnicowaniem stężeń w roku, z wysokimi wartościami w sezonie grzewczym i niskimi poza nim.

Według danych WIOŚ w roku 2015 w analizowanym rejonie średnioroczne stężenia zanieczyszczeń
podstawowych nie przekraczały poziomu dopuszczalnego i wynosiły:
• Dwutlenek azotu – stężenie średnie roczne wynosiło od 7,1 μg/m3 do 23,3 μg/m3. Maksymalne stężenie 1-
godzinne wystąpiło w Lublinie odnotowane w punkcie pomiarowym przy ul. Obywatelskiej - 160,8  μg/m3. Na
żadnym stanowisku nie  stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych  stężenia  1-godzinnego wynoszącego  200
μg/m3.
• Dwutlenek siarki –  stężenie  średnie roczne wynosiło od 2,4 μg/m3  do 5,2  μg/m3. Wartości stężeń 1-godz.
I 24-godz. nie przekraczały poziomów dopuszczalnych. W Lublinie średnie stężenie roczne wynosiło 3,6 μg/m3,
stężenia 24-godzinne – 18,3  μg/m3, natomiast stężenie 1-godzinne było na poziomie 48,0  μg/m3. Najwyższe
wartości  występują  w  okresie  jesienno-zimowym,  co  związane  jest  ze  zwiększona  emisją  zanieczyszczeń
pochodzących z procesów spalania na cele grzewcze. 
• Ozon  –  kryteria  oceny  jakości  powietrza  pod  względem  zanieczyszczenia  ozonem  dotyczą  stężeń  8-
godzinnych.  Poziom docelowy oraz poziom celu  długoterminowego ozonu w powietrzu  określony  jest  jako
maksymalna średnia ośmiogodzinna spośród kroczących obliczanych ze średnich jednogodzinnych w ciągu
doby.  Poziom  docelowy  uznaje  się  za  dotrzymany,  jeśli  liczba  dni  przekraczających  wartości  120  μg/m3,
uśredniona w ciągu kolejnych trzech lat, wynosi nie więcej niż 25. Liczba dni z przekroczeniami wartości 120
μg/m3 uśredniona w latach 2013-2015 w Lublinie na stacji przy ul. Obywatelskiej wynosiła 2.
• Pył  PM10 – na wszystkich stanowiskach dotrzymane były dopuszczalne stężenia średnie  roczne tj.  40
μg/m3. Stężenie średnie roczne pyłu PM10 na stacji przy ul. Obywatelskiej wynosiło 36,4 μg/m3. Na wszystkich
stanowiskach  stwierdzono  przekroczenie  dopuszczalnej  częstości  przekroczeń  poziomu  dopuszczalnego
określonego  dla 24 godzin,  tj.  50 μg/m3.  Oznacza to,  że na każdym stanowisku było więcej  niż 35 dni  ze
stężeniami  powyżej  50  μg/m3,  w  Lublinie  na  stacji  przy  ul.  Obywatelskiej  liczba  przekroczeń  stężeń  24-
godzinnych wynosiło 66. Z tego względu, według kryterium rocznego czasu uśredniania, aglomeracja lubelska
została  zaliczona  do  klasy  A,  według  kryterium  24-godzinnego  do  klasy  C.  Nie  odnotowano  przekroczeń
poziomu  informowania  (200  μg/m3)  bądź  poziomu  alarmowego  (300  μg/m3).  Wysokie  wartości  stężeń,  jak
każdego roku, występowały w okresie grzewczym. 
• Pył  zawieszony  PM2,5  –  zanieczyszczenia  powietrza  pyłem PM2,5  ocenia  się  na  podstawie  stężenia
uśrednionego dla roku. Stężenia średnie dla roku w województwie lubelskim zawierały się w przedziale od 21,3
do 28,2 μg/m3, tj. do 112,8% poziomu dopuszczalnego wynoszącego 25 μg/m3. Wskaźnik średniego narażenia
na pył PM2,5 w aglomeracji lubelskiej w 2015 r. wynosił 22 μg/m3. Wskaźnik dotyczący aglomeracji lubelskiej w
ostatnich  latach  utrzymywał  się  na  tym  samym  poziomie.  Najwyższe  wartości  przekraczające  poziom
dopuszczalny odnotowano w Lublinie przy ul. Obywatelskiej. Udział pyłu PM2,5 w pyle PM10 w 2015 r. wynosił
od 70% w Lublinie przy ul. Śliwińskiego i do 81% przy ul. Obywatelskiej. 
• Benzen – stężenie średnie roczne w Lublinie 1,8 μg/m3.. W Lublinie nie stwierdzono przekroczeń poziomu
dopuszczalnego wynoszącego 5 μg/m3. W rocznym przebiegu stężeń widoczna jest zmienność sezonowa –
wzrasta w okresie zimowym. 
• Tlenek węgla – kryteria oceny jakości powietrza pod względem zanieczyszczenia tlenkiem węgla dotyczą
stężeń 8-godzinnych. Wartość dopuszczalna określona jest jako maksymalna średnia ośmiogodzinna, spośród
średnich kroczących,  obliczanych  co godzinę  z  ośmiu  średnich jednogodzinnych w ciągu  doby.  W 2015 r.
maksymalne  ośmiogodzinne  stężenie  na  stacji  w  Lublinie  wynosiło  3,54  mg/m3  ,  tj.  35,4%  poziomu
dopuszczalnego wynoszącego 10mg/m3. W latach 2010-2015 wartości te zawierały się w przedziale od 5,95 do
3,54 mg/ m3.
• Metale  –  poziom  stężeń  metali  w  pyle  zawieszonym  PM10  charakteryzowały  się  bardzo  niskimi
wartościami. Stężenia średnie roczne ołowiu były na poziomie 0,008-0,009 μg/m3, co stanowi do 1,8% poziomu
dopuszczalnego.  Na  niskim  poziomie  notowane  były  również  stężenia  arsenu,  kadmu
i niklu. Stężenie średnie roczne arsenu wynosiło 0,72 i 0,59 ng/m3,  co stanowi maksymalnie 12% poziomu
docelowego,  kadmu  0,31  i  0,30  ng/m3,  tj.  Do  6,2%  poziomu  docelowego,  niklu  4,53
i 3,83 ng/m3, tj. do 22,6% poziomu docelowego. 
• Benzo/a/piren - wartość średnia roczne na stacji monitoringu przy ul. Śliwińskiego w Lublinie wyniosła 2,78
ng/m3 i  przekroczyła  poziom  docelowy  wynoszący  1  ng/m3.  Benzo(a)piren  należy  do  zanieczyszczeń
wykazujących dużą zmienność sezonową, z wysokimi wartościami w sezonie grzewczym i niskimi wartościami
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poza nim. 
Na podstawie analizy poziomu stężeń wykonanej w ramach oceny jakości powietrza za ostatnie lata aglomeracja

lubelska została zakwalifikowywana do strefy C, o poziomach stężeń powyżej poziomu dopuszczalnego bądź docelowego,
ze względu na przekroczenia 24-godzinnych stężeń pyłu PM10, pyłu PM2,5 i benzo/a/pirenu oznaczonego w pyle PM10.
Przypisanie do tej strefy nie oznacza złej jakości powietrza na obszarze całej aglomeracji, a oznacza lokalne występowanie
przekroczeń określonej substancji. Wysokie wartości stężeń pyłu PM10, pyłu PM2,5 i benzo/a/pirenu występowały prawie
wyłącznie w sezonie grzewczym. Umożliwia to wskazanie „niskiej emisji” jako głównej przyczyny ponadnormatywnego
zanieczyszczenia  powietrza.  Na  utrzymywanie  się  wysokich  stężeń  duży  wpływ  miały  niekorzystne  warunki
meteorologiczne  w sezonie  grzewczym (niska  temperatura,  mała  prędkość  wiatru,  wyjątkowo  mała  ilość  opadów).
Występuje zatem obowiązek monitorowania stężeń na obszarach przekroczeń. 

Dla porównania podać można, że w wyniku rocznej oceny jakości powietrza w województwie lubelskim
za rok 2011, strefa Aglomeracja Lubelska została ponownie zakwalifikowana jako strefa C, a tym samym została
zobligowana  do  opracowania  Programu  ochrony  powietrza  (POP).  Przyczyną  obligującą  do  stworzenia
programu  w  strefie  Aglomeracji  Lublin  było  wystąpienie  ponadnormatywnej  liczby  dni  z  przekroczonym
poziomem 24-godzinnym stężenia dla pyłu zawieszonego PM10. Uchwałą Sejmiku Województwa Lubelskiego
z dnia  27  października  2008  roku  Nr  XXV/438/08  przyjęto  Program  ochrony  powietrza  dla  miasta  Lublin
opracowany ze względu na wystąpienie w 2005 roku ponadnormatywnej ilości dni z przekroczonym poziomem
stężeń  24-godzinnych  pyłu  zawieszonego  PM10.  Program  ochrony  powietrza  z  2013  roku  stanowi  zatem
aktualizację uchwalonego w 2008 roku Programu zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska art. 91 ust.9c.
W przeciągu  6  lat  od  przyjęcia  Programu  ochrony  powietrza,  strefa  Aglomeracji  Lublin,  w  dalszym  ciągu
klasyfikowana jest jako strefa klasy C w zakresie przekroczeń poziomów stężeń dla pyłu PM10. Zgodnie z 
Obszar bilansowy Ładunek pyłu PM10 (Mg/rok)

I – Ponikwoda, Kalinowszczyzna, Węglin Północny, Szerokie, Sławinek i Konstantynów27,6

II – Czuby, Rury, Węglin Południowy 141,7

III – Czechów Północny i Południowy 21,9

IV – Hajdów – Zadębie, Felin, Tatary, Bronowice 31,1

V - Sławin 12,6

VI – Kośminek, Głusk, Abramowice, Dziesiąta, Wrotków 396,3

VII - Zemborzyce 35,1

VIII – Śródmieście, Stare Miasto, Za Cukrownią, Wieniawa 209,1

SUMA 875,5
Tab. Ładunek pyłu PM10 z poszczególnych obszarów bilansowych Lublina w roku bazowym 2011. Źródło: Program ochrony powietrza dla
strefy - Aglomeracja Lubelska (Aktualizacja) 2013.

Programem ochrony powietrza dla miasta Lublina z 2008 r. wielkość emisji powierzchniowej dla całego miasta, wyrażona
ładunkiem  pyłu  PM10  wynosiła  501,01  Mg/rok.  Natomiast  w  2011  roku  emisja  powierzchniowa,  czyli  emisja
z indywidualnych systemów grzewczych, zajmowała wśród zanieczyszczeń powietrza pyłem PM10 pierwsze miejsce
i wyniosła 875,5 Mg/rok, co stanowi ok. 58% całkowitej wielkości emisji pyłu PM10 dla miasta Lublin. Inwentaryzację emisji
przeprowadzono według dokonanego podziału terenu miasta na 8 obszarów, dla których obliczono wielkość emisji pyłu
PM10. 

Głównym  sposobem  na  ograniczenie  zagrożeń  dla  powietrza  atmosferycznego  są  zmiany
w  transporcie  drogowym.  Natężenie  ruchu  drogowego  na  ciągach  komunikacyjnych  jest  dość  duże,
w  szczególności  w  okresie  letnim,  co  wpływa  na  wielkość  zanieczyszczeń  powietrza  na  analizowanym obszarze.
Negatywny wpływ ruchu kołowego na środowisko należałoby zminimalizować przede wszystkim poprzez promowanie
transportu zbiorowego, czy też rowerowego. W celu ochrony atmosfery należy również ograniczyć ogrzewanie węglem na
rzecz ogrzewania gazowego lub innych alternatywnych źródeł energii. Do zmniejszania emisji zanieczyszczeń obszarowych
(pochodzących z terenów zabudowy mieszkaniowej) może przyczynić się również termomodernizacja budynków oraz
modernizacja systemów grzewczych, tak aby straty ciepła były jak najmniejsze. 
• stan klimatu akustycznego

Hałas  jest  bardzo  istotnym  elementem  służącym  do  oceny  jakości  środowiska,  na  podstawie
przekroczeń hałasu można zaproponować działania, które będą zmniejszały jego uciążliwość. Mapy imisyjne
przedstawiające  poziom hałasu  są  podstawowym  źródłem informacji  o  stanie  akustycznym środowiska  na
danym obszarze.  Akustyczne standardy jakości środowiska, tj. dopuszczalne poziomy hałasu, są rezultatem
wieloletnich  badań  oraz  analiz.  Stanowią  one  standard  jakości  środowiska,  który  określony  został
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu
w środowisku (Dz.U.2014.112). 

Zgodnie  z  uchwalonym  Programem ochrony  środowiska  przed  hałasem  dla  Miasta  Lublin  (2009),
w bezpośrednim sąsiedztwie głównych arterii komunikacyjnych miasta oraz niektórych zakładów produkcyjnych
odnotowuje  się  wysokie  poziomy  dźwięków,  przekraczające  wartość  70  dB,  zaś  wzdłuż  linii  kolejowej

URZĄD MIASTA LUBLIN
DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU

WYDZIAŁ PLANOWANIA
25

II 
W

YŁO
ŻE

NIE
 D

O W
GLĄ

DU P
UBLI

CZN
EG

O O
D 21

 M
ARCA 20

18
 R

. D
O 23

 K
W

IE
TN

IA
 20

18
 R

.



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA LUBLIN

prowadzącej  w  kierunku  Warszawy  –  powyżej  80  dB.  Wraz  z  odległością  natężenia  dźwięku  ulegają
stopniowemu zmniejszeniu.  Szczegółowy rozkład izofon w dużym stopniu zależy od ukształtowania terenu,
pokrycia  terenu  określonym  rodzajem  roślinności,  dominujących  kierunków  wiatrów  itd.  Analiza  mapy
akustycznej miasta wykazała,  że największe przekroczenia norm hałasu dotyczą  dróg i dochodzą  do 20 dB,
jednakże w większości  przypadków nie  przekraczają  5  dB.  Występują  one przede wszystkim wzdłuż  dróg
tranzytowych  i  wylotowych  z  miasta:  al.  Spółdzielczości  Pracy,  al.  Kraśnicka,  al.  W.  Sikorskiego,  al.
Warszawska, al. Solidarności, ul. M. Smorawińskiego, al. Andersa, ul. Dr. Męcz. Majdanka, al. W. Witosa, ul.
Turystyczna,  ul.  Abramowicka,  ul.  Zemborzycka,  ul.  Jana  Pawła  II,  ul.  Dywizjonu  303,  Al.  Racławickie.
Przekroczenia  od  kolei  są  niewielkie,  do  5dB  i  dotyczą  jedynie  dwóch  rejonów
w  mieście  -  okolic  ul.  Łęczyńskiej  oraz  ul.  Janowskiej  i  ul.  Tęczowej.  W  przypadku  hałasu  związanego
z funkcjonowaniem zakładów przemysłowych  występuje  on lokalnie  w rejonie:  ul.  M.  Smoluchowskiego,  ul.
Wrotkowskiej, ul. Słodowej, ul. L. Herc, ul. Łagiewnickiej, ul. Bursaki, ul. J. Czapskiego, ul. Wojciechowskiej, ul.
Zwycięskiej i  ul.  Uniwersyteckiej.  Nie bez wpływu na klimat akustyczny jest też funkcjonujący Port Lotniczy
Lublin.
• jakość wód

Wody  podziemne,  krążące  w  skałach  kredy  i  paleocenu  odznaczają  się  wysoką  jakością
i bardzo dużą mineralizacją. Charakteryzują się następującymi cechami: są to wody bezbarwne, bez zapachu
lub  o  słabym zapachu roślinnym,  miejscami  wykazują  także  podwyższoną mętność.  Odczyn  pH waha się
w granicach 6,2-8,0, jednak najczęściej mieści się w granicach 7,0-7,5. Średnia twardość węglanowa wynosi
od100 do 700 mg CaCO3/dcm3, przeważają jednak wody o twardości w granicach 300-500 mg CaCO3/dcm3.
Mineralizacja ogólna waha się w granicach 350-450 mg/dcm3, natomiast zawartość żelaza wynosi średnio 0,2-
1,0 mg/dcm3, a manganu 0,1 mg/dcm3. Źródłami w/w jonów są osady czwartorzędowe bogate w substancję
organiczną, z którą pierwiastki te tworzą szereg związków kompleksowych dobrze mieszających się w wodzie.
Chlorki będące wskaźnikiem zanieczyszczeń antropogenicznych wód podziemnych wahają się w granicach od
5 do 88 mg/dcm3 (przy dopuszczalnej  normie 300  mg/dcm3).  Podwyższona zawartość  chlorków występuje
zwykle na terenach zurbanizowanych, co związane jest z zastosowaniem soli do utrzymania dróg w okresie
zimowym.  Zawartość  siarczanów  oscyluje  w  granicach  od  0  do  143  mg/dcm3 i  nie  przekracza  normy
wynoszącej 200 mg/dcm3. Źródłem zwiększonej ilości jonów siarczanowych poza ściekami są emisje gazowe
zawierające lotne związki siarki w postaci tlenków siarki SO2 i SO3. Lotne związki siarki podczas opadu tworzą
kwaśne deszcze, które przenikają do wód podziemnych powodując jej zakwaszenie. Zawartość azotanów nie
przekracza dopuszczalnej normy (10 mg/dcm3) i waha się w granicach 0,1-1,0 mg/dcm3. Podwyższone ilości
azotanów są efektem intensywnego nawożenia mineralnego, spływ naturalny powoduje przenikanie związków
azotu  w  głąb  warstw  wodonośnych.  W  strefach  dolin  rzecznych  występują  wyższe  wartości  dla  takich
wskaźników jak: utlenialność, SO4²ˉ, Clˉ, Fe i Mn.

 Odrębnej oceny jakości  wód podziemnych dokonano w 2015 r.  W Dokumentacji  hydrogeologicznej
określającej  warunki  hydrogeologiczne  w  rejonie  cmentarza  na  Majdanku.  Są  to  wody  bezbarwne  i  bez
zapachu, charakteryzujące się małą mętnością, odczyn jest bliski obojętnemu (6,96 - 7,1 pH). Twardość wody
jest tu typowa dla rejonu Lublina i jest znacząca (320 – 329 mgCaCO3/l), związana z długotrwałym kontaktem
wód ze skałą  węglanową (wapieniem lub marglem). Są to wody słodkie i słabo zmineralizowane.  Zawartość
chlorków jest bardzo niska i wynosi 12,05 - 18,61 mgCl/l. Według Rozporządzenia Ministra Zdrowia zawartość
chlorków w wodzie do picia nie powinna przekraczać 250 mgCl/l. Zawartości żelaza i manganu są bardzo małe,
ze względu na miejsce występowania (obszar wysoczyzny, gdzie masyw kredowy nie jest przykryty lessami).
W badaniach stwierdzono bardzo małą zawartość siarczanów od <1 do 7,97 mgSO4/l (norma według Ministra
Zdrowia to 250 mgSO4/l0). Głównym źródłem siarczanów występujących w wodach podziemnych są minerały
zawierające siarkę, takie jak gips czy anhydryt. Ponadto wody podziemne obszaru opracowania charakteryzują
się  bardzo  niską  utlenialnością  0,7  i  1,04  mgO2/l i  niewielką  ilością  węgla  organicznego,  co  świadczy
o niewielkiej zawartości  substancji organicznej w wodzie. Zawartość  tlenu rozpuszczonego w wodzie wynosi
2,37-2,38 mgO2/l. Wartości dwutlenku węgla obserwowane w wodach podziemnych mieszczą się w przedziale:
18,0 - 26,8 mgCO2/l  i  są  typowe dla wód infiltracyjnych. Stwierdzona zawartość fosforanów (0,182 – 0,282
mgPO4/l) klasyfikuje wody do I klasy. Zawartość fluoru (0,391 – 0,410 mgF/l), azotanów (<0,2 mgNO3/l), jonów
anionowych NH4 (<0,026 do 0,031 mgNH4/l) jest niska. Spośród pierwiastków biofitycznych w wodzie najwięcej
jest wapnia. Niskosodowość w wodach pitnych jest dobrą cechą, w przeciwieństwie do niskomagnezowości, co
z kolei nie jest korzystne. 

Podsumowując, wody podziemne rejonu największego lubelskiego cmentarza charakteryzują się niską
wartością utlenialności, małą ilością ogólnego węgla organicznego oraz wysoką zawartością tlenu. Parametry te
wskazują na niską zawartość substancji organicznej w wodzie. Inne makro i mikroskładniki wody (związki azotu,
siarczany,  fosforany,  chlorki)  również  występują  w  bardzo  małych  ilościach.  Z  rejonu  cmentarza  do  wód
podziemnych mogą przenikać bakterie chorobotwórcze i wirusy, jednak pod względem bakteriologicznym woda
w przebadanym zakresie nie wykazuje zanieczyszczeń. W zakresie przebadanych składników wody te można
zaliczyć do I klasy jakości wg Klasyfikacji przyjętej przez Ministra Środowiska. Są to wody bardzo dobrej jakości,
gdzie  wartości  elementów  fizykochemicznych  są  kształtowane  wyłącznie  w  efekcie  naturalnych  procesów
zachodzących  w wodach podziemnych  i  mieszczą  się  w zakresie  wartości  stężeń  charakterystycznych dla
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naturalnego,  pierwotnego  tła  hydrogeochemicznego.  Wartości  elementów fizyko-chemicznych  nie  wskazują
wpływu  działalności  człowieka.  W  stosunku  do  badań  z  okresu  budowy  piezometrów (2009,  2013  r.)  nie
zaobserwowano  istotnych  zmian  jakości  wód  podziemnych  występujących  w  rejonie  cmentarza.  Jednakże
konieczne jest dalsze prowadzenie systematycznych badań monitoringowych z częstotliwością 2 razy w roku. 

Podsumowując dane z monitoringów za lata 2012-2015 dla JCWPd nr 107  (obecnie jest to JCWPd nr
89) określają ich stan jako dobry zarówno pod względem chemicznym jak i ilościowym, wymagające na  ogół
prostego uzdatniania. Jednakże w rejonie Lublina ze względu na zbyt intensywną eksploatację zasobów wód
podziemnych występuje lej depresyjny. W 2010 roku pobór wody wyniósł 18,68 mln m³, przy czym od wielu lat
obserwuje  się jego redukcję (w 1981 pobór wody osiągnął  58 mln m³),  co przyczynia się do zmniejszenia
obniżenia zwierciadła. Ze względu na łączność hydrauliczną poziomów wodonośnych i wód powierzchniowych
oraz szczelinowy charakter tych wód, podlegają one zagrożeniu zanieczyszczeniami w wyniku przedostawania
się ścieków i zanieczyszczeń do gruntu i wód powierzchniowych. Zagrożenie to jest tym większe na obszarach,
gdzie warstwa infiltrująca jest cieńsza, czyli w dolinach rzecznych i we wschodniej części miasta. 

W myśl Raportu dla Obszaru Dorzecza Wisły z 2005 r. wszystkie jednolite części wód występujące na
terenie miasta (za wyjątkiem JCWP „Krężniczanka” pod względem zagrożeń zanieczyszczeniami punktowymi
i poborem wód) uznano za zagrożone niespełnieniem warunków Ramowej Dyrektywy Wodnej ze względu na
zanieczyszczenia:  punktowe,  obszarowe  oraz  pobory  wód.  Dodatkowo  JCWP  „Bystrzyca  od  zbiornika
Zemborzyce do ujścia” ze względu na zmiany morfologiczne została wskazana jako silnie zmieniona jednolita
część  wód.  Zgodnie  z  oceną  stanu  JCWP  rzecznych  za  lata  2010-2015  przeprowadzoną  przez  WIOŚ,
wszystkie wody powierzchniowe w mieście Lublinie mają stan zły. Jeżeli chodzi o stan ekologiczny, najgorszy
(zły) posiada rzeka Czechówka, słaby stan cechuje:  Krężniczankę, Zalew Zemborzycki  i  Bystrzycę  od tego
zbiornika do ujścia. Natomiast najlepszy stan wód pod względem ekologicznym jaki występuje na terenie miasta
to potencjał umiarkowany, który dotyczy Czerniejówki i Bystrzycy od Kosarzewki do Zbiornika Zemborzyce. Stan
chemiczny zbadano i oceniono jedynie dla Bystrzycy od zbiornika Zemborzyce do ujścia i jest on poniżej stanu
dobrego.
• stan gleby i powierzchni ziemi

Zgodnie  z  rozporządzeniem  w  sprawie  standardów  jakości  gleb  oraz  standardów  jakości  ziemi
wyodrębnia się trzy grupy gruntów zależnie od ich przeznaczenia i dla każdej z nich różnicuje kryteria oceny:
-  grunty  grupy  A  –  obszary  poddane  ochronie  na  podstawie  przepisów  ustawy  Prawo  wodne
i ustawy o ochronie przyrody,
-  grunty  grupy  B  –  użytki  rolne  z  wyłączeniem  gruntów  pod  stawami  i  pod  rowami,  grunty  leśne  oraz
zadrzewione  i  zakrzewione,  nieużytki,  a  także  grunty  zabudowane  i  zurbanizowane
z wyłączeniem terenów przemysłowych, komunikacyjnych i użytków kopalnych,
- grunty grupy C – tereny przemysłowe, użytki kopalne, tereny komunikacyjne.

Najostrzejsze  normy  obowiązują  w  grupie  A,  najłagodniejsze  w  grupie  C.  W  Lublinie  występują
wszystkie trzy grupy gruntów. W obszarze miasta Lublin w dużej mierze na degradację powierzchni ziemi mają
wpływ czynniki antropogeniczne.  Źródłem zanieczyszczenia gleb są  przede wszystkim spaliny i pyły oraz sól
używana do utrzymania zimowego dróg, jednak badania nie wykazały przekroczeń dopuszczalnych wartości. 

9  OCENA  ISTNIEJĄCYCH  PROBLEMÓW  OCHRONY  ŚRODOWISKA  ORAZ  SKUTKÓW  REALIZACJI
DOKUMENTU DLA ISTNIEJĄCYCH OBSZARÓW CHRONIONYCH

W granicach Studium (w granicach administracyjnych miasta Lublin) zidentyfikowano następujące
problemy ochrony środowiska:
• zanieczyszczenia powietrza, do których należą:
-  punktowe – zakłady przemysłowe emitujące pyły i  gazy (największy udział  w emisji  ma dwutlenek węgla
powstający w procesie spalania paliw i  przy produkcji  cementu) z których największą  ilość  zanieczyszczeń
w Lublinie wprowadziły elektrociepłownie: „EC LUBLIN WROTKÓW” i „MEGATEM EC- LUBLIN”;
-  powierzchniowe  –  tzw.  emisja  niska  (paleniska  domowe,  lokalne  kotłownie,  niewielkie  zakłady  emitujące
głównie pyły i dwutlenek siarki) oraz odsłonięte powierzchnie gruntów pylastych powstałych na lessach,
- liniowe – zanieczyszczenia związane z transportem i komunikacją  odpowiedzialne za emisję  tlenków azotu
i węgla, węglowodorów aromatycznych oraz metali ciężkich, występujące przede wszystkim wzdłuż  głównych
tras komunikacyjnych i w rejonach większych skrzyżowań.
• zanieczyszczenie hałasem

W  Lublinie  zanieczyszczenie  środowiska  hałasem  pochodzi  głównie  z  komunikacji  drogowej,  w
niewielkim stopniu kolejowej i lotniczej oraz od źródeł przemysłowych. Klimat akustyczny Lublina kształtowany
jest  przede  wszystkim  przez  hałas  komunikacyjny.  Ważnymi  elementami  podlegającymi  ocenie  hałasu
komunikacyjnego są drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe. Drogi gminne o znaczeniu lokalnym, stanowiące
uzupełniającą  część  sieci  dróg  służącym miejscowym potrzebom,  z  włączeniem dróg  wewnętrznych,  mają
również znaczenie przy ocenie poziomu hałasu. Hałas kolejowy jest także znaczącym czynnikiem, który brany
jest pod uwagę przy ocenie jego uciążliwości. Wielkość hałasu kolejowego uzależniona jest od wielu czynników,
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do których zalicza się typ i rodzaj hamulców, typ wagonów, typ lokomotyw, konstrukcji i stanu torowiska oraz
rodzaju jazdy (ruszanie i zatrzymywanie się pociągów).  Miasto Lublin jest ważnym węzłem kolejowym. Przez
miasto przebiega linia kolejowa, która łączy Warszawę z granicą państwa w Dorohusku, a dalej z Kijowem.
Pozostałe  dwie  linie  wybiegają  w  kierunkach:  południowym  oraz  północnym. Z  kolei  hałas  przemysłowy
emitowany jest przez źródła znajdujące się na terenie zakładów przemysłowych, wytwórczych i rzemieślniczych.
Źródłami  hałasu  przemysłowego  są  maszyny  i  urządzenia  przemysłowe,  procesy  technologiczne,  a  także
różnego rodzaju instalacje oraz transport wewnątrz zakładowy.
• zanieczyszczenia wód
    Do  głównych  zagrożeń  stanu  wód  powierzchniowych  należy  zaliczyć  zrzuty  ścieków  oraz  kanalizacji
deszczowej, a także spływ powierzchniowy z terenów rolnych. Z działań naprawczych od kilku lat prowadzone
są prace mające na celu  rekultywację  zalewu,  który obecnie  cechuje  się  dużą żyznością  wód,  sprzyjającą
rozwojowi bakterii, glonów i sinic. Dzięki wybudowaniu w Hajdowie oczyszczalni, która obsługuje Lublin, Świdnik
i  część terenów z okolicznych gmin, ograniczono zrzuty ścieków do wód powierzchniowych. Jednak w celu
uzyskania znaczącej poprawy czystości rzek muszą być prowadzone analogiczne działania na terenach gmin
sąsiednich, ponieważ wody wpływające na teren miasta już są silnie zanieczyszczone. Potrzebne są również
podczyszczalnie wód opadowych, które obecnie w 90% są odprowadzane do rzek w stanie surowym. Pobór
wód  powierzchniowych  w  mieście  jest  niewielki,  największym  konsumentem  jest  Elektrociepłownia  Lublin
Wrotków zaopatrująca się w wodę ze Zbiornika Zemborzyckiego.

Dzięki  wybudowaniu  w  Hajdowie  oczyszczalni,  która  obsługuje  Lublin,  Świdnik  i  część  terenów
z okolicznych gmin, ograniczono zrzuty ścieków do wód powierzchniowych. Jednak w celu uzyskania znaczącej
poprawy czystości rzek muszą być prowadzone analogiczne działania na terenach gmin sąsiednich, ponieważ
wody wpływające na teren miasta już są silnie zanieczyszczone. Potrzebne są również podczyszczalnie wód
opadowych, które obecnie w 90% są odprowadzane do rzek w stanie surowym. Pobór wód powierzchniowych
w mieście jest  niewielki,  największym konsumentem jest  Elektrociepłownia Lublin Wrotków zaopatrująca się
w wodę ze Zbiornika Zemborzyckiego. 
• zanieczyszczenie gleb

Źródłem zanieczyszczenia gleb są przede wszystkim spaliny i pyły oraz sól używana do utrzymania
zimowego dróg, jednak badania nie wykazały przekroczeń dopuszczalnych wartości.
• promieniowanie elektromagnetyczne
 Źródłem  promieniowania  elektromagnetycznego  niejonizującego  są  systemy  przesyłowe  energii
elektrycznej,  stacje  radiowe,  telewizyjne  i  telefonii  komórkowej,  urządzenia  diagnostyczne,  terapeutyczne,
urządzenia przemysłowe i urządzenia użytku domowego. Ujemny wpływ na stan środowiska i zdrowie ludzi
mają  urządzenia,  które  emitują  fale  elektromagnetyczne  wysokiej  częstotliwości  w  postaci  fal  radiowych
o częstotliwości  od  0,1  do  300  MHz  i  mikrofal  od  300  do  300  000  MHz.  Do  głównych  źródeł  emisji  pól
elektromagnetycznych, stanowiących potencjalne zagrożenie dla środowiska należą linie elektroenergetyczne
o napięciu  znamionowym 110  kV  i  220  kV,  sieć  trakcyjna  szlaku  kolejowego  oraz  stacje  bazowe  telefonii
komórkowej.

Formami prawnej ochrony na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody w granicach Studium są:
• Rezerwat przyrody „Stasin” (Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 03 grudnia1981
r.,  MP nr  29,  poz.  271  §  6),  położony  na  terenie  lasu  „Stary  Gaj”  (w  jego  północno-zachodniej  części),
o powierzchni 24,31 ha. Celem ochrony jest stanowisko brzozy czarnej (188 okazów) rosnącej na siedlisku lasu
świeżego,  z  dominacją  brzozy  brodawkowatej  i  dużym  udziałem  osiki  i  grabu  oraz  lipy  i  dębu.  W  runie
stwierdzono występowanie 102 gatunków roślin naczyniowych, w tym prawnie chronionych (m.in.: wawrzynek
wilczełyko,  parzydło  leśne,  lilia  złotogłów,  podkolan  zielonawy,  gnieźnik  leśny)  i  19  gatunków  ptaków
chronionych (m.in.:  grubodziób,  muchówka żałobna, dzięcioł  duży,  wilga)  oraz chronionego gatunku grzyba
(sromotnik bezwstydny);
• Czerniejowski Obszar Chronionego Krajobrazu ustanowiony Uchwałą Nr XI/56/90 WRN w Lublinie z dnia
26.02.1990 r.  w sprawie utworzenia systemu parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu na
terenie woj. lubelskiego (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 13, poz. 14) oraz Rozporządzeniem nr 40 Wojewody Lubelskiego
z dnia 17 lutego 2006 r.  (Dz.  Urz.  Woj. Lub.  z 31 marca 2006 r.  Nr 65, poz.  1225), który obejmuje swym
zasięgiem  fragment  doliny  Bystrzycy  poniżej  torów  kolejowych  Lublin  –  Warszawa  z  lasami  „Stary  Gaj”
i „Dąbrowa”;
•  Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Ciemięgi” ustanowiony Uchwałą Nr XI/56/90 WRN  w Lublinie
z dnia  26  lutego1990  r.  w  sprawie  utworzenia  systemu  parków  krajobrazowych  i  obszarów  chronionego
krajobrazu  na  terenie  woj.  lubelskiego  (Dz.  Urz.  Woj.  Lub.  Nr  13,  poz.14)  oraz  Rozporządzeniem Nr  42
Wojewody Lubelskiego z 17 lutego 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 31 marca 2006 r. Nr 65, poz.1227), obejmujący
zasięgiem niewielki, północno-zachodni fragment obszaru miasta;
•  Obszar Natura 2000 „Bystrzyca Jakubowicka” PLH 060096  – chroniony jako specjalny obszar ochrony
siedlisk o powierzchni 456,2 ha, obejmujący fragment doliny rzeki Bystrzycy wraz z ujściowym odcinkiem doliny
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rzeki Ciemięgi oraz stoki obu dolin. Jest ważną ostoją staroduba łąkowego oraz dla populacji czterech gatunków
motyli.  Występuje  tu  sześć rodzajów siedlisk,  z  których największe  znaczenie  mają  łąki  zmienno wilgotne,
niżowe łąki użytkowane ekstensywnie i  murawy kserotermiczne. W granicach miasta znajduje się niewielka
część ostoi obejmująca stok doliny Bystrzycy;
•  Ogród Botaniczny UMCS – założony w 1965 r., na obszarze o powierzchni 21,25 ha położonym w dolinie
rzeki Czechówki oraz na przylegającym od strony zachodniej zboczu płaskowyżu rozciętego trzema lessowymi
wąwozami.  Na  terenie  ogrodu  prowadzona  jest  ochrona  ex  situ  i  in  situ  roślin  zagrożonych  wyginięciem
i chronionych  na  obszarze  Lubelszczyzny.  Oprócz  tego  prowadzone  są  prace  badawcze  z  zakresu:
aeropalinologii, biologii kwitnienia, budowy i funkcji organów generatywnych i wegetatywnych roślin z różnych
grup ekologicznych, oceny przydatności wybranych gatunków bylin do nasadzeń jako roślin okrywowych. Na
obszarze  ogrodu  znajdują  zbiory  roślinne  (ok.  6700  taksonów),  które  są  wykorzystywane  do  celów
dydaktycznych i edukacyjnych oraz naukowo-badawczych lubelskich uczelni.

Na terenie Lublina zlokalizowane jest formalnie 59 pomników przyrody, z czego 49 obiekty stanowią
drzewa, 6 obiektów to grupy 2-6 drzew, a w czterech przypadkach za pomnik uznano całe szpalery drzew.
Z gatunków  objętych  ochroną  prawną  na  terenie  miasta  stwierdzono  występowanie:  24  gatunków  roślin,
z czego 16 objętych ochroną ścisłą a 8 – ochroną częściową, 178 gatunków ptaków (w tym 106 lęgowych), 17
gatunków ssaków, 14 gatunków płazów i  gadów oraz 71 gatunków owadów. Spotkać je można przeważnie
w obrębie istniejących i planowanych powierzchniowych form ochrony przyrody.

 Studium  proponuje  również  utworzenie  nowych  form  ochrony  przyrody.  Na  terenie  miasta
projektuje się:
– użytki ekologiczne: „Derkaczowe Łąki" i „Zadębie”;
– zespoły  przyrodniczo-krajobrazowe:  „Skarpa  Jakubowicka”,  „Górki  Czechowskie”,  „Dolina  Cieku  spod
Konopnicy”, „Wąwóz Węglinek”, „Dolina Środkowej Czechówki”, „Dolina Jakubowicka”, „Dolina Trześniowska”,
„Jakubowice Murowane”, „Majdan Wrotkowski”, „Łysaków”, „Meandry Bystrzycy”, „Uroczysko Krężnickie”;
– pomniki przyrody (topola czarna rosnąca przy ul. M. Brzeskiej, topola czarna rosnąca przy budynkach usług
oświaty - ul. Wyścigowa 31, 2 dęby szypułkowe w rejonie planowanego cmentarza komunalnego w rejonie ul.
Bohaterów Września / ul. A. Zelwerowicza).

Studium przychyla  się  do następujących zasad obowiązujących w granicach prawnych form
ochrony przyrody:
 Zasady zagospodarowania i użytkowania obszarów objętych ochroną rezerwatową obejmują:
• zakaz wycinania drzew i pobierania użytków drzewnych, z wyjątkiem wypadków uzasadnionych potrzebami
gospodarstwa rezerwatowego;
• zakaz zmieniania stosunków wodnych naruszających w sposób istotny warunki ekologiczne;
• zakaz zbierania ziół leczniczych i innych roślin oraz zbierania owoców i nasion drzew i krzewów, z wyjątkiem
nasion na potrzeby odnowienia lasu;
• zakaz pozyskiwania ściółki leśnej i wypasania zwierząt gospodarskich;
• zakaz niszczenia gleby i pozyskiwania kopalin;
• zakaz zanieczyszczania wody i terenu, wzniecania ognia oraz zakłócania ciszy;
• zakaz stosowania wszelkich środków chemicznych;
• zakaz niszczenia drzew i innych roślin;
• zakaz polowania, chwytania, płoszenia i zabijania dziko żyjących zwierząt, niszczenia gniazd, wybierania jaj i
piskląt wszystkich gatunków ptaków;
• zakaz umieszczania tablic,  napisów i innych znaków, z wyjątkiem tablic i  znaków związanych z ochrona
rezerwatu;
• zakaz  wznoszenia  budowli  oraz  zakładania  i  budowy  urządzeń  komunikacyjnych  i  innych  urządzeń
technicznych;
• zakaz przebywania poza miejscami wyznaczonymi;
• zabrania się pozyskiwania, niszczenia lub umyślnego uszkadzania roślin oraz grzybów;
• zabrania  się  użytkowania,  niszczenia,  umyślnego  uszkadzania,  zanieczyszczania  i  dokonywania  zmian
obiektów przyrodniczych, obszarów oraz zasobów, tworów i składników przyrody;
• zabrania  się  palenia  ognisk i  wyrobów tytoniowych oraz używania  źródeł  światła  o otwartym płomieniu,
z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska;
• zabrania się prowadzenia działalności wytwórczej, handlowej i rolniczej, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych w
Studium ochrony;
• zabrania się ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego i  jazdy konnej wierzchem, z wyjątkiem szlaków
i tras narciarskich wyznaczonych przez przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska;
• zabrania  się  wprowadzania  psów  na  obszary  objęte  ochroną  ścisłą  i  czynną,  z  wyjątkiem  miejsc
wyznaczonych w Studium ochrony, psów pasterskich wprowadzanych na obszary objęte ochroną czynną, na
których Studium ochrony albo zadania ochronne dopuszczają wypas oraz psów asystujących w rozumieniu art.
2 pkt  11 ustawy z dnia  27 sierpnia  1997 r.  o  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  oraz zatrudnianiu  osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)
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• zabrania  się  wykonywania  prac  ziemnych  trwale  zniekształcających  rzeźbę  terenu,  biwakowania,
z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska;
• zabrania  się  prowadzenia  badań  naukowych  bez  zgody  dyrektora  regionalnego  dyrektora  ochrony
środowiska;
• zabrania się wprowadzania organizmów genetycznie zmodyfikowanych;
• zabrania  się  organizacji  imprez  rekreacyjno-sportowych  bez  zgody  regionalnego  dyrektora  ochrony
środowiska;
• zabrania  się  zmiany  stosunków wodnych,  regulacji  rzek  i  potoków,  jeżeli  zmiany  te  nie  służą  ochronie
przyrody;
• zabrania się pozyskiwania skał, w tym torfu oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i  zwierząt
oraz minerałów;
• zabrania się ruchu pojazdów poza drogami publicznymi oraz poza drogami wskazanymi przez regionalnego
dyrektora ochrony środowiska;
 Zasady  zagospodarowania  terenów  położonych  w  Obszarach  Chronionego  Krajobrazu  należy
podporządkować (jako nadrzędnym) następującym ustaleniom:
• należy zapewnić ochronę ekosystemów biologicznie czynnych oraz łączność między nimi;
• należy przewidzieć odpowiednio szerokie przerwy w zwartych ciągach zabudowy dla utrzymania łączności
pomiędzy ekosystemami i stworzenia możliwości w miarę swobodnego przemieszczania się zwierząt;
• należy zapewnić ochronę obszarów eksponowanych widokowo (dolin rzecznych, punktów, panoram i otwarć
widokowych);
• nie  należy  wyznaczać  terenów  budowlanych  na  obszarach  zalewowych  (zagrożonych  powodzią
i podtopieniami);
• nie należy wyznaczać terenów budowlanych w sąsiedztwie kompleksów leśnych;
•  należy  wprowadzać  zasady  określone  w  rozporządzeniach  wojewody,  dotyczące  czynnej  ochrony
ekosystemów, w tym w szczególności obejmujące:
-  zachowanie  oraz  poprawę  stosunków  wodnych  poprzez  ograniczanie  nadmiernego  odpływu  wód,
gospodarowanie  zasobami  wodnymi  w sposób uwzględniający  potrzeby  ekosystemów wodnych  i  wodno -
błotnych,  zachowanie  naturalnego  charakteru  rzek,  cieków  wodnych,  zbiorników  wodnych  i  starorzeczy,
ochronę funkcji  obszarów źródliskowych o dużych zdolnościach retencyjnych, zachowanie lub przywracanie
dobrego stanu ekologicznego wód;
-  zachowanie  lub  odtwarzanie  różnorodności  biologicznej  właściwej  dla  danego  typu  ekosystemu,  głównie
poprzez zachowanie lub przywracanie właściwego stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roślin, zwierząt
i grzybów;
- uwzględnianie potrzeb ochrony przyrody w gospodarce człowieka, w tym w gospodarce rolnej, leśnej, wodnej,
rybackiej i turystyce;
- ochronę i kształtowanie zadrzewień, ze szczególnym uwzględnieniem zadrzewień nadwodnych i śródpolnych;
-  ochronę  specyficznych  cech  krajobrazu  i  naturalnych  form  rzeźby  terenu  takich  jak:  meandry  rzek,
starorzecza, doliny rzeczne, suche doliny, doliny denudacyjne, wąwozy lessowe, ostańce, progi i  krawędzie
denudacyjne;
- ochronę zbiorowisk roślinnych pełniących rolę zabudowy przeciwerozyjnej, w tym muraw kserotermicznych
i zadrzewień;
- dążenie do odtworzenia dawnych odmian drzew owocowych i ras zwierząt hodowlanych;
- tworzenie i ochronę korytarzy ekologicznych, umożliwiających migrację gatunków;
-  kształtowanie  zagospodarowania  przestrzennego  w  sposób  umożliwiający  zachowanie  walorów
przyrodniczych  i  krajobrazowych  oraz  wartości  kulturowych,  w  szczególności  przez:  ochronę  otwartej
przestrzeni przed nadmierną zabudową, zachowanie ciągłości korytarzy ekologicznych, kształtowanie zalesień
w sposób optymalny dla ochrony różnorodności biologicznej i walorów krajobrazowych, ochronę punktów, osi
i przedpoli  widokowych,  usuwanie  lub  przesłanianie  antropogenicznych  elementów  dysharmonijnych
w krajobrazie;
- dążenie do rewitalizacji zespołów zabudowy, w tym układów zabytkowych, propagowanie tradycyjnych cech
architektury;
-  eliminowanie lub ograniczanie źródeł zagrożeń, w szczególności  zanieczyszczenia  powietrza,  wód i  gleb,
poprzez usuwanie zanieczyszczeń antropogenicznych, kształtowanie prawidłowej gospodarki wodnościekowej,
promowanie sposobów gospodarowania gruntami, ograniczających erozję gleb.
• zakaz zabijania  dziko  występujących  zwierząt,  niszczenia  ich  nor  i  legowisk,  innych  schronień  i  miejsc
rozrodu  oraz  tarlisk,  złożonej  ikry,  z  wyjątkiem  amatorskiego  połowu  ryb  oraz  wykonywania  czynności
związanych z racjonalną gospodarka rolną, leśną, rybacką i łowiecką;
• zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu art. 51 ustawy
z  dnia  27  kwietnia  2001  r.  Prawo  ochrony  środowiska,  za  wyjątkiem  realizacji  przedsięwzięć  mogących
znacząco oddziaływać na środowisko, dla których porządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko nie jest
obowiązkowe i przeprowadzona procedura oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak niekorzystnego
wpływu na przyrodę OCK;
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• zakaz likwidowania i  niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają
one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub
budowy,  odbudowy,  utrzymania,  remontów  lub  naprawy  urządzeń  wodnych  lub  prac  wykonywanych  na
potrzeby ochrony przyrody;
• zakaz wydobywania  do  celów gospodarczych  skał,  w  tym torfu,  oraz skamieniałości,  w  tym kopalnych
szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu za wyjątkiem terenów dla których udzielono koncesji
na wydobywanie kopalin przed dniem wejścia w życie rozporządzenia dotyczącego właściwego OCK;
• zakaz wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych
z zabezpieczeniem  przeciwsztormowym,  przeciwpowodziowym  lub  przeciwosuwiskowym  lub  utrzymaniem,
budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych;
• zakaz  dokonywania  zmian  stosunków  wodnych,  jeżeli  służą  innym  celom  niż  ochrona  przyrody  lub
zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka;
• zakaz likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych;
• zakaz lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych
zbiorników  wodnych,  z  wyjątkiem  urządzeń  wodnych  oraz  obiektów  służących  prowadzeniu  racjonalnej
gospodarki  rolnej,  leśnej  lub  rybackiej  za  wyjątkiem obiektów lokalizowanych  w  obszarach  wyznaczonych
w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin.
 Zasady zagospodarowania terenów położonych w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków,
dla których wyznaczono obszar Natura 2000:
• należy obszar Natura 2000 oraz tereny sąsiadujące objąć zakazem zabudowy;
• należy  przeznaczenie  terenów  podporządkować  (jako  nadrzędnej)  zasadzie  zachowania  ciągłości
przyrodniczej ekosystemów oraz wzmocnienia przyrodniczego obszaru poprzez pozostawienie odpowiedniej
ilości przestrzeni niezabudowanej wokół obszaru Natura 2000;
• zasady zagospodarowania winny chronić obszar Natura 2000 oraz tereny sąsiednie przed zmianą sposobu
użytkowania;
• obszar  Natura  2000  "Bystrzyca  Jakubowicka"  oraz  jego  otoczenie  należy  włączyć  do  Ekologicznego
Systemu  Obszarów  Chronionych  miasta  oraz  zapewnić  mu  odpowiednie  wzmocnienie  i  powiązania
przyrodnicze.
 Zespoły Przyrodniczo - Krajobrazowe oraz Użytki Ekologiczne:
• zakaz niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru;
• zakaz wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych
z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem,
remontem lub naprawą urządzeń wodnych;
• zakaz uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
• zakaz dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej
gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;
• zakaz  likwidowania,  zasypywania  i  przekształcania  naturalnych  zbiorników  wodnych,  starorzeczy  oraz
obszarów wodno-błotnych;
• zakaz wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych;
• zakaz zmiany sposobu użytkowania ziemi;
• zakaz wydobywania  do  celów gospodarczych  skał,  w  tym torfu,  oraz skamieniałości,  w  tym kopalnych
szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów;
• zakaz umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz tarlisk
i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną
gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;
• zakaz zbioru, niszczenia, uszkadzania roślin i grzybów na obszarach użytków ekologicznych, utworzonych w
celu ochrony stanowisk, siedlisk lub ostoi roślin i grzybów chronionych;
• zakaz umieszczania tablic reklamowych.
Zasady zagospodarowania służące ochronie pomników przyrody powinny dotyczyć:
• zakazu niszczenia, uszkadzania, czy też przekształcania obiektu lub obszaru, wykonywania prac ziemnych
trwale zniekształcających rzeźbę terenu, uszkadzania i zanieczyszczania gleby, dokonywania zmian stosunków
wodnych, zmian sposobu użytkowania ziemi, wydobywania do celów gospodarczych skał, skamieniałości itp.,
umieszczania tablic reklamowych oraz innych działań, mogących uszkodzić lub naruszyć pomnik przyrody, jego
warunki siedliskowe i otoczenie.
      Dla ogrodu botanicznego lub ogrodu zoologicznego mogą być wprowadzone:
• zakaz wznoszenia na terenie ogrodu botanicznego lub zoologicznego obiektów budowlanych i  urządzeń
niezwiązanych z ich działalnością;
• zakaz zmniejszenia  obszaru ogrodu botanicznego lub  zoologicznego na  rzecz działalności  niezwiązanej
z ich rolą i przeznaczeniem;
• zakaz zmiany na terenie ogrodu botanicznego lub zoologicznego lub w ich sąsiedztwie stosunków wodnych,
w tym obniżenia poziomu wód gruntowych;
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• zakaz  zanieczyszczenia  na  terenie  ogrodu  botanicznego  lub  zoologicznego  lub  w  ich  sąsiedztwie
powierzchni ziemi, wód i powietrza;
• zakaz  wznoszenia  w  sąsiedztwie  ogrodu  botanicznego  lub  zoologicznego  obiektów  budowlanych  lub
urządzeń przeznaczonych do prowadzenia działalności produkcyjnej lub usługowej, wpływających szkodliwie
na warunki przyrodnicze niezbędne do prawidłowego funkcjonowania ogrodu;
• nakazuje się uczestnictwo w badaniach naukowych, które mają na celu ochronę gatunków zagrożonych
wyginięciem w stanie wolnym;
• nakazuje  się  prowadzenie  edukacji  w  zakresie  ochrony  gatunkowej  roślin,  zwierząt  i  grzybów,
z uwzględnieniem ochrony różnorodności biologicznej;
• nakazuje się prowadzenie upraw roślin oraz hodowli zwierząt gatunków zagrożonych wyginięciem, w celu ich
ochrony ex situ, a następnie wprowadzenie do środowiska przyrodniczego w ramach programów ochrony tych
gatunków;
• nakazuje  się  przetrzymywanie  roślin  lub  zwierząt  w  warunkach  odpowiadających  ich  potrzebom
biologicznym
• nakazuje się prowadzenie dokumentacji hodowlanej.

Ochrona gleb
Gleby, w szczególności klas od I do III,  chronione są na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r.

o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Jednak dla gruntów rolnych położonych w granicach administracyjnych
miast,  w przypadku zmiany ich przeznaczenia w planach miejscowych na cele nierolne, nie jest wymagana
zgoda właściwego ministra. Niemniej gleby na terenie Lublina, ze względu na swoją wysoką jakość, stanowią
jeden  z  najcenniejszych  elementów środowiska  przyrodniczego.  Równocześnie  są  one,  szczególnie  te  na
podłożu lessowym, bardzo podatne na erozję i degradację - dlatego powinno się nimi gospodarować bardzo
rozważnie i oszczędnie.

Wytyczne Studium dotyczące ochrony litosfery do:
• urozmaicona rzeźba terenu stanowi istotny walor krajobrazowy, zabudowa powinna być do niej dopasowana
i nie zacierać, a podkreślać istniejące zróżnicowanie wysokościowe;
• płaskowyż  lessowy  jest  również  narażony  na  intensywne  występowanie  procesów  erozyjnych,  w  jego
obrębie powinny obowiązywać zasady zagospodarowania uwzględniające to zagrożenie i potrzebę zabiegów
przeciwerozyjnych
• tereny o największych szpadkach (powyżej 15%) powinny być objęte ochroną planistyczną i objęte zakazem
zabudowy;
• należy zlikwidować istniejące „dzikie” wysypiska śmieci, szczególnie w obrębie kompleksów leśnych, dolin
rzecznych, suchych dolin i wąwozów;
• ze względu na wysoką wartość gleb niezbędne jest racjonalne zagospodarowanie terenów przejmowanych
na cele pozarolnicze – wskazane jest lokalizowanie nowej zabudowy w pierwszej kolejności na terenach już
wyłączonych z produkcji rolnej i zainwestowanych.

Ochrona lasów
Wszystkie  grunty  leśne  objęte  są  ochroną  ustawową.  Znacząca  część  lasów  Skarbu  Państwa

położonych na terenie miasta, zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach, została uznana za lasy
ochronne.  Zasięg i  lokalizację  lasów ochronnych Lublina (Nadleśnictwa Świdnik)  w Studium oznaczono na
podstawie Decyzji  nr 18 Ministra Środowiska z dnia 28.08.2000 roku (DLOPiK.lp-0233-19/2000). Na terenie
miasta powierzchnia lasów ochronnych wynosi 1269,66 ha i są one objęte ochroną ze względu na położenie
w granicach administracyjnych miasta, a kompleks leśny Dąbrowa dodatkowo stanowi las wodochronny. Zasady
prowadzenia  gospodarki  leśnej  w  lasach  ochronnych  określone  są  w  akcie  wykonawczym  do  ustawy
(Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 sierpnia 1992 r.
W sprawie szczegółowych zasad i trybu uznawania lasów za ochronne oraz szczegółowych zasad prowadzenia
w nich gospodarki leśnej, Dz.U. Z 1992 r. Nr 67 poz.337) i podporządkowane głównej zasadzie – nadrzędności
i ciągłości spełniania celów, dla których, jako lasy ochronne, zostały ustanowione. 

Zgodnie  z  zapisami  Studium  dotyczącymi  obszarów lasów (w  tym  lasów ochronnych):  zaleca  się
zalesianie terenów (w tym w szczególności położonych w sąsiedztwie kompleksów leśnych), które stanowią
nieużytki nieprzydatne do produkcji rolnej, terenów wymagających rekultywacji oraz objęcie gospodarką leśną
terenów, na których już występują zalesienia spontaniczne.

Ochrona wód
Na mocy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych

ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 32 poz. 159) strefy ochronne ujęć wody ustanowione przed dniem 1 stycznia 2002 r.
wygasły z dniem 31 grudnia 2012 r. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo
wodne,  na  wniosek  i  koszt  właścicieli  powinny  Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania
przestrzennego miasta Lublin – uwarunkowania być sporządzane dokumentacje hydrogeologiczne, w oparciu o
które  dyrektor  regionalnego  zarządu  gospodarki  wodnej  wyznaczy  strefy  ochronne  dla  istniejących
i projektowanych ujęć wód.

W związku z powyższym, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze,
w Studium należy wskazać ujęcia wód wraz z ich obszarami ochrony. Zasięgi tych obszarów należy określić m.
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in.  w  oparciu  o  wyznaczone  w  miejscowych  planach  zagospodarowania  przestrzennego  strefy,  bądź
udokumentowane  obszary  ochronne  ujęć  wód  podziemnych  (bezpośrednie,  pośrednie).Sposoby
zagospodarowania  stref  regulowane  powinny  być  w  ramach  zapisów  planów  miejscowych  (tzw.  ochrona
planistyczna). W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego należy także uwzględniać ochronę
GZWP 406 i  projektowany obszar ochrony.  Zarządzanie  zasobami wodnymi,  służące zaspokajaniu  potrzeb
ludności, gospodarki i ochronie wód i środowiska, związanego z tym zasobami, w tym ochrony przed powodzią
reguluje ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. Studium wyznacza też obszary szczególnego zagrożenia
powodzią.

Z  racji  na  ochronne  zapisy  Studium  oraz  fakt,  iż  na  większości  terenu  są  już  obiekty  i
powierzchnie zainwestowane, zmiany zagospodarowania nie będą znaczące i nie wpłyną negatywnie na
najbliżej zlokalizowane formy ochrony przyrody. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego  miasta  Lublin  akceptuje  obowiązujące  w  granicach  obszarów  chronionych  zasady.
Trudnym w chwili obecnej do wykonania jest zasugerowane w opinii RDOŚ porównanie wartości przyrodniczych
Górek  Czechowskich w stosunku do innych  obszarów planowanych  do objęcia  ochroną w formie  użytków
ekologicznych  i  zespołów  przyrodniczo-krajobrazowych,  w  celu  określenia  znaczenia  występujących  tam
siedlisk i gatunków (w skali miasta), gdyż o ile dla terenu Górek Czechowskich (w tym terenu proponowanego
tam w  Studium  zespołu  przyrodniczo-krajobrazowego)  były  w  minionych  latach  wykonywane  przyrodnicze
opracowania inwentaryzacyjne,  o tyle  dla  pozostałych typowanych tu form ochrony nie  ma aktualnych,  tak
szczegółowych  materiałów  tego  typu.  Zespół  projektowy  przychylił  się  jednak  do  sugestii  zawartych
w opinii  Studium  wydanej  przez  Regionalną  Dyrekcje  Ochrony  Środowiska  i  na  wycofanych  spod
zabudowy powierzchniach Górek Czechowskich (2 płaszczyzny w południowo-wschodniej  części  byłego
poligonu, które na etapie pierwszych uzgodnień projektu Studium typowane były pod funkcje mieszkaniową)
oraz  pozostałej  zieleni  parkowej (zajmującej  doliny  i  stoki  Górek  Czechowskich)  proponuje  utworzenie
Zespołu  przyrodniczo-krajobrazowego  „Górki  Czechowskie”.  Zamysłem  tej  decyzji  jest  zachowanie
pozostałości  (nieustannie  ewoluujących)  wartości  przyrodniczych  oraz  wyjątkowych  w  skali  miasta,  dość
naturalnych  wartości  krajobrazowych  tego  terenu.  Ponadto  proponowany  w  Studium  rezerwat  „Skarpa
Jakubowicka” zdegradowano do formy ochronny przyrody jaką jest zespół przyrodniczo-krajobrazowy. 

Studium przyczyni  się  też do kształtowania i  utrzymania prawidłowego stanu Ekologicznego
Systemu  Obszarów  Chronionych (ESOCH),  dla  którego  to Studium  uwarunkowań  i  kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin ustala dodatkowo przytoczone poniżej zasady:

• zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej w sposób niweczący przyrodnicze funkcje systemu;
• zakaz przekształcania rzeźby terenu w tym tworzenia nasypów ziemnych oraz zasypywania dolin rzecznych,
suchych dolin i wąwozów;
• zakaz przekształcania rzeźby terenu w tym tworzenia nasypów ziemnych oraz zasypywania dolin rzecznych,
suchych dolin i wąwozów;
• zakaz  składowania  odpadów  komunalnych,  przemysłowych  i  energetycznych,  lokalizacji  wylewisk
gnojownicy i nieczystości oraz grzebowisk (cmentarzy) zwierząt;
• zakaz eksploatacji surowców mineralnych za wyjątkiem terenów, dla których już udzielono koncesji; 
• nakaz likwidacji obiektów destrukcyjnych;
• nakaz  poszerzania  (lub  wykonywania)  przepustów  w  przecinających  korytarze  ekologiczne  nasypach
drogowych i kolejowych;
• dopuszczenie zachowania istniejącej zabudowy, w tym w szczególności zabudowy zabytkowej;
• dopuszczenie  realizacji  obiektów budowlanych  związanych  z  ochroną  przeciwpowodziową  i  gospodarką
wodną, w tym urządzeń wodnych;
•  dopuszczenie realizacji obiektów budowlanych związanych z rekreacją i turystyką, zgodnie z zasadami:
-  lokalizacja  terenowych urządzeń sportowych i  turystycznych wraz z  niezbędnym zapleczem technicznym
i sanitarnym,
- place zabaw i inne urządzenia rekreacyjne,
- obiekty małej architektury;
-  pawilony  parkowe  z  funkcjami  kulturalnymi,  gastronomicznymi  i  innymi  będącymi  komplementarnymi
w stosunku do funkcji parkowej i rekreacyjnej;
- ciągi piesze i rowerowe.
• wskazanie  równomiernego  rozłożenia  obciążenia  terenów  rekreacyjnych  wrażliwych  przyrodniczo
i zapewnienie ich dostępności poprzez system ciągów pieszych i rowerowych.
• dopuszczenie realizacji mikroinstalacji oraz małych instalacji (w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o
odnawialnych źródłach energii), w szczególności: paneli fotowoltaicznych, solarnych kolektorów termicznych,
małych  elektrowni  wodnych,  mikroturbin  wiatrowych  i  układów  hybrydowych, przy  zachowaniu  priorytetu
ochrony środowiska i krajobrazu;
• dopuszczenie  realizacji  niezbędnych elementów infrastruktury technicznej i  komunikacji  (dróg), w sposób
pozwalający zachować ciągłość systemu i jak najmniej inwazyjny dla środowiska i krajobrazu np. prowadzenie
dróg po estakadach;
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• zalecenie kształtowania pasmowych struktur przyrodniczych (łąk, zadrzewień);
• restytucji użytków zielonych kosztem gruntów ornych;
• zwiększania  powierzchni  istniejących  kompleksów  leśnych  o  grunty  nieprzydatne  do  produkcji  rolnej,
nieużytki i tereny zrekultywowane oraz przeznaczone do rekultywacji.

Studium ustala  ochronę  i  kształtowanie  przestrzeni  otwartych  oraz obszarów stanowiących  system
przyrodniczy  miasta  (ESOCH),  gdzie  celem  nadrzędnym  jest  zachowanie  krajobrazu  oraz  powiązań
ekologicznych poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego, przy uwzględnieniu potrzeb związanych
z  ochroną  przed  powodzią,  deszczami  nawalnymi,  suszą,  niekorzystnymi  zmianami  klimatycznymi  miasta.
Wyklucza się możliwość zabudowywania tych obszarów w sposób niweczący przyrodnicze funkcje systemu,
dopuszczając lokalizację obiektów i urządzeń związanych z ich funkcjonowaniem (sportu i rekreacji, turystyki),
ochroną funkcji przyrodniczych oraz obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacyjnej.

Zapisy  Studium  nie  będą  też  mieć  negatywnego  wpływu  na  drożność  i  funkcjonowanie,
znajdującego się poza jego granicami, krajowego korytarza ekologicznego sieci ECONET-PL. 

10  CELE  OCHRONY  ŚRODOWISKA  SZCZEBLA  KRAJOWEGO  I MIĘDZYNARODOWEGO
UWZGLĘDNIONE W OPRACOWYWANYM DOKUMENCIE

Trudno odnieść się tu do dokumentów szczebla międzynarodowego, a nawet krajowego, których jednak
cele  pośrednio  mają przełożenie  i  są  respektowane w Studium poprzez uwzględnienie  w nim ustawowych
przepisów ochrony środowiska.  Przy sporządzaniu Studium pośrednio uwzględniono (w miarę możliwości
i  w  zależności  od  specyfiki  funkcji) następujące  cele  ochrony  środowiska  ustanowione  na  szczeblu
krajowym i międzynarodowym, w szczególności dotyczące:

 ochrony przyrody - utrzymania procesów i ciągłości ekologicznych oraz ciągłości istnienia gatunków wraz
z ich siedliskami zgodnie z Krajową strategią ochrony i umiarkowanego użytkowania różnorodności biologicznej
wraz z Programem działań, Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 poz. 2134
z późn. zm.), ustawą Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2017, poz. 519 z późn.
zm.).  W tym  celu  Studium  zamieszczono  wytyczne  dotyczące  ochrony  biosfery  i  rozwiązania  w  zakresie
ochrony środowiska takie jak:
• utrzymanie i sukcesywne wzmacnianie różnorodności biologicznej;
• zabezpieczenie terenów wartościowych pod względem przyrodniczym i krajobrazowym;
• zachowanie i wzmacnianie ciągłości wszystkich elementów systemu przyrodniczego miasta (Ekologicznego
Systemu Obszarów Chronionych);
• ochronę wód podziemnych;
• ochronę wód powierzchniowych i poprawę ich jakości, w tym także poprzez renaturyzację koryt rzecznych;
• zapobieganie osuszaniu/zanikaniu źródeł, zbiorników wodnych, obszarów podmokłych oraz przeciwdziałanie
obniżaniu poziomu wód gruntowych;
• poprawę jakości powietrza i klimatu akustycznego;
• kształtowanie korzystnych warunków topoklimatycznych i aerosanitarnych;
• ochronę obszarów występowania złóż poprzez racjonalne ich zagospodarowanie;
• ochronę istniejących lasów i  zadrzewień  oraz zwiększanie  ich  potencjału  biologicznego (w tym również
poprzez zwiększanie ich powierzchni);
• rekultywację terenów zdegradowanych;
• rewaloryzację biologiczną uznanych za zdegradowane odcinków dolin rzecznych Bystrzycy,  Czerniejówki
i Czechówki m.in. poprzez ich renaturalizację;
• zachowanie istniejących terenów zieleni urządzonej oraz ich ochronę przed przekształcaniem na inne cele
(w tym np. na miejsca parkingowe);
• realizacja  nowych  terenów  zieleni  w  miejscach  wymagających  wzmocnienia  Ekologicznego  Systemu
Obszarów Chronionych oraz jako enklaw zieleni w terenach o innym przeznaczeniu, w tym w szczególności
w terenach mieszkaniowych;
• utrzymanie istniejących i zaproponowanie nowych ustawowych form ochrony przyrody.
• W planach miejscowych tereny zielone położone poza ESOCH należy sukcesywnie włączać do systemu,
dążąc jednocześnie do budowania i sukcesywnego wzmacniania powiązań między nimi. 
Zdegradowane  odcinki  dolin  rzecznych  Bystrzycy,  Czerniejówki  i  Czechówki  wytypowane  do  działań
rekultywacyjnych,  które  mają  na  celu  przywracanie  rzekom  ich  naturalnego  charakteru,  służą  poprawie
zdolności  zrenaturyzowanych rzek  do samooczyszczania  się  oraz zwiększenia  różnorodności  biologicznej  i
krajobrazowej środowiska (np. poprzez nieregularne dno rzeczne,  roślinność wodna, naturalne przeszkody).
Po wyłożeniu do wglądu publicznego wprowadzono zapis:  rozwój komunikacji  rowerowej nie może niszczyć
historycznych  obszarów  układów  urbanistycznych  w  tym  alei  komunikacyjnych  wysadzanych  wieloletnim
drzewostanem.
 ochrony  wód  ustala  ochronę  wód  powierzchniowych  i  podziemnych, w szczególności  Głównego
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Zbiornika Wód Podziemnych Nr 406 zgodnie z Dyrektywą 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
23 października 2000 r. ustanawiającą ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, Ramową
Dyrektywą Wodną ustanawiającą ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, działem III ustawy
z dnia 18 lipca 2001 r., Prawo wodne (Dz. U. z 2017, poz. 1121 z późn. zm.), Planem gospodarowania wodami
w obszarze dorzecza Wisły (MP z 201 Ir. Nr 49, poz.549) w odniesieniu do Jednolitej Części Wód Podziemnych
poprzez wytyczne dotyczące ochrony hydrosfery:
• szczególną ochroną należy objąć również wody podziemne, co wymaga ustanowienia ochrony planistycznej
ich  ujęć,  ograniczenia  zabudowy  w  terenach  dolinnych  i  uporządkowania  gospodarki  wodno  -  ściekowej
w zlewni Bystrzycy;
• należy zwiększyć retencję wód poprzez uwzględnienie lokalizacji zarówno nowych zbiorników wodnych jak
i realizację małej retencji w obrębie terenów zurbanizowanych;
• gospodarka wodno - ściekowa musi uwzględniać zasady ochrony wód powierzchniowych i podziemnych;
• należy dążyć do skanalizowania całego obszaru miasta,  oczyszczania  całości  ścieków komunalnych oraz
podczyszczania wód opadowych przed odprowadzeniem do rzek;
• należy dążyć do odprowadzania wód opadowych i roztopowych z dachów i terenów utwardzonych do sieci
kanalizacji deszczowej, bądź (przynajmniej w części) do własnych zbiorników;
• należy umożliwić naturalny spływ wód w dolinach i innych, naturalnych obniżeniach terenu (zakaz zabudowy,
zasypywania, tworzenia barier poprzecznych itp.).
 Studium reguluje też odprowadzanie i oczyszczanie ścieków sanitarnych i deszczowych zapisami:
• poprawa efektywności i dostosowanie do wymagań ochrony środowiska oczyszczania ścieków komunalnych
i deszczowych;
• rozszerzenie  zasięgu  obsługi  kanalizacją  sanitarną  i  deszczową  na  istniejącym i  planowanym obszarze
zainwestowania;
• zastosowanie indywidualnych systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych wyłącznie na
terenach  zabudowy  rozproszonej  i  peryferyjnej  przy  sprzyjających  warunkach  hydrogeologicznych
i wyposażeniu terenu w sieci wodociągowe;
• na terenach o niskiej intensywności zabudowy do czasu budowy kanalizacji sanitarnej stosowanie szczelnych
zbiorników do gromadzenia ścieków i ich kontrolowany wywóz do stacji zlewnych;
• stosowanie  indywidualnych  rozwiązań  odprowadzania  wód  opadowych  zapobiegających  degradacji
środowiska na terenach zabudowy rozproszonej;
• zapobieganie zanieczyszczaniu cieków wodami deszczowymi.
Dla GZWP 406 zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego (2015) w celu
ochrony zasobów wód podziemnych wskazuje  się  projektowane obszary ochronne GZWP, których granice
i sposoby zagospodarowania określone zostały w dokumentach hydrologicznych zbiorników. W projektowanych
obszarach  ochronnych  GZWP  wyklucza  się  realizację  przedsięwzięć  wpływających  negatywnie  na  stan
jakościowy i ilościowy wód podziemnych.
       Ustala się też wymagania dotyczące ochrony przed powodzią. 

Powyższe zapisy powinny być zgodne z założeniami planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla
dorzeczy  rzek.  Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Lublin  nie
uwzględnia zapisów i nie odnosi się w sposób bezpośredni do idei planów przeciwdziałania skutkom suszy na
obszarze dorzeczy. Proponowane kierunki zagospodarowania przestrzennego ograniczają natomiast działania
polegające  na  nielegalnych  zrzutach  czy  ponadnormatywnej  emisji,  odnosząc  się  do  standardów  jakości
środowiska  i konieczności  zapewnienia  odpowiedniej  infrastruktury.  Ponieważ  nowe  inwestycje  realizowane
na podstawie Studium w większości wymagają pełnej infrastruktury wodno-kananalizacyjnej niebezpieczeństwo
zagrożenia  dla  jednolitych  części  wód  podziemnych  i  powierzchniowych  praktycznie  nie  istnieje  (jedynie
w przypadku awarii może mieć miejsce zainicjowanie zagrożenia dla JCWPd i JCWP). 

Kierunki  zagospodarowania  przestrzennego  muszą  być  zgodne  z  założeniami  innych  programów
i strategii  odnoszących  się  do  kwestii  rozwoju  oraz  wymogów  ochrony  środowiska  narzuconych  w tych
dokumentach  (tworzone  plany  gospodarowania  na  obszarze  dorzecza,  plany  zarządzania  ryzykiem
powodziowym, czy pośrednio plany przeciwdziałania skutkom suszy na obszarze dorzecza).  Zapisy Studium
spełniają więc cele środowiskow  e dla JCWPd i JCWP, wynikające z Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz Prawa
Wodnego (III  dział  ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.  Prawo wodne) mimo iż w minimalnym stopniu realizacja
dokumentu będzie wiązać się z czasową ingerencją w elementy biologiczne, fizykochemiczne i morfologiczne
JCW. Studium poprzez ustalenia ochronne i uporządkowanie infrastruktury wodno-ściekowej przyczyni się do
utrzymania (jeśli nie do polepszenia) istniejącego stanu środowiska, co będzie długoterminowym, pozytywnym
rezultatem  jego  realizacji  na  stan  JCWP i  JCWPd.  Studium  może  jednak  minimalnie  zakłócić  rytm  życia
ichtiofauny  i  nie  do  końca  spełniać  cele  i  ustalenia  „Programu  ochrony  i  rozwoju  zasobów  wodnych
województwa lubelskiego w     zakresie udrażniania rzek dla ryb dwuśrodowiskowych”, dlatego konieczne będzie
zastosowanie  na  etapie  realizacji  rozwiązań  ograniczających  ewentualny,  negatywny  wpływ  niektórych
inwestycji.

 ochrony powietrza i  klimatu określona w przepisach szczegółowych, tj.:  Program Ochrony Środowiska
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Województwa Lubelskiego i Dyrektywa 96/62/EU z dnia 27 września 1996 r. w sprawie jakości powietrza oraz
Strategiczny Plan Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą
do roku 2030 (SPA 2020), który został przygotowany z myślą o zapewnieniu warunków stabilnego rozwoju
społeczno  -  gospodarczego  w obliczu  ryzyk,  jakie  niosą  ze  sobą  zmiany  klimatu,  została  tu  uregulowana
poprzez zapisy:
• nie  należy  lokalizować  zabudowy  w  dolinach,  suchych  dolinach,  wąwozach  oraz  innych  obszarach
stanowiących główne korytarze przewietrzania miasta;
• lokalizacja zakładów i innych funkcji uciążliwych dopuszczalna jest głównie we wschodnich rejonach miasta;
• należy  dążyć  do  zachowania  zgodnych  z  przepisami  odrębnymi  standardów  jakości  powietrza  poprzez
ograniczenie, a docelowo wyeliminowanie konwencjonalnych źródła ciepła i dążyć do zwiększenia stosowania
do  celów grzewczych  wysokojakościowych paliw  lub/i  urządzeń  niskoemisyjnych,  ekologicznych  systemów
ogrzewania opartych na odnawialnych źródłach energii bądź do wykorzystania miejskiej sieci ciepłowniczej;
• należy  ograniczać wpływ zanieczyszczeń komunikacyjnych,  wywołanych ruchem pojazdów, poprzez m.in.
stosowanie nasadzeń zieleni izolacyjnej wzdłuż ciągów komunikacyjnych;
• lokalizacji inwestycji z zakresu energetyki odnawialnej (Rozmieszczanie urządzeń wytwarzających energię z
odnawialnych  źródeł  energii  o  mocy  przekraczającej  100 kW  przewiduje  się  na  terenach:  aktywności
gospodarczej (przemysłowych, przemysłowo / usługowych), usługowych oraz infrastruktury,  w tym w obrębie
obiektów i budowli użyteczności publicznej, np.: dworce i centra komunikacyjne (kolejowe, autobusowe), węzły
przesiadkowe oraz zajezdnie komunikacji zbiorowej) –  w szczególności w rejonach wyznaczonych na rysunku
Studium  (Kierunki).  Dodatkowo,  na  terenach  wyznaczonych  pod  zabudowę  mieszkaniową  dopuszcza  się
lokalizację mikroinstalacji  i  małych instalacji  (w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.  o  odnawialnych
źródłach  energii),  w  szczególności:  paneli  fotowoltaicznych,  solarnych  paneli  termalnych,  pomp  ciepła.
Lokalizacje  ww.  urządzeń  wytwarzających  energię  z  odnawialnych  źródeł  energii  nie  mogą  naruszać
podstawowej  funkcji  terenu  oraz  ustaleń  prawnych  i  planistycznych.  W innym miejscu  Studium  mówi,  że
rozmieszczanie  urządzeń  wytwarzających  energię  z  odnawialnych  źródeł  energii  o  mocy  przekraczającej
100 kW przewiduje się na terenach: na terenach aktywności gospodarczej, usług, użyteczności publicznej oraz
infrastruktury,  źródeł  energii  elektrycznej  wykorzystujących  odnawialne  źródła  energii,  ze  szczególnym
uwzględnieniem:  fotowoltaiki,  układów  hybrydowych  oraz  wysokosprawnych  układów  kogeneracyjnych
zasilanych  paliwami  gazowymi.   Na  terenach  aktywności  gospodarczej  oraz  infrastruktury  technicznej
dopuszcza  się  lokalizację  urządzeń energetyki  wiatrowej,  które  nie  wykazują  negatywnych oddziaływań na
środowisko akustyczne, przyrodnicze i krajobraz oraz spełniają uwarunkowania związane z lokalizacją lotniska.
Do przykładu takich rozwiązań należą turbiny wiatrowe o pionowej osi obrotu, które sprawdzają się w strefach
zurbanizowanych oraz mikroturbiny o poziomej osi obrotu spełniające w/w parametry. Tego typu turbiny o małej
mocy można łączyć z ogniwami fotowoltaicznymi w układy hybrydowe. Budowa farm solarnych możliwa będzie
na  terenach  aktywności  gospodarczej,  usług  oraz  infrastruktury  (np.  węzły  przesiadkowe  i  zajezdnie
komunikacji  zbiorowej),  w sąsiedztwie  urządzeń  energetyki  wiatrowej  oraz  w  obszarach  stref  uciążliwości
(ochronnych) linii elektroenergetycznych napowietrznych, po uzyskaniu niezbędnych uzgodnień. Przewiduje się
wznowienie działalności elektrowni wodnej na zaporze Zalewu Zemborzyckiego oraz możliwość realizacji  w
dolinach  rzecznych  małych  elektrowni  wodnych  (np. w  rejonie  spiętrzeń  wodnych  przy  ul.  Wapiennej  i  ul.
Firlejowskiej).  rozbudowę  istniejących  elektrociepłowni  o  instalacje  wytwarzające  energię  elektryczną  oraz
cieplną z biomasy, wykorzystanie biogazu dla produkcji: biometanu, energii cieplnej bądź energii elektrycznej
(np. oczyszczalnia ścieków na Hajdowie). Ponadto w celu zwiększenia wydajności funkcjonowania istniejących
elektrociepłowni, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów paliwa, zużycia wody i emisji gazów do atmosfery,
dopuszcza  się  stosowanie  rozwiązań  usprawniających,  np.:  realizacji  bloku  gazowo-parowego  ze
zintegrowanym  zgazowaniem  paliwa  (zgazowanie  węgla)  lub  też  kompleksu  zgazowania  pozostałości
rafineryjnych (elektrownie IGCC) oraz wykorzystywania paliw alternatywnych do pozyskiwania energii. Studium
dodaje też,  że zastosowanie energii geotermalnej możliwe jest dla potrzeb energetycznych w celu ogrzewania
mieszkań,  budynków,  szklarni,  w  pracy  pomp ciepła  działających  na  zasadzie  pobierania  ciepła  z  gruntu.
Realizacja  w/w  inwestycji  wykluczona  jest  na  terenach  w  których  mogła  by  znacząco  oddziaływać  na
środowisko.
Lokalizacje  ww.  urządzeń  wytwarzających  energię  z  odnawialnych  źródeł  energii  nie  mogą  naruszać
podstawowej funkcji terenu oraz ustaleń prawnych i planistycznych.
 ochrony powierzchni ziemi określonych w przepisach szczegółowych, tj. w: Ustawie z dnia 3 lutego 1995 r.
o  ochronie  gruntów  rolnych  i  leśnych  (Dz.  U.  z  2017,  poz.  1161 z  późn.  zm)  i Rozporządzeniu  Ministra
Środowiska z dnia 9 września 2002r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U.
Nr 165, poz. 1359), Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. I Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016, poz. 1131 z
późn.  zm).  Mimo  dużej  skali  przekształceń  powierzchni  ziemi,  Studium  uwarunkowań  i  kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin w celu ochrony gleb i wierzchniej warstwy litosfery wprowadza
zapisy dotyczące ochrony litosfery:
• urozmaicona rzeźba terenu stanowi istotny walor krajobrazowy, zabudowa powinna być do niej dopasowana
i nie zacierać, a podkreślać istniejące zróżnicowanie wysokościowe;
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• płaskowyż lessowy jest również narażony na intensywne występowanie procesów erozyjnych, w jego obrębie
powinny  obowiązywać  zasady  zagospodarowania  uwzględniające  to  zagrożenie  i  potrzebę  zabiegów
przeciwerozyjnych;
• tereny o największych szpadkach (powyżej 15%) powinny być objęte ochroną planistyczną i objęte zakazem
zabudowy;
• należy zlikwidować istniejące „dzikie” wysypiska śmieci, szczególnie w obrębie kompleksów leśnych, dolin
rzecznych, suchych dolin i wąwozów;
• ze względu na wysoką wartość gleb niezbędne jest racjonalne zagospodarowanie terenów przejmowanych na
cele  pozarolnicze  –  wskazane jest  lokalizowanie  nowej  zabudowy w pierwszej  kolejności  na  terenach  już
wyłączonych z produkcji rolnej i zainwestowanych.

 ochrony powietrza oraz ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym i awariami zgodnie
z Prawem ochrony środowiska poprzez wytyczne dotyczące ochrony atmosfery:
• eliminowanie lub ograniczanie źródeł zagrożeń, w szczególności zanieczyszczenia powietrza (…);
• poprawa  warunków  ochrony  powietrza  oraz  zmniejszanie  uciążliwości  transportu  opału  i  odpadów
paleniskowych;
• wykorzystywanie do produkcji ciepła niekonwencjonalnych i odnawialnych źródeł energii;
• poprawę jakości powietrza i klimatu akustycznego;
• nie  należy  lokalizować  zabudowy  w  dolinach,  suchych  dolinach,  wąwozach  oraz  innych  obszarach
stanowiących główne korytarze przewietrzania miasta;
• lokalizacja zakładów i innych funkcji uciążliwych dopuszczalna jest głównie we wschodnich rejonach miasta;
• należy ograniczać konwencjonalne źródła ciepła i dążyć do zwiększenia stosowania do celów grzewczych
systemów  ogrzewania  opartych  na  odnawialnych  źródłach  energii  bądź  do  wykorzystania  miejskiej  sieci
ciepłowniczej;
• należy  dążyć  do  zachowania  zgodnych  z  przepisami  odrębnymi  standardów  jakości  powietrza  poprzez
ograniczenie,  a  docelowo  wyeliminowanie  konwencjonalnych  źródeł  ciepła  oraz  dążyć  do  zwiększenia
stosowania do celów grzewczych wysokojakościowych paliw lub/i  urządzeń niskoemisyjnych,  ekologicznych
systemów  ogrzewania  opartych  na  odnawialnych  źródłach  energii  bądź  do  wykorzystania  miejskiej  sieci
ciepłowniczej;
• należy  ograniczać  wpływ zanieczyszczeń  komunikacyjnych,  wywołanych ruchem pojazdów,  poprzez m.in.
stosowanie nasadzeń zieleni izolacyjnej wzdłuż ciągów komunikacyjnych;
• Zasady lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej
100 kW.
Zaopatrzenie w gaz:
• rozszerzenie zasięgu obsługi oraz poprawa niezawodności sieci gazowych;
• systematyczną wymianę armatury na szczelną dla zmniejszenia ryzyka awarii.
• Zaopatrzenie w ciepło:
• rozszerzenie zasięgu obsługi oraz poprawa niezawodności systemu ciepłowniczego miasta;
• realizacja zaopatrzenia w ciepło w oparciu o Studium zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe;
• poprawa  warunków  ochrony  powietrza  oraz  zmniejszanie  uciążliwości  transportu  opału  i  odpadów
paleniskowych,
• wykorzystywanie do produkcji ciepła niekonwencjonalnych i odnawialnych źródeł energii.
• realizację nowych źródeł energii elektrycznej (możliwość skojarzenia z produkcją energii cieplnej) w nowych
zakładach wykorzystujących odnawialne źródła energii.
 ochrony przed hałasem przez zapisy:
• należy  dążyć  do  likwidacji  istniejących  i  nie  lokalizować  nowych  obiektów  chronionych  przed  hałasem
w obszarach, gdzie przekroczone są dopuszczalne normy hałasu;
• w planach miejscowych należy uwzględniać założenia programów ochrony środowiska przed hałasem dla
Miasta Lublin.
Należy dążyć do ograniczenia wszelkich uciążliwości do granic własnej posesji. Studium zwraca też uwagę na
kolizje  funkcji  mieszkalnych i  działalności  gospodarczej  (w szczególności  w rejonie  ul.  Grenadierów),  która
winna  być  łagodzona  poprzez  wprowadzanie  stref/  pasów  rozdzielających  te  funkcje  (np.  zadrzewienia,
wprowadzanie działalności o niskiej uciążliwości, stosowanie systemów ochronnych dla działalności uciążliwej
itp.
 ochrony krajobrazu kulturowego dokonano w zapisach rozdziału: ”Elementy  krajobrazu  kulturowego
w tym parki, ogrody i zadrzewienia”:
• ochrona najważniejszych elementów środowiskowych i krajobrazowych Miasta:
- ochrona dolin rzecznych przed urbanizacją;
- ochrona urozmaiconej rzeźby terenu na Płaskowyżu Nałęczowskim, gdzie zabudowa powinna być wpisana
w krajobraz,  dopasowana do rzeźby  terenu  i  nie  powinna  zacierać,  a  podkreślać  istniejące  zróżnicowanie
wysokościowe;
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- doliny rzeczne, suche doliny oraz wąwozy powinny być przeznaczone przede wszystkim pod tereny zieleni np.
nadrzecznej, łąkowej, parkowej, leśnej.
• w  miejscowych  planach  zagospodarowania  przestrzennego  należy  uwzględnić  wyznaczanie  terenów
przeznaczonych pod zieleń (istniejące, projektowane): (1) zieleń urządzoną o charakterze publicznym: parkową,
dolinną, izolacyjną, zieleńce, skwery (w tym w dolinach rzecznych, wąwozach i suchych dolinach); (2) zieleń
nadrzeczną i łąkową; (3) parków leśnych. W szczególności należy zapewnić funkcjonowanie ogólnodostępnej
zieleni  urządzonej:  (1)  zieleni  parkowej  (parkowo-ogrodowej)  w  dolinach  rzecznych  –  Park  Nadrzeczny
/Wrotków/,  Park  Ludowy,  Park  Rusałka,  Park  Centralny  (Wielki  Staw  Królewski),  Park  Zawilcowa,  Park
Nadrzeczny  /Bronowice/,  Park  w  Głusku,  Park  Wyzwolenia;  (2)  zieleni  parkowej  w  wąwozach  i  suchych
dolinach – Park Rury, Park Jana Pawła II, Park Akademicki, Park Kalinowszczyzna, Park Czechów, Park na
Górkach  Czechowskich,  Park  na  Węglinie,  Park  Abramowice,  Park  na  Felinie,  Park  Konstantynów,  Park
Dzbenin, Park Wola Sławińska, Park Sławin, Park Rudnik, Park Ponikwoda; (3) zieleni parkowo-ogrodowej:
Ogród Saski, Błonia pod Zamkiem, Ogród Jordanowski /Tatary/; (4) skwery i zieleńce – na Placu Litewskim,
przy  Placu Teatralnym,  na  Placu  Marii  Curie-Skłodowskiej,  przy Chatce Żaka,  przy  ul.  Ewangelickiej,  przy
skwerze Dzieci z Pahiatua, itp. Ważnym elementem jest utrzymanie funkcjonowania ogrodów tematycznych:
Ogród Botaniczny, Park Etnograficzny (Skansen) oraz ogrodów przyklasztornych: SS Wizytek, OO Salezjanów,
ogród Seminaryjny, SS Szarytek, ogród dziedzińcowy Pałacu Biskupiego;
• szczególnie starannego potraktowania wymaga również zieleń związaną ze zbiornikami wodnymi: Zalewem
Zemborzyckim, stawami w Abramowicach, Woli  Sławińskiej i  Prawiednikach, pod względem odpowiedniego
ukształtowania oraz zieleń wewnątrzosiedlowa pod względem ochrony przed przekształceniem.
• obszar położony wzdłuż południowo-wschodniego wybrzeża Zalewu Zemborzyckiego należy zachować jako
teren  parku  leśnego,  gdzie  możliwa  będzie  lokalizacja  różnego  rodzaju  urządzeń  turystycznych  np.  pola
biwakowe, miejsca widokowe – przy uwzględnieniu przepisów ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.
U. z 2017 poz. 788 z późn. zm.).
• Zaopatrzenie w wodę:
- utrzymanie sprawności technicznej istniejących sieci i urządzeń wodociągowych;
- poprawa standardów zaopatrzenia miasta w wodę poprzez objęcie zasięgiem obsługi wodociągu miejskiego
wszystkich istniejących i planowanych terenów zainwestowania;
- dostosowanie do wymagań ochrony środowiska;
- opracowanie projektów i ustanowienie aktualnych stref ochrony ujęć wody. 

 W obszarze Studium nie występują cenne elementy przyrody (ekosystemy, siedliska, poza bardzo
niewielkim obszarem ostoi Natura 2000 Bystrzyca Jakubowicka)  o randze międzynarodowej, czy chociażby
krajowej, dlatego też w ocenie tej nie można odnieść się do:
 Konwencji Berneńskiej o ochronie dzikiej fauny i flory europejskiej oraz siedlisk;
 Konwencji o różnorodności biologicznej Rio de Janeiro z 1992 r.;
 Konwencji o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt - Bonn 1979 r.;
  Konwencji o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza, jako środowisko
życiowe ptactwa wodnego – Ramsar 1971 r. 

 Studium jest też zgodne w wytycznymi ponadlokalnymi takimi jak Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Województwa Lubelskiego (Uchwała nr XI/162/2015 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 października
2015 r.) i  Strategia  Rozwoju  Województwa  Lubelskiego  na  lata  2014-2020  (z  perspektywą  do  2030  r.).
Dokumenty te są  wyrazem polityki  przestrzennej samorządu województwa i  stanowić mają komplementarną
i spójną  politykę  rozwoju,  wskazującą  przestrzenne  przełożenie  określonych  celów  i  kierunków  rozwoju
województwa.  I  tak  np.  w Planie  Zagospodarowania  Przestrzennego Województwa  Lubelskiego  dla  miasta
Lublin wskazane jest:
- objęcie ochroną planistyczną zlewni rzecznych – górnej i środkowej Bystrzycy wraz z Zalewem Zemborzyckim
(do mostu kolejowego na Wrotkowie), górnej i środkowej Czechówki, górnej i środkowej Czerniejówki (do ujęcia
wód  „Dziesiąta”)  jako  terenów  o  docelowo  uporządkowanej  gospodarce  wodno-ściekowej  i  zachowanych
uwarunkowaniach  przyrodniczych,  gdzie  wyklucza  się  lokalizację  przedsięwzięć  mogących  znacząco
oddziaływać na środowisko;
- retencjonowanie wody deszczowej;
- wyznaczenie stref ochrony warunków siedliskowych lasów (otulin);
-  objęcie  ochroną  planistyczną  elementów  ekspozycji  krajobrazowej:  biernej  (panoramy,  strefy  ekspozycji
widokowej, otwarcia widokowe i inne) oraz czynnej (punkty, ciągi i osie widokowe);
- objęcie ochroną naturalnej obudowy biologicznej rzek i kształtowanie biologicznych buforów w postaci pasów
ochronnych.

Niezbędnym  działaniem  jakie  wskazuje  się  w  celu  ochrony  przyrody  i  kształtowania  środowiska,
zapewniającego  jak  najlepsze  warunki  życia  mieszkańców,  wskazuje  się  wyodrębnienie  w  strukturze
przestrzennej tzw. Systemu Przyrodniczego Miasta (SPM), który to w Studium stanowi jeden z najistotniejszych
elementów w projektowaniu nowych kierunków zagospodarowania.

 Zapisy  Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego odpowiadają  też
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zaleceniom polityki ekologicznej państwa, której cele i priorytety zharmonizowane są z wymaganiami Unii
Europejskiej.  Reasumując, nie  stwierdzono  rozbieżności  pomiędzy  dokumentami  wyższego  rzędu,
a ocenianym tu projektem Studium. 

11 OCENA ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ NA POSZCZEGÓLNE KOMPONENTY ŚRODOWISKA

Ocena  oddziaływań  Studium  na  poszczególne  elementy  środowiska  przyrodniczo-kulturowego
przedstawiona jest w dwojaki sposób. Na początku w formie tabelarycznej przedstawiona jest ocena cząstkowa
z podziałem na grupy funkcji terenów o podobnym charakterze, oddziałujących na poszczególne komponenty
środowiska. W dalszej części rozdziału przedstawione jest podsumowanie ocen cząstkowych, w którym opisane
są  oddziaływania  na  poszczególne  elementy  środowiska  w  poszczególnych  dziewięciu  (I-IX)  rejonach
urbanistycznych  (planistycznych),  których  granice  i  numeracja  przedstawione  są  na  załączniku  graficznym
Kierunków Studium. Utrudnieniem szczegółowej oceny jest sam fakt skali i ogólności dokumentu studialnego,
nadanie  terenom funkcji  bez  numeracji  poszczególnych  terenów,  co  uniemożliwia  dokładne  i  szczegółowe
przedstawienie poszczególnych terenów.

Generalnie  wszystkie  oddziaływania  Studium  wynikać  będą  ze  zmian  proporcji  terenów
niezabudowanych,  które  na  etapie  I  uzgodnień  wynosiły  54,66%  (a  w  Kierunkach  Studium -  35,62%)  do
zabudowanych wynoszących teraz 45,34% (a w Kierunkach 64,48%).

W  nawiązaniu  do  przepisów  art.  10  ust.  5  ustawy  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym
dokonano  bilansu  terenów  przeznaczonych  pod  zabudowę  -  przewiduje  się  możliwość  lokalizacji  nowej
zabudowy o łącznej powierzchni 11 965 171 m2 powierzchni użytkowej,  w tym: 8 446 080 m2 pod realizację
zabudowy  związanej  z  funkcją  mieszkaniową  (wielorodzinną,  jednorodzinną),  3 519 091  m2 pod  realizację
zabudowy związanej  z  funkcją  aktywności  gospodarczej  (usługową,   produkcyjną,  składowo-magazynową),
położonej  poza  obszarami:  o  w  pełni  wykształconej  zwartej  strukturze  funkcjonalno-przestrzennej  i
przeznaczonymi w planach miejscowych pod zabudowę. Szacuje się, że w tym celu należy przewidzieć ok.
1960 ha pod tereny zabudowy mieszkaniowej (wielorodzinnej, jednorodzinnej) oraz 830 ha gruntów na tereny
związane z aktywnością gospodarczą (usługowe, produkcyjne, składowo-magazynowe). 

W prezentowanym do drugich uzgodnień projekcie Studium zmianie uległy też intensywności
zabudowy poszczególnych rodzajów przeznaczenia, które obecnie kształtują się następująco:

Rodzaj przeznaczenia terenu
maksymalna
intensywność

zabudowy

maksymalna
wysokość
zabudowy

minimalny udział
procentowy
powierzchni

biologicznie czynnej

zabudowa śródmiejska 8,0 25m  - 

zabudowa wielorodzinna:
- do IV kondygnacji
- od IV do IX kondygnacji
- powyżej IX kondygnacji

3,6 
6,0 
9,5

16 m
30m
55m

20%
40%
50%

zabudowa wielorodzinna / usługowa:
- do IV kondygnacji
- od IV do IX kondygnacji
- powyżej IX kondygnacji

3,7 
6,5 

10,0 

20m
32m
55m

30%
30%
35%

zabudowa wielorodzinna / jednorodzinna 
(mieszana)

3,2 13m 20%

zabudowa jednorodzinna:
- wolnostojąca, bliźniacza
- szeregowa

1,0
1,4 

12m
12m

20%
25%

zabudowa jednorodzinna / usługowa 1,6 15m 30%

zabudowa jednorodzinna o niskiej intensywności 1,0 12 8m 40%

zabudowa jednorodzinna rezydencjonalna 0,8  9 m 50%

zabudowa zagrodowa 1,0 12m 40%

usługowa:
- do VI kondygnacji 8,0 25m 10%
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- od VI do IX kondygnacji
- powyżej IX kondygnacji

10,0 
12,0 

35m
55m

15%
20%

obiektów handlowych wielkopowierzchniowych 6,0 35m 5%

usług sportu i rekreacji / turystyki:
- Arena Lublin
- Tor Lublin
- hale sportowe
- inne

0,6 
1,0 
1,4 
1,0 

30m
15m
25m
18m

15%
30%
20%
20%

usług oświaty / nauki:
- szkoły
- uczelnie wyższe

3,2 
6,0 

20m
35m

30%
5%

usługi w zieleni:
- Targi Lublin
- d. zespoły pałacowo-parkowe
- inne

3,0 
nie określa się

1,2 

20m
nie określa się

20m

30%
nie określa się

40%

zieleni z pojedynczymi obiektami usługowymi 1,0 16m 70%

aktywności gospodarczej:
przemysłowe, składy, magazyny / usługowe

4,5 nie określa się 10%

aktywności gospodarczej: przemysłowe, składy, 
magazyny

4,0 nie określa się 10%

cmentarze / grzebowisko (cmentarz dla zwierząt) nie określa się 25m 15%

zieleni urządzonej (w tym ogrody działkowe) - - 85%

przestrzenie otwarte - - 90%

zieleni o charakterze publicznym - - 80%

zieleni nadrzecznej i łąkowej - - 90%

pozostałe tereny nie określa się

Dla terenów mieszkaniowych  (zabudowy śródmiejskiej,  terenów zabudowy wielorodzinnej,  terenów
zabudowy  wielorodzinnej/usługowej,  terenów  zabudowy  wielorodzinnej/jednorodzinnej,  terenów  zabudowy
jednorodzinnej,  terenów  zabudowy  jednorodzinnej/usługowej,  terenów  zabudowy  jednorodzinnej  o  niskiej
intensywności,  terenów  zabudowy  jednorodzinnej  rezydencjonalnej  oraz  terenów  zabudowy  zagrodowej)
prognozuje się: 

różnorodność 
biologiczna,
zwierzęta,
rośliny

• pozytywnym,  długoterminowym,  pośrednim  oddziaływaniem  stałym  będzie
wydzielanie stosunkowo dużych działek budowlanych, małej intensywności zabudowy, a co
za tym idzie z powierzchni biologicznie czynnej  dla terenów,  co pozwoli na zachowanie lub
odtworzenie siedlisk drobnej fauny (w szczególności drobnych ssaków i ptaków) oraz nakaz
ochrony ‘wszystkich walorów środowiska przyrodniczego, w hierarchii ich wagi w systemie 
przyrodniczym  obszaru,  starając  się  je  odpowiednio  wykorzystać  -  w  granicach
dopuszczalnych  ekologicznie  -  dla  rozwoju  miasta.  W  granicach  miasta  wyklucza  się
lokalizowanie obiektów, bądź stosowanie rozwiązań powodujących przekroczenia standardów
jakości środowiska.
• negatywnym, stałym, długotrwałym i bezpośrednim oraz pośrednim oddziaływaniem
jest sam fakt możliwości lokalizowania szeroko pojętej zabudowy mieszkaniowej zaliczanej
do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 
• w  przypadku  realizacji  kierunków  Studium  należy  spodziewać  się  niewielkiego
wzrostu poboru wody w stosunku do obecnego użytkowania, co będzie stałym, negatywnym,
ale nieznaczącym oddziaływaniem. 
• negatywne oddziaływanie krótkoterminowe, chwilowe bezpośrednie będzie związane
z dopuszczeniem zmiany zagospodarowania terenu – wprowadzenie nowej dodatkowej, lub
wymiana istniejącej zabudowy – w wyniku prac budowlanych zostanie zniszczona częściowo
szata  roślinna,  która  następnie  może  zostać  częściowo  odbudowana  jako  urządzona,
ogrodowa, przydrożne pasy zieleni po zakończeniu procesu budowlanego), prace budowlane
będą powodowały wypłaszanie drobnych zwierząt – oddziaływanie to zaistnieje każdorazowo
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w  przypadku  zainicjowania  robót  budowlanych,  bez  względu  na  istniejący  stan
zagospodarowania przestrzeni;
• pozytywne oddziaływanie długoterminowe pośrednie będzie się wiązało z faktem, iż
tereny  zabudowy  w  dużej  mierze  (szczególnie  rejon  Śródmieścia)  dotyczą  terenów  już
zainwestowanych (przekształconych) obszaru i stanowić będą jego kontynuacje; 
• lokalne, bezpośrednie zubożenie lub zlikwidowanie istniejącej roślinności w miejscu
powstania nowych obiektów kubaturowych. Naturalne i seminaturalne zbiorowiska roślinne
(głównie peryferyjnych części miasta) zastępowane będą roślinnością ruderalną, ogrodową.
• będzie  negatywnym  oddziaływaniem  pośrednim,  długoterminowym  i  stałym
wpływającym na zmniejszenie bioróżnorodności;
• negatywnym  oddziaływaniem  długoterminowym,  pośrednim,  stałym  dla  zwierząt
będzie wydzielanie działek budowlanych, a co za tym idzie ich wygradzanie, co znacznie
zmniejszy możliwość migracji zwłaszcza dla większych ssaków (głównie w dolinie);
• oddziaływaniem  negatywnym,  bezpośrednim,  chwilowym  będą  roboty  budowlane
w wyniku dopuszczenia realizacji  zabudowy i uciążliwości akustyczne z nimi związane, co
będzie powodowało płoszenie zwierząt (zwłaszcza ptaków);
• w stosunku  do obecnie  obowiązującego suikzp,  nowe kierunki  zagospodarowania
przestrzennego  są  negatywne  dla  flory  i  fauny  szczególnie  w  częściach  wprowadzenia
zabudowy  w  dotychczasowych  terenach  otwartych,  zaś  pozytywne,  w  miejscach  gdzie
brakowało  miejscowych  planów  zagospodarowania  przestrzennego,  a  Studium  wzmocni
ochronę najcenniejszych fragmentów przestrzeni (ESOCH) i zapobiegnie ewentualnych ich
zabudowy.

ludzie • negatywnym, stałym, długotrwałym i bezpośrednim oraz pośrednim oddziaływaniem jest
sam fakt dopuszczenia lokalizowania zabudowy mieszkaniowej zaliczanej do przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
• negatywne oddziaływanie na klimat akustyczny, stan powietrza i jakość życia będzie
miał  fakt  umiejscowienia  w sąsiedztwie  zabudowy mieszkaniowej  jednorodzinnej  terenów
aktywności gospodarczej z zabudową jednorodzinną).
• negatywnym  oddziaływaniem  pośrednim  i  długoterminowym,  stałym  będzie
zmniejszenie terenów otwartych i biologicznie czynnych co wpłynie w niewielkim stopniu na
topoklimat  szczególnie  nagrzewnie  i  wilgotność  powietrza.  Pozytywnym  w  tym  zakresie
będzie  mocne  zaakcentowanie  znaczenia  ESOCH-u,  pełniącego  również  rolę  klinów
przewietrzania miasta, poprawiających środowisko życia mieszkańców; 
• pozytywnym, stałym, bezpośrednim, długookresowym oddziaływaniem jest ustalenie
ochrony  przed:  promieniowaniem  elektromagnetycznym  i  pogorszeniem  stanu  higieny
radiacyjnej poprzez strefy techniczne od poszczególnych linii napowietrznych;
• pozytywnym,  stałym,  długotrwałym  oddziaływaniem  będzie  konsekwentne
przestrzeganie  zapisu:  wyklucza  się  lokalizowanie  obiektów,  bądź  stosowanie  rozwiązań
powodujących przekroczenia standardów jakości środowiska;
• oddziaływaniem  pozytywnym  długoterminowym,  pośrednim  i  stałym  będzie  nakaz
stosowanie  do  celów  grzewczych  paliw  niskoemisyjnych  oraz  innych  proekologicznych
rozwiązań w zakresie zaopatrzenia w ciepło;
• oddziaływaniem  pozytywnym,  bezpośrednim,  długoterminowym,  stałym  będzie
zalecenie podłączenia do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej terenów nowej zabudowy oraz
zabudowy już istniejącej, a jeszcze w pełni nie uzbrojonej. Wpłynie to pozytywnie na jakość
wód ujmowanych do celów spożywczych;
• negatywnym oddziaływaniem okresowym – krótkoterminowym i bezpośrednim będzie
zwiększenie  emisji  do  powietrza  (proporcjonalne  do  ilości  nowych  użytkowników  dróg
i  mieszkańców).  Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego
miasta  Lublin  nie  wprowadza  jednak  zakładów  o zwiększonym  czy  też  dużym  ryzyku
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Na terenach zabudowy mieszkaniowej objętych
opracowaniem  nie  występuje  też  zagrożenie  ruchami  osuwiskowymi,  czy  powodzią,
a fragmenty przestrzeni o spadkach powyżej 15% są wyłączone z zabudowy. Potencjalnym
źródłem  zagrożenia  dla  zdrowia  ludzi  może  być  zatem  niepełna  realizacja  wytycznych
Studium, dotyczących zapewnienia odpowiedniej jakości środowiska na opisywanym terenie. 
• stałym, pozytywnym oddziaływaniem zapisów Studium będzie poprawa jakości życia,
dostępność do nowych usług i przestrzeni o nowym standardzie zagospodarowania;
• negatywnym w skutkach może okazać się posadowienie zabudowy mieszkaniowo-
usługowej na podatnym na erozje niestabilnym podłożu lessowym w zachodnich częściach
miasta;
• w  stosunku  do  obecnie  obowiązującego  suikzp,  nowe  zapisy  kierunków
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zagospodarowania są w dużej mierze obojętne dla zdrowia i życia ludzi.
system
przyrodniczy

• minimalne, stałe lub krótkoterminowe lub długotrwałe oddziaływanie spowodowane jest
stanem  zastanym  tj.  lokalizacją  w  systemie  przyrodniczym  budynków  kubaturowych
(zabudowa mieszkaniowa w zieleni,  o niskiej  intensywności)  -  nie  będą to jednak zmiany
wpływające znacząco na stan i funkcjonowanie elementów przyrodniczego systemu miasta;
• w  stosunku  do  obecnie  obowiązującego  suikzp,  nowe  kierunki  zagospodarowania
przestrzennego  są  wbrew pozorom  pozytywne  dla  systemu  przyrodniczego  miasta,  gdyż
powstrzymują dalszą rozbudowę istniejących w obrębie ESOCH budynków mieszkaniowych.

woda • pozytywnym, stałym, długotrwałym i bezpośrednim zapisem Studium jest wprowadzenie
ochrony  wód  powierzchniowych  i  podziemnych,  co  pośrednio  wpłynie  też  na  stan  wód
Głównego  Zbiornika  Wód  Podziemnych,  w  granicach  którego  położony  jest  cały  obszar
Studium, poprzez: zachowanie standardów jakości środowiska;
• pozytywnym będzie ustalenie stref ochronnych dla ujęć wody;
• negatywnym  oddziaływaniem  długoterminowym  i  stałym,  skumulowanym
z oddziaływaniem już istniejących, sąsiadujących obszarów będzie zwiększenie powierzchni
nieprzepuszczalnych  co  będzie  powodowało  ograniczenie  infiltracji,  odwadnianie  terenu
i  okresowe  przesuszanie.  Dotychczasowy  system  obiegu  wody  może  ulec  dalszemu
przekształceniu w kierunku typowym dla terenów zurbanizowanych;
• negatywnym  oddziaływaniem  długoterminowym,  pośrednim  i  stałym  będzie  przyrost
zabudowy, co zwiększy zapotrzebowanie na wodę, a co za tym idzie pośrednio przyczyni się
do minimalnego obniżania poziomu wód podziemnych;
• pozytywnym  oddziaływaniem  bezpośrednim,  długoterminowym  i  stałym  będzie
rozbudowa systemu kanalizacji oraz oczyszczalni ścieków, co pozwoli ograniczyć realizację
nieszczelnych szamb, z których zanieczyszczenia przedostają się do wód podziemnych oraz
zmniejszy  ilości  ścieków  odprowadzanych  do  wód  powierzchniowych  oraz  gruntu.
Pozytywnym  oddziaływaniem  bezpośrednim,  długoterminowym  i  stałym  jest  wyznaczenie
terenów szczególnego zagrożenia powodzią, które podobnie jak tereny o spadkach powyżej
15% są wyłączone z zabudowy, co eliminuje też potencjale zagrożenie zanieczyszczenia wód
w momencie wezbrań i wystąpienia rzeki. 
• pozytywnym oddziaływaniem bezpośrednim, długoterminowym, stałym będzie docelowe
podłączenie wszystkich terenów budowlanych do zbiorczej sieci wodociągowej co ograniczy
realizację  indywidualnych,  niekontrolowanych  ujęć  wód.  Ponadto  Studium  uwarunkowań
i kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Lublin  dopuszcza  zastosowanie
indywidualnych systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych wyłącznie na
terenach  zabudowy  rozproszonej  i  peryferyjnej  przy  sprzyjających  warunkach
hydrogeologicznych i wyposażeniu terenu w sieci wodociągowe, co też znacząco ograniczy
ryzyko ewentualnych, niekontrolowanych zanieczyszczeń.
• negatywnym  oddziaływaniem  krótkoterminowym,  lokalnym  będzie  sam  fakt
tymczasowego dopuszczenia stosowania indywidualnych rozwiązań gromadzenia ścieków, co
nie będzie indywidualnie kontrolowane (pod kontem np. ich szczelności);
• chwilowe,  bezpośrednie  zanieczyszczenie  wód  podziemnych  może  nastąpić  jedynie
w pojedynczych, incydentalnych wypadkach podczas realizacji zapisów Studium, ale mimo to
nie  powinno  to  wpłynąć  na  pogorszenie  dotychczasowego  stanu  jednolitych  części  wód
powierzchniowych i podziemnych;
• w stosunku  do  obecnie  obowiązującego  suikzp,  nowe  kierunki  zagospodarowania  są
pozytywne, jak i negatywne dla zasobów wód powierzchniowych i podziemnych.

powietrze • oddziaływaniem pozytywnym długoterminowym, bezpośrednim i stałym będzie ustalenie
ochrony przed zanieczyszczeniami powietrza;
• chwilowym, negatywnym oddziaływaniem na stan powietrza będzie np. pylenie na etapie
realizacji (budowy) nowych obiektów;
• lokalne,  minimalne  zwiększenie  rozmiarów  zanieczyszczeń  powietrza  (negatywne
oddziaływanie  bezpośrednie,  krótkoterminowe,  skumulowane),  wiążące  się  ze  wzrostem
natężenia  ruchu  samochodowego  i  ilości  terenów  mieszkaniowych  (głównie  zabudowy
jednorodzinnej,  rezydencjonalnej,  będącej  emitorem  szczególnie  w sezonie  grzewczym),
a także  (tymczasowo)  placów  budowy.  Nie  powinno  jednak  dojść  do  przekroczenia
dopuszczalnych  norm,  określonych  w Rozporządzeniu  Ministra  Środowiska
z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu.
• pozytywnym, stałym aspektem będą nasadzenia roślinności urządzonej i ogrodowej, co
wpłynie pozytywnie na stan powietrza;
• pozytywnym zapisem Studium jest zakaz lokalizacji funkcji związanych z wytwarzaniem
dóbr materialnych  metodami  przemysłowymi,  których  funkcjonowanie  stwarza  uciążliwości
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w zakresie zanieczyszczenia wody;
• w  stosunku  do  obecnie  obowiązującego  suikzp,  nowe  kierunki  zagospodarowania
przestrzennego poprzez minimalne zwiększenie terenów zabudowy są negatywne dla stanu
powietrza atmosferycznego.

powierzchnia
ziemi

• oddziaływanie  bezpośrednie  (stałe,  ale  jedynie  lokalne)  to  przekształcenia
powierzchniowej  warstwy  ziemi  opisywanego  obszaru  związane  głównie  z wykopami  pod
fundamenty  nowych  budynków  które  (poza  wyjątkami  takimi  jak:  nowe  zbiorniki  wodne,
wyposażenie  obiektów  w  poziomowe  parkingi  podziemne) nie  będą  naruszać  głębokich
warstw podłoża. Po wyłożeniu projektu do wglądu publicznego dokonano modyfikacji (co w
momencie wprowadzenia nowych terenów będzie oddziaływać negatywnie):
- tereny zabudowy wielorodzinnej w rejonie ul. J. Franczaka „Lalka”
- tereny zabudowy wielorodzinnej / usługowej np. przy ul. Przyjaźni, E. Romera, ul. Głuskiej,
ul. Onyksowej, i ul. Parafialnej, Kosmonautów, 
-  tereny  zabudowy  wielorodzinnej  /  jednorodzinnej  w  rejonie  ul.  Gnieźnieńskiej,   ul.
Koncertowej, ul. M. Dereckiego oraz pomiędzy ul. Dzbenin a planowanym przedłużeniem ul.
A. Zelwerowicza,
- tereny zabudowy wielorodzinnej w rejonie ul. Wąwozowej i ul. Szczytowej,   
- tereny zabudowy jednorodzinnej w rejonie  ul. M. Dereckiego, ul. Choiny i ul. Czerwcowej,
-  osiedle „Czechówka Górna” (Czechów Północny), ul. Sierpniowej,
- tereny zabudowy jednorodzinnej o niskiej intensywności w rejonie ul. Poligonowej oraz ul. M.
Dereckiego i  ul. Szafranowej,
- tereny zabudowy jednorodzinnej / usługowej przy ul. Głuskiej i ul. Parafialnej,
- tereny zabudowy zagrodowej w rejonie ul. Tęczowej, 
• pozytywnym będą zmiany (wycofanie się) w obrębie proponowanych terenów: 
- zabudowy jednorodzinnej przy ul. Choiny i Puławskiej
- zabudowy jednorodzinnej rezydencjonalnej w rejonie ul. Urodzajnej i ul. Przejrzystej,
- osiedla „Nowe Czuby” (Czuby Południowe),
- zabudowy wielorodzinnej w rejonie ul. Berylowej, ul. Onyksowej, i ul. Kryształowej,
- zabudowy jednorodzinnej / usługowej w rejonie ul. Rysiej i ul. Wróblej, ul. S. Banacha i ul.
Felin,  „Park Tatary”,
- zabudowy wielorodzinnej / usługowej w rejonie ul. A. Zelwerowicza,
- osiedle „Kolonia Biskupie” (Hajdów - Zadębie): 
• tereny zabudowy jednorodzinnej / usługowej w rejonie ul. Gospodarczej (pomiędzy
ul. Łęczyńską/ ul. Maszynową a ul. Gospodarczą),
• pozytywnym  oddziaływaniem  bezpośrednim,  długoterminowym,  stałym  będzie
założenie podłączenia większości terenów (poza zabudową rozproszoną) do zbiorczej sieci
kanalizacyjnej co ograniczy ewentualne zanieczyszczenia gleby;
• pozytywnym oddziaływaniem bezpośrednim, długoterminowym, stałym jest ustalenie
ochrony wód powierzchniowych i podziemnych, w szczególności Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych Nr 406, w granicach którego położony jest cały obszar Studium;
• potencjalnie  negatywnym,  długoterminowym,  lokalnym  oddziaływaniem  będzie
dopuszczenie  indywidualnych  (niekontrolowanych)  rozwiązań  odprowadzania  ścieków
w obszarach peryferyjnych Studium (tereny o niskiej intensywności zabudowy);
• negatywnym  oddziaływaniem  długoterminowym,  jak  i  krótkoterminowym,
bezpośrednim i stałym zwiększającym jej degradację będą wszelkie roboty ziemne związane
z budową obiektów szczególnie z kondygnacjami podziemnymi (podpiwniczeniami) lub sieci
potrzebnej im infrastruktury technicznej;
• pozytywnym oddziaływaniem będzie nakaz dochowania standardów środowiskowych
co wykluczy pośrednio brak możliwości realizacji na tych terenach przedsięwzięć mogących
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, przez co nie powinny powstać oddziaływania
wpływające negatywnie na powierzchnie ziemi;
• negatywnym  oddziaływaniem  bezpośrednim,  długoterminowym,  stałym  będzie
zajęcie  dotychczas  niezabudowanego  gruntu  (szczególnie  niezabudowanych  wcześniej
terenów otwartych-rolniczych np. w północnej części miasta).

krajobraz • pozytywny  skutek  długoterminowy,  bezpośredni  i  pośredni,  skumulowany
z  oddziaływaniem  istniejącego  zagospodarowania  będzie  się  wiązał  z zastosowaniem
określonych  w  Studium  zasad  dotyczących  kształtowania  zabudowy,  zagospodarowania
terenu oraz zasad zachowania ładu przestrzennego;
• oddziaływaniem stałym i bezpośrednim będzie pojawianie się obiektów kubaturowych
w niezabudowanych dotychczas przestrzeniach, a ich skala i rodzaj oddziaływania związany
będzie z indywidualnym zagospodarowaniem poszczególnych działek;
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• w stosunku  do  obecnie  obowiązującego suikzp,  nowe kierunki  zagospodarowania
przestrzennego  mogą  być  zarówno  negatywne,  jak  i  pozytywne  dla  walorów  krajobrazu
(w zależności od form nowej zabudowy i jej intensywności);
• generalnie  uporządkowanie  funkcji  bezpośrednio  pozytywnie  wpłynie  na  walory
wizualne terenu.

klimat • zaliczane  do  skumulowanych  zmiany  w  klimacie  lokalnym  będą  minimalne
i  nieodczuwalne  dla  człowieka  i  ograniczą  się  do  zmiany  warunków  termiczno  -
wilgotnościowych  i  minimalnie  anemologicznych  (w  związku  z  wprowadzeniem  nowej
zabudowy  w  terenach  dotychczas  otwartych).  Prognozuje  się,  zatem  krótkoterminowe,
minimalne  i  praktycznie  niezauważalne  (liczone  w  ułamkach  stopnia)  podwyższenie
temperatury powietrza na skutek emisji ciepła antropogenicznego, pochodzącego ze spalania
paliw  i  przyrostu  powierzchni  sztucznych  powodujących  podwyższenie  temperatury
radiacyjnej  podłoża, co  będzie  oddziaływaniem  stałym  lub  czasowym. Z  tych  samych
powodów początkowo zmniejszeniu ulegnie nieco średnia dobowa i miesięczna wilgotność
powietrza. W okresach dużego zachmurzenia i wzmożonych opadów zmianie ulegną warunki
przewietrzenia, a na skutek wzrostu szorstkości podłoża osłabieniu ulegnie prędkość wiatru.
• pozytywnym zapisem Studium jest zakaz lokalizacji funkcji związanych z wytwarzaniem
dóbr materialnych  metodami  przemysłowymi,  których  funkcjonowanie  stwarza  uciążliwości
w zakresie zanieczyszczenia wody;
• bezpośrednim, chwilowym (faza eksploatacji) lub krótkoterminowym (realizacja Studium)
oddziaływaniem  będzie  emisja  hałasu.  Na  terenie  opracowania  głównym  źródłem hałasu
stałego  będzie  ruch  komunikacyjny,  czy  bliżej  nieokreślona  na  tym  etapie  eksploatacja
terenów  mieszkaniowo-usługowych  (dotyczy  to  szczególnie  potencjalnej  lokalizacji  usług,
których  działalność  wymaga  częstych  dostaw  towarów  oraz  powoduje  wzmożony  ruch
klientów,  czy  też  usług  z  grupy  hałaśliwych).  Zakładając  przeciętne  natężenie  ruchu
samochodowego  oraz  zachowanie  przez  mieszkańców  zasad  współżycia  społecznego
w obrębie terenów podlegających ochronie akustycznej stwierdzić  można, że pogorszenie
klimatu  akustycznego  omawianego  terenu  nie  będzie  znaczące  i  nie  powinno  osiągać
ponadnormatywnych wartości.  Normalne warunki użytkowania tych terenów (poza okresem
realizacji  zapisów  Studium)  sprawią,  że  dopuszczalne  poziomy  hałasu  określone  są
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 w sprawie dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku (Dz.U.2014.112) zgodnie z wymogami Studium nie zostaną
przekroczone. Minimalizacji komunikacyjnych uciążliwości akustycznych służyć również mogą
proponowane nasadzenia zieleni wzdłuż ciągów komunikacyjnych.
• Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin nie
wprowadza funkcji i urządzeń dających podstawy do prognozowania przekroczeń określonych
w  Rozporządzeniu  Ministra  Środowiska  z  dnia  30  października  2003  r.  w  sprawie
dopuszczalnych  poziomów  pól  elektromagnetycznych  w  środowisku  oraz  sposobów
sprawdzania  dotrzymania  tych  poziomów  (Dz.  U.  Nr  192,  poz.  1883).  Od  linii
elektroenergetycznych Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Lublin wprowadza odpowiednio szeroki pas techniczny, służący jako strefa ochronna.
• negatywnym oddziaływaniem długoterminowym bezpośrednim będzie emisja hałasu od
terenów usług i aktywności gospodarczej w sąsiedztwie - im większy teren przeznaczony pod
usługi tym więcej potencjalnych użytkowników i tym wyższe natężenie hałasu;
• w stosunku  do  obecnie  obowiązującego  suikzp,  nowe  kierunki  zagospodarowania  są
praktycznie obojętne dla klimatu.

dobra
naturalne

• pozytywnym  oddziaływaniem  bezpośrednim,  długoterminowym,  stałym  na  wody
podziemne  jako  dobro  naturalne  będzie  docelowe  podłączenie  większości  terenów
budowlanych do zbiorczej sieci kanalizacyjnej, co ograniczy realizację nieszczelnych szamb,
z których zanieczyszczenia przedostają się do wód podziemnych;
• pozytywnym  oddziaływaniem  bezpośrednim,  długoterminowym,  stałym  na  wody
podziemne jako  dobro  naturalne  będzie  podłączenie  większości  terenów budowlanych  do
zbiorczej sieci wodociągowej co ograniczy realizację indywidualnych, niekontrolowanych ujęć
wód;
• pośrednio,  dobrem  naturalnym  narażonym  na  stałe  lub  długotrwale  przekształconym
będzie  zajęta  przez  nowe  tereny  mieszkaniowe  przestrzeń  (co  będzie  też  minimalnie
negatywnym oddziaływaniem w stosunku do obecnego zagospodarowania obszaru).

zabytki • Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Lublin
akceptuje wszystkie obiekty i obszary objęte ochroną konserwatorską wprowadzając w celu
ich  ochrony  odpowiednie  zasady  postępowania,  co  jest  pozytywnym  zapisem  Studium
i oddziaływaniem o charakterze bezpośrednim i  stałym. Poza tym w stosunku do obecnie
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obowiązującego  suikzp,  nowe  kierunki  zagospodarowania  przestrzennego  są  po  części
obojętne, a po części pozytywne dla środowiska kulturowego. 

dobra
materialne

•  pozytywny, długotrwały lub stały wpływ będzie miało powstanie nowych domostw (i usług
publicznych  oraz  infrastruktury)  zaspokajających  potrzeby  mieszkańców.  Zapisy  projektu
Studium służą ogólnemu rozwojowi fragmentu miasta, a więc wzbogaceniu dóbr materialnych
przy wykorzystaniu już istniejących.  Będą to  więc w przewadze pozytywne oddziaływania
bezpośrednie, długotrwałe i stałe.
• w stosunku do obowiązującego Studium, nowe zapisy kierunków polityki przestrzennej są
pozytywne dla stanu dóbr materialnych.

Dla  terenów  usługowych,  terenów  obiektów  handlowych  wielkopowierzchniowych  –  rejony
lokalizacji, tereny usług sportu i rekreacji (US) / turystyki (UT), terenów usług oświaty (UO) / nauki (UN),
terenów usług w zieleni, terenów zieleni z pojedynczymi obiektami usługowymi, terenów aktywności
gospodarczej:  przemysłowe,  bazy,  składy,  magazyny/usługowe,  tereny  aktywności  gospodarczej:
przemysłowe, bazy, składy, magazyny, specjalna strefa ekonomiczna, prognozuje się:

różnorodność 
biologiczna,
zwierzęta,
rośliny

• negatywne oddziaływanie na klimat akustyczny, stan powietrza i jakość życia będzie miał
fakt  umiejscowienia  nowych  fragmentów  terenu  o  funkcji  aktywności  gospodarczej
(emitujących  hałas  i  zanieczyszczenia  tereny  przemysłowe,  bazy,  składy,  magazyny/
usługowe,  specjalna  strefa  ekonomiczna)  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  zabudowy
mieszkaniowej.
• negatywne  oddziaływanie  krótkoterminowe,  chwilowe  bezpośrednie  będzie  związane
z  dopuszczeniem  zmiany  zagospodarowania  terenu  –  wprowadzenie  nowej  dodatkowej
zabudowy – w wyniku prac budowlanych zostanie zniszczona częściowo szata roślinna (która
następnie  może  zostać  odbudowana  po  zakończeniu  procesu  budowlanego),  prace
budowlane będą powodowały wypłaszanie drobnych zwierząt – oddziaływanie to zaistnieje
każdorazowo w przypadku zainicjowania robót budowlanych, bez względu na istniejący stan
zagospodarowania przestrzeni;
• pozytywne  oddziaływanie  długoterminowe  pośrednie  będzie  się  wiązało  z faktem,  iż
tereny zabudowy usługowej dotyczą już w dużej mierze zainwestowanego (przekształconego)
obszaru i stanowić będą jego kontynuacje;
• pozytywnym,  długoterminowym  oddziaływaniem  będzie  włączenie  niektórych
nieuciążliwych  usług  (szczególnie  rekreacyjnych,  oświatowych  o  dużych  powierzchniach
zielonych) w system przyrodniczy miasta, co wymusi na dalszych działaniach planistycznych
nastawione na wzmocnienie biologiczne ich zagospodarowanie i wykorzystanie;
• negatywnym,  bezpośrednim,  długoterminowym  i  stałym  oddziaływaniem  będzie
wymuszone  rozwojem  miasta  zmniejszenie  fragmentów  terenów  otwartych,
niezagospodarowanych, a więc niejednokrotnie biologicznie czynnych. W mikroskali będzie to
oddziaływaniem  pośrednim,  długoterminowym  i  stałym  wpływającym  na  zmniejszenie
bioróżnorodności i zmniejszenie przestrzeni życiowej zwierząt; 
• grodzenie  nowych  terenów  inwestycyjnych  wiąże  się  z  ograniczeniem  migracji  i  tak
zubożałej,  miejskiej  fauny  (głównie  ssaków  porą  nocną),  a  co  za  tym  idzie  będzie
negatywnym, długoterminowym, pośrednim oddziaływaniem stałym;
• oddziaływaniem  negatywnym,  bezpośrednim,  chwilowym  będą  roboty  budowlane
w  wyniku  dopuszczenia  realizacji  zabudowy,  co  będzie  powodowało  płoszenie  zwierząt,
zwłaszcza ptaków;
• oddziaływaniem negatywnym długoterminowym i chwilowym będzie okresowy wzmożony
ruch  samochodowy  (uzależniony  m.in.  od  specyfiki  usług)  w  rozwijających  się  rejonach
miasta, co może zagrażać życiu drobnych zwierząt;
• negatywne  oddziaływanie  krótkoterminowe,  chwilowe  bezpośrednie  będzie  związane
z  dopuszczeniem  zmiany  zagospodarowania  terenu  –  wprowadzenie  nowej  zabudowy  –
w wyniku prac budowlanych zostanie zniszczona częściowo szata roślinna (która następnie
może zostać częściowo odbudowana jako urządzona, przyrożne pasy zieleni po zakończeniu
procesu budowlanego), prace budowlane będą powodowały wypłaszanie drobnych zwierząt –
oddziaływanie to zaistnieje każdorazowo w przypadku zainicjowania robót budowlanych, bez
względu na istniejący stan zagospodarowania przestrzeni;
•  nastąpi  lokalne,  bezpośrednie  zubożenie  lub  zlikwidowanie  istniejącej  roślinności
w miejscu  powstania  nowych  obiektów kubaturowych.  Seminaturalne  zbiorowiska  roślinne
zastępowane będą roślinnością ruderalną;
• negatywnym oddziaływaniem długoterminowym, pośrednim, stałym dla zwierząt  będzie
wydzielanie  działek budowlanych,  a  co za  tym niejednokrotnie  idzie  wygradzanie  nowych
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terenów usług, co znacznie zmniejszy możliwość migracji gatunków o większych rozmiarach;
• oddziaływaniem  negatywnym,  pośrednim,  chwilowym  będzie  towarzyszące  usługom
wprowadzenie  zieleni  urządzonej,  chronionej  czasem  środkami  chemicznymi  co  będzie
powodowało śmiertelność szczególnie wśród bezkręgowców.

ludzie • oddziaływaniem pozytywnym, bezpośrednim, długoterminowym, stałym będzie rozbudowa
sieci kanalizacyjnej i  wodociągowej, co wpłynie pozytywnie na jakość wód ujmowanych do
celów spożywczych;
• negatywnym,  bezpośrednim,  tymczasowym  oddziaływaniem  dla  osób  przebywających
w granicach terenu może być emisja hałasu na etapie realizacji jak i eksploatacji niektórych
terenów usługowych (oddziaływanie chwilowe, np. podczas imprez masowych); 
• oddziaływaniem pozytywnym długoterminowym, pośrednim i  stałym będzie  stosowanie
bardziej proekologicznych niż dotychczas środków i metod grzewczych;
• pozytywnym zapisem Studium jest  nakaz  zachowania  standardów jakości  środowiska
(w tym dotrzymania określonych prawem norm hałasu);
• pozytywnym,  stałym,  bezpośrednim,  długookresowym  oddziaływaniem  jest  ustalenie
ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym poprzez strefy techniczne, a nawet
częściowe skablowanie sieci elektroenergetycznych. Realizacja zapisów Studium nie powinna
więc  naruszać  zapisów  Rozporządzenia  z  dnia  30  października  2003 r.
w  sprawie  dopuszczalnych  poziomów  pól  elektromagnetycznych  w  środowisku  oraz
sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów.
• negatywnym (ze względu na ewentualną uciążliwość) będzie wprowadzenie na terenach
usługowych,  usług  oświaty  dopuszcza  się  realizację  obiektów  związanych  z  funkcją
mieszkaniową oraz z prowadzeniem działalności gospodarczej  (usługowej,  rzemiosła bądź
drobnej wytwórczości).

system
przyrodniczy

• minimalne,  stałe  lub  krótkoterminowe  czy  czasem  długotrwałe  oddziaływanie
spowodowane  jest  stanem  zastanym  tj.  lokalizacją  w  systemie  przyrodniczym  budynków
kubaturowych  (głównie  usług  oświaty,  z  racji  na  duże  powierzchnie  zielone  np.  boisk
szkolnych)  -  nie  będą  to  jednak  zmiany  wpływające  znacząco  na  stan  i  funkcjonowanie
elementów SPM;
• w  stosunku  do  obecnie  obowiązującego  suikzp,  nowe  kierunki  zagospodarowania
przestrzennego  są  wbrew pozorom  pozytywne  dla  systemu  przyrodniczego  miasta,  gdyż
powstrzymują dalszą rozbudowę istniejących w nim budynków kubaturowych w granicach
ESOCH.

woda • pozytywnym, stałym, długotrwałym i bezpośrednim zapisem Studium jest wprowadzenie
ochrony  wód  powierzchniowych  i  podziemnych  (w  tym  Głównego  Zbiornika  Wód
Podziemnych), w granicach którego położony jest cały obszar Studium, poprzez: zachowanie
standardów  jakości  środowiska,  regulacje  gospodarki  odpadowej  i  uzbrojenie  większości
terenów w sieci wodno-kanalizacyjne;
• pozytywnym będzie nakaz ustalenia stref ochronnych dla ujęć wody;
• negatywnym oddziaływaniem długoterminowym i stałym będzie zwiększenie powierzchni
nieprzepuszczalnych  co  będzie  powodowało  ograniczenie  infiltracji,  odwadnianie  terenu
i  okresowe  przesuszanie.  Dotychczasowy  system  obiegu  wody  może  ulec  dalszemu
przekształceniu  w kierunku  typowym  dla  terenów  zurbanizowanych,  choć  z  racji  na  brak
w wielu miejscach (odsuniętych od ścisłego centrum) pełnej zwartości zabudowy może to być
niezauważalne;
• pozytywnym oddziaływaniem bezpośrednim, długoterminowym i stałym będzie rozbudowa
systemu  kanalizacji  oraz  oczyszczalni  ścieków,  co  pozwoli  ograniczyć  realizację
nieszczelnych szamb, z których zanieczyszczenia przedostają się do wód podziemnych oraz
zmniejszenie ilości ścieków odprowadzanych do wód powierzchniowych oraz gruntu.  Tereny
Studium  zlokalizowane  w  obszarze  szczególnego  zagrożenia  powodzią  (podobnie  jak
fragmenty  przestrzeni  o  spadkach  powyżej  15%)  wykluczone  są  z  możliwości  zabudowy
(poza  obiektami  dopuszczonymi  prawem),  co  eliminuje  też  potencjale  zagrożenie
zanieczyszczenia wód w momencie powodzi.
• pozytywnym oddziaływaniem bezpośrednim, długoterminowym, stałym będzie docelowe
podłączenie wszystkich terenów budowlanych do zbiorczej sieci wodociągowej, co ograniczy
realizację indywidualnych, niekontrolowanych ujęć wód. 
• negatywnym  oddziaływaniem  długoterminowym,  pośrednim  i  stałym  będzie  przyrost
zabudowy, co zwiększy zapotrzebowanie na wodę;
• nowe tereny usługowe przyczynić się mogą w pojedynczych, incydentalnych wypadkach
(podczas realizacji zapisów Studium,) do niekontrolowanego zanieczyszczenia wód, ale mimo
to nie powinno to wpłynąć na ponadlokalne pogorszenie dotychczasowego stanu jednolitych
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części  wód  podziemnych  (odn.  Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  23.07.2008
w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych – Dz.U. Nr 143, poz.896).

powietrze • w  zależności  od  rodzaju  usług  oraz  stosowanej  technologii  mogą  się  pojawić  inne
zagrożenia  emisji  zanieczyszczeń  do  atmosfery  –  oddziaływanie  negatywne  chwilowe
(dostawa, przeładunek towaru) lub krótkoterminowe (faza realizacji);
• oddziaływaniem  pozytywnym  długoterminowym,  bezpośrednim  i  stałym  będzie  nakaz
zachowanie standardów jakości środowiska, zapisy o stosowaniu odnawialnych źródeł energii
i wytyczne, które w planach zagospodarowania przełożą się na nakaz stosowania do celów
grzewczych ekologicznych systemów ogrzewania opartych na odnawialnych źródłach energii.

powierzchnia
ziemi

• pozytywnym  oddziaływaniem  bezpośrednim,  długoterminowym,  stałym  będzie
rozszerzenie zbiorczej sieci kanalizacyjnej co ograniczy ewentualne przedostawanie się do
gruntu zanieczyszczeń komunalnych;
• oddziaływanie  bezpośrednie  (stałe,  ale  jedynie  lokalne)  to  przekształcenia
powierzchniowej  warstwy  ziemi  opisywanego  obszaru  związane  głównie  z wykopami  pod
fundamenty nowych budynków (a w konsekwencji i dróg dojazdowych). 
• pozytywnym  oddziaływaniem  bezpośrednim,  długoterminowym,  stałym  przekładającym
się na stan podłoża jest  ustalenie  ochrony wód powierzchniowych i  podziemnych (w tym
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych);
• negatywnym,  okresowym,  lokalnym  oddziaływaniem  będzie  dopuszczenie  do  czasu
wybudowania kanalizacji  sanitarnej  stosowania indywidualnych rozwiązań do gromadzenia
ścieków;
• pozytywnym zapisem Studium jest w dużej mierze zakaz lokalizacji funkcji uciążliwych co
będzie miało przełożenie na stan powierzchni ziemi i gleby;
• negatywnym  oddziaływaniem  długoterminowym  bezpośrednim  i  stałym  zwiększającym
degradację gleb będą wszelkie  roboty ziemne związane z budową budynków szczególnie
z kondygnacjami podziemnymi lub sieci potrzebnej im infrastruktury technicznej;
• pozytywnym  krokiem  po  etapie  wyłożenia  projektu  do  wglądu  publicznego  będzie
rezygnacja  po  wyłożeniu  projektu  Studium do wglądu  publicznego z  terenu   aktywności
gospodarczej w rejonie planowanych przedłużeń ulic ul. Nasutowskiej i ul. F. Stefczyka oraz z
terenu usługowego przy ul.  Wołynian,  ul.  Stromej  i  ul.  Bohaterów Września,  a częściowo
pozytywnym z terenów usług sportu na Górkach Czechowskich.
• negatywnym  na  podłoża  glebowego  (i  również  biologicznie  czynnego)  będzie
dopuszczenie:
- terenów aktywności gospodarczej przy ul Nasutowskiej, ul. Kwietniowej, ul. Czerwcowej, ul.
Sierpniowej,ul. S. Banacha, ul. Felin, ul. J. Franczaka „Lalka” oraz realizacja zintegrowanego
parku przemysłowego „Centrum Inteligentnego Przemysłu w Lublinie”,
-  modyfikacji terenów usługowych w rejonie ul. Berylowej i ul. Onyksowej, ul. Koncertowej,
ul. A.  Zelwerowicza,  ul.  Bohaterów  Września,  kampusu  Wyższej  Szkoły  Ekonomii  i
Innowacji przy  ul.  Projektowej,  krytej  pływalni  z  funkcjami  Domu Kultury  i  Amfiteatru  przy
ul. Odlewniczej, usług przy ul. Parafialnej, obszaru lokalizacji intermodalnego Zintegrowanego
Dworca  Komunikacyjnego  w  rejonie  Placu Dworcowego  w  ramach  terenu  dworca
autobusowego   oraz  terenów  kolejowych  (dworzec  kolejowy),  gdzie  dopuszcza  się
wzbogacenie funkcji obsługi komunikacji zbiorowej o funkcje usługowe.

krajobraz • negatywnym oddziaływaniem długoterminowym bezpośrednim będzie lokalizacja terenów
zabudowanych na działkach niezabudowanych, mających dotychczas w większości charakter
otwarty; 
• pozytywny  bezpośredni  skutek  długoterminowy  będzie  się  wiązał  z zastosowaniem
określonych  w  Studium  warunków  i  zasad  dotyczących  architektury  nowo  powstającej
zabudowy, co pozwoli na kształtowanie harmonijnych i wyważonych w krajobrazie obiektów.
Studium kładzie duży nacisk na tereny zieleni towarzyszącej, co będzie miało duży wpływ na
odbiór wizualny wielu terenów usługowych.
• pozytywny  wpływ  długoterminowy,  bezpośredni  i  stały  będzie  miało  uporządkowanie
przestrzenne obszaru.

klimat • negatywnym oddziaływaniem pośrednim i długoterminowym, stałym będzie zmniejszenie
terenów biologicznie czynnych co minimalnie wpłynie na topoklimat - szczególnie nagrzewnie
i spadek wilgotności powietrza;
• ewentualne nowe obiekty kubaturowe wpłynął też w mikroskali na warunki przewietrzania
terenu;
• negatywnym oddziaływaniem długoterminowym bezpośrednim będzie emisja hałasu od
terenów niektórych usług i  aktywności gospodarczej - im większy teren przeznaczony pod
tego typu działalność, tym więcej potencjalnych użytkowników i tym wyższe natężenie hałasu;

URZĄD MIASTA LUBLIN
DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU

WYDZIAŁ PLANOWANIA
47

II 
W

YŁO
ŻE

NIE
 D

O W
GLĄ

DU P
UBLI

CZN
EG

O O
D 21

 M
ARCA 20

18
 R

. D
O 23

 K
W

IE
TN

IA
 20

18
 R

.



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA LUBLIN

• pozytywnym  zapisem  Studium  jest  zapis  dotyczący  zachowania  standardów  jakości
środowiska, przekładający się też na zachowanie dopuszczonych prawem poziomów hałasu.

dobra
naturalne

• pozytywnym  oddziaływaniem  bezpośrednim,  długoterminowym,  stałym  na  wody
podziemne  jako  dobro  naturalne  będzie  rozszerzenie  sieci  kanalizacyjnej,  co  ograniczy
zanieczyszczenie wód;
• pozytywnym  oddziaływaniem  bezpośrednim,  długoterminowym  i  stałym  będą  zapisy
mówiące o zachowaniu standardów jakości środowiska.

zabytki • Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Lublin
wprowadza  w  zakresie  wymaganym  prawem  ochronę  konserwatorską,  co  będzie  miało
pozytywne oddziaływanie o charakterze bezpośrednim i stałym.

dobra
materialne

• oddziaływanie na sferę usługowo-przemysłową, jako dobro materialne będzie pozytywne,
długoterminowe i stałe, podobnie jak na zaspokajanie potrzeb mieszkańców poprzez nowe
tereny  usług,  miejsca  pracy  oraz  sam  fakt  wprowadzenia  zasad  zagospodarowania
rehabilitujących istniejącą zabudowę i zagospodarowanie terenów działalności gospodarczej.
• po wyłożeniu Studium do wglądu publicznego wytyczono pozytywne dla dóbr materialnych
tereny  usług:  kampus  Wyższej  Szkoły  Ekonomii  i  Innowacji  (przy  ul.  Projektowej),  krytą
pływalnie z funkcjami Domu Kultury i Amfiteatr (przy ul. Odlewniczej) i Sanktuarium Matki
Boskiej Różańcowej w Lublinie przy ul. Bursztynowej, centrum sportowo-rekreacyjne przy ul.
Kazimierza Wielkiego wraz z terenami przyległymi (służące mieszkańcom miasta jak i całej
dzielnicy LSM).

Dla  takich  elementów  przyrodniczych  i  związanych  z  ochroną  przyrody  takich  jak:  zieleń
o charakterze publicznym - parkowa, dolinna, izolacyjna,zieleń, skwery, cmentarze (ZC – cmentarze czynne ze
strefami ochrony sanitarnej, ZCn – cmentarze nieczynne / ZCg - grzebowisko dla zwierząt ze strefą ochrony
sanitarnej),  ogrody działkowe, przestrzenie otwarte – rolnicze, wypoczynkowe, nieużytki,  zieleń nieuciążliwa,
główne aleje miejskie,  aleje z najcenniejszym drzewostanem, a także elementy środowiska przyrodniczego:
(Ekologiczny  System  Obszarów  Chronionych),  łączniki  ekologiczne,  rzeki,  cieki,  zbiorniki  wodne,  zieleń
nadrzeczna  i  łąkowa,  lasy,  lasy  ochronne,  park  leśny,  wydmy śródleśne  wskazane  do  ochronny,  tereny  o
spadkach powyżej 15%, doliny rzeczne, suche doliny, pomnik przyrody, rezerwat przyrody, ogród botaniczny
(OB), Obszar Natura 2000, istniejące Obszary Chronionego Krajobrazu: OCK1 – Czerniejowski; OCK2 – Dolina
Ciemięgi, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, poziom wód gruntowych na głębokości 2m
p.p.t., granica zespołu/terenu górniczego, złoża, strefa 30 metrów od ściany lasu – wyłączona z zabudowy) oraz
elementów środowiska kulturowego prognozuje się następujące oddziaływania: 

różnorodność 
biologiczna,
zwierzęta,
rośliny

• pozytywne,  stałe,  bezpośrednie  oddziaływanie  wynikające  z  pozostawienia
w  dotychczasowym  użytkowaniu  terenów  zieleni  nadrzecznej,  dolinnej,  lasów  i  wszelkiej
zieleni prawnie chronionej;
• pozytywne będzie dodatkowe zaproponowanie terenu zieleni o charakterze publicznym (d.

cmentarz  wojenny)  przy  ul.  Nowy  Świat,  tereny  zieleni  urządzonej  związanej  z
wypoczynkowymi i rekreacyjnymi potrzebami społeczeństwa w rejonie Zemborzyce Kościelne
i  terenów  zieleni  z  pojedynczymi  obiektami  usługowymi  w  rejonie  al.  Tysiąclecia,  al.
Solidarności i ul. Puławskiej;
• negatywne  oddziaływanie  długoterminowe,  bezpośrednie  i  chwilowe  może  być

spowodowane napływem ludności wykorzystujących, te obszary do celów rekreacyjnych, co
będzie powodowało przepłaszanie zwierząt, czy niszczenie siedlisk; 
• negatywnym, stałym, długotrwałym i bezpośrednim oraz pośrednim oddziaływaniem jest

dopuszczenie lokalizowania w sąsiedztwie przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco
oddziaływać  na  środowisko,  takich  jak  dróg  publicznych,  budynków  kubaturowych
i związanych z nimi urządzeń, obiektów infrastruktury technicznej przewidzianych w Studium.
• Studium  dodaje,   że  lokalizacja  spopielarni  (na  terenie  cmentarzy  lub  na  terenach
usługowych  położonych  w  bezpośrednim  ich  sąsiedztwie) powinna  każdorazowo  być
poprzedzona sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z
prognozą oddziaływania na środowisko oraz pełną procedurą toku formalno – prawnego, co
zminimalizuje ewentualny, wieloaspektowy negatywny jej wpływ.

ludzie • pozytywny wpływ długoterminowy, bezpośredni, pośredni i stały będzie miało zachowanie
części najcenniejszych terenów biologicznie czynnych, ich wzmocnienie (w tym m.in. budowa
nowych  zbiorników  wodnych),  służących  często  jako  miejsce  rekreacji  codziennej
i poprawiających warunki życia;
• pośrednio pozytywnym oddziaływaniem będzie też wprowadzenie zakazów i nakazów na
terenach zielonych - szczególnego zagrożenia powodzią, tak by nie zagrażały one terenom
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zabudowy  mieszkaniowej  bezpośrednio  sąsiadującej  z  doliną.  Wyłączone  z  zabudowy  są
fragmenty przestrzeni o spadkach powyżej 15%.
• Studium przewiduje pełne uzbrojenie terenu miasta w infrastrukturę techniczną, zgodnie z
obowiązującym  prawem  od  wszystkich  cmentarzy  wprowadza  150  m  strefę  ochrony
sanitarnej,  a  do  czasu  zagospodarowania  docelowego  nakłada  obowiązek  stosowania
przepisów odrębnych.
•   pozytywnym jest fakt, że przy zakładanej w Kierunkach Studium strukturze funkcjonalno-
przestrzennej,  wskaźnik  zieleni  normatywnej  (parki,  skwery,  zieleńce,  ogrody  działkowe,
cmentarze)  osiągnie  wartość  ok.  48m2 /mieszkańca,  co stanowi  niemalże  2-krotny  wzrost
udziału zieleni znajdującej w bliskiej odległości od miejsca zamieszkania przypadającej na 1
mieszkańca Lublina, w stosunku do szacowanego obecnie stanu istniejącego, tj. ok. 26 m2

/mieszkańca. Oprócz tego, wskaźnik zieleni ogółem (tj. zieleń normatywna, lasy, parki leśne,
zieleń  łąkowa  i  nadrzeczna,  przestrzenie  otwarte  –  rolnicze,  wypoczynkowe,  nieużytki,
nieurządzone) przypadający na prognozowaną liczbę ludności wyniesie średnio ok. 142 m2

/mieszkańca.
system 
przyrodniczy

• bezpośredni, pozytywny wpływ długoterminowy i stały na utrzymanie funkcji komunikacji
ekologicznej  i  pośrednie,  pozytywne  oddziaływanie  na  tereny  dolinne  poza  Studium  jest
wytyczenie  w  Studium Ekologicznego  Systemu  Obszarów  Chronionych  miasta  Lublin
(ESOCH)  dla  którego  Studium wprowadza szereg regulacji  służących  prawidłowemu jego
funkcjonowaniu. 
• Pośrednio  na  system  przyrodniczy  będą  miały  też  wpływ  wszystkie  mniejsze  tereny
zielone, zasilające go w pule genową.

woda • pozytywnym  oddziaływaniem  długoterminowym,  bezpośrednim  i  stałym  będzie
zachowanie  najistotniejszych  terenów  biologicznie  czynnych,  co  minimalnie  wspomoże
zasilanie wód gruntowych przez wody opadowe;
• wykonane badania warunków gruntowo-wodnych i jakości wód w rejonie cmentarza na
Majdanku oraz badania pod kątem lokalizacji grzebowisk, a także powiększenia cmentarza
np.przy ul.Bełżyckiej pozwalają twierdzić, że nie wystąpią znacząco negatywne oddziaływania
na  wody  (w  tym  GZWP,  JCWP i  JCWPd)  cmentarzy  i  grzebowisk  (cmentarzy)  zwierząt.
Ponadto Studium określa,  że:  Dla  cmentarzy  i  grzebowisk  dla  zwierząt  obowiązują  strefy
ochrony  sanitarnej  według  przepisów  odrębnych,  w  szczególności  dopuszcza  się
prowadzenie  procesów  inwestycyjnych  w  tych  strefach  pod  warunkiem  zapewnienia
zaopatrzenia  w  wodę  z  sieci  wodociągowej  i  zachowania  odpowiedniej  funkcji  obiektów
budowlanych.  Studium przewiduje  zwodociągowanie  całości  terenu  (100%)  -  wszystkie
przewidziane do zabudowy powierzchnie muszą posiadać pełne wyposażenie w infrastrukturę
techniczną, a cmentarze wyznacza ze strefami ochrony sanitarnej.
• oddziaływaniem  długoterminowym,  bezpośrednim  i  stałym  będzie  zachowanie
i rozbudowa zbiorników wodnych  (stawów),  co  wpłynie  pozytywnie  na  gospodarkę  wodną
terenu. Ponadto pozytywnymi zapisami Studium jest też ustalenie w oznaczonym graficznie
obszarze  szczególnego  zagrożenia  powodzią  m.in.  zakazu  lokalizacji  nowej  zabudowy
kubaturowej. 
• pozytywnym dla stanu wód będzie wycofanie na etapie rozpatrywania uwag po wyłożeniu
projektu  Studium  do  wglądu  publicznego  grzebowiska  dla  zwierząt  na  Sławinie  wraz  z
terenami usługowymi.

powietrze • pozytywnym,  stałym  aspektem  będzie  wzmocnienie  systemu  zieleni  i  pozostawienie
najcenniejszych terenów zielonych w dotychczasowym użytkowaniu, co wpłynie pozytywnie
na stan powietrza;
• zakładając  obecnie  stosowane  w  spopielarniach  towarzyszących  istniejącym
i projektowanym  cmentarzom  oraz  grzebowiskom  technologie  nie  należy  spodziewać  się
negatywnego oddziaływania w tej sferze;
• utrzymanie  i  poszerzenie  zbiorników  wodnych  zachowujących  dotychczasowy  stan
wilgotności powietrza.

powierzchnia
ziemi

• nieznaczne  oddziaływanie  negatywne  na  powierzchnię  ziemi  może  mieć  realizacja
ewentualnych  ciągów  pieszych  towarzyszących  zieleni  -  będzie  to  oddziaływanie
długoterminowe, bezpośrednie i stałe;
• badania warunków gruntowo-wodnych w rejonie największego cmentarza komunalnego
oraz  badania  lokalizacyjne  grzebowiska  (cmentarza)  zwierząt  pozwalają  twierdzić,  że  nie
wystąpią znacząco negatywne oddziaływania na stan podłoża tych terenów;
• pozostawienie dotychczasowego użytkowania obszarów zielonych ma pozytywny wpływ
na stan podłoża. 

krajobraz • pozytywne  oddziaływanie  długoterminowe,  bezpośrednie  i  stałe  będzie  związane
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z urządzeniem terenów zielonych (a więc i przestrzeni publicznych);
• wszystkie  formy  zieleni  (w  tym  głównie  doliny  rzeczne  i  suche  doliny)  i  tereny  wód
oddziałują głównie pozytywnie na odbiór wizualny tkanki miejskiej. 

klimat • pozytywnym oddziaływaniem długoterminowym, pośrednim i  średnioterminowym będzie
pozostawianie  znacznych  terenów  biologicznie  czynnych  i  wyznaczenie  nowych  terenów
przyrodniczo cennych do objęcia ochroną, co utrzyma proces przewietrzanie miasta w dobrej
kondycji. 

dobra
naturalne

• pozytywnym oddziaływaniem bezpośrednim, długoterminowym, stałym na wody i zieleń
jako dobro naturalne będzie zachowanie i poszerzenie tych form zagospodarowania.

zabytki • zapisy Studium stałe, pozytywne lokalne i ponadlokalne dla zasobów kulturowych.
dobra
materialne

• oddziaływanie pozytywne, stałe i długoterminowe, jako dopełnienie tkanki mieszkaniowo-
usługowej  zielenią,  zachowanie  dotychczasowych  i  wyznaczenie  nowych  przyrodniczych
obszarów  chronionych  zaspokoi  potrzebę  wypoczynku  codziennego  mieszkańców.  Po
wyłożeniu do wglądu publicznego projektu  Studium wprowadzono  „Park Tatary”  w rejonie
ul. Gospodarczej  (pomiędzy  ul. Łęczyńską/  ul. Maszynową  a  ul.  Gospodarczą),  Ogród
Jordanowski (w rejonie V) nad Bystrzycą.

W nawiązaniu  do opinii  RDOŚ z 11 stycznia  2018 r.  dodać tu można,  że zaliczanie cmentarzy do
terenów zieleni wynika z art.5 ust.21 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Zgodnie z art.5.1 ust.2
pkt 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych lokalizowanie spopielarni w obrębie
cmentarzy to „inne czynności związane z chowaniem zwłok”, a usytuowanie tych obiektów (spopielarnie zwłok
odrębne lub wbudowane)  w obrębie cmentarzy  lub na terenach usługowych położonych w bezpośrednim ich
sąsiedztwie potraktowane zostało tu tożsamo z lokalizowaniem obiektów towarzyszących, takich jak: kostnice,
domy  przedpogrzebowe,  kaplice  wyposażone  w  katakumby  i  kolumbaria,  czy  zaplecza  administracyjno-
gospodarcze (odniesienie: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań,
jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówków zwłok i szczątków).  Ponadto, zgodnie z art.6
ust.9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami zakładanie i utrzymywanie cmentarzy
jest inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy.

Dla  terenów  związanych  z  komunikacją  takich  jak:  podsystem drogowy,  podsystem  komunikacji
zbiorowej, podsystem parkingowy, podsystem lotniczy, podsystem kolejowy, podsystem rowerowy prognozuje
się:

różnorodność 
biologiczna,
zwierzęta,
rośliny

• oddziaływaniem negatywnym, bezpośrednim,  chwilowym będą roboty drogowe w fazie
budowy i modernizacji, co będzie powodowało płoszenie drobnych zwierząt;
• oddziaływaniem negatywnym bezpośrednim, długoterminowym i stałym będzie wzmożony
ruch  samochodowy  i  emisja  zanieczyszczeń  komunikacyjnych  na  terenach  nowo
zabudowanych, co będzie zagrażać życiu zwierząt;
• negatywnym  oddziaływaniem,  bezpośrednim,  długoterminowym  i  chwilowym  będzie
zanieczyszczanie  gruntu  solą  co  może  powodować  wymieranie  gatunków  wrażliwych  na
zasolenie;
• pozytywnym,  długoterminowym  zapisem  Studium  jest  wytworzenie  układów  tras
obwodowych  Obwodnicy  Śródmiejskiej  i  Obwodnicy  Miejskiej,  dzięki  czemu  na  obszarze
miasta zmniejszy się ryzyko degradacji bioróżnorodności i powierzchni biologicznie czynnej;
• pozytywnym  oddziaływaniem  długoterminowym,  bezpośrednim  i  stałym  będzie
zmniejszenie  intensywności  hałasu  komunikacyjnego,  poprzez skierowanie  ruchu  na trasy
obwodowe. Jednocześnie ruch ten będzie oddziaływał negatywnie powodując przepłaszanie
zwierzyny.
• pozytywnym,  długoterminowym  oddziaływaniem  będzie  wdrożenie  zapisów  Studium
poprzez  wprowadzanie  odpowiednich  stref  izolacyjnych  w  szczególności  od  terenów
mieszkalnych  (roślinność  wielopiętrową,  właściwie  formowaną  zieleń,  odpowiednie  funkcje
terenów sąsiednich itp.), co przyczyni się się do wzrostu różnorodności biologicznej. 

ludzie • negatywny,  krótkoterminowy  wpływ  może  mieć  etap  realizacji  dróg  i  związana  z  nimi
uciążliwość akustyczna;
• budowa obwodnic przyczyni się w sposób pośredni do poprawy bezpieczeństwa ludzi;
• pozytywnym,  długoterminowym  oddziaływaniem  będzie  wdrożenie  zapisów  Studium
dotyczących komunikacji zbiorowej i rowerowej;
• pozytywne,  długoterminowe  są  zapisy  Studium  dotyczące  wykluczenia  zagrożeń
bezpieczeństwa ruchu kolejowego, na terenach położonych  w sąsiedztwie linii  kolejowych.
Zgodnie  z  ustawa  z  dnia  28  marca  2003  r.  o  transporcie  kolejowym  (Dz.U.2013.1594)
wskazane  zostały  minimalne  odległości  od  granicy  terenu  kolejowego  (10m)  oraz  od  osi
skrajnego toru (20m), które powinny być zwiększane w zależności od przeznaczenia obiektów
- w celu zachowania norm dopuszczalnego hałasu. Należy więc wykonać pomiary hałasu na
konkretnych odcinkach styku linii  kolejowej  i  zabudowy mieszkaniowej,  by ocenić,  czy nie
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należy  dokonać  zmian  w  intensywności  zabudowy,  lub  nie  nakazać  jej  wycofania  (tj.
zwiększenia  separacji  przestrzennej  tych  dwóch  funkcji  poprzez  np.  wycofanie
nieprzekraczalnej linii zabudowy mieszkaniowej w planach zagospodarowania przestrzennego
tych terenów).
• pozytywnym, długoterminowym oddziaływaniem będzie wdrożenie zapisów Studium poprzez
dążenie  do  eliminacji  konfliktów  przestrzennych wynikających  z  sąsiedztwa  terenów
kolejowych  wprowadzając  odpowiednie  strefy  izolacyjne  w  szczególności  od  terenów
mieszkalnych  (wielopiętrową,  właściwie  formowaną  zieleń,  odpowiednie  funkcje  terenów
sąsiednich itp.), co przyczyni się do zmniejszenia uciążliwości akustycznych. 

system
przyrodniczy

• generalnie  drogi  nie  będą  stanowić  nowych,  liniowych  barier  poprzecznych  korytarza
i sięgaczy ekologicznych – oddziaływanie neutralne;
• negatywnym, oddziaływaniem jest ograniczenie ciągłości systemu przyrodniczego miasta
ESOCH w wyniku realizacji obwodnicy, która powoduje jego fragmentację; 
• pozytywnym oddziaływaniem zapisów Studium jest wdrożenie podsystemu rowerowego,
który  jest  odpowiednio  skorelowany  z  system  przyrodniczym  miasta,  dzięki  czemu
wyeliminowane zostaną potencjalne negatywne zmiany w środowisku. 

woda • negatywnym oddziaływaniem długoterminowym i stałym będzie zwiększenie powierzchni
nieprzepuszczalnych, co będzie powodowało odwadnianie terenu i okresowe przesuszanie;
• negatywne oddziaływanie długoterminowe, bezpośrednie i chwilowe może być związane
z ryzykiem przedostawania się substancji ropopochodnych oraz innych substancji szkodliwych
w  przypadku  wystąpienia  wypadków,  poważnych  awarii  na  terenie  dróg  lub  w  fazie  ich
realizacji (co będzie oddziaływaniem krótkoterminowym).

powietrze • minimalnie  negatywnym oddziaływaniem długoterminowym,  pośrednim i  stałym  będzie
zmniejszenie terenów biologicznie czynnych;
• pozytywnym,  długoterminowym  oddziaływaniem  są  zapisy  Studium  odnoszące  się  do
podsystemu komunikacji zbiorowej i rowerowej; 
• realizacja polityki przestrzennej opierającej się na wytworzeniu układów tras obwodowych
tj.  Obwodnicy  Śródmiejskiej,  Obwodnicy  Miejskiej  oraz  wspieranie  rozwoju  układu  tras
ekspresowych, będzie miała pozytywny wpływ na stan aerosanitarny miasta; 
• pozytywnym,  długoterminowym  zapisem  Studium  jest  rozwój  ruchu  rowerowego
i  zmiany  w  organizacji  ruchu  związanego  z  ograniczeniem ruchu  w  obszarze  centralnym
miasta,  co  spowoduje  zmniejszenie  ruchu  samochodowego,  a  to  przyczyni  się  do
zmniejszenia hałasu i emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

powierzchnia
ziemi

• powierzchnia ziemi jest obecnie w większości zdegradowana, w związku z tym jedynym
oddziaływaniem długoterminowym bezpośrednim i stałym zwiększającym jej degradację będą
wszelkie roboty związane z budową i remontami dróg oraz infrastruktury technicznej;
• negatywne oddziaływanie długoterminowe, bezpośrednie i chwilowe może być związane
z ryzykiem przedostawania się substancji ropopochodnych oraz innych substancji szkodliwych
w przypadku wystąpienia awarii czy kolizji drogowych.

krajobraz • negatywny wpływ długoterminowy, pośredni i stały może mieć ewentualna fragmentacja
krajobrazu;
• pozytywnym długoterminowym oddziaływaniem zapisów Studium jest wprowadzenie tras
rowerowych usytuowanych w systemie przyrodniczym. Dostępność tych terenów przyczyni się
do poprawy ich wartości estetycznej; 
• pozytywnym  długoterminowym  pośrednim  oddziaływaniem  zapisów  Studium  jest
wprowadzenie powierzchni  ograniczających  wysokość  zabudowy i  obiektów naturalnych  w
rejonie lotniska; 

klimat • minimalnym, negatywnym oddziaływaniem pośrednim i długoterminowym, stałym będzie
zmniejszenie terenów biologicznie czynnych, co wpłynie w niewielkim stopniu na topoklimat
szczególnie nagrzewnie powietrza;
• pozytywnym  długoterminowym  oddziaływaniem  zapisów  Studium  jest  promowanie
komunikacji  zbiorowej  i  rowerowej,  której  rozwój  przyczyni  się  do  poprawy  mikroklimatu
miasta. 

dobra
naturalne

• negatywnym oddziaływaniem długoterminowym,  bezpośrednim  i  chwilowym może  być
przedostawanie się zanieczyszczeń ropopochodnych oraz innych substancji niebezpiecznych
do wód podziemnych w wyniku poważnych awarii;
• negatywnym oddziaływaniem okresowym, długotrwałym i bezpośrednim będzie dopiero
docelowa kanalizacja deszczowa na terenach komunikacji.

zabytki • bark  oddziaływania  nowych  dróg.  Wyprowadzenie  ruchu  z  centrum  miasta  ograniczy
drgania i wpłynie pozytywnie na stan zabytkowych obiektów (np.Starówki).

dobra • pozytywnym  długoterminowym  oddziaływaniem  zapisów  Studium  jest  wspieranie
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materialne podsystemu  komunikacji  zbiorowej,  która  przyczyni  się  do  zwiększenia  płynności
i skrócenia czasu przejazdu. 

Dla terenów infrastruktury technicznej: ujęcia wody (komunalne), stacje wodociągowe, oczyszczalnie
ścieków  komunalnych,  pompowanie  ścieków  komunalnych,  główna  stacja  zasilania  (GSZ),  główny  punkt
zasilania  (GPZ),  rozdzielenie  sieciowe,  linie  napowietrzne  wysokiego  napięcia  400kV,  linie  napowietrzne
wysokiego napięcia 220kV, linie napowietrzne wysokiego napięcia 110kV, odnawialne źródła energii (OZE) –
wybrane, elektrociepłownie, stacje redukcyjne gazu (I-go stopnia), gazociągi wysokoprężne, obiekty, które mogą
spowodować nadzwyczajne zagrożenie dla środowiska, w tym zakłady pracy szczególnie niebezpieczne pod
względem  pożarowym  i  wybuchowym,  otwory  wiertnicze  (odwierty),  trasy  przewozu  materiałów
niebezpiecznych,  obszary  szczególnego  zagrożenia  powodzią,  obszar  narażony  na  zalanie  w  przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego, zasięg fali awaryjnej, tereny zamknięte i ich strefy
ochronne, tereny specjalne (obronności, bezpieczeństwa publicznego) prognozuje się:

różnorodność 
biologiczna,
zwierzęta,
rośliny

• pozytywnym, oddziaływaniem długoterminowym jest  dostosowanie  zapisów Studium do
wymagań ochrony środowiska,co pośrednio przyczyni się do ochrony bioróżnorodności;
• pozytywnym,  długoterminowym  oddziaływaniem  będzie  realizacja  zapisów  Studium
dotycząca  odtworzenia  cieku  spod  Konopnicy  oraz  zbiorników  retencyjno-infiltracyjnych
w celu  odbioru  wód  opadowych  ze  zlewni  rejonu  Węglina  Północnego,  Lipniaka,
Konstantynowa, Szerokiego, co zwiększy różnorodność biologiczną;
• negatywnym  oddziaływaniem  okresowym  (do  czasu  likwidacji  czy  skablowania),
bezpośrednim  i  stałym  będzie  utrzymanie  napowietrznych  linii  elektroenergetycznych
emitujących pola elektroenergetyczne, w bezpośrednim ich sąsiedztwie;
• negatywnym oddziaływaniem długoterminowym, bezpośrednim i stałym będzie lokalizacja
sieci  infrastruktury  technicznej  powodująca  trwałą  wycinkę  drzew  bez  możliwości  jej
odtwarzania;
• pozytywnym będzie nakaz ustalenia stref ochronnych dla ujęć wody;
• odnawialne źródła energii (OZE), takie jak szczególnie turbiny wiatrowe mogą minimalnie
negatywnie oddziaływać na różnorodność biologiczną, głównie ptaki i nietoperze (powodować
odstraszanie i  płoszenie,  utratę siedlisk,  efekt  bariery,  zwiększać śmiertelność,  generować
hałas,  wibracje  i  efekt  stroboskopowy  itp.).   Studium na  obszarze  miasta  nie  przewiduje
lokalizacji  elektrowni wiatrowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2016 r.  o
inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych.  Oddziaływania te będą jednak ograniczone
lub  nawet  wyeliminowane,  gdyż  Studium  dopuszcza: Rozmieszczanie  urządzeń
wytwarzających  energię  z  odnawialnych  źródeł  energii  o  mocy  przekraczającej  100 kW
przewiduje  się  na  terenach:  aktywności  gospodarczej  (przemysłowych,  przemysłowo  /
usługowych), usługowych oraz infrastruktury, a w szczególności w rejonach wyznaczonych na
rysunku  Studium  (Kierunki).  Dodatkowo,  na  terenach  wyznaczonych  pod  zabudowę
mieszkaniową  dopuszcza  się  lokalizacji  mikroinstalacji  i  małych  instalacji  (w rozumieniu
ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii), w szczególności: paneli
fotowoltaicznych,  solarnych  paneli  termalnych,  pomp  ciepła.  Lokalizacje  ww.  urządzeń
wytwarzających  energię  z  odnawialnych  źródeł  energii  nie  mogą  naruszać  podstawowej
funkcji terenu oraz ustaleń prawnych i planistycznych.
• oddziaływaniem pozytywnym, długoterminowym, pośrednim i stałym będzie wyposażenie
terenu Studium w sieci kanalizacji  sanitarnej,  co ograniczy przenikanie zanieczyszczeń do
gruntu  i  wód  szczególnie  powierzchniowych  stanowiących  miejsca  bytowania  gatunków
zwierząt, głównie ptaków i płazów oraz siedlisk roślinnych;
• oddziaływaniem pozytywnym, długoterminowym, pośrednim i stałym będzie wyposażenie
terenu w sieci gazowe, co wpłynie na zmniejszenie stosowania do celów grzewczych paliw
stałych,  a przez to ograniczy emisję zanieczyszczeń do atmosfery,  co jest  też istotne dla
gatunków wrażliwych na zanieczyszczenia;
• negatywnym  oddziaływaniem  chwilowym,  bezpośrednim  i  krótkoterminowym  będzie
realizacja  podziemnych  sieci  infrastruktury  technicznej,  ponieważ  roboty  ziemne  będą
powodowały uszkadzanie korzeni drzew i krzewów co może prowadzić do ich obumierania. 

ludzie • pozytywnym,  długoterminowym  oddziaływaniem  będzie  realizacja  zapisów  Studium
dotycząca  poprawy sprawności technicznej sieci i  urządzeń  systemów kanalizacyjnych, jak
również rozbudowa i modernizacja stacji wodociągowej;
• negatywnym  oddziaływaniem  bezpośrednim,  długoterminowym  i  stałym  oraz  lokalnym
będzie  nieznaczne  zmniejszenie  terenów  biologicznie  czynnych  w  miejscach  lokalizacji
obiektów infrastruktury technicznej;
• chwilowe  lub  krótkoterminowe  uciążliwości  związane  z  realizacją  tej  infrastruktury
związane będą z fazą realizacji;
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• pozytywnym,  długoterminowym  oddziaływaniem  będzie  realizacja  zapisów  Studium
dotycząca rozszerzenia  zasięgu obsługi  kanalizacją  sanitarną i  deszczową na  istniejącym
i planowanym obszarze zainwestowania;
• pozytywnym,  długoterminowym  oddziaływaniem  będzie  realizacja  zapisów  Studium
dotycząca modernizacji sieci gazowej dla zmniejszenia ryzyka awarii; 
• pozytywnym,  długoterminowym  oddziaływaniem  będzie  realizacja  zapisów  Studium
dotycząca realizacji nowych sieci średnioprężnych gazu, co wpłynie na poprawę jakości życia
mieszkańców;
• pozytywnym,  długoterminowym  oddziaływaniem  będzie  realizacja  zapisów  Studium
dotycząca  uwzględniania  w  uchwalonych  przez  gminę  miejscowych  planach
zagospodarowania przestrzennego ustanowionych wzdłuż gazociągów wysokiego ciśnienia
stref kontrolowanych i związanych z nimi ograniczeń w zagospodarowaniu terenu;
• negatywnym  oddziaływaniem  okresowym  (do  czasu  skablowania),  bezpośrednim
i stałym będzie czasowe utrzymanie napowietrznych linii elektroenergetycznych emitujących
pola  elektroenergetyczne,  w  bezpośrednim  ich  sąsiedztwie.  Napowietrzne
sieci elektroenergetyczne  stanowią  również  zagrożenie  w  przypadku  awarii.  Pozytywnym
w skutkach  jest  ustanowienie  technicznych  pasów  ochronnych  od  napowietrznych  linii
elekromagnetycznych;
• odnawialne źródła energii (OZE, a w szczególnie urządzenia energetyki wiatrowej) mogą
negatywnie  oddziaływać  na  ludzi  (emisja  hałasu,  wibracji,  efekt  stroboskopowy  i  in.).
Oddziaływania te będą jednak ograniczone do minimum poprzez zapis Studium: Studium na
obszarze miasta nie przewiduje  lokalizacji  elektrowni wiatrowych w rozumieniu przepisów
ustawy  z  dnia  20  maja  2016 r.  o  inwestycjach  w  zakresie  elektrowni  wiatrowych.
Rozmieszczanie  urządzeń wytwarzających energię  z  odnawialnych  źródeł  energii  o  mocy
przekraczającej  100 kW  przewiduje  się  na  terenach:  aktywności  gospodarczej
(przemysłowych,  przemysłowo  /  usługowych),  usługowych  oraz  infrastruktury,  a  w
szczególności  w rejonach  wyznaczonych  na  rysunku  Studium  (Kierunki).  Dodatkowo,  na
terenach  wyznaczonych  pod  zabudowę  mieszkaniową  dopuszcza  się  lokalizacji
mikroinstalacji  i  małych  instalacji  (w rozumieniu  ustawy  z  dnia  20  lutego  2015  r.  o
odnawialnych źródłach energii),  w szczególności:  paneli  fotowoltaicznych, solarnych paneli
termalnych, pomp ciepła. Lokalizacje ww. urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych
źródeł  energii  nie  mogą  naruszać  podstawowej  funkcji  terenu  oraz  ustaleń  prawnych  i
planistycznych. Realność lokalizacji energetyki wiatrowej w świetle przepisów ustawy z dnia
26 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie energetyki wiatrowej modyfikowana będzie stale
zmieniającym się zagospodarowaniem miasta i  rozważona tak naprawdę będzie na etapie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (kiedy to bliżej  będą znane
możliwe do zastosowania rozwiązania techniczne i  technologiczne konkretnej  inwestycji  w
tym zakresie).
• pozytywnym,  długoterminowym  oddziaływaniem  będzie  realizacja  zapisów  Studium
dotycząca  wprowadzenia stref uciążliwości linii napowietrznych zapewniających zachowanie
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych.

system
przyrodniczy

• pozytywnym,  długoterminowym  oddziaływaniem  będzie  realizacja  zapisów  Studium
dotycząca  odtworzenia  cieku  spod  Konopnicy,  który  powiększy  zasięg  i  znaczenie,  jako
korytarza ekologicznego.

woda • pozytywnym,  długoterminowym  oddziaływaniem  będzie  realizacja  zapisów  Studium
dotycząca opracowania projektów i ustanowienia stref ochrony ujęć wody oraz uwzględnienia
obszaru ochrony udokumentowanego zbiornika wód podziemnych – GZWP nr.406 Niecka
Lubelska oraz generalny nakaz uwzględniania udokumentowanych złóż wód podziemnych,
obszarów  ochrony  zbiorników  wód  zbiorników  wód  podziemnych  oraz  zasięgów  stref
ochronnych ujęć  (zgodnie z art. 51 – 61 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne oraz
zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze) wraz z zakazami,
nakazami  i  ograniczeniami  w  zakresie  użytkowania  gruntów  oraz  korzystania  z  wody,
uniemożliwiające zmniejszenie przydatności ujmowanej wody lub wydajności ujęcia.
• pozytywnym, oddziaływaniem długoterminowym jest dostosowanie zapisów Studium do
wymagań  poprawa  efektywności  i  dostosowanie  do  wymagań  ochrony  środowiska
oczyszczania ścieków komunalnych i deszczowych;
• pozytywnym,  długoterminowym  oddziaływaniem  będzie  realizacja  zapisów  Studium
dotycząca rozszerzenia  zasięgu obsługi  kanalizacją  sanitarną i  deszczową na  istniejącym
i planowanym obszarze zainwestowania, co zapobiegnie zanieczyszczeniu wód; 
• pozytywnym,  długoterminowym  oddziaływaniem  będzie  realizacja  zapisów  Studium
dotycząca  stosowania  indywidualnych  rozwiązań  odprowadzania  wód  opadowych
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zapobiegających  degradacji  środowiska  na  terenach  zabudowy  rozproszonej
i zapobieganie zanieczyszczaniu cieków wodami deszczowymi; 
• pozytywnym,  długoterminowym  oddziaływaniem  będzie  realizacja  zapisów  Studium
dotycząca  wyposażenia  wylotów  kanałów  deszczowych  do  odbiorników
w urządzenia do oczyszczania wód opadowych, co zmniejszy ryzyko zanieczyszczenia wód
powierzchniowych; 
• pozytywnym,  długoterminowym  oddziaływaniem  będzie  realizacja  zapisów  Studium
dotycząca graniczenia uciążliwości napowietrznych linii elektroenergetycznych;
• nieznaczne  negatywne  oddziaływanie  może  być  związane  z  realizacją  sieci
kanalizacyjnych,  co  może  spowodować  obniżanie  poziomu  wód  gruntowych.  Będzie  to
oddziaływanie długoterminowe, bezpośrednie i stałe, ale minimalne;
• chwilowe  (incydentalne)  zanieczyszczenia  związane  z  realizacja  tej  infrastruktury
związane będą z fazą realizacji.

powietrze • pozytywnym,  długoterminowym  oddziaływaniem  będzie  realizacja  zapisów  Studium
dotycząca  poprawy warunków ochrony powietrza oraz zmniejszania uciążliwości transportu
opału  i  odpadów  paleniskowych,  jak  również  wykorzystywanie  do  produkcji  ciepła
niekonwencjonalnych i odnawialnych źródeł energii;
• negatywnym oddziaływaniem długoterminowym, bezpośrednim i stałym będzie czasowe
utrzymanie  napowietrznych  sieci  elektroenergetycznych  emitujących  pola
elektroenergetyczne.

powierzchnia
ziemi

• negatywnym  oddziaływaniem  długoterminowym,  bezpośrednim  i  chwilowym  będzie
realizacja podziemnych sieci infrastruktury technicznej, ponieważ roboty ziemne naruszą profil
glebowy i tymczasowo, lokalnie zmienią ukształtowanie powierzchni ziemi; 
• oddziaływaniem pozytywnym, długoterminowym, bezpośrednim i stałym będzie uzbrojenie
terenu  w  sieci  kanalizacji  sanitarnej,  co  znacznie  zmniejszy  ilość  zanieczyszczeń
przenikających do gruntu;
• pozytywnym będzie  wykorzystanie  terenu  stref  uciążliwości  linii  elektroenergetycznych
napowietrznych pod energetykę solarną.

krajobraz • negatywnym  oddziaływaniem  długotrwałym,  bezpośrednimi  i  stałym  będzie  czasowe
utrzymanie napowietrznych sieci infrastruktury technicznej, które burzą harmonię krajobrazu.

klimat • nie przewiduje się znaczącego pogorszenia warunków akustycznych i oddziaływania na
klimat.
• realizacja nowego zainwestowania w zakresie zasilania elektroenergetycznego wymaga
budowy  nowych  sieci  i  urządzeń  elektroenergetycznych,  dlatego  stan  higieny  radiacyjnej
może ulec minimalnym zmianom.

dobra
naturalne

• pozytywne oddziaływanie długoterminowe, bezpośrednie i  stałe będzie miała realizacja
sieci kanalizacji  sanitarnej, co zmniejszy przenikanie zanieczyszczeń do wód podziemnych
(rozpatrywanych jako dobro naturalne).

zabytki • brak oddziaływania. 
dobra
materialne

• realizacja  sieci  infrastruktury  technicznej  wpłynie  na  wartość  nieruchomości,  która  dla
nieruchomości uzbrojonych jest znacznie wyższa niż dla nieuzbrojonych;
• realizacja  sieci  wpłynie  pośrednio  pozytywnie  i  stale  na  jakość  życia  mieszkańców,
a  ponadto  przyczynia  się  do  zaspokajania  podstawowych  (w  tym  bytowych)  potrzeb
mieszkańców – oddziaływanie pośrednie, długoterminowe lub stałe.

Podsumowując  oddziaływania  zapisów Studium  (elementy głównie  powierzchniowe i  liniowe  po
etapie pierwszych uzgodnień i opinii) można je zwaloryzować następująco:
pozytywne ekologiczny  System  Obszarów  Chronionych,  łączniki  ekologiczne,  rzeki,  cieki,

zbiorniki  wody  otwarte,  zieleń  nadrzeczna  im  łąkowa,  lasy,  lasy  ochronne,  park
leśny, wydmy śródleśne wskazane do ochronny, tereny o spadkach powyżej 15%,
doliny rzeczne, suche doliny, pomnik przyrody, rezerwat przyrody, ogród botaniczny
(OB),  Obszar Natura 2000, istniejące Obszary Chronionego Krajobrazu:  OCK1 –
Czerniejowski: OCK2 – Dolina Ciemięgi, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-
krajobrazowe,  poziom  wód  gruntowych  na  głębokości  2m  p.p.t.,  granica
zespołu/terenu  górniczego,  złoża,  strefa  30 metrów od  ściany  lasu  –  wyłączona
z zabudowy, zieleń o charakterze publicznym: parkowa, dolinna, izolacyjna,zieleń,
skwery, cmentarze  nieczynne,  strefy  ochrony  sanitarnej  cmentarza,  ogrody
działkowe,  przestrzenie  otwarte  –  rolnicze,  wypoczynkowe,  nieużytki,  zieleń
nieuciążliwa, główne aleje miejskie, aleje z najcenniejszym drzewostanem, elementy
kulturowe: granice Pomnika Historii  „Lublin – historyczny zespół architektoniczno-
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urbanistyczny”, Pomnik Zagłady na Majdanku / strefa ochronna Pomnika Zagłady,
obszary w Gminnej  Ewidencji  Zabytków,  w Rejestrze Zabytków Woj.Lubelskiego,
obiekty  w  Gminnej  Ewidencji  Zabytków,  w  Rejestrze  Zabytków Woj.Lubelskiego,
obiekty  w  Gminnej  Ewidencji  Zabytków,  w  Woj.Ewidencji  Zabytków,  obszary
i obiekty w Gminnej Ewidencji Zabytków - nie ujęte w Rejestrze oraz Wojewódzkiej
Ewidencji  Zabytków,  stanowiska  archeologiczne,  obiekty  wpisane  na  Listę
Dziedzictwa Europejskiego, Park etnograficzny (skansen), Strefa Ochrony widoków
(SOW) - obszar bezwzględnej ochrony ekspozycji. 

neutralne 
(obojętne, 
brak oddziaływań)

obszar  funkcjonalnego  śródmieścia  –  centrum  miasta,  tereny  zabudowy
śródmiejskiej, istniejące, wybrane: teren zabudowy wielorodzinnej, teren zabudowy
wielorodzinnej  /  jednorodzinnej,  teren  zabudowy jednorodzinnej,  teren  zabudowy
jednorodzinnej  o  niskiej  intensywności,  teren  zabudowy  jednorodzinnej
rezydencjonalnej,  tereny  zabudowy  zagrodowej,  tereny  usług  sportu  i  rekreacji
(US) / turystyki (UT), tereny usług oświaty (UO) / nauki (UN).

negatywne 
w stopniu
minimalnym

wybrane istniejące i nowe: tereny usługowe, teren zabudowy wielorodzinnej, teren
zabudowy  wielorodzinnej  /  jednorodzinnej,  teren  zabudowy jednorodzinnej,  teren
zabudowy jednorodzinnej o niskiej  intensywności,  teren zabudowy jednorodzinnej
rezydencjonalnej,  tereny  zabudowy  zagrodowej,  tereny  usług  sportu  i  rekreacji
(US) /  turystyki  (UT),  tereny usług oświaty (UO) /  nauki  (UN),  tereny aktywności
gospodarczej: przemysłowe, bazy, składy, magazyny / usługowe, tereny aktywności
gospodarczej: przemysłowe, bazy, składy, magazyny, tereny infrastruktury, specjalna
strefa  ekonomiczna,  cmentarze:  ZC  –  cmentarze  czynne  ze  strefami  ochrony
sanitarnej, ZCg - grzebowisko dla zwierząt ze strefą ochrony sanitarnej.

negatywne
 w stopniu
 dużym

do 
zniwelowani
a za pomocą 
działań 
planistyczny
ch – 
całkowicie

tereny  usług  w  zieleni,  tereny  zieleni  z  pojedynczymi  obiektami  usługowymi,
niektóre:  tereny  usługowe,  teren  zabudowy  wielorodzinnej,  teren  zabudowy
wielorodzinnej  /  jednorodzinnej,  teren  zabudowy jednorodzinnej,  teren  zabudowy
jednorodzinnej  o  niskiej  intensywności,  teren  zabudowy  jednorodzinnej
rezydencjonalnej, tereny zabudowy zagrodowej.

do 
zniwelowani
a za pomocą 
działań 
planistyczny
ch – do 
stopnia 
minimalnego

tereny  obiektów  handlowych  wielkopowierzchniowych  –  rejony  lokalizacji,  teren
zabudowy wielorodzinnej / usługowej, teren zabudowy jednorodzinnej / usługowej,
droga ekspresowa (obwodnica), drogi główne ruchu przyspieszonego, drogi główne,
drogi  zbiorcze,  tereny  obsługi  komunikacji  samochodowej  (dworce,  przysmaki,
parkingi  i  inne  o  funkcjach  związanych  z  obsługą  komunikacji),  zintegrowany
dworzec komunikacyjny, tereny kolejowe,
tereny  lotniska,  powierzchnie  ograniczające  wysokość  zabudowy  i  obiektów
naturalnych w rejonie lotniska, tereny aktywności gospodarczej: przemysłowe, bazy,
składy, magazyny / usługowe, tereny aktywności gospodarczej: przemysłowe, bazy,
składy, magazyny.

bez 
możliwości 
zniwelowani
a za pomocą 
ustaleń 
dokumentów
planistyczny
ch

-

Podsumowanie ocen cząstkowych wpływu Studium na poszczególne komponenty środowiska
w     podziale na rejony planistyczne.

REJON URBANISTYCZNY I - ZACHODNI

Oddziaływanie na zdrowie i życie ludzi
Bezpośredni,  ale  krótkotrwały  lub  chwilowy  charakter,  może  mieć  uciążliwość  akustyczna  związana

z fazą realizacji kierunków Studium (hałas emitowany będzie podczas pracy niezbędnych maszyn i urządzeń) -
głównie  rozbudowy  i  budowy  obiektów  na  poszczególnych  działkach  mieszkaniowych  i  usługowych oraz
infrastruktury drogowej lub  dostawy potrzebnych do ich późniejszego funkcjonowania towarów (dogęszczenie
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zabudowy  mieszkaniowej  wiązać  się  będzie  z  generującym  hałas  zwiększonym  ruchem  mieszkańców
i klientów). 

Studium nie wprowadza w tym rejonie nowych istotnych terenów na których mogłyby być w przyszłości
lokowane  urządzenia,  czy  obiekty  emitujące  promieniowanie  elektromagnetyczne  (szczególnie  najwyższe
napięcie) wymagające stosowania stref ochronnych, aczkolwiek realizacja nowego zainwestowania w zakresie
zasilania elektroenergetycznego wymaga budowy nowych sieci i urządzeń elektroenergetycznych, dlatego stan
(tło)  higieny radiacyjnej  może ulec minimalnym zmianom. Studium nie  wprowadza też terenów,  na których
możliwa  byłaby  realizacja  zakładów  o  zwiększonym,  czy  też  dużym  ryzyku  wystąpienia  poważnej  awarii
produkcyjnej - potencjalną przyczyną awarii mogą być incydenty drogowe i wypadki typowe dla placu budowy.
Na  terenie  tym  nie  występują  również  tereny  górnicze,  tereny  zagrożone  osuwaniem  się  mas  ziemnych,
a tereny szczególnego zagrożenia  powodzią,  podobnie  jak tereny o spadkach powyżej  15%, są wyłączone
z zabudowy. Projektowane zagospodarowanie terenu nie powinno zatem wprowadzić dodatkowych zagrożeń
dla zdrowia i życia ludzi. Stałym, pozytywnym oddziaływaniem kierunków zagospodarowania Studium będzie
poprawa jakości życia poprzez stworzenie przestrzeni o nowym standardzie zagospodarowania. 

 Oddziaływanie na florę, faunę i różnorodność biologiczną
  Najcenniejsze przyrodniczo tereny to:

- tereny zieleni nadrzecznej i łąkowej położone w dolinie rzeki Czechówki oraz w dolinie cieku spod Konopnicy
(w tym wskazane do ochrony – zespoły przyrodniczo-krajobrazowe: „Dolina Środkowej Czechówki” oraz „Dolina
Cieku spod Konopnicy”),
-  tereny  zieleni  o  charakterze  publicznym  położone  w  suchych  dolinach,  uchodzących  do  doliny  rzecznej
Czechówki oraz cieku spod Konopnicy (w tym wskazane do ochrony – zespoły przyrodniczo-krajobrazowe:
„Dolina Środkowej Czechówki” oraz „Dolina Cieku spod Konopnicy”),
- tereny przestrzeni otwartych na stokach doliny Czechówki,
- tereny ogrodów działkowych w rejonie ul. Wojciechowskiej (w tym R.O.D. „Tulipan”), ul. Nałęczowskiej (R.O.D.
„Miłek”, Łącznościowiec”), ul. Grabowej, al. Kraśnickiej (R.O.D. „Roztocze”), ul. Beatrycze i ul. Abelarda (R.O.D.
„Społem”), ul. Lipniak (R.O.D. „Jar”), ul. W. Rogińskiego (R.O.D. „Róża”);
- tereny parku etnograficznego (skansenu) – Muzeum Wsi Lubelskiej (przy al. Warszawskiej).

W  porównaniu  z  obecnym  zainwestowaniem  tego  rejonu  urbanistycznego  miasta,  wskutek  realizacji
Studium (szczególnie północno-zachodnia jego część) powierzchnia biologicznie czynna ulegnie radykalnemu
zmniejszeniu poprzez wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, a pozytywem w tym przypadku
jest  to,  że  w  skrajnie  zachodniej  części  będzie  ona  o  niskiej  intensywności.  Realizacja  kierunków
zagospodarowania  w  tym  przypadku  będzie  miała  bezpośrednie,  negatywne,  długoterminowe  i  stałe
oddziaływanie  na  różnorodność  biologiczną.  Ważnym  elementem  w  Studium  jest  ochrona  ekologicznego
systemu obszarów chronionych, który w tym rejonie urbanistycznym obejmuje dwie doliny rzeczne, wraz z ich
odnogami w postaci suchych dolin. Znaczącym skupiskiem zieleni, które Studium zachowuje jest tu również
teren Parku etnograficznego (PE) - zieleń skansenu wraz z pomnikiem przyrody. Zieleń, głównie niska (dolinna)
zlokalizowana jest w dolinach rzecznych. Oddziaływaniem pośrednim w odniesieniu do siedlisk flory i fauny na
terenach  zielonych  (biologicznie  czynnych)  bezpośrednio  przyległych  do  powierzchni  nieprzepuszczalnych
może być podsuszenie gruntów (w mikroskali). W przypadku szczególnie obszarów obecnie niezabudowanych
realizacja kierunków zagospodarowania Studium (faza budowy) może skutkować oddziaływaniem negatywnym,
bezpośrednim, chwilowym, czy krótkoterminowym w postaci  płoszenia drobnych zwierząt  (głównie awifauny
i innych gatunków związanych z doliną rzeki  Czechówki  i  jej  dopływu). Odtworzenie cieku spod Konopnicy
i budowa  zbiornika  retencyjno-infiltracyjnego  wzbogaci  bioróżnorodność  tego  terenu  w  gatunki  nadwodne,
przybrzeżne  oraz  rośliny  i  zwierzęta  wodne.  Może  też  dojść  do  zakłócenia  rytmu  życia  ichtiofauny
spowodowanego realizacją Studium, co będzie nie do końca spójne z „Programem ochrony i rozwoju zasobów
wodnych  województwa  lubelskiego  w  zakresie  udrażniania  rzek  dla  ryb  dwuśrodowiskowych”.  W  celu
ograniczenia  ewentualnych  utrudnień  migracyjnych  należy  zastosować  rozwiązania  minimalizujące,  po
wcześniejszej  analizie  uwarunkowań  konstrukcyjnych  przegród  na  ciekach,  ich  lokalizacji,  parametrów
eksploatacyjnych, dokonaniu oceny drożności rzeki w danym przekroju budowli hydrotechnicznej pod kątem
warunków  dla  migracji  ryb  dwuśrodowiskowych.  Należy  ocenić  sprawność  przepławek  i  zastosować  te
o konstrukcji naśladującej warunki naturalne w rzekach. 

Oddziaływanie na system przyrodniczy
W obrębie rejonu planistycznego I przebiegają dwa korytarze ekologiczne obejmujące doliny rzeczne,

od których odchodzi 17, różnej wielkości suchych dolin pełniących rolę sięgaczy ekologicznych. Elementami
liniowymi przecinającymi te korytarze są funkcjonujące już drogi:  ul.Nałęczowska i al.Warszawska oraz pod
względem przebiegu w dolinie najbardziej kolizyjne, planowane przedłużenie ul.  Bohaterów Monte Cassino.
Tereny objęte Planem częściowo leżą w dolinie rzeki Czechówki, w zaznaczonej na rysunku Studium strefie
Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych, którą to Studium w większości zachowuje jako tereny zielone
(w  mniejszym  stopniu  jako  ogrody  działkowe,  przestrzeń  otwarta,  o  dużych  spadkach).  Ustalone  kierunki
zagospodarowania przestrzennego dokumentu planistycznego nie wpłyną więc znacząco negatywnie na stan
i funkcjonowanie  elementów  przyrodniczego  systemu  miasta.  Po  etapie  składania  uwag  do  pierwotnie
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prezentowanego projektu Studium zawężono nieco ESOCH na rzecz zabudowy jednorodzinnej po wschodniej
stronie zakładu szczepionek przy ul.Mgielnej i Wądolnej, co jest minimalnie negatywnym posunięciem.

Oddziaływanie na wody
Studium wyklucza lokalizowanie  obiektów,  bądź stosowanie rozwiązań powodujących przekroczenia

standardów jakości środowiska i reguluje gospodarkę wodno-kanalizacyjną, co stanowi zapis zabezpieczający
wody tego  terenu  przed  wzrostem ilości  zanieczyszczeń  i  należy  do  bezpośrednich,  stałych,  pozytywnych
ustaleń Studium. Dla studni ujęcia wody Sławinek wyznaczona zostanie strefa ochronna. Z uwagi na zabudowę
dużych, dotychczas otwartych przestrzeni znacznie ograniczona zostanie infiltracja wód opadowych do gruntu.
W  obszarze  opracowania  nie  przewiduje  się  wytwarzania  agresywnych  ścieków  przemysłowych,  ani  też
uciążliwych usług. Nieprzewidziane chwilowe zanieczyszczenie wód podziemnych i  powierzchniowych mogą
być wynikiem wypadków i sytuacji  awaryjnych. Zbiornik retencyjno-infiltracyjny powstały w celu odbioru wód
opadowych ze zlewni rejonu i odtworzenie cieku spod Konopnicy będzie niewielką w stosunku do powierzchni
JCWP ingerencją  i  oddziaływanie  prac związanych z powstaniem budowli  hydrotechnicznych,  będzie mimo
wszystko nieistotne.  Również elementy biologiczne i  fizykochemiczne JCWP jako całości  nie  powinny ulec
znaczącym  negatywnym  zmianom  -  niepożądane  negatywne  oddziaływania  mogą  należeć  jedynie  do
chwilowych,  a  przekształcenia  do  lokalnych.  Generalnie  negatywne  oddziaływania  łagodzone  będą
wprowadzeniem przez Plan na tych terenach uregulowanej gospodarki wodno-ściekowej.

Oddziaływanie na powietrze
Studium zakłada ogrzewanie terenu z miejskiej sieci ciepłowniczej, stosowanie paliw niskoemisyjnych

i ograniczenie zanieczyszczeń komunikacyjnych, co zaliczane jest do oddziaływań pozytywnych. Przewidywane
jest  jednak  minimalne  zwiększenie  rozmiarów  emisji  zanieczyszczeń  (oddziaływanie  bezpośrednie,
długoterminowe), wiążące się z wprowadzeniem nowej zabudowy i dróg na tereny dotychczas niezabudowane
oraz wzrostem natężenia ruchu samochodowego (emisja spalin).  Chwilowe lub krótkoterminowe negatywne
oddziaływania (np. wzrost zapylenia) mogą też wystąpić w fazie realizacji dopuszczonych w Studium kierunków
zagospodarowania.  Pośrednim,  pozytywnym,  bezpośrednim  długoterminowym  oddziaływaniem  na  stan
powietrza skutkować będą zapisy dotyczące ochrony ESOCH i zieleni w nim występującej. 

Oddziaływanie na powierzchnie ziemi, gleby i zasoby naturalne
Do  ochrony  powierzchni  glebowej  przed  znacząco  negatywnymi  zmianami  jakościowymi  pośrednio

przyczyni  się  to,  że  Studium  zakłada  pełne  uzbrojenie  terenu  w  sieci  inżynieryjne,  a  także  wyklucza
lokalizowanie  obiektów,  bądź  stosowanie  rozwiązań  powodujących  przekroczenia  standardów  jakości
środowiska.  Rejon  ten  to  tereny  o  niekorzystnych  warunkach  gruntowych  dla  posadowienia  budynków
i lokalizacji  budowli  (podatna  na  wymywanie  i  zapadanie  się  obiektów  liniowych  pokrywa  lessowa),  który
w Studium przewidziany jest w istotnym zakresie przestrzennym do zabudowy, co mimo zapisów ochronnych
jest negatywnym, stałym oddziaływaniem.

Zaliczane  do  oddziaływań  bezpośrednich  (stałych,  ale  jedynie  lokalnych)  przekształcenia
powierzchniowej  warstwy  ziemi  opisywanego obszaru  związane będą z wykopami  pod fundamenty  nowych
obiektów budowlanych (dotyczy to przede wszystkim terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w tym o
niskiej intensywności). Poza tym prace te nie powinny zmienić w istotny sposób istniejącego ukształtowania
terenu.  Realizacja  ustaleń  Studium  nie  powinna  wymagać  wielkoskalowych  przemieszczeń  gruntu  i  jego
wymiany,  a gospodarka  tym terenem nie  powinna  wpływać  na  zmianę  geochemizmu powierzchni  litosfery.
Projektowane  użytkowanie  terenu  nie  będzie  generowało  powstawania  odpadów komunalnych  ilościowo  i
jakościowo  istotnych,  a  ilość  wytwarzanych  odpadów  zwiększy  się  proporcjonalnie  do wzrostu  liczby
użytkowników. Na jakość gleb wpłynąć może intensywniejszy ruch komunikacyjny głównie w fazie realizacji
ustaleń Studium. 

Projektowane  zagospodarowanie  terenu  opracowania  nie  wpłynie  znacząco  na  jakość  zasobów
środowiska naturalnego. Brak tu jest surowców mineralnych. Wykorzystywanym dobrem natury będzie głównie
woda. Gleba zostanie przekształcona – utwardzona i zajęta zabudową (po pierwszym etapie składania uwag do
projektu, na północ od ul.Urodzajnej wprowadzono więcej zabudowy o niskiej intensywności zamiast zabudowy
rezydencjonalnej,  zwiększono  też  zasięg  zabudowy  wielorodzinnej/usługowej,  kosztem  jednorodzinnej  z
usługami w rejonie ulic: Nałęczowskiej i Cisowej).

Oddziaływanie na klimat (w tym emisja hałasu i pól elektromagnetycznych)
Prognozuje  się,  że  minimalne  podwyższenie  temperatury  powietrza  na  skutek  emisji  ciepła

antropogenicznego,  pochodzącego  ze  spalania  paliw  i  przyrostu  powierzchni  sztucznych  powodujących
podwyższenie temperatury radiacyjnej podłoża będzie niezauważalne. 

Na terenie opracowania głównym źródłem hałasu stałego będzie ruch komunikacyjny. Ponadto w celu
zachowania  bezpieczeństwa,  od  istniejącego  gazociągu  wysokoprężnego obowiązują  strefy  ograniczonego
użytkowania.  Zwiększona,  chwilowa czy krótkotrwała  emisja  hałasu nastąpi  też na etapie  budowy nowych
obiektów, głównie mieszkaniowo-usługowych oraz wszelkiej infrastruktury.  Na tym etapie trudno jest jednak
określić  wielość  oddziaływań,  w  tym  również  oddziaływań  akustycznych,  gdyż  Studium  nie  wnika
w szczegółowe dane techniczne obiektów i zastosowane rozwiązania technologiczne. Generalnie zakładając
przeciętne  natężenie  ruchu  samochodowego  oraz  zachowanie  przez  mieszkańców  zasad  współżycia
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społecznego w obrębie terenów podlegających ochronie akustycznej stwierdzić można, że pogorszenie klimatu
akustycznego omawianego terenu nie będzie znaczące i nie powinno osiągać ponadnormatywnych wartości.

Dodatkową,  tymczasową  uciążliwością  związaną  z  hałasem  są  wibracje,  mogące  oddziaływać
niekorzystnie zarówno na ludzi, jaki na budynki w najbliższym otoczeniu.

Studium nie  wprowadza  też  funkcji  i  urządzeń  dających  podstawy  do  prognozowania  przekroczeń
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. 

Zmiany zagospodarowania tego miejsca nie przyczynią się w sposób zauważalny do zmian topoklimatu
– podwyższenie temperatury powietrza w związku ze zwiększeniem powierzchni biologicznie czynnej będzie
minimalne.

Oddziaływanie na krajobraz
Proponowana zabudowa szczególnie przygranicznej tego rejonu miasta w sposób istotny przyczyni się

do  zmiany  walorów  wizualnych  tych  przestrzeni,  z  racji  na  dopuszczenie  zabudowy  (jednorodzinnej,
rezydencjonalnej)  w  obszary  dotychczas  otwarte,  rolnicze,  o  jedynie  rozproszonej  zabudowie  (wzdłuż  ul.
Nałęczowskiej  i  al.Warszawskiej).  Oddziaływanie  to  będzie  łagodzone  poprzez  stopniowanie  zabudowy
począwszy od ścisłej  tkanki  mieszkaniowo-usługowej zlokalizowanej bliżej  centrum, przez jednorodzinną po
rezydencjonalna  i  jednorodzinna  o  niskiej  intensywności  przy  granicy  administracyjnej  miasta.  W  celu
łagodzenia tych oddziaływań Studium określa również zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz
zrównoważonego rozwoju.

Oddziaływanie na zabytki i dobra materialne
Ochrona i eksponowanie dziedzictwa narodowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej oraz innych

obiektów o znaczeniu kulturowym (kształtujących tożsamość miasta):
- obiekty i obszary zabytkowe ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków, ze szczególnym uwzględnieniem wpisanych
do Rejestru Zabytków Województwa Lubelskiego, tj.:
•  obszar  zespołu  krajobrazowo-architektonicznego  skansenu  Muzeum  Wsi  Lubelskiej  (A/813)  przy  al.
Warszawskiej,
• zespół dworsko-parkowy „Sławin” (A/963) przy ul. Agronomicznej,
- stanowiska archeologiczne,
- główne aleje miejskie wzdłuż al. Warszawskiej, al. Kraśnickiej i ul. Nałęczowskiej.

Obszar  objęty  opracowaniem nie  jest  zlokalizowany w  cennej  pod  względem zainteresowań  służb
konserwatorskich  części  Lublina.  Występuje  tu  jedynie  14  stanowisk  archeologicznych.  Zasady
zagospodarowania z nimi związane wpłyną pozytywnie na ochronę dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz
dóbr kultury współczesnej.  Studium służy ogólnemu rozwojowi fragmentu miasta, a więc wzbogaceniu dóbr
materialnych przy wykorzystaniu już istniejących (przez np.  dogęszczenie i  rozbudowę istniejących terenów
zabudowy mieszkaniowo-usługowej i  potrzebną infrastrukturę, pośrednio przez dostępność do usług,  miejsc
pracy itp.).

REJON URBANISTYCZNY II - POŁUDNIOWO-ZACHODNI

Oddziaływanie na zdrowie i życie ludzi
Wprowadzenie  zieleni  w kompleksy zabudowy,  głównie  mieszkaniowej,  przyczyni  się  pozytywnie  do

zwiększenia powierzchni biologicznie czynnej oraz poprawi warunki  bytowania dla przyszłych mieszkańców.
Wytyczna ta będzie mieć oddziaływanie długoterminowe, stałe, pozytywne ponieważ nastąpi poprawa jakości
życia  poprzez  stworzenie  przestrzeni  o  nowym  standardzie  zagospodarowania  z  towarzyszącą  zielenią
ogólnodostępną.  Bezpośredni,  ale  krótkotrwały  lub  chwilowy  charakter,  może  mieć  uciążliwość  akustyczna
związana  z  fazą  realizacji  ustaleń  Studium (hałas  emitowany  będzie  podczas  pracy  niezbędnych  maszyn
i urządzeń) głównie w wyniku rozbudowy istniejącej zabudowy jak również budowy obiektów w rejonach jeszcze
niezainwestowanych.  Ponadto  zwiększenie  intensywności  usług  i  dogęszczenie  zabudowy  mieszkaniowej
wiązać  się  będzie  z  generującym hałas  zwiększonym ruchem mieszkańców i  klientów.  Nie  prognozuje  się
jednak  istotnych  przekroczeń  norm  hałasu  drogowego  w  najbliższym  otoczeniu  głównych  ulic  rejonu
urbanistycznego  II.  Studium  nie  wprowadza  nowych  terenów,  czy  obiektów  emitujących  promieniowanie
elektromagnetyczne wymagających stosowania stref ochronnych - realizacja ustaleń Studium nie powinna więc
naruszać zapisów Rozporządzenia z dnia 30 października 2003 r.  w sprawie dopuszczalnych poziomów pól
elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów.  Studium nie
wprowadza też terenów, na których możliwa byłaby realizacja zakładów o zwiększonym, czy też dużym ryzyku
wystąpienia  poważnej  awarii  produkcyjnej  (w  myśl  Rozporządzenia  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 przemysłowe). Potencjalną przyczyną awarii
mogą  być  incydenty  drogowe  i  wypadki  typowe  dla  placu  budowy.  Obecnie  stosowane  w  spopielarniach
towarzyszących  cmentarzom  technologie  (tu  dopuszczona  dla  cmentarza  przy  ul.Bełżyckiej)  pozwalają
przypuszczać, że nie wystąpi bezpośrednie, znacząco negatywne oddziaływanie na zdrowie i życie ludzi (ani
też  pośrednie  przez  zanieczyszczenie  wód,  czy  gruntu  tego  rejonu).  Na  terenach  objętych  zmianami
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zagospodarowania nie występują również tereny górnicze, tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych,
a tereny szczególnego zagrożenia powodzią, podobnie jak tereny o spadkach powyżej 15%, są przeznaczone
pod zieleń. Projektowane przeznaczenie rejonu urbanistycznego II na poszczególne funkcje terenu nie powinno
zatem wprowadzić dodatkowych zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi. 

Oddziaływanie na florę, faunę i różnorodność biologiczną
Obszary stanowiące ostoje bioróżnorodności na analizowanym obszarze rejonu II stanowią:

- tereny zielni o charakterze publicznym znajdujące się w dolinie rzeki Bystrzycy oraz w suchych dolinach: 
• pomiędzy osiedlami na Rurach i Czubach – Park Rury,
• pomiędzy osiedlami na Czubach – Park im. Jana Pawła II,
• pomiędzy osiedlami na Węglinie i Czubach – Park Węglin,
• pomiędzy osiedlami  na Węglinie  i  Czubach a terenami kolejowymi,  w tym wskazany do ochrony Zespół

Przyrodniczo-Krajobrazowy „Wąwóz Węglinek”;
- tereny zieleni o charakterze publicznym położone przy ul. Wapiennej (park), wzdłuż  ul. J.Sowińskiego oraz
przy ul. Nadbystrzyckiej (łączniki ekologiczne),
- tereny lasu pomiędzy osiedlem mieszkaniowym (Czuby - os. Widok) i terenami kolejowymi,
- tereny ogrodów działkowych w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Armii Krajowej (R.O.D. „H. Sienkiewicza”),
ul. Jana Pawła II i ul. Roztocze (R.O.D. „Węglinek”), ul. Wapiennej (R.O.D. „Bystrzyca”), ul. Nadbystrzyckiej
(R.O.D. „Nasza Zdobycz”).

Obecnie w większości obszar rejonu II jest już zagospodarowany pod różne funkcje - wyjątek stanowi
zachodnia część rejonu która użytkowana jest rolniczo. Z tego względu realizacja nowych wytycznych Studium
wiąże  się  z  ingerencją  w tereny  dotychczas  niezainwestowane,  co  ma niekorzystny  wpływ na  środowisko
przyrodnicze, ponieważ nastąpi duży ubytek powierzchni biologicznie czynnej. Studium przeznacza bowiem pod
zabudowę wszystkie tereny rolnicze (szczególnie chodzi tu o przygraniczny kwartał pomiędzy ul. Jana Pawła,
a al. Kraśnicką). Tereny te zgodnie z wytycznymi Studium są przeznaczone pod zabudowę o różnej funkcji.
Realizacja  kierunków  zagospodarowania  w  tym  przypadku,  będzie  miała  bezpośrednie,  negatywne,
długoterminowe i stałe oddziaływanie na różnorodność biologiczną. Jednakże korzystnym zapisem Studium jest
dopuszczenie w ramach przewidzianych funkcji  wprowadzenia zieleni urządzonej, co wpłynie pozytywnie na
stan flory i fauny oraz umożliwi podtrzymanie bioróżnorodności. Ustalaniem Studium mającym pozytywny wpływ
jest  zachowanie naturalnego ukształtowania i  objęcie ochroną planistyczną występujących na tym obszarze
suchych  dolin  i  dolin  rzecznych.  Tereny  te  zgodnie  z  wytycznymi  Studium  pozostają  w  dotychczasowym
sposobie  zagospodarowania  tj.  pełnią  funkcję  przyrodniczą.  Oddziaływaniem  pośrednim  w  odniesieniu  do
siedlisk flory i fauny na terenach zielonych (biologicznie czynnych) bezpośrednio przyległych do powierzchni
nieprzepuszczalnych może być podsuszenie gruntów (w mikroskali). 

W  przypadku  obszarów  obecnie  niezabudowanych  realizacja  ustaleń  Studium  (faza  budowy)  może
skutkować oddziaływaniem negatywnym, bezpośrednim, chwilowym, czy krótkoterminowym w postaci płoszenia
drobnych zwierząt. Oddziaływaniem pośrednim w odniesieniu do siedlisk flory i fauny na terenach zielonych
(biologicznie czynnych) bezpośrednio przyległych do powierzchni nieprzepuszczalnych może być podsuszenie
gruntów (w mikroskali). Wytyczne Studium, w przypadku ich pełnego wdrożenia, nie powinny stworzyć (poza
wymienionymi  powyżej),  bezpośrednich,  znaczących  zagrożeń,  zarówno  dla  flory  jak  i  fauny  opisywanego
terenu – nowe tereny zainwestowania to nie cenne przyrodniczo przestrzenie, a pola uprawne lub odłogowane.
Tereny  dolinne  –  zielone,  zgodnie  z  zapisami  Studium  pozostają  w  dotychczasowym  sposobie
zagospodarowania tj. pełnią funkcję przyrodniczą, co nie będzie mieć negatywnego wpływu na różnorodność
biologiczną. Na pozostałych terenach tekst Studium dopuszcza lokalizację innych funkcji  nieprzyrodniczych.
Pozytywnym  zapisem  Studium  jest  dopuszczenie  w  ramach  przewidzianych  funkcji  wprowadzanie  zieleni
urządzonej, co wpłynie pozytywnie na różnorodność biologiczną oraz umożliwi podtrzymanie bioróżnorodności
flory i fauny. 

Oddziaływanie na system przyrodniczy
Studium w tym rejonie do ESOCH włącza dolinę Bystrzycy oraz 4 odbiegające od niej suche doliny,

z których  największa  łączy  się  z  innym  systemowym  elementem  rejonu  sąsiedniego  za  pomocą  ogrodów
działkowych. W jednym miejscu (pomiędzy ul.Głęboką, a Zana) wyznacza się łącznik ekologiczny, wymagający
wzmocnienia w celu optymalnego funkcjonowania systemu przyrodniczego miasta. 

Oddziaływanie na wody
Studium  wytycza  ochronę  hydrosfery  poprzez  m.in.  skanalizowanie  całego  miasta  i  generalne

uporządkowanie  gospodarki  wodno  -  ściekowej  w  zlewni  Bystrzycy,  umożliwienie  naturalnego  spływu  wód
w dolinach i innych, naturalnych obniżeniach terenu itp., co będzie pozytywnie wpływać na stan nie tylko wód,
ale  i gleb.  Zapisy  te  stanowią  wystarczające  zabezpieczenie  wód  tego  rejonu  przed  wzrostem  ilości
zanieczyszczeń i należą do bezpośrednich, stałych, pozytywnych ustaleń Studium. Z uwagi na zabudowę dość
dużych, dotychczas otwartych przestrzeni znacznie ograniczona zostanie infiltracja wód opadowych do gruntu.
W obszarze  tego  rejonu  nie  przewiduje  się  wytwarzania  agresywnych  ścieków  przemysłowych,  ani  też
uciążliwych  usług.  Przy  projektowaniu  powiększenia  cmentarza  przy  ul.Bełżyckiej  uwzględnione  zostały
wymagane prawem zasady i strefy ochronne. Nieprzewidziane chwilowe zanieczyszczenie wód podziemnych
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i powierzchniowych mogą być wynikiem wypadków i sytuacji  awaryjnych (np. podczas prac budowlanych na
terenach  nowej  zabudowy,  czy  w  miejscu  posadowienia  zbiorników  wodnych  retencyjno-infiltracyjnych).
Oddziaływanie  to  z  uwagi  na  niewielką  w  stosunku  do  powierzchni  JCWP skalę  dopuszczonych  tu  prac
związanych  z  potencjalnym  powstaniem  budowli  hydrotechnicznych,  będzie  niewielkie  –  dzięki  zapisom
ochronnym  Studium  również  elementy  biologiczne  i  fizykochemiczne  JCWP nie  powinny  ulec  znaczącym
zmianom.

Z  wykonanej  w  2015  roku  Dokumentacji  geotechnicznej  dla  rozpoznania  warunków  gruntowo-
wodnych  potwierdzająca  możliwość  powiększenia  cmentarza  przy  ul.Bełżyckiej  w  Lublinie  (Stec  J.,
GEOWIERT  -  Lublin,  2015),  zawierającej  Ocenę  oddziaływania  inwestycji  na  środowisko, wynika,  że
cmentarz przy  ul.Bełżyckiej  zlokalizowany jest  na łagodnie  pochylonej  wysoczyźnie  lessowej,  otoczonej  od
wschodu i zachodu budynkami mieszkalnym w odległości 50 - 60 m, od północy gruntami rolnymi, od południa
gruntami rolnymi i  budynkami przemysłowymi. Od wschodu znajduje się stara zabytkowa część cmentarza.
Jedyna możliwość rozbudowy cmentarza jest na północ, lub zachód. Proponowana w Studium lokalizacja jest
korzystna.  W  pobliżu  brak  jest  komunalnych  ujęć  wody.  Użytkowy  poziom wód  podziemnych  jest  dobrze
chroniony. Pierwszy nieużytkowy poziom wody gruntowej występujący na głębokości 17 ~ 20 m i jest chroniony
warstwami lessu, gliny i iłu. Spływy powierzchniowe wód z cmentarza nie są rozwiązane. Brak jest trwałego
ogrodzenia  na  podmurówce  od  strony  zachodniej.  Wodę  powierzchniową  łatwo  się  rozsączy  w  warstwie
naruszonego  lessu,  na  terenach  zielonych.  W nasyp  lessowy  trudno  się  wprowadza  wody  opadowe  -  do
budowy nasypów można wykorzystywać lessy. Należy je jednak stabilizować cementem lub popiołem i robót
ziemnych związanych z budową nasypów nie należy wykonywać w okresach silnego zawilgocenia gruntu przy
złych warunkach atmosferycznych. Lessy w rejonie badań są zagęszczone, współczynnik filtracji wynosi: k = 1
m/dobę.

 Oddziaływania  te  charakteryzowane  są  zatem,  jako  zarówno  bezpośrednie  jak i pośrednie,
skumulowane z oddziaływaniem terenów sąsiednich, o różnym rozmieszczeniu czasowym, ale zawsze lokalnej
skali.

Oddziaływanie na powietrze
Studium w tej kwestii zakazuje zabudowy w formach dolinnych, nakazuje ograniczać konwencjonalne

źródła ciepła i dążyć do zwiększenia stosowania do celów grzewczych paliw lub/i urządzeń niskoemisyjnych,
ekologicznych  systemów  ogrzewania  opartych  na  odnawialnych  źródłach  energii  bądź  do  wykorzystania
miejskiej sieci ciepłowniczej. Ponadto Studium nakazuje ograniczać wpływ zanieczyszczeń komunikacyjnych,
wywołanych  ruchem  pojazdów,  poprzez  m.in.  stosowanie  nasadzeń  zieleni  izolacyjnej  wzdłuż  ciągów
komunikacyjnych.  Przewidywane  jest  jednak  minimalne  zwiększenie  rozmiarów  emisji  zanieczyszczeń
(oddziaływanie  bezpośrednie,  długoterminowe),  wiążące się  z wprowadzeniem nowej  zabudowy i  dróg oraz
wzrostem  natężenia  ruchu  samochodowego  (emisja  spalin).  Chwilowe  lub  krótkoterminowe  negatywne
oddziaływania (np. wzrost zapylenia) mogą też wystąpić w fazie realizacji dopuszczonych w Studium kierunków
zagospodarowania  terenu.  Będzie  to  zatem  oddziaływanie  bezpośrednie  i  średnioterminowe,  jak  też
i chwilowe lub krótkoterminowe, czasem skumulowane (z falami napływającego z innych stref powietrza),
ale należące do mało szkodliwych (lokalnych).

Oddziaływanie na powierzchnia ziemi, gleby i zasoby naturalne
Rejon  ten  to  tereny o  niekorzystnych  warunkach  gruntowych  dla  posadowienia  budynków i  lokalizacji

budowli (podatna na wymywanie - suffozje, zapadanie się obiektów liniowych pokrywa lessowa), który w dużym
stopniu przewidziany jest tu do zabudowy. Studium wskazuje jednak, że zabudowa powinna być dopasowana
do rzeźby, uwzględniać podatność na erozje, pomijać tereny o spadkach pow.15% i wysokiej wartości gleby, co
przyczyni  się  do  ochrony  powierzchni  glebowej  przed  znacząco  negatywnymi  zmianami  jakościowymi.
Zaliczane  do  oddziaływań  bezpośrednich  (stałych,  ale  jedynie  lokalnych)  przekształcenia  powierzchniowej
warstwy  ziemi  opisywanego  obszaru  związane  będą  z wykopami  pod fundamenty  nowych  obiektów
budowlanych i  utwardzeniem terenu (drogi,  miejsca postojowe,  podjazdy itp.  Prace  te  nie  powinny jednak
zmienić  w  istotny  sposób  istniejącego  ukształtowania  terenu.  Realizacja  ustaleń  Studium  nie  wymaga
wielkoskalowych przemieszczeń gruntu i jego wymiany, a gospodarka tym terenem nie powinna wpływać na
zmianę  geochemizmu  powierzchni  litosfery.  Projektowane  użytkowanie  terenu  nie  będzie  generowało
powstawania odpadów komunalnych ilościowo i jakościowo istotnych, a ilość wytwarzanych odpadów zwiększy
się  proporcjonalnie  do wzrostu  liczby  użytkowników.  Na  jakość  gleb  wpłynąć  może  intensywniejszy  ruch
komunikacyjny nie  tylko  w fazie  realizacji  kierunków Studium,  co i  użytkowania  tego rejonu.  Projektowane
zagospodarowanie terenu opracowania nie wpłynie znacząco na jakość zasobów środowiska naturalnego. Brak
tu  jest  surowców  mineralnych.  Wykorzystywanym  dobrem  natury  będzie  głównie  woda.  Gleba  zostanie
przekształcona – utwardzona i zajęta zabudową. Oddziaływania terenów objętych zmianami zagospodarowania
na  środowisko  będą należeć  zarówno  do bezpośrednich,  chwilowych,  czy  krótkotrwałych  jak  i  stałych,  ale
zawsze o zasięgu jedynie lokalnym. 

Oddziaływanie na klimat (w tym emisja hałasu i pól elektromagnetycznych)
Prognozuje  się,  że  minimalne  podwyższenie  temperatury  powietrza  na  skutek  emisji  ciepła

antropogenicznego,  pochodzącego  ze  spalania  paliw  i  przyrostu  powierzchni  sztucznych  powodujących

URZĄD MIASTA LUBLIN
DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU

WYDZIAŁ PLANOWANIA
60

II 
W

YŁO
ŻE

NIE
 D

O W
GLĄ

DU P
UBLI

CZN
EG

O O
D 21

 M
ARCA 20

18
 R

. D
O 23

 K
W

IE
TN

IA
 20

18
 R

.



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA LUBLIN

podwyższenie  temperatury  radiacyjnej  podłoża  w  tym  rejonie  będzie  praktycznie  niezauważalne,
a skumulowane z oddziaływaniem terenów sąsiednich również będzie niewielkie. 

Użytkowanie nowych terenów zabudowanych wiązać się będzie z dodatkową emisją hałasu, a z nim
związane są wibracje, mogące oddziaływać niekorzystnie zarówno na ludzi,  jak i  na budynki w najbliższym
otoczeniu.  Nie  prognozuje  się  wzrostu  uciążliwości  hałasowej  od  istniejącej  linii  kolejowej.  Studium  nie
wprowadza też nowych funkcji dających podstawy do prognozowania przekroczeń dopuszczalnych poziomów
pól  elektromagnetycznych  w  środowisku.  Od  istniejącej  linii  elektromagnetycznej  obowiązują  strefy
ograniczonego użytkowania.  Pozytywnie na klimat oddziaływać będą fragmenty zielone przestrzeni (głównie
liniowe  elementy  ESOCH oddziałujące  pozytywnie  na  przewietrzanie  terenu).  Oddziaływania  planowanego
przeznaczenia terenu na szeroko pojęty klimat będą miały zarówno bezpośredni, okresowy i lokalny charakter.

Oddziaływanie na krajobraz
Największe  oddziaływania  widokowe  będą  skutkiem  dopuszczenia  zabudowy  w  skrajnie  wschodni

fragment rejonu (głównie, najbardziej ingerujących w krajobraz obiektów terenów aktywności gospodarczej –
przemysłowych, składów, baz, magazynów i budynków usługowych) który zachował dość otwarty charakter.
Około 70% powierzchni terenu jest  już silnie przekształcona, więc Studium jedynie akceptuje stan zastany.
Pozytywnym w tym względzie kierunkiem Studium będzie pozostawienie  zieleni  Parku Akademickiego oraz
zakaz zabudowy ESOCH i wzmocnienie tkanki zielonej w jego obrębie. 

Oddziaływanie na zabytki i dobra materialne
Ochrona i eksponowanie dziedzictwa narodowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej oraz innych

obiektów o znaczeniu kulturowym w rejonie II wyraża się poprzez:
- obiekty i obszary zabytkowe ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków, w tym w szczególności wpisane do Rejestru
Zabytków Województwa Lubelskiego, tj.: 
• zespół dworsko-parkowy na Węglinie (A/849) przy al. Kraśnickiej,
• cmentarz parafialny rzymsko-katolicki (A/942) przy ul. Bełżyckiej,
- stanowiska archeologiczne,
- główne aleje miejskie wzdłuż al. Kraśnickiej i ul. Głębokiej.

Rejon ten, poza ośmioma stanowiskami archeologicznymi nie posiada w swych granicach obszarów
i obiektów  będących  przedmiotem  zainteresowania  konserwatorskiego,  a  jego  nowe  zagospodarowanie
bezpośrednio lub pośrednio przyczyni się do wzbogacenia dóbr materialnych i zaspokojenia wielorakich potrzeb
ludzkich.

REJON URBANISTYCZNY III – PÓŁNOCNY

Oddziaływanie na zdrowie i życie ludzi
Bezpośredni,  ale  krótkotrwały  lub  chwilowy  charakter,  może  mieć  uciążliwość  akustyczna  związana

z fazą realizacji kierunków Studium (hałas emitowany będzie podczas pracy niezbędnych maszyn i urządzeń) -
głównie  rozbudowy  i  budowy  obiektów  na  poszczególnych  działkach  mieszkaniowo-usługowych  Również
zwiększenie intensywności usług i dogęszczenie zabudowy mieszkaniowej wiązać się będzie z generującym
hałas zwiększonym ruchem mieszkańców i klientów. Nie prognozuje się jednak istotnych przekroczeń norm
hałasu  drogowego w najbliższym otoczeniu  rejonu urbanistycznego III.  Studium nie  wprowadza tu  nowych
urządzeń,  czy  obiektów  emitujących  promieniowanie  elektromagnetyczne  wymagających  stosowania  stref
ochronnych i  pogarszające higienę radiacyjną oraz terenów, na których możliwa byłaby realizacja zakładów
o zwiększonym, czy też dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii produkcyjnej. Potencjalną przyczyną awarii
mogą  być  incydenty  drogowe  i  wypadki  typowe  dla  placu  budowy.  Na  terenach  objętych  zmianami
zagospodarowania  nie  występują  również  tereny  górnicze,  czy  zagrożone  osuwaniem  się  mas  ziemnych,
a tereny  narażone  na  niebezpieczeństwo  powodzi  zajmują  tylko  niewielkie  powierzchnie.  Ponadto  tereny
powodziowe, podobnie jak tereny o spadkach powyżej 15% są wyłączone z nowej zabudowy. Proponowane
kierunki  zagospodarowania  terenu  nie  powinny  zatem  wprowadzić  dodatkowych,  istotnych  zagrożeń  dla
zdrowia  i życia  ludzi,  pod  warunkiem  bezwzględnego  wyegzekwowania  wszystkich  zapisów  ochronnych.
Stałym,  pozytywnym  oddziaływaniem  zapisów  Studium  będzie  poprawa  jakości  życia  poprzez  stworzenie
przestrzeni o nowym standardzie zagospodarowania.  Negatywnym dla ludności  terenów sąsiednich (w tym
poza rejonem III) będzie zabudowa części terenu byłego poligonu, służącego obecnie jako miejsce rekreacji
codziennej (spacery, wyprowadzanie zwierząt domowych itp.). Z drugiej strony, uporządkowanie tego terenu
powinno poprawić bezpieczeństwo osób korzystających z tych przestrzeni.  Krótkoterminowy wpływ na ludzi
może  mieć  faza  realizacji  Studium,  a  pozostałe  oddziaływania  będą  miały  głównie  bezpośredni  (ale  też
i pośredni),  pozytywny  i  stały  charakter  o  lokalnym  zasięgu.  Oddziaływania  o  charakterze  chwilowym
i negatywnym  związane  będą  z  sytuacjami  awaryjnymi.  Wprowadzona  po  etapie  wyłożenia  do   wglądu
publicznego  projektu  Studium  zieleń  izolująca  pomiędzy  nowo  wyznaczonymi  terenami  zabudowy
wielorodzinnej/usługowej  jednej ze wschodnich płaszczyzn byłego poligonu, a zrealizowaną zabudową  ulic
Melomanów i Operowej będzie minimalnie pozytywnym krokiem w kierunku oczekiwań lokalnej ludności.

Oddziaływanie na florę, faunę i różnorodność biologiczną
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Obszary stanowiące ostoje bioróżnorodności na analizowanym obszarze rejonu III stanowią:
- tereny zieleni o charakterze publicznym położone w:
• dolinie rzeki Czechówki,
• suchych dolinach (pomiędzy osiedlami na Czechowie), w rejonie ul. Poligonowej – „Park Górki Czechowskie”

oraz na Bursakach,
• rejonie ul. J. Mackiewicza (Park Lemszczyzna);
- tereny lasu na Górkach Czechowskich w rejonie ul. Północnej,
-  tereny  ogrodów  działkowych  w  rejonie  ul.  Dłotlice  (R.O.D.  „Bursaki”),  ul.  I.  Kosmowskiej  (R.O.D.  „I.
Kosmowskiej”), ul. Choiny i ul. A. Zelwerowicza, ul. Bursaki (w tym R.O.D. „Lemszczyzna”).

 Najistotniejszym oddziaływaniem na florę i faunę tego rejonu będzie nie tyle zabudowa skrajnie północnych,
przygranicznych terenów otwartych, co dopuszczenie zabudowy na płaskich zachodnich i północnych terenach
obszaru  byłego  poligonu  (Górek  Czechowskich).  Teren  ponad  100  ha  obecnie  pokryty  jest  zielenią
nieurządzoną  (niska  i  średnia)  stanowiącą  ostoje  wielu  gatunków  zwierząt  i  bogactwo  gatunkowe  roślin.
Wykonane  ostatnimi  czasy  inwentaryzacje  przyrodnicze  wykazały,  że  bogactwo  gatunkowe  (szczególnie
gatunków  cennych  i  chronionych)  nie  jest  jednak  tak  duże,  jak  przed  laty,  kiedy  to  fragmenty  Górek
Czechowskich  typowano  do  objęcia  ochroną  w  postaci  rezerwatu,  czy  użytku  ekologicznego.  Zabudowa
płaszczyznowych części tego rejonu spowoduje mimo wszystko utratę naturalnego rezerwuaru roślin i zwierząt,
co  będzie  negatywnym  oddziaływaniem dla  świata  przyrody.  Przypuszczalne  pozostawienie  obszaru  dolin
(stanowiących składowa ESOCHu) w postaci  parku towarzyszącego osiedlom mieszkaniowym też znacznie
zuboży skład gatunkowy występujący tu obecnie. Poza tym już na etapie realizacji dojdzie do bezpośredniej
utraty siedlisk i płoszenia zwierząt. Zieleń urządzona jedynie częściowo zrekompensuje utraty zieleni, która jest
cenna  nie  tylko  pod  kątem  przyrodniczym.  W  stosunku  do  przedstawianego  do  I  uzgodnień  i  opinii
projektu Studium (po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i ponownej analizie
problemu) wycofano  projektowaną  zabudowę mieszkaniową  z  2  południowo-wschodnich  płaszczyzn
Górek Czechowskich, proponując na terenach tych i pozostałej zieleni parkowej (zajmującej rozgałęziony
wąwóz byłego poligonu) utworzenie Zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Górki Czechowskie”, który
(poprzez  panujące  w nim zasady zagospodarowania  i  użytkowania) miałby  przyczynić  się  do zachowania
pozostałości  wartości  przyrodniczych  oraz  krajobrazowych  tego  terenu.  Dodać  tu  można,  że  obecnie
prezentowane w Studium na terenie Górek Czechowskich tereny do możliwej zabudowy pokrywają się
z terenami przewidzianymi do zabudowy (mieszkaniowej, usługowej i sportowo-rekreacyjnej) w obecnie
obowiązującym dla tego terenu miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Teren lasu (który
obecnie z powodu prac drogowych jest minimalnie okrojony) w Studium pozostaje nienaruszony. Pozostałe
zmiany  fragmentów  zielonych  w  obrębie  przedmiotowego  rejonu  nie  będą  istotne.  Zmiana  północno-
wschodnich terenów otwartych na zabudowane utrudnią dotychczasową migrację zwierzyny, płoszenie nastąpi
też na etapie realizacji kierunków Studium. Po etapie składania uwag do projektu Studium na terenie zabudowy
mieszkaniowo-usługowej w obrębie Górek Czechowskich wprowadzono pas zieleni, oddzielającej tereny już
zrealizowanej zabudowy  przy ul.Melomanów i Operowej od terenów na zachód od nich, uruchomionych pod
potencjalne  zainwestowanie  w  ocenianych  tu  kierunkach  zagospodarowania.  Będzie  to  miało   minimalnie
pozytywny wpływ na stan bioróżnorodności. 

Oddziaływanie na system przyrodniczy
Obecnie, w granicach rejonu urbanistycznego III istnieje obecnie ponad 100 ha, zwarty, przyrodniczo

cenny (jak na realia miasta) otwarty teren, stanowiący swoisty mikrowęzeł przyrodniczego systemu miasta. To
powierzchniowo duży, jak na miasto teren migracji, ale przede wszystkim bytowania wielu gatunków i siedlisk
obszar,  który  Studium  planuje  zdegradować  do  funkcji  mieszkaniowej  (ok.40%  powierzchni  tego  terenu)
i towarzyszącej  jej  zieleni  dolinnej  (prawdopodobnie  w  dużej  mierze  jako  zieleń  urządzona  –  osiedlowa,
parkowa,  z  dopuszczeniem  funkcji  rekreacyjno-sportowej).  ESOCH  zostanie  tu  zachowany,  podobnie  jak
w pozostałym obszarze miasta w postaci doliny i fragmentu lasu zachowanego w całości. Dodatkowo funkcja
komunikacyjna  może  zostać  ograniczona  wygrodzeniami  terenów  sportowych,  które  mogą  pojawić  się
w obrębie zieleni urządzonej. W ekologiczny system obszarów chronionych zostały wciągnięte też pozostałe
suche doliny rejonu i inne dotychczasowe osiedlowe tereny zielone. Negatywnym, stałym kierunkiem Studium
będzie więc zabudowa otwartej  przestrzeni (lokalnego mikrowęzła ekologicznego) pomiędzy ul.  Poligonową,
Północną, Kosmowską i Koncertową, a Zelwerowicza. 

Oddziaływanie na wody
Studium  wprowadza  szereg  zapisów  (przytaczanych  w  innych  częściach  Prognozy)  chroniących

hydrosferę (w tym stacje wodociągową „Bursaki”), stanowiących wystarczające zabezpieczenie wód tego terenu
przed wzrostem ilości zanieczyszczeń i należących do bezpośrednich, stałych, pozytywnych ustaleń Studium.
Do negatywnych oddziaływań zaliczyć można z pewnością ograniczenie infiltracji wód opadowych do gruntu,
z uwagi na zabudowę dużych, dotychczas otwartych przestrzeni. W granicach tego rejonu nie przewiduje się
wytwarzania agresywnych ścieków przemysłowych, ani też lokowania uciążliwych usług, więc oddziaływanie na
system wód nie powinno należeć do znacząco negatywnych. Nieprzewidziane, chwilowe zanieczyszczenia wód
podziemnych  i  powierzchniowych  mogą  być  wynikiem  wypadków  i  sytuacji  awaryjnych.  Oddziaływania  te
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charakteryzowane są zatem,  jako zarówno bezpośrednie,  jak  i  pośrednie,  skumulowane z oddziaływaniem
terenów sąsiednich, o różnym rozmieszczeniu czasowym, ale zawsze o lokalnej skali.

Oddziaływanie na powietrze
Z uwagi na proekologiczne zapisy Studium przytaczane w innych częściach Prognozy, nie prognozuje

się  w  tej  materii  oddziaływań  znacząco  negatywnych.  Przewidywane  jest  jednak  minimalne  zwiększenie
rozmiarów  emisji  zanieczyszczeń  (oddziaływanie  bezpośrednie,  długoterminowe),  wiążące  się  z
wprowadzeniem nowej  zabudowy  i  dróg  oraz  wzrostem natężenia  ruchu  samochodowego  (emisja  spalin).
Chwilowe lub krótkoterminowe negatywne oddziaływania  (np.  wzrost  zapylenia)  mogą też wystąpić  w fazie
realizacji  dopuszczonych  w  Studium  kierunków  zagospodarowania  terenu.  Pozytywnym,  bezpośrednim,
długoterminowym  oddziaływaniem  skutkować  będzie  pozostawienie  terenów  zielonych  w  obrębie  ESOCH.
Będzie to zatem oddziaływanie bezpośrednie i średnioterminowe, jak też i chwilowe lub krótkoterminowe,
czasem skumulowane (z falami powietrza napływającego z innych powierzchni miasta) ale należące do
mało  szkodliwych  (lokalnych).  Dopuszczenie  w  dotychczasowej  strefie  przemysłu  po  obu  stronach
ul.E.Wojtasa  usług,  może  (przy  ich  dominacji)  wygenerować  mniejsze  niż  przemysł  uciążliwości  i
negatywne oddziaływanie.

Oddziaływanie na powierzchnię ziemi, gleby i zasoby naturalne
W  tym  komponencie  teren  byłego  poligonu  wojskowego  odznaczać  się  będzie  największym

oddziaływaniem,  gdyż  przestrzenie  te  nie  były  nigdy  wcześniej  zabudowane  i  stanowią  wewnątrz  miejską
enklawę o otwartym charakterze. Zajęcie terenów przez nową zabudowę, utwardzenie terenu i związane z tym
ograniczenie infiltracji  dotyczyć też będzie północnej części rejonu. Do ochrony powierzchni glebowej przed
znacząco  negatywnymi  zmianami  jakościowymi  pośrednio  przyczyni  się  to,  że  Studium  zakłada  pełne
uzbrojenie terenu w sieci inżynieryjne, a także inne zapisy ochronne pedosfery zawarte w Studium. Na jakość
gleb  wpłynąć  może  intensywniejszy  ruch  komunikacyjny,  głównie  w  fazie  realizacji  ustaleń  Studium.
Projektowane zagospodarowanie terenu opracowania nie wpłynie na jakość zasobów środowiska naturalnego -
brak  jest  tu  surowców mineralnych.  Gleba  zostanie  przekształcona  –  utwardzona  i  zajęta  pod  zabudowę.
Oddziaływania  terenów  objętych  zmianami  zagospodarowania  na  środowisko  będą  należeć  zarówno
do bezpośrednich, chwilowych, czy krótkotrwałych jak i stałych, o zasięgu jedynie lokalnym.  Do pozytywnych
oddziaływań  zaliczyć  trzeba  rezygnacje  po  etapie  wyłożenia  projektu  Studium  do  wglądu  publicznego  i
składania uwag, z  terenu   aktywności gospodarczej w rejonie planowanych przedłużeń ulic ul. Nasutowskiej
i ul. F. Stefczyka i z dopuszczenia usług sportu na Górkach Czechowskich.

Oddziaływanie na klimat (w tym emisja hałasu i pól elektromagnetycznych)
Prognozuje  się,  że  minimalne  podwyższenie  temperatury  powietrza  na  skutek  emisji  ciepła

antropogenicznego pochodzącego ze spalania paliw i przyrostu powierzchni sztucznych (szczególnie terenów
aktywności  gospodarczej  w  północno-wschodniej  części  terenu  i  nowych  terenów  mieszkaniowych  całego
rejonu), powodujących podwyższenie temperatury radiacyjnej podłoża, będzie niezauważalne. 

Na terenie  opracowania głównym źródłem hałasu  stałego będzie  ruch  komunikacyjny.  Zwiększona,
chwilowa  czy  krótkotrwała  emisja  hałasu  nastąpi  też  na  etapie  budowy  nowych  obiektów  mieszkaniowo-
usługowych oraz wszelkiej infrastruktury. 

Studium nie  wprowadza  też  funkcji  i  urządzeń  dających  podstawy  do  prognozowania  przekroczeń
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. 

Zmiany zagospodarowania tego rejonu – głównie częściowej zabudowy terenu Górek Czechowskich
w pewnym  stopniu  przyczynią  się  do  zmian  topoklimatu,  tj.  przewietrzania  tej  części  miasta.  Poprzez
wprowadzenie nowych obiektów kubaturowych funkcja ta zostanie ograniczona – spływ świeższego powietrza
z terenów wyniesionych  wyżej  (rejony  północne)  ku  dolinie  rzeki  Czechówki  następować będzie  wąwozem
pozostawionym w postaci zieleni towarzyszącej nowemu osiedlu.

Oddziaływania  planowanego  przeznaczenia  terenu  na szeroko  pojęty  klimat  będą  miały  zarówno
bezpośredni, lokalny i okresowy, jak i stały charakter.

Oddziaływanie na krajobraz
Podobnie  jak  w  innych  rejonach  urbanistycznych,  tu  również  dojdzie  do  zmian.  Szczególnie

w przygranicznych, północnych jego terenach, w których to Studium wprowadza na zasadzie kontynuacji tereny
aktywności gospodarczej i usług (w tym obiekt wielkopowierzchniowy – Ikea) na terenach dotychczas rolnych,
co będzie tym większym oddziaływaniem w sferze oddziaływań wizualnych. Duży wpływ na krajobraz będzie też
miało  wprowadzenie  na  płaskich  terenach  Górek  Czechowskich  terenów  zabudowanych  (głównie
mieszkaniowych).  Pozytywnym  w  odbiorze  wizualnym,  nowo  zabudowywanych  w  przyszłości  terenów
środkowo-wschodniej części byłego poligonu, będzie wprowadzony po etapie rozpatrywania uwag pas zieleni
oddzielającej  zrealizowaną  już  zabudowę  (usługowo-mieszkaniowa  powyżej  Ronda  Kilara)  od  nowo
zaproponowanej na terenie Górek Czechowskich. Po wyłożeniu projektu Studium zrezygnowano też z zapisów
dotyczących terenu usług sportu w obrębie Górek Czechowskich. Dotychczas były poligon wojskowy stanowił
obszerny  jak  na  miasto,  zwarty  teren  zieleni  nieurządzonej  niskiej  i  średniej  z  pojedynczymi  drzewami  i
fragmentem zalesionym przy południowej granicy rejonu, zapisany w pamięci mieszkańców. 

Pozytywnym dla fizjonomii krajobrazu będzie zachowanie jako tereny zielone suchych dolin, terenów
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ogrodów działkowych, czy lasu na południu Górek Czechowskich.
Oddziaływania  widokowe  będą  skutkiem  zarówno  przeorganizowania  zagospodarowania,  jak

i  umieszczenia zupełnie nowych obiektów kubaturowych,  co pomimo ograniczenia działań do skali  lokalnej
(mikroskali)  będzie,  z uwagi  na otwartość i  usytuowanie  terenu (wyniesienie części  niezabudowanej),  dość
istotną  zmianą  w  przestrzeni.  Charakter  oddziaływań  zaliczyć  można  do  bezpośrednich  i  pośrednich,
długotrwałych lub nawet stałych o różnym charakterze wpływu na krajobraz. Mogą one należeć do oddziaływań
skumulowanych  (z  oddziaływaniami  zagospodarowania  bliskiego  sąsiedztwa,  tworzącego  jeden  ciąg
widokowy).

Oddziaływanie na zabytki i dobra materialne
Tak jak w innych rejonach miasta ochroną konserwatorską objęte są tu: obiekty i obszary zabytkowe

ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków, stanowiska archeologiczne i aleja w systemie głównych alei miejskich
wzdłuż al. Spółdzielczości Pracy. Pozytywną w kwestii zaspokojenia potrzeb ludzkich odpowiedzią jest w miarę
możliwości,  częściowe  uwzględnienie  zintensyfikowania  zabudowy  (mieszkaniowej  lub  usługowej),  czy  jej
wycofanie, na rzecz bardziej potrzebnych funkcji w innych częściach rejonu.

Rejon  planistyczny  III  nie  jest  zlokalizowany  w  cennej  pod  względem  zainteresowań  służb
konserwatorskich  części  Lublina,  a  zapisy  Studium  służą  ogólnemu  rozwojowi  fragmentu  miasta,  a  więc
wzbogaceniu dóbr materialnych przy wykorzystaniu już istniejących. Głównymi zmianami będzie wprowadzenie
dużych terenów aktywności gospodarczej na zachód od ul. Spółdzielczości Pracy (nowe usługi i miejsca pracy)
i terenów mieszkaniowych z towarzyszącymi im usługami na tereny byłego poligonu wojskowego, co z jednej
strony dostarczy nowych miejsc mieszkalnych,  ale kosztem rozległych miejsc rekreacji  codziennej (spacery
okolicznych mieszkańców i zwierząt domowych).

REJON URBANISTYCZNY IV – WSCHODNI

Oddziaływanie na zdrowie i życie ludzi
Bezpośredni,  ale  krótkotrwały  lub  chwilowy  charakter,  może  mieć  uciążliwość  akustyczna  związana

z zarówno z fazą realizacji, jak i eksploatacji ustaleń Studium (bezpośrednie sąsiedztwo linii kolejowej i terenów
mieszkaniowo-usługowych,  powierzchnie ograniczające wysokość zabudowy i obiektów naturalnych w rejonie
lotniska, czy ruchliwych ulic jak np. al.W.Witosa). Uciążliwości zapachowe od oczyszczalni ścieków Hajdów nie
powinny być odczuwalne w wytypowanych tu terenach zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Ponadto w celu
bezpieczeństwa,  od  istniejącego  gazociągu  wysokoprężnego  i  linii  elektromagnetycznej  obowiązują  strefy
ograniczonego użytkowania. Obecnie stosowane w spopielarniach towarzyszących cmentarzom technologie (tu
dopuszczona  dla  cmentarza  przy  ul.Jarmarcznej)  pozwalają  przypuszczać,  że  nie  wystąpi  bezpośrednie,
znacząco negatywne oddziaływanie na zdrowie i życie ludzi (ani też pośrednie przez zanieczyszczenie wód, czy
gruntu  tego  rejonu).  Stałym,  pozytywnym  oddziaływaniem  ustaleń  Studium  będzie  poprawa  jakości  życia
poprzez stworzenie przestrzeni o nowym standardzie zagospodarowania. Na terenie tym nie występują tereny
górnicze, czy zagrożone osuwaniem się mas ziemnych, a tereny szczególnego zagrożenia powodzią, podobnie
jak  tereny  o  spadkach  powyżej  15%,  są  wyłączone  z  zabudowy.  Pozostałe  oddziaływania  będą  również
analogiczne do oddziaływań w tej sferze w poprzednio omówionych rejonach.

Oddziaływanie na florę, faunę i różnorodność biologiczną
 Świat przyrody w granicy tego rejonu to:

- rzeka Bystrzyca oraz ciek na Zadębiu,
-  tereny  zieleni  nadrzecznej  i  łąkowej  położone  w  dolinie  rzeki  Bystrzycy  oraz  cieku  na  Zadębiu  (w  tym
wskazane  do  ochrony  zespół  przyrodniczo-krajorazowy  „Skarpa  Jakubowicka”,  użytek  ekologiczny
„Derkaczowe Łąki”, „Zadębie”),
-  tereny  zieleni  o  charakterze  publicznym  położone  w  suchych  dolinach,  uchodzących  do  doliny  rzecznej
Bystrzycy na Zadębiu, Trześniowie, Łysakowie i Jakubowicach Murowanych (w tym wskazane do ochrony –
zespół  przyrodniczo-krajobrazowy:  „Skarpa  Jakubowicka”,  „Dolina  Trześniowska”,  „Dolina  Jakubowicka”,
„Jakubowice Murowane”, Łysaków”) z do doliny rzeki Czerniejówki,  „Park Tatary” w rejonie ul. Gospodarczej
(pomiędzy ul. Łęczyńską/ ul. Maszynową a ul. Gospodarczą),
- tereny przestrzeni otwartych na Zadębiu, Trześniowie, Jakubowicach Murowanych, Łysakowie, Pliszczynie
(wchodzące w skład Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Ciemięgi” oraz wskazane do ochrony – zespół
przyrodniczo-krajobrazowy: „Skarpa Jakubowicka”, „Dolina Trześniowska”, „Dolina Jakubowicka”, „Jakubowice
Murowane”, Łysaków”),
- tereny ogrodów działkowych w rejonie: ul. Zadębie (R.O.D. „Pionier”).

Ten rejon planistyczny ma dwojaki charakter. Jego środkowa i południowa część stanowi mało wartościową
pod względem przyrodniczym strefę przemysłową, którą to Studium poszerza wypełniając okalające obszary
(aż  po  wschodnie  granice  miasta)  terenami  aktywności  gospodarczej.  Północna  część  IV  rejonu
urbanistycznego zachowała walory przyrodniczo krajobrazowe, dlatego Studium proponuje objąć ją formami
ochrony  przyrody  (użytki  ekologiczne:  „Derkaczowe  Łąki”  i  „Zadębie”,  zespoły  przyrodniczo-krajobrazowe:
„Dolina Trześniowska”, „Jakubowice Murowane” i „Łysaków”, co jest znacząco pozytywnym kierunkiem polityki
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przestrzennej miasta. Po ponownej analizie zapisów Studium i wydanych na etapie I uzgodnień i opiniowania
Studium pism instytucji (tu RDOŚ) proponowany tu pierwotnie rezerwat przyrody „Skarpa Jakubowicka” został
zamieniony na projektowany zespół przyrodniczo-krajorazowy (który dodatkowo miałby tam pełnić rolę swoistej
otulinowej strefy ochronnej dla ostoi Natura 2000). Ponadto ustanowiono tu 4 pomniki przyrody. Obszary zielone
to  także  tereny  cmentarzy,  grzebowisko  (cmentarz)  zwierząt  czy  tereny  usług  sportu.  Dodatkowo  Studium
pozostawia też w wielu przypadkach wolne od zabudowy tereny rolne, stanowiące niejako strefy buforowe dla
wytypowanych cennych również przyrodniczo obszarów chronionych.

Realizacja małych elektrowni wodnych na istniejących i projektowanych stopniach wodnych na
rzece Bystrzycy mogą przyczynić się do zakłócenia  rytmu życia ichtiofauny i  nie do końca spełniać
założenia  „Programu  ochrony  i  rozwoju  zasobów  wodnych  województwa  lubelskiego  w  zakresie
udrażniania rzek dla ryb dwuśrodowiskowych”. W celu minimalizowania negatywnych oddziaływań trzeba
na etapie realizacji zaopatrzyć nowo powstałe budowle hydrotechniczne w prawidłowo zaprojektowane
urządzenia służące do migracji ryb (pamiętając przy tym, by rozkład prędkości wody zmieniał się w granicach
od  najwyższych  dopuszczalnych  prędkości  wody  2,00  m/sek,  do  najniższych,  tj.  0,40  m/s,  umożliwiając
wędrówkę zarówno rybom dwuśrodowiskowym - o ile występują, jak i słabo pływającym lokalnym gatunkom
ryb). Oddziaływania te charakteryzowane są zatem, jako lokalne, zarówno bezpośrednie jak i pośrednie,
skumulowane z oddziaływaniem terenów sąsiednich, o różnym rozmieszczeniu czasowym.

Szczególnie  w  przypadku  obszarów  obecnie  niezabudowanych  realizacja  kierunków  Studium  (faza
budowy)  może  skutkować  oddziaływaniem negatywnym,  bezpośrednim,  chwilowym,  czy  krótkoterminowym
w postaci  płoszenia  drobnych  zwierząt.  Zapisy Studium,  w  przypadku  ich  pełnego wdrożenia,  nie  powinny
stworzyć (poza wymienionymi powyżej),  bezpośrednich, znaczących zagrożeń, zarówno dla flory jak i  fauny
opisywanego terenu.

Oddziaływanie na system przyrodniczy
Pozytywnym krokiem jest  też zostawienie nie tylko doliny rzecznej,  ale i  dużych terenów otwartych

w północnej i północno-wschodniej części rejonu, częściowo zajętych przez obszary chronione prawnie (Użytek
ekologiczny  „Derkaczowe  Łąki”  i  Zespół  przyrodniczo-krajobrazowy  „Dolina  Trześniowska”,  Zespół
przyrodniczo-krajobrazowy „Jakubowice  Murowane”,  Zespół  przyrodniczo-kjrajobrazowy „Łysaków”  i  „Skarpa
Jakubowicka”, Użytek ekologicznych „Zadębie”) wolnych od zabudowy. W rejonie tym zabudowę w dużej mierze
ograniczono tylko do już istniejącej, poszerzając ją jedynie o wąskie pasy stanowiące kontynuacje zabudowy
istniejącej. 

Oddziaływanie na wody
Poprzez  ochronne  zapisy  Studium,  ograniczone  zostaną  potencjalne,  znaczące  oddziaływania  na

hydrosferę. W granicach obszaru znajdują się studnie głębinowe ujęcia Felin, dla których wyznaczone maja być
strefy ochronne. W projekcie Studium uwzględniono również lokalizacje i oddziaływanie oraz związane z tym
ustalenia  ochronne  dla  cmentarza  przy  ul.Jarmarcznej,  oczyszczalni  ścieków  Hajdów,  punktu  zlewnego
nieczystości  ciekłych  przy  ul.Azaliowej  i  Regionalnej  Instalacji  Przetwarzania  Odpadów Komunalnych  przy
ul.Matalurgicznej.  Umiarkowane,  negatywne  oddziaływanie  dotyczyć  będzie  ograniczenia  infiltracji
ewentualnych sytuacji awaryjnych. 

Oddziaływanie na powietrze
Pozytywnym aspektem oddziaływania na powietrze w tym rejonie jest występowanie terenów zielonych

chronionych  ustawowo.  W projekcie  Studium uwzględniono  lokalizacje  i  oddziaływanie  istotnych  dla  stanu
powietrza obiektów jak np.: ciepłowniczej „Megatem EC-Lublin”.Negatywne oddziaływania kierunków Studium
w tym rejonie będą analogiczne do oddziaływań na powietrze w poprzednio omówionych rejonach. 

Oddziaływanie na powierzchnię ziemi, gleby i zasoby naturalne
Pozytywne  oddziaływanie  na  powierzchnie  terenu  tego  rejonu  będzie  skutkiem  objęcia  części  rejonu

Ekologicznym Systemem Obszarów Chronionych (chronionym przed nową zabudową) i obszarami ustawowej
ochrony  prawnej.  Pozostałe  oddziaływania  będą  podobne  do  oddziaływań  w  dotychczasowo  omówionych
rejonach.  Po wyłożeniu Studium do wglądu publicznego negatywnym dla podłoża jest wprowadzenie terenu
usług: kampus Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji (przy ul. Projektowej), kryta pływalnia z funkcjami Domu
Kultury i Amfiteatru (przy ul. Odlewniczej) i zintegrowany park przemysłowy „Centrum Inteligentnego Przemysłu
w  Lublinie”.  Pozytywnym  jest  rezygnacja  z  osiedla  „Kolonia  Biskupie”  (tereny  zabudowy  jednorodzinnej  /
usługowej w rejonie ul. S. Banacha i ul. Felin).

Oddziaływanie na klimat (w tym emisja hałasu i pól elektromagnetycznych)
W tym rejonie również prognozuje się, że minimalne podwyższenie temperatury powietrza na skutek

emisji  ciepła  antropogenicznego,  pochodzącego  ze  spalania  paliw  i  przyrostu  powierzchni  sztucznych
powodujących  podwyższenie  temperatury  radiacyjnej  podłoża,  będzie  niezauważalne.  Zmiany
zagospodarowania tego rejonu w pewnym stopniu przyczynią się do zmian topoklimatu tj. przewietrzania tej
części miasta. Głównym źródłem hałasu stałego będzie ruch komunikacyjny oraz tymczasowy hałas na etapie
budowy.  Studium  nie  wprowadza  funkcji  i  urządzeń  dających  podstawy  do  prognozowania  przekroczeń
dopuszczalnych  poziomów  pól  elektromagnetycznych  w  środowisku.  Oddziaływania  planowanego
przeznaczenia terenu na szeroko pojęty klimat będą miały zarówno bezpośredni, lokalny i okresowy, jak i stały
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charakter.

Oddziaływanie na krajobraz
Projekt przestrzenny w obecnie prezentowanym wariancie w sposób istotny przyczyni się do zmiany

walorów wizualnych tego rejonu planistycznego, głównie z uwagi na zabudowę dotychczas otwartych terenów
rolnych południowo-wschodniej części rejonu. Dużą część obszaru zajmie dogęszczenie funkcji przemysłowo-
produkcyjnej (gospodarczej), która sama w sobie związana jest z wielkoobszarowymi obiektami magazynowo-
handlowymi  lub  produkcyjnymi  i  towarzyszącymi  im  placami  składowymi,  manewrowymi  i  parkingowymi.
Pozytywnym posunięciem jest zostawienie dużych terenów otwartych w północnej i północno-wschodniej części
rejonu, częściowo zajętych przez dolinę rzeki Bystrzycy i częściowo otoczonych polami i obszarów chronionych
prawnie (Użytek ekologiczny „Derkaczowe Łąki”  i  Zespół  przyrodniczo-krajobrazowy „Dolina Trześniowska”,
Zespół  przyrodniczo-krajobrazowy  „Jakubowice  Murowane”,  Zespół  przyrodniczo-krajobrazowy  „Łysaków”
i „Skarpa Jakubowicka”, Użytek ekologiczny „Zadębie”) wolnych od zabudowy. W rejonie tym zabudowę w dużej
mierze  ograniczono tylko do  już istniejącej,  poszerzając ją  jedynie  o  wąskie  pasy stanowiące kontynuacje
zabudowy  istniejącej.  Poprzez  dualizm  tego  rejonu,  również  oddziaływanie  na  krajobraz  będzie  zarówno
pozytywne, jak i negatywne.

Oddziaływanie na zabytki i dobra materialne
Ochrona i eksponowanie dziedzictwa narodowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej oraz innych

obiektów o znaczeniu kulturowym (stanowiących o historycznej przeszłości i współczesnej tożsamości miasta)
odbywać się będzie przez:
- obiekty i obszary zabytkowe ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków, w szczególności wpisanych do Rejestru
Zabytków Województwa  Lubelskiego,  tj.:  zespół  dworsko-parkowy  „Felin”  (A/967)  przy  ul.  Doświadczalnej,
budynek tzw. „Czerwona Karczma” (A/268) przy ul. Turystycznej,
- stanowiska archeologiczne,
- aleja w systemie głównych alei miejskich wzdłuż ul. Droga Męczenników Majdanka.

Obszar  objęty  opracowaniem nie  jest  zlokalizowany  w  cennej  pod  względem zainteresowań  służb
konserwatorskich części Lublina, choć istnieją w jego granicach obiekty chronione.

Oceniając dobro materialne jako  wszystkie środki,  które mogą być wykorzystane, bezpośrednio lub
pośrednio, do zaspokojenia potrzeb ludzkich stwierdzić należy jednoznacznie, że zapisy projektu Studium służą
ogólnemu rozwojowi tego fragmentu miasta, a więc wzbogaceniu dóbr materialnych przy wykorzystaniu już
istniejących (przez np. dogęszczenie i rozbudowę istniejących terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej w
tym np. kampusu Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji czy krytej pływalni z funkcjami Domu Kultury i Amfiteatru
i znaczących  terenów aktywności  gospodarczej  z  potrzebną  infrastrukturą,  pośrednio  przez  dostępność  do
usług, potencjalne nowe miejsca pracy itp.).

Będą to w przewadze pośrednie (ale też i bezpośrednie), pozytywne oddziaływania długotrwałe i stałe
o lokalnej skali.

REJON URBANISTYCZNY V – PÓŁNOCNO-ZACHODNI

Oddziaływanie na zdrowie i życie ludzi
Oddziaływania  na  ludzi  nowych  kierunków  zagospodarowania  tego  rejonu  nie  będą  odbiegać  od

oddziaływań w pozostałych,  północnych rejonach urbanistycznych Lublina. Tu również nie występują tereny
górnicze, czy zagrożone osuwaniem się mas ziemnych, a tereny szczególnego zagrożenia powodzią, podobnie
jak tereny o spadkach powyżej 15%, są wyłączone z zabudowy.  Nowa zabudowa z zachowanymi terenami
zieleni (lasy, ogród botaniczny, zieleń cmentarna, zieleń dolinna) przyniesie oddziaływania zarówno pozytywne,
długoterminowe  i  stałe  ponieważ  nastąpi  poprawa  jakości  życia  poprzez  stworzenie  przestrzeni  o  nowym
standardzie zagospodarowania, ale i negatywne bezpośrednie, krótkotrwałe i stałe związane z uciążliwościami
akustycznymi, emisjami do powietrza i przekształceniami powierzchniowej warstwy gleby terenów dotychczas
niezabudowanych.  Obecnie  stosowane  w  spopielarniach  towarzyszących  cmentarzom  technologie  (jak
dopuszczone  tu  na  Sławinie)  pozwalają  twierdzić,  że  nie  wystąpi  bezpośrednie,  znacząco  negatywne
oddziaływanie na zdrowie i życie ludzi (ani też pośrednie przez zanieczyszczenie wód, czy gruntu tego terenu).

Po etapie składania uwag do projektu Studium zrezygnowano z grzebowiska (cmentarza) zwierząt i
dopuszczonych tam usług w rejonie   projektowanego cmentarza  przy  ul.Bohaterów Września,  modyfikując
jednocześnie zieleń publiczną w jego sąsiedztwie,  co jest  krokiem pozytywnym dla świadomości ludzi  tam
mieszkających.

     Oddziaływanie na florę, faunę i różnorodność biologiczną
Różnorodność biologiczna skupia się w następujących elementach środowiska biotycznego:

- rzeka Czechówka wraz ze zbiornikiem wody otwartej (zbiornikiem retencyjnym),
- tereny zieleni o charakterze publicznym położone w:
• dolinie rzecznej Czechówki i w uchodzących do niej suchych dolinach,
• w sąsiedztwie cmentarza komunalnego na Sławinie;
- tereny zieleni urządzonej (parkowej) na terenie cmentarza komunalnego na Sławinie,
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- tereny lasu na Dzbeninie w rejonie cmentarza komunalnego na Sławinie,
- tereny przestrzeni otwartych na Sławinie (w rejonie lasu Dębówka),
- tereny ogrodów działkowych w rejonie: ul. Zbożowej (R.O.D. „Czechowicza”), ul. Sławinkowska (R.O.D. „Plon”,
ROD „Zgoda”), ul. Dzbenin,
- Ogród Botaniczny UMCS przy ul. Sławinkowskiej.

Najcenniejszym pod względem bioróżnorodności fragmentem przestrzeni w tym rejonie urbanistycznym (ale
i w skali miasta) jest ze względu na swą specyfikę funkcjonalną Ogród Botaniczny UMCS wraz z fragmentem
rzeki  Czechówki.  Ponadto  w  rejonie  tym  8  drzew objętych  jest  rangą  pomnika  przyrody.  W celu  ochrony
powierzchni biologicznie czynnej Studium wprowadza zieleń cmentarną, zachowuje istniejące na północy lasy
(wprowadzając teren zieleni publicznej w jego sąsiedztwie) oraz zieleń dolinną – wąwozową. Poza tym Studium
zachowuje ogrody działkowe i tereny biologicznie czynne towarzyszące usługom oświaty. Zabudowane zostaną
najmniej  cenne pod względem różnorodności  biologicznej  tereny otwarte,  co będzie  ze względu na ubytek
miejsc  bytowania  i  żerowania  gatunków  typowych  dla  pól  otwartych  oddziaływaniem  umiarkowanie
negatywnym, bezpośrednim i stałym. Podobnie jak w innych rejonach, realizacja małych elektrowni wodnych
na  istniejących  i  projektowanych  stopniach  wodnych  na  rzece  Bystrzycy mogą  przyczynić  się  do
zakłócenia  rytmu życia  ichtiofauny  i  nie  do  końca  spełniać  założenia  „Programu  ochrony  i  rozwoju
zasobów wodnych województwa lubelskiego w zakresie udrażniania rzek dla ryb dwuśrodowiskowych”,
dlatego  w  celu  ograniczenia  negatywnych  oddziaływań trzeba  na  etapie  realizacji  wyposażyć  nowo
powstałe budowle hydrotechniczne we wspomagające urządzenia służące do migracji ryb na tarło. 

Pozytywnym  krokiem  po  wyłożeniu  do  wglądu  publicznego  projektu  Studium  jest  zmodyfikowanie
obszaru „Parku Tatary” w rejonie ul. Gospodarczej (pomiędzy ul. Łęczyńską/ ul. Maszynową a ul. Gospodarczą)
i Ogrodu Jordanowskiego nad Bystrzycą.

Oddziaływania te charakteryzowane są zatem, jako lokalne, zarówno bezpośrednie jak i pośrednie,
skumulowane z oddziaływaniem terenów sąsiednich, o różnym rozmieszczeniu czasowym.

Oddziaływanie na system przyrodniczy
Poprzez wytyczenie terenów zieleni  cmentarnej,  publicznej i  lasu,  dotychczas funkcjonujący system

przyrodniczy miasta zostanie wzmocniony. Poza tym w celu zachowania ciągłości ESOCH włączono w niego
obszary ogródków działkowych, usług oświaty i wszystkich terenów dolinnych. Negatywnym, stałym zapisem
Studium będzie zabudowa otwartej przestrzeni przygranicznych terenów miasta.

Oddziaływanie na wody
Studium  poprzez  zapisy  ochronne,  przytaczane  wcześniej  (w  tym  regulacje  gospodarki  wodno-

ściekowej), wpłynął pozytywnie na stan wód tego rejonu. Największe zmiany, z uwagi na zabudowę dużych,
dotychczas otwartych przestrzeni dotyczyć będą ograniczenia infiltracji wód opadowych do gruntu. W rejonie
tym nie przewiduje się wytwarzania agresywnych ścieków przemysłowych, ani też lokalizacji uciążliwych usług.
Pozytywnym dla stanu wód będzie wycofanie na etapie rozpatrywania uwag po wyłożeniu projektu Studium do
wglądu publicznego z terenu grzebowiska (cmentarza) dla zwierząt na Sławinie wraz terenami usługowymi. Od
cmentarzy utworzone zostaną sanitarne strefy ochronne (Dla cmentarzy obowiązują strefy ochrony sanitarnej
według przepisów odrębnych, w szczególności dopuszcza się prowadzenie procesów inwestycyjnych w tych
strefach pod warunkiem zapewnienia zaopatrzenia w wodę z sieci wodociągowej i zachowania odpowiedniej
funkcji  obiektów  budowlanych.).   Nieprzewidziane  chwilowe  zanieczyszczenie  wód  podziemnych  i
powierzchniowych mogą być wynikiem wypadków i sytuacji awaryjnych. Oddziaływania te charakteryzowane są
zatem,  jako zarówno bezpośrednie  jak i  pośrednie,  skumulowane z oddziaływaniem terenów sąsiednich,  o
różnym rozmieszczeniu czasowym i lokalnej skali.  Potencjalny zbiornik retencyjno-infiltracyjny w celu odbioru
wód opadowych ze zlewni rejonu i odtworzenie pobliskiego cieku spod Konopnicy, a także przede wszystkim
zbiornik retencyjny u zbiegu al. Solidarności i ul.Sikorskiego niezbędny do odwodnienia powstającego węzła
komunikacyjnego nie  powinny wpłynąć  stale,  znacząco negatywnie  na stan (w tym elementy biologiczne  i
fizykochemiczne)  JCW  podziemnych  i  powierzchniowych.  Incydentalne  zanieczyszczenia  wód  mogą  mieć
miejsce w fazie realizacji  i  należeć będzie do oddziaływań chwilowych, tymczasowych i  lokalnych. Studium
wprowadza podstawowe ochronne rozwiązanie planistyczne jakim jest regulacja gospodarki wodno-ściekowej
terenu.  By nie uniemożliwić dotychczasowego rytmu życia ichtiofauny (szczególnie tej,  której  dotyczy
„Program ochrony i rozwoju zasobów wodnych województwa lubelskiego w zakresie udrażniania rzek dla
ryb  dwuśrodowiskowych”)  należy  na  etapie  realizacji  Studium  zastosować  budowle  rzeczne  lub
urządzenia mające za zadanie umożliwić rybom w okresie tarła wędrówkę wzdłuż rzeki. 

Obecnie  brak  jest  badań dotyczących  parametrów przenikania  w podłożu  związków pochodzących
z rozkładu zwłok (ludzkich i zwierzęcych). Wg Mapy hydrologicznej Polski cmentarz komunalny położony jest
na  obszarze  o  wysokim  stopniu  podatności  na  zanieczyszczenia,  gdzie  czas  dotarcia  zanieczyszczeń
z powierzchni ziemi do warstwy wodonośnej zawiera się w przedziale 5-25 lat, jednak badania w piezometrach
funkcjonującego już w innym rejonie  cmentarza  komunalnego nie  wykazały  istotnych zanieczyszczeń  wód
podziemnych. Na dzień dzisiejszy nie znany jest i trudny do przewidzenia czas i jednoznaczne stwierdzenie,
czy związki te dotrą do zwierciadła wód podziemnych jako toksyczne substancje niebezpieczne (np. jad trupi),
czy już w formie pierwiastków biofilnych (tlen, wodór, węgiel, azot). Położenie na linii spływu wód podziemnych
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obecnych piezometrów funkcjonującego w innym rejonie cmentarza nie przekłada się na jakość ujmowanych
wód podziemnych (badania ich wykazały wysoką jakość - I klasy czystości, a także niska wartość utlenialności,
małą ilość ogólnego węgla organicznego, wysoka zawartość tlenu, niska zawartość substancji  organicznej).
W celu  jednoznacznego  określenia  oddziaływania  planowanego  poszerzenia  cmentarza  wymagane  jest
prowadzenie prac monitoringowych (wg zaleceń wymienionych na końcu Prognozy dokumentów źródłowych)
i m.in.  rozlokowania na linii  spływu wód podziemnych większej  ilości  piezometrów,  a także nadzór i  opinia
specjalisty (geologa, chemika, toksykologa) odnośnie ich wyników. Trudnością będzie fakt, że na chwile obecną
w polskim i europejskim prawie nie określono, jakie stężenia tych związków w wodzie do picia są toksyczne dla
człowieka (aminokwasów i amin biogennych nie ma wymienionych w Rozporządzeniu MŚ z dnia 23 lipca 2008
r., w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych). Na dzień dzisiejszy należy podkreślić, że
”pojawienie się trwałego i postępującego w czasie skażenia wód podziemnych aminami biogennymi w rejonie
cmentarza komunalnego można uznać za możliwe, ale mało prawdopodobne.” Ponadto dodać trzeba, że wody,
przed podaniem do spożycia podlegają procesom uzdatniania, co eliminuje możliwość zatrucia, a faktycznym
obecnym  zagrożeniem  dla  przedmiotowego  ujęcia  wody  są  zbiorniki  gromadzące  ścieki  (szamba)  na
nieskanalizowanych i niezwodociągowanych posesjach. 

Oddziaływanie na powietrze
Tak jak w pozostałych północnych rejonach Lublina przewidywane jest jednak minimalne zwiększenie

rozmiarów  emisji  zanieczyszczeń  (oddziaływanie  bezpośrednie,  długoterminowe),  wiążące  się
z wprowadzeniem nowej zabudowy i dróg je obsługujących oraz wzrostem natężenia ruchu samochodowego
(emisja  spalin).  Chwilowe  lub  krótkoterminowe  negatywne  oddziaływania  (np.  wzrost  zapylenia)  mogą  też
wystąpić w fazie realizacji dopuszczonych w Studium kierunków zagospodarowania terenu. Zapisy ochronne
Studium zalicza się  do oddziaływań pozytywnych.  Pozytywne,  bezpośrednie  długoterminowe oddziaływanie
będzie  związane z  terenami  zielonymi  rejonu  (lasy,  ogród  botaniczny,  zieleń  osiedlowa,  cmentarna,  zieleń
dolinna – ESOCH). Na etapie Studium trudno jest oceniać faktyczne oddziaływania potencjalnych obiektów,
gdyż nie znane są rozwiązania  techniczne i  technologiczne, które  mogą być zastosowane w potencjalnym
obiekcie spopielarni. Generalnie w piecach kremacyjnych wykorzystuje się przede wszystkim palniki gazowe.
Spaliny wytwarzane podczas procesu spalania prowadzone są do komory dopalania,  w której  dopalają się
substancje palne przy odpowiednio wysokiej temperaturze i równoczesnej kontroli składu atmosfery za pomocą
np. sondy tlenowej. Zawartość tlenu utrzymywana jest na poziomie niezbędnym dla optymalnego spopielenia.
Spaliny  utrzymują  się  w  labiryncie  komory  dopalania  i  kanałów  ciągowych  przez  okres  wymagany  dla
całkowitego spalenia wszystkich szkodliwych substancji organicznych. Piece mogą być wyposażone w kominy
usytuowane  tuż  obok  pieca  (takie  rozwiązanie  sytuacyjne  jest  najbardziej  odpowiednie  ze  względu  na
przygotowanie budowlane), lub w murowaną trasę kanałową, która w dodatku umożliwia łatwiejsze podłączenie
wymiennika do wykorzystania ciepła odlotowego energii cieplnej dostarczanej dodatkowo dla zagwarantowania
ekologicznego użytkowania urządzenia kremacyjnego. Ciepło, wytwarzane podczas procesu kremacji podlega
odzyskowi. W pierwszej fazie spalania następuje akumulacja ciepła w wymienniku zainstalowanym w sklepieniu
komory  spalania,  zaś  w fazie  drugiej  ciepło  powraca  w postaci  podgrzanego powietrza,  które  przyspiesza
spalanie. Z tego też powodu palnik komory spalania wykorzystywany jest najczęściej tylko do podgrzewania
pieca do temperatury roboczej  (750–1000ºC).  Oddziaływanie takiego obiektu i  tej  funkcji  nie  powinno więc
znacząco negatywnie oddziaływać na stan powietrza.

Oddziaływanie na powierzchnie ziemi, gleby i zasoby naturalne
Podobnie jak w innych, zlokalizowanych w północnej części Lublina rejonach urbanistycznych, tu również

nastąpi  duży  ubytek  terenów  otwartych,  które  zostaną  przeznaczone  pod  zabudowę.  Pozytywnym  dla
powierzchni  ziemi  (w  tym  ukształtowania  terenu)  jest  pozostawienie  dolin  rzecznych  i  suchych  dolin
w dotychczasowym  użytkowaniu  i  wytypowanie  nowych  terenów  zielonych.  Ponadto  Studium  wprowadza
szereg zapisów chroniących pedosferę i hydrosferę, co bezpośrednio i pośrednio skutkować się pozytywnym
oddziaływaniem. 

Po etapie składania uwag do projektu Studium zrezygnowano z grzebowiska (cmentarza) zwierząt i
dopuszczonych tam usług (spopielarni) w rejonie  projektowanego cmentarza przy ul. Bohaterów Września,
modyfikując jednocześnie zieleń publiczną w jego sąsiedztwie, co jest krokiem pozytywnym np. dla podłoża.
Pozytywnym  w  skutkach  jest  wprowadzenie  po  etapie  składania  uwag   terenów  zabudowy
jednorodzinnej/usługowej zamiast zabudowy usługowej w rejonie ul.Poligonowej i  Dębina oraz zmniejszenie
intensywności zabudowy  na północ od przedłużenia ul.Zelwerowicza. Negatywnym jest natomiast zwiększenie
intensywności  zabudowy  i  rezygnacji  z  usług sportu  na  rzecz  zabudowy jednorodzinnej  w bezpośrednim
sąsiedztwie Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych na północ od ul.Zelworowicza.

Oddziaływanie na klimat (w tym emisja hałasu i pól elektromagnetycznych)
Tu podobnie jak w pozostałych, północnych rejonach Lublina prognozuje się minimalne podwyższenie

temperatury powietrza na skutek emisji ciepła antropogenicznego, pochodzącego ze spalania paliw i przyrostu
powierzchni sztucznych. Zmiany zagospodarowania tego rejonu w pewnym stopniu przyczynią się do zmian
topoklimatu (przewietrzania tej części miasta), a głównym źródłem hałasu stałego będzie ruch komunikacyjny
oraz tymczasowy hałas na etapie budowy.  Studium nie wprowadza funkcji  i  urządzeń wytwarzających pola
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elektromagnetyczne. Oddziaływania planowanego przeznaczenia terenu na szeroko pojęty klimat będą miały
zarówno bezpośredni, lokalny i okresowy, jak i stały charakter.

Oddziaływanie na krajobraz
Projekt  Studium  w  obecnie  prezentowanej  formie  w  sposób  istotny  przyczyni  się  do  zmian  w

krajobrazie,  ponieważ  obecnie  ponad  połowa  rejonu  stanowi  przestrzeń  otwartą  z  zabudową  zgrupowaną
wzdłuż  istniejących  dróg,  która  zostaje  w  nim  przeznaczona  pod  zabudowę  wielorodzinną  (w południowo-
wschodniej części rejonu, jako kontynuacji ‘osiedla Botanik’, zabudowy w rejonie ul. Poligonowej i Willowej),
usługową (w północno-wschodniej części rejonu), zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (w pasie zachodnim
rejonu)  i jednorodzinną  o  niskiej  intensywności  na  obrzeżach  miasta.  Pozytywny  wpływ  dla  walorów
krajobrazowych będzie miało pozostawienie zieleni leśnej, terenu ogrodu botanicznego, zieleni dolinnej (jako
ESOCH) oraz wprowadzenie potencjalnej zieleni cmentarnej (przy północnej granicy miasta).

Oddziaływanie na zabytki i dobra materialne
Na zabytki rejonu V składają się:

-  obiekty i  obszary zabytkowe ujęte  w Gminnej  Ewidencji  Zabytków,  w szczególności  wpisane do Rejestru
Zabytków Województwa Lubelskiego, tj.:

• Dworek Kościuszków w parku (ogrodzie botanicznym) na Sławinku (A/127) przy al. Warszawskiej,
• wille z otaczającym drzewostanem (A/930, A/957) przy al. Warszawskiej,

- stanowiska archeologiczne,
- aleja w systemie głównych alei miejskich wzdłuż al. Warszawskiej.

Obszar objęty opracowaniem, poza trzema stanowiskami archeologicznymi, kilkoma obiektami i dwoma
obszarami  z  gminnej  ewidencji  zabytków  nie  zawiera  obszarów  i  obiektów  będących  przedmiotem
zainteresowania konserwatorskiego, a jego nowe zagospodarowanie bezpośrednio lub pośrednio przyczyni się
do wzbogacenia dóbr materialnych i zaspokojenia różnorakich potrzeb ludzkich.

REJON URBANISTYCZNY VI – POŁUDNIOWO-WSCHODNI

Oddziaływanie na zdrowie i życie ludzi
Bezpośredni,  ale  krótkotrwały  lub  chwilowy  charakter,  może  mieć  uciążliwość  akustyczna  związana

z zarówno z  fazą  zagospodarowania  jak  i  użytkowania  terenu  według nowych  wskazań Studium.  Obecnie
stosowane w spopielarniach towarzyszących cmentarzom technologie (jak np. dopuszczona dla cmentarza przy
ul.Głuskiej)  pozwalają  przypuszczać,  że  nie  wystąpi  bezpośrednie,  znacząco  negatywne  oddziaływanie  na
zdrowie i życie ludzi (ani też pośrednie przez zanieczyszczenie wód, czy gruntu tego rejonu). W rejonie tym nie
występują tereny górnicze, czy zagrożone osuwaniem się mas ziemnych, a tereny szczególnego zagrożenia
powodzią (tak jak te o spadkach powyżej 15%) są wyłączone z zabudowy. Stałym, pozytywnym oddziaływaniem
Studium będzie poprawa jakości życia poprzez stworzenie przestrzeni o nowym standardzie zagospodarowania
i pozostawienie w formie zieleni terenów najcenniejszych przyrodniczo. Pozostałe oddziaływania będą spójne
z oddziaływaniami w tej sferze w poprzednio omówionych rejonach.

Oddziaływanie na florę, faunę i różnorodność biologiczną
Flora i fauna rejonu VI skupia się w obrębie:

- rzeki Bystrzyca oraz rzeki Czerniejówka wraz ze zbiornikami wody otwartej (stawy rybne) w Abramowicach
Prywatnych, Głusku i Dominowie,
-  terenu zieleni  nadrzecznej i  łąkowej  w dolinie rzecznej  Bystrzycy oraz Czerniejówki,  w tym wskazany do
ochrony – Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Majdan Wrotkowski”,
- terenu zieleni o charakterze publicznym położonych w:
• dolinie Bystrzycy i Czerniejówki – Park Bronowice, Park w Głusku, Park Wyzwolenia (przy ul. Sokolniki), Park
Nadrzeczny   /Bronowice/ wraz z Ogrodem Jordanowskim nad Bystrzycą, Park w Głusku, Park Wyzwolenia
(przy ul. Sokolniki), Park Nadrzeczny /Wrotków/,
• w suchych dolinach uchodzących do doliny Bystrzycy i Czerniejówki – Park Abramowice, Park Felin;
- terenu przestrzeni otwartych w Abramowicach Prywatnych, Abramowicach Kościelnych, Głusku, Dominowie
i Wólce Abramowickiej,
- tereny zieleni urządzonej związanej z wypoczynkowymi i  rekreacyjnymi potrzebami społeczeństwa (w tym
ogrody  działkowe)  w  rejonie:  ul.  Osmolickiej,  planowanej  trasy  obwodowej  w  Wólce  Abramowickiej  oraz
ul. Wilczej.
-  terenu  ogrodów  działkowych  w  rejonie:  ul.  Osmolickiej  (w  tym  R.O.D.  „Dąbrowa”,  R.O.D.  „Przyjaźń”),
planowanej trasy obwodowej (ogrody działkowe w Wólce Abramowickiej) oraz ul. Wyzwolenia (R.O.D. „Maki”).

Najcenniejsze pod względem przyrodniczym tereny zostały pozostawione pod różne formy zieleni (w tym
tereny chronione). Ochroną pomnikową objęto też 4 drzewa, a kilka alei drzew wytypowano do zachowania.
W rejonie  tym  Studium  pozostawia  również  najwięcej  terenów  otwartych  (rolnych)  mogących  stanowić
potencjalne  miejsce  bytowania,  żerowania  i  migrowania  gatunków,  co  jest  długoterminowym,  pozytywnym
kierunkiem  zagospodarowania  przestrzennego.  Pod  zabudowę  wyznacza  się  tereny  przylegające  do  już
zurbanizowanych, głównie na ich południowych krańcach. Nastąpi tu ubytek powierzchni biologicznie czynnej,
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ale z uwagi na to, że jest to tkanka miejska, już częściowo przekształcona, nie będzie to znacząco negatywne
dla  bioróżnorodności  rejonu  VI.  Szczególnie  w  przypadku  obszarów  obecnie  niezabudowanych,  realizacja
ustaleń Studium (faza budowy) może skutkować oddziaływaniem negatywnym, bezpośrednim, chwilowym, czy
krótkoterminowym w postaci  płoszenia drobnych zwierząt  (głównie  awifauny i  innych gatunków związanych
z dolinami  rzek).  Nowe  kierunki  polityki  przestrzennej  Studium,  w  przypadku  ich  pełnego  wdrożenia,  nie
powinny stworzyć (poza wymienionymi powyżej) bezpośrednich, znaczących zagrożeń, zarówno dla flory jak
i fauny opisywanego terenu. Zrzut spiętrzonej wody w wyniku działania małej elektrowni wodnej powoduje
burzliwy ruch za elektrownią i zwiększenie ilości rozpuszczonego tlenu. Jest to działanie korzystne, bo zmianie
ulegają zachodzące w wodzie procesy fizyko-chemiczne, zapewniając większą bioróżnorodność w okolicach
zbiornika i w nim samym. Realizacja zbiorników wodnych, czy małych elektrowni wodnych na istniejących
i projektowanych stopniach wodnych na rzece Bystrzycy nie jest jednak w pełni spójna z „Programem
ochrony  i  rozwoju  zasobów wodnych  województwa lubelskiego w zakresie  udrażniania  rzek  dla  ryb
dwuśrodowiskowych”, dlatego konieczne jest zastosowanie technicznych środków (urządzenia służące
do migracji ryb) ograniczających to negatywne oddziaływanie. By zbiorniki zaporowe były jak najmniej
szkodliwe  dla  środowiska,  stosuje  się  zabiegi  ekotechnologiczne,  jak  np.  stopnie  wodne  i  progi
(odpowiednio  skonstruowane  przepławki  na  stopniach  wodnych  zapobiegające  uszkodzeniom
osobników) ułatwiające migrację ryb. Z ubytkiem powierzchni biologicznie czynnej po rozpatrzeniu uwag
do projektu  Studium,  spotkamy  się  w  miejscu  ograniczenia  przebiegu  zasięgu  ESOCH do  obszaru
zespołu  przyrodniczo-krajobrazowego  Majdan  Wrotkowski.  Oddziaływania  te  charakteryzowane  są
zatem, jako lokalne,  zarówno bezpośrednie jak i pośrednie, skumulowane z oddziaływaniem terenów
sąsiednich, o różnym rozmieszczeniu czasowym.

Oddziaływanie na system przyrodniczy
W rejonie urbanistycznym VI występują takie elementy ekologicznego systemu obszarów chronionych

jak fragmenty doliny rzeki  Bystrzycy i  rzeki  Czerniejówki,  wraz z  odchodzącymi od nich suchymi  dolinami.
Przyrodniczy  system  miasta  zasilać  będą  ponadto  wszystkie  mniejsze  tereny  zieleni:  publicznej,  łąkowej,
cmentarnej  (Majdanek,  Abramowice),  zieleni  niskiej  na Majdanku,  czy  zieleni  towarzyszącej  terenom usług
oświaty, nauki oraz sportu i rekreacji, jak również ogrodu działkowego. Po etapie wyłożenia Studium do wglądu
publicznego miejscowo zawężono zachodni zasięg ESOCH do granic zespołu przyrodniczo-krajobrazowego.
Studium  zachowuje  przepustowość  tych  elementów  i  nie  wprowadza  funkcji  konfliktowych,  blokujących
drożność ekologiczną systemu.

 Oddziaływanie na wody
Poprzez  ochronne  zapisy  Studium  ograniczone  zostaną  potencjalne,  znaczące  oddziaływania  na

hydrosferę.  Od  ujęcia  -  studni  Wilczopole  ustalone  mają  zostać  strefy  ochronne  (podobnie  jak  już  są  od
istniejącego gazociągu i linii elektromagnetycznej). Umiarkowane, negatywne oddziaływanie dotyczyć będzie
ograniczenia infiltracji i ewentualnych  awarii. Oddziaływania te charakteryzowane są zatem, jako lokalne,
zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie, skumulowane z oddziaływaniem terenów sąsiednich, o różnym
rozmieszczeniu czasowym.

 Wydawałoby  się,  że  najistotniej  oddziałującym  terenem  jest  cmentarz  przy  ul.  Droga
Męczenników  Majdanka  położony  w  zlewni  rzeki  Czerniejówki,  prawobrzeżnego  dopływu  Bystrzycy
(przepływającej w odległości około 1 km od granicy cmentarza). Dopływ wód podziemnych do najbliżej
zlokalizowanego ujęcia  Dziesiąta  odbywa  się  koncentrycznie,  ze  wszystkich  kierunków –  również  z
kierunku północnego, wzdłuż doliny Czerniejówki, gdzie jest on wymuszony przez spadek zwierciadła
wody w kierunku centrum leja depresji. Zasięg obszaru spływu z tego kierunku do ujęcia może dochodzić
do ul. Krańcowej lub nawet nieco dalej. Wynika z tego, iż w zasilaniu ujęcia bierze udział również strefa
zwiększonej  wodoprzewodności,  dochodząca  od  wschodu  do  doliny  Czerniejówki,  na  północ  od
cmentarza.  Przechwytuje  ona  skrajnie  północny  fragment  strumienia  przepływu  spod  cmentarza
i  prowadzi  go  do  doliny  Czerniejówki.  Według  Dokumentacji  hydrologicznej  określającej  warunki
hydrologiczne w rejonie cmentarza komunalnego przy ul. Droga Mączników Majdanka w Lublinie (Lublin,
wrzesień 2009 r.), od strumienia wód podziemnych przepływających pod cmentarzem pochodzi ok. 20%
dopływu  do  ujęcia  Dziesiąta.  W 2015  roku  zostało  opracowane  Sprawozdanie  z  monitoringu  wód
podziemnych  w rejonie  cmentarza komunalnego przy ul.  Droga  Męczenników Majdanka  w Lublinie.
Badania jakości wód z wykonanych piezometrów charakteryzują się bardzo dobrą jakością zarówno pod
względem  fizykochemicznym  jak  i  bakteriologicznym.  Wykonanymi  wierceniami  stwierdzono
występowanie swobodnego zwierciadła wody na głębokości 28,5 m – 35 m. W wodzie nie stwierdzono
obecności jadu trupiego - kadaweryny.  Nie zauważono negatywnego wpływu cmentarza na jakość
wód podziemnych w jego  rejonie  i  na jakość  wód ujmowanych ujęciem Dziesiąta,  położonym
w dolinie Czerniejówki. Teren cmentarza położony w udokumentowanym zasięgu 25-letniego przepływu
wód podziemnych do ujęcia „Dziesiąta” z uwzględnieniem czasu przepływu pionowego,  w obszarach
powierzchni grzebalnych realizacja grobów, w których składa się trumny ze zwłokami będzie możliwa
jedynie po zapewnieniu alternatywnego źródła zasilania w wodę dla obszaru korzystającego z ujęcia
wody  „Dziesiąta”,  które  docelowo  zabezpieczy  niezawodne  działanie  miejskiego  systemu
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wodociągowego  i  bezpieczeństwo  zdrowotne  dostarczanej  wody.  Rozbudowa  pozostałych,
śródosiedlowych  cmentarzy  jest  praktycznie  (z  powodu  ograniczeń  terytorialnych)  niemożliwa  -  nie
prognozuje się więc nowych ich oddziaływań na środowisko.

Nie przewiduje się znacząco negatywnych oddziaływań cmentarza na JCWPd i  GZWP Nr 406 „Niecka
Lubelska”, gdyż średnia głębokość ujęć zbiornika GZWP to 85m i jest on posadowiony dużo głębiej niż warstwa
wodonośca tego rejonu. Również zwierciadło wody gruntowej tego terenu znajduje się na głębokości 28 – 32
m, czyli dużo większej niż  wymagane w.w. rozporządzeniem 2,5 m.  Grunty występujące ponad zwierciadłem
wody  podziemnej  to  spękane,  szczelinowe  osady górnej  kredy  i  paleocenu.  Są  to  utwory  bardzo  dobrze
przepuszczalne  dla  infiltrujących  wód  opadowych.  Litologicznie  są  to  osadowe  skały  węglanowe:  gezy,
wapienie, margle i opoki. Podstawowym budulcem tych skał jest węglan wapnia stanowiący min. 1/3 ich składu
petrograficznego.  Skały  węglanowe  (jako  podłoże,  którego  zgodnie  z  Rozporządzeniem  MGK  z  dnia  25
sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są  odpowiednie na cmentarze
przy lokalizacji cmentarza należy unikać) pokrywają nie tylko obszar proponowany do poszerzenia i nowych
cmentarzy,  ale  całą  Wyżynę  Lubelską  (podział  fizyczno-geograficzny),  czy  też  Nieckę  Lubelską  (podział
geologiczny),  dlatego  też  większość  cmentarzy  na  Lubelszczyźnie  pokrytych  kredą  lubelską  stoi  w  kolizji
z wytycznymi  lokalizacyjnymi  cmentarzy.  Wymogi  określone  w  powyższym  rozporządzeniu  nie  są  w  pełni
zachowane zarówno przez istniejący jak i projektowany cmentarz. Ponadto  zachowana zostanie wymagana
prawem (Rozporządzenie MGK z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem
sanitarnym są odpowiednie na cmentarze) 150 m strefa od zabudowań mieszkalnych, zakładów produkujących
żywność, zakładów żywienia zbiorowego, oraz zakładów przechowujących artykuły żywnościowe. Południowa
granica projektowanego cmentarza położona będzie w odległości ok. 300 m od domów mieszkalnych przy ul.
Wyzwolenia. Również odległość  od studzien,  źródeł i  strumieni służących do czerpania wody do picia i  na
potrzeby gospodarcze jest większa niż 150 m. Po rozbudowie cmentarza jego południowa granica znajdzie się
w odległości ok. 700 m od studni nr 3 komunalnego ujęcia wody Dziesiąta. Ustawodawca przewiduje,  że ta
odległość  nie powinna być  mniejsza niż 500 m (odległość granicy planowanego powiększenia cmentarza do
najbliższego  ujęcia  wody  wynosi  700  m).  Obecnie  brak  jest  badań  dotyczących  parametrów  przenikania
w podłożu związków pochodzących z rozkładu zwłok. Wg Mapy hydrologicznej Polski  cmentarz komunalny
położony  jest  na  obszarze  o  wysokim  stopniu  podatności  na  zanieczyszczenia,  gdzie  czas  dotarcia
zanieczyszczeń z powierzchni ziemi do warstwy wodonośnej zawiera się w przedziale 5-25 lat, jednak badania
w piezometrach funkcjonującego od 1976 r cmentarza komunalnego nie wykazały istotnych zanieczyszczeń
wód podziemnych.  W wykonanych  piezometrach,  w zakresie  przebadanych składników,  stwierdzono wodę
bardzo dobrej jakości (I klasa). Nie zauważono także negatywnego wpływu obecnie funkcjonującego cmentarza
na jakość wód ujmowanych na ujęciu Dziesiąta.

Na dzień dzisiejszy nie znany jest  i  trudny do przewidzenia czas i  jednoznaczne stwierdzenie,  czy
związki te dotrą do zwierciadła wód podziemnych jako toksyczne substancje niebezpieczne (np. jad trupi), czy
już w formie pierwiastków biofilnych (tlen, wodór, węgiel, azot).  Położenie na linii spływu wód podziemnych
obecnych  piezometrów  (funkcjonującego  cmentarza)  nie  przekłada  się  na  jakość  ujmowanych  wód
podziemnych (badania ich wykazały wysoką jakość - I klasy czystości, a także niska wartość utlenialności, małą
ilość ogólnego węgla organicznego, wysoka zawartość tlenu, niska zawartość substancji organicznej). W celu
jednoznacznego określenia oddziaływania planowanego poszerzenia cmentarza wymagane jest prowadzenie
prac  monitoringowych  (wg  zaleceń  wymienionych  na  końcu  Prognozy  dokumentów  źródłowych)  i  m.in.
rozlokowania na linii spływu wód podziemnych większej ilości piezometrów, a także nadzór i opinia specjalisty
(geologa, chemika, toksykologa) odnośnie ich wyników. Trudnością będzie fakt, że na chwile obecną w polskim
i europejskim prawie nie określono, jakie stężenia tych związków w wodzie do picia są toksyczne dla człowieka
(aminokwasów i  amin  biogennych  nie  ma  wymienionych  w  Rozporządzeniu  MŚ z  dnia  23  lipca  2008  r.,
w sprawie  kryteriów i  sposobu oceny stanu  wód podziemnych).  Na  dzień  dzisiejszy  należy  podkreślić,  że
”pojawienie się trwałego i postępującego w czasie skażenia wód podziemnych aminami biogennymi w rejonie
cmentarza komunalnego można uznać za możliwe, ale mało prawdopodobne”. Ponadto dodać trzeba, że wody,
przed podaniem do spożycia podlegają procesom uzdatniania, co eliminuje możliwość zatrucia, a faktycznym
obecnym zagrożeniem dla przedmiotowego ujęcia wody są zbiorniki gromadzące ścieki  (szamba) na
nieskanalizowanych  i  niezwodociągowanych  okolicznych  posesjach. Dokumentacja  geotechniczna  dla
rozpoznania  warunków  gruntowo-wodnych  potwierdzająca  możliwość  powiększenia  cmentarza  przy
ul.Głuskiej w Lublinie (Stec J., GEOWIERT - Lublin, 2015). Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko
mówi, że warunki gruntowo-wodne i morfologiczne są korzystne do rozbudowy cmentarza. W odległości 1,7 km
na północ znajduje się komunalne ujęcie wody „NADRZECZNA” a w odległości 3,2 m na północny-zachód
ujęcie wody dla browaru przy ul. Kunickiego. W tym kierunku aktualnie obserwuje się spływ wód podziemnych.
Zagrożenie  ze  strony  małego  cmentarza  w  Głusku  w  stosunku  do  cmentarza  na  Majdanku  jest
nieporównywalne.  Nieco bliżej  tj.  1,46  km na południe  znajduje  się  studnia  w Dominowie.  Pierwsze  dwie
studnie  ujęcia  komunalnego  dla  Lublina  „WILCZOPOLE”  są  w  odległości  2,16  i  2,78  km na  południowy-
wschód. Aktualnie spływ wody jest na północ, nie ma żadnego zagrożenia dla tego ujęcia. Przy nadmiemym
poborze wody i czerpaniu z zasobów statycznych przez ujęcie „WICZOPOLE” możliwe jest obniżenie wody w

URZĄD MIASTA LUBLIN
DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU

WYDZIAŁ PLANOWANIA
71

II 
W

YŁO
ŻE

NIE
 D

O W
GLĄ

DU P
UBLI

CZN
EG

O O
D 21

 M
ARCA 20

18
 R

. D
O 23

 K
W

IE
TN

IA
 20

18
 R

.



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA LUBLIN

rejonie  projektowanej  rozbudowy  cmentarza.  Zamknięcie  ujęcia  „NADRZECZNA”  może  powodować
podniesienie  się  poziomu  wody.  Ujęcia  wody  są  wrażliwe  w  szczególności  na  zanieczyszczenia
bakteriologiczne i ropopochodne. W wodzie powierzchniowej nie będzie tych zanieczyszczeń, gdyż cmentarz
jest praktycznie terenem zielonym, doraźnie tylko odwiedzanym przez większą ilość ludzi, a Wszelkie odpady
są zbierane,  następnie  utylizowane. Wodę powierzchniową rozsączy  się  na terenach zielonych,  z  dala  od
murowanych  grobowców.  Grobowce  powinny  być  wykonywane  przez  wyspecjalizowaną  firmę,  co
praktycznie  powinno  wykluczyć  rozchodzenie  się  zanieczyszczeń  bakteriologicznych.  Grunty
zwietrzelinowe są podatne na wysadziny i  pęcznienie. Wg „Instrukcji  badań podłoża, opracowanej w
1998r przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie oraz badań Instytutu Techniki Budowlanej
Instrukcja 296/ l 990” zwietrzelina gliniasta ze względu na wysoki Wskaźnik plastyczności należy do
gruntu średnio pęczniejącego. Projektowane alejki i drogi muszą mieć odpowiednio grubą podbudowę.
Rozsączanie wody opadowej np. przy pomocy studni możliwe jest w odległości min 10 m od grobowców.
Wskazane jest proste rozwiązanie tj. osadzenie na głębokości ca 2,5 - 3,0 m ppt. studni na min. 0,5 m
warstwie tłucznia i grysu, przykrytej od góry w celu zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami. W rejonie
studni  rozsączających  muszą  być  zaprojektowane  tereny  zielone.  Strefa  rozsączania  może  być
narażona na niewielkie rozpuszczanie i wymywanie skał. Pojedyncza studnia ustawiona na tłuczniu o
powierzchni  kilkunastu  m²  jest  w  stanie  rozsączyć  duże  ilości  wody.  Zaleca  się  aby  powierzchnia
rozsączania pojedynczej studni była stosunkowo wysoka lub wykonać studnie w grupie gdyż ze względu
na szczelinowatość występuje zróżnicowanie w rozsączaniu. Do obliczeń można przyjąć Współczynnik:
l0  –  20 m³/dobę/na 1 m² rozsączanej  powierzchni.  Poza cmentarzami przy ul.Droga Męczeenników
Majdanka i ul.Głuskiej (i ich powiększeniem) w Studium uwzględniono stacje wodociągową „Dziesiąta” i
„Zemborzycka”.

Oddziaływanie na powietrze
Pozytywnym aspektem oddziaływania na powietrze w tym rejonie jest występowanie terenów zielonych

chronionych ustawowo oraz innych terenów zielonych. Negatywne oddziaływania kierunków Studium w tym
rejonie będą analogiczne do oddziaływań na atmosferę w poprzednio omówionych rejonach urbanistycznych.
Prognozuje  się,  że  oddziaływanie  na  powietrze  potencjalnej  spopielarni  nie  będzie  znaczące,  co
poruszone zostało w opisie oddziaływań V i IX rejonu planistycznego. Ponadto w Studium uwzględniono
też strefę uciążliwości elektrociepłowni „EC Lublin Wrotków”.

Oddziaływanie na powierzchnie ziemi, gleby i zasoby naturalne
Pozytywne  oddziaływanie  na  powierzchnie  terenu  tego  rejonu  będzie  skutkiem  objęcia  części  rejonu

Ekologicznym  Systemem  Obszarów  Chronionych,  chronionym  przed  nową  zabudową  oraz  obszarami
ustawowej  ochrony  prawnej.  Pozostałe  oddziaływania  będą  podobne  do  oddziaływań  w  dotychczasowo
omówionych  rejonach.  Po  wyłożeniu  projektu  do  wglądu  publicznego  wprowadzono  tereny  zabudowy
wielorodzinnej  /  usługowej  przy  ul.  Przyjaźni,  E.  Romera,  ul.  Głuskiej  i  ul.  Parafialnej  oraz  minimalnie
przedłużono  pas  zabudowy  przy  ul.Przepiórczej.  Zrezygnowano  z  ul.  F.  Uhorczaka  (wraz  z  planowanym
przedłużeniem w kierunku  trasy obwodowej),  co z  racji  na ubytek powierzchni  biologicznie  czynnej  będzie
minimalnie negatywnym oddziaływaniem. 

Oddziaływanie na klimat (w tym emisja hałasu i pól elektromagnetycznych)

W tym rejonie również prognozuje się, że minimalne podwyższenie temperatury powietrza na skutek
emisji  ciepła  antropogenicznego,  pochodzącego  ze  spalania  paliw  i  przyrostu  powierzchni  sztucznych
powodujących  podwyższenie  temperatury  radiacyjnej  podłoża,  będzie  niezauważalne.  Zmiany
zagospodarowania tego rejonu w pewnym stopniu przyczynią się do zmian topoklimatu tj. przewietrzania tej
części  miasta.  Głównym źródłem hałasu  stałego  będzie  ruch  komunikacyjny  (głównie  Droga  Męczenników
Majdanka, sporadyczny hałas związany ze strefami nalotów Portu Lotniczego Lublin) oraz tymczasowy hałas na
etapie budowy. W obszarze tym na obecnych Mapach akustycznych miasta Lublin z 2012r. występuje obszar
przekroczeń  hałasu  kolejowego  LDWN.  Studium nie  wprowadza  funkcji  i  urządzeń  dających  podstawy  do
prognozowania  przekroczeń  dopuszczalnych  poziomów  pól  elektromagnetycznych  w  środowisku.
Oddziaływania planowanego przeznaczenia terenu na szeroko pojęty klimat będą miały zarówno bezpośredni,
lokalny i okresowy, jak i stały charakter.

Oddziaływanie na krajobraz
Studium  dogęściło  zabudowę  jeszcze  wolnych,  niewielkich  przestrzeni  przylegających  do  już

zurbanizowanych terenów, co będzie negatywnym, ale umiarkowanym oddziaływaniem na krajobraz. W rejonie
tym  pozostawia  się  stosunkowo  najwięcej  terenów  rolnych,  co  będzie  pozytywnym  oddziaływaniem  na
krajobraz.  Pozytywnie  na krajobraz działać będą również (tak jak w pozostałych rejonach urbanistycznych)
elementy  Ekologicznego  Systemu  Obszarów  Chronionych  oraz  wszystkie,  urozmaicające  go  niewielkie
przestrzenie zielone.  Oddziaływania widokowe będą skutkiem zarówno przeorganizowania zagospodarowania
jak  i  umieszczenia  zupełnie  nowych  obiektów  kubaturowych.  Charakter  oddziaływań  zaliczyć  można  do
bezpośrednich i pośrednich, długotrwałych lub nawet stałych o różnym charakterze wpływu na krajobraz. Mogą
one  należeć  do  oddziaływań  skumulowanych  (z  oddziaływaniami  zagospodarowania  bliskiego  sąsiedztwa,
tworzącego jeden ciąg widokowy).
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Oddziaływanie na zabytki i dobra materialne
Obiekty i obszary zabytkowe ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków, w tym w szczególności wpisane do

Rejestru Zabytków Województwa Lubelskiego, tj.:
•  teren  byłego  obozu  hitlerowskiego  na  Majdanku  wraz  z  zabudowaniami  poobozowymi,  pomnikiem Walki
i Męczeństwa oraz Mauzoleum (A/1029) przy ul. Droga Męcz. Majdanka,
• zespół przestrzenny dworsko-parkowy Abramowice (A/815) przy ul. Abramowickiej,
• Miejski Park Bronowicki (A/848) przy ul. Bronowickiej / ul. Fabrycznej,
• kościół parafialny pw. św. Jakuba Apostoła wraz zabytkowymi ruchomościami (A/50) przy ul. Głuskiej,
• budynek tzw. murowańca oraz otoczenia (A/277) przy ul. Głuskiej / ul. Nektarowej,
• cmentarz parafialny rzymsko-katolicki (A/949) przy ul. Głuskiej,

Ponadto ochronie podlegają: stanowiska archeologiczne, Pomnik Zagłady na Majdanku wraz ze strefą
ochronną i główne aleje miejskie wzdłuż ul.  Droga Męczenników Majdanka (wraz z przedpolem Cmentarza
Komunalnego na Majdanku), ul. W. Kunickiego, ul. Abramowicka. 

W rejonie tym zidentyfikowano ponad 20 stanowisk archeologicznych oraz obiekty i obszary w Gminnej
Ewidencji Zabytków (nie ujęte w rejestrze oraz w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków).  Kierunki Studium z nimi
związane wpłyną pozytywnie na ochronę dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

Oceniając dobro materialne jako  wszystkie środki,  które mogą być wykorzystane, bezpośrednio lub
pośrednio  do  zaspokojenia  potrzeb ludzkich,  stwierdzić  należy  jednoznacznie,  że  zapisy  Studium  służą
ogólnemu rozwojowi tego fragmentu miasta i zaspokajaniu wieloaspektowych potrzeb ludzkich. 

REJON URBANISTYCZNY VII – POŁUDNIOWY

Oddziaływanie na zdrowie i życie ludzi
Wprowadzenie niewielkich w skali miasta, a nawet rejonu terenów mieszkalnych w sąsiedztwie zieleni,

wpłynie pozytywnie na warunki  życia tamtejszej  ludności.  Duże tereny zielone (w tym chronione ustawowo
i planistycznie) oraz tereny wód będą, jako tereny rekreacji codziennej i weekendowej pozytywnie oddziaływać
na  ludność  nie  tylko  tego  rejonu,  ale  i  całego  miasta.  Wytyczne  te  będą  mieć  oddziaływanie  pozytywne,
długoterminowe  i  stałe,  ponieważ nastąpi  poprawa  jakości  życia  poprzez  stworzenie  przestrzeni  o  nowym
standardzie  zagospodarowania  z  towarzyszącą  zielenią  ogólnodostępną.  Bezpośredni,  ale  krótkotrwały  lub
chwilowy charakter, może mieć uciążliwość akustyczna związana z fazą realizacji wytycznych Studium (hałas
emitowany będzie podczas pracy niezbędnych maszyn i urządzeń), głównie w wyniku rozbudowy istniejących
terenów  mieszkaniowych,  jak  również  budowy  obiektów  w  rejonach  jeszcze  niezainwestowanych.  Nie
prognozuje się jednak istotnych przekroczeń norm hałasu drogowego w najbliższym otoczeniu głównych ulic
rejonu urbanistycznego, czy innego (np. przy zastosowaniu cichobieżnych agregatów poziom głośności całego
obiektu  hydrologicznego  nie  będzie  znaczący).  Studium  nie  wprowadza  nowych  urządzeń,  czy  obiektów
emitujących promieniowanie elektromagnetyczne wymagających stosowania stref ochronnych, czy generalnie
pogarszających stan higieny radiacyjnej rejonu. Studium nie wprowadza też terenów, na których możliwa byłaby
realizacja zakładów o zwiększonym, czy też dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii produkcyjnej. Obecnie
stosowane  w  spopielarniach  towarzyszących  cmentarzom  technologie  (tu  mogące  mieć  zastosowanie  w
związku z działalnością cmentarza przy ul.Pszczelej) pozwalają przypuszczać, że nie wystąpi bezpośrednie,
znacząco negatywne oddziaływanie na zdrowie i życie ludzi (ani też pośrednie przez zanieczyszczenie wód, czy
gruntu  tego  rejonu).  Tereny  narażone  na  niebezpieczeństwo  powodzi  są  wykluczone  z  zabudowy  i
przeznaczone pod zieleń, podobnie jak tereny o spadkach powyżej 15%. W rejonie tym nie występują również
tereny górnicze oraz zagrożone osuwaniem się  mas ziemnych,  a  projektowane kierunki  przeznaczenia  nie
powinny wprowadzić dodatkowych zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi.  Krótkotrwałym efektem wprowadzanych
zmian  będzie  również  wzrost  zatrudnienia  przy  pracach  budowlanych  i  innych  pośrednich  niezbędnych
czynnościach (np. wymagane przy budowie obiektów hydrologicznych  badaniach hydrologicznych potencjału
rzeki, zbiornika, opadów, analizy rodzaju podłoża, terenu budowy, klimatu, pozyskiwanie różnego typu zezwoleń
itd.).

Oddziaływanie na florę, faunę i różnorodność biologiczną
 Kluczowymi składowymi świata przyrody rejonu VII są:

- rzeka Bystrzyca wraz ze zbiornikiem wody otwartej – Zalewem Zemborzyckim,
-  tereny  zieleni  nadrzecznej  i  łąkowej  w  dolinie  rzecznej  Bystrzycy  (wchodzące  w  skład  Czerniejowskiego
Obszaru  Chronionego  Krajobrazu  oraz  wskazane  do  ochrony  –  użytek  ekologiczny:  „Wrotków”,  zespół
przyrodniczo-krajobrazowy „Uroczysko Krężnickie”),
- tereny zieleni o charakterze publicznym położone w:
- dolinie Bystrzycy – Park „Łąkowa”,
- w suchych dolinach uchodzących do doliny Bystrzycy,
- tereny przestrzeni otwartych w Zemborzycach Kościelnych, Zemborzycach Górnych, Majdanie Wrotkowskim
i w okolicach Starego Gaju,
- tereny lasów: Las Stary Gaj, Las Dąbrowa oraz Las Krężnicki (wchodzące w skład Czerniejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu oraz istniejące formy ochrony – rezerwat „Stasin” i wskazane do objęcia ochroną –
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zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Uroczysko Krężnickie”),
- tereny parku leśnego w Zemborzycach,
- tereny ogrodów działkowych pomiędzy ul. Krężnicką i terenami kolejowymi w Zemborzycach Górnych oraz
w rejonie  ul.  Janowskiej  i  Lasu  Stary  Gaj  (w tym R.O.D.  „Słonecznik”,  R.O.D.  „Stary  Gaj”,  R.O.D.  „Leśna
Polana”).

Rejon ten jest  najcenniejszym pod względem bioróżnorodności w skali  miasta, gdyż obejmuje nie tylko
dolinę rzeczną, ale również Zalew Zemborzycki i dwa duże obszary leśne (Stary Gaj, las w obrębie zalewu).
Ponadto jest to rejon objęty prawnymi formami ochrony tj. Czerniejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
i typowane:  użytek  ekologiczny  „Wrotków”  oraz  zespół  przyrodniczo-krajobrazowy  „Uroczysko  Krężnickie).
Potencjalna budowa zbiorników retencyjnych i infiltracyjnych wzbogaci bioróżnorodność tego terenu w gatunki
przybrzeżne oraz rośliny i zwierzęta wodne. Zwykle po zbudowaniu odpowiedniego obiektu hydrologicznego,
optymalne nawodnienie przyczynia się też do wzrostu wydajności najbliższych łąk. Wskutek realizacji małych
elektrowni  wodnych i  zbiorników retencyjno-infiltracyjnych na istniejących i  projektowanych stopniach
wodnych może też dojść do zakłócenia rytmu życia ichtiofauny spowodowanego realizacją Studium, co będzie
nie do końca spójne z „Programem ochrony i rozwoju zasobów wodnych województwa lubelskiego w zakresie
udrażniania rzek dla ryb dwuśrodowiskowych”. W celu ograniczenia ewentualnych utrudnień należy zastosować
rozwiązania minimalizujące, po wcześniejszej analizie uwarunkowań konstrukcyjnych przegród na ciekach, ich
lokalizacji,  parametrów eksploatacyjnych,  po  dokonaniu  oceny drożności  rzeki  w  danym przekroju  budowli
hydrotechnicznej  pod  kątem  warunków  dla  migracji  ryb  dwuśrodowiskowych.  Należy  ocenić  sprawność
przepławek i zastosować konstrukcje naśladujące warunki naturalne w rzekach. 

Rejon  ten  typuje  najmniej,  w skali  miasta,  nowych  terenów inwestycyjnych,  pozostawiając  tym samym
tereny otwarte – rolne,  co jest  dodatkowym atutem kierunków polityki  przestrzennej  miasta.  Oddziaływania
Studium w tym rejonie będą zaliczane głównie do pozytywnych, stałych bądź neutralnych i jedynie minimalnie
negatywnych.  Z uwagi  na peryferyjne usytuowanie rejonu i  wielość form przyrodniczych jest  to  najbardziej
proekologiczna część obszaru Studium. 

Oddziaływanie na system przyrodniczy
Teren rejonu VII praktycznie w całości leży w Ekologicznym Systemie Obszarów Chronionych, z którego

wyłączone  są  jedynie  skupiska  istniejących  terenów zabudowy  mieszkaniowej.  Studium nie  wprowadza  tu
nowych elementów, które mogłyby stanowić przestrzenną barierę dla komunikacji ekologicznej. Lasy i zalew
pozostaną elementami zasilającymi system przyrodniczy miasta, a doliną Bystrzycy nadal odbywać się będzie
migracja materii i energii. Studium powiększa nie tylko tereny zieleni niskiej - łąk, ale też ogrodów działkowych,
co jest też pozytywnym kierunkiem działań przestrzennych.

Oddziaływanie na wody
Studium zachowuje  istniejące  zbiorniki  i  cieki  wodne nakazując  ich ochronę  i  rewitalizację,  co  jest

pozytywnym kierunkiem polityki przestrzennej. Nie wprowadza się tu nowych elementów sieci wodnej, dlatego
też nie prognozuje się zmian w ewapotranspiracji, czy w ogóle zmian stanu wód. Pozytywnym dla stanu wód
będzie docelowe uzbrojenie w sieci wodno-kanalizacyjne i regulacje gospodarki odpadami. Kierunki te stanowią
wystarczające  zabezpieczenie  wód  tego  terenu  przed  wzrostem  ilości  zanieczyszczeń  i  należą  do
bezpośrednich, stałych, pozytywnych oddziaływań Studium. 

Wznowienie  działalności  elektrowni  wodnej  na  zaporze  Zalewu  Zemborzyckiego  może
generować niewielkie oddziaływanie na dolinę rzeki  Bystrzycy w tym na stan jednolitych części wód
powierzchniowych  o  nazwie  Bystrzyca  od  zbiornika  Zemborzyckiego  do  ujścia,  kod  europejski:
PLRW20001524699  oraz  Zbiornik  Zemborzyce  PLRW2000024653.  Do  Małych  Elektrowni  Wodnych
możemy  zaliczyć  konstrukcje  wytwarzające  energię  o  mocy  nieprzekraczającej  5  MW.  Zamiana  energii
kinetycznej  rzeki  na moc elektryczną,  jaka dokonuje  się  w elektrowni  wodnej  nie  skutkuje  emisją  żadnych
dodatkowych  źródeł  energii,  zanieczyszczania  powietrza,  czy  powstawania  odpadów,  a  spiętrzenie  wody
przyczynia  się  do  nawodnienia  terenów przylegających  do tego  obszaru.  By zbiorniki  zaporowe były  jak
najmniej szkodliwe dla środowiska, stosuje się zabiegi biomanipulacyjne mają na celu zwiększenie ilości
ryb  drapieżnych  w  celu  redukcji  ryb   karpiowatych. Co  do  wpływu  elektrowni  wodnej  na  jakość  wód
powierzchniowych,  to  w  literaturze  zdania  są  podzielone  –  jedni  twierdzą,  że  prawidłowo  obsługiwana  i
dopasowana do rzeki elektrownia wodna poprawia w dużym stopniu jej jakość, inni z kolei zauważają, że woda
staje się bardziej zamulona, nie może się oczyszczać i jej jakość staje się gorsza. Ponadto dojść może
do obniżenia dna rzeki, a zbiorniki należące do elektrowni wodnych  ze względu na znaczną zawartość
materii  organicznej  emitują  metan.  Pamiętać  jednak  trzeba,  że  w przypadku  ponownej  eksploatacji
urządzeń małej elektrowni wodnej na zalewie Zemborzyckim nie zachowanie nienaruszalnego przepływu
biologicznego wynoszącego 0,8 m3/s może spowodować katastrofę ekologiczną zarówno w zbiorniku, jak
i miejskim odcinku rzeki.

W Studium uwzględniono też lokalizacje cmentarza przy ul.Pszczelej.
W  tym  rejonie  obszaru  opracowania  nie  przewiduje  się  wytwarzania  agresywnych  ścieków

przemysłowych, ani  też  lokalizacji  uciążliwych  usług,  a  nieprzewidziane,  chwilowe  zanieczyszczenie  wód
podziemnych
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i  powierzchniowych  może  być  wynikiem  wypadków  i  sytuacji  awaryjnych. Oddziaływania  te
charakteryzowane  są  zatem,  jako  zarówno  bezpośrednie  jak  i  pośrednie,  skumulowane
z oddziaływaniem terenów sąsiednich, o różnym rozmieszczeniu czasowym, ale zawsze o lokalnej skali. 

Oddziaływanie na powietrze
Studium w tej kwestii zakazuje zabudowy w formach dolinnych, nakazuje ograniczać konwencjonalne

źródła ciepła i dążyć do zwiększenia stosowania do celów grzewczych paliw lub/i urządzeń niskoemisyjnych,
ekologicznych  systemów  ogrzewania  opartych  na  odnawialnych  źródłach  energii  bądź  do  wykorzystania
miejskiej sieci ciepłowniczej. Ponadto Studium nakazuje ograniczać wpływ zanieczyszczeń komunikacyjnych,
wywołanych  ruchem  pojazdów,  poprzez  m.  in.  stosowanie  nasadzeń  zieleni  izolacyjnej  wzdłuż  ciągów
komunikacyjnych.  Zwiększenie  rozmiarów  emisji  zanieczyszczeń  (oddziaływanie  bezpośrednie,
długoterminowe),  wiążące  się  z  wprowadzeniem  nowej  zabudowy  i  dróg  oraz  wzrostem  natężenia  ruchu
samochodowego  (emisja  spalin)  będzie  niezauważalne.  Chwilowe  lub  krótkoterminowe  negatywne
oddziaływania (np. wzrost zapylenia) mogą też wystąpić w fazie realizacji dopuszczonych w Studium kierunków
zagospodarowania  terenu.  Duży  zbiornik  wodny,  tak  jak  obecnie  przyczyniać  się  będzie  do  lokalnego
podwyższenia wilgotności powietrza. Pozytywnie na stan powietrza wpływać też będą znaczące tereny lasów
i pozostawionych w dotychczasowej formie terenów otwartych. Pośrednio pozytywnie wpłynie też fakt, że tereny
te objęte są formami ochrony prawnej.  Będzie to zatem oddziaływanie bezpośrednie i średnioterminowe,
jak też i chwilowe lub krótkoterminowe, czasem skumulowane (z falami napływającego z innych stref
powietrza), ale należące do mało szkodliwych (lokalnych).

Oddziaływanie na powierzchnie ziemi, gleby i zasoby naturalne
Studium wskazuje, że zabudowa powinna być dopasowana do rzeźby, uwzględniać podatność na erozje,

pomijać  tereny  o  spadkach  pow.15% i  gleby  wysokiej  wartości,  co  przyczyni  się  do  ochrony  powierzchni
glebowej  przed  znacząco  negatywnymi  zmianami  jakościowymi.  Zaliczane  do  oddziaływań  bezpośrednich
(stałych, ale jedynie lokalnych) przekształcenia powierzchniowej warstwy ziemi opisywanego obszaru związane
będą  z  wykopami  pod  fundamenty  nowych  obiektów budowlanych  i  utwardzeniem  terenu  (drogi,  miejsca
postojowe, podjazdy itp.), ale z uwagi, że nowa zabudowa wprowadzona będzie tylko w niewielkim zasięgu nie
będą to istotne oddziaływania. Tworzenie zbiorników wody czy uruchomienie elektrowni wodnej przyczyni
się  do  podniesienia  zwierciadła  wody  gruntowej,  co  wpłynie  korzystnie  na  te  tereny,  poprawi  ich
uwilgotnienie  poprzez  miniaturowe  kanały  wodne  (podsiąk  kapilarny)  i  będzie  przeciwdziałać  ich
stepowieniu. Optymalne nawodnienie przyczyni się w konsekwencji do wzrostu wydajności powierzchni
trawiastych. W przypadku dużych obiektów możliwe jest występowanie zjawiska abrazji (zeskrobywania)
brzegów rzeki, jednakże w przypadku zbiorników o małych głębokościach to zjawisko nie ma istotnego
znaczenia.  Na  stan  podłoża  pośrednio  wpłynie  regulacja  gospodarki  wodno-ściekowej  i  odpadowej.
Pozytywnym dla podłoża będzie fakt pozostawienia zarówno dużych terenów zielonych (np.lasu), jak i terenów
otwartych (niezabudowanych). Ochronie powierzchni ziemi pośrednio służyć będzie fakt, że spora powierzchnia
tego rejonu pokryta jest zasięgiem ustawowych form ochrony przyrody. Projektowane zagospodarowanie terenu
opracowania nie wpłynie znacząco na jakość zasobów środowiska naturalnego. Gleba, w niewielkim stopniu
(w porównaniu  do  terenów  innych  rejonów)  zostanie  przekształcona  –  utwardzona  i  zajęta  zabudową.
Oddziaływania  na  środowisko  terenów  objętych  zmianami  zagospodarowania  będą  należeć  zarówno  do
bezpośrednich, chwilowych, czy krótkotrwałych jak i stałych, ale zawsze o zasięgu jedynie lokalnym. 

Po rozpatrzeniu uwag do projektu studium zrezygnowano z pasa przestrzeni otwartej wzdłuż linii kolejowej
na rzecz terenów zabudowy jednorodzinnej, co wiązać się będzie z ubytkiem podłoża glebowego.

Oddziaływanie na klimat (w tym emisja hałasu i pól elektromagnetycznych)
Podwyższenie  temperatury powietrza  na skutek emisji  ciepła  antropogenicznego,  pochodzącego ze

spalania  paliw  i  przyrostu  powierzchni  sztucznych  powodujących  podwyższenie  temperatury  radiacyjnej
podłoża,  w  tym  rejonie  będzie  praktycznie  niezauważalne.  Użytkowanie  nowych  terenów  zabudowanych
(mieszkaniowych i rekreacyjnych) wiązać się będzie z dodatkową emisją hałasu czy wibracji, ale z uwagi na
małe  (w  porównaniu  do  stanu  istniejącego)  zmiany  przestrzenne,  oddziaływania  nie  będą  znaczące.
Oddziaływanie hałasowe od linii  kolejowej nie ulegnie zmianie – należałoby jedynie przeprowadzić pomiary
hałasu  i  rozważyć  zmniejszenie  intensywności  zabudowy,  lub  wycofanie  jej  z  obszaru  pomiędzy  Zalewem
Zemborzyckim, a torami kolejowymi (w obszarze tym na obecnych Mapach akustycznych miasta Lublin z 2012r.
występują dwa obszary przekroczeń hałasu kolejowego LDWN).  Studium nie wprowadza też funkcji dających
podstawy do prognozowania przekroczeń dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku
i innych zagrożeń - od istniejącego gazociągu i linii elektromagnetycznej istnieją strefy ochronne. Pozytywnie na
klimat  oddziaływać  będą  duże  powierzchniowo  tereny  zielone  rejonu  (głównie  las,  zalew,  zieleń  dolinna,
nadrzeczna i inne formy zieleni objęte systemem ochrony planistycznej - ESOCH). Oddziaływania planowanego
przeznaczenia terenu na szeroko pojęty klimat będą miały zarówno bezpośredni, okresowy i lokalny charakter
i zaliczane będą głównie do pozytywnych.

Oddziaływanie na krajobraz
Krajobraz  tego  rejonu  nie  ulegnie  znaczącym,  negatywnym  przekształceniom,  gdyż  nowe  kierunki

zagospodarowania w dużej mierze zachowują stan zastany lub nakazują rewaloryzacje niektórych miejsc. Jest
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to  bowiem,  z  uwagi  na styk  doliny rzecznej  ze  zbiornikiem wodnym i  lasem, najcenniejszy pod względem
krajobrazowym  fragment  miasta,  co  przejawia  się  w  objęciu  go  zasięgiem  Czerniejowskiego  Obszaru
Chronionego Krajobrazu. Studium wprowadza jedynie dogęszczenie i pas zabudowy wzdłuż istniejącej drogi,
jako kontynuacja zabudowy już tam obecnej.  Zmiana krajobrazu będąca wynikiem funkcjonowania obiektów
hydrotechnicznych ma skutki zarówno negatywne (profilowanie dna koryta i brzegów, zmiana kształtu terenu,
zmiana dynamiki wód płynących), jak i pozytywne (rekreacja, podwyższenie poziomu wód gruntowych, lepsze
nawodnienie terenów). Poza tym Studium pozostawia otwarte tereny rolne, co jest pozytywnym ustaleniem.

Oddziaływania  widokowe  będą  skutkiem  zarówno  przeorganizowania  zagospodarowania,  jak
i umieszczenia zupełnie nowych obiektów kubaturowych, ale w bardzo niewielkiej skali i nieistotnym zakresie.
Rejon ten obejmuje swym zasięgiem prawną formę ochrony krajobrazu, co ma istotny wpływ na zachowanie
jego walorów. 

Oddziaływanie na zabytki i dobra materialne
Do ochrony w sferze dóbr kultury Studium typuje:

-  obiekty i  obszary zabytkowe ujęte  w Gminnej  Ewidencji  Zabytków,  w szczególności  wpisane do Rejestru
Zabytków Województwa Lubelskiego, tj.: cmentarz rzymsko-katolicki (A/947) w rejonie ul. Pszczelej,
- stanowiska archeologiczne. 

W  rejonie  urbanistycznym  VII  jest  kilkadziesiąt  (ponad  40)  stanowisk  archeologicznych,  ale  nie
występują w nim inne obiekty chronione. Studium służy rozwojowi tego fragmentu miasta, a więc wzbogaceniu
dóbr  materialnych  przy  wykorzystaniu  już  istniejących  (przez  np.  dogęszczenie  i  rozbudowę  istniejących
terenów  zabudowy,  dostępność  do  usług,  miejsc  pracy,  potencjalny  wzrost  atrakcyjności  turystycznej
przyległych obszarów. Dostępne stają się wtedy nowe możliwości wykorzystania rzeki, jak np. spływy kajakowe
czy kąpiele wodne). Po wyłożeniu do wglądu publicznego zaproponowano nad Bystrzycą Ogród Jordanowski.
Będą to w przewadze pośrednie (ale też i bezpośrednie), pozytywne oddziaływania długotrwałe i stałe o lokalnej
skali.

REJON URBANISTYCZNY VIII – CENTRALNY

Oddziaływanie na zdrowie i życie ludzi
Kierunki nowego zagospodarowania tego rejonu nie odbiegają praktycznie od stanu istniejącego, gdyż

jest to najstarsza, od wieków zabudowana część Lublina. Obecnie stosowane w spopielarniach towarzyszących
cmentarzom  technologie  (np.tu  cmentarz  przy  ul.Białej,  Lipowej,  Walecznych,  Unickiej)  nie  oddziałują
negatywnie  na zdrowie i  życie ludzi, ani bezpośrednio, ani też pośrednie przez zanieczyszczenie wód, czy
gruntu tego rejonu). Tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi są wykluczone z trwałej zabudowy – inne
tereny niebezpieczne np. narażone na osuwanie się mas skalnych w tym rejonie nie występują. W związku z
nową edycją Studium, nie prognozuje się wystąpienia nowych oddziaływań na zdrowie i życie ludzi. Pozytywny,
pośredni wpływ na ludzi będą mieć nowo zagospodarowane tereny zieleni parkowej, czy zrewitalizowany rejon
obecnego dworca autobusowego i placów targowych.

Oddziaływanie na florę, faunę i różnorodność biologiczną
O różnorodności biologicznej tego rejonu decyduje stan:

- doliny rzeki Bystrzycy i Czechówki oraz możliwego do odtworzenia zbiornika wodnego – Wielkiego Stawu
Królewskiego,
- zieleni nadrzecznej i łąkowej w dolinie Bystrzycy, w tym w rejonie dawnego Wielkiego Stawu Królewskiego,
- zieleni o charakterze publicznym w dolinach rzecznych i uchodzących do nich suchych dolin, w szczególności:
Park Ludowy, Park Akademicki, Park Rusałka, Park Centralny, Park Kalinowszczyzna, Słomiany Rynek, Błonia
pod Zamkiem, Park Podzamcze,
-  zieleni  o  charakterze publicznym (zieleń urządzona):  Ogród Saski,  założenia  parkowo -  ogrodowe na pl.
Litewskim, na Podzamczu, w rejonie Centrum Kultury przy ul. Peowiaków.
Ponadto do ochrony i odtworzenia wytypowano poszczególne aleje miejskie.

Rejon ten obejmuje najdłużej i najintensywniej zainwestowaną przestrzeń miasta (w tym Starówkę), dlatego
w  centrum  rejonu  praktycznie  nie  ma  możliwości  poszerzenia  terenów  zielonych.  Studium  zachowuje
dotychczasowe tereny zielone (parki, cmentarze, zieleń towarzyszącą terenom sportu i nauki oraz najcenniejsze
drzewa, objęte pomnikową formą ochrony przyrody) i nakazuje ich ochronę i pielęgnacje. Nie wprowadza się tu
nowych funkcji, mogących stanowić zagrożenie dla flory, czy fauny rejonu. Bioróżnorodność może się zwiększyć
jedynie  minimalnie,  po  przeprowadzeniu  rewitalizacji  niektórych  zielonych,  zdewastowanych  fragmentów
przestrzeni (np.  wprowadzenie zieleni  parkowej  na zaniedbanych obszarach w rejonie ul.Rusałka,  czy przy
al.Tysiąclecia).  Zmiana  bioróżnorodności  (z  lądowej  na  wodną)  nastąpi  w  momencie  powstania  zbiornika
wodnego w miejscu obecnych ogródków działkowych. Sama zamiana roślinności terenów ogrodów działkowych
(utrzymywanych w różnym stanie – często zaniedbanych, ale z docenianymi gatunkami samosiejek) na tereny
zieleni urządzonej najprawdopodobniej zmniejszy bioróżnorodność tego fragmentu terenu. Ubytek powierzchni
biologicznie  czynnej  nastąpi  w  miejscu  przeznaczenia  części  terenów  Parku  Ludowego  na  powiększenie
istniejących Targów Lubelskich. 
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W przypadku szczególnie obszarów obecnie niezabudowanych realizacja ustaleń Studium (faza budowy)
może skutkować oddziaływaniem negatywnym, bezpośrednim, chwilowym, czy krótkoterminowym w postaci
płoszenia drobnych zwierząt (głównie awifauny). Kierunki Studium, w przypadku ich pełnego wdrożenia, nie
powinny stworzyć bezpośrednich, znaczących zagrożeń, zarówno dla flory jak i fauny opisywanego terenu.

 Oddziaływanie na system przyrodniczy
Ponieważ centrum tego rejonu obejmuje najstarsze części  miasta, tereny zieleni występujące w innych

dzielnicach miasta jako zieleń osiedlowa są tu mocno zdegradowane do niewielkich zieleńców lub skupione
w większe  parki  (Ogród  Saski,  Park  Akademicki,  Park  Ludowy),  które  to  dopiero  są  włączone  w  ESOCH
i stanowią  skupiska  zieleni  zasilające  system  przyrodniczy.  Dysfunkcyjnym  elementem  w  tym  rejonie  jest
natomiast dolina rzeki Czechówki, która nie dość, że na tym odcinku służy do przebiegu wielopasmowej trasy
komunikacyjnej,  to  jeszcze  sama  rzeka  na  wysokości  miasta  prowadzona  jest  kanałem  podziemnym.
Dotychczasowe zagospodarowanie tego terenu zawęża dolinę rzeczną, pozbawiając ją funkcji komunikacyjnej,
dlatego Studium wyznacza tu łączniki  ekologiczne, które  należałoby wzmocnić  w planie  zagospodarowania
przestrzennego sporządzanym na podstawie tego Studium. Drugi łącznik ekologiczny Studium typuje w celu
połączenia doliny rzeki Czechówki ze starym cmentarzem żydowskim. W znacznie lepszej kondycji jest korytarz
ekologiczny  doliny  rzeki  Bystrzycy.  Poza  tym  Studium  w  systemie  przyrodniczym  tego  fragmentu  miasta
wyznacza zieleń parkową (w rejonie obecnych ogródków działkowych) ze zbiornikiem wodnym, jako zupełnie
nowym,  znaczącym pod względem wielkości  elementem systemu przyrodniczego.  Podkreślić  tu  trzeba,  że
Studium  nie  wprowadza  nowych  dodatkowych  barier  ekologicznych,  a  ESOCH  i  jego  prawidłowe
funkcjonowanie  w  przestrzeni  było  kluczowym  elementem  tkanki  miejskiej  i  niejako  punktem  wyjścia  do
wyznaczania  pozostałych  kierunków  polityki  przestrzennej  miasta.  Zapisy  ochronne,  mające  na  celu
kształtowanie systemu przyrodniczego uznać trzeba za pozytywne, długoterminowe oddziaływanie Studium. 

Oddziaływanie na wody
W kwestii ochrony wód Studium, podobnie jak w pozostałych komponentach środowiska, kładzie nacisk

na  zachowanie  standardów  jakości  środowiska  poprzez  m.in.  pełne  uzbrojenie  terenu  i  regulacje  dot.
gospodarki  wodno-ściekowej.  Zapisy  te  stanowią  wystarczające  zabezpieczenie  wód  tego  terenu  przed
wzrostem  ilości  zanieczyszczeń  i  należą  do  bezpośrednich,  stałych,  pozytywnych  wytycznych  Studium  -
poprzez  ustalenia  ochronne  i  uporządkowanie  infrastruktury  wodno-ściekowej  dokument  przyczyni  się  do
utrzymania (jeśli  nie do polepszenia) istniejącego stanu środowiska, co będzie pozytywnym rezultatem jego
realizacji na stan JCWP i JCWPd. Pozytywne dla zasobów wodnych będzie wybudowanie Stawu Królewskiego,
mimo  iż  w  minimalnym  stopniu  realizacja  dokumentu  będzie  wiązać  się  ze  stałą  ingerencją  w  elementy
morfologiczne i czasową w elementy biologiczne oraz fizykochemiczne JCW.  Realizacja małych elektrowni
wodnych na istniejących i projektowanych stopniach wodnych na rzece Bystrzycy, potencjalne zbiorniki
retencyjno-infiltracyjne  w celu  odbioru  wód  opadowych  ze  zlewni  rejonu  mogą  zaburzać  rytm  życia
ichtiofauny.  By  realizacja  Studium  spełniała  cele  „Programu  ochrony  i  rozwoju  zasobów  wodnych
województwa lubelskiego w zakresie udrażniania rzek dla ryb dwuśrodowiskowych” należy zastosować
proponowane już wcześniej rozwiązania techniczne.  Oddziaływanie obiektów hydrotechnicznych na stan i
jakość JCWP, z uwagi na niewielką w stosunku do powierzchni JCWP skalę dopuszczonych tu prac będzie
niewielkie - również elementy biologiczne i fizykochemiczne nie powinny ulec znaczącym zmianom.

W  Studium  uwzględniono  też  lokalizacje  cmentarza  przy  ulicach:  Białej,  Lipowej,
Unickiej/Walecznych,  F.Kleeberga,  Kalinowszczyzna  i  Leszczyńskiego.  Nie  prognozuje  się  nowych
oddziaływań w związku z funkcjonowaniem tych cmentarzy.

Oddziaływanie na powietrze
Rejon ten to w dużej mierze najstarsza, od dawna ściśle zabudowana część Lublina. Studium reguluje

infrastrukturę  ciepłowniczą  i  wprowadza  zasady ochrony  powietrza,  w  związku  z  czym nie  prognozuje  się
wystąpienia  nowych,  negatywnych  oddziaływań  na  powietrze.  Pozytywnie  na  stan  powietrza  wpłyną
pozostawione i zrewitalizowane tereny zielone i parkowe ze zbiornikami wodnymi.

Oddziaływanie na powierzchnia ziemi, gleby i zasoby naturalne
Ponieważ rejon ten jest w pełni zabudowany, a praktycznie wszystkie otwarte jego przestrzenie włączone

zostały  w  ekologiczny  system  obszarów  chronionych  oddziaływanie  zapisów  Studium  na  podłoże  będzie
praktycznie neutralne i  nie wprowadzi  tu nowych, negatywnych zmian.  Największe przekształcenia podłoża
związane będą głównie z budową niecki nowego zbiornika wodnego w obrębie dolinnych terenów parkowych.
Zagospodarowanie terenów dotychczas zaniedbanych formami zieleni urządzonej wyeliminuje nieodpowiednie
ich wykorzystywanie (np. pod dzikie parkingi). 

Oddziaływanie na klimat (w tym emisja hałasu i pól elektromagnetycznych)
Powierzchnia zabudowy w tym rejonie nie ulegnie radykalnym zmianom, podobnie z terenami zielonymi

– te obecne zostaną objęte ochroną planistyczną w postaci ESOCH, co pozytywnie wpłynie na stan klimatu. Ich
rewitalizacja  poprzez  utworzenie  terenów  parkowych  z  dużym  zbiornikiem  wodnym  poprawi  warunki
topoklimatyczne  –  lokalnie  zwiększy  się  wilgotność  powietrza.  Pozostałe  kierunki  zagospodarowania
przestrzennego tego rejonu nie przyniosą znacząco negatywnych oddziaływań na klimat tego rejonu i rejonów
sąsiednich.
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Oddziaływanie na krajobraz
Projekt Studium zachowuje wszystkie walory kulturowo-krajobrazowe Starego miasta oraz tereny zieleni

urozmaicające  walory krajobrazowe tego  rejon.  Nowym elementem, znacząco pozytywnie  wpływającym na
walory  wizualne  rejonu  są  nowo  zaproponowane  tereny  parkowe  (rejon  ul.Rusałka)  wraz  z  potencjalnie
odtworzonym Stawem Królewskim.  Pozytywnym jest  sam fakt  podjęcia  prac  rewitalizacyjnych  na  terenach
zielonych, obecnie zaniedbanych, a nawet zdewastowanych. Na walory wizualne tego terenu wpływ ma piecza
konserwatorska i bogactwo dóbr kultury, sąsiadujące ze zbiegiem dolin rzek: Bystrzycy i Czechówki. Studium w
tym rejonie przyniesie głównie długoterminowe, stałe oddziaływania na środowisko.

Oddziaływanie na zabytki i dobra materialne
Rejon urbanistyczny VIII obejmuje Stare Miasto i jest najbogatszym pod względem wartości kulturowych

ze  wszystkich  rejonów Lublina.  Na  zabytki  przedmiotowego  rejonu  składają  się:  Pomnik  Historii  „Lublin  –
historyczny zespół architektoniczno-urbanistyczny”, obiekty wpisane na Listę Dziedzictwa Europejskiego oraz
obiekty i  obszary zabytkowe ujęte w Gminnej Ewidencji  Zabytków, w szczególności  wpisanych do Rejestru
Zabytków Województwa Lubelskiego, tj.:
• zespół urbanistyczny Starego Miasta i Śródmieścia miasta Lublin (A/153, A/915),
• zespół zamkowy (A/161) przy ul. Zamkowej,
• część dawnych fortyfikacji miasta – Brama Krakowska, baszta i relikty murów miejskich (A/146),
• Stary Ratusz tzw. Trybunał (A/223) przy ul. Rynek,
• Nowy Ratusz (A/230) przy pl. Króla Władysława Łokietka,
• Plac Litewski: ukształtowanie przestrzenne placu i oprawa architektoniczna (A/588),
• Park „Ogród Saski” wraz ze skwerem przed hotelem (A/847) przy Al. Racławickich,
• zespół architektoniczny (A/459) przy ul. G. Narutowicza,
• zespół zabytkowy (A/463) przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego,
• zespół klasztorny: dominikański (A/244) przy ul. Złotej, kapucynów (A/498) przy ul. Krakowskie Przedmieście,
powizytkowski (A/535) przy ul. Peowiaków, klasztorny karmelitów bosych (A/259) przy ul. Świętoduskiej, (A/266)
przy ul. Kalinowszczyzna, poaugustiański (A/139) przy ul. Kalinowszczyzna,
• zespół pobrygidowski (A/248) przy ul. G. Narutowicza / ul. Dolna Panny Marii,
• zespół pojezuicki (A/245) przy ul. Królewskiej / ul. Jeziuckiej,
• zespół poklasztorny karmelitanek (A/240) przy ul. S. Staszica,
• zespół pomisjonarski (A/256) przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego,
• zespół d. klasztoru i kościoła Karmelitów Trzewiczkowych (A/197) przy ul. M. Biernackiego,
• dawny zespół klasztorny bernardynek (A/265) przy ul. Królewskiej,
• dawny zespół klasztorny reformatów (A/507) przy ul. Bernardyńskiej,
• zespół zabudowań szpitalnych (A/258) przy ul. Podwale,
• zespół urbanistyczny: „Grodzisko” i Białkowska Góra (A/353),
• zespół budynków d. Fabryki Maszyn i Narzędzi Rolniczych „M. Wolski i S-ka” (A/1097) przy ul. 1-go Maja,
• zespół budynków Cukrowni „Lublin” (A/1101) przy ul. Krochmalnej,
• Dwór na Bielszczyźnie i najbliższe otoczenie (A/15) przy ul. Północnej,
• zespół cmentarza miejskiego (A/889) przy ul. Lipowej,
• cmentarz żydowski (A/983) przy ul. Walecznych,
• cmentarz rzymsko-katolicki (A/943) przy ul. F. Kleeberga,
• most na Bystrzycy (A/956) w ciągu ul. Zamojskiej,

Ponadto do ochrony wytypowano tu: stanowiska archeologiczne oraz główne aleje miejskie wzdłuż ul.
Krakowskie  Przedmieście,  ul.  Lubartowskiej,  al.  Spółdzielczości  Pracy,  ul.  Królewskiej,  ul.  Kard.  S.
Wyszyńskiego,  ul.  Zamojskiej,  Al.  Racławickich,  ul. Weteranów,  ul. Sowińskiego, ul.  I.  Radziszewskiego,  ul.
Lipowej,  Al.  Zygmuntowskich,  al.  J.  Piłsudskiego,  ul.  1-go  Maja,  ul.  Dworcowej,  ul.  W.  Kunickiego  i  ul.
Fabrycznej, ul. Stadionowej, ul. Muzycznej i ul. Głębokiej.  Należy dążyć do odtworzenia i uzupełnienia alei lip
wzdłuż ulicy Lipowej – przynajmniej na odcinku od C. H. „Plaza Lublin” do ul. G. Narutowicza i dalej – do Drogi
Męczenników Majdanka i ul. W. Kunickiego.

Z uwagi, że rejon ten obejmuje Stare Miasto, jest on najbogatszy pod kątem wartości kulturowych –
identyfikuje  się  w  nim  obiekty  i  obszary  chronione  konserwatorsko  zarówno  na  poziomie  gminy  jak
i województwa. Studium poprzez kierunki akceptuje dotychczasowe formy ochrony, proponuje nowe i generalnie
służy zachowaniu tych dóbr w odpowiednim stanie. Z racji na pełne doinwestowanie tej części miasta i brak
znaczących zmian w zagospodarowaniu wprowadzonych projektem, Studium będzie miało niewielki wpływ na
dobra  materialne.  Pozytywnie  na  zaspokojenie  potrzeb  wypoczynku  codziennego  ludności  lokalnej,  czy
przebywającej w tym rejonie przybyszów wpłyną nowo zagospodarowane tereny rekreacyjne w dolinie rzeki
Bystrzycy.  Ponadto w tekście  Studium dodano wzmacnianie  procesów reurbanizacyjnych zmierzających do
„odrodzenia” obszarów centralnych miasta, m. in. poprzez ochronę funkcji mieszkaniowej przed zamianą jej na
usługową - za wyjątkiem parterów budynków.

REJON URBANISTYCZNY IX – PÓŁNOCNO-WSCHODNI
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Oddziaływanie na zdrowie i życie ludzi
Bezpośredni,  ale  krótkotrwały  lub  chwilowy  charakter,  może  mieć  uciążliwość  akustyczna  związana

zarówno z fazą zagospodarowania jak i użytkowania terenu, gdyż Studium blisko połowę rejonu wyznacza pod
nową  zabudowę  (z  której  wyklucza  tereny  narażone  na  ryzyko  powodzi).  Inne  tereny,  typu:  narażone  na
osuwanie się mas ziemnych itp. w tym rejonie nie występują.  Stosowane w spopielarniach towarzyszących
cmentarzom  czy grzebowiskom technologie, pozwalają przypuszczać, że nie wystąpi bezpośrednie, znacząco
negatywne oddziaływanie na zdrowie i życie ludzi (ani też pośrednie przez zanieczyszczenie wód, czy gruntu
tego rejonu) terenów związanych z cmentarzem np. przy ul.Mariańskiej,  czy grzebowiskiem przy ul.Torowej.
Stałym,  pozytywnym  oddziaływaniem  kierunków  zagospodarowania  będzie  poprawa  jakości  życia  poprzez
stworzenie przestrzeni o nowym standardzie zagospodarowania i  pozostawieniem w formie zieleni,  terenów
najcenniejszych.  Pozostałe  oddziaływania  będą  spójne  z  oddziaływaniami  w  tej  sferze  w  poprzednio
omówionych rejonach.

Oddziaływanie na florę, faunę i różnorodność biologiczną
Na różnorodność biologiczną rejonu składają się:

- tereny zieleni nadrzecznej i łąkowej w dolinie rzecznej Bystrzycy,
- tereny zieleni o charakterze publicznym w dolinie Bystrzycy i uchodzących do niej suchych dolinach, w tym
Park Zawilcowa, Park Rudnik, Park Ponikwoda,
- tereny przestrzeni otwartych w Jakubowicach Murowanych i Marianówki (ul. Torowa / ul. T. Lipeckiego),
- tereny ogrodów działkowych przy ul. Zawilcowej (R.O.D. „Kalina”).

W  przypadku  szczególnie  obszarów  obecnie  niezabudowanych  realizacja  ustaleń  Studium  (faza
budowy)  może  skutkować  oddziaływaniem  negatywnym,  bezpośrednim,  chwilowym,  czy  krótkoterminowym
w postaci  płoszenia  drobnych  zwierząt  (głównie  awifauny  i  innych  gatunków  związanych  z  doliną  rzeki).
Przekształcenie  terenów  dotychczas  otwartych  związane  będzie  również  z  zajęciem  miejsc  bytowania,
żerowania  czy  tras  migracji  zwierzyny.  Pozytywnym  aspektem  Studium  będzie  pozostawienie  powierzchni
biologicznie  czynnych  w  obrębie  suchych  dolin  i  innych,  włączonych  w  przyrodniczy  system  elementów
przestrzeni  tego  rejonu.  Najcenniejsze  okazy  drzew  (3  sztuki)  pozostawia  się  tu  jako  pomniki  przyrody,
a najwartościowsze  aleje  drzew  pozostawia  do  zachowania.  Z  nowych  terenów  wzmacniających  nieco
bioróżnorodność wprowadza się tu teren usług sportu i grzebowisko (cmentarz) zwierząt.

Generalnie  lokalizacja  grzebowiska  pełniącego  funkcję  cmentarza  dla  zwierząt,  wyposażonych
w spopielarnie nie będzie negatywnie oddziaływać na tereny sąsiednie. Negatywne oddziaływanie na zwierzęta
wystąpić  może  w  sytuacjach  ekstremalnych,  kiedy  to  na  terenach  na  których  będzie  się  mogło  odbyć
spopielanie, a następnie pogrzebanie szczątków zwierząt wystąpi ognisko ASF (afrykańskiego pomoru świń)
i konieczne  będzie  likwidacja  zwierząt  znajdujących  się  w ognisku  choroby,  co  jednak może mieć  miejsce
jedynie w ostateczności, w przypadku braku mocy przerobowych w zakładach utylizacyjnych.

Oddziaływanie na system przyrodniczy
    Pomimo przeznaczenia na cele budowlane blisko połowy niezabudowanych dotychczas terenów rejonu
IX,  Studium  pozostawia  istniejące  doliny  i  inne  liniowe  elementy,  mogące  funkcjonować  jako  sięgacze
ekologiczne w formie terenów zielonych, co jest pozytywnym kierunkiem działań przestrzennych. Studium nie
wprowadza dodatkowych barier poprzecznych, przecinających ESOCH, ale zabiera pod tereny nowej zabudowy
praktycznie  wszystkie  przestrzenie  zajęte  obecnie  przez  pola,  co  będzie  pośrednio  negatywnym
oddziaływaniem dla migrującej zwierzyny.

Oddziaływanie na wody
Studium  wytycza  ochronę  hydrosfery  poprzez  m.in.  skanalizowanie  całego  miasta  i  generalne

uporządkowanie  gospodarki  wodno  -  ściekowej  w  zlewni  Bystrzycy,  umożliwienie  naturalnego  spływu  wód
w dolinach i innych, naturalnych obniżeniach terenu itp., co będzie pozytywnie wpływać na stan nie tylko wód,
ale  i gleb.  Zapisy  te  stanowią  wystarczające  zabezpieczenie  wód  tego  rejonu  przed  wzrostem  ilości
zanieczyszczeń  i należą  do  bezpośrednich,  stałych,  pozytywnych  ustaleń  Studium.  Nie  prognozuje  się  też
nowych,  istotnych  zagrożeń  istniejącej  oczyszczalni  ścieków  (nie  powinny  wzrosnąć  uciążliwości)
i  prawdopodobieństwo wystąpienia awarii. Zagrożenie istnieje w związku z położeniem oczyszczalni ścieków
na terenie o wysokim poziomie wód gruntowych i terenie zagrożonym zalaniem. Pozostałe oddziaływania będą
również  zbliżone  do  oddziaływań  w  rejonach  sąsiadujących  na  wschodzie  czy  zachodzie.  Realizacja
zbiorników wodnych lub małych elektrowni wodnych na istniejących i projektowanych stopniach wodnych
na rzece Bystrzycy na ichtiofaunę będzie taka, jak na innych fragmentach doliny rzecznej.

W Studium  uwzględniono  też  lokalizacje  cmentarza  przy  ul.Walecznych  i  ul.Mariańskiej.  Nie
przewiduje się znacząco negatywnych oddziaływań cmentarzy na JCWPd i GZWP Nr 406 „Niecka Lubelska”,
gdyż  średnia  głębokość  ujęć  zbiornika  GZWP to  85m  i  jest  on  posadowiony  dużo  głębiej  niż  warstwa
wodonośca tego rejonu.  Obecnie brak jest badań dotyczących parametrów przenikania w podłożu związków
pochodzących z rozkładu zwłok i trudny do przewidzenia jest czas i jednoznaczne stwierdzenie, czy związki te
dotrą  do  zwierciadła  wód  podziemnych  jako  toksyczne  substancje  niebezpieczne  (np.  jad  trupi),  czy  już
w formie  pierwiastków  biofilnych  (tlen,  wodór,  węgiel,  azot).  Rozbudowa  śródosiedlowych  cmentarzy,
z uwagi na wyczerpane rezerwy terenowe jest praktycznie niemożliwa - nie prognozuje się więc nowych
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ich oddziaływań na środowisko. 
Ocena  możliwości  lokalizacji  grzebowiska  dla  zwierząt  w  Lublinie  wykazała,  że  najkorzystniejsze

warunki do projektowania danego grzebowiska mają obszary znajdujące się w północnej części Lublina, na
obszarze Płaskowyżu Nałęczowskiego. Miąższość pokrywy lessowej przekracza w każdym z wykonanych tam
odwiertów 3,0 metry, w profilach glebowych nie stwierdzono żadnych śladów oraz cech zalegania płytko wody
gruntowej  (np. oglejenie, duża wilgotność materiału nawierconego). Na podstawie weryfikacji terenowej
do  potencjalnych  miejsc  lokalizacji  grzebowiska  zwierząt  zaakceptowano  6  obszarów,  z  których  w
Studium na etapie wyłożenia projektu zostało dwa, a po tym etapie już tylko ten lokowany w tym rejonie.
Dokumentacja geotechniczna dla rozpoznania warunków gruntowo-wodnych potwierdzająca możliwość
lokalizacji  grzebowiska  w  rej.ul.Pliszczyńskiej  w  Lublinie  (Stec  J.,  GEOWIERT  -  Lublin,  2015)
zawierająca rozdział 'Ocena oddziaływania inwestycji  na środowisko'  stwierdzającą,  że:  Grzebowisko
zlokalizowane jest na szczycie wysoczyzny lessowej, otoczone z 3 stron gruntami rolnymi, od wschodu
linią  kolejową  z  Lublina  do  Lubartowa.  Warunki  gruntowo-wodne  i  morfologiczne  są  korzystne  dla
budowy grzebowiska. Badane grunty zawierają stosunkowo dużo węglanu wapnia: CaCO3 = 7,7 %. Jest
to typowa zawartość dla lessu wysoczyznowego w Lublinie, na północ od Bystrzycy. Granica południowa
grzebowiska znajduje się 110 m od najbliższych zabudowań, natomiast północna 150 m od zabudowań.
W  pobliżu  brak  jest  komunalnych  ujęć  wody.  Studnie  ujęcia  „Turka”  są  km  na  wschód.  Studnia
prywatnego ujęcia wody w m. Długie wykorzystywanej do butelkowania znajduje się 3,0 km na wschód.
Ujmuje ona wodę kredową głębokim otworem. Poziom górnokredowy jest  chroniony jest przez 25 m
warstwę osadów czwartorzędowych i  ca 10  m warstwę nie  zawodnionych osadów skalistych kredy.
Ujęcia  wody są wrażliwe w szczególności  na zanieczyszczenia  bakteriologiczne i  ropopochodne.  W
wodzie powierzchniowej nie będzie tych zanieczyszczeń, gdyż grzebowisko będzie terenem zielonym,
doraźnie  tylko  odwiedzanym przez  ludzi,  a  wszelkie  odpady będą  zbierane,  następnie  utylizowane.
Wodę powierzchniową rozsączy się na terenach zielonych.  Dla wyrównania powierzchni terenu i  do
budowy nasypów można wykorzystywać lessy. Należy je jednak stabilizować cementem lub popiołem.
Robót ziemnych związanych z budową nasypów nie należy wykonywać w okresach silnego zawilgocenia
gruntu przy złych warunkach atmosferycznych. Lessy w rejonie badań są zagęszczone, maj ą niezbyt
wysoki współczynnik filtracji: k = 1 m/dobę. Studium podaje dodatkowo, że grzebowisko dla zwierząt
(cmentarz) przy ul. Torowej dopuszczona po eksploatacji odwiertów Ciecierzyn – 10k i Ciecierzyn – 11k).

Przypuszczać  można  się,  że  po  wybudowaniu  potencjalnej  spopielarni  zwiększy  się  ilość
odprowadzanych wód deszczowych. Woda dostarczana będzie z miejskiej sieci wodociągowej. Ścieki
sanitarne z budynku będą odprowadzane do istniejącej miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Eksploatacja
projektowanego obiektu generalnie nie będzie negatywnie oddziaływać na wody powierzchniowe oraz na
jakość wód podziemnych. Obiekt nie będzie też źródłem istotnej ilości odpadów, w tym niebezpiecznych,
które nieskładowane i zabezpieczone mogłyby być źródłem zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wód
podziemnych. 

Oddziaływanie na powietrze
Studium w tej kwestii zakazuje zabudowy w formach dolinnych, nakazuje ograniczać konwencjonalne

źródła ciepła i dążyć do zwiększenia stosowania do celów grzewczych paliw lub/i urządzeń niskoemisyjnych,
ekologicznych  systemów  ogrzewania  opartych  na  odnawialnych  źródłach  energii  bądź  do  wykorzystania
miejskiej sieci ciepłowniczej. Ponadto Studium nakazuje ograniczać wpływ zanieczyszczeń komunikacyjnych,
wywołanych  ruchem  pojazdów,  poprzez  m.in.  stosowanie  nasadzeń  zieleni  izolacyjnej  wzdłuż  ciągów
komunikacyjnych. Przewidywane jest jednak minimalne zwiększenie rozmiarów emisji zanieczyszczeń i hałasu
(oddziaływanie  bezpośrednie,  zarówno  chwilowe  jak  i  długoterminowe),  proporcjonalne  do  ilości  nowych
domostw, czy użytkowników terenu. Oddziaływanie dopuszczonych pierwotnie grzebowisk (cmentarzy) zwierząt
i spopielarni jest trudna do określenia. Obecnie do spopielania zwłok stosuje się piece kremacyjne o bardzo
wysokiej jakości, zapewniające wieloletnią i komfortową eksploatację. Przewiduje się automatyczne sterowanie
procesem kremacji, z zastosowaniem wysokiej, jakości technologii. Gazy odlotowe będą całkowicie spalane w
temperaturze  750–1000ºC  wykluczając  pojawienie  się  nieprzyjemnego  zapachu.  Piece  kremacyjne  będą
spełniać rygorystyczne normy z zakresie ochrony środowiska, a ze względu na znikome obciążenie ruchem
związanym  z  eksploatacją  terenu  wielkość  imisji  będzie  nieznaczna.  Podstawowymi  wyznacznikami
dopuszczalności  realizacji  takiego  przedsięwzięcia  w  aspekcie  prawnym  pozostają  stężenia  głównych
zanieczyszczeń  powietrza  zawartych  w spalinach  spopielarni  tj.  dwutlenku  azotu,  dwutlenku  siarki,  pyłu
zawieszonego PM10 i tlenku węgla, które wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w
sprawie  poziomów  niektórych  substancji  w powietrzu  nie  mogą  przekraczać  wartości  w  nim  podanych.
Wielkości te będą dotrzymane, jeśli wraz z tzw. tłem zanieczyszczeń ze źródeł już istniejących dopuszczalne
poziomy substancji w powietrzu w [g/m3] oraz dopuszczalna częstość przekraczania dopuszczalnego poziomu
w  roku  dla  podanych  okresów  uśredniania  wyników  pomiarów  są  niższe  od  wartości  podanych  w
rozporządzeniu.  Poza  tym  grzebowiska  zwłok  zwierzęcych  (w  tym  spopielarnia  zwłok)  należy  do
przedsięwzięć  mogących  potencjalnie  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  i  najbardziej
prawdopodobne  oddziaływanie  wykazane  zostanie  na  etapie  procedury  oceny  oddziaływania  na
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środowiska (tj. wydania decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach). 

Oddziaływanie na powierzchnia ziemi, gleby i zasoby naturalne
Studium wskazuje, że zabudowa powinna być dopasowana do rzeźby, uwzględniać podatność na erozje,

pomijać  tereny  o  spadkach  pow.15% i  wysokiej  wartości  gleby,  co  przyczyni  się  do  ochrony  powierzchni
glebowej  przed  znacząco  negatywnymi  zmianami  jakościowymi.  Zaliczane  do  oddziaływań  bezpośrednich
(stałych, ale jedynie lokalnych) przekształcenia powierzchniowej warstwy podłoża tego rejonu związane będą
z wykopami pod fundamenty nowych obiektów budowlanych i częściowym utwardzeniem terenu. Oddziaływania
terenów  objętych  zmianami  zagospodarowania  na  środowisko  będą  należeć  zarówno  do bezpośrednich,
chwilowych, czy krótkotrwałych jak i stałych, lokalnych, a swym charakterem nie będą odbiegać od oddziaływań
w rejonach sąsiadujących na wschodzie czy zachodzie. 

Na  rysunku  Studium  wskazano  lokalizację  grzebowiska  (cmentarza  dla  zwierząt)  w  rejonie  IX,  przy
północnej granicy miasta - lokalizacja  w ramach strefy ochronnej 50 m.  projektowanych otworów wiertniczych
Ciecierzyn – 10K i Ciecierzyn - 11K możliwa po eksploatacji  odwiertów. Wskazany obszar grzebowiska ma
pełnić funkcję obiektu cmentarza dla zwierząt oraz terenu wyposażonego w nieprzemysłową spopielarnię, na
którym  będzie  się  mogło  odbyć  spopielenie,  a  następnie  pogrzebanie  szczątków  zwierząt  w  przypadku
wystąpienia ogniska ASF (afrykański pomór świń), gdy zajdzie konieczność bezwzględnej likwidacji zwierząt
znajdujących się w ognisku choroby. Zdarzenia takie mogą mieć jednak miejsce jedynie w ostateczności, w
przypadku braku mocy przerobowych w zakładach utylizacyjnych.

Oddziaływanie na klimat (w tym emisja hałasu i pól elektromagnetycznych)
Prognozuje  się,  że  niewielkie  podwyższenie  temperatury  powietrza  na  skutek  emisji  ciepła

antropogenicznego,  pochodzącego  ze  spalania  paliw  i  przyrostu  powierzchni  sztucznych  powodujących
podwyższenie temperatury radiacyjnej  podłoża. Nowa zabudowa wiązać się też będzie z dodatkową emisją
hałasu, zarówno w fazie realizacji,  jak i eksploatacji. Hałas od istniejącej, przebiegającej wschodnią granicą
rejonu linii kolejowej będzie uzależniony od ilości połączeń i zastosowanych rozwiązań technologicznych. Nowa
zabudowa  kubaturowa  zmieni  też  warunki  anemologiczne  terenu  -  przewietrzanie  tego  terenu  zapewni
pozostawiony  w  formie  zielonej  ESOCH.  Barierą  rozwojową  dla  obszaru  jest  strefa  oddziaływania
elektromagnetycznego istniejących linii napowietrznych.

Oddziaływanie na krajobraz
Studium całą północną część rejonu, która obecnie stanowi przestrzeń otwartą z rozproszoną jedynie

zabudową,  planuje  przeznaczyć  pod  tereny  zabudowy  wielorodzinnej,  jednorodzinnej  i  pojedyncze  tereny
usługowe.  Dogęszczenie  dotychczas  rozproszonej  zabudowy,  w takim stopniu  będzie  dość  istotną  zmianą
w krajobrazie tego rejonu i negatywnym oddziaływaniem na walory wizualne tej części miasta.

Oddziaływanie na zabytki i dobra materialne
Studium wyznacza do ochrony:

- obiekty i obszary zabytkowe ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków, w szczególności wpisanych do Rejestru
Zabytków Województwa Lubelskiego, tj.: 

• zespół podworski (A/722) przy ul. Malwowej / ul/ Dożynkowej,
• cmentarz żydowski (A/983) przy ul. Walecznych,

- stanowiska archeologiczne,
• aleja w systemie głównych alei miejskich wzdłuż al. Spółdzielczości Pracy.

W  rejonie  tym  są  7  stanowiska  archeologiczne,  kilka  obiektów  i  obszarów  w  gminnej  ewidencji
zabytków,  które  kierunki  Studium  zachowują  do  ochrony.  Doinwestowanie  tego  rejonu  będzie  miało
bezpośredni, pozytywny wpływ na dobra materialne miasta.

12  ROZWIĄZANIA  MAJĄCE  NA  CELU  ZAPOBIEGANIE  LUB  OGRANICZENIE  NEGATYWNYCH
ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO MOGĄCYCH WYNIKAĆ Z REALIZACJI STUDIUM 

Środkami  minimalizującymi  negatywne  oddziaływanie  Studium są  jego  zapisy  ochronne
przywołane  już  w  rozdziale  9  Prognozy,  które  w  kierunkach  zagospodarowania  przestrzennego  Studium
określają:
3.  OBSZARY  ORAZ  ZASADY  OCHRONY  ŚRODOWISKA I  JEGO  ZASOBÓW,  OCHRONY  PRZYRODY,
KRAJOBRAZU, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO I UZDROWISK
3.1. Zasady służące wzmacnianiu i ochronie Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych Miasta, zasady
zagospodarowania obszarów objętych ochroną prawną oraz obszarów wyznaczonych do objęcia ochroną 
3.1.1. Ekologiczny System Obszarów Chronionych (ESOCH) 
3.1.2. Obszary i obiekty o ustanowionej ochronie prawnej 
3.1.3. Obszary wskazane do objęcia ochroną prawną 
3.1.4. Zasady zagospodarowania obszarów objętych ochroną prawną oraz obszarów wyznaczonych do objęcia
ochroną 
3.2.Ochrona litosfery 
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3.3. Ochrona hydrosfery 
3.4. Ochrona atmosfery
3.5. Ochrona biosfery 
3.6. Elementy krajobrazu kulturowego w tym parki, ogrody i zadrzewienia 
3.6.1. Ochrona najważniejszych elementów środowiskowych i krajobrazowych Miasta 
3.6.2. Wybrane parki i ogrody wskazane do ochrony i uwzględnienia w planach miejscowych
4. OBSZARY I ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY
WSPÓŁCZESNEJ
4.1. Kierunki polityki przestrzennej w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej wynikające z ustaleń dokumentów wyższego rzędu oraz dokumentów wewnętrznych miasta 
4.2. Gminny program opieki nad zabytkami
4.3. Obszary i obiekty - zasady ochrony dziedzictwa kulturowego Lublina 
4.3.1.Pomnik Historii „Lublin – historyczny zespół architektoniczno - urbanistyczny”
4.3.2.Obiekty wpisane na Listę Dziedzictwa Europejskiego
4.3.3.Obszary i obiekty wpisane do Rejestru Zabytków Województwa Lubelskiego 
4.3.4. Obszary i obiekty ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków nie będące w Rejestrze Zabytków Województwa
Lubelskiego
4.3.5.Strefa ochrony widoków (SOW) 
4.3.6.Obiekty dziedzictwa kulturowego nie ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków oraz obszary i obiekty ujęte na
Liście Dóbr Kultury Współczesnej Lublina 
4.4. Lubelski Park Kulturowy - delimitacja i zasady ochrony 
oraz  wybrane  aspekty  i  regulacje  rozdziału:  5.  KIERUNKI  ROZWOJU  SYSTEMÓW  KOMUNIKACJI
I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ.

Nie ma zatem potrzeby wytyczania  innych,  dodatkowych  środków ograniczających.  Ponadto celem
minimalizowania uciążliwości proponowanej w Studium funkcji  należy stosować przy jej realizacji  najnowsze
dostępne technologie i wysokiej jakości urządzenia i materiały, a w celu uzyskania pewności, że funkcja nie
oddziałuje negatywnie na środowisko jest ustalenie obowiązku monitoringu (porozumienie rozdz. 4 Prognozy).

13  ROZWIĄZANIA  ALTERNATYWNE  DO  ROZWIĄZAŃ  ZAWARTYCH  W PROJEKTOWANYM
DOKUMENCIE 

Ustawa  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie
środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko  mówi,  że  zakres  prognozy  oddziaływania  na
środowisko powinien  przedstawiać rozwiązania  alternatywne do rozwiązań przyjętych w projekcie  Studium.
Ponieważ proces tworzenia przedmiotowego dokumentu polegał na analizie różnych wariantowych propozycji
planistycznych, konsultacjach specjalistycznych i wyborze tego najbardziej optymalnego projektu, dlatego też
nie  ma potrzeby prezentowania  tu  innych,  radykalnych rozwiązań  alternatywnych.  Projekt  podlegać będzie
drobnym modyfikacjom na  etapie  uzgodnień  i  opiniowania  z  szeregiem instytucji  i  organów.  Nowe  tereny
inwestycyjne (zarówno mieszkaniowe, jak i  wszelkiej działalności gospodarczej)  wprowadzane tu zostały na
zasadzie kontynuacji i dogęszczenia istniejącego zagospodarowania, z ominięciem wyznaczonego na początku
prac  planistycznych  ekologicznego  systemu  obszarów  chronionych  (ESOCH),  z  zachowaniem  wszelkich
obszarów  przyrodniczo-kulturowych  chronionych  ustawowo  lub  planistycznie  oraz  uwzględnieniem  innych
ograniczeń  przyrodniczych  jak  np.:  obszary  szczególnego  zagrożenia  powodzią,  obszary  złóż  surowców
mineralnych, ściany lasu, wydmy śródleśne, tereny o spadkach powyżej 15% narażone na osuwanie się mas
ziemnych  itp.  Podkreślić  tu  trzeba,  że  przyrodniczy  system miasta  został  potraktowany  tu  fundamentalnie
i stanowił niejako szkielet przyrodniczy dla optymalnie i prawidłowo rozwijającej się tkanki miejskiej.

Działania alternatywne powinny zatem dotyczyć realizacji zapisów Studium i polegać powinny na wyborze
wariantu  (lokalizacyjnego,  konstrukcyjnego  i  technologicznego),  który  będzie  w najmniejszym  stopniu
negatywnie oddziaływać na środowisko. 

14 STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 

Obszar opracowania obejmuje teren Lublina w jego administracyjnych granicach.

Prognoza ma na celu określenie charakteru prawdopodobnych skutków i oddziaływań na środowisko
przyrodniczo-kulturowe, które mogą być spowodowane realizacją zalecanych lub dopuszczonych przez Studium
uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Lublin  sposobów  zagospodarowania
i użytkowania  terenu.  Zgodnie  z  art. 51  ust. 2  ww.  ustawy  z  dnia  3  października  2008 r.  Prognoza
w szczególności określa, analizuje i ocenia przewidywane znaczące oddziaływania na środowisko w tym m.in.
na różnorodność biologiczną, zwierzęta, rośliny, wodę, powierzchnię ziemi, krajobraz, zasoby naturalne, a także
system przyrodniczy miasta i powiązania przyrodnicze obszaru oraz prawne formy ochrony przyrody. 
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 Podstawę prawną Prognozy oddziaływania na środowisko stanowi:
• Ustawa  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 (Dz. U. z 2017 r., poz.
1408);
• Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  27 marca 2003 r.  (Dz.  U.  z  2017,  poz.
1073).

Dokumentami w powiązaniu, z którymi została sporządzona Prognoza były: 
• Uzgodnienie zakresu prognozy z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Lublinie (pismo z dnia
20.09.2010r.,znak pisma: RDOŚ-06-WOOŚ-7041-240-072/10/kko);
• Uzgodnienie  zakresu  prognozy  z  Państwowym  Powiatowym  Inspektorem  Sanitarnym  w Lublinie  (pismo
z dnia 5.10.2010r., znak pisma: NZ-700/26/10);
•  Uchwała Nr 1075/XLIII/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 24 czerwca 2010 r.  w sprawie przystąpienia do
sporządzenia  nowej  edycji  Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  Miasta
Lublin;
• Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin (projekt) - Lublin 2015;
• Ekofizjografia  podstawowa do Studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania  przestrzennego dla
miasta Lublin, Piotr Sempliński, Anna Giezek, Hanna Bieniaszkiewicz - Lublin 2009;
• Aneks  do  ekofizjografii  podstawowa  do  Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania
przestrzennego dla miasta Lublin, Cuch J. - Lublin 2015;
• Inwentaryzacja przyrodnicza miasta Lublin, pod kier. T. J. Chmielewskiego, 1998, Lublin;
• Ekofizjografia problemowa dla terenu Górek Czechowskich w Lublinie, Czopek J.M. - Lublin 2011;
• Inwentaryzacja fauny i flory (wraz z grzybami i porostami) w rejonie Górek Czechowskich z uwzględnieniem
najbliższego sąsiedztwa,  dr hab. Danuta Urban, dr Hanna Wójciak, dr Krzysztof Pałka -  Lublin 2011;
• Aneks do ekofizjografii problemowej rejonu  Górek Czechowskich, Anna Giezek -  Lublin 2014;
• Plan gospodarki odpadami, MIOŚ UM – Lublin 2004;
• Program ochrony  powietrza  miasta  Lublina,  ATMOTERM,  opracowanie  pod kier.  dr  Wojciecha  Rogali  –
Opole 2008;
• Program ochrony przed hałasem dla miasta Lublina, ECO Studium - Opole 2008;
• Program ochrony powietrza dla strefy - Aglomeracja Lubelska (Aktualizacja) – Lublin 2013;
•  Program ochrony  powietrza  dla  strefy  -  aglomeracja  lubelska  ze  względu  na  przekroczenie   poziomu
docelowego benzo(a)pirenu – Lublin 2016;
• Aktualizacja  „Programu  ochrony  powietrza  dla  strefy  lubelskiej  ze  względu  na  przekroczenie  poziomu
dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 z uwzględnieniem pyłu PM2,5” - Lublin 2016;
• Mapa akustyczna dla miasta Lublina , SGS EKO-PROJEKT Sp. z o. o. 2012;
• Mapa akustyczna miasta Lublina (InterEWID - Geo Portal Wewnętrzny) z 2017r.;
• Raport o stanie środowiska województwa lubelskiego w 2015 r, WIOŚ - Lublin 2016;
• Ocena jakości powietrza w województwie lubelskim za 2015 r., WIOŚ – Lublin 2016;
• Ocena jakości powietrza w województwie lubelskim za 2016 r., WIOŚ – Lublin 2017;
• Stan jednolitych części wód powierzchniowych badanych w latach 2010-2015 - Lublin 2016;
• Ocena możliwości lokalizacji grzebowiska dla zwierząt w Lublinie – Lublin 2014;
• Ocena możliwości lokalizacji grzebowiska dla zwierząt w Lublinie, Demczuk P., Chmiel S. – Lublin 2014
• PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH dla  określenia  warunków hydrogeologicznych w rejonie  cmentarza
komunalnego przy ul. Droga Męczenników Majdanka w Lublinie. Lokalizacja: obszar pomiędzy ulicami Droga
Męczenników  Majdanka  i  Wyzwolenia,  Lublin  -  Przedsiębiorstwo  Geologiczne  „POLGEOL”  S.A.  -  Lublin,
czerwiec 2009;
• DOKUMENTACJA HYDROGEOLOGICZNA,  określająca  warunki  hydrogeologiczne  w  rejonie  cmentarza
komunalnego przy ul. Droga Męczenników Majdanka w Lublinie, Lokalizacja: obszar pomiędzy ulicami Droga
Męczenników  Majdanka  i  Wyzwolenia,  Lublin  -  Przedsiębiorstwo  Geologiczne  „POLGEOL”  S.A.  -  Lublin,
wrzesień 2009;
• PROGRAM DZIAŁAŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH ujęcie wody Dziesiąta przed teoretycznie możliwym
szkodliwym wpływem cmentarza  komunalnego  przy  ul.  Droga  Męczenników  Majdanka  w  Lublinie  -
Przedsiębiorstwo Geologiczne „POLGEOL” S.A. - Lublin, marzec 2010;
• Sprawozdanie z  monitoringu wód podziemnych prowadzonego w rejonie  cmentarza komunalnego
przy ul. Droga Męczenników Majdanka w Lublinie w 2015 r. (i 2016 r), Wilgat J., Polgeol - Lublin 2015;
• Sprawozdanie z  monitoringu wód podziemnych prowadzonego w rejonie  cmentarza komunalnego
przy ul. Droga Męczenników Majdanka w Lublinie w 2016 r. (i 2016 r), Wilgat J., Polgeol - Lublin 2016;
• Opinia geotechniczna określająca warunki geotechniczne i ocene przydatności podłoża gruntowego
pod  rozbudowę  cmentarza  komunalnego  w  Lublinie  (Lokalizacja  Lublin,  ul.Droga  Męczenników
Majdanka), Geowiert, Polgeol, Wilgat. J, Zalewski G, Woś E., Lublin 2015;
• Dokumentacja  geotechniczna  (Obiekt;  Cmentarz  Komunalny,  Miejscowość:  Lublin  ul.Poligonowa),
Zawisza R., Falkiewicz M., Dalmata A. (wraz z opinia z 21.12.2009 r.) - Lublin 2009;
• Dokumentacja  geotechniczna  dla  rozpoznania  warunków  gruntowo-wodnych  potwierdzająca
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możliwość lokalizacji  grzebowiska w rejonie ul.Poligonowej w Lublinie,  Stec J.,  GEOWIERT - Lublin,
2015;
• Dokumentacja  geotechniczna  dla  rozpoznania  warunków  gruntowo-wodnych  potwierdzająca
możliwość lokalizacji grzebowiska w rej.ul.Pliszczyńskiej w Lublinie, Stec J., GEOWIERT - Lublin, 2015; 
• Dokumentacja  geotechniczna  dla  rozpoznania  warunków  gruntowo-wodnych  potwierdzająca
możliwość powiększenia cmentarza przy ul.Bełżyckiej w Lublinie, Stec J., GEOWIERT - Lublin, 2015;
• Dokumentacja  geotechniczna  dla  rozpoznania  warunków  gruntowo-wodnych  potwierdzająca
możliwość powiększenia cmentarza przy ul.Głuskiej w Lublinie, Stec J., GEOWIERT - Lublin, 2015; 
• Program ochrony środowiska województwa lubelskiego  na lata 2012-2015 z perspektywa do roku 2018 -
Lublin 2012;
• Program gospodarki wodnej województwa lubelskiego – Lublin 2003;
• Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego – Lublin
2002 (Uchwała nr XLV/597/02 sejmiku województwa lubelskiego z dnia 29 lipca 2002 r. w sprawie uchwalenia
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego województwa Lubelskiego);
• Plan  Zagospodarowania  Przestrzennego  Województwa  Lubelskiego  (Uchwała  nr  XI/162/2015  Sejmiku
Województwa Lubelskiego z dnia 30 października 2015 r.).

Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Lublin  ma  na  celu
określenie rozwojowych wizji Lublina, kształtowanie polityki rozwoju miasta zapewniającej jak najlepsze warunki
życia,  umożliwienie  rozwoju  gospodarczego  w  myśl  zasad  zrównoważonego  rozwoju  i  zachowania  ładu
przestrzennego, ochrony, wzmocnienia i wzbogacenia środowiska przyrodniczego i kulturowego Lublina oraz
koordynacji  i  zapewnienia  spójności  planów  miejscowych.  Nowa  edycja  Studium  została  opracowana
z zachowaniem zasady ciągłości planistycznej w relacji (i nawiązaniu) do Studium wcześniej obowiązującego
oraz archiwalnych i aktualnych planów miejscowych, przy uwzględnieniu obecnego stanu zagospodarowania
przestrzennego oraz podjętych decyzji  inwestycyjnych. Treści zawarte w Studium dzielą się na dwie części:
Uwarunkowania i Kierunki zagospodarowania przestrzennego.

Na  rysunku  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Lublin wprowadza  się
następujące grupy oznaczeń:
• ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE
• Ekologiczny System Obszarów Chronionych,
• łączniki ekologiczne,
• rzeki, cieki, wody otwarte,
• zieleń nadrzeczna im łąkowa,
• lasy,
• lasy ochronne,
• park leśny,
• wydmy śródleśne wskazane do ochronny,
• tereny o spadkach powyżej 15%,
• doliny rzeczne,
• suche doliny,
• pomnik przyrody,
• rezerwat przyrody,
• ogród botaniczny (OB),
• Obszar Natura 2000,
• istniejące Obszary Chronionego Krajobrazu: OCK1 – Czerniejowski; OCK2 – Dolina Ciemięgi,
• użytki ekologiczne,
• zespoły przyrodniczo-krajobrazowe,
• poziom wód gruntowych na głębokości 2m p.p.t.,
• granica obszaru/terenu górniczego,
• złoża,
• strefa 30 metrów od ściany lasu – wyłączona z zabudowy.

• ŚRODOWISKO KULTUROWE
• granice Pomnika Historii „Lublin – historyczny zespół architektoniczno-urbanistyczny”,
• Pomnik Zagłady na Majdanku / strefa ochronna Pomnika Zagłady,
• obszary w Gminnej Ewidencji Zabytków, w Rejestrze Zabytków Woj.Lubelskiego,
• obiekty w Gminnej Ewidencji Zabytków, w Rejestrze Zabytków Woj.Lubelskiego,
• obiekty w Gminnej Ewidencji Zabytków, w Woj.Ewidencji Zabytków,
• obszary  i  obiekty  w  Gminnej  Ewidencji  Zabytków  (nie  ujęte  w  Rejestrze  oraz  Wojewódzkiej  Ewidencji
Zabytków),
• stanowiska archeologiczne,
• obiekty wpisane na Listę Dziedzictwa Europejskiego,
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• Park etnograficzny (skansen),
• Strefa Ochrony widoków (SOW) - obszar bezwzględnej ochrony ekspozycji.

• STRUKTURA TERENU – OSADNICTWO
• obszar funkcjonalnego śródmieścia – centrum miasta,
• tereny zabudowy śródmiejskiej,
• teren zabudowy wielorodzinnej,
• teren zabudowy wielorodzinnej / usługowej,
• teren zabudowy wielorodzinnej / jednorodzinnej,
• teren zabudowy jednorodzinnej,
• teren zabudowy jednorodzinnej / usługowej,
• teren zabudowy jednorodzinnej o niskiej intensywności,
• teren zabudowy jednorodzinnej rezydencjonalnej,
• tereny zabudowy zagrodowej,
• tereny usługowe,
• tereny obiektów handlowych wielkopowierzchniowych – rejony lokalizacji,
• tereny usług sportu i rekreacji (US) / turystyki (UT),
• tereny usług oświaty (UO) / nauki (UN),
• tereny usług w zieleni,
• tereny zieleni z pojedynczymi obiektami usługowymi,
• tereny aktywności gospodarczej: przemysłowe, bazy, składy, magazyny / usługowe,
• tereny aktywności gospodarczej: przemysłowe, bazy, składy, magazyny,
• tereny infrastruktury,
• zieleń o charakterze publicznym: parkowa, dolinna, izolacyjna, zieleńce, skwery,
• cmentarze:  ZC – cmentarze czynne ze strefami ochrony sanitarnej,  ZCn – cmentarze nieczynne / ZCg -
grzebowisko dla zwierząt ze strefą ochrony sanitarnej,
• ogrody działkowe,
• przestrzenie otwarte – rolnicze, wypoczynkowe, nieużytki, zieleń nieurządzona,
• główne aleje miejskie, aleje z najcenniejszym drzewostanem,
• specjalna strefa ekonomiczna.
 
• STRUKTURA TERENU – KOMUNIKACJA
• droga ekspresowa (obwodnica),
• drogi główne ruchu przyspieszonego,
• drogi główne,
• drogi zbiorcze,
• tereny  obsługi  komunikacji  samochodowej  (dworce,  przysmaki,  parkingi  i  inne  o  funkcjach  związanych
z obsługą komunikacji),
• zintegrowany dworzec komunikacyjny,
• tereny kolejowe,
• teren lotniska,
• powierzchnie ograniczające wysokość zabudowy i obiektów naturalnych w rejonie lotniska.

• INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, OBRONNOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
• ujęcia wody (komunalne, komunalne nieczynne),
• stacje wodociągowe,
• oczyszczalnie ścieków komunalnych,
• główna stacja zasilania (GSZ),
• główny punkt zasilania (GPZ),
• linie napowietrzne wysokiego napięcia 400kV,
• linie napowietrzne wysokiego napięcia 220kV,
• linie napowietrzne wysokiego napięcia 110kV,
• odnawialne źródła energii (OZE) – wybrane,
• elektrociepłownie,
• stacje redukcyjne gazu (I-go stopnia),
• gazociągi wysokoprężne,
• gazociągi kopalniane wysokoprężne,
• obiekty, które mogą spowodować nadzwyczajne zagrożenie dla środowiska, w tym zakłady pracy szczególnie
niebezpieczne pod względem pożarowym i wybuchowym,
• otwory wiertnicze (odwierty),
• trasy przewozu materiałów niebezpiecznych,
• obszary szczególnego zagrożenia powodzią,
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• obszar narażony na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego,
• zasięg fali awaryjnej,
• tereny zamknięte i ich strefy ochronne,
• tereny zamknięte w resorcie obrony narodowej,
tereny specjalne (obronności, bezpieczeństwa publicznego).

Zmiany  w  użytkowaniu  i  przeznaczeniu  terenów,  jakie  wnosił  projektowany  dokument  na  etapie
I uzgodnień przedstawione są w poniższej tabeli prezentującej procent powierzchni poszczególnych rodzajów
terenu obecnie (Uwarunkowania) i po realizacji wytyczonej w Studium polityki przestrzennej (Kierunki):

UŻYTKOWANIE/ PRZEZNACZENIE TERENÓW
UWARUNKOWANIA KIERUNKI

% powierzchni Lublina % powierzchni Lublina

RZEKI, CIEKI ZBIORNIKI, WODY OTWARTE 2,39 2,55

ŁĄKI, ZIELEŃ NADRZECZNA 2,58 4,88

LASY 11,40 11,53

POMNIK ZAGŁADY WRAZ ZE STREFĄ OCHRONNĄ 0,69 0,69

TERENY ZABUDOWY ŚRÓDMIEJSKIEJ 0,52 1,43

TERENY ZABUDOWY WIELORODZINNEJ 6,93 10,92

TERENY ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ 9,00 18,06

TERENY ZABUDOWY ZAGRODOWEJ 1,49 0,32

TERENY USŁUG SPORTU I REKREACJI 1,01 1,39

TERENY USŁUG OŚWIATY 1,27 1,32

TERENY USŁUG NAUKI 0,64 0,82

TERENY USŁUG:HANDEL, RZEMIOSŁO, ADMINISTRACJA, 
KULTURA

4,88 5,74

TERENY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ, USŁUGOWE, 
PRZEMYSŁOWE, BAZY, SKŁADY, MAGAZYNY

5,25 10,32

TERENY INFRASTRUKTURY 0,82 0,79

ZIELEŃ O CHARAKTERZE PUBLICZNYM, PARKI, ZIELEŃCE, 
SKWERY

2,42 8,23

CMENTARZE/GRZEBOWISKA 0,65 1,18

OGRODY DZIAŁKOWE 2,89 2,91

PRZESTRZENIE OTWARTE – ROLNICZE, WYPOCZYNKOWE, 
NIEUŻYTKI, ZIELEŃ NIEURZĄDZONA

35,87 8,33

DROGI (UWARUNKOWANIA KLASY OD GP DO L, KIERUNKI 
KLASY OD GP DO Z)

6,32 5,55

TERENY OBSŁUGI KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ 0,70 0,47

TERENY KOLEJOWE 1,58 1,99

TERENY SPECJALNE 0,70 0,58

Tab. Użytkowanie i przeznaczenie terenów – opracowała Jadwiga Wojciechowska-Bartnik.

Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Lublin
sporządzone zostało w powiązaniu z szeregiem ustaw i  aktów wykonawczych, dokumentów o znaczeniu
lokalnym, krajowym i ponadlokalnym oraz z opracowaniami branżowymi, a także materiałami kartograficznymi,
dokumentami HTML i innymi publikacjami, których spis, w liczbie blisko 200 pozycji zamieszczono na końcu
Kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublina.

Prognoza  stwierdziła,  że  w Studium uwzględnione  zostały  cele  i  zasady ochrony środowiska
szczebla krajowego i międzynarodowego (w tym wspólnotowego) i nie wykazała drastycznych sprzeczności
wynikających  z  unormowań  prawnych  wymagających  radykalnych  zmian  ocenianego  projektu  dokumentu.
Zapisy Studium są poprawne w odniesieniu do obowiązków z zakresu ochrony środowiska - gospodarki
wodno-ściekowej, ochrony powietrza i klimatu, ochrony przed hałasem i ochrony wód powierzchniowych oraz
podziemnych, a także ochrony przyrody. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Lublin uwzględnia obowiązki z zakresu ochrony środowiska wyszczególnione w art. 71-73 oraz art. 114
ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Dla terenów o dominującej funkcji mieszkaniowo-usługowej, wszelkiej działalności gospodarczej oraz
związanej  z  nimi  funkcji  komunikacyjnej  i  pozostałej,  niezbędnej  do  prawidłowego  funkcjonowania  terenu
infrastruktury charakterystyczne są następujące oddziaływania środowiskowe: 
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- emisja zanieczyszczeń do atmosfery (wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza);
- emitowanie hałasu i pól elektromagnetycznych;
- wytwarzanie odpadów komunalnych;
- wprowadzenie ścieków i innych zanieczyszczeń do wód lub do gruntu;
- przekształcenie naturalnego ukształtowania terenu;
- zmiany w krajobrazie;
- zmiany szaty roślinnej i składu gatunkowego fauny;
- ryzyko wystąpienia poważnych awarii.

Ocena oddziaływań Studium na poszczególne elementy środowiska przyrodniczo-kulturowego
przedstawia się następująco:
-  dla  terenów  mieszkaniowych  (zabudowy  śródmiejskiej,  terenów  zabudowy  wielorodzinnej,  terenów
zabudowy  wielorodzinnej/usługowej,  terenów  zabudowy  wielorodzinnej/jednorodzinnej,  terenów  zabudowy
jednorodzinnej,  terenów  zabudowy  jednorodzinnej/usługowej,  terenów  zabudowy  jednorodzinnej  o  niskiej
intensywności,  terenów  zabudowy  jednorodzinnej  rezydencjonalnej  oraz  terenów  zabudowy  zagrodowej)
prognozuje się: 

różnorodność 
biologiczna,
zwierzęta,
rośliny

• pozytywnym,  długoterminowym,  pośrednim  oddziaływaniem  stałym  będzie
wydzielanie stosunkowo dużych działek budowlanych, małej intensywności zabudowy, a co
za tym idzie z powierzchni biologicznie czynnej  dla terenów,  co pozwoli na zachowanie lub
odtworzenie siedlisk drobnej fauny (w szczególności drobnych ssaków i ptaków) oraz nakaz
ochrony ‘wszystkich walorów środowiska przyrodniczego, w hierarchii ich wagi w systemie 
przyrodniczym  obszaru,  starając  się  je  odpowiednio  wykorzystać  -  w  granicach
dopuszczalnych  ekologicznie  -  dla  rozwoju  miasta.  W  granicach  miasta  wyklucza  się
lokalizowanie obiektów, bądź stosowanie rozwiązań powodujących przekroczenia standardów
jakości środowiska.
• negatywnym, stałym, długotrwałym i bezpośrednim oraz pośrednim oddziaływaniem
jest sam fakt możliwości lokalizowania szeroko pojętej zabudowy mieszkaniowej zaliczanej
do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 
• w  przypadku  realizacji  kierunków  Studium  należy  spodziewać  się  niewielkiego
wzrostu poboru wody w stosunku do obecnego użytkowania, co będzie stałym, negatywnym,
ale nieznaczącym oddziaływaniem. 
• negatywne oddziaływanie krótkoterminowe, chwilowe bezpośrednie będzie związane
z dopuszczeniem zmiany zagospodarowania terenu – wprowadzenie nowej dodatkowej, lub
wymiana istniejącej zabudowy – w wyniku prac budowlanych zostanie zniszczona częściowo
szata  roślinna,  która  następnie  może  zostać  częściowo  odbudowana  jako  urządzona,
ogrodowa, przydrożne pasy zieleni po zakończeniu procesu budowlanego), prace budowlane
będą powodowały wypłaszanie drobnych zwierząt – oddziaływanie to zaistnieje każdorazowo
w  przypadku  zainicjowania  robót  budowlanych,  bez  względu  na  istniejący  stan
zagospodarowania przestrzeni;
• pozytywne oddziaływanie długoterminowe pośrednie będzie się wiązało z faktem, iż
tereny  zabudowy  w  dużej  mierze  (szczególnie  rejon  Śródmieścia)  dotyczą  terenów  już
zainwestowanych (przekształconych) obszaru i stanowić będą jego kontynuacje; 
• lokalne, bezpośrednie zubożenie lub zlikwidowanie istniejącej roślinności w miejscu
powstania nowych obiektów kubaturowych. Naturalne i seminaturalne zbiorowiska roślinne
(głównie peryferyjnych części miasta) zastępowane będą roślinnością ruderalną, ogrodową.
• będzie  negatywnym  oddziaływaniem  pośrednim,  długoterminowym  i  stałym
wpływającym na zmniejszenie bioróżnorodności;
• negatywnym  oddziaływaniem  długoterminowym,  pośrednim,  stałym  dla  zwierząt
będzie wydzielanie działek budowlanych, a co za tym idzie ich wygradzanie, co znacznie
zmniejszy możliwość migracji zwłaszcza dla większych ssaków (głównie w dolinie);
• oddziaływaniem  negatywnym,  bezpośrednim,  chwilowym  będą  roboty  budowlane
w wyniku dopuszczenia realizacji  zabudowy i uciążliwości akustyczne z nimi związane, co
będzie powodowało płoszenie zwierząt (zwłaszcza ptaków);
• w stosunku  do obecnie  obowiązującego suikzp,  nowe kierunki  zagospodarowania
przestrzennego  są  negatywne  dla  flory  i  fauny  szczególnie  w  częściach  wprowadzenia
zabudowy  w  dotychczasowych  terenach  otwartych,  zaś  pozytywne,  w  miejscach  gdzie
brakowało  miejscowych  planów  zagospodarowania  przestrzennego,  a  Studium  wzmocni
ochronę najcenniejszych fragmentów przestrzeni (ESOCH) i zapobiegnie ewentualnych ich
zabudowy.

ludzie • negatywnym, stałym, długotrwałym i bezpośrednim oraz pośrednim oddziaływaniem jest
sam fakt dopuszczenia lokalizowania zabudowy mieszkaniowej zaliczanej do przedsięwzięć
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mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
• negatywne oddziaływanie na klimat akustyczny, stan powietrza i jakość życia będzie
miał  fakt  umiejscowienia  w sąsiedztwie  zabudowy mieszkaniowej  jednorodzinnej  terenów
aktywności gospodarczej z zabudową jednorodzinną).
• negatywnym  oddziaływaniem  pośrednim  i  długoterminowym,  stałym  będzie
zmniejszenie terenów otwartych i biologicznie czynnych co wpłynie w niewielkim stopniu na
topoklimat  szczególnie  nagrzewnie  i  wilgotność  powietrza.  Pozytywnym  w  tym  zakresie
będzie  mocne  zaakcentowanie  znaczenia  ESOCH-u,  pełniącego  również  rolę  klinów
przewietrzania miasta, poprawiających środowisko życia mieszkańców; 
• pozytywnym, stałym, bezpośrednim, długookresowym oddziaływaniem jest ustalenie
ochrony  przed:  promieniowaniem  elektromagnetycznym  i  pogorszeniem  stanu  higieny
radiacyjnej poprzez strefy techniczne od poszczególnych linii napowietrznych;
• pozytywnym,  stałym,  długotrwałym  oddziaływaniem  będzie  konsekwentne
przestrzeganie  zapisu:  wyklucza  się  lokalizowanie  obiektów,  bądź  stosowanie  rozwiązań
powodujących przekroczenia standardów jakości środowiska;
• oddziaływaniem  pozytywnym  długoterminowym,  pośrednim  i  stałym  będzie  nakaz
stosowanie  do  celów  grzewczych  paliw  niskoemisyjnych  oraz  innych  proekologicznych
rozwiązań w zakresie zaopatrzenia w ciepło;
• oddziaływaniem  pozytywnym,  bezpośrednim,  długoterminowym,  stałym  będzie
zalecenie podłączenia do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej terenów nowej zabudowy oraz
zabudowy już istniejącej, a jeszcze w pełni nie uzbrojonej. Wpłynie to pozytywnie na jakość
wód ujmowanych do celów spożywczych;
• negatywnym oddziaływaniem okresowym – krótkoterminowym i bezpośrednim będzie
zwiększenie  emisji  do  powietrza  (proporcjonalne  do  ilości  nowych  użytkowników  dróg
i  mieszkańców).  Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego
miasta  Lublin  nie  wprowadza  jednak  zakładów  o zwiększonym  czy  też  dużym  ryzyku
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Na terenach zabudowy mieszkaniowej objętych
opracowaniem  nie  występuje  też  zagrożenie  ruchami  osuwiskowymi,  czy  powodzią,
a fragmenty przestrzeni o spadkach powyżej 15% są wyłączone z zabudowy. Potencjalnym
źródłem  zagrożenia  dla  zdrowia  ludzi  może  być  zatem  niepełna  realizacja  wytycznych
Studium, dotyczących zapewnienia odpowiedniej jakości środowiska na opisywanym terenie. 
• stałym, pozytywnym oddziaływaniem zapisów Studium będzie poprawa jakości życia,
dostępność do nowych usług i przestrzeni o nowym standardzie zagospodarowania;
• negatywnym w skutkach może okazać się posadowienie zabudowy mieszkaniowo-
usługowej na podatnym na erozje niestabilnym podłożu lessowym w zachodnich częściach
miasta;
• w  stosunku  do  obecnie  obowiązującego  suikzp,  nowe  zapisy  kierunków
zagospodarowania są w dużej mierze obojętne dla zdrowia i życia ludzi.

system
przyrodniczy

• minimalne, stałe lub krótkoterminowe lub długotrwałe oddziaływanie spowodowane jest
stanem  zastanym  tj.  lokalizacją  w  systemie  przyrodniczym  budynków  kubaturowych
(zabudowa mieszkaniowa w zieleni,  o niskiej  intensywności)  -  nie  będą to jednak zmiany
wpływające znacząco na stan i funkcjonowanie elementów przyrodniczego systemu miasta;
• w  stosunku  do  obecnie  obowiązującego  suikzp,  nowe  kierunki  zagospodarowania
przestrzennego  są  wbrew pozorom  pozytywne  dla  systemu  przyrodniczego  miasta,  gdyż
powstrzymują dalszą rozbudowę istniejących w obrębie ESOCH budynków mieszkaniowych.

woda • pozytywnym, stałym, długotrwałym i bezpośrednim zapisem Studium jest wprowadzenie
ochrony  wód  powierzchniowych  i  podziemnych,  co  pośrednio  wpłynie  też  na  stan  wód
Głównego  Zbiornika  Wód  Podziemnych,  w  granicach  którego  położony  jest  cały  obszar
Studium, poprzez: zachowanie standardów jakości środowiska;
• pozytywnym będzie ustalenie stref ochronnych dla ujęć wody;
• negatywnym  oddziaływaniem  długoterminowym  i  stałym,  skumulowanym
z oddziaływaniem już istniejących, sąsiadujących obszarów będzie zwiększenie powierzchni
nieprzepuszczalnych  co  będzie  powodowało  ograniczenie  infiltracji,  odwadnianie  terenu
i  okresowe  przesuszanie.  Dotychczasowy  system  obiegu  wody  może  ulec  dalszemu
przekształceniu w kierunku typowym dla terenów zurbanizowanych;
• negatywnym  oddziaływaniem  długoterminowym,  pośrednim  i  stałym  będzie  przyrost
zabudowy, co zwiększy zapotrzebowanie na wodę, a co za tym idzie pośrednio przyczyni się
do minimalnego obniżania poziomu wód podziemnych;
• pozytywnym  oddziaływaniem  bezpośrednim,  długoterminowym  i  stałym  będzie
rozbudowa systemu kanalizacji oraz oczyszczalni ścieków, co pozwoli ograniczyć realizację
nieszczelnych szamb, z których zanieczyszczenia przedostają się do wód podziemnych oraz
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zmniejszy  ilości  ścieków  odprowadzanych  do  wód  powierzchniowych  oraz  gruntu.
Pozytywnym  oddziaływaniem  bezpośrednim,  długoterminowym  i  stałym  jest  wyznaczenie
terenów szczególnego zagrożenia powodzią, które podobnie jak tereny o spadkach powyżej
15% są wyłączone z zabudowy, co eliminuje też potencjale zagrożenie zanieczyszczenia wód
w momencie wezbrań i wystąpienia rzeki. 
• pozytywnym oddziaływaniem bezpośrednim, długoterminowym, stałym będzie docelowe
podłączenie wszystkich terenów budowlanych do zbiorczej sieci wodociągowej co ograniczy
realizację  indywidualnych,  niekontrolowanych  ujęć  wód.  Ponadto  Studium  uwarunkowań
i kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Lublin  dopuszcza  zastosowanie
indywidualnych systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych wyłącznie na
terenach  zabudowy  rozproszonej  i  peryferyjnej  przy  sprzyjających  warunkach
hydrogeologicznych i wyposażeniu terenu w sieci wodociągowe, co też znacząco ograniczy
ryzyko ewentualnych, niekontrolowanych zanieczyszczeń.
• negatywnym  oddziaływaniem  krótkoterminowym,  lokalnym  będzie  sam  fakt
tymczasowego dopuszczenia stosowania indywidualnych rozwiązań gromadzenia ścieków, co
nie będzie indywidualnie kontrolowane (pod kontem np. ich szczelności);
• chwilowe,  bezpośrednie  zanieczyszczenie  wód  podziemnych  może  nastąpić  jedynie
w pojedynczych, incydentalnych wypadkach podczas realizacji zapisów Studium, ale mimo to
nie  powinno  to  wpłynąć  na  pogorszenie  dotychczasowego  stanu  jednolitych  części  wód
powierzchniowych i podziemnych;
• w stosunku  do  obecnie  obowiązującego  suikzp,  nowe  kierunki  zagospodarowania  są
pozytywne, jak i negatywne dla zasobów wód powierzchniowych i podziemnych.

powietrze • oddziaływaniem pozytywnym długoterminowym, bezpośrednim i stałym będzie ustalenie
ochrony przed zanieczyszczeniami powietrza;
• chwilowym, negatywnym oddziaływaniem na stan powietrza będzie np. pylenie na etapie
realizacji (budowy) nowych obiektów;
• lokalne,  minimalne  zwiększenie  rozmiarów  zanieczyszczeń  powietrza  (negatywne
oddziaływanie  bezpośrednie,  krótkoterminowe,  skumulowane),  wiążące  się  ze  wzrostem
natężenia  ruchu  samochodowego  i  ilości  terenów  mieszkaniowych  (głównie  zabudowy
jednorodzinnej,  rezydencjonalnej,  będącej  emitorem  szczególnie  w sezonie  grzewczym),
a także  (tymczasowo)  placów  budowy.  Nie  powinno  jednak  dojść  do  przekroczenia
dopuszczalnych  norm,  określonych  w Rozporządzeniu  Ministra  Środowiska
z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu.
• pozytywnym, stałym aspektem będą nasadzenia roślinności urządzonej i ogrodowej, co
wpłynie pozytywnie na stan powietrza;
• pozytywnym zapisem Studium jest zakaz lokalizacji funkcji związanych z wytwarzaniem
dóbr materialnych  metodami  przemysłowymi,  których  funkcjonowanie  stwarza  uciążliwości
w zakresie zanieczyszczenia wody;
• w  stosunku  do  obecnie  obowiązującego  suikzp,  nowe  kierunki  zagospodarowania
przestrzennego poprzez minimalne zwiększenie terenów zabudowy są negatywne dla stanu
powietrza atmosferycznego.

powierzchnia
ziemi

• oddziaływanie  bezpośrednie  (stałe,  ale  jedynie  lokalne)  to  przekształcenia
powierzchniowej  warstwy  ziemi  opisywanego  obszaru  związane  głównie  z wykopami  pod
fundamenty  nowych  budynków  które  (poza  wyjątkami  takimi  jak:  nowe  zbiorniki  wodne,
wyposażenie  obiektów  w  poziomowe  parkingi  podziemne) nie  będą  naruszać  głębokich
warstw podłoża. Po wyłożeniu projektu do wglądu publicznego dokonano modyfikacji (co w
momencie wprowadzenia nowych terenów będzie oddziaływać negatywnie):
- tereny zabudowy wielorodzinnej w rejonie ul. J. Franczaka „Lalka”
- tereny zabudowy wielorodzinnej / usługowej np. przy ul. Przyjaźni, E. Romera, ul. Głuskiej,
ul. Onyksowej, i ul. Parafialnej, Kosmonautów, 
-  tereny  zabudowy  wielorodzinnej  /  jednorodzinnej  w  rejonie  ul.  Gnieźnieńskiej,   ul.
Koncertowej, ul. M. Dereckiego oraz pomiędzy ul. Dzbenin a planowanym przedłużeniem ul.
A. Zelwerowicza,
- tereny zabudowy wielorodzinnej w rejonie ul. Wąwozowej i ul. Szczytowej,   
- tereny zabudowy jednorodzinnej w rejonie  ul. M. Dereckiego, ul. Choiny i ul. Czerwcowej,
-  osiedle „Czechówka Górna” (Czechów Północny), ul. Sierpniowej,
- tereny zabudowy jednorodzinnej o niskiej intensywności w rejonie ul. Poligonowej oraz ul. M.
Dereckiego i  ul. Szafranowej,
- tereny zabudowy jednorodzinnej / usługowej przy ul. Głuskiej i ul. Parafialnej,
- tereny zabudowy zagrodowej w rejonie ul. Tęczowej, 
• pozytywnym będą zmiany (wycofanie się) w obrębie proponowanych terenów: 
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- zabudowy jednorodzinnej przy ul. Choiny i Puławskiej
- zabudowy jednorodzinnej rezydencjonalnej w rejonie ul. Urodzajnej i ul. Przejrzystej,
- osiedla „Nowe Czuby” (Czuby Południowe),
- zabudowy wielorodzinnej w rejonie ul. Berylowej, ul. Onyksowej, i ul. Kryształowej,
- zabudowy jednorodzinnej / usługowej w rejonie ul. Rysiej i ul. Wróblej, ul. S. Banacha i ul.
Felin,  „Park Tatary”,
- zabudowy wielorodzinnej / usługowej w rejonie ul. A. Zelwerowicza,
- osiedle „Kolonia Biskupie” (Hajdów - Zadębie): 
• tereny zabudowy jednorodzinnej / usługowej w rejonie ul. Gospodarczej (pomiędzy
ul. Łęczyńską/ ul. Maszynową a ul. Gospodarczą),
• pozytywnym  oddziaływaniem  bezpośrednim,  długoterminowym,  stałym  będzie
założenie podłączenia większości terenów (poza zabudową rozproszoną) do zbiorczej sieci
kanalizacyjnej co ograniczy ewentualne zanieczyszczenia gleby;
• pozytywnym oddziaływaniem bezpośrednim, długoterminowym, stałym jest ustalenie
ochrony wód powierzchniowych i podziemnych, w szczególności Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych Nr 406, w granicach którego położony jest cały obszar Studium;
• potencjalnie  negatywnym,  długoterminowym,  lokalnym  oddziaływaniem  będzie
dopuszczenie  indywidualnych  (niekontrolowanych)  rozwiązań  odprowadzania  ścieków
w obszarach peryferyjnych Studium (tereny o niskiej intensywności zabudowy);
• negatywnym  oddziaływaniem  długoterminowym,  jak  i  krótkoterminowym,
bezpośrednim i stałym zwiększającym jej degradację będą wszelkie roboty ziemne związane
z budową obiektów szczególnie z kondygnacjami podziemnymi (podpiwniczeniami) lub sieci
potrzebnej im infrastruktury technicznej;
• pozytywnym oddziaływaniem będzie nakaz dochowania standardów środowiskowych
co wykluczy pośrednio brak możliwości realizacji na tych terenach przedsięwzięć mogących
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, przez co nie powinny powstać oddziaływania
wpływające negatywnie na powierzchnie ziemi;
• negatywnym  oddziaływaniem  bezpośrednim,  długoterminowym,  stałym  będzie
zajęcie  dotychczas  niezabudowanego  gruntu  (szczególnie  niezabudowanych  wcześniej
terenów otwartych-rolniczych np. w północnej części miasta).

krajobraz • pozytywny  skutek  długoterminowy,  bezpośredni  i  pośredni,  skumulowany
z  oddziaływaniem  istniejącego  zagospodarowania  będzie  się  wiązał  z zastosowaniem
określonych  w  Studium  zasad  dotyczących  kształtowania  zabudowy,  zagospodarowania
terenu oraz zasad zachowania ładu przestrzennego;
• oddziaływaniem stałym i bezpośrednim będzie pojawianie się obiektów kubaturowych
w niezabudowanych dotychczas przestrzeniach, a ich skala i rodzaj oddziaływania związany
będzie z indywidualnym zagospodarowaniem poszczególnych działek;
• w stosunku  do  obecnie  obowiązującego suikzp,  nowe kierunki  zagospodarowania
przestrzennego  mogą  być  zarówno  negatywne,  jak  i  pozytywne  dla  walorów  krajobrazu
(w zależności od form nowej zabudowy i jej intensywności);
• generalnie  uporządkowanie  funkcji  bezpośrednio  pozytywnie  wpłynie  na  walory
wizualne terenu.

klimat • zaliczane  do  skumulowanych  zmiany  w  klimacie  lokalnym  będą  minimalne
i  nieodczuwalne  dla  człowieka  i  ograniczą  się  do  zmiany  warunków  termiczno  -
wilgotnościowych  i  minimalnie  anemologicznych  (w  związku  z  wprowadzeniem  nowej
zabudowy  w  terenach  dotychczas  otwartych).  Prognozuje  się,  zatem  krótkoterminowe,
minimalne  i  praktycznie  niezauważalne  (liczone  w  ułamkach  stopnia)  podwyższenie
temperatury powietrza na skutek emisji ciepła antropogenicznego, pochodzącego ze spalania
paliw  i  przyrostu  powierzchni  sztucznych  powodujących  podwyższenie  temperatury
radiacyjnej  podłoża, co  będzie  oddziaływaniem  stałym  lub  czasowym. Z  tych  samych
powodów początkowo zmniejszeniu ulegnie nieco średnia dobowa i miesięczna wilgotność
powietrza. W okresach dużego zachmurzenia i wzmożonych opadów zmianie ulegną warunki
przewietrzenia, a na skutek wzrostu szorstkości podłoża osłabieniu ulegnie prędkość wiatru.
• pozytywnym zapisem Studium jest zakaz lokalizacji funkcji związanych z wytwarzaniem
dóbr materialnych  metodami  przemysłowymi,  których  funkcjonowanie  stwarza  uciążliwości
w zakresie zanieczyszczenia wody;
• bezpośrednim, chwilowym (faza eksploatacji) lub krótkoterminowym (realizacja Studium)
oddziaływaniem  będzie  emisja  hałasu.  Na  terenie  opracowania  głównym  źródłem hałasu
stałego  będzie  ruch  komunikacyjny,  czy  bliżej  nieokreślona  na  tym  etapie  eksploatacja
terenów  mieszkaniowo-usługowych  (dotyczy  to  szczególnie  potencjalnej  lokalizacji  usług,
których  działalność  wymaga  częstych  dostaw  towarów  oraz  powoduje  wzmożony  ruch
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klientów,  czy  też  usług  z  grupy  hałaśliwych).  Zakładając  przeciętne  natężenie  ruchu
samochodowego  oraz  zachowanie  przez  mieszkańców  zasad  współżycia  społecznego
w obrębie terenów podlegających ochronie akustycznej stwierdzić  można, że pogorszenie
klimatu  akustycznego  omawianego  terenu  nie  będzie  znaczące  i  nie  powinno  osiągać
ponadnormatywnych wartości.  Normalne warunki użytkowania tych terenów (poza okresem
realizacji  zapisów  Studium)  sprawią,  że  dopuszczalne  poziomy  hałasu  określone  są
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 w sprawie dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku (Dz.U.2014.112) zgodnie z wymogami Studium nie zostaną
przekroczone. Minimalizacji komunikacyjnych uciążliwości akustycznych służyć również mogą
proponowane nasadzenia zieleni wzdłuż ciągów komunikacyjnych.
• Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin nie
wprowadza funkcji i urządzeń dających podstawy do prognozowania przekroczeń określonych
w  Rozporządzeniu  Ministra  Środowiska  z  dnia  30  października  2003  r.  w  sprawie
dopuszczalnych  poziomów  pól  elektromagnetycznych  w  środowisku  oraz  sposobów
sprawdzania  dotrzymania  tych  poziomów  (Dz.  U.  Nr  192,  poz.  1883).  Od  linii
elektroenergetycznych Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Lublin wprowadza odpowiednio szeroki pas techniczny, służący jako strefa ochronna.
• negatywnym oddziaływaniem długoterminowym bezpośrednim będzie emisja hałasu od
terenów usług i aktywności gospodarczej w sąsiedztwie - im większy teren przeznaczony pod
usługi tym więcej potencjalnych użytkowników i tym wyższe natężenie hałasu;
• w stosunku  do  obecnie  obowiązującego  suikzp,  nowe  kierunki  zagospodarowania  są
praktycznie obojętne dla klimatu.

dobra
naturalne

• pozytywnym  oddziaływaniem  bezpośrednim,  długoterminowym,  stałym  na  wody
podziemne  jako  dobro  naturalne  będzie  docelowe  podłączenie  większości  terenów
budowlanych do zbiorczej sieci kanalizacyjnej, co ograniczy realizację nieszczelnych szamb,
z których zanieczyszczenia przedostają się do wód podziemnych;
• pozytywnym  oddziaływaniem  bezpośrednim,  długoterminowym,  stałym  na  wody
podziemne jako  dobro  naturalne  będzie  podłączenie  większości  terenów budowlanych  do
zbiorczej sieci wodociągowej co ograniczy realizację indywidualnych, niekontrolowanych ujęć
wód;
• pośrednio,  dobrem  naturalnym  narażonym  na  stałe  lub  długotrwale  przekształconym
będzie  zajęta  przez  nowe  tereny  mieszkaniowe  przestrzeń  (co  będzie  też  minimalnie
negatywnym oddziaływaniem w stosunku do obecnego zagospodarowania obszaru).

zabytki • Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Lublin
akceptuje wszystkie obiekty i obszary objęte ochroną konserwatorską wprowadzając w celu
ich  ochrony  odpowiednie  zasady  postępowania,  co  jest  pozytywnym  zapisem  Studium
i oddziaływaniem o charakterze bezpośrednim i  stałym. Poza tym w stosunku do obecnie
obowiązującego  suikzp,  nowe  kierunki  zagospodarowania  przestrzennego  są  po  części
obojętne, a po części pozytywne dla środowiska kulturowego. 

dobra
materialne

•  pozytywny, długotrwały lub stały wpływ będzie miało powstanie nowych domostw (i usług
publicznych  oraz  infrastruktury)  zaspokajających  potrzeby  mieszkańców.  Zapisy  projektu
Studium służą ogólnemu rozwojowi fragmentu miasta, a więc wzbogaceniu dóbr materialnych
przy wykorzystaniu już istniejących.  Będą to  więc w przewadze pozytywne oddziaływania
bezpośrednie, długotrwałe i stałe.
• w stosunku do obowiązującego Studium, nowe zapisy kierunków polityki przestrzennej są
pozytywne dla stanu dóbr materialnych.

Dla  terenów  usługowych,  terenów  obiektów  handlowych  wielkopowierzchniowych  –  rejony
lokalizacji, tereny usług sportu i rekreacji (US) / turystyki (UT), terenów usług oświaty (UO) / nauki (UN),
terenów usług w zieleni, terenów zieleni z pojedynczymi obiektami usługowymi, terenów aktywności
gospodarczej:  przemysłowe,  bazy,  składy,  magazyny/usługowe,  tereny  aktywności  gospodarczej:
przemysłowe, bazy, składy, magazyny, specjalna strefa ekonomiczna, prognozuje się:

różnorodność 
biologiczna,
zwierzęta,
rośliny

• negatywne oddziaływanie na klimat akustyczny, stan powietrza i jakość życia będzie miał
fakt  umiejscowienia  nowych  fragmentów  terenu  o  funkcji  aktywności  gospodarczej
(emitujących  hałas  i  zanieczyszczenia  tereny  przemysłowe,  bazy,  składy,  magazyny/
usługowe,  specjalna  strefa  ekonomiczna)  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  zabudowy
mieszkaniowej.
• negatywne  oddziaływanie  krótkoterminowe,  chwilowe  bezpośrednie  będzie  związane
z  dopuszczeniem  zmiany  zagospodarowania  terenu  –  wprowadzenie  nowej  dodatkowej
zabudowy – w wyniku prac budowlanych zostanie zniszczona częściowo szata roślinna (która
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następnie  może  zostać  odbudowana  po  zakończeniu  procesu  budowlanego),  prace
budowlane będą powodowały wypłaszanie drobnych zwierząt – oddziaływanie to zaistnieje
każdorazowo w przypadku zainicjowania robót budowlanych, bez względu na istniejący stan
zagospodarowania przestrzeni;
• pozytywne  oddziaływanie  długoterminowe  pośrednie  będzie  się  wiązało  z faktem,  iż
tereny zabudowy usługowej dotyczą już w dużej mierze zainwestowanego (przekształconego)
obszaru i stanowić będą jego kontynuacje;
• pozytywnym,  długoterminowym  oddziaływaniem  będzie  włączenie  niektórych
nieuciążliwych  usług  (szczególnie  rekreacyjnych,  oświatowych  o  dużych  powierzchniach
zielonych) w system przyrodniczy miasta, co wymusi na dalszych działaniach planistycznych
nastawione na wzmocnienie biologiczne ich zagospodarowanie i wykorzystanie;
• negatywnym,  bezpośrednim,  długoterminowym  i  stałym  oddziaływaniem  będzie
wymuszone  rozwojem  miasta  zmniejszenie  fragmentów  terenów  otwartych,
niezagospodarowanych, a więc niejednokrotnie biologicznie czynnych. W mikroskali będzie to
oddziaływaniem  pośrednim,  długoterminowym  i  stałym  wpływającym  na  zmniejszenie
bioróżnorodności i zmniejszenie przestrzeni życiowej zwierząt; 
• grodzenie  nowych  terenów  inwestycyjnych  wiąże  się  z  ograniczeniem  migracji  i  tak
zubożałej,  miejskiej  fauny  (głównie  ssaków  porą  nocną),  a  co  za  tym  idzie  będzie
negatywnym, długoterminowym, pośrednim oddziaływaniem stałym;
• oddziaływaniem  negatywnym,  bezpośrednim,  chwilowym  będą  roboty  budowlane
w  wyniku  dopuszczenia  realizacji  zabudowy,  co  będzie  powodowało  płoszenie  zwierząt,
zwłaszcza ptaków;
• oddziaływaniem negatywnym długoterminowym i chwilowym będzie okresowy wzmożony
ruch  samochodowy  (uzależniony  m.in.  od  specyfiki  usług)  w  rozwijających  się  rejonach
miasta, co może zagrażać życiu drobnych zwierząt;
• negatywne  oddziaływanie  krótkoterminowe,  chwilowe  bezpośrednie  będzie  związane
z  dopuszczeniem  zmiany  zagospodarowania  terenu  –  wprowadzenie  nowej  zabudowy  –
w wyniku prac budowlanych zostanie zniszczona częściowo szata roślinna (która następnie
może zostać częściowo odbudowana jako urządzona, przyrożne pasy zieleni po zakończeniu
procesu budowlanego), prace budowlane będą powodowały wypłaszanie drobnych zwierząt –
oddziaływanie to zaistnieje każdorazowo w przypadku zainicjowania robót budowlanych, bez
względu na istniejący stan zagospodarowania przestrzeni;
•  nastąpi  lokalne,  bezpośrednie  zubożenie  lub  zlikwidowanie  istniejącej  roślinności
w miejscu  powstania  nowych  obiektów kubaturowych.  Seminaturalne  zbiorowiska  roślinne
zastępowane będą roślinnością ruderalną;
• negatywnym oddziaływaniem długoterminowym, pośrednim, stałym dla zwierząt  będzie
wydzielanie  działek budowlanych,  a  co za  tym niejednokrotnie  idzie  wygradzanie  nowych
terenów usług, co znacznie zmniejszy możliwość migracji gatunków o większych rozmiarach;
• oddziaływaniem  negatywnym,  pośrednim,  chwilowym  będzie  towarzyszące  usługom
wprowadzenie  zieleni  urządzonej,  chronionej  czasem  środkami  chemicznymi  co  będzie
powodowało śmiertelność szczególnie wśród bezkręgowców.

ludzie • oddziaływaniem pozytywnym, bezpośrednim, długoterminowym, stałym będzie rozbudowa
sieci kanalizacyjnej i  wodociągowej, co wpłynie pozytywnie na jakość wód ujmowanych do
celów spożywczych;
• negatywnym,  bezpośrednim,  tymczasowym  oddziaływaniem  dla  osób  przebywających
w granicach terenu może być emisja hałasu na etapie realizacji jak i eksploatacji niektórych
terenów usługowych (oddziaływanie chwilowe, np. podczas imprez masowych); 
• oddziaływaniem pozytywnym długoterminowym, pośrednim i  stałym będzie  stosowanie
bardziej proekologicznych niż dotychczas środków i metod grzewczych;
• pozytywnym zapisem Studium jest  nakaz  zachowania  standardów jakości  środowiska
(w tym dotrzymania określonych prawem norm hałasu);
• pozytywnym,  stałym,  bezpośrednim,  długookresowym  oddziaływaniem  jest  ustalenie
ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym poprzez strefy techniczne, a nawet
częściowe skablowanie sieci elektroenergetycznych. Realizacja zapisów Studium nie powinna
więc  naruszać  zapisów  Rozporządzenia  z  dnia  30  października  2003 r.
w  sprawie  dopuszczalnych  poziomów  pól  elektromagnetycznych  w  środowisku  oraz
sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów.
• negatywnym (ze względu na ewentualną uciążliwość) będzie wprowadzenie na terenach
usługowych,  usług  oświaty  dopuszcza  się  realizację  obiektów  związanych  z  funkcją
mieszkaniową oraz z prowadzeniem działalności gospodarczej  (usługowej,  rzemiosła bądź
drobnej wytwórczości).
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system
przyrodniczy

• minimalne,  stałe  lub  krótkoterminowe  czy  czasem  długotrwałe  oddziaływanie
spowodowane  jest  stanem  zastanym  tj.  lokalizacją  w  systemie  przyrodniczym  budynków
kubaturowych  (głównie  usług  oświaty,  z  racji  na  duże  powierzchnie  zielone  np.  boisk
szkolnych)  -  nie  będą  to  jednak  zmiany  wpływające  znacząco  na  stan  i  funkcjonowanie
elementów SPM;
• w  stosunku  do  obecnie  obowiązującego  suikzp,  nowe  kierunki  zagospodarowania
przestrzennego  są  wbrew pozorom  pozytywne  dla  systemu  przyrodniczego  miasta,  gdyż
powstrzymują dalszą rozbudowę istniejących w nim budynków kubaturowych w granicach
ESOCH.

woda • pozytywnym, stałym, długotrwałym i bezpośrednim zapisem Studium jest wprowadzenie
ochrony  wód  powierzchniowych  i  podziemnych  (w  tym  Głównego  Zbiornika  Wód
Podziemnych), w granicach którego położony jest cały obszar Studium, poprzez: zachowanie
standardów  jakości  środowiska,  regulacje  gospodarki  odpadowej  i  uzbrojenie  większości
terenów w sieci wodno-kanalizacyjne;
• pozytywnym będzie nakaz ustalenia stref ochronnych dla ujęć wody;
• negatywnym oddziaływaniem długoterminowym i stałym będzie zwiększenie powierzchni
nieprzepuszczalnych  co  będzie  powodowało  ograniczenie  infiltracji,  odwadnianie  terenu
i  okresowe  przesuszanie.  Dotychczasowy  system  obiegu  wody  może  ulec  dalszemu
przekształceniu  w kierunku  typowym  dla  terenów  zurbanizowanych,  choć  z  racji  na  brak
w wielu miejscach (odsuniętych od ścisłego centrum) pełnej zwartości zabudowy może to być
niezauważalne;
• pozytywnym oddziaływaniem bezpośrednim, długoterminowym i stałym będzie rozbudowa
systemu  kanalizacji  oraz  oczyszczalni  ścieków,  co  pozwoli  ograniczyć  realizację
nieszczelnych szamb, z których zanieczyszczenia przedostają się do wód podziemnych oraz
zmniejszenie ilości ścieków odprowadzanych do wód powierzchniowych oraz gruntu.  Tereny
Studium  zlokalizowane  w  obszarze  szczególnego  zagrożenia  powodzią  (podobnie  jak
fragmenty  przestrzeni  o  spadkach  powyżej  15%)  wykluczone  są  z  możliwości  zabudowy
(poza  obiektami  dopuszczonymi  prawem),  co  eliminuje  też  potencjale  zagrożenie
zanieczyszczenia wód w momencie powodzi.
• pozytywnym oddziaływaniem bezpośrednim, długoterminowym, stałym będzie docelowe
podłączenie wszystkich terenów budowlanych do zbiorczej sieci wodociągowej, co ograniczy
realizację indywidualnych, niekontrolowanych ujęć wód. 
• negatywnym  oddziaływaniem  długoterminowym,  pośrednim  i  stałym  będzie  przyrost
zabudowy, co zwiększy zapotrzebowanie na wodę;
• nowe tereny usługowe przyczynić się mogą w pojedynczych, incydentalnych wypadkach
(podczas realizacji zapisów Studium,) do niekontrolowanego zanieczyszczenia wód, ale mimo
to nie powinno to wpłynąć na ponadlokalne pogorszenie dotychczasowego stanu jednolitych
części  wód  podziemnych  (odn.  Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  23.07.2008
w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych – Dz.U. Nr 143, poz.896).

powietrze • w  zależności  od  rodzaju  usług  oraz  stosowanej  technologii  mogą  się  pojawić  inne
zagrożenia  emisji  zanieczyszczeń  do  atmosfery  –  oddziaływanie  negatywne  chwilowe
(dostawa, przeładunek towaru) lub krótkoterminowe (faza realizacji);
• oddziaływaniem  pozytywnym  długoterminowym,  bezpośrednim  i  stałym  będzie  nakaz
zachowanie standardów jakości środowiska, zapisy o stosowaniu odnawialnych źródeł energii
i wytyczne, które w planach zagospodarowania przełożą się na nakaz stosowania do celów
grzewczych ekologicznych systemów ogrzewania opartych na odnawialnych źródłach energii.

powierzchnia
ziemi

• pozytywnym  oddziaływaniem  bezpośrednim,  długoterminowym,  stałym  będzie
rozszerzenie zbiorczej sieci kanalizacyjnej co ograniczy ewentualne przedostawanie się do
gruntu zanieczyszczeń komunalnych;
• oddziaływanie  bezpośrednie  (stałe,  ale  jedynie  lokalne)  to  przekształcenia
powierzchniowej  warstwy  ziemi  opisywanego  obszaru  związane  głównie  z wykopami  pod
fundamenty nowych budynków (a w konsekwencji i dróg dojazdowych). 
• pozytywnym  oddziaływaniem  bezpośrednim,  długoterminowym,  stałym  przekładającym
się na stan podłoża jest  ustalenie  ochrony wód powierzchniowych i  podziemnych (w tym
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych);
• negatywnym,  okresowym,  lokalnym  oddziaływaniem  będzie  dopuszczenie  do  czasu
wybudowania kanalizacji  sanitarnej  stosowania indywidualnych rozwiązań do gromadzenia
ścieków;
• pozytywnym zapisem Studium jest w dużej mierze zakaz lokalizacji funkcji uciążliwych co
będzie miało przełożenie na stan powierzchni ziemi i gleby;
• negatywnym  oddziaływaniem  długoterminowym  bezpośrednim  i  stałym  zwiększającym

URZĄD MIASTA LUBLIN
DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU

WYDZIAŁ PLANOWANIA
93

II 
W

YŁO
ŻE

NIE
 D

O W
GLĄ

DU P
UBLI

CZN
EG

O O
D 21

 M
ARCA 20

18
 R

. D
O 23

 K
W

IE
TN

IA
 20

18
 R

.



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA LUBLIN

degradację gleb będą wszelkie  roboty ziemne związane z budową budynków szczególnie
z kondygnacjami podziemnymi lub sieci potrzebnej im infrastruktury technicznej;
• pozytywnym  krokiem  po  etapie  wyłożenia  projektu  do  wglądu  publicznego  będzie
rezygnacja  po  wyłożeniu  projektu  Studium do wglądu  publicznego z  terenu   aktywności
gospodarczej w rejonie planowanych przedłużeń ulic ul. Nasutowskiej i ul. F. Stefczyka oraz z
terenu usługowego przy ul.  Wołynian,  ul.  Stromej  i  ul.  Bohaterów Września,  a częściowo
pozytywnym z terenów usług sportu na Górkach Czechowskich.
• negatywnym  na  podłoża  glebowego  (i  również  biologicznie  czynnego)  będzie
dopuszczenie:
- terenów aktywności gospodarczej przy ul Nasutowskiej, ul. Kwietniowej, ul. Czerwcowej, ul.
Sierpniowej,ul. S. Banacha, ul. Felin, ul. J. Franczaka „Lalka” oraz realizacja zintegrowanego
parku przemysłowego „Centrum Inteligentnego Przemysłu w Lublinie”,
- modyfikacji terenów usługowych w rejonie ul. Berylowej i ul. Onyksowej, ul. Koncertowej, ul.
A.  Zelwerowicza,  ul.  Bohaterów Września,  kampusu Wyższej Szkoły  Ekonomii  i  Innowacji
przy  ul.  Projektowej,  krytej  pływalni  z  funkcjami  Domu  Kultury  i  Amfiteatru  przy  ul.
Odlewniczej,  usług przy ul. Parafialnej, obszaru lokalizacji intermodalnego Zintegrowanego
Dworca  Komunikacyjnego  w  rejonie  Placu Dworcowego  w  ramach  terenu  dworca
autobusowego   oraz  terenów  kolejowych  (dworzec  kolejowy),  gdzie  dopuszcza  się
wzbogacenie funkcji obsługi komunikacji zbiorowej o funkcje usługowe.

krajobraz • negatywnym oddziaływaniem długoterminowym bezpośrednim będzie lokalizacja terenów
zabudowanych na działkach niezabudowanych, mających dotychczas w większości charakter
otwarty; 
• pozytywny  bezpośredni  skutek  długoterminowy  będzie  się  wiązał  z zastosowaniem
określonych  w  Studium  warunków  i  zasad  dotyczących  architektury  nowo  powstającej
zabudowy, co pozwoli na kształtowanie harmonijnych i wyważonych w krajobrazie obiektów.
Studium kładzie duży nacisk na tereny zieleni towarzyszącej, co będzie miało duży wpływ na
odbiór wizualny wielu terenów usługowych.
• pozytywny  wpływ  długoterminowy,  bezpośredni  i  stały  będzie  miało  uporządkowanie
przestrzenne obszaru.

klimat • negatywnym oddziaływaniem pośrednim i długoterminowym, stałym będzie zmniejszenie
terenów biologicznie czynnych co minimalnie wpłynie na topoklimat - szczególnie nagrzewnie
i spadek wilgotności powietrza;
• ewentualne nowe obiekty kubaturowe wpłynął też w mikroskali na warunki przewietrzania
terenu;
• negatywnym oddziaływaniem długoterminowym bezpośrednim będzie emisja hałasu od
terenów niektórych usług i  aktywności gospodarczej - im większy teren przeznaczony pod
tego typu działalność, tym więcej potencjalnych użytkowników i tym wyższe natężenie hałasu;
• pozytywnym  zapisem  Studium  jest  zapis  dotyczący  zachowania  standardów  jakości
środowiska, przekładający się też na zachowanie dopuszczonych prawem poziomów hałasu.

dobra
naturalne

• pozytywnym  oddziaływaniem  bezpośrednim,  długoterminowym,  stałym  na  wody
podziemne  jako  dobro  naturalne  będzie  rozszerzenie  sieci  kanalizacyjnej,  co  ograniczy
zanieczyszczenie wód;
• pozytywnym  oddziaływaniem  bezpośrednim,  długoterminowym  i  stałym  będą  zapisy
mówiące o zachowaniu standardów jakości środowiska.

zabytki • Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Lublin
wprowadza  w  zakresie  wymaganym  prawem  ochronę  konserwatorską,  co  będzie  miało
pozytywne oddziaływanie o charakterze bezpośrednim i stałym.

dobra
materialne

• oddziaływanie na sferę usługowo-przemysłową, jako dobro materialne będzie pozytywne,
długoterminowe i stałe, podobnie jak na zaspokajanie potrzeb mieszkańców poprzez nowe
tereny  usług,  miejsca  pracy  oraz  sam  fakt  wprowadzenia  zasad  zagospodarowania
rehabilitujących istniejącą zabudowę i zagospodarowanie terenów działalności gospodarczej.
• po wyłożeniu Studium do wglądu publicznego wytyczono pozytywne dla dóbr materialnych
tereny usług:  kampus Wyższej  Szkoły  Ekonomii  i  Innowacji  (przy ul.  Projektowej),  krytą
pływalnie z funkcjami Domu Kultury i Amfiteatr (przy ul. Odlewniczej) i Sanktuarium Matki
Boskiej Różańcowej w Lublinie przy ul. Bursztynowej, centrum sportowo-rekreacyjne przy ul.
Kazimierza Wielkiego wraz z terenami przyległymi (służące mieszkańcom miasta jak i całej
dzielnicy LSM).

Dla  takich  elementów  przyrodniczych  i  związanych  z  ochroną  przyrody  takich  jak:  zieleń
o charakterze publicznym - parkowa, dolinna, izolacyjna,zieleń, skwery, cmentarze (ZC – cmentarze czynne ze
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strefami ochrony sanitarnej, ZCn – cmentarze nieczynne / ZCg - grzebowisko dla zwierząt ze strefą ochrony
sanitarnej),  ogrody działkowe, przestrzenie otwarte – rolnicze, wypoczynkowe, nieużytki,  zieleń nieuciążliwa,
główne aleje miejskie,  aleje z najcenniejszym drzewostanem, a także elementy środowiska przyrodniczego:
(Ekologiczny  System  Obszarów  Chronionych),  łączniki  ekologiczne,  rzeki,  cieki,  zbiorniki  wodne,  zieleń
nadrzeczna  i  łąkowa,  lasy,  lasy  ochronne,  park  leśny,  wydmy śródleśne  wskazane  do  ochronny,  tereny  o
spadkach powyżej 15%, doliny rzeczne, suche doliny, pomnik przyrody, rezerwat przyrody, ogród botaniczny
(OB), Obszar Natura 2000, istniejące Obszary Chronionego Krajobrazu: OCK1 – Czerniejowski; OCK2 – Dolina
Ciemięgi, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, poziom wód gruntowych na głębokości 2m
p.p.t., granica zespołu/terenu górniczego, złoża, strefa 30 metrów od ściany lasu – wyłączona z zabudowy) oraz
elementów środowiska kulturowego prognozuje się następujące oddziaływania: 

różnorodność 
biologiczna,
zwierzęta,
rośliny

• pozytywne,  stałe,  bezpośrednie  oddziaływanie  wynikające  z  pozostawienia
w  dotychczasowym  użytkowaniu  terenów  zieleni  nadrzecznej,  dolinnej,  lasów  i  wszelkiej
zieleni prawnie chronionej;
• pozytywne będzie dodatkowe zaproponowanie terenu zieleni o charakterze publicznym (d.

cmentarz  wojenny)  przy  ul.  Nowy  Świat,  tereny  zieleni  urządzonej  związanej  z
wypoczynkowymi i rekreacyjnymi potrzebami społeczeństwa w rejonie Zemborzyce Kościelne
i  terenów  zieleni  z  pojedynczymi  obiektami  usługowymi  w  rejonie  al.  Tysiąclecia,  al.
Solidarności i ul. Puławskiej;
• negatywne  oddziaływanie  długoterminowe,  bezpośrednie  i  chwilowe  może  być

spowodowane napływem ludności wykorzystujących, te obszary do celów rekreacyjnych, co
będzie powodowało przepłaszanie zwierząt, czy niszczenie siedlisk; 
• negatywnym, stałym, długotrwałym i bezpośrednim oraz pośrednim oddziaływaniem jest

dopuszczenie lokalizowania w sąsiedztwie przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco
oddziaływać  na  środowisko,  takich  jak  dróg  publicznych,  budynków  kubaturowych
i związanych z nimi urządzeń, obiektów infrastruktury technicznej przewidzianych w Studium.
• Studium  dodaje,   że  lokalizacja  spopielarni  (na  terenie  cmentarzy  lub  na  terenach
usługowych  położonych  w  bezpośrednim  ich  sąsiedztwie) powinna  każdorazowo  być
poprzedzona sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z
prognozą oddziaływania na środowisko oraz pełną procedurą toku formalno – prawnego, co
zminimalizuje ewentualny, wieloaspektowy negatywny jej wpływ.

ludzie • pozytywny wpływ długoterminowy, bezpośredni, pośredni i stały będzie miało zachowanie
części najcenniejszych terenów biologicznie czynnych, ich wzmocnienie (w tym m.in. budowa
nowych  zbiorników  wodnych),  służących  często  jako  miejsce  rekreacji  codziennej
i poprawiających warunki życia;
• pośrednio pozytywnym oddziaływaniem będzie też wprowadzenie zakazów i nakazów na
terenach zielonych - szczególnego zagrożenia powodzią, tak by nie zagrażały one terenom
zabudowy  mieszkaniowej  bezpośrednio  sąsiadującej  z  doliną.  Wyłączone  z  zabudowy  są
fragmenty przestrzeni o spadkach powyżej 15%.
• Studium przewiduje pełne uzbrojenie terenu miasta w infrastrukturę techniczną, zgodnie z
obowiązującym  prawem  od  wszystkich  cmentarzy  wprowadza  150  m  strefę  ochrony
sanitarnej,  a  do  czasu  zagospodarowania  docelowego  nakłada  obowiązek  stosowania
przepisów odrębnych.
•   pozytywnym jest fakt, że przy zakładanej w Kierunkach Studium strukturze funkcjonalno-
przestrzennej,  wskaźnik  zieleni  normatywnej  (parki,  skwery,  zieleńce,  ogrody  działkowe,
cmentarze)  osiągnie  wartość  ok.  48m2 /mieszkańca,  co stanowi  niemalże  2-krotny  wzrost
udziału zieleni znajdującej w bliskiej odległości od miejsca zamieszkania przypadającej na 1
mieszkańca Lublina, w stosunku do szacowanego obecnie stanu istniejącego, tj. ok. 26 m2

/mieszkańca. Oprócz tego, wskaźnik zieleni ogółem (tj. zieleń normatywna, lasy, parki leśne,
zieleń  łąkowa  i  nadrzeczna,  przestrzenie  otwarte  –  rolnicze,  wypoczynkowe,  nieużytki,
nieurządzone) przypadający na prognozowaną liczbę ludności wyniesie średnio ok. 142 m2

/mieszkańca.
system 
przyrodniczy

• bezpośredni, pozytywny wpływ długoterminowy i stały na utrzymanie funkcji komunikacji
ekologicznej  i  pośrednie,  pozytywne  oddziaływanie  na  tereny  dolinne  poza  Studium  jest
wytyczenie  w  Studium Ekologicznego  Systemu  Obszarów  Chronionych  miasta  Lublin
(ESOCH)  dla  którego  Studium wprowadza szereg regulacji  służących  prawidłowemu jego
funkcjonowaniu. 
• Pośrednio  na  system  przyrodniczy  będą  miały  też  wpływ  wszystkie  mniejsze  tereny
zielone, zasilające go w pule genową.

woda • pozytywnym  oddziaływaniem  długoterminowym,  bezpośrednim  i  stałym  będzie
zachowanie  najistotniejszych  terenów  biologicznie  czynnych,  co  minimalnie  wspomoże
zasilanie wód gruntowych przez wody opadowe;
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• wykonane badania warunków gruntowo-wodnych i jakości wód w rejonie cmentarza na
Majdanku oraz badania pod kątem lokalizacji grzebowisk, a także powiększenia cmentarza
np.przy ul.Bełżyckiej pozwalają twierdzić, że nie wystąpią znacząco negatywne oddziaływania
na  wody  (w  tym  GZWP,  JCWP i  JCWPd)  cmentarzy  i  grzebowisk  (cmentarzy)  zwierząt.
Ponadto Studium określa,  że:  Dla  cmentarzy  i  grzebowisk  dla  zwierząt  obowiązują  strefy
ochrony  sanitarnej  według  przepisów  odrębnych,  w  szczególności  dopuszcza  się
prowadzenie  procesów  inwestycyjnych  w  tych  strefach  pod  warunkiem  zapewnienia
zaopatrzenia  w  wodę  z  sieci  wodociągowej  i  zachowania  odpowiedniej  funkcji  obiektów
budowlanych.  Studium  przewiduje  zwodociągowanie  całości  terenu  (100%)  -  wszystkie
przewidziane do zabudowy powierzchnie muszą posiadać pełne wyposażenie w infrastrukturę
techniczną, a cmentarze wyznacza ze strefami ochrony sanitarnej.
• oddziaływaniem  długoterminowym,  bezpośrednim  i  stałym  będzie  zachowanie
i rozbudowa zbiorników wodnych  (stawów),  co  wpłynie  pozytywnie  na  gospodarkę  wodną
terenu. Ponadto pozytywnymi zapisami Studium jest też ustalenie w oznaczonym graficznie
obszarze  szczególnego  zagrożenia  powodzią  m.in.  zakazu  lokalizacji  nowej  zabudowy
kubaturowej. 
• pozytywnym dla stanu wód będzie wycofanie na etapie rozpatrywania uwag po wyłożeniu
projektu  Studium  do  wglądu  publicznego  grzebowiska  dla  zwierząt  na  Sławinie  wraz  z
terenami usługowymi.

powietrze • pozytywnym,  stałym  aspektem  będzie  wzmocnienie  systemu  zieleni  i  pozostawienie
najcenniejszych terenów zielonych w dotychczasowym użytkowaniu, co wpłynie pozytywnie
na stan powietrza;
• zakładając  obecnie  stosowane  w  spopielarniach  towarzyszących  istniejącym
i projektowanym  cmentarzom  oraz  grzebowiskom  technologie  nie  należy  spodziewać  się
negatywnego oddziaływania w tej sferze;
• utrzymanie  i  poszerzenie  zbiorników  wodnych  zachowujących  dotychczasowy  stan
wilgotności powietrza.

powierzchnia
ziemi

• nieznaczne  oddziaływanie  negatywne  na  powierzchnię  ziemi  może  mieć  realizacja
ewentualnych  ciągów  pieszych  towarzyszących  zieleni  -  będzie  to  oddziaływanie
długoterminowe, bezpośrednie i stałe;
• badania warunków gruntowo-wodnych w rejonie największego cmentarza komunalnego
oraz  badania  lokalizacyjne  grzebowiska  (cmentarza)  zwierząt  pozwalają  twierdzić,  że  nie
wystąpią znacząco negatywne oddziaływania na stan podłoża tych terenów;
• pozostawienie dotychczasowego użytkowania obszarów zielonych ma pozytywny wpływ
na stan podłoża. 

krajobraz • pozytywne  oddziaływanie  długoterminowe,  bezpośrednie  i  stałe  będzie  związane
z urządzeniem terenów zielonych (a więc i przestrzeni publicznych);
• wszystkie  formy  zieleni  (w  tym  głównie  doliny  rzeczne  i  suche  doliny)  i  tereny  wód
oddziałują głównie pozytywnie na odbiór wizualny tkanki miejskiej. 

klimat • pozytywnym oddziaływaniem długoterminowym, pośrednim i  średnioterminowym będzie
pozostawianie  znacznych  terenów  biologicznie  czynnych  i  wyznaczenie  nowych  terenów
przyrodniczo cennych do objęcia ochroną, co utrzyma proces przewietrzanie miasta w dobrej
kondycji. 

dobra
naturalne

• pozytywnym oddziaływaniem bezpośrednim, długoterminowym, stałym na wody i zieleń
jako dobro naturalne będzie zachowanie i poszerzenie tych form zagospodarowania.

zabytki • zapisy Studium stałe, pozytywne lokalne i ponadlokalne dla zasobów kulturowych.
dobra
materialne

• oddziaływanie pozytywne, stałe i długoterminowe, jako dopełnienie tkanki mieszkaniowo-
usługowej  zielenią,  zachowanie  dotychczasowych  i  wyznaczenie  nowych  przyrodniczych
obszarów  chronionych  zaspokoi  potrzebę  wypoczynku  codziennego  mieszkańców.  Po
wyłożeniu do wglądu publicznego projektu Studium wprowadzono „Park Tatary” w rejonie ul.
Gospodarczej  (pomiędzy  ul. Łęczyńską/  ul. Maszynową  a  ul.  Gospodarczą),  Ogród
Jordanowski (w rejonie V) nad Bystrzycą.

Dla  terenów  związanych  z  komunikacją  takich  jak:  podsystem drogowy,  podsystem  komunikacji
zbiorowej, podsystem parkingowy, podsystem lotniczy, podsystem kolejowy, podsystem rowerowy prognozuje
się:

różnorodność 
biologiczna,
zwierzęta,
rośliny

• oddziaływaniem negatywnym, bezpośrednim,  chwilowym będą roboty drogowe w fazie
budowy i modernizacji, co będzie powodowało płoszenie drobnych zwierząt;
• oddziaływaniem negatywnym bezpośrednim, długoterminowym i stałym będzie wzmożony
ruch  samochodowy  i  emisja  zanieczyszczeń  komunikacyjnych  na  terenach  nowo
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zabudowanych, co będzie zagrażać życiu zwierząt;
• negatywnym  oddziaływaniem,  bezpośrednim,  długoterminowym  i  chwilowym  będzie
zanieczyszczanie  gruntu  solą  co  może  powodować  wymieranie  gatunków  wrażliwych  na
zasolenie;
• pozytywnym,  długoterminowym  zapisem  Studium  jest  wytworzenie  układów  tras
obwodowych  Obwodnicy  Śródmiejskiej  i  Obwodnicy  Miejskiej,  dzięki  czemu  na  obszarze
miasta zmniejszy się ryzyko degradacji bioróżnorodności i powierzchni biologicznie czynnej;
• pozytywnym  oddziaływaniem  długoterminowym,  bezpośrednim  i  stałym  będzie
zmniejszenie  intensywności  hałasu  komunikacyjnego,  poprzez skierowanie  ruchu  na trasy
obwodowe. Jednocześnie ruch ten będzie oddziaływał negatywnie powodując przepłaszanie
zwierzyny.
• pozytywnym,  długoterminowym  oddziaływaniem  będzie  wdrożenie  zapisów  Studium
poprzez  wprowadzanie  odpowiednich  stref  izolacyjnych  w  szczególności  od  terenów
mieszkalnych  (roślinność  wielopiętrową,  właściwie  formowaną  zieleń,  odpowiednie  funkcje
terenów sąsiednich itp.), co przyczyni się się do wzrostu różnorodności biologicznej. 

ludzie • negatywny,  krótkoterminowy  wpływ  może  mieć  etap  realizacji  dróg  i  związana  z  nimi
uciążliwość akustyczna;
• budowa obwodnic przyczyni się w sposób pośredni do poprawy bezpieczeństwa ludzi;
• pozytywnym,  długoterminowym  oddziaływaniem  będzie  wdrożenie  zapisów  Studium
dotyczących komunikacji zbiorowej i rowerowej;
• pozytywne,  długoterminowe  są  zapisy  Studium  dotyczące  wykluczenia  zagrożeń
bezpieczeństwa ruchu kolejowego, na terenach położonych  w sąsiedztwie linii  kolejowych.
Zgodnie  z  ustawa  z  dnia  28  marca  2003  r.  o  transporcie  kolejowym  (Dz.U.2013.1594)
wskazane  zostały  minimalne  odległości  od  granicy  terenu  kolejowego  (10m)  oraz  od  osi
skrajnego toru (20m), które powinny być zwiększane w zależności od przeznaczenia obiektów
- w celu zachowania norm dopuszczalnego hałasu. Należy więc wykonać pomiary hałasu na
konkretnych odcinkach styku linii  kolejowej  i  zabudowy mieszkaniowej,  by ocenić,  czy nie
należy  dokonać  zmian  w  intensywności  zabudowy,  lub  nie  nakazać  jej  wycofania  (tj.
zwiększenia  separacji  przestrzennej  tych  dwóch  funkcji  poprzez  np.  wycofanie
nieprzekraczalnej linii zabudowy mieszkaniowej w planach zagospodarowania przestrzennego
tych terenów).
• pozytywnym, długoterminowym oddziaływaniem będzie wdrożenie zapisów Studium poprzez
dążenie  do  eliminacji  konfliktów  przestrzennych wynikających  z  sąsiedztwa  terenów
kolejowych  wprowadzając  odpowiednie  strefy  izolacyjne  w  szczególności  od  terenów
mieszkalnych  (wielopiętrową,  właściwie  formowaną  zieleń,  odpowiednie  funkcje  terenów
sąsiednich itp.), co przyczyni się do zmniejszenia uciążliwości akustycznych. 

system
przyrodniczy

• generalnie  drogi  nie  będą  stanowić  nowych,  liniowych  barier  poprzecznych  korytarza
i sięgaczy ekologicznych – oddziaływanie neutralne;
• negatywnym, oddziaływaniem jest ograniczenie ciągłości systemu przyrodniczego miasta
ESOCH w wyniku realizacji obwodnicy, która powoduje jego fragmentację; 
• pozytywnym oddziaływaniem zapisów Studium jest wdrożenie podsystemu rowerowego,
który  jest  odpowiednio  skorelowany  z  system  przyrodniczym  miasta,  dzięki  czemu
wyeliminowane zostaną potencjalne negatywne zmiany w środowisku. 

woda • negatywnym oddziaływaniem długoterminowym i stałym będzie zwiększenie powierzchni
nieprzepuszczalnych, co będzie powodowało odwadnianie terenu i okresowe przesuszanie;
• negatywne oddziaływanie długoterminowe, bezpośrednie i chwilowe może być związane
z ryzykiem przedostawania się substancji ropopochodnych oraz innych substancji szkodliwych
w  przypadku  wystąpienia  wypadków,  poważnych  awarii  na  terenie  dróg  lub  w  fazie  ich
realizacji (co będzie oddziaływaniem krótkoterminowym).

powietrze • minimalnie  negatywnym oddziaływaniem długoterminowym,  pośrednim i  stałym  będzie
zmniejszenie terenów biologicznie czynnych;
• pozytywnym,  długoterminowym  oddziaływaniem  są  zapisy  Studium  odnoszące  się  do
podsystemu komunikacji zbiorowej i rowerowej; 
• realizacja polityki przestrzennej opierającej się na wytworzeniu układów tras obwodowych
tj.  Obwodnicy  Śródmiejskiej,  Obwodnicy  Miejskiej  oraz  wspieranie  rozwoju  układu  tras
ekspresowych, będzie miała pozytywny wpływ na stan aerosanitarny miasta; 
• pozytywnym,  długoterminowym  zapisem  Studium  jest  rozwój  ruchu  rowerowego
i  zmiany  w  organizacji  ruchu  związanego  z  ograniczeniem ruchu  w  obszarze  centralnym
miasta,  co  spowoduje  zmniejszenie  ruchu  samochodowego,  a  to  przyczyni  się  do
zmniejszenia hałasu i emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

powierzchnia
ziemi

• powierzchnia ziemi jest obecnie w większości zdegradowana, w związku z tym jedynym
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oddziaływaniem długoterminowym bezpośrednim i stałym zwiększającym jej degradację będą
wszelkie roboty związane z budową i remontami dróg oraz infrastruktury technicznej;
• negatywne oddziaływanie długoterminowe, bezpośrednie i chwilowe może być związane
z ryzykiem przedostawania się substancji ropopochodnych oraz innych substancji szkodliwych
w przypadku wystąpienia awarii czy kolizji drogowych.

krajobraz • negatywny wpływ długoterminowy, pośredni i stały może mieć ewentualna fragmentacja
krajobrazu;
• pozytywnym długoterminowym oddziaływaniem zapisów Studium jest wprowadzenie tras
rowerowych usytuowanych w systemie przyrodniczym. Dostępność tych terenów przyczyni się
do poprawy ich wartości estetycznej; 
• pozytywnym  długoterminowym  pośrednim  oddziaływaniem  zapisów  Studium  jest
wprowadzenie  powierzchni  ograniczających  wysokość  zabudowy i  obiektów naturalnych  w
rejonie lotniska; 

klimat • minimalnym, negatywnym oddziaływaniem pośrednim i długoterminowym, stałym będzie
zmniejszenie terenów biologicznie czynnych, co wpłynie w niewielkim stopniu na topoklimat
szczególnie nagrzewnie powietrza;
• pozytywnym  długoterminowym  oddziaływaniem  zapisów  Studium  jest  promowanie
komunikacji  zbiorowej  i  rowerowej,  której  rozwój  przyczyni  się  do  poprawy  mikroklimatu
miasta. 

dobra
naturalne

• negatywnym oddziaływaniem długoterminowym,  bezpośrednim  i  chwilowym może  być
przedostawanie się zanieczyszczeń ropopochodnych oraz innych substancji niebezpiecznych
do wód podziemnych w wyniku poważnych awarii;
• negatywnym oddziaływaniem okresowym, długotrwałym i bezpośrednim będzie dopiero
docelowa kanalizacja deszczowa na terenach komunikacji.

zabytki • bark  oddziaływania  nowych  dróg.  Wyprowadzenie  ruchu  z  centrum  miasta  ograniczy
drgania i wpłynie pozytywnie na stan zabytkowych obiektów (np.Starówki).

dobra
materialne

• pozytywnym  długoterminowym  oddziaływaniem  zapisów  Studium  jest  wspieranie
podsystemu  komunikacji  zbiorowej,  która  przyczyni  się  do  zwiększenia  płynności
i skrócenia czasu przejazdu. 

Dla terenów infrastruktury technicznej: ujęcia wody (komunalne), stacje wodociągowe, oczyszczalnie
ścieków  komunalnych,  pompowanie  ścieków  komunalnych,  główna  stacja  zasilania  (GSZ),  główny  punkt
zasilania  (GPZ),  rozdzielenie  sieciowe,  linie  napowietrzne  wysokiego  napięcia  400kV,  linie  napowietrzne
wysokiego napięcia 220kV, linie napowietrzne wysokiego napięcia 110kV, odnawialne źródła energii (OZE) –
wybrane, elektrociepłownie, stacje redukcyjne gazu (I-go stopnia), gazociągi wysokoprężne, obiekty, które mogą
spowodować nadzwyczajne zagrożenie dla środowiska, w tym zakłady pracy szczególnie niebezpieczne pod
względem  pożarowym  i  wybuchowym,  otwory  wiertnicze  (odwierty),  trasy  przewozu  materiałów
niebezpiecznych,  obszary  szczególnego  zagrożenia  powodzią,  obszar  narażony  na  zalanie  w  przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego, zasięg fali awaryjnej, tereny zamknięte i ich strefy
ochronne, tereny specjalne (obronności, bezpieczeństwa publicznego) prognozuje się:

różnorodność 
biologiczna,
zwierzęta,
rośliny

• pozytywnym, oddziaływaniem długoterminowym jest  dostosowanie  zapisów Studium do
wymagań ochrony środowiska,co pośrednio przyczyni się do ochrony bioróżnorodności;
• pozytywnym,  długoterminowym  oddziaływaniem  będzie  realizacja  zapisów  Studium
dotycząca  odtworzenia  cieku  spod  Konopnicy  oraz  zbiorników  retencyjno-infiltracyjnych
w celu  odbioru  wód  opadowych  ze  zlewni  rejonu  Węglina  Północnego,  Lipniaka,
Konstantynowa, Szerokiego, co zwiększy różnorodność biologiczną;
• negatywnym  oddziaływaniem  okresowym  (do  czasu  likwidacji  czy  skablowania),
bezpośrednim  i  stałym  będzie  utrzymanie  napowietrznych  linii  elektroenergetycznych
emitujących pola elektroenergetyczne, w bezpośrednim ich sąsiedztwie;
• negatywnym oddziaływaniem długoterminowym, bezpośrednim i stałym będzie lokalizacja
sieci  infrastruktury  technicznej  powodująca  trwałą  wycinkę  drzew  bez  możliwości  jej
odtwarzania;
• pozytywnym będzie nakaz ustalenia stref ochronnych dla ujęć wody;
• odnawialne źródła energii (OZE), takie jak szczególnie turbiny wiatrowe mogą minimalnie
negatywnie oddziaływać na różnorodność biologiczną, głównie ptaki i nietoperze (powodować
odstraszanie i  płoszenie,  utratę siedlisk,  efekt  bariery,  zwiększać śmiertelność,  generować
hałas,  wibracje  i  efekt  stroboskopowy  itp.).   Studium na  obszarze  miasta  nie  przewiduje
lokalizacji  elektrowni wiatrowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2016 r.  o
inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych.  Oddziaływania te będą jednak ograniczone
lub  nawet  wyeliminowane,  gdyż  Studium  dopuszcza: Rozmieszczanie  urządzeń
wytwarzających  energię  z  odnawialnych  źródeł  energii  o  mocy  przekraczającej  100 kW
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przewiduje  się  na  terenach:  aktywności  gospodarczej  (przemysłowych,  przemysłowo  /
usługowych), usługowych oraz infrastruktury, a w szczególności w rejonach wyznaczonych na
rysunku  Studium  (Kierunki).  Dodatkowo,  na  terenach  wyznaczonych  pod  zabudowę
mieszkaniową  dopuszcza  się  lokalizacji  mikroinstalacji  i  małych  instalacji  (w rozumieniu
ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii), w szczególności: paneli
fotowoltaicznych,  solarnych  paneli  termalnych,  pomp  ciepła.  Lokalizacje  ww.  urządzeń
wytwarzających  energię  z  odnawialnych  źródeł  energii  nie  mogą  naruszać  podstawowej
funkcji terenu oraz ustaleń prawnych i planistycznych.
• oddziaływaniem pozytywnym, długoterminowym, pośrednim i stałym będzie wyposażenie
terenu Studium w sieci kanalizacji  sanitarnej,  co ograniczy przenikanie zanieczyszczeń do
gruntu  i  wód  szczególnie  powierzchniowych  stanowiących  miejsca  bytowania  gatunków
zwierząt, głównie ptaków i płazów oraz siedlisk roślinnych;
• oddziaływaniem pozytywnym, długoterminowym, pośrednim i stałym będzie wyposażenie
terenu w sieci gazowe, co wpłynie na zmniejszenie stosowania do celów grzewczych paliw
stałych,  a przez to ograniczy emisję zanieczyszczeń do atmosfery,  co jest  też istotne dla
gatunków wrażliwych na zanieczyszczenia;
• negatywnym  oddziaływaniem  chwilowym,  bezpośrednim  i  krótkoterminowym  będzie
realizacja  podziemnych  sieci  infrastruktury  technicznej,  ponieważ  roboty  ziemne  będą
powodowały uszkadzanie korzeni drzew i krzewów co może prowadzić do ich obumierania. 

ludzie • pozytywnym,  długoterminowym  oddziaływaniem  będzie  realizacja  zapisów  Studium
dotycząca  poprawy sprawności technicznej sieci i  urządzeń  systemów kanalizacyjnych, jak
również rozbudowa i modernizacja stacji wodociągowej;
• negatywnym  oddziaływaniem  bezpośrednim,  długoterminowym  i  stałym  oraz  lokalnym
będzie  nieznaczne  zmniejszenie  terenów  biologicznie  czynnych  w  miejscach  lokalizacji
obiektów infrastruktury technicznej;
• chwilowe  lub  krótkoterminowe  uciążliwości  związane  z  realizacją  tej  infrastruktury
związane będą z fazą realizacji;
• pozytywnym,  długoterminowym  oddziaływaniem  będzie  realizacja  zapisów  Studium
dotycząca rozszerzenia  zasięgu obsługi  kanalizacją  sanitarną i  deszczową na  istniejącym
i planowanym obszarze zainwestowania;
• pozytywnym,  długoterminowym  oddziaływaniem  będzie  realizacja  zapisów  Studium
dotycząca modernizacji sieci gazowej dla zmniejszenia ryzyka awarii; 
• pozytywnym,  długoterminowym  oddziaływaniem  będzie  realizacja  zapisów  Studium
dotycząca realizacji nowych sieci średnioprężnych gazu, co wpłynie na poprawę jakości życia
mieszkańców;
• pozytywnym,  długoterminowym  oddziaływaniem  będzie  realizacja  zapisów  Studium
dotycząca  uwzględniania  w  uchwalonych  przez  gminę  miejscowych  planach
zagospodarowania przestrzennego ustanowionych wzdłuż gazociągów wysokiego ciśnienia
stref kontrolowanych i związanych z nimi ograniczeń w zagospodarowaniu terenu;
• negatywnym  oddziaływaniem  okresowym  (do  czasu  skablowania),  bezpośrednim
i stałym będzie czasowe utrzymanie napowietrznych linii elektroenergetycznych emitujących
pola  elektroenergetyczne,  w  bezpośrednim  ich  sąsiedztwie.  Napowietrzne
sieci elektroenergetyczne  stanowią  również  zagrożenie  w  przypadku  awarii.  Pozytywnym
w skutkach  jest  ustanowienie  technicznych  pasów  ochronnych  od  napowietrznych  linii
elekromagnetycznych;
• odnawialne źródła energii (OZE, a w szczególnie urządzenia energetyki wiatrowej) mogą
negatywnie  oddziaływać  na  ludzi  (emisja  hałasu,  wibracji,  efekt  stroboskopowy  i  in.).
Oddziaływania te będą jednak ograniczone do minimum poprzez zapis Studium: Studium na
obszarze miasta nie przewiduje  lokalizacji  elektrowni wiatrowych w rozumieniu przepisów
ustawy  z  dnia  20  maja  2016 r.  o  inwestycjach  w  zakresie  elektrowni  wiatrowych.
Rozmieszczanie  urządzeń wytwarzających energię  z  odnawialnych  źródeł  energii  o  mocy
przekraczającej  100 kW  przewiduje  się  na  terenach:  aktywności  gospodarczej
(przemysłowych,  przemysłowo  /  usługowych),  usługowych  oraz  infrastruktury,  a  w
szczególności  w rejonach  wyznaczonych  na  rysunku  Studium  (Kierunki).  Dodatkowo,  na
terenach  wyznaczonych  pod  zabudowę  mieszkaniową  dopuszcza  się  lokalizacji
mikroinstalacji  i  małych  instalacji  (w rozumieniu  ustawy  z  dnia  20  lutego  2015  r.  o
odnawialnych źródłach energii),  w szczególności:  paneli  fotowoltaicznych, solarnych paneli
termalnych, pomp ciepła. Lokalizacje ww. urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych
źródeł  energii  nie  mogą  naruszać  podstawowej  funkcji  terenu  oraz  ustaleń  prawnych  i
planistycznych. Realność lokalizacji energetyki wiatrowej w świetle przepisów ustawy z dnia
26 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie energetyki wiatrowej modyfikowana będzie stale
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zmieniającym się zagospodarowaniem miasta i  rozważona tak naprawdę będzie na etapie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (kiedy to bliżej  będą znane
możliwe do zastosowania rozwiązania techniczne i  technologiczne konkretnej  inwestycji  w
tym zakresie).
• pozytywnym,  długoterminowym  oddziaływaniem  będzie  realizacja  zapisów  Studium
dotycząca  wprowadzenia stref uciążliwości linii napowietrznych zapewniających zachowanie
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych.

system
przyrodniczy

• pozytywnym,  długoterminowym  oddziaływaniem  będzie  realizacja  zapisów  Studium
dotycząca  odtworzenia  cieku  spod  Konopnicy,  który  powiększy  zasięg  i  znaczenie,  jako
korytarza ekologicznego.

woda • pozytywnym,  długoterminowym  oddziaływaniem  będzie  realizacja  zapisów  Studium
dotycząca opracowania projektów i ustanowienia stref ochrony ujęć wody oraz uwzględnienia
obszaru ochrony udokumentowanego zbiornika wód podziemnych – GZWP nr.406 Niecka
Lubelska oraz generalny nakaz uwzględniania udokumentowanych złóż wód podziemnych,
obszarów  ochrony  zbiorników  wód  zbiorników  wód  podziemnych  oraz  zasięgów  stref
ochronnych ujęć  (zgodnie z art. 51 – 61 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne oraz
zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze) wraz z zakazami,
nakazami  i  ograniczeniami  w  zakresie  użytkowania  gruntów  oraz  korzystania  z  wody,
uniemożliwiające zmniejszenie przydatności ujmowanej wody lub wydajności ujęcia.
• pozytywnym, oddziaływaniem długoterminowym jest dostosowanie zapisów Studium do
wymagań  poprawa  efektywności  i  dostosowanie  do  wymagań  ochrony  środowiska
oczyszczania ścieków komunalnych i deszczowych;
• pozytywnym,  długoterminowym  oddziaływaniem  będzie  realizacja  zapisów  Studium
dotycząca rozszerzenia  zasięgu obsługi  kanalizacją  sanitarną i  deszczową na  istniejącym
i planowanym obszarze zainwestowania, co zapobiegnie zanieczyszczeniu wód; 
• pozytywnym,  długoterminowym  oddziaływaniem  będzie  realizacja  zapisów  Studium
dotycząca  stosowania  indywidualnych  rozwiązań  odprowadzania  wód  opadowych
zapobiegających  degradacji  środowiska  na  terenach  zabudowy  rozproszonej
i zapobieganie zanieczyszczaniu cieków wodami deszczowymi; 
• pozytywnym,  długoterminowym  oddziaływaniem  będzie  realizacja  zapisów  Studium
dotycząca  wyposażenia  wylotów  kanałów  deszczowych  do  odbiorników
w urządzenia do oczyszczania wód opadowych, co zmniejszy ryzyko zanieczyszczenia wód
powierzchniowych; 
• pozytywnym,  długoterminowym  oddziaływaniem  będzie  realizacja  zapisów  Studium
dotycząca graniczenia uciążliwości napowietrznych linii elektroenergetycznych;
• nieznaczne  negatywne  oddziaływanie  może  być  związane  z  realizacją  sieci
kanalizacyjnych,  co  może  spowodować  obniżanie  poziomu  wód  gruntowych.  Będzie  to
oddziaływanie długoterminowe, bezpośrednie i stałe, ale minimalne;
• chwilowe  (incydentalne)  zanieczyszczenia  związane  z  realizacja  tej  infrastruktury
związane będą z fazą realizacji.

powietrze • pozytywnym,  długoterminowym  oddziaływaniem  będzie  realizacja  zapisów  Studium
dotycząca  poprawy warunków ochrony powietrza oraz zmniejszania uciążliwości transportu
opału  i  odpadów  paleniskowych,  jak  również  wykorzystywanie  do  produkcji  ciepła
niekonwencjonalnych i odnawialnych źródeł energii;
• negatywnym oddziaływaniem długoterminowym, bezpośrednim i stałym będzie czasowe
utrzymanie  napowietrznych  sieci  elektroenergetycznych  emitujących  pola
elektroenergetyczne.

powierzchnia
ziemi

• negatywnym  oddziaływaniem  długoterminowym,  bezpośrednim  i  chwilowym  będzie
realizacja podziemnych sieci infrastruktury technicznej, ponieważ roboty ziemne naruszą profil
glebowy i tymczasowo, lokalnie zmienią ukształtowanie powierzchni ziemi; 
• oddziaływaniem pozytywnym, długoterminowym, bezpośrednim i stałym będzie uzbrojenie
terenu  w  sieci  kanalizacji  sanitarnej,  co  znacznie  zmniejszy  ilość  zanieczyszczeń
przenikających do gruntu;
• pozytywnym będzie  wykorzystanie  terenu  stref  uciążliwości  linii  elektroenergetycznych
napowietrznych pod energetykę solarną.

krajobraz • negatywnym  oddziaływaniem  długotrwałym,  bezpośrednimi  i  stałym  będzie  czasowe
utrzymanie napowietrznych sieci infrastruktury technicznej, które burzą harmonię krajobrazu.

klimat • nie przewiduje się znaczącego pogorszenia warunków akustycznych i oddziaływania na
klimat.
• realizacja nowego zainwestowania w zakresie zasilania elektroenergetycznego wymaga
budowy  nowych  sieci  i  urządzeń  elektroenergetycznych,  dlatego  stan  higieny  radiacyjnej
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może ulec minimalnym zmianom.
dobra
naturalne

• pozytywne oddziaływanie długoterminowe, bezpośrednie i  stałe będzie miała realizacja
sieci kanalizacji  sanitarnej, co zmniejszy przenikanie zanieczyszczeń do wód podziemnych
(rozpatrywanych jako dobro naturalne).

zabytki • brak oddziaływania. 
dobra
materialne

• realizacja  sieci  infrastruktury  technicznej  wpłynie  na  wartość  nieruchomości,  która  dla
nieruchomości uzbrojonych jest znacznie wyższa niż dla nieuzbrojonych;
• realizacja  sieci  wpłynie  pośrednio  pozytywnie  i  stale  na  jakość  życia  mieszkańców,
a  ponadto  przyczynia  się  do  zaspokajania  podstawowych  (w  tym  bytowych)  potrzeb
mieszkańców – oddziaływanie pośrednie, długoterminowe lub stałe.

Podsumowując  oddziaływania  zapisów Studium  (elementy głównie  powierzchniowe i  liniowe  po
etapie pierwszych uzgodnień i opinii) można je zwaloryzować następująco:

pozytywne

ekologiczny  System  Obszarów  Chronionych,  łączniki  ekologiczne,  rzeki,  cieki,
zbiorniki  wody  otwarte,  zieleń  nadrzeczna  im  łąkowa,  lasy,  lasy  ochronne,  park
leśny, wydmy śródleśne wskazane do ochronny, tereny o spadkach powyżej 15%,
doliny rzeczne, suche doliny, pomnik przyrody, rezerwat przyrody, ogród botaniczny
(OB),  Obszar Natura 2000, istniejące Obszary Chronionego Krajobrazu:  OCK1 –
Czerniejowski: OCK2 – Dolina Ciemięgi, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-
krajobrazowe,  poziom  wód  gruntowych  na  głębokości  2m  p.p.t.,  granica
zespołu/terenu  górniczego,  złoża,  strefa  30 metrów od  ściany  lasu  –  wyłączona
z zabudowy, zieleń o charakterze publicznym: parkowa, dolinna, izolacyjna,zieleń,
skwery, cmentarze  nieczynne,  strefy  ochrony  sanitarnej  cmentarza,  ogrody
działkowe,  przestrzenie  otwarte  –  rolnicze,  wypoczynkowe,  nieużytki,  zieleń
nieuciążliwa, główne aleje miejskie, aleje z najcenniejszym drzewostanem, elementy
kulturowe: granice Pomnika Historii  „Lublin – historyczny zespół architektoniczno-
urbanistyczny”, Pomnik Zagłady na Majdanku / strefa ochronna Pomnika Zagłady,
obszary w Gminnej  Ewidencji  Zabytków,  w Rejestrze Zabytków Woj.Lubelskiego,
obiekty  w  Gminnej  Ewidencji  Zabytków,  w  Rejestrze  Zabytków Woj.Lubelskiego,
obiekty  w  Gminnej  Ewidencji  Zabytków,  w  Woj.Ewidencji  Zabytków,  obszary
i obiekty w Gminnej Ewidencji Zabytków - nie ujęte w Rejestrze oraz Wojewódzkiej
Ewidencji  Zabytków,  stanowiska  archeologiczne,  obiekty  wpisane  na  Listę
Dziedzictwa Europejskiego, Park etnograficzny (skansen), Strefa Ochrony widoków
(SOW) - obszar bezwzględnej ochrony ekspozycji. 

neutralne 
(obojętne, 
brak oddziaływań)

obszar  funkcjonalnego  śródmieścia  –  centrum  miasta,  tereny  zabudowy
śródmiejskiej, istniejące, wybrane: teren zabudowy wielorodzinnej, teren zabudowy
wielorodzinnej  /  jednorodzinnej,  teren  zabudowy jednorodzinnej,  teren  zabudowy
jednorodzinnej  o  niskiej  intensywności,  teren  zabudowy  jednorodzinnej
rezydencjonalnej,  tereny  zabudowy  zagrodowej,  tereny  usług  sportu  i  rekreacji
(US) / turystyki (UT), tereny usług oświaty (UO) / nauki (UN).

negatywne 
w stopniu
minimalnym

wybrane istniejące i nowe: tereny usługowe, teren zabudowy wielorodzinnej, teren
zabudowy  wielorodzinnej  /  jednorodzinnej,  teren  zabudowy jednorodzinnej,  teren
zabudowy jednorodzinnej o niskiej  intensywności,  teren zabudowy jednorodzinnej
rezydencjonalnej,  tereny  zabudowy  zagrodowej,  tereny  usług  sportu  i  rekreacji
(US) /  turystyki  (UT),  tereny usług oświaty (UO) /  nauki  (UN),  tereny aktywności
gospodarczej: przemysłowe, bazy, składy, magazyny / usługowe, tereny aktywności
gospodarczej: przemysłowe, bazy, składy, magazyny, tereny infrastruktury, specjalna
strefa  ekonomiczna,  cmentarze:  ZC  –  cmentarze  czynne  ze  strefami  ochrony
sanitarnej, ZCg - grzebowisko dla zwierząt ze strefą ochrony sanitarnej.

negatywne
 w stopniu
 dużym

do 
zniwelowani
a za pomocą 
działań 
planistyczny
ch – 
całkowicie

tereny  usług  w  zieleni,  tereny  zieleni  z  pojedynczymi  obiektami  usługowymi,
niektóre:  tereny  usługowe,  teren  zabudowy  wielorodzinnej,  teren  zabudowy
wielorodzinnej  /  jednorodzinnej,  teren  zabudowy jednorodzinnej,  teren  zabudowy
jednorodzinnej  o  niskiej  intensywności,  teren  zabudowy  jednorodzinnej
rezydencjonalnej, tereny zabudowy zagrodowej.

do 
zniwelowani
a za pomocą 
działań 

tereny  obiektów  handlowych  wielkopowierzchniowych  –  rejony  lokalizacji,  teren
zabudowy wielorodzinnej / usługowej, teren zabudowy jednorodzinnej / usługowej,
droga ekspresowa (obwodnica), drogi główne ruchu przyspieszonego, drogi główne,
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planistyczny
ch – do 
stopnia 
minimalnego

drogi  zbiorcze,  tereny  obsługi  komunikacji  samochodowej  (dworce,  przysmaki,
parkingi  i  inne  o  funkcjach  związanych  z  obsługą  komunikacji),  zintegrowany
dworzec komunikacyjny, tereny kolejowe,
tereny  lotniska,  powierzchnie  ograniczające  wysokość  zabudowy  i  obiektów
naturalnych w rejonie lotniska, tereny aktywności gospodarczej: przemysłowe, bazy,
składy, magazyny / usługowe, tereny aktywności gospodarczej: przemysłowe, bazy,
składy, magazyny.

bez 
możliwości 
zniwelowani
a za pomocą 
ustaleń 
dokumentów
planistyczny
ch

-

W  wyniku  przeprowadzonych  analiz  i  ocen  stwierdza  się,  iż  zaproponowane  w  Studium  kierunki
zagospodarowania będą miały po części wpływ neutralny (brak wpływu, wpływ nieznaczący) lub negatywny
(rozumiany,  jako  oddziaływanie  zauważalne  lecz nie  powodujące  naruszenia  standardów środowiskowych).
Z uwagi na zapisy ochronne zastosowane w Studium nie przewiduje się oddziaływań znacząco negatywnych tj.
powodujących  zasadniczą  zmianę  określonych  parametrów  jakości  środowiska,  istotnego  zagrożenia  dla
liczebności  i  bioróżnorodności  gatunków  rejonu,  istotnych  barier  dla  migracji,  zagrożenia  dla  obszarów
przyrodniczo cennych, w tym dla celu i  przedmiotu ochrony obszarów Natura 2000 oraz integralności  tego
obszaru.  Powyższe  stwierdzenia  są uwarunkowane wypełnieniem wszystkich  nakazów i  zakazów Studium.
Efektywne i  pełne  wdrożenie  zapisów Studium uwarunkowań i  zagospodarowania  przestrzennego powinno
stanowić wystarczające zabezpieczenie przed potencjalnymi negatywnymi, przyszłymi zmianami w środowisku
przyrodniczym, a celem uzyskania pewności, że projektowane funkcje nie oddziałują negatywnie na środowisko
jest ustalenie obowiązku monitoringu.

15 WYKAZ WYKORZYSTANYCH MATERIAŁÓW 

Opracowania:
•  Uchwała Nr 1075/XLIII/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 24 czerwca 2010 r.  w sprawie przystąpienia do
sporządzenia  nowej  edycji  Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  Miasta
Lublin;
• Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin (projekt) - Lublin 2015;
• Ekofizjografia  podstawowa do Studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania  przestrzennego dla
miasta Lublin, Piotr Sempliński, Anna Giezek, Hanna Bieniaszkiewicz - Lublin 2009;
• Inwentaryzacja przyrodnicza miasta Lublin, pod kier. T. J. Chmielewskiego, 1998, Lublin;
• Studium gospodarki odpadami, MIOŚ UM – Lublin 2004;
• Program ochrony  powietrza  miasta  Lublina,  ATMOTERM,  opracowanie  pod kier.  dr  Wojciecha  Rogali  –
Opole 2008;
• Program ochrony przed hałasem dla miasta Lublina, ECO Studium - Opole 2008;
• Program ochrony powietrza dla strefy - Aglomeracja Lubelska (Aktualizacja) – Lublin 2013;
•  Program ochrony  powietrza  dla  strefy  -  aglomeracja  lubelska  ze  względu  na  przekroczenie   poziomu
docelowego benzo(a)pirenu – Lublin 2016;
• Aktualizacja  „Programu  ochrony  powietrza  dla  strefy  lubelskiej  ze  względu  na  przekroczenie  poziomu
dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 z uwzględnieniem pyłu PM2,5” - Lublin 2016;
• Mapa akustyczna dla miasta Lublina , SGS EKO-PROJEKT Sp. z o. o. 2012r.;
• Mapa akustyczna miasta Lublina (InterEWID - Geo Portal Wewnętrzny) z 2017r.;
• Raport o stanie środowiska województwa lubelskiego w 2015 r, WIOŚ - Lublin 2016;
• Ocena jakości powietrza w województwie lubelskim za 2015 r., WIOŚ – Lublin 2016;
• Ocena jakości powietrza w województwie lubelskim za 2016 r., WIOŚ – Lublin 2017;
• Ocena możliwości lokalizacji grzebowiska dla zwierząt w Lublinie, Demczuk P., Chmiel S. – Lublin 2014;
• Ocena możliwości lokalizacji grzebowiska dla zwierząt w Lublinie, Demczuk P., Chmiel S. – Lublin 2014
• PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH dla  określenia  warunków hydrogeologicznych w rejonie  cmentarza
komunalnego przy ul. Droga Męczenników Majdanka w Lublinie. Lokalizacja: obszar pomiędzy ulicami Droga
Męczenników  Majdanka  i  Wyzwolenia,  Lublin  -  Przedsiębiorstwo  Geologiczne  „POLGEOL”  S.A.  -  Lublin,
czerwiec 2009;
• DOKUMENTACJA HYDROGEOLOGICZNA,  określająca  warunki  hydrogeologiczne  w  rejonie  cmentarza
komunalnego przy ul. Droga Męczenników Majdanka w Lublinie, Lokalizacja: obszar pomiędzy ulicami Droga
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Męczenników  Majdanka  i  Wyzwolenia,  Lublin  -  Przedsiębiorstwo  Geologiczne  „POLGEOL”  S.A.  -  Lublin,
wrzesień 2009;
• PROGRAM DZIAŁAŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH ujęcie wody Dziesiąta przed teoretycznie możliwym
szkodliwym  wpływem cmentarza  komunalnego  przy  ul.  Droga  Męczenników  Majdanka  w  Lublinie  -
Przedsiębiorstwo Geologiczne „POLGEOL” S.A. - Lublin, marzec 2010;
• Sprawozdanie z  monitoringu wód podziemnych prowadzonego w rejonie  cmentarza komunalnego
przy ul. Droga Męczenników Majdanka w Lublinie w 2015 r. (i 2016 r), Wilgat J., Polgeol - Lublin 2015;
• Sprawozdanie z  monitoringu wód podziemnych prowadzonego w rejonie  cmentarza komunalnego
przy ul. Droga Męczenników Majdanka w Lublinie w 2016 r. (i 2016 r), Wilgat J., Polgeol - Lublin 2016;
• Opinia geotechniczna określająca warunki geotechniczne i ocene przydatności podłoża gruntowego
pod  rozbudowę  cmentarza  komunalnego  w  Lublinie  (Lokalizacja  Lublin,  ul.Droga  Męczenników
Majdanka), Geowiert, Polgeol, Wilgat. J, Zalewski G, Woś E., Lublin 2015;
• Dokumentacja  geotechniczna  (Obiekt;  Cmentarz  Komunalny,  Miejscowość:  Lublin  ul.Poligonowa),
Zawisza R., Falkiewicz M., Dalmata A. (wraz z opinia z 21.12.2009 r.) - Lublin 2009;
• Dokumentacja  geotechniczna  dla  rozpoznania  warunków  gruntowo-wodnych  potwierdzająca
możliwość lokalizacji grzebowiska w rej.ul.Poligonowej w Lublinie, Stec J., GEOWIERT - Lublin, 2015;
• Dokumentacja  geotechniczna  dla  rozpoznania  warunków  gruntowo-wodnych  potwierdzająca
możliwość lokalizacji grzebowiska w rej.ul.Pliszczyńskiej w Lublinie, Stec J., GEOWIERT - Lublin, 2015; 
• Dokumentacja  geotechniczna  dla  rozpoznania  warunków  gruntowo-wodnych  potwierdzająca
możliwość powiększenia cmentarza przy ul.Bełżyckiej w Lublinie, Stec J., GEOWIERT - Lublin, 2015;
• Dokumentacja  geotechniczna  dla  rozpoznania  warunków  gruntowo-wodnych  potwierdzająca
możliwość powiększenia cmentarza przy ul.Głuskiej w Lublinie, Stec J., GEOWIERT - Lublin, 2015; 
• Program ochrony środowiska województwa lubelskiego  na lata 2012-2015 z perspektywa do roku 2018 -
Lublin 2012;
• Program gospodarki wodnej województwa lubelskiego – Lublin 2003;
• Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego – Lublin
2002 (Uchwała nr XLV/597/02 sejmiku województwa lubelskiego z dnia 29 lipca 2002 r. w sprawie uchwalenia
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego województwa Lubelskiego).
Akty prawne:
• Ustawa  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 (Dz. U. z 2017, poz.
1405);
• Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2017, poz. 1073);
• Ustawa Prawo ochrony środowiska z  dnia  27 kwietnia  2001 r.  (Dz.  U.  z  2017,  poz.  519 z późniejszymi
zmianami);
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016, poz. 2134);
• Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017, poz. 1161);
• Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2017, poz. 1121 z późniejszymi zmianami);
• Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 poz. 788);
• Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r.  Prawo geologiczne i  górnicze (Dz.  U. z 2016, poz.  1131 z późniejszymi
zmianami);
• Ustawa z dnia 14 września 2010 r. o odpadach (Dz. U. z 2016, poz. 1987 z późniejszymi zamianami);
• Ustawa z dnia 12 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2014, poz.
1789);
• Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony
krajobrazu (Dz. U. 2015 poz. 774);
• Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  13  kwietnia  2010  w  sprawie  siedlisk  przyrodniczych  oraz
gatunków  będących  przedmiotem  zainteresowania  Wspólnoty,  a  także  kryteriów  wyboru  obszarów
kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. 2010.77.510).
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu
w środowisku (Dz.U. z 2014 poz. 112 z późniejszymi zmianami).
• Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  9  listopada  2010r  o  przedsięwzięciach  mogących  znacząco
oddziaływać na środowisko (Dz. U. Z 2016, poz.71).
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2013 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. 2013.1479).
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól
elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. 2003, Nr
192, poz. 1883).
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód
podziemnych (Dz.U. 2008.143.896).
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji
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w powietrzu (Dz. U. 2012.1031).
• Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  12  stycznia  2011r.  w  sprawie  obszarów specjalnej  ochrony
ptaków Natura 2000 (Dz.U. 2011.25.133).
• 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.
• Dyrektywa 2001/42/WE w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko naturalne.
• Dyrektywa 85/337/EWG  w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre  przedsięwzięcia  publiczne
i prywatne na środowisko.
• Dyrektywa Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony naturalnych siedlisk oraz dzikich zwierząt i roślin.
• Dyrektywa rady 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikich ptaków.
• Dyrektywę 96/62/EU z dnia 27 września 1996 r. w sprawie jakości powietrza.
• Dyrektywę  96/61/EC  z  24  września  1996  r.  w  sprawie  zintegrowanego  zapobiegania  i ograniczania
zanieczyszczeń.
• Dyrektywę Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów.
• Dyrektywę 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającą ramy
wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej.
• Krajowa  strategia  ochrony  i  umiarkowanego  użytkowania  różnorodności  biologicznej  wraz  z  Programem
działań – 2003 – która jest przełożeniem Konwencji o różnorodności biologicznej z 1992r (Rio de Janeiro).
• Konwencji Berneńskiej o ochronie dzikiej fauny i flory europejskiej oraz siedlisk.
• Konwencja o różnorodności biologicznej z 1992r.
• Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza, jako środowisko
życiowe ptactwa wodnego – Ramsar 1971.
• Europejska Konwencja Krajobrazowa-Florencja 2000. 
• Konwencja  o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko  w  kontekście,  transgranicznym z 1991r.  (Konwencja
z Espoo). 
• Konwencję o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzoną w Espoo 25
lutego 1991 r. 
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Joanna Cuch, Ewa Pyryt,  Joanna Martyn                                                                      Lublin, dnia 02.02.2018

Urząd Miasta Lublin

Wydział Planowania

  

OŚWIADCZENIE GŁÓWNEGO AUTORA

dotyczące  dzieła  pt.: PROGNOZA  ODDZIAŁYWANIA  NA  ŚRODOWISKO  PROJEKTU  STUDIUM

UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA LUBLIN. 

1. Oświadczam, że zgodnie z art. 74a 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 posiadam niezbędne kwalifikacje  do  wykonania  wyżej  wymienionego dokumentu  w ramach

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

2. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Podpis głównego autora
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