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I. Wprowadzenie 

 I.1. Podstawy formalno-prawne 

Prognoza oddziaływania na środowisko została sporządzona do projektu  

„Strategii Rozwoju Miasta Dęblin na lata 2016-2020 z perspektywą do 2030 roku”. 

Dokument ten ma zastąpić obowiązującą dotychczas „Strategię Rozwoju Lokalnego 

Miasta Dęblin na lata 2008-2015” przyjętą uchwałą Nr XXV/163/2008 Rady Miasta 

Dęblin z dnia 22 kwietnia 2008r. 

Podstawę formalno-prawną sporządzenia prognozy stanowią: 

 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 

jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz.1235 z późn. zm),  

a na szczeblu międzynarodowym: 

 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych 

planów i programów na środowisko, 

 2003/4/WE z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu do 

informacji dotyczących środowiska, 

 2003/35/WE z dnia 26 maja 2003 r. przewidująca udział społeczeństwa w 

odniesieniu do sporządzania niektórych planów i programów w zakresie 

środowiska oraz zmieniająca w odniesieniu do udziału społeczeństwa i 

dostępu do wymiaru sprawiedliwości dyrektywy Rady 85/337/EWG i 96/61/WE. 

 

Obowiązek sporządzenia prognozy wynika bezpośrednio z art. 46.3. ustawy z 

dnia 3 października 2008 r. (dalej ustawa o OOŚ). Zakres zawartości prognozy określa 

art. 51 ust. 2 cytowanej ustawy.  

Zgodnie z zapisami ustawowymi rolą prognozy jest sprawdzenie czy i w jaki 

sposób w projekcie Strategii, uwzględniono aspekty ochrony środowiska oraz ideę 

zrównoważonego rozwoju. Ma ona również wykazać czy przyjęte rozwiązania 

mające na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensację przyrodniczą 

negatywnych oddziaływań na środowisko chronią przed powstawaniem konfliktów i 

zagrożeń oraz w jakim stopniu warunki realizacji celów i działań Strategii mogą 

oddziaływać na środowisko. 

Tok postępowania formalno-prawnego składa się z następujących 

elementów (ustawa z dnia 3 października 2008 r. o OOŚ): 

 zgodnie art. 53 organ opracowujący projekt Strategii, uzgadnia z właściwymi 

organami, o których mowa w art. 57 i 58 (Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska i Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie) zakres i 

stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania 

na środowisko; 

 zgodnie z art. 54.2. organ opracowujący projekt Strategii zapewni możliwość 

udziału społeczeństwa, zgodnie z przepisami działu III rozdział 1 i 3, w 

strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko; 
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 zgodnie z art. 54.1. organ opracowujący projekt Strategii, poddaje projekt, 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, opiniowaniu przez właściwe 

organy, o których mowa w art. 57 i 58 (Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska i Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie); 

 zgodnie z art. 55. 1. organ opracowujący projekt Strategii bierze pod uwagę 

ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko, opinie organów, 

o których mowa w art. 57 i 58 (Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska i 

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie), oraz rozpatruje uwagi i 

wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa. 

 

Do przyjętej Strategii załącza się pisemne podsumowanie zawierające 

uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych 

rozwiązań alternatywnych, a także informację, w jaki sposób zostały wzięte pod 

uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione (art. 55.3.): 

  1)   ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko; 

2) opinie właściwych organów, o których mowa w art. 57 i 58 (Regionalny Dyrektor  

       Ochrony Środowiska i Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie); 

  3)   zgłoszone uwagi i wnioski; 

4) wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na 

środowisko, jeżeli zostało przeprowadzone; 

5) propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu 

skutków realizacji postanowień Strategii. 

Zgodnie z art.55.4. organ opracowujący projekt „Strategii …” przekazuje 

przyjęty dokument „Strategii …” wraz z podsumowaniem, zawierającym 

uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych 

rozwiązań alternatywnych, właściwym organom, o których mowa w art. 57 i 58 

(Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska i Państwowy Wojewódzki Inspektor 

Sanitarny w Lublinie). 

 

I.2. Zakres merytoryczny i cel prognozy 

Prognoza uwzględnia ustalenia art. art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 

2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko. Zgodnie z tym artykułem dokument prognozy powinien: 

1) zawierać  

a) informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz 

jego powiązaniach z innymi dokumentami, 

b) informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy, 

c) propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji 

postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej 

przeprowadzania, 

d) informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, 

e) streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym;  

2) określać, analizować i oceniać:  
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a) istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku 

braku realizacji projektowanego dokumentu, 

b) stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym 

oddziaływaniem, 

c) istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia 

projektowanego dokumentu, w szczególności dotycząc obszarów 

podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

ochronie przyrody, 

d) cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, 

wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego 

dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały 

uwzględnione podczas opracowywania dokumentu, 

e) przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, 

pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i 

długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na 

środowisko, a w szczególności na: 

- różnorodność biologiczną, 

- ludzi, 

- zwierzęta, 

- rośliny, 

- wodę, 

- powietrze, 

- powierzchnię ziemi, 

- krajobraz, 

- klimat, 

- zasoby naturalne, 

- zabytki, 

- dobra materialne 

– z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między 

oddziaływaniami na te elementy; 

3) przedstawiać: 

a) rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację 

przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być 

rezultatem realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i 

przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, 

b) biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i 

przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru – 

rozwiązania alternatywne  do rozwiązań zawartych w projektowanym 

dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania 

oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań 

alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających z 

niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy. 

   

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie (pismo z dnia 04 marca 

2016 r., znak: WSTV.409.9.2016.AP) przedstawił opinię, według której istnieje potrzeba 
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przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu 

„Strategii Rozwoju Miasta Dęblin na lata 2016-2020 z perspektywa do 2030 r.”. 

Według opinii przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

umożliwiłoby pełniejsze rozpoznanie potencjalnych znaczących oddziaływań 

związanych z wdrożeniem analizowanej strategii na poszczególne komponenty 

środowiska, zachowanie bioróżnorodności oraz szerokiego aspektu zagadnień 

związanych z łagodzeniem zmian klimatu i adaptacją rozwiązań przyjętych w 

projekcie do tych zmian.  

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie (pismo z dnia 05 kwietnia 

2016 r., znak: WSTV.411.14.2016.AP) uzgodnił, że prognoza Strategii powinna 

zawierać, określać, analizować i oceniać oraz przedstawiać zagadnienia zgodnie z 

art.51 ust.2. ustawy z dnia 3 października 2008 r., z uwzględnieniem wymagań 

określonych w art. 52 tej ustawy. W szczególności prognoza powinna: 

 określać, analizować i oceniać istniejące problemy ochrony środowiska 

istotne z punktu widzenia realizacji projektowanych dokumentów, zwłaszcza 

dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 

kwietnia o ochronie przyrody, zlokalizowanych na terenie miasta oraz poza 

nim w sytuacji przewidywanego oddziaływania ustaleń projektu dokumentu 

na obszary chronione, 

 przedstawić charakterystykę, rodzaj i skalę oddziaływań na klimat, 

 należy przeanalizować i ocenić czy projekt dokumentu umożliwia spełnienie 

celów środowiskowych dla jednolitych części wód podziemnych i 

powierzchniowych,  

 powinna określać, analizować i oceniać m.in. : istniejący stan środowiska, 

istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji 

projektowanego dokumentu, przewidywane znaczące oddziaływania na 

środowisko, w tym na różnorodność biologiczną, zwierzęta, rośliny oraz 

rozwiązania alternatywne, minimalizujące lub kompensujące negatywne 

oddziaływania, 

 informacje zawarte w prognozie powinny być opracowane zgodnie z 

uwzględnieniem innych zagadnień, zawartych w prognozach oddziaływania 

na środowisko sporządzonych dla innych przyjętych już dokumentów 

powiązanych z projektem dokumentu, 

 informacje zawarte w prognozie powinny być opracowane stosownie do 

stanu współczesnej wiedzy i metod oceny oraz dostosowane do zawartości i 

stopnia szczegółowości projektowanego dokumentu. 

 

I.3. Informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy  

Najistotniejszą kwestią do rozstrzygnięcia w analizach prowadzonych w 

prognozie oddziaływania na środowisko jest identyfikacja i ocena znaczących 

oddziaływań. Dyrektywa 2001/42/WE w załączniku II (art.49 ustawy OOŚ) zawiera 

kryteria określające znaczenie potencjalnych oddziaływań. Są one podzielone na 

dwie grupy:  

I)  Charakterystyka planów i programów, z uwzględnieniem w szczególności: 
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 stopnia, w jakim plan lub program ustala ramy dla projektów i innych działań, 

albo w zakresie warunków dotyczących lokalizacji, rodzaju, wielkości i 

funkcjonowania albo przez alokację zasobów, 

 stopnia, w jakim plan lub program wpływa na inne plany i programy, w tym 

plany i programy w hierarchii, 

 przydatności planu lub programu dla uwzględnieniu aspektów 

środowiskowych, w szczególności w celu wspierania zrównoważonego 

rozwoju, 

 problemów dotyczących środowiska mających związek z planem lub 

programem, 

 przydatności planu lub programu dla wdrażania prawodawstwa 

wspólnotowego dotyczącego środowiska (np. plany i programy związane z 

zarządzaniem odpadami lub ochroną wód). 

 

II) Charakterystyka oddziaływań oraz obszaru potencjalnie zagrożonego, z 

uwzględnieniem w  szczególności: 

 prawdopodobieństwa, czasu trwania, częstotliwości i odwracalności 

oddziaływań - skumulowanego charakteru oddziaływań, 

 transgranicznego charakteru oddziaływań, 

 zagrożenia dla zdrowia ludzkiego lub dla środowiska (np. w wyniku awarii), 

 rozmiarów i przestrzennego zasięgu oddziaływań (obszar geograficzny i 

wielkość populacji prawdopodobnie zagrożonej), 

 wartości i wrażliwości obszaru potencjalnie zagrożonego, z tytułu: 

- szczególnych właściwości naturalnych lub dziedzictwa kulturowego, 

- przekroczonych standardów jakości środowiska lub wartości 

dopuszczalnych, 

- intensywnego użytkowania gruntów, 

- wpływ na obszary lub krajobrazy posiadające uznany krajowy, 

wspólnotowy lub międzynarodowy status ochronny. 

Wyliczone wyżej kryteria zostały wykorzystane w niniejszej prognozie do 

identyfikacji a następnie scharakteryzowania oddziaływań określanych mianem 

znaczących. Wstępna analiza porównawcza pozwoliła na wyłonienie zapisów, które 

potencjalnie mogą w istotny sposób oddziaływać na aspekty społeczno-

gospodarcze oraz przyrodnicze. Następnie zidentyfikowane zagadnienia zostały 

szczegółowiej scharakteryzowane pod kątem oddziaływania na poszczególne 

elementy środowiska oraz pod względem możliwości zastosowania środków 

minimalizujących ich spodziewany negatywny wpływ. 

W opracowaniu wykorzystano szereg aktualnych dokumentów 

programowych oraz dotychczas opracowane prognozy oddziaływania na 

środowisko: 

 „Prognoza oddziaływania na środowisko Projektu Strategii Rozwoju 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 r.)”; 

Lublin, czerwiec 2013 r.; 



Prognoza oddziaływania na środowisko projektu  „Strategii Rozwoju Miasta Dęblin na lata 2016 - 2020 z perspektywą do 2030 r.”    

 10 

  Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Ochrony 

Środowiska Województwa Lubelskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do 

roku 2019; Lublin, czerwiec 2012 r. 

 Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Ochrony 

Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Dęblin na lata 2010-2013 

z uwzględnieniem perspektywy na lata 2014-2017; Dęblin 2010 r., 

 Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu ochrony 

środowiska dla powiatu ryckiego na lata 2010-2013 z perspektywą do roku 

2017; Ryki 2010 r., 

 Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu Studiom Uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Dęblin; Warszawa 

2014r., 

 Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego; Lublin 2015 r., 

 Prognoza oddziaływania na środowisko dla MasterPlanu dla dorzecza Wisły; 

Warszawa 2014 r., 

 Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014 – 2020; Puławy 2014 r., 

 Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu  strategicznego planu 

adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 

z perspektywą do roku 2030; Wrocław, 2013. 

 

Należy podkreślić, że przy określaniu potencjalnego oddziaływania projektu 

ustaleń Strategii na środowisko kierowano się zasadą ostrożności (przezorności). 

Zastosowanie takiego podejścia skutkuje tym, iż niektóre potencjalne oddziaływania 

mogą być nieco wyolbrzymione. Wynika to z niepewności co do skali oraz rodzaju 

zadań, które będą realizowane na podstawie przyjętego dokumentu, a w 

konsekwencji ich wpływu na środowisko. Ponadto założono, iż wstępna wersja 

prognozy poddana zostanie konsultacjom społecznym, a następnie, w miarę 

potrzeb, będzie zweryfikowana (poprawiona i uzupełniona).  

 

II. Charakterystyka projektu Strategii Rozwoju Miasta Dęblin na lata 2016-2020 

z perspektywą do 2030 r.   

 

II.1. Charakterystyka Strategii 

Projekt „Strategii Rozwoju Miasta Dęblin na lata 2016-2020 z perspektywą do 

2030 r.” powstał zgodnie z uchwałą Nr VI/34/2015 Rady Miasta Dęblin z dnia 27 

marca 2015 r. Strategia na lata 2016-2020 jest dokumentem, który w znacznej mierze 

stanowi kontynuację kierunków i działań strategicznych określonych w „Strategii 

rozwoju lokalnego 2008-2015” przyjętej przez Radę Miasta Dęblin w 2008 r. Horyzont 

czasowy Strategii obejmuje lata do 2020 roku z perspektywą  do roku 2030. Rok 2020 

wyznacza koniec bieżącego okresu programowania środków europejskich, przy 

pomocy których finansowane będą kluczowe inwestycje miejskie. Ponieważ jednak 

zarządzanie strategiczne jest procesem ciągłym, a znaczna część zadań 
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wskazanych w Strategii realizowana jest w sposób stały, autorzy Strategii uznali za 

zasadne przedłużenie perspektywy czasowej dokumentu o kolejną dekadę.  

Strategia rozwoju jest głównym instrumentem polityki rozwoju lokalnego 

samorządu. Ma charakter długookresowy i określa generalne kierunki działań 

jednostki samorządu terytorialnego raz metody  i narzędzia ich wdrażania. Strategia 

ze względu na swój otwarty charakter jest dokumentem wrażliwym na dynamikę 

zmian uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych gminy. 

 

II.2. Układ treści 

Projekt Strategii składa się z wstępu oraz dwóch głównych części. We wstępie 

scharakteryzowano przesłanki sporządzenia Strategii, metodykę prac oraz podstawy 

prawne.   

Pierwsza część dokumentu ma charakter diagnostyczny i obejmuje:  

 analizę opisową miasta (położenie geograficzne, zasoby naturalne, 

infrastrukturę społeczną, infrastrukturę techniczną, sferę gospodarczą, 

zarządzanie, itp); 

 analizę SWOT, identyfikację mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń 

rozwoju; 

 określenie problemów i uwarunkowań. 

 

W strategicznej części dokumentu przedstawiono: 

 określenie misji, wizji i celu generalnego strategii; 

 wskazanie priorytetów rozwoju oraz celów strategicznych; 

 wskazanie celów operacyjnych; 

 określenie systemu wdrażania i monitorowania. 

 

II.3. Struktura priorytetów i celów Strategii 

Na podstawie identyfikacji kluczowych problemów, które oddziałują na rozwój 

miasta został określony generalny cel Strategii Rozwoju. Celem tym jest: 

 

Wzmocnienie i ukierunkowanie potencjału rozwojowego miasta Dęblin w 

możliwie najszerszym spektrum obszarów działalności, przekładające się na 

wzrost atrakcyjności miasta dla mieszkańców, przedsiębiorców i turystów. 

W Strategii wyznaczone zostały trzy cele strategiczne (obszary priorytetowe), 

które będą miały największy wpływ na realizację celu generalnego. Wyznaczony cel 

generalny możliwy jest do osiągnięcia poprzez realizację niżej wymienionych celów 

strategicznych (ryc.1.) 
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Cele strategiczny I 

Zrównoważony rozwój 

gospodarczy 

I.1 Cel operacyjny 
Tworzenie nowych miejsc pracy oraz podnoszenie kwalifikacji czynnych pracowników 

 I.2 Cel operacyjny  
Budowa i rozbudowa infrastruktury służącej aktywizacji gospodarczej 

I.3 Cel operacyjny 
Promocja atrakcyjności inwestycyjnej miasta i jego walorów 

I.4 Cel operacyjny 
Podniesienie walorów turystycznych miasta 

Cel strategiczny II 

Zrównoważony rozwój 

społeczny 

II.1 Cel operacyjny 

Podniesienie jakości usług publicznych 

II.2. Cel operacyjny 

Poprawa stanu bazy sportowej i edukacyjnej 

II.3 Cel operacyjny 

Rozwój społeczeństwa informacyjnego i wzrost partycypacji społecznej 

II.4 Cel operacyjny 

Poprawa stanu technicznego gminnego zasobu mieszkaniowego oraz budowa nowych budynków 

komunalnych 

II.5 Cel operacyjny 

Poprawa bezpieczeństwa zbiorowego i osobistego mieszkańców 

II.6 Cel operacyjny 

Przeciwdziałanie patologii i wykluczeniu społecznemu 

Cel strategiczny III 

Zrównoważony rozwój 

przestrzenny, 

instytucjonalny, 

nowoczesna 

infrastruktura 

III.1 Cel operacyjny 

Uporządkowanie przestrzeni publicznej z zabezpieczeniem obszarów niezbędnych do prawidłowego 

funkcjonowania miasta 

III.2 Cel operacyjny 

Poprawa jakości sieci infrastruktury drogowej 

III.3 Cel operacyjny 

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta 

III.4 Cel operacyjny 

Rozwój odnawialnych źródeł energii i technologii służących podniesienie efektywności energetycznej 

III.5 Cel operacyjny 

Poprawa stanu urządzonej zieleni publicznej oraz ochrona cennych walorów przyrodniczych  

i krajobrazowych 

III.6 Cel operacyjny 

Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców miasta 

III.7 Cel operacyjny 

Uporządkowanie gospodarki odpadami 

III.8 Cel operacyjny 

Wysoki poziom zarządzania miastem 

 

Ryc.1. Cele strategiczne i operacyjne 

 

 

 

II.4. Dokumenty krajowe i regionalne związane z realizacją polityki 

ekologicznej i ich powiązania ze Strategią 
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Zgodność opracowania z dokumentami strategicznymi wyższych szczebli – 

Strategią Rozwoju Kraju oraz Strategią Rozwoju Województwa Lubelskiego została 

szczegółowo przedstawiona w  Strategii w rozdziale IX, gdzie przedstawiono także 

porównanie celów i zadań. Poniżej porównano zgodność z niektórymi dokumentami 

realizującymi politykę ekologiczną, których cele i zadania mają odbicie w 

projektowanym dokumencie.  

 

Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z 

perspektywą do 2030 r.) stanowi podstawę zarządzania strategicznego w 

perspektywie kilkunastu lat. Jest to dokument, dzięki któremu władze regionalne 

mogą racjonalnie i efektywnie prowadzić działania zmierzające do 

zrównoważonego i długotrwałego rozwoju regionu. Na podstawie Strategii zostaną 

opracowane i wdrożone programy wojewódzkie współfinansowane ze środków 

krajowych i funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w latach 2015-2020.  

Wizja rozwoju miasta określona w Strategii Rozwoju Miasta Dęblin na lata 2016-

2020 z perspektywą do 2030 r. jest zgodna z celami wskazanymi w dokumentach 

strategicznych wyższych szczebli. Realizuje ona cel strategiczny Strategii Rozwoju 

Kraju 2020, jakim jest „wzmocnienie i wykorzystanie gospodarczych, społecznych i 

instytucjonalnych potencjałów zapewniających szybszy i zrównoważony rozwój kraju 

oraz poprawę jakości życia ludności”. Wpisuje się ponadto w cele strategiczne 

„Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 

2030 r.)”: 

1) wzmacnianie urbanizacji regionu, 

2) restrukturyzacja rolnictwa oraz rozwój obszarów wiejskich, 

3) selektywne wzmacnianie potencjału wiedzy, kwalifikacji, zaawansowania 

technologicznego, przedsiębiorczości i innowacyjności regionu, 

4) funkcjonalna, przestrzenna i kulturowa integracja regionu. 

 

Polityka ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 

Do najważniejszych wyzwań zaliczono: 

 działania na rzecz zapewnienia realizacji zasady zrównoważonego rozwoju, 

 przystosowanie do zmian klimatu, 

 ochronę różnorodności biologicznej 

Jako wstępną strategię wskazano: 

 ochronę bioróżnorodności, 

 renaturalizację i udrażnianie rzek 

 

Cele i zadania Strategii wpisują się w realizację polityki ekologicznej Państwa. 

 

Program ochrony środowiska dla woj. lubelskiego na lata 2012-2015 z 

perspektywą do roku 2019 

W programie zdefiniowano następujące cele ekologiczne z realizacją do roku 

2019 (w nawiasie podano odpowiadające im cele i zadania sformułowane w 

Strategii Rozwoju Miasta Dęblina): 
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 edukacja mieszkańców woj. lubelskiego w zakresie ochrony środowiska, 

kształtowanie i promocja postaw proekologicznych, zagwarantowanie 

dostępu do informacji o środowisku oraz zrównoważona polityka 

konsumpcyjna (cel II.5.Podniesieni poziomu świadomości ekologicznej 

mieszkańców miasta), 

 kształtowanie harmonijnej struktury funkcjonalno-przestrzennej województwa, 

sprzyjającej równoważeniu wykorzystania walorów przestrzeni z rozwojem 

gospodarczym, poprawą jakości życia i trwałym zachowaniem wartości 

środowiska (III.1.Uporządkowanie przestrzeni publicznej z zabezpieczeniem 

obszarów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania miasta), 

 zachowanie i wzmocnienie różnorodności biologicznej i krajobrazowej 

województwa (III. 5.Poprawa stanu urządzonej zieleni publicznej oraz ochrona 

cennych walorów przyrodniczych i krajobrazowych), 

 rozwój trwale zrównoważonej, wielofunkcyjnej gospodarki leśnej (III. 5.Poprawa 

stanu urządzonej zieleni publicznej oraz ochrona cennych walorów 

przyrodniczych i krajobrazowych), 

 poprawa jakości powietrza do osiągnięcia poziomów wymaganych 

przepisami prawa, spełnianie standardów emisyjnych z instalacji oraz 

promocja wykorzystania odnawialnych źródeł energii (III.4. Rozwój 

odnawialnych źródeł energii i technologii służących podniesieniu 

efektywności energetycznej), 

 osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód powierzchniowych i 

podziemnych województwa (III.3. Uporządkowanie gospodarki wodno-

ściekowej na terenie miasta), 

 zmniejszenie zagrożenia mieszkańców województwa ponadnormatywnym 

hałasem, zwłaszcza emitowanym przez środki transportu drogowego (III.2. 

Poprawa jakości sieci infrastruktury drogowej) 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (RPO WL) jest 

podstawowym narzędziem wdrażania Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego. 

Zawiera bowiem opis działań służących realizacji Strategii. 

Głównym celem RPO WL jest „podniesienie konkurencyjności regionu w oparciu o 

wewnętrzne potencjały, sprzyjające zwiększeniu spójności społecznej i terytorialnej”. 

Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez interwencję w ramach 13 Osi Priorytetowych: 

1) Badania i innowacje, 

2) Cyfrowe Lubelskie, 

3) Konkurencyjność przedsiębiorstw, 

4) Energia przyjazna środowisku, 

5) Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, 

6) Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, 

7) Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, 

8) Mobilność regionalna i ekologiczny transport, 

9) Rynek pracy, 

10) Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, 
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11) Włączenie społeczne, 

12) Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, 

13) Infrastruktura społeczna. 

 

Strategia Rozwoju Miasta Dęblin jest zgodna z założeniami RPO WL, a cele 

wskazane w Strategii wpisują się w priorytety rozwoju RPO WL.  Cele operacyjne 

dotyczące ochrony środowiska przyjęte w Strategii Miasta są zgodne z osiami 

priorytetowymi 4-7 RPO WL. 

 

III. Charakterystyka społeczno-gospodarcza i przyrodnicza miasta 

 

III.1. Położenie 

 

Miasto Dęblin administracyjnie położone jest w północno-zachodniej części 

województwa lubelskiego w powiecie ryckim. Graniczy od północy z gminą Stężyca, 

od południa z gminą Puławy, od wschodu z gminą Ryki, a od zachodu z gminą 

Sieciechów położoną w województwie mazowieckim. Miasto zajmuje 3833 ha i jest 

pod względem powierzchni piątym miastem województwa lubelskiego. Natomiast 

pod względem liczby mieszkańców zajmuje piętnaste miejsce, w 2014 roku w 

Dęblinie zamieszkiwało 16803 osób. Gęstość zaludnienia w Dęblinie wynosi 441 

osób/km². 

Dęblin usytuowany jest na prawym brzegu Wisły, na wysokości 110 - 115 m 

n.p.m. Jego południową granicę stanowi rzeka Wieprz. Według najczęściej 

stosowanych obecnie podziałów fizjograficznych Dęblin położony jest w regionie 

zwanym Małym Mazowszem, w subregionie Doliny Wisły. Miasto w większej części 

związane jest z formami rzeźby dolin Wisły i Wieprza, a jego północno - wschodnie 

fragmenty położone są na Wierzchowinie Wysoczyzny Żelechowskiej. 

Miasto leży w odległości: 

 100 km od Warszawy, 

  70 km od Lublina 

 60 km od Radomia. 

 

Rangę miasta podnosi istniejące lotnisko wojskowe. 

 

III.2. Komunikacja 

 

Przez miasto przebiega droga krajowa nr 48 o znaczeniu międzyregionalnym i 

regionalnym relacji Tomaszów Mazowiecki – Dęblin – Moszczanka – Kock oraz  droga 

nr 801 o znaczeniu  ponadregionalnym relacji Warszawa – Maciejowice – Dęblin – 

Stężyca – Puławy tzw. „Nadwiślanka”. Na terenie miasta zlokalizowane są dwie drogi 

wojewódzkie: droga Nr 801 (Warszawa – Dęblin – Puławy) – bardzo ważny ciąg 

drogowy łączący stolicę kraju z zachodnią częścią województwa lubelskiego 

(Puławy, Kazimierz Dolny, Nałęczów, Opole Lubelskie) i droga Nr 831 łącząca stację 

kolejową w Dęblinie z drogą wojewódzka nr 801. Na terenie gminy jest 23,34 km dróg 

powiatowych (wszystkie o nawierzchni asfaltowej). Drogi o długości 38,27 km 



Prognoza oddziaływania na środowisko projektu  „Strategii Rozwoju Miasta Dęblin na lata 2016 - 2020 z perspektywą do 2030 r.”    

 16 

zaliczone są do kategorii dróg gminnych. Dęblin jest ważnym węzłem kolejowym, w 

którym przecinają się szlaki kolejowe zapewniające dogodne połączenie z 

Warszawą, Łukowem i Terespolem, Lublinem i Dorohuskiem, Radomiem, Krakowem 

oraz Katowicami i Wrocławiem. Należy podkreślić, że miasto Dęblin jest bardzo 

ważnym węzłem transportowym zarówno w województwie lubelskim, jak i w kraju. 

 

III.3. Charakterystyka społeczno-gospodarcza miasta 

 

Poniżej w formie tabelarycznej (tab.1) zestawiono ważniejsze dane 

charakteryzujące rozwój społeczno – gospodarczy miasta Dęblin. 

 

Tab. 1. Zestawienie ważniejszych danych społeczno – gospodarczych miasta Dęblin 

L.p. Wyszczególnienie 
Jednostka 

miary 
2011 2012 2013 2014 

 PODZIAŁ TERYTORIALNY (STAN W DNIU 31 XII) 

1.  Powierzchnia ha 3 833 3 833 3 833 3 833 

 LUDNOŚĆ (STAN W DNIU 31 XII) 

2. Ludność faktycznie zamieszkała osoba 17 565 17 267 17 057 16 893 

3. Ludność na 1 km2 osoba 458 450 445 441 

4. W % ogółu ludność w wieku:      

 - przedprodukcyjnym % 13,4 13,3 13,2 13,0 

 - produkcyjnym % 69,4 68,6 67,7 66,9 

 - poprodukcyjnym % 17,2 18,1 19,1 20,1 

5. Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 

100 osób w wieku produkcyjnym 
osoba 

42 46 48 49 

6. Kobiety na 100 mężczyzn osoba 98 99 100 100 

7. Na 1000 ludności:      

 - urodzenia żywe osoba 7,5 9,0 7,9 8,8 

 - zgony osoba 9,4 9,1 10,3 10,0 

 - przyrost naturalny osoba -1,9 -0,1 -2,4 -1,2 

 - małżeństwa para 5,9 5,2 4,5 5,8 

 ZASOBY MIESZKANIOWE 

7.  Mieszkania 

 
miesz. 

2 807 2 827 2837 2848 

8. Przeciętna powierzchnia użytkowa 

 - 1 mieszkania m2 63,7 63,9 64,0 64,2 

 - na 1 osobę m2 23,9 24,5 24,8 25,2 

9. Mieszkania wyposażone w urządzenia techniczno-sanitarne w %: 

 - wodociąg  miesz. 93,6 93,6 93,7 93,7 

 - ustęp spłukiwany miesz. 91,4 91,4 91,4 91,5 

 - łazienka miesz. 89,5 89,5 89,6 89,6 

 - centralne ogrzewanie miesz. 85,4 85,4 85,4 85,5 

 - gaz z sieci miesz. 62,1 62,1 62,1 62,2 

 GOSPODARKA KOMUNALNA 

10. Korzystający z instalacji   w %  

 - z wodociągu % 86,1 86,2 86,3 86,4 

 - z kanalizacji % 60,8 60,9 62,9 89,6 

 - z gazu % 59,0 62,0 62,2 62,2 

11. Zużycie wody, energii elektrycznej i gazu z sieci w gospodarstwach domowych 

 - zużycie wody z wodociągów w 

gospodarstwach domowych na 1 m3 22,4 22,6 19,2 23,5 
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L.p. Wyszczególnienie 
Jednostka 

miary 
2011 2012 2013 2014 

mieszkańca 

 - zużycie gazu z sieci w gospodarstwach 

domowych na 1 mieszkańca m3 116,2 114,5 120,5 111,3 

 GOSPODARKA 

12. Podmioty gospodarcze (stan w dniu 31 XII) 

 ogółem jed.gosp. 1 197 1 211 1 205 1 188 

 - sektor publiczny jed.gosp. 87 90 88 88 

 - sektor prywatny jed.gosp. 1 110 1 121 1 117 1 100 
źródło; opracowanie własne na podstawie danych GUS, 2015 

 

III.4. Środowisko przyrodnicze 

 

III.4.1.Rzeźba terenu i budowa geologiczna 

 

Zgodnie z regionalizacją fizycznogeograficzną według J. Kondrackiego 

większość miasta Dęblin położona jest na terenie mezoregionów: Doliny Środkowej 

Wisły, Wysoczyzny Żelechowskiej i Pradoliny Wieprza. 

Główną rolę w budowie geologicznej obszaru zajmowanego przez Dęblin 

odgrywają utwory kredy, trzeciorzędu i czwartorzędu. Historia i budowa geologiczna 

w górnej kredzie i trzeciorzędzie przejawia się pośrednio w rzeźbie terenu, a głównie 

w omówionych dalej warunkach krążenia i występowania wód podziemnych. 

Omawiany obszar położony jest na skraju niecki geologicznej wypełnionej 

zalegającymi prawie poziomo osadami kredowymi. Reprezentowane są one przez 

serie utworów piętra od albu do mastrychtu górnego. Na utworach mastrychtu 

zalegają skały trzeciorzędowe, które reprezentowane są przez osady morskie i 

lądowe paleocenu i oligocenu (gezy, margle, piaskowce, mułowce, wapienie, iły, 

piaski glaukonitowo-kwarcowe, miejscami z domieszką żwiru i przewarstwieniami 

mułków) oraz osady miocenu i pliocenu.  

Na zaburzoną glacitektonicznie i rozciętą dolinami erozyjnymi powierzchnię 

stropową trzeciorzędu nakładają się skały czwartorzędowe, z których najważniejsze 

dla warunków fizjograficznych są utwory glacjalne. Ze zlodowaceniem 

południowopolskim związane są iły i mułki zastoiskowe, piaski i żwiry 

wodnolodowcowe oraz gliny zwałowe. W interglacjale mazowieckim powstawały 

piaski, żwiry i mułki akumulacji rzecznej oraz osady jeziorne wykształcone jako torfy, 

mułki, iły, kreda jeziorna i piaski. 

Kolejne zlodowacenie (środkowopolskie) - przyniosło najbardziej 

rozpowszechnione osady lodowcowe, wodnolodowcowe i zastoiskowe. Glacjał 

północnopolski zaznaczył się w omawianym rejonie przez utwory jeziorne, rzeczne, 

eoliczne oraz deluwialne i eluwialne. Chociaż lądolód północnopolski bezpośrednio 

nie dotarł w rejon Dęblina, to występujące tu procesy na przedpolu lodowca 

wywarły piętno zarówno w budowie geologicznej, jak i rzeźbie obszaru. W dolinach 

Wisły i Wieprza dominowały procesy akumulacji, doprowadziły do powstania 

terasów akumulacyjnych, które następnie były rozcinane w wyniku erozji w okresach 

ociepleń. W wyniku tych procesów powstały terasy, które schodkowo schodzą w 
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kierunku Wisły; budują je piaski i żwiry rzeczne, mułki piaszczyste i mułki ilaste z 

wkładkami torfów. 

Generalnie największe powierzchnie zajmują mułki ilaste i mułki piaszczyste, 

piaski rzeczne terasów nadzalewowych (rejon śródmiejski). Północne rejony miasta 

zajmują gliny zwałowe oraz piaski i żwiry na glinach zwałowych, które obecnie 

porasta kompleks lasów dęblińskich. W kierunku południowo-zachodnim w 

granicach miasta występuje pas torfów i namułów torfiastych związanych z terasą 

nadzalewową. 

Miasto pod względem geomorfologicznym w większej części związane jest z 

formami rzeźby Doliny Środkowej Wisły (fragmentarycznie Pradoliny Wieprza), a 

jedynie północno-wschodnie skrawki położone są na wierzchowinie (Wysoczyzna 

Żelechowska). Począwszy od koryta Wisły, schodkowy typ rzeźby, obejmuje kolejno: 

terasę zalewową niższą, wyższą i teras nadzalewowy plejstoceński oraz wysoczyznę. 

Wysoczyzna Żelechowska na powierzchni lekko pofalowana (rzędna 137-153 m 

n.p.m.) jest porośnięta lasami mieszanymi. Powierzchnię terasy nadzalewowej 

urozmaicają formy eoliczne: wydmy paraboliczne, wały wydmowe podłużne, pola 

wydmowe, a także zagłębienia różnej genezy wypełnione formami. Teras zalewowy 

niższy i wyższy (holoceński) o rzędnej około 115 m n.p.m. urozmaicają starorzecza. 

W mieście występuje wiele elementów antropogennych rzeźby: nasypy, groble, wały 

przeciwpowodziowe, drogi i linie kolejowe, utwardzone place, rowy melioracyjne. 

 

III.4.2.Wody 

Wody podziemne 

W rejonie Dęblina występują trzy poziomy wodonośne: czwartorzędowy, 

trzeciorzędowy i kredowy.  

Wody czwartorzędowe tworzą ciągły poziom bezciśnieniowy w piaskach 

różnoziarnistych o zróżnicowanej miąższości (10-20 m). Zwierciadło występuje płytko: 

1,0 -2,5 m pot. poziom ten wykorzystywany jest przez wszystkie studnie kopane i 

nieliczne wiercone. Jest to poziom zasobny w wodę. Zwierciadło generalnie pochyla 

się w kierunku Wisły (SSW), a także lokalnie do Wieprza i Irenki oraz nielicznych 

torfowisk i terenów bagiennych. Brak jest izolacji poziomu czwartorzędowego od 

wpływów zewnętrznych, co w przypadku płytkiego występowania stwarza 

zagrożenia dla stanu sanitarnego. 

Poziom trzeciorzędowy stanowią wody szczelinowe w paleoceńskich 

opokach, marglach i gezach lub wody porowe w piaskach oligoceńskich. Miąższość 

omawianego poziomu wynosi od kilku do kilkunastu metrów. Warstwa 

nieprzepuszczalnych i półprzepuszczalnych mułków piaszczystych rozdzielająca 

czwartorzęd i trzeciorzęd powoduje, że zwierciadło wód trzeciorzędowych jest 

napięte. 

Wody w kredzie mają również charakter szczelinowych: występują w 

spękanych opokach, wapieniach i marglach. Jest to poziom zasobny i cechuje się 

znacznym ciśnieniem hydrostatycznym. Wody w kompleksie kredowym krążą w 

strefie aktywnej wymiany, która -podobnie jak wszystkie wody tzw. kredy lubelskiej - 

osiągają głębokość do 100 m. 
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Kilkudziesięciometrowa warstwa izolacyjna na przełomie czwartorzędu i 

trzeciorzędu jest bardzo korzystnym elementem budowy hydrogeologicznej, który 

wystarczająco chroni dwa zasobne poziomy wodonośne, czyli górnokredowy i 

trzeciorzędowy (oligoceński i paleoceński). Są to ważne zbiorniki wód podziemnych, 

a szczególnie zbiornik utworzony w spękanych wapieniach mastrychtu, który 

decyduje o zaopatrzeniu w wodę i będzie stanowić podstawę gospodarki wodnej i 

zaspakajanie potrzeb na cele komunalne.  

Miasto Dęblin położone jest w obrębie dwóch obszarów Jednolitych Części 

Wód Podziemnych (JWCPd)1:,  

 PLGW230083, 

 PLGW230084 

 

PLGW230083 obejmuje zlewnię Środkowej Wisły o powierzchni 3295,23 km2. Dla 

jednostki charakterystyczne są trzy profile litologiczne. Charakteryzuje się 

występowaniem w czwartorzędzie jednego lub dwóch poziomów wodonośnych. 

Generalnie kształtowanie się zwierciadeł piezometrycznych wskazuje na brak 

kontaktu miedzy wodami w utworach czwartorzędowych i poziomów mioceńskiego i 

oligoceńskiego. 

PLGW230084 obejmuje dolinę Wieprza i Irenki. Charakteryzuje się znaczną 

nadwyżką zasobów wód podziemnych w odniesieniu do wielkości poboru 

wynoszącego mniej niż 6 % wielkości zasobów. Obszar JCWPd 84 leży częściowo w 

obrębie górnokredowego zbiornika Niecka Lubelska, w GZWP 406 i 407 (Zbiornik 

Lublin i Zbiornik Chełm-Zamość) oraz w obrębie zbiornika trzeciorzędowego GZWP 

215 - Subniecka warszawska. Jest to zbiornik o charakterze porowym w utworach 

trzeciorzędowych, o szacunkowych zasobach 250 tys. m3/dobę i średniej głębokości 

ujęcia 160 m. Dęblin leży w granicach Obszaru Wysokiej Ochrony GZWP nr 405 

Niecka Radomska. 

Wody powierzchniowe 

O obiegu wody w rejonie Dęblina decydują: 

 warunki hydrogeologiczne, w tym występowanie trzech odizolowanych 

kompleksów wodonośnych: kredowego, trzeciorzędowego i 

czwartorzędowego, 

 skrajne położenie Wisły, jako bazy drenażu wód podziemnych wszystkich 

poziomów wodonośnych, 

 spadki hydrauliczne: regionalny (do Wisły) i lokalne (Irenka i Wieprz), które 

wyznaczają rejony zasilania i migracji. 

 

Warunki hydrograficzne jakie powstają w przypadku węzła hydrograficznego: 

Wisła – Wieprz - Irenka wpływają na zagospodarowanie przestrzenne i rozwój miasta, 

oddziaływują antropogennie na stan jakościowy wód i ich zasoby. 

                                                 
1 Państwowa Służba Hydrogeologiczna Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego 

Instytutu Badawczego 
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Wisła ma charakter rzeki roztokowej o rozgałęziającym się korycie i przebiegu 

prostolinijnym. Wieprz zaś jest rzeką meandrującą, z licznymi zakolami, odnogami i 

odciętymi  starorzeczami.  Przez  środek obszaru  płynie  struga Irenka - uregulowana, 

częściowo w wybetonowanym korycie. W północnej części miasta istnieje liczna sieć 

rowów i kanałów melioracyjnych. Brak naturalnych zbiorników wodnych. 

Szczegółowe zestawienie jednolitych części wód powierzchniowych na 

obszarze miasta przedstawiono poniżej: 

 PLRW20001924999 Wieprz od Tyśmienicy do ujścia, 

 PLRW2000212539 Wisła od wieprza do Pilicy, 

 PLRW200017249929 Irenka. 

 

III.4.3.Klimat 

 

Wg podziału klimatu Polski sporządzonego przez Okołowicza Dęblin położony 

jest w strefie mazowiecko-podlaskiego regionu. W rolniczo-klimatycznym podziale 

Gumińskiego miasto położone jest we wschodniej, rolno-klimatycznej strefie 

północnej.  

Decydującą rolę w kształtowaniu pogody w rejonie Dęblina odgrywają masy 

powietrza polarno-morskiego. Stanowią one 60% wszystkich mas powietrznych 

napływających na teren miasta. Średnia roczna temperatura powietrza wynosi 

+7,8oC. najcieplejszym miesiącem jest lipiec ze średnią temperaturą max. +18,7oC, 

zaś najzimniejszym styczeń, ze średnia temperaturą min. -3,1 oC. Długość okresu 

wegetacyjnego - 209 dni, z przymrozkami w ciągu roku występuje 118 dni. Opady 

atmosferyczne pomierzone w stacji meteorologicznej Dęblin wynoszą 557 mm. 

Roczna suma opadów rozkłada się nierównomiernie; półrocze letnie otrzymuje 349 

mm a zimowe 208 mm. Obecność wód powierzchniowych powoduje stosunkowo 

dużą wilgotność względną powietrza wynoszącą 68%. Obserwuje się przewagę 

wiatrów z sektora zachodniego. Mezoklimatyczne cechy klimatu rejonu Dęblina nie 

wyróżniają się na tle regionalnym, obserwowana jest jedynie podwyższona 

wilgotność względna powietrza. W omawianym obszarze występują korzystne dla 

bioklimatu warunki topoklimatyczne: 

●  strefa topoklimatu dolinnego pod wpływem Wisły, która obejmuje zachodni 

sektor miasta w obrębie teras zalewowych (niższej i wyższej), 

● strefa topoklimatów terenów płaskich na terasie nadzalewowej o 

ograniczonym oddziaływaniu na mikroklimat przez wody podziemne; centrum 

miasta, które tu się znajduje ma topoklimat charakterystyczny dla obszarów 

zurbanizowanych, 

● strefa topoklimatu obszarów płaskich z dominacją łąk i pastwisk z 

podwyższonym poziomem wód gruntowych, korzystnie oddziaływuje w 

okresach letnich i wpływa łagodząco na pogody upalne i suche, 

● strefa terenów płaskich ze zwartą pokrywą leśną, która występuje na 

Wysoczyźnie Żelechowskiej. 

Bardzo korzystne dla przewietrzania miasta są doliny rzeczne Wisły i Wieprza. 
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III.4.4.Gleby 

  

Typy i rodzaje gleb odpowiadają pasmowemu rozmieszczeniu osadów. W 

dolinie Wieprza - do terasy zalewowej Wisły - ciągnie się pas mad. Teras zalewowy 

Wisły przykrywają gleby brunatne wyługowane i kwaśne. Niewielkie odizolowane 

płaty stanowią gleby piaskowe różnych typów. Na utworach organicznych 

wytworzyły się gleby murszowe. 

W granicach administracyjnych miasta znajdują się gleby o stosunkowo 

wysokich klasach bonitacyjnych aczkolwiek przeciętnych wartościach kompleksów 

glebowo-rolniczych. 

Łączna powierzchnia użytków rolnych występujących na terenie miasta 

Dęblin wynosi 1 107 ha. Wśród użytków rolnych gminy dominują gleby klasy IV. 

 

III.4.5. Flora  

 

Dęblin ze względu na powierzchnię i zróżnicowanie siedlisk cechuje się 

różnorodnością biosfery. Według podziału geobotanicznego Polski, leży w 

południowej części Krainy Mazowieckiej. Typem roślinności potencjalnej 

(odpowiadającej występującym tu środowiskom) w szerokiej dolinie Wisły i Wieprza 

są lasy i zarośla łęgowe oraz olszy. W strefie krawędziowej doliny Wisły występują 

siedliska świetlistej dąbrowy, które przechodzą na Wysoczyźnie Żelechowskiej w 

siedliska borowe. Roślinność rzeczywiście istniejąca znacznie odbiega od 

przedstawionej wyżej roślinności potencjalnej - to najbardziej czytelny wyraz silnych i 

zróżnicowanych wpływów antropogennych. 

O walorach faunistycznych rejonu miasta Dęblina decyduje z jednej strony położenie 

w widłach dwóch dużych rzek i obecność dużego kompleksu leśnego oraz łąk i 

pastwisk. Ponadto doliny obydwu rzek stają się w ostatnich latach ciągami 

przemieszania się awifauny w kierunku południkowym i równoleżnikowym. 

Najcenniejszymi ekosystemami w strukturze przyrodniczej Dęblina są: 

 zwarty kompleks leśny, który stanowi fragment pasa borów i dąbrowy 

świetlistej na krawędzi i strefy przykrawędziowej środkowej Wisły. Cenna jest tu 

mozaika siedlisk, różnorodność gatunkowa, regionalne zasilanie i prężność 

ekologiczna wynikająca z powierzchni, gospodarki leśnej i występowania 

piętrowości, 

 strefa łąk i pastwisk sąsiadujących z omawianym wyżej kompleksem leśnym, 

obie strefy tworzą rozległy pas, kilkukilometrowej szerokości terenów otwartych 

miasta, 

 doliny rzeczne Wisły i Wieprza stanowią stosunkowo niewielkie przekształcenie 

antropomorficzne   stanowiące   o   różnorodności   biosfery,   a   przede   

wszystkim decydujące o związkach przyrodniczych z innymi regionami, co 

oznacza możliwości naturalnego wzbogacania środowiska biotycznego (np. 

awifauny). 

 

Flora 
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Zbiorowiska leśne 

Świetlista dąbrowa występuje w niewielkich płatach na północ i południe od 

Stawów. Drzewostan to sosny i dęby. Krzewy to: leszczyna, dereń świdwa, jałowiec. 

Grądy występują jako niewielkie płaty na zboczu i w strefie przykrawędziowej Wisły. 

Drzewostan budują dąb i grab z domieszką sosny. 

Murawy - zbiorowiska ciepłolubne - rozwinęły się na skrajach lasów 

sosnowych, w piaskowniach i na starych nasypach. Pierwotne łęgi w dolinach Wisły i 

Wieprza wycięto, a w ich miejscu znajduje się zwarta zabudowa, łąki i pola uprawne. 

Bory i bory mieszane dominują wśród siedlisk leśnych Dęblina. Są zróżnicowane ze 

względu na żyzność siedlisk. Do chronionych gatunków związanych z siedliskami 

borowymi należą: widłak goździsty, bagno zwyczajne. Lasy zajmują 31% powierzchni 

miasta. 

 

Łąki i pastwiska 

Łąki i pastwiska zajmują 551 ha co stanowi 14,4% powierzchni miasta, które 

pod względem siedliskowym różnicują się na łąki podmokłe, świeże i suche. Łąki 

świeże, o umiarkowanym uwilgotnieniu występują na terasie wyższej od Rycic po 

Żdżary. Pod względem fitosocjologicznym są to zespoły łąki wyczyńcowej, z 

panującą kłosówką wełnistą i niewielkie powierzchnie łąki owsicowej. 

Na obniżeniach wśród łąk świeżych powstają skupienia ziołorośli. Niewielkie są 

również skupienia z pogranicza torfowisk niskich i łąk z sitem rozpierzchłym, trzęślicą 

modrą i miętą długolistną. W dolinie Wieprza kompleks roślinności charakteryzuje się 

mniejszym udziałem łąk wilgotnych i większym suchych. 

 

Roślinność wodna i szuwarowa 

Roślinność wodna i nadwodna nad Wisłą i Wieprzem jest słabo rozwinięta i 

składa się głównie z niewielkich skupień manny mielec, rzepichy ziemnowodnej lub 

mozgi trzcinowatej. Nad Wieprzem z rzadka występują skupienia rdestnicy 

połyskującej i grzebieniastej. Na wale przeciwpowodziowym można spotkać gatunki 

typowe dla dużych rzek: kanianka wielka, wyżoplin jagodowy, krwawnik 

wierzbolistny, a miejscami olsza szara. Bogatsze skupienia roślinności obserwuje się w 

starorzeczach Wieprza. 

Niewielkie powierzchnie w dolinie Wieprza zajmują zarośla wiklinowe. Jedynym 

większym fragmentem łęgu jest dolna część parku pałacowego, gdzie rosną: olsza 

czarna, topola i wierzba; w warstwie krzewów wiąz górski, kruszyna, czeremcha, bez 

czarny. Olsy wykształcają się w bezodpływowych zagłębieniach dna dolin. Obecnie 

siedliska olsowe zajęte są przez pastwiska, wilgotne łąki i zarośla wierzb 

szerokolistnych. 

 

Roślinność synantropijna 

Liczna mozaika siedlisk i zbiorowisk florystycznych jest korzystnym zjawiskiem 

przestrzeni przyrodniczej w rejonie miasta, oprócz korzystnego wpływu na jakość 

przestrzeni przyrodniczej powinna stanowić podstawę realizacji programu wzrostu 

bioróżnorodności. 
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III.5. Walory kulturowe 

 

 Najbardziej charakterystycznym rysem zabytkowego, ukształtowanego w 

drugiej połowie XIX wieku układu komunikacyjnego jest sieć dróg prowadząca od 

cytadeli do fortów oraz układ urbanistyczny dawnej osady handlowej “Irena”, 

położonej przy drodze wiodącej do Kocka. Droga ta, obecnie ulica Warszawska, 

Niepodległości i Kocka może być identyfikowana ze średniowiecznym szlakiem 

handlowym, ale prostoliniowe wyznaczenie zawdzięcza ona regulacji dokonanej w II 

połowie XIX wieku. Na terenie miasta funkcjonowało w okresie dziejów kilka 

ośrodków osadniczych. Do lat 30-tych XIX wieku dominującym ośrodkiem był 

początkowo dwór, a później pałac otoczony całym zespołem budowli 

reprezentacyjnych i powiązany z zapleczem folwarcznym. Układ dróg lokalnych 

łączył wioski z pałacem i folwarkiem.  

Budowa twierdzy, a przede wszystkim jej rozbudowa polegająca na 

przekształceniu w twierdzę fortową zmieniła całkowicie organizację przestrzenną 

terenów. Nastąpiło m.in. przeniesienie dawnej wioski Dęblin i powstanie zupełnie 

nowej sieci dróg. Powstałą wówczas osadę targową w pobliżu cytadeli przeniesiono 

na teren nowy i nadano jej regularny plan.  

Obiekty zabytkowe powstałe w ciągu dziejów Dęblina dokumentują 

najważniejsze etapy jego bogatej historii. Zespoły obiektów i obiekty stanowiące o 

tożsamości kulturowej tego miasta objęto wpisem do rejestru zabytków lub ujęto w 

ewidencji zabytków.  

 

Na terenie Dęblina znajdują się 4 zespoły objęte ścisłą ochroną 

konserwatorską: 

I) Zespół pałacowo-parkowy Mniszchów – Pałac murowany przed 1747 r., 

architektem był Antoni Fontana, gruntownie przebudowany 1778 projekt 

królewskiego architekta Dominika Merliniego, spalony 1915 – 1918, odbudowany i 

adoptowany dla potrzeb Szkoły Lotniczej 1924-1927 (architekt Antoni Dygat), 

zniszczony 1939-1945, odbudowany w 1950 roku. W pałacu obecnie mieści się Klub 

Garnizonowy WSOSP. Mimo upływu lat zespół pałacowo – parkowy utrzymał walory 

XVIII wiecznego stylu. Cały kompleks otoczony jest parkiem w stylu angielskim, 

łączącym w sobie harmonie dużych powierzchni trawnikowych z dobrze utrzymanym 

stawem i wyspą. 

 

II) Zespół dworca kolejowego – z końca XIX wieku 

 

III) Zespół urbanistyczno-krajobrazowy Twierdza Dęblin 

Pierwsze roboty ziemne wykonano już w 1837 roku jednak zasadnicze prace przy 

wznoszeniu fortów trwały w latach 1878-1885. Rejon Twierdzy otoczony jest 

siedmioma wysuniętymi fortami, tworzącymi ochronny pas w stosunku do jej 

centrum. Zbudowano je zarówno na prawym jak i na lewym brzegu Wisły. Wszystkie 

miały zbliżoną do siebie wielkość i warunki artyleryjskie, charakteryzowały się pewną 

odmiennością układu planistyczno-przestrzennego. 
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Zasadniczym umocnieniem tych obiektów były wysokie wały, skarpy, kazamaty i 

ceglane kojce połączone poternami, czyli korytarzami prowadzącymi z wnętrza do 

okalających je rowów. W każdym forcie znajdowały się koszary typu szyjowego oraz 

magazyny. 

Lokalizacja tych obiektów była następująca, na prawym brzegu Wisły: 

Fort nr 1 (Młynki) wybudowane po roku 1879 przy drodze do Stężycy na kamiennych 

fundamentach. Obiekt turystycznie dostępny. 

Fort nr 2 (Mierzwiączka), wybudowany w latach 1879 – 1882 oddalony około 3 

kilometrów od cytadeli przy drodze na Ryki, wzniesiony na terenie podmokłym, jest 

najlepiej do dziś zachowanym obiektem tego typu w okolicach Dęblina. Obiekt 

bardzo atrakcyjny. 

Fort nr 3 (Dęblin), zbudowany w latach 1879 – 1882 przy ówczesnym trakcie 

prowadzącym do Bobrownik, półtora kilometra od prawego brzegu Wieprza 

(obecnie na terenie osiedla mieszkaniowego przy lotnisku). Stan zachowany 

szczątkowy. 

Fort nr 4 (Borowa) wzniesiony w latach 1879 – 1882, usytuowany na lewym brzegu 

Wieprza, w odległości ponad jednego kilometra od rzeki. Stan zachowany 

szczątkowy. 

 

IV) Zespół urbanistyczny dawnej osady Irena obejmujący budynki i budowle z końca 

XIX w – początku XX.  

 

Wiele obiektów ujętych w ewidencji zabytków znajduje się poza obszarami 

centrum. Są to m.in. obiekty techniki, wiadukty, nastawnia, most kolejowy, most 

drogowy, wieża spadochronowa, a także obiekty sakralne, kościół parafialny p.w. 

Św. Piusa Papieża przy ul. Wiślanej oraz domy mieszkalne. W Dęblinie występuje 

znaczna ilość pomników będących miejscami Pamięci Narodowej. Ogółem w 

ewidencji zabytków przechowywanej w PSOZ w Lublinie, odnotowane są 72 obiekty 

zabytkowe w Dęblinie (w centrum i poza nim). 

 

IV. Istniejący stan środowiska miasta oraz potencjalne zmiany tego stanu w  

przypadku braku realizacji Strategii 

 

IV.1. Wody 

 

IV.1.1. Wody podziemne 

 

Na terenie miasta nie ma punktu monitoringu jakości wód podziemnych. 

Według danych Państwowa Służba Hydrogeologiczna Państwowego Instytutu 

Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego wody podziemne 

występujące w obrębie JCWPd 83 i JCWPd 84 są dobrej jakości i wymagają na ogół 

prostego uzdatniania. Zgodnie z „Planem gospodarowania wodami w obszarze 

dorzecza Wisły” (MP z 2011 r., Nr 49, poz.549) miasto Dęblin znajduje się w obrębie 

wymienionych powyżej jednolitych części wód podziemnych. Wody podziemne 
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oceniono  jako dobre zarówno pod względem ilościowym, jak i chemicznym - jcwpd 

niezagrożone osiągnięciem celów środowiskowych. 

 

IV.1.2. Wody powierzchniowe 

 

Szczególnie ważnym zagadnieniem jest zanieczyszczenie wód 

powierzchniowych. Ocenę stanu wód powierzchniowych przeprowadza się w 

oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 roku  w sprawie 

klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych 

norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. Nr 257, poz.1545). W roku 2013 

ocena stanu wód została przeprowadzona w oparciu o projekt rozporządzenia 

Ministra Środowiska z 2013 r. o zmianie rozporządzenia w sprawie sposobu klasyfikacji 

stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości 

dla substancji priorytetowych. Stan wód oceniono na podstawie stanu 

ekologicznego (dla naturalnych jednolitych części wód) lub potencjału (dla silnie 

zmienionych części wód) i stanu chemicznego. Przy ocenie stanu wód w obszarach 

chronionych dodatkowo dokonano oceny spełnienia wymagań, ustalonych dla 

tych obszarów w odrębnych przepisach (tabela 2). 

 

Tab. 2.  Ocena stanu jednolitych wód powierzchniowych badanych w latach 2010-

2014 przez WIOŚ w Lublinie 

Klasy ocenianych 

elementów 

i stan wód 

Nazwa jednolitych części wód powierzchniowych i ich 

ocena 

Irenka 

(PLRW200017249929) 

Wisła od Wieprza 

do Pilicy 

(PLRW2000212539) 
 

Wieprz od 

Tyśmienicy do 

ujścia 

(PLRW20001924999) 

Klasa elementów 

biologicznych 

IV IV IV 

Klasa elementów 

hydromorfologicznych 

II I I 

Klasa elementów 

fizykochemicznych 

PSD PSD II 

Stan/potencjał 

ekologiczny 

słaby Słaby słaby 

Stan chemiczny  PSD dobry 

Stan zły zły zły 

źródło: WIOŚ Lublin, 2015; WIOŚ Warszawa 2015 

*PSD – poniżej stanu dobrego   

 

Stan jednolitych wód powierzchniowych przepływających przez obszar 

miasta, zarówno Wisły, Wieprza jak i Irenki oceniono jako zły. 

 

IV.2. Powietrze atmosferyczne 

Emisja zanieczyszczeń powietrza 
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Największymi źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza, będącymi 

wynikiem działalności człowieka są: 

• zorganizowane źródła emitujące zanieczyszczenia w czasie procesów 

energetycznego spalania paliw oraz przemysłowych procesów technologicznych 

(emisja punktowa), 

• środki transportu samochodowego, kolejowego, wodnego, lotniczego 

(emisja liniowa), 

• podmioty sektora komunalno–bytowego (emisja powierzchniowa, tzw. 

„niska emisja”) 

 System grzewczy miasta opiera się na spalaniu węgla (miału węglowego), 

gazu ziemnego i oleju opałowego. Głównym producentem ciepła dla miasta jest 

kotłownia wysokoprężna wybudowana w latach osiemdziesiątych XX w. Opalana 

jest miałem węglowym. Uzyskiwane ciepło przeznaczone jest do ogrzewania 

budownictwa mieszkalnego wielorodzinnego, obiektów wojskowych, jak również 

budynków użyteczności publicznej2. 

 

Imisja zanieczyszczeń powietrza 

 

Oceny stanu zanieczyszczenia powietrza w województwie lubelskim dokonuje 

corocznie Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska na podstawie wyników 

pomiarów Państwowego Monitoringu Środowiska - art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013 poz. 1232). Ocena zanieczyszczeń 

powietrza wykonana została w oparciu o kryteria rozporządzenia Ministra Środowiska 

z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie  poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz  

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie 

dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu. W oparciu o przytoczone 

powyżej akty prawne ocenie podlegają następujące zanieczyszczenia: 

 benzen, dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, ołów, tlenek węgla, ozon, pył 

zawieszony PM10 i PM2,5, arsen, kadm, nikiel, benzo(α)piren – ze względu na 

ochronę zdrowia, 

 dwutlenek siarki, tlenki azotu, ozon – ze względu na ochronę roślin 

 

Ocenę jakości powietrza wykonano w strefach, którymi w województwie 

lubelskim są: Aglomeracja Lubelska i strefa lubelska (obszar województwa poza 

aglomeracją) dla kryterium ochrony zdrowia oraz dla kryterium ochrony roślin. Obszar 

miasta Dęblin znajduje się w całości w obrębie strefy lubelskiej. W rocznej ocenie 

jakości powietrza, wydziela się strefy, w zależności od wielkości stężeń 

zanieczyszczeń: 

 klasa A – jeżeli stężenia zanieczyszczenia na terenie strefy nie przekraczają 

odpowiednio poziomów dopuszczalnych lub poziomów docelowych;  

                                                 
2 Raport z realizacji Programu ochrony środowiska dla Miasta Dęblin za lata 2011 – 2012; Dęblin 2013 r. 
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 klasa B – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy 

dopuszczalne, lecz nie przekraczają poziomów dopuszczalnych 

powiększonych o margines tolerancji;  

 klasa C – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy 

dopuszczalne lub poziomy docelowe powiększone o margines tolerancji, a w 

przypadku gdy margines tolerancji nie jest określony – poziomy dopuszczalne 

lub poziomy docelowe.  

 

Dla stref, gdzie przekraczane są wartości dopuszczalne zanieczyszczeń 

powietrza (C) sporządzane są programy ochrony powietrza. 

 

W przypadku klasyfikacji stref dla celów długoterminowych stosuje się 

natomiast dwuklasową skalę:  

 klasa D1 - poziom substancji nie przekracza poziomu celu długoterminowego,  

 klasa D2 - poziom substancji przekracza poziom celu długoterminowego.  

 

W 2015 r. w ramach wojewódzkiej sieci monitoringu jakości powietrza 

funkcjonuje łącznie 12 stacji z 70 stanowiskami; w tym 37 stanowisk z pomiarem 

automatycznym i  33 stanowiska z pomiarem manualnym. Na terenie miasta nie ma 

punktu monitoringowego.   

W tabeli 3 przestawiono klasy uzyskane w ocenie jakości powietrza ze względu 

na zdrowie ludzi a w tabeli 4 ze względu na ochronę roślin 

 

Tab. 3. Klasa uzyskana w ocenie jakości powietrza w latach 2012-2014 – ze względu 

na ochronę zdrowia (dla strefy lubelskiej) 

Zanieczyszczenie 
Klasy oceny w latach 

2011 2012 2013 2014 

Dwutlenek siarki SO2 A A A A 

Dwutlenek azotu NO2 A A A A 

Pył PM10 C C C C 

Ołów Pb A A A A 

Benzen C6H6 A A A A 

Tlenek węgla CO A A A A 

Ozon O3 A A A A 

Ozon O3 (poziom celu 

długoterminowego) 

D2 D2 D2 D2 

Arsen As A A A A 

Kadm Cd A A A A 

Nikiel A A A A 

Benzo(α)piren BaP A A A C 

Pył PM2,5 A A A B 

źródło: WIOŚ Lublin, 2012-2015 

 

Na obszarze strefy lubelskiej stężenia zanieczyszczeń: benzenu, dwutlenku 

siarki, dwutlenku i tlenków azotu, tlenku węgla, pyłu PM2,5, ołowiu, arsenu, kadmu, 
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niklu i benzo/a/pirenu dotrzymywały norm jakości. Przekroczenia dotyczyły pyłu 

PM10 oraz poziomu celu długoterminowego ozonu.  

W latach 2011-2014 wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnej pyłu 

zawieszonego PM10. Z uwagi na przekroczenie stężeń pyłu zawieszonego PM2,5 

strefę lubelską zaliczono do klasy B. W 2014 pogorszeniu uległy stężenia 

benzo(a)pirenu w związku z czym strefę lubelską, tak jak i miast Dęblin zaliczono do 

klasy C – w 2013 roku był zaliczany do klasy A. Wyniki badań stężeń ozonu wykazały, 

że liczba dni z przekroczeniem poziomu docelowego w roku kalendarzowym 

uśredniona w ciągu trzech ostatnich lat, na poszczególnych stanowiskach wynosiła 

maksymalnie 13,3, była więc niższa od liczby dozwolonej wynoszącej 25. Na obszarze 

całego województwa wystąpiło przekroczenie drugiego kryterium dla ozonu, jakim 

jest poziom celu długoterminowego. Wyniki modelowania potwierdziły 

występowanie dni ze stężeniami wyższymi od 120 μg/m3 w obu strefach. Kryterium 

celu długoterminowego dla ozonu, z terminem osiągnięcia w 2020 r., nie dopuszcza 

żadnego przekroczenia wartości 120 μg/m3 w roku kalendarzowym, dlatego obie 

strefy zostały zaliczone do klasy D2. (WIOŚ Lublin, 2014) 

Ze względu na ochronę roślin stężenia zanieczyszczenia na terenie strefy 

lubelskiej nie przekraczają poziomów dopuszczalnych: dwutlenku siarki, tlenków 

azotu o ozonu. Występują natomiast przekroczenia poziomu docelowego ozonu 

(tabela 4). 

 

Tab. 4. Klasa uzyskana w ocenie jakości powietrza w latach 2011-2014 – ze względu 

na ochronę roślin (dla strefy lubelskiej) 

Zanieczyszczenie 
Klasy oceny w latach 

2011 2012 2013 2014 

Dwutlenek siarki SO2 A A A A 

Tlenki azotu NOx A A A A 

Ozon O3 A A A A 

Ozon O3 (poziom celu 

długoterminowego) 

D2 D2 D2 D2 

źródło: WIOŚ Lublin, 2012-2015 

 

Ze względu na stałe ponadnormatywne zanieczyszczenia powietrza pyłem 

PM10 został opracowany i przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Lubelskiego w 

dniu 25 listopada 2013 r. „Program ochrony powietrza dla strefy lubelskiej”. W 

dokumencie tym ustalono sposób prowadzenia działań naprawczych mających na 

celu obniżenie stężeń pyłu PM10 przynajmniej do poziomów dopuszczalnych. 

 

IV.3. Gleby 

Przyrodnicze i użytkowe właściwości gleb związane są bezpośrednio z budową  

geologiczną, rzeźbą terenu i stosunkami wodnymi. Działalność rolnicza wpływa na 

zmianę właściwości gleby poprzez stosowanie środków ochrony roślin, nawozów 

mineralnych i organicznych, zabiegi uprawowe. Zagrożeniem dla gleby jest także 

wyczerpywanie jej zasobów mineralnych wynikające z gospodarki człowieka. Może 
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to prowadzić do chemicznej degradacji gleby poprzez wprowadzanie do gleby 

związków pochodzenia zewnętrznego, ale także na odprowadzaniu naturalnych 

składników w niej występujących. Przejawem tego procesu jest m.in. silne 

zakwaszenie połączone z wyjałowieniem i ujawnieniem działania substancji 

toksycznych (metale ciężkie, glin). Zagraża im chemizacja rolnictwa, przemysł, rozwój 

sieci dróg, dzikie wysypiska śmieci i składowisko odpadów, eksploatacja kopalin, 

przejmowanie gruntów dla potrzeb budownictwa, przemysłu i usług. Gleby gruntów 

ornych klas I-III oraz gleby organiczne klas V-VI podlegają szczególnej ochronie i 

mogą być przeznaczone na cele nierolnicze po uzyskaniu zgody właściwego organu 

– Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub Wojewody. 

Ocenę jakości gleb przeprowadza się na podstawie rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleb oraz 

standardów jakości ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1369). Glebę uznaje się za 

zanieczyszczoną gdy co najmniej jedna z substancji przekracza wartość 

dopuszczalną, poza przypadkami w których przekroczenie to wynika z naturalnej 

zawartości substancji w środowisku (tab.5). 

Tab.5. Wartości dopuszczalne stężeń w glebie lub ziemi (mg/kg suchej masy) 

dla grupy  B – grunty zaliczane do użytków rolnych (głębokość 0-30 cm) 

Zanieczyszczenie Wartość dopuszczalna 

Chrom 150 

Cynk 300 

Kadm 4 

Miedź 150 

Nikiel 100 

ołów 100 

Pomimo istnienia uregulowań prawnych zastosowanie znalazły niżej podane 

zalecenia rolniczego wykorzystania gleb w różnym stopniu zanieczyszczonych 

metalami ciężkimi”. Zalecane użytkowanie gleb zanieczyszczonych metalami 

ciężkimi (na podstawie „Monitoringu chemizmu gleb ornych Polski”, 2002): 

0 – Gleby niezanieczyszczone. Gleby te mogą być wykorzystane pod uprawę 

wszystkich roślin ogrodowych i rolniczych, szczególnie roślin przeznaczonych do 

konsumpcji dla dzieci i niemowląt, 

1 – Gleby o podwyższonej zawartości metali. Na glebach tych mogą być 

uprawiane wszystkie rośliny uprawy polowej z ograniczeniem warzyw 

przeznaczonych na przetwory i do bezpośredniej konsumpcji dla dzieci, 

2 – Gleby słabo zanieczyszczone. Rośliny uprawiane na tych glebach mogą 

być chemicznie zanieczyszczone. Z uprawy na tych glebach należy wykluczyć 

niektóre warzywa, takie jak: kalafior, szpinak, sałatę. Dozwolona jest natomiast 

uprawa zbóż, roślin okopowych i pastewnych oraz użytkowanie kośne i pastwiskowe, 

3 – Gleby średnio zanieczyszczone. Rośliny uprawiane na tych glebach są 

narażone na skażenie metalami ciężkimi. Zaleca się tu uprawę roślin zbożowych, 
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okopowych i pastewnych, kontrolując okresowo zawartość metali w 

konsumpcyjnych i paszowych częściach roślin. Na glebach tych zalecana jest 

również uprawa roślin przemysłowych oraz roślin dla produkcji materiału roślinnego, 

4 – Gleby silnie zanieczyszczone. Gleby te, a szczególnie lekkie, powinny być 

wyłączone z produkcji rolniczej. Na lepszych odmianach gleb (cięższych) zaleca się 

uprawiać rośliny przemysłowe (konopie, len), wiklinę, zboża i trawy (materiał siewny), 

ziemniaki i zboża z przeznaczeniem na produkcję spirytusu, rzepak na olej techniczny, 

sadzonki drzew i krzewów. Wykorzystać na użytki zielone należy ograniczyć, 

5 – Gleby bardzo silnie zanieczyszczone. Gleby te powinny być całkowicie 

wyłączone z produkcji rolniczej i zalesione ze względu na przenoszenie 

zanieczyszczeń z pyłami glebowymi. Jedynie najlepsze odmiany tych gleb można 

przeznaczyć pod uprawę roślin przemysłowych, podobnie jak gleb o IV stopniu 

zanieczyszczenia.   

Na terenie miasta Dęblin brak jest gleb zaliczanych do I i II klasy bonitacyjnej. 

Większość, 10,25 % powierzchni użytków rolnych stanowią gleby zaliczane do IV klasy 

bonitacyjnej, 9,81 % należy do V klasy. Gleby zaliczane do VI klasy bonitacyjnej 

stanowią ok. 7% użytków rolnych miasta Dęblin. Grunty zabudowane stanowią ok. 

60% wszystkich użytkowanych gruntów. 

 

IV.4. Hałas 

Hałas stanowi jedno ze źródeł zanieczyszczenia środowiska, wzrastające w 

ostatnich latach w związku z rozwojem komunikacji, uprzemysłowieniem i 

postępującą urbanizacją. Odczuwany jest przez mieszkańców jako jeden z 

najbardziej uciążliwych czynników wpływających ujemnie na środowisko i 

samopoczucie. Hałasem nazywa się każdy dźwięk, który w danych warunkach jest 

określony jako szkodliwy, uciążliwy lub przeszkadzający, niezależnie od jego 

parametrów fizycznych. Odczucie hałasu jest więc bardzo subiektywne i zależy od 

wrażliwości słuchowej poszczególnych jednostek. Zespół zjawisk akustycznych 

zachodzących w środowisku, określony za pomocą parametrów akustycznych czasu 

i przestrzeni nazywa się umownie klimatem akustycznym środowiska zewnętrznego. 

Uciążliwość hałasu dla organizmu zależy od natężenia dźwięku, jego częstotliwości i 

czasu trwania. Dopuszczalne normy poziomu hałasu w środowisku określone są w 

rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 

2012, poz. 1109).  

Wyróżnia się trzy główne rodzaje hałasu, według źródła powstawania: 

 hałas komunikacyjny pochodzący od środków transportu drogowego, 

kolejowego i lotniczego, 

 hałas przemysłowy powodowany przez urządzenia i maszyny w obiektach 

przemysłowych i usługowych, 

 hałas komunalny występujący w budynkach mieszkalnych, szczególnie 

wielorodzinnych i w obiektach użyteczności publicznej. 
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Sporządzenie oceny stanu akustycznego środowiska w województwie 

lubelskim należy do Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. 

Ocena dotyczy terenów nie objętych obowiązkiem opracowywania map 

akustycznych (art. 117 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska). Prawo unijne 

Dyrektywą 2002/49/WE z dnia 25.06.2002 r. w sprawie oceny i kontroli poziomu hałasu 

w środowisku nałożyło na państwa członkowskie obowiązek sporządzania 

strategicznych map hałasu, który zaimplementowano do prawa polskiego w ustawie 

z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska. Prawo to nakazuje zarządzającemu 

drogą sporządzanie co pięć lat map akustycznych (art. 179 ust. 1) dla dróg, 

będących w jego zarządzie. Dla terenu miasta Dęblin wykonano ocenę wpływu 

hałasu komunikacyjnego od dróg, na których średnie roczne natężenie ruchu jest 

wyższe niż 3 mln pojazdów (tabela 6). Na terenie miasta występuje tylko jeden taki 

odcinek o długości 0,8 km. 

Hałas komunikacyjny, a w szczególności ruch drogowy, to jedno z głównych 

źródeł zakłóceń klimatu akustycznego na terenie miasta. Hałas ten powodowany 

jest w szczególności przez drogę krajową nr 48 Tomaszów Mazowiecki – Dęblin – Kock 

oraz w mniejszym zakresie drogę wojewódzką Nr 801 Puławy – Dęblin - Warszawa.  

Tab. 6. Dane lokalizacyjno – techniczne odcinków dróg na terenie miasta wraz z 

wartościami średnio dobowego ruchu pojazdów 

Numer 

drogi 

krajowej 

Nazwa odcinka 

Natężenie ruchu wg GPR 2010 

SRD 

6:00-18:00 

SRW 

18:00-22:00 

SRN 

22:00-6:00 

SDR 

Poj./doba 

48 Dęblin – przejście A 7352 1612 639 9603 

źródło: Mapy akustyczne dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów 

województwo lubelskie (zadanie 7). Hydrogeotechnika Kielce na zlecenie GDDKiA, 2012 r. 

W tabelach 7 – 8 przedstawiono liczbę obiektów mieszkalnych i osób w nich 

przebywających narażonych na hałas ponadnormatywny w przedziałach stref imisji 

dla wskaźnika LDWN – długookresowy średni poziom dźwięku dla całej doby.  

Tab. 7. Liczba lokali mieszkalnych narażonych na hałas ponadnormatywny oceniany 

wskaźnikiem LDWN
3 

Numer 

drogi 

krajowej 

Nazwa odcinka 

Liczba lokali mieszkalnych narażonych na hałas w 

przedziałach stref imisji dla wskaźnika LDWN 

55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB 70-75 dB >75 dB 
48 Dęblin – przejście 

A 

120 68 17 0 0 

Woj. lubelskie 9873 5679 4314 2091 375 

źródło: Mapy akustyczne dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów województwo 

lubelskie (zadanie 7). Hydrogeotechnika Kielce na zlecenie GDDKiA, 2012 r. 

                                                 
3 LDWN  – długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach [dB], wyznaczony w ciągu 

wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem pory dnia od godz. 6.00–18.00, pory wieczoru w godz. 18.00–

22.00 oraz pory nocy w godz. 22.00–6.00; 
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Tab. 8. Liczba osób narażonych na hałas ponadnormatywny oceniany wskaźnikiem 

LDWN 

Numer 

drogi 

krajowej 

Nazwa odcinka 

Liczba osób narażonych na hałas w przedziałach stref 

imisji dla wskaźnika LDWN 

55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB 70-75 dB >75 dB 
48 Dęblin – przejście 

A 

278 159 40 0 0 

Woj. lubelskie 25407 14644 11174 5556 1006 

źródło: Mapy akustyczne dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów województwo 

lubelskie (zadanie 7). Hydrogeotechnika Kielce na zlecenie GDDKiA, 2012 r. 

 

Na hałas ponadnormatywny pochodzący od głównego szlaku 

komunikacyjnego miasta łącznie narażonych było 477 (2,9 %) mieszkańców miasta 

Deblin. W warunkach akustycznych określanych jako: 

 niedobre (przekroczenia do 10 dB) znajdowało się 437 mieszkańców, 

 złe (przekroczenia od 10 do 20 dB) znajdowało się 40 mieszkańców, 

 bardzo złe (przekroczenia powyżej 20 dB) 0 osób 

 

W tabelach 9 – 10 przedstawiono liczbę obiektów mieszkalnych i osoby w nich 

przebywających narażonych na hałas ponadnormatywny w przedziałach stref imisji 

dla wskaźnika LN – długookresowy średni poziom dźwięku dla pory nocnej.  

Tab. 9. Liczba lokali mieszkalnych narażonych na hałas ponadnormatywny oceniany 

wskaźnikiem LN
4 

Numer 

drogi 

krajowej 

Nazwa odcinka 

Liczba lokali mieszkalnych narażonych na hałas w 

przedziałach stref imisji dla wskaźnika LN 

55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB 70-75 dB >75 dB 
48 Dęblin – przejście 

A 

81 17 3 0 0 

Woj. lubelskie 7976 5081 3131 1033 89 

źródło: Mapy akustyczne dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów województwo 

lubelskie (zadanie 7). Hydrogeotechnika Kielce na zlecenie GDDKiA, 2012 r. 

Tab. 10. Liczba osób narażonych na hałas ponadnormatywny oceniany wskaźnikiem 

LN 

Numer 

drogi 

krajowej 

Nazwa odcinka 

Liczba osób narażonych na hałas w przedziałach stref 

imisji dla wskaźnika LN 

55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB 70-75 dB >75 dB 
48 Dęblin – przejście 

A 

190 41 7 0 0 

Woj. lubelskie 20610 13351 8154 2608 252 

źródło: Mapy akustyczne dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów województwo 

lubelskie (zadanie 7). Hydrogeotechnika Kielce na zlecenie GDDKiA, 2012 r. 

                                                 
4 LN - długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach [dB], wyznaczony w ciągu 

wszystkich pór nocy w roku w godz. 22.00–6.00, 
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Na hałas ponadnormatywny pochodzący od głównego szlaku 

komunikacyjnego miasta łącznie narażonych było 238 (1,5 %) mieszkańców miasta. 

W warunkach akustycznych określanych jako: 

 niedobre (przekroczenia do 10 dB) znajdowało się 231 mieszkańców, 

 złe (przekroczenia od 10 do 20 dB) znajdowało się 7 mieszkańców, 

 bardzo złe (przekroczenia powyżej 20 dB) 0 osób 

 

Dla mieszkańców Dęblina najbardziej uciążliwy jest jednak hałas lotniczy. 

Zasięg oddziaływania tego hałasu obejmuje dużą powierzchnię miasta. Obecnie 

brak jest danych na temat wielkości jego emisji oraz liczby ludności znajdującej się w 

zasięgu jego oddziaływania. Niekorzystna jest lokalizacja lotniska, którego pas 

startowy znajduje się około 1 km od centrum miasta. 

W Dęblinie krzyżują się linie kolejowe Nr 7 Warszawa Wschodni – Lublin i Nr 26 

Łuków – Radom po których odbywa się ruch pasażerski i towarowy. Według WIOŚ w 

Lublinie w 2011 roku na odcinku linii kolejowej Nr 7 od strony stacji Zarzeka 

stwierdzono wartość hałasu dla pory dziennej 70,4 dB (wartość dopuszczalna 60 dB) 

a dla pory nocnej 67,4 dB (wartość dopuszczalna 50 dB). W roku 2010 wykonano 

pomiary krótkookresowe na odcinku linii kolejowej Nr 26 w Stawach – Dęblin nie 

stwierdzając przekroczenia wartości dopuszczalnych.  

Niewielki wpływ na klimat akustyczny ma hałas przemysłowy wytwarzany 

przez zakłady przemysłowe i usługowe. 

 

IV.5. Promieniowanie elektromagnetyczne 

 

Ryzyko związane z narażeniem na oddziaływanie pola 

elektromagnetycznego, występuje głównie podczas eksploatacji źródeł (urządzeń) 

wytwarzających energię elektromagnetyczną. Promieniowanie niejonizujące może 

występować wszędzie, w domu, w pracy, a nawet w miejscu wypoczynku. Według 

ustawy Prawo ochrony środowiska z 2001 roku elektromagnetyczne promieniowanie 

niejonizujące stanowi uciążliwość dla środowiska. Na terenach zabudowy 

mieszkaniowej, a także na obszarach, na których znajdują się szpitale, przedszkola, 

żłobki, internaty oraz szkoły, wartość graniczna natężenia składowej elektrycznej 

elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego o częstotliwości 50 Hz, 

ustalona rozporządzeniem wynosi 1kV/m, natomiast składowa magnetyczna nie 

powinna przekroczyć poziomu 80 A/m.  

Zgodnie z art. 123 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 

z późn. zm.) oceny poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku i obserwacji 

zmian dokonuje się w ramach państwowego monitoringu środowiska, a wojewódzki 

inspektor ochrony środowiska jest zobowiązany do prowadzenia okresowych badań 

poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. WIOŚ w Lublinie w 2014 r. 

prowadził pomiary monitoringowe pól elektromagnetycznych w oparciu o 

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zakresu i 

sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w 

środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 221, poz. 1645). Z punktu widzenia ochrony środowiska 

istotne znaczenie mają źródła liniowe - linie elektroenergetyczne o napięciu 
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znamionowym wynoszącym 110 kV lub wyższym oraz źródła punktowe - urządzenia 

emitujące elektromagnetyczne promieniowanie niejonizujące w zakresie 

częstotliwości 0,1-300,000 Mhz. Należą do nich : 

 urządzenia radiolokacyjne (np. na lotniskach lub w stacjach naprowadzania 

lotów cywilnych i wojskowych), 

 urządzenia radionadawcze i telewizyjne (np. stacje bazowe telefonii 

komórkowej (STK); na terenie miasta znajduje się 17 stacji bazowych, w tym 9 

na terenach zamkniętych,, 

 urządzenia elektroenergetyczne o napięciu znamionowym powyżej 110 kV np. 

stacje transformatorowe; na terenie miasta GPZ Dęblin i linia energetyczna 

wysokiego napięcia Puławy – Ryki,. 

 

Zaopatrzenie Dęblina w energię elektryczną odbywa się z linii średniego 

napięcia oraz poprzez stacje transformatorowe i sporadycznie kubatorowe. Ogólny 

stan linii jest dobry. 

Podstawowym źródłem zasilania w energię elektryczną dla miasta Dęblina jest 

GPZ 110 H5 kV położony przy ul. Spacerowej. Na terenie GPZ zainstalowane są dwa 

transformatory, każdy o mocy 16 MVA i napięciu 110/15 kV. GPZ Dęblin zasilany jest 

dwoma liniami napowietrznymi WN: 

 z GPZ Puławy-Ryki - linia napowietrzna 110 kV, 

 z GPZ Ryki - linia napowietrzna 110 kV . 

Miasto Dęblin powiązane jest z GPZ 110/15 kV siecią rozdzielczą SN. Sieć 

rozdzielczą stanowią linie kablowe i napowietrzne 15 kV. Linie te zasilają 

odpowiednią ilość stacji transformatorowych, napowietrznych i wewnętrznych, 

powiązanych ze sobą w układzie pierścieniowym. 

Przebieg linii napowietrznej 110 kV z GPZ Ryki na odcinku od słupa nr 7 do nr 12 

jest uciążliwy dla miasta. Linia na powyższej trasie krzyżuje się nad budynkiem Szkoły 

Podstawowej, boiskiem szkolnym i osiedlem mieszkaniowym Staszica. Słup odporowo 

narożny sieci S 12 typ ON 150 nr 8 ustawiony jest na boisku szkolnym przy ogrodzeniu 

terenu szkoły. Przewiduje się modernizację przebiegu linii elektroenergetycznych na 

terenie miasta (m.in. poprzez instalacje okablowania podziemnego).  

Strefy ochronne wynikające z oddziaływania pola magnetycznego na ludzi i 

środowisko występują tylko przy liniach najwyższego napięcia /NN/ i liniach 

wysokiego napięcia /WN/ i nie dotyczą linii średniego i niskiego napięcia, które 

występują na terenie gminy. Jednak ze względów bezpieczeństwa należy zachować 

wymagane PN – 75/E – 05100 odległości zabudowy od skrajnego przewodu linii. 

Przytoczona wyżej norma dotyczy także gospodarki leśnej. 

W 2014 r. WIOŚ w Lublinie przeprowadził pomiary promieniowania 

elektromagnetycznego w Dęblinie przy ul. Rynek 40/Piłsudskiego uzyskując wartość 

0,19 V/m (średnia arytmetyczna zmierzonych wartości skutecznych natężeń pól 

elektrycznych promieniowania elektromagnetycznego dla zakresu częstotliwości co 

najmniej od 3 MHz do 3 000 MHz). Nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych 

wielkości pól elektromagnetycznych.  

W trakcie przeprowadzonych kontroli wokół instalacji nie wykazano również 

przekroczeń obowiązujących norm PEM, także sprawozdania otrzymane od 
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prowadzących instalację oraz użytkowników urządzeń emitujących pola 

elektromagnetyczne nie wykazały przekroczeń dopuszczalnego poziomu 

promieniowania elektromagnetycznego w środowisku. Na podstawie 

przeprowadzonych pomiarów WIOŚ w Lublinie nie stwierdził na terenie województwa 

lubelskiego oraz miasta Dęblina istnienia obszarów z przekroczeniami 

dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, a prognozy 

wskazują na dotrzymanie obowiązujących norm środowiskowych także w 

najbliższych latach. Zgodnie z art. 124 ustawy Prawo ochrony środowiska w związku z 

niskimi poziomami natężenia promieniowania elektromagnetycznego WIOŚ nie 

prowadzi rejestru terenów, na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych 

poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, z wyszczególnieniem terenów 

przeznaczonych pod zabudowę oraz miejsc przeznaczonych dla ludzi. 

 

IV.6. Potencjalne zmiany środowiska w przypadku braku realizacji 

projektowanego dokumentu 

Brak realizacji Strategii może potęgować niekorzystne tendencje w środowisku 

m.in.: 

 wiele budynków w mieście nie ma wykonanej termomodernizacji, 

wykorzystuje przestarzałe i energochłonne urządzenia, przez co wpływa na 

„niską emisję”. Brak jest instalacji OZE. Głównym źródłem ogrzewania jest 

węgiel (ponad 50% produkowanej energii)5.Prawdopodobne utrzymanie 

wysokich stężeń pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu atmosferycznym 

będące wynikiem tzw. „niskiej emisji” (cel III.4. Rozwój odnawialnych źródeł 

energii i technologii służących podniesienie efektywności energetycznej), 

 zwiększona lub pozostająca na niezmienionym poziomie emisję gazów 

cieplarnianych i zwiększone zużycie surowców energetycznych (cel I.4. 

Ochrona środowiska i dziedzictwa kulturowego), 

 zagrożenie niespełnienia celów środowiskowych dla jednolitych części wód 

podziemnych i powierzchniowych określonych w „Planie gospodarowania 

wodami w obszarze dorzecza Wisły” ze względu na niepełną sanitację miasta 

oraz zanieczyszczenia ze źródeł wtórnych (cel. III.3. Uporządkowanie 

gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta),  

 zbyt małą poprawę stanu zieleni miejskiej (cel III.5. Poprawa stanu urządzonej 

zieleni publicznej oraz ochrona cennych walorów przyrodniczych  

i krajobrazowych), 

 niepełną  edukacje ekologiczną co w pośredni sposób przyczynia się do 

poprawy stanu środowiska i jakości życia mieszkańców (cel III.6. Podniesienie 

poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców miasta), 

 pogorszenie walorów krajobrazowych i przestrzennych (cel III.5. Poprawa 

stanu urządzonej zieleni publicznej oraz ochrona cennych walorów 

przyrodniczych i krajobrazowych), 

                                                 
5 Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Dęblin, Dęblin, 2015 r. 
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 niespełnienie celów gospodarki odpadami komunalnymi, zbyt duża ilość 

unieszkodliwiania poprzez składowanie, nieosiąganie zakładanego poziomu 

odzysku (cel III.7. Uporządkowanie gospodarki odpadami), 

 możliwości obniżenia emisji hałasu, szczególnie drogowego poprzez 

modernizacje istniejących lecz znajdujących się w złym stanie technicznym 

dróg (cel III.2. Poprawa jakości sieci infrastruktury drogowej) 

 

V. Problemy ochrony środowiska dotyczące obszarów podlegających  

        ochronie prawnej 

Najcenniejszymi ekosystemami w strukturze przyrodniczej Dęblina są: 

 zwarty kompleks leśny, który stanowi fragment pasa borów i dąbrowy 

świetlistej na krawędzi i strefy przykrawędziowej środkowej Wisły; cenna jest tu 

mozaika siedlisk, różnorodność gatunkowa, regionalne zasilanie i prężność 

ekologiczna wynikająca z powierzchni, gospodarki leśnej i występowaniu 

piętrowości, 

 strefa łąk i pastwisk sąsiadujących z omawianym wyżej kompleksem leśnym; 

obie strefy tworzą rozległy pas, kilkukilometrowej szerokości, terenów 

otwartych miasta, 

 doliny rzeczne Wisły i Wieprza; stosunkowo niewielkie przekształcenie 

antropomorficzne stanowi o różnorodności biosfery, a przede wszystkim 

decyduje o związkach przyrodniczych z innymi regionami, co oznacza 

możliwości naturalnego wzbogacania środowiska biotycznego (np. 

awifauny). 

Na południe od Dęblina znajduje się Kazimierski Park Krajobrazowy. Dolina 

Wisły objęta jest ochroną w postaci obszaru Natura 2000 „Dolina Środkowej Wisły” 

PLB140004. Dolina Wisły oraz dolina Wieprza do granic miasta stanowią ważne 

korytarze ekologiczne w ramach krajowego i regionalnego systemu przyrodniczego. 

Ponadto dolina Wieprza objęta jest ochroną w postaci Obszaru Chronionego 

Krajobrazu „Pradolina Wieprza”. Najcenniejsze przyrodniczo fragmenty tego OCK  

projektuje się do włączenia do sieci Natura 2000 w postaci ostoi siedliskowej „Dolny 

Wieprz” (poza terenem miasta).   

W mieście zidentyfikowano 26 gatunków chronionych roślin. W granicach 

Dęblina wyodrębniono u podnóża strefy krawędziowej doliny Wieprza kompleks 

lasów chronionych. Inwentaryzacja przyrodnicza Dęblina sugeruje, iż cały kompleks 

leśny spełnia warunki lasów chronionych i proponuje się prawną jego ochronę. 

Obszar o dużej bioróżnorodności stanowi zespół pałacowo-parkowy.  

Dęblin ze względu na swoje położenia i zróżnicowanie siedlisk cechuje 

różnorodność biosfery. Na terenie miasta znajduje się obszar Natura 2000 „Dolina 

Środkowej Wisły”, obszar chronionego krajobrazu: „Pradolina Wieprza”, 2 pomniki 

przyrody oraz  jeden użytek ekologiczny. Ważnym elementem przyrodniczym jest 

także dolina Wisły będąca korytarzem ekologicznym o randze europejskiej.  
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Charakterystykę tych obiektów przedstawiono poniżej.  

 

V.1. Natura 20006  

 

PLB140004 „Dolina Środkowej Wisły” (data aktualizacji 2009)  

 

Obszar (ryc.2) stanowi długi, zachowujący naturalny charakter rzeki 

roztokowej, odcinek Wisły pomiędzy Dęblinem a Płockiem, z licznymi wyspami (od 

łach piaszczystych po dobrze uformowane wyspy porośnięte roślinnością zielną). 

Największe z wysp są pokryte zaroślami wierzbowymi i topolowymi. Brzegi rzeki wraz z 

terasą zalewową zajmują intensywnie eksploatowane zarośla wikliny, łąki i pastwiska, 

na których wypasane są duże stada bydła. Pozostały tu również fragmenty dawnych 

lasów łęgowych. 

Obszar jest ostoją ptasią o randze europejskiej E 46. Występują tu co najmniej 

22 gatunki ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 9 gatunków z Polskiej Czerwonej 

Księgi (PCK). Jest to bardzo ważna ostoja ptaków wodno-błotnych - gniazduje 40-50 

gatunków. W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej 

(C3, C6) następujących gatunków ptaków: brodziec piskliwy, krwawodziób, mewa 

czarnogłowa, mewa pospolita, ostrygojad (PCK), płaskonos, podgorzałka (PCK), 

podróżniczek (PCK), rybitwa białoczelna (PCK), rybitwa rzeczna, sieweczka obrożna 

(PCK), sieweczka rzeczna (PCK), śmieszka, zimorodek; w stosunkowo wysokim 

zagęszczeniu (C7) występuje bocian czarny, czajka i rycyk. W okresie wędrówek w 

stosunkowo wysokim zagęszczeniu (C7) występuje bocian czarny (do 245 

osobników). W okresie zimy występuje co najmniej 1% populacji szlaku 

wędrówkowego (C2 i C3) czapli siwej i krzyżówki; w stosunkowo wysokim 

zagęszczeniu (C7) zimuje gągoł i bielaczek; ptaki wodno-błotne występują zimą w 

koncentracjach powyżej 20 000 osobników (C4). Obszar pełni bardzo ważne funkcje 

dla ptaków zimujących i migrujących. 

Dla obszaru obowiązuje zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Lublinie z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań 

ochronnych dla obszaru Natura 2000 PLB140004 Dolina Środkowej Wisły (Dz. Urz. Woj. 

Lubelskiego poz. 1483, z późn. zm.) 

                                                 
6 Na podstawie danych Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 
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Ryc. 2. Położenie obszaru Natura 2000 „Dolina Środkowej Wisły” PLB140004 w 

okolicach Dęblina 

 

V.2. Obszar chronionego krajobrazu „Pradolina Wieprza”  

 

Największą wartość pod względem geobotanicznym ma dolina Wieprza ze 

względu na występujące tu rzadkie rośliny – Armeria elongata, Allium angulosum, 

Teucrium scordium, Petasites spurius, Salvinia natans, które spotyka się w 

województwie lubelskim jeszcze tylko w dolinie Bugu. Otaczające dolinę lasy są mniej  

wartościowe pod względem geobotanicznym, ponieważ zostały silnie 

przekształcone i obecnie w ich skład wchodzą głównie różnowiekowe monokultury 

sosny. W mieście Dęblin w granicach OCK „Pradolina Wieprza” znalazły się obręby 

geodezyjne Dęblin i Masów (ryc.3) 
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Ryc.3. Położenie Dęblina na tle obszarów chronionych (przerywana linia 

czerwona  – Natura 2000 „Dolina Środkowej Wisły, przerywana linia zielona – OCK 

„Pradolina Wieprza”) 

V.3. Pomniki przyrody  

 

Za pomniki przyrody uznano na obszarze miasta: 

 dąb szypułkowy przy ul. Podchorążych, o obwodzie 594 cm; na podstawie 

Zarządzenia Nr 42 Wojewody Lubelskiego z dnia 22 października 1987 r. w 

sprawie uznania za pomniki przyrody,  

 aleję składającą się z 137 lip drobnolistnych (Tilia cordata) znajdującą się 

wzdłuż drogi Dęblin-Stężyca-Warszawa (ul. Stężycka-Mickiewicza); na 

podstawie Zarządzenia Nr 42 Wojewody Lubelskiego z dnia 22 października  

1987 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody. 
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V.4. Użytek ekologiczny 

Na podstawie rozporządzenia Wojewody Lubelskiego z dnia 20 lutego 2004 r. 

za użytek ekologiczny uznany jest obszar torfowisk i łąk o powierzchni 6,86 ha 

położony w nadleśnictwie Puławy, leśnictwo Krasnogliny, oddział 189a (dz,ewid, nr 

4243 w obrębie Dęblin).  

 

V.5. Zagrożenia obszaru Natura 2000 (według karty informacyjnych): 

 

PLB140004  „Dolina Środkowej Wisły”  

Ujemny wpływ na obszar może mieć planowana regulacja koryta rzeki, a w 

szczególności długoterminowe plany jej kaskadyzacji; zanieczyszczenie wód, 

niszczenie lasów nadrzecznych; płoszenie ptaków w okresie lęgowym. Zagrożenia 

lokalne to kłusownictwo rybackie, palenie ognisk i pożary łąk, penetracja (raczej 

rzadka) przez wędkarzy wysp w okresie lęgowym ptaków, wycinanie przez miejscową 

ludność drzew (głównie w międzywalu). Obszar podlega działaniom z zakresu 

ochrony przeciwpowodziowej. Istniejące obiekty i urządzenia związane z ochroną 

przeciwpowodziową oraz koryto rzeczne wymagają utrzymywania ich w należytym 

stanie technicznym. Na obszarze będą prowadzone działania zapewniające 

swobodny spływ wód oraz lodu. Przy wykonywaniu powyższych zadań zachowana 

zostanie dbałość o utrzymanie dobrego stanu ekologicznego doliny. Wykonywanie 

tych prac obejmuje różne fragmenty doliny rzecznej i nie ma istotnego wpływu na 

całość obszaru Natura 2000 (tab.11.). 

 

Tab.11. Wpływ różnych form działań na obszar Natura 2000 PLB140004 

Kod Nazwa Intensywność Wpływ 

100 Uprawa B + 

102 Koszenie / ścinanie C + 

140 Wypas A + 

160 Gospodarka leśna ogólnie B 0 

220 Wędkarstwo C 0 

300 Wydobywanie piasku i żwiru B - 

400 Tereny zurbanizowane, tereny 

zamieszkane 

B - 

421 Pozbywanie się odpadów z 

gospodarstw domowych 

A - 

422 Pozbywanie się odpadów 

przemysłowych 

A - 

507 Mosty, wiadukty B 0 

520 Transport okrętowy B 0 

620 Sporty i różne formy czynnego 

wypoczynku, uprawiane 

w plenerze 

B 0 

701 Zanieczyszczenia wód B - 
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702 Zanieczyszczenie powietrza B - 

850 Modyfikowanie funkcjonowania 

wód - ogólnie 

B - 

źródło: Ministerstwo Środowiska; Standardowy Formularz Danych dla obszaru Natura 2000 PLB140004. 

Data opracowania: 2002-05-14, data aktualizacji: 2007-01-17 

(http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/dane/pdf/pl/PLB140004_Dolina_Srodkowej_Wisly.pdf)  

 

Sport oraz czynny wypoczynek w plenerze nie są postrzegane jako mogące 

negatywnie wpływać na obszar Natura 2000 PLB140004.  

 

V.6. Najistotniejsze problemy ochrony środowiska na terenie miasta i obszarze 

Natura 2000 

Na podstawie analizy danych statystycznych oraz informacji zawartych w 

opracowaniach naukowych, planistycznych, prognozach  i raportach (spis w 

końcowej części prognozy) podjęto próbę wskazania najważniejszych problemów 

związanych z ochroną środowiska  na terenie miasta. Jak się wydaje, problemy te 

dotyczą głównie zmian krajobrazowych powodowanych zagospodarowaniem 

nowych terenów, gospodarki odpadami, „niską emisją”, pracami w  dolinie Wisły, 

stanu czystości wód powierzchniowych. Zagrożenia obiektów i obszarów 

chronionych pod względem przyrodniczym pokrywają się z problemami 

przedstawianymi w dokumentach krajowych i wojewódzkich i są związane z: 

 konfliktem między potrzebami ochrony przyrody a rozwojem infrastruktury, 

zwłaszcza drogowej, 

 presją zabudowy na terenach o dużych walorach przyrodniczych, 

 brakiem instrumentów prawnych do skutecznej ochrony przyrody poza 

obszarami chronionymi. 

Najważniejsze zagadnienia związane z ochroną środowiska zestawiono w kilku 

grupach tematycznych, przedstawionych poniżej: 

 

Środowisko wodne: 

- zły stan wód powierzchniowych i zagrożenie nieosiągnięcia celów 

środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych (Wisły i 

Wieprza) określonych w „Planie gospodarowania wodami w obszarze 

dorzecza Wisły” wynikających z ramowej Dyrektywy Wodnej oraz Prawa 

Wodnego, 

- zagrożenie powodziowe w dolinie Wisły i Wieprza, 

- zwiększone zapotrzebowanie na wodę, 

- nie w pełni rozwinięta sieć kanalizacyjna, 

- intensywny pobór wód podziemnych doprowadziła do powstania leja 

depresyjnego, 

- składowanie odpadów w miejscach do tego nie wyznaczonych i nie 

urządzonych „dzikie wysypiska” (infiltracja);  

- infiltracja i spływ do wód powierzchniowych soli używanej przez zarządy dróg 

do zwalczania zimowej śliskości jezdni, 
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  Powietrze i hałas:, 

- przekroczenie wartości dopuszczalnych stężeń pyłu zawieszonego PM10 w 

powietrzu atmosferycznym, wynikające głównie tzw. „niskiej emisji” w okresie 

grzewczym, 

- przekroczenie drugiego kryterium dla ozonu, jakim jest poziom celu 

długoterminowego,  

- niewielki udział energii ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie 

energetycznym. 

- hałas komunikacyjny o przy głównych trasach komunikacyjnych; 

podstawowy układ dróg w mieście nie jest dostosowany do występującego 

obecnie natężenia ruchu komunikacyjnego; wysokie natężenie hałasu 

lotniczego w centralnej części miasta Dęblina trudno ograniczyć środkami 

pozatechnicznymi, 

 

Zagospodarowanie przestrzenne i zieleń: 

- zajmowanie siedlisk przyrodniczych pod urbanizację, 

- postępująca tendencja rozpraszania zabudowy, a w konsekwencji 

fragmentacja krajobrazu i brak ładu przestrzennego 

- stan zdrowotny zieleni na obszarze miasta nie jest zadawalający; środowisko 

miejskie jest niezwykle trudnym siedliskiem dla drzew; starsze drzewa, 

rozwijające się dotychczas prawidłowo, przejawiają obecnie symptomy 

zamierania, zwłaszcza w pobliżu ciągów komunikacyjnych oraz szczególnie 

po przeprowadzonych remontach i przebudowach,  

 

Gleby: 

- podwyższone poziomy metali ciężkich w glebie w bezpośrednim sąsiedztwie 

głównych tras komunikacyjnych będące skutkiem spalania benzyny 

zawierającej związki ołowiu w ubiegłym wieku, 

- skażenie materiałami toksycznymi – obszar lotniska i kolei 

- degradacja chemiczna i kwasowa niektórych gleb związana z procesami 

urbanizacyjnymi; potrzeba inwentaryzowania tych terenów, 

 

VI. Przewidywane znaczące oddziaływania na cele i przedmiot ochrony 

Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko  

 

VI.1. Identyfikacja potencjalnych oddziaływań 

W identyfikacji istotnych znaczących oddziaływań  projektu Strategii na 

środowisko wykorzystano analizy zamieszczone w rozdziale IV i V niniejszego 

opracowania, a także rozważania zamieszczone w opracowanych dotychczas 

prognozach oddziaływania na środowisko dokumentów strategicznych.  

W Strategii sformułowano 3 cele strategiczne, 18 celów operacyjnych oraz  

101 kierunków działań. W tabeli 12 dokonano analizy celów operacyjnych oraz 

kierunków działań i podjęto próbę identyfikacji kierunku ich wpływu na środowisko 
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(kolorem zielonym zaznaczono zadania o oddziaływaniu pozytywnym, kolorem 

żółtym wskazano te, które mogą skutkować oddziaływaniami negatywnymi słabymi; 

kolorem pomarańczowym – umiarkowanie negatywne, zaś czerwonym 

oddziaływania negatywne znaczące. Brak koloru oznacza te zadania, dla których 

brak jest wpływu na środowisko lub jest on nieznaczący. 

 

Tab.12. Wstępna identyfikacja potencjalnego oddziaływania na środowisko 

planowanych działań w ramach Strategii 

Nr Planowane działania 

Wstępna identyfikacja potencjalnego 

oddziaływania na środowisko 

(komentarz) 

Cel strategiczny I. Zrównoważony rozwój gospodarczy 

 

Cel operacyjny I.1. Tworzenie nowych miejsc pracy oraz podnoszenie kwalifikacji czynnych 

pracowników 
1 Rozwój form aktywizacji bezrobotnych Brak oddziaływań  

2 
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych mieszkańców 

naszego miasta, w tym także pracujących 

Brak oddziaływań  

3 

Rozwój systemu ulg i zwolnień w podatkach 

lokalnych dla podmiotów gospodarczych. 

 

Brak oddziaływań  

4 
Wspieranie organizacyjne nowo tworzonych 

podmiotów gospodarczych 

Brak oddziaływań  

5 

Wsparcie dla utrzymania zakresu działalności 

jednostek wojskowych i przedsiębiorstw  

pracujących na rzecz wojska 

Brak oddziaływań  

6 Współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami Brak oddziaływań  

7 Współpraca z instytucjami otoczenia biznesu (IOB) Brak oddziaływań  

8 
Dążenie do utworzenia specjalnej strefy 

ekonomicznej 

Brak oddziaływań  

Cel operacyjny I.2. Budowa i rozbudowa infrastruktury służącej aktywizacji gospodarczej 

1 

Rozbudowa infrastruktury komunalnej Możliwe niewielkie oddziaływania 

negatywne w zakresie zajęcia i 

przekształcenia powierzchni ziemi pod 

zabudowę i infrastrukturę. Podejmowanie 

odpowiednich działań planistycznych, 

regulacyjnych oraz tworzenie infrastruktury 

umożliwiającej wykorzystanie tych terenów 

przez inwestorów. 

2 

Przygotowanie uzbrojonych stref pod inwestycje i 

uzbrojenie istniejących terenów inwestycyjnych 

Możliwe niewielkie oddziaływania 

negatywne w zakresie zajęcia i 

przekształcenia powierzchni ziemi pod 

zabudowę i infrastrukturę. Podejmowanie 

odpowiednich działań planistycznych, 

regulacyjnych oraz tworzenie infrastruktury 

umożliwiającej wykorzystanie tych terenów 

przez inwestorów. 

3 

Przygotowanie strefy inwestycyjnej "Nadatki". Możliwe niewielkie oddziaływania 

negatywne w zakresie zajęcia i 

przekształcenia powierzchni ziemi pod 

zabudowę i infrastrukturę. Podejmowanie 

odpowiednich działań planistycznych, 

regulacyjnych oraz tworzenie infrastruktury 

umożliwiającej wykorzystanie tych terenów 

przez inwestorów. 
4 Utworzenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Brak oddziaływań 

Cel operacyjny I.3. Promocja atrakcyjności inwestycyjnej miasta i jego walorów 
1 Organizacja kampanii promocyjnych miasta i Brak oddziaływań  
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regionu 

2 
Profesjonalna oferta inwestycyjna i obsługa 

inwestorów 

Brak oddziaływań  

3 Rozwój marki gospodarczej „Lotniczy Dęblin” Brak oddziaływań  

4 Organizacja imprez i wydarzeń promujących miasto Brak oddziaływań  

5 

Wsparcie dla oferty inwestycyjnej innych podmiotów 

posiadających tereny, które mogą być 

wykorzystane pod inwestycje 

Brak oddziaływań  

 Cel operacyjny I.4. Podniesienie walorów turystycznych miasta 

 

1 
Budowa ścieżek rowerowych z miejscami do 

odpoczynku 

Brak oddziaływań  

2 

Rozbudowa i adaptacja ośrodka sportowo-

rekreacyjnego nad Wisłą 

Możliwość wystąpienia negatywnego 

oddziaływania o niewielkiej skali na 

środowisko przyrodnicze i obszar Natura 

2000  „Dolina Środkowej Wisły” 

3 

Stworzenie produktu turystycznego, opartego na 

materialnym i niematerialnym dziedzictwie 

kulturowym miasta. 

Brak oddziaływań  

Cel strategiczny II. Zrównoważony rozwój społeczny 

 

Cel operacyjny II.1. Podniesienie jakości usług publicznych 

1 
Zapewnienie profili kształcenia zgodnie z potrzebami 

rynku i oczekiwaniami młodzieży 

Brak oddziaływań  

2 
Rozwój Wyższej Oficerskiej Szkoły Sił Powietrznych, 

jako uczelni zawodowej 

Brak oddziaływań  

3 Modernizacja i remonty obiektów szkolnych Brak oddziaływań  

4 
Zapewnienie odpowiedniej kadry dydaktyczno-

wychowawczej 

Brak oddziaływań  

5 
Stworzenie warunków dla organizacji przedszkoli i 

szkół społecznych 

Brak oddziaływań  

6 
Zapewnienie odpowiedniej bazy lokalowej dla 

Miejskiego Domu Kultury. 

Brak oddziaływań  

7 

Modernizacja budynku i doposażenie w nowoczesny 

sprzęt i aparaturę medyczną Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dęblinie 

Brak oddziaływań  

8 
Utrzymanie, poprawa wyposażenia i aktywizacja 

działalności świetlic osiedlowych 

Brak oddziaływań  

9 
Utworzenie placówki muzealnej (w obiektach 

Twierdzy). 

Brak oddziaływań  

Cel operacyjny II.2. Poprawa stanu bazy sportowej i edukacyjnej 

1 
Budowa szkolnych i osiedlowych kompleksów 

sportowo-rekreacyjnych 

Brak oddziaływań  

2 Modernizacja miejskich obiektów sportowych Brak oddziaływań  

3 

Rozbudowa i wyposażenie bazy edukacyjnej, 

naukowej miejskich placówek oświatowych oraz 

Wyższej Oficerskiej Szkoły Sił Powietrznych 

Brak oddziaływań  

Cel operacyjny II.3. Rozwój społeczeństwa informacyjnego i wzrost partycypacji społecznej 

1 

Zapewnienie powszechnego dostępu do informacji 

elektronicznej poprzez m.in. utworzenie Publicznych 

Punktów Dostępu do Internetu (TELECENTRA, 

INFOMATY, HOTSPOTY). 

Brak oddziaływań  

2 

Informatyzacja administracji publicznej oraz rozwój 

usług publicznych świadczonych drogą 

elektroniczną 

Brak oddziaływań  

 
Utworzenie interaktywnego systemu informacji 

turystycznej 

Brak oddziaływań  

3 

Upowszechnianie wiedzy w zakresie zastosowania 

narzędzi i technologii informacyjno - 

komunikacyjnych mających na celu redukcję 

zjawiska „wykluczenia cyfrowego” (głównie poprzez 

Brak oddziaływań  
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szkoły oraz szkolenia organizowane przez Urząd 

Miasta) 

4 

Konsultowanie działań ze społecznością gminną 

(zebrania, komunikaty na tablicach ogłoszeń, 

informacja w prasie lokalnej i na stronie internetowej) 

Brak oddziaływań  

5 Wspieranie inicjatyw mieszkańców Brak oddziaływań  

6 Kształtowanie poczucia więzi lokalnej mieszkańców Brak oddziaływań  

7 Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi Brak oddziaływań  

8 Wprowadzenie budżetu partycypacyjnego Brak oddziaływań  

Cel operacyjny II.4. Poprawa stanu technicznego gminnego zasobu mieszkaniowego oraz 

budowa nowych budynków komunalnych. 
1 Remonty budynków komunalnych Brak oddziaływań  

2 
Budowa, remont, modernizacja i wyposażenie 

budynków socjalnych. 

Brak oddziaływań  

Cel operacyjny II.5. Poprawa bezpieczeństwa zbiorowego i osobistego mieszkańców 

1 

Utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej, 

wzbogacenie jej wyposażenia oraz sukcesywna 

wymiana taboru. 

Brak oddziaływań  

2 
Współpraca z Komendą Powiatową Państwowej 

Straży Pożarnej 

Brak oddziaływań  

3 

Współpraca z Policją – zwiększenie obsady etatowej, 

poprawa wyposażenia i taboru Komisariatu Policji w 

Dęblinie 

Brak oddziaływań  

4 
Dalsza rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w 

najbardziej zagrożonych miejscach miasta 

Brak oddziaływań  

5 
Prowadzenie akcji prewencyjnych w zakresie 

bezpieczeństwa publicznego 

Brak oddziaływań  

Cel operacyjny II.6. Przeciwdziałanie patologii i wykluczeniu społecznemu 

1 
Ułatwianie dostępności do obiektów i miejsc 

użyteczności publicznej osobom niepełnosprawnym 

Brak oddziaływań  

2 Prowadzenie i rozwój Warsztatów Terapii Zajęciowej Brak oddziaływań  

3 

Utrzymywanie świetlic terapeutycznych, placówek 

wsparcia dziennego i innych otwartych form 

pomocy. 

Brak oddziaływań  

4 
Wyrównywanie szans rozwojowych i edukacyjnych 

dzieci i młodzieży na wszystkich szczeblach edukacji. 

Brak oddziaływań  

5 
Przeciwdziałanie uzależnieniom zgodnie z 

uchwalonymi przez gminę programami 

Brak oddziaływań  

6 
Promowanie zdrowego trybu życia i aktywnego 

wypoczynku. 

Brak oddziaływań  

Cel strategiczny III. Zrównoważony rozwój przestrzenny, instytucjonalny, nowoczesna 

infrastruktura 

Cel operacyjny III.1 Uporządkowanie przestrzeni publicznej z zabezpieczeniem obszarów 

niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania miasta 

1 

Planowanie przestrzenne służące rozwojowi 

wszystkich funkcji miasta i obejmujące wszystkie jego 

obszary, wskazane w studium 

Pośrednie oddziaływanie pozytywne – 

uwzględnienie wymogów ochrony 

środowiska w dokumentach planistycznych 

2 

Aktualizacja miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego zgodnie z 

nowymi kierunkami wyznaczonymi w studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego oraz przepisami szczególnymi 

Pośrednie oddziaływanie pozytywne – 

uwzględnienie wymogów ochrony 

środowiska w dokumentach planistycznych 

3 

Działania na rzecz przygotowania przez miasto 

terenów pod realizację określonych zadań  

wynikających z planów zagospodarowania 

przestrzennego - inwestycje (wykup terenów, 

doprowadzenie infrastruktury technicznej) 

Brak oddziaływań 

4 

Dalsza rewitalizacja centrum Dęblina Zdecydowane oddziaływania pozytywne – 

ochrona i poprawa stanu zieleni i obiektów 

dziedzictwa kulturowego 
5 Rewitalizacja osiedli mieszkaniowych Zdecydowane oddziaływania pozytywne – 
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wielorodzinnych (Wiślana, Stawy, stare części Osiedli 

Lotnisko i 15 P.P. „Wilków” oraz rejon dworca PKP). 

ochrona i poprawa stanu zieleni i obiektów 

dziedzictwa kulturowego 

6 
Uporządkowanie stanów prawnych dróg 

publicznych. 

Brak oddziaływań  

7 
Budowa nowego zaplecza sportowego na terenie 

miasta przy ul. 15 pp „Wilków”. 

Brak oddziaływań  

8 

Budowa nowego cmentarza komunalnego wraz z 

drogą dojazdową 

Możliwe oddziaływania negatywne o 

niewielkiej skali, głównie na wody, 

powierzchnie ziemi i florę. 

Cel operacyjny III.2. Poprawa jakości sieci infrastruktury drogowej 

1 

Poprawa stanu technicznego istniejących dróg 

gminnych i budowa nowych (w pierwszej kolejności 

w centrum miasta). 

Potencjalne oddziaływania negatywne.  

Możliwość potencjalnego stworzenia barier  

dla przemieszczającej się fauny. 

Fragmentacja krajobrazu. 

Pozytywne oddziaływana społeczno-

ekonomiczne 

2 

Dalsza poprawa stanu technicznego dróg 

powiatowych 

Pozytywne oddziaływanie społeczno – 

ekonomiczne. Potencjalne oddziaływanie 

negatywne o niewielkiej skali z uwagi na 

przedsięwzięcia inwestycyjne w obrębie 

istniejącej infrastruktury. Poprawa 

bezpieczeństwa, komfortu i płynności 

ruchu samochodowego. 

3 

Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych na terenie 

miasta, z uwzględnieniem powiązań zewnętrznych. 

Oddziaływania pozytywne o charakterze 

społecznym, niewielki pozytywny wpływ  

ograniczenie emisji zanieczyszczeń 

komunikacyjnych 

4 

Tworzenie odpowiednich warunków do 

powstawania nowych miejsc obsługi ruchu przy 

drogach tranzytowych (stacje paliw, parkingi, 

gastronomia, sklepy). 

Brak oddziaływań  

5 

Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w 

oparciu o nowoczesne systemy inteligentne i 

energooszczędne. 

Zdecydowane oddziaływania pozytywne – 

oszczędność energii elektrycznej, 

ograniczeni emisji CO2 

6 Budowa nowych przystanków komunikacji publicznej Brak oddziaływań  

7 

Powiększanie przestrzeni publicznej w zakresie 

budowy nowych miejsc parkingowych  

w centrum miasta i na osiedlach mieszkaniowych. 

Możliwe oddziaływania negatywne o 

niewielkiej skali na powierzchnię ziemi i florę 

Cel operacyjny III.3. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta 

1 

Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na 

nieskanalizowanych obszarach zabudowy 

Możliwe oddziaływania negatywne o 

niewielkiej skali na powierzchnię ziemi i florę 

w czasie prac budowlanych; pozytywne na 

poprawę stanu wód 

2 

Uporządkowanie systemu zaopatrzenia miasta w 

wodę 

Oddziaływania pozytywne o charakterze 

społecznym; poprawa jakości dostarczanej 

wody 

3 

Modernizacja istniejących ujęć i stacji uzdatniania 

wody. 

Oddziaływania pozytywne o charakterze 

społecznym; poprawa jakości dostarczanej 

wody 

4 

Wymiana zdekapitalizowanych odcinków sieci 

wodociągowej i kanalizacyjnej 

Możliwe oddziaływania negatywne o 

niewielkiej skali na powierzchnię ziemi i florę 

w czasie prac budowlanych; pozytywne na 

poprawę stanu wód i usunięcie odpadów 

niebezpiecznych 

5 

Modernizacja oczyszczalni ścieków i 

uporządkowanie systemu zagospodarowania 

osadów pościekowych 

Oddziaływania pozytywne na jakość wód 

powierzchniowych i podziemnych; możliwe 

ujemne oddziaływania na jakość powietrza 

(odory) oraz powstawanie odpadów 

(osady pościelowe) 

6 
Uporządkowanie systemu kanalizacji 

deszczowej 

Brak oddziaływań 
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Cel operacyjny III.4. Rozwój odnawialnych źródeł energii i technologii służących 

podniesieniu efektywności energetycznej 

1 

Termomodernizacja budynków użyteczności 

publicznej 

Zdecydowane oddziaływania pozytywne – 

oszczędność surowców i energii, 

ograniczeni emisji CO2 

2 

Wymiana starego oświetlenia ulicznego w mieście 

oraz budowa nowego połączona  

z kablowaniem napowietrznych linii energetycznych. 

Zdecydowane oddziaływania pozytywne – 

oszczędność energii elektrycznej, 

ograniczeni emisji CO2 

3 
Ograniczenie emisji transportu Zdecydowane oddziaływania pozytywne – 

poprawa jakości powietrza 

4 
Wsparcie mieszkańców w działaniach 

ograniczających niską emisję 

Zdecydowane oddziaływania pozytywne – 

poprawa jakości powietrza 

5 

Rozbudowa oraz poprawa efektywności urządzeń i 

sieci ciepła systemowego 

Zdecydowane oddziaływania pozytywne – 

oszczędność surowców i energii, 

ograniczeni emisji CO2 

6 

Ograniczenie niskiej emisji przez podmioty 

gospodarcze, instytucje i organizacje działające na 

terenie miasta 

Zdecydowane oddziaływania pozytywne – 

poprawa jakości powietrza 

Cel operacyjny III.5. Poprawa stanu urządzonej zieleni publicznej oraz ochrona cennych 

walorów przyrodniczych i krajobrazowych 

1 

Rewitalizacja obszarów urządzonej zieleni miejskiej Zdecydowane oddziaływania pozytywne – 

ochrona i poprawa stanu zieleni i obiektów 

dziedzictwa kulturowego 

2 

Urządzanie terenów zielonych przewidzianych w 

planach zagospodarowania przestrzennego 

Zdecydowane oddziaływania pozytywne – 

poprawa stanu zieleni i, zwiększenie 

różnorodności biologicznej 

3 
Zakładanie i odnowa drzewostanu przy drogach Zdecydowane oddziaływania pozytywne – 

ochrona i poprawa stanu zieleni 

4 

Ochrona obszarów cennych przyrodniczo Zdecydowane oddziaływania pozytywne – 

ochrona prawna i nieformalna obiektów 

przyrody ożywionej 

5 

Uruchomienie aktywności  promocyjnych, 

informacyjnych i administracyjnych wpływających  

w sposób pośredni na ograniczenie niskiej emisji w 

mieście. 

Pośrednie oddziaływania pozytywne – 

poprawa stanu powietrza 

Cel operacyjny III.6. Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców gminy 

1 

Organizacja akcji rozwijających świadomość 

ekologiczną (festyny, konkursy) w tym szczególnie 

wśród młodzieży szkolnej 

Działania pozytywne – przygotowanie 

społeczności lokalnej do działań na rzecz 

środowiska przyrodniczego 

2 

Promocja zachowań proekologicznych Działania pozytywne – przygotowanie 

społeczności lokalnej do działań na rzecz 

środowiska przyrodniczego 

3 
Promocja wykorzystania OZE i efektywności 

energetycznej 

Pośrednie oddziaływania pozytywne – 

poprawa stanu powietrza 

Cel operacyjny III.7. Uporządkowanie gospodarki odpadami 

1 

Sukcesywne wdrażanie programu gospodarki 

odpadami – egzekucja zgodnego z planem 

działania podmiotów wykonujących takie usługi na 

terenie miasta 

 

2 

Prowadzenie przez gminę zorganizowanego odbioru 

śmieci z gospodarstw domowych  

i podmiotów gospodarczych 

 

3 

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych 

Możliwe oddziaływania negatywne o 

niewielkiej skali na powierzchnię ziemi i 

florę; pozytywne na ograniczenie ilości 

odpadów poddanych procesowi 

składowania 

4 

Szersze wprowadzanie segregacji odpadów 

komunalnych. 

Działania pozytywne –  mniejsza ilość 

odpadów składowanych, zwiększenie % 

odzysku i recyklingu odpadów 

5 Wymiana pokryć dachowych z azbestu. Działania pozytywne –  unieszkodliwienie 
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odpadów niebezpiecznych 

Cel operacyjny III.8. Wysoki poziom zarządzania miastem 

1 
Analiza sposobu zarządzania miastem i wdrożenie 

nowych rozwiązań. 

Brak oddziaływań  

2 Pozyskiwanie wyspecjalizowanej kadry Brak oddziaływań  

3 
Doskonalenie umiejętności pozyskiwania środków 

pomocowych 

Brak oddziaływań  

4 
Budowa zintegrowanego systemu informatycznego 

Urzędu Miasta i jego jednostek 

Brak oddziaływań  

5 

Uproszczenie, w ramach obowiązujących przepisów, 

procedur w zakresie załatwiania spraw  

w urzędzie miasta i gminnych jednostkach 

organizacyjnych. 

Brak oddziaływań  

6 
Ustanowienie systemu sprawnego zarządzania 

infrastrukturą sportową i rekreacyjną. 

Brak oddziaływań  

 

Analizy kategorii i źródeł oddziaływań poszczególnych celów i działań 

wykonano w macierzy kategorii oddziaływania na środowisko projektu (tab.13). 

Macierz ta pełni głównie funkcję identyfikacyjną możliwych problemów i atutów 

związanych z realizacją projektu Strategii Pola potencjalnych konfliktów zostały 

poddane analizie w dalszej części prognozy i zestawione w formie tabelarycznej 

(tab.14). 

   W polach na przecięciu wierszy i kolumn macierzy zaznaczono następujące 

symbole: 

+ oznaczono potencjalne oddziaływanie korzystne (wzmocnienie, odbudowa lub 

poprawa warunków i funkcji ekologicznych oraz poprawa zdrowia i jakości życia 

mieszkańców) 

0 oznaczono oddziaływanie mało istotne lub trudne do jednoznacznego określenia 

+/- realizacja zadania może spowodować zarówno pozytywne, jak i negatywne 

oddziaływania  

-    realizacja zadania może spowodować słabe negatywne oddziaływania i skutki, 

 - -  realizacja zadania może spowodować umiarkowane negatywne oddziaływania 

i skutki, 

- - - realizacja zadania może spowodować znaczące  negatywne oddziaływania i 

skutki 

 

Przypisanie oceny negatywnej (-)  (--) (---) nie oznacza „dyskwalifikacji” określonego 

celu (zadania) i konieczności jego wyeliminowania z projektowanego dokumentu. 

Zwraca jednak uwagę na potrzebę właściwego (proekologicznego) ukierunkowania 

przyszłych działań wdrażających dany cel lub zadanie, przy zastosowaniu 

odpowiednich instrumentów prawnych, planistycznych i projektowych. 

 

Znak zapytania (?) przy niektórych symbolach w polach macierzy oznacza 

niepewność co do prawdopodobieństwa wystąpienia oddziaływań pozytywnych 

(+), negatywnych (-) lub pozytywnych i negatywnych (+/-). 

Oddziaływania mogą być bezpośrednie, np. w przypadku receptora, jakim 

jest powietrze atmosferyczne. Przykładowo, emisja zanieczyszczeń spowoduje jego 

zanieczyszczenie, (czyli skutek bezpośredni). Z kolei nadmiernie zanieczyszczone 

powietrze może prowadzić do degradacji lub zaburzenia funkcji ekologicznych, a 



Prognoza oddziaływania na środowisko projektu  „Strategii Rozwoju Miasta Dęblin na lata 2016 - 2020 z perspektywą do 2030 r.”    

 49 

nawet unicestwienia określonego elementu układu przyrodniczego (jako skutek 

pośredni wynikający ze skutku bezpośredniego). 

 

VI.2. Charakter potencjalnych oddziaływań 

W tabeli 14 zamieszczono generalną charakterystykę potencjalnych 

oddziaływań związanych z wdrażaniem Strategii. Przedstawiono przewidywane 

oddziaływania, w tym bezpośrednie, pośrednie, wtórne, krótkoterminowe, 

średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne.  

Należy podkreślić, iż jest to prognoza ostrzegawcza – opisane oddziaływania mogą 

nie ujawnić się w rzeczywistości. Zaprezentowana analiza ma za zadanie wskazanie 

najważniejszych pól konfliktowych i ewentualnych problemów dotyczących realizacji 

Strategii. Odpowiednie planowanie i projektowanie, przy uwzględnieniu 

obowiązujących wymogów i standardów z zakresu ochrony środowiska i planowania 

przestrzennego powinno znacząco ograniczyć prawdopodobieństwo wystąpienia 

sytuacji konfliktowych 

 

VI.2.1. Potencjalne oddziaływania pozytywne 

W projekcie Strategii przeważają pozytywne aspekty (przyrodnicze, społeczne 

i ekonomiczne) związane z jego realizacją. Najistotniejsze działania zmierzające 

bezpośrednio do poprawy stanu środowiska przyrodniczego zgrupowane są w celu 

strategicznym III – „Zrównoważony rozwój przestrzenny, instytucjonalny, nowoczesna 

infrastruktura”. Trzy cele operacyjne odnoszą się do działań związanych 

bezpośrednio z ochroną środowiska i przyrody oraz kształtowaniem świadomości 

ekologicznej: 

 Cel III.5. Poprawa stanu urządzonej zieleni publicznej oraz ochrona cennych 

walorów przyrodniczych i krajobrazowych – poprzez działania m.in.: ochronę 

obszarów cennych przyrodniczo, rewitalizację i urządzanie obszarów zieleni 

miejskiej; 

 Cel III.6. Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców gminy 

– poprzez działania m.in.: promocje zachowań proekologicznych, 

organizację akcji rozwijających świadomość ekologiczną: 

 Cel operacyjny III.7. Uporządkowanie gospodarki odpadami – poprzez 

działania m.in.: prowadzenie przez gminę zorganizowanego odbioru śmieci, 

szersze wprowadzanie segregacji odpadów komunalnych, wymianę pokryć 

dachowych z azbestu. 

 

Cel operacyjny III.4. Rozwój odnawialnych źródeł energii i technologii 

służących podniesieniu efektywności energetycznej wpływa na ograniczenie zużycia 

paliw i energii i zmniejszenie emisji CO2 poprzez działania m.in.: termomodernizację 

budynków, wymianę oświetlenia ulicznego, poprawę efektywności energetycznej. 
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Tab. 13. Macierz identyfikacji potencjalnych oddziaływań projektu Strategii Rozwoju  Miasta Dęblin na środowisko 
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I.2. 

Budowa i rozbudowa infrastruktury służącej aktywizacji 

gospodarczej 

1. Rozbudowa infrastruktury komunalnej 

2. Przygotowanie uzbrojonych stref pod inwestycje i 

uzbrojenie istniejących terenów inwestycyjnych 

3. Przygotowanie strefy inwestycyjnej "Nadatki". 

4. Utworzenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

- + - - 0 +/- - - +/- - 0 + 

I.4. 
Podniesienie walorów turystycznych miasta 

2. Rozbudowa i adaptacja ośrodka sportowo-

rekreacyjnego nad Wisłą 

- + - - 0 0 +/- +/- 0 0 0 + 

III.1 

Uporządkowanie przestrzeni publicznej z 

zabezpieczeniem obszarów niezbędnych dla 

prawidłowego funkcjonowania miasta 

8. Budowa nowego cmentarza komunalnego wraz z 

drogą dojazdową 

- + +/- - 0 +/- 0 0 0 0 0 + 

III.2 

Poprawa jakości sieci infrastruktury drogowej 

1.Poprawa stanu technicznego istniejących dróg 

gminnych i budowa nowych (w pierwszej kolejności w 

centrum miasta). 

2. Dalsza poprawa stanu technicznego dróg 

powiatowych 

7. Powiększanie przestrzeni publicznej w zakresie 

budowy nowych miejsc parkingowych w centrum 

miasta i na osiedlach mieszkaniowych. 

- + - - -? +/- - - +/- +/- 0 + 

III.3. 

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na 

terenie miasta 

1.Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na 

nieskanalizowanych obszarach zabudowy 

4. Wymiana zdekapitalizowanych odcinków sieci 

wodociągowej i kanalizacyjnej 

5. Modernizacja oczyszczalni ścieków i uporządkowanie 

0 + 0 0 + +/- - +/- +/- +/- 0 + 
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Cel 

Nr 
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systemu zagospodarowania osadów pościekowych 

III.7. 
Uporządkowanie gospodarki odpadami 

3. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych 
- 0 - - 0 0 - - + + 0 + 

 + - realizacja celu  może spowodować pozytywne oddziaływania i skutki 

 0 - oddziaływanie mało istotne lub trudne do jednoznacznego określenia 

 +/- - realizacja celu może spowodować zarówno pozytywne, jak i negatywne oddziaływania i skutki 

 - - realizacja celu może spowodować słabe negatywne oddziaływania i skutki 

 -- - realizacja celu może spowodować umiarkowane negatywne oddziaływania i skutki 

 --- - realizacja celu może spowodować znaczące  negatywne oddziaływania i skutki 
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Tab.14. Charakterystyka potencjalnych oddziaływań negatywnych 

Nr celu 

opera- 

cyjnego 

Planowane cele operacyjne i 

działania 

Bezpośrednie/ 

Pośrednie 

Krótkoterminowe/ 

Średnioterminowe/ 

Długoterminowe 

Stałe/Chwilowe 

Sposoby unikania i 

minimalizowania 

negatywnych 

oddziaływań. 

Uwagi dodatkowe. 

I.2. 

Budowa i rozbudowa infrastruktury 

służącej aktywizacji gospodarczej 

1. Rozbudowa infrastruktury 

komunalnej 

2. Przygotowanie uzbrojonych stref 

pod inwestycje i uzbrojenie 

istniejących terenów 

inwestycyjnych 

3. Przygotowanie strefy 

inwestycyjnej "Nadatki". 

4. Utworzenie Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej 

Bezpośrednie – zajęcie 

terenu i jego 

przekształcenie 

Oddziaływanie 

długoterminowe 

Oddziaływanie o 

charakterze stałym, 

nieodwracalne 

Działanie nie wpłynie 

znacząco negatywnie na 

środowisko. 

I.4. 

Podniesienie walorów 

turystycznych miasta 

2. Rozbudowa i adaptacja 

ośrodka sportowo-rekreacyjnego 

nad Wisłą 

Bezpośrednie – zajęcie 

terenu i jego 

przekształcenie 

Oddziaływanie 

długoterminowe 

Oddziaływanie o 

charakterze stałym, 

odwracalne 

Przeprowadzenie 

inwentaryzacji 

przyrodniczej w celu  

wyeliminowania możliwości 

zagrożenia gatunków 

chronionych 

III.1 

Uporządkowanie przestrzeni 

publicznej z zabezpieczeniem 

obszarów niezbędnych dla 

prawidłowego funkcjonowania 

miasta 

8. Budowa nowego cmentarza 

komunalnego wraz z drogą 

dojazdową 

Oddziaływanie 

pośrednie poprzez 

zapisy w miejscowych 

planach, 

oddziaływanie 

bezpośrednie na wody 

podziemne 

Oddziaływanie 

długoterminowe 

Oddziaływanie stałe Działanie nie wpłynie 

znacząco negatywnie na 

środowisko. 

III.2 

Poprawa jakości sieci infrastruktury 

drogowej 

1.Poprawa stanu technicznego 

istniejących dróg gminnych i 

budowa nowych (w pierwszej 

kolejności w centrum miasta). 

Bezpośrednie 

oddziaływanie na 

krajobraz otoczenia 

drogi (raczej 

pozytywne w wypadku 

Krótkoterminowe uciążliwości 

w fazie budowy lub 

modernizacji, 

długoterminowe 

oddziaływanie 

Oddziaływanie o 

charakterze stałym, 

nieodwracalne 

(uszczuplenie 

powierzchni 

Modernizacja dróg nie 

wpłynie znacząco 

negatywnie na środowisko. 

Przy okazji prac 

modernizacyjnych może 
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Nr celu 

opera- 

cyjnego 

Planowane cele operacyjne i 

działania 

Bezpośrednie/ 

Pośrednie 

Krótkoterminowe/ 

Średnioterminowe/ 

Długoterminowe 

Stałe/Chwilowe 

Sposoby unikania i 

minimalizowania 

negatywnych 

oddziaływań. 

Uwagi dodatkowe. 

2. Dalsza poprawa stanu 

technicznego dróg powiatowych 

7. Powiększanie przestrzeni 

publicznej w zakresie budowy 

nowych miejsc parkingowych w 

centrum miasta i na osiedlach 

mieszkaniowych. 

modernizacji, 

pozytywne lub 

negatywne w 

kontekście budowy 

nowych obiektów). 

Pośredni wpływ na 

rozwój osadnictwa 

(wzmocnienie barier 

ekologicznych). 

zrealizowanego obiektu 

(hałas, możliwy wpływ 

ścieków drogowych na 

jakość wód - w razie braku 

skutecznego systemu 

kanalizacji). 

biologicznie czynnej, 

zmiana rzeźby, szybszy 

spływ wód opadowych 

i roztopowych, 

utrudniona infiltracja). 

zostać usprawniony system 

zagospodarowania 

ścieków drogowych przez 

co zmniejszy się zagrożenie 

zanieczyszczenia gleb i 

wód. Na 

modernizowanych 

odcinkach dróg będzie  

mniejsze zużycie paliwa i 

niższa emisja 

zanieczyszczeń liniowych 

III.3. 

Uporządkowanie gospodarki 

wodno-ściekowej na terenie 

miasta 

1.Rozbudowa systemu kanalizacji 

sanitarnej na nieskanalizowanych 

obszarach zabudowy 

4. Wymiana zdekapitalizowanych 

odcinków sieci wodociągowej i 

kanalizacyjnej 

5. Modernizacja oczyszczalni 

ścieków i uporządkowanie systemu 

zagospodarowania osadów 

pościekowych 

Bezpośrednie – zajęcie 

terenu i jego 

przekształcenie, 

Pośredni pozytywny 

wpływ na jakość wód 

powierzchniowych i 

podziemnych 

Krótkoterminowe uciążliwości 

w fazie budowy lub 

modernizacji, 

długoterminowe 

oddziaływanie w fazie 

funkcjonowania oczyszczalni 

Oddziaływanie o 

charakterze stałym, 

odwracalne 

 

III.7. 

Uporządkowanie gospodarki 

odpadami 

3. Budowa Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych 

Pozytywne pośrednie 

oddziaływanie  na 

ludzi; możliwość 

przedostawania się 

substancji  

zanieczyszczających 

do środowiska 

glebowego i wodnego 

Pozytywne krótko i 

długoterminowe 

oddziaływanie na 

środowisko. 

Oddziaływanie o 

charakterze stałym, 

odwracalne 

Odpowiednia lokalizacja i 

organizacja zasad 

funkcjonowania PSZOK 

sprawi, że zagrożenia 

związane z istnieniem tego 

typu obiektów będą 

ograniczone do minimum. 
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VI.2.2. Potencjalne oddziaływania negatywne 

Potencjalne oddziaływania negatywne na środowisko przyrodnicze będą 

koncentrowały się głównie w ramach rozwoju infrastruktury drogowej i wodno – 

kanalizacyjnej, pracami związanymi z przygotowaniem uzbrojonych stref pod 

inwestycje czy modernizacją oczyszczalni ścieków. 

Część działań umieszonych w Strategii może potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. 

w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem 

przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 213, 

poz. 1397 z późn. zm.) określa rodzaje przedsięwzięć, które mogą wymagać 

sporządzenia w/w raportu. Spośród zamierzeń zawartych w Strategii tylko nieliczna 

grupa może wymagać sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko. Zaliczyć 

do nich można:  

 zabudowa przemysłowa lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej 

infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż:  

a) 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, 

b) 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a, 

 zabudowa mieszkaniowa wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą: 

a) objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

albo miejscowego planu odbudowy, o powierzchni zabudowy nie 

mniejszej niż: 

a) 2 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, 

b) 4 ha na obszarach innych niż wymienione tiret pierwsze, 

b) nieobjęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego albo miejscowego planu odbudowy, o powierzchni 

zabudowy nie mniejszej niż: 

c) 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, 

d) 2 ha na obszarach innych niż wymienione w tiret pierwsze, 

 drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 

km inne niż wymienione w § 2 ust.1 pkt. 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu 

drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów 

mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i 

zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o 

których mowa w art. 6 ust.1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

ochronie przyrody, 

 sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 

km, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową oraz przyłączy do 

budynków, 

 garaże, parkingi samochodowe lub zespoły parkingów, wraz z towarzysząca 

im infrastrukturą, o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż: 

a) 0,2 ha obszarach objętych formami ochrony przyrody, 

b) 0,5 ha na obszarach innych niż wymienione w lit.a 
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- przy czym przez powierzchnię użytkową rozumie się sumę powierzchni 

zabudowy i powierzchni zajętej przez pozostałe kondygnacje 

nadziemne i podziemne mierzone po obrysie zewnętrznym rzutu 

pionowego obiektu budowlanego, 

 przystanie śródlądowe: 

a) dla nie mniej niż 10 statków, w tym statków używanych wyłącznie do 

uprawiania sportu i rekreacji, o których mowa w ustawie z dnia 21 

grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej, 

b) wykorzystujące linię brzegową na długości większej niż 20 m.   

 

Szczegółowymi uwarunkowaniami, związanymi z kwalifikowaniem 

przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionego w 

§ 3, do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko są m.in.:  

- usytuowanie przedsięwzięcia – ze zwróceniem uwagi na możliwe zagrożenie 

środowiska – zwłaszcza przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolność 

samooczyszczania się środowiska i odnawianie się zasobów naturalnych, walory 

przyrodnicze i krajobrazowe oraz uwarunkowania miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające m.in.: 

a) obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód 

podziemnych, 

b) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary 

ochronne zbiorników wód śródlądowych, 

c) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie 

gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych 

objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 wyznaczone w trybie 

ustawy z dnia 18 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz.880), 

d) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub 

archeologiczne  

Generalnie najistotniejsze potencjalne sytuacje konfliktowe związane są z 

trwałymi przekształceniami terenu na cele budowlane, komunikacyjne i turystyczno-

rekreacyjne. Zazwyczaj inwestycje tego typu mają trwały i nieodwracalny charakter 

a ich wpływ ujawnia się z jednej strony natychmiastowo (w fazie budowy – zmiany 

użytkowania i funkcji terenu, krajobrazu), z drugiej zaś w sposób długotrwały 

(funkcjonowanie – zmiany struktury ekologicznej). W tym kontekście szczególną 

uwagę należy zwrócić na działanie realizowane na obszarze Natura 2000. 

Odpowiednie planowanie, projektowanie techniczne oraz realizacja zadań 

budowlanych może wyeliminować znaczące negatywne skutki. Należy podkreślić, 

że charakter oddziaływań negatywnych jest ściśle związany z wielkością zadania 

inwestycyjnego (powierzchnia zajmowanego terenu), jego parametrami (inwestycja 

punktowa lub liniowa, zapotrzebowanie na energię, wodę i surowce; wielkość emisji 

substancji i energii) oraz lokalizacją. Z tych względów dla projektów inwestycyjnych 

mogących znacząco negatywnie wpływać na obszary cenne i wrażliwe 

ekologicznie należy formalnie rozważyć konieczność przeprowadzenia 

postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Możliwy on będzie na 
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etapie skonkretyzowania działania w ewentualnym raporcie oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko. 

 

VI.2.3. Charakterystyka działań, których realizacja może powodować 

negatywne oddziaływania na środowisko 

 

Cel operacyjny I.2.Budowa i rozbudowa infrastruktury służącej aktywizacji 

gospodarczej. 

Działanie 1. Rozbudowa infrastruktury komunalnej 

Działanie 2. Przygotowanie uzbrojonych stref pod inwestycje i uzbrojenie 

istniejących terenów inwestycyjnych 

Działanie 3. Przygotowanie strefy inwestycyjnej "Nadatki 

Działanie 4. Utworzenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

W strukturze przestrzennej gminy wydzielono przeplatające się strefy 

funkcjonalne: tereny zainwestowane i przeznaczone pod zainwestowanie oraz 

tereny otwarte. W strefie otwartej utrzymuje się dotychczasowe przeznaczenie 

terenów, związane z produkcją rolną i leśną, obszary wód i nieużytków, w tym cenne 

przyrodniczo. Natomiast w strefie zainwestowanej i wskazanej do zainwestowania 

przewiduje się utrzymanie istniejącej zabudowy i rozwój nowych inwestycji. Na 

obszarze miasta Dęblina obowiązują miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego, dla których opracowane zostały prognozy oddziaływania na 

środowisko7, także dla Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego. Jak wynika z „Prognozy oddziaływania na środowiska projektu 

Studium …”  negatywnie umiarkowanie oddziałują na środowisko, te obszary które z 

otwartych dotychczas niezagospodarowanych mają zostać przekształcone, na 

tereny, które mogą być intensywnie zagospodarowywane: AG (aktywności 

gospodarczej) oraz tereny projektowanych ciągów komunikacyjnych. Negatywne 

skutki oddziaływania tych terenów powinny być ograniczane metodami 

planistycznymi na etapie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego. Negatywnie słabą presję na środowisko wywierać będą tereny 

przeznaczone pod zabudowę usługową (AGh, AGuc) oraz w mniejszym stopniu 

zabudowę mieszkaniową. W trakcie analizy nie stwierdzono terenów o 

oddziaływaniu negatywnym znaczącym, dla których należy ograniczyć 

oddziaływanie metodami planistycznymi lub zaproponować alternatywne, w tym 

odstąpienie od lokalizacji funkcji. 

 

Cel operacyjny I.4. Podniesieni walorów turystycznych miasta 

Działanie 2. Rozbudowa i adaptacja ośrodka sportowo – rekreacyjnego nad 

Wisłą 

Rozbudowa i adaptacja ośrodka sportowo – rekreacyjnego nad Wisłą 

przewidziana jest na obszarze oznaczonym w m.p.z.p. symbolem 258 WT,U. W 

Studium obszar ten jest oznaczony jako AGpż Działanie planowane jest w oparciu o 

istniejącą zabudowę Miejskiego Domu Kultury w Dęblinie. Lokalizacja znajduje się w 

                                                 
7 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Dęblin, 2015 
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granicach obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły. Obecnie nie są znane 

szczegóły przedsięwzięcia – kubatura, stopień zagospodarowania działki itp. W 

„Prognozie oddziaływania dla projektu Studium …” obszar AGpż oceniono jako 

negatywnie słabą presję na środowisko. 

 

Cel operacyjny III.2. Poprawa jakości sieci infrastruktury drogowej 

Działanie 1. Poprawa stanu technicznego istniejących dróg gminnych i 

budowa nowych (w pierwszej kolejności w centrum miasta). 

W projekcie Strategii znalazły się inwestycje drogowe, głównie gminne 

Obiekty drogowe nie są inwestycjami, które bezpośrednio związane są z ochroną 

środowiska. Jednakże przyczyniają się one istotnie do rozwoju społeczności lokalnych 

oraz lepszej łączności komunikacyjnej z innymi terenami.  

Na uciążliwość dla środowiska składają się dwa podstawowe czynniki: 

negatywny wpływ emisji toksycznych składników spalin oraz negatywny wpływ 

hałasu. Budowa dróg w niewielkim zakresie trwale likwiduje powierzchnię czynną 

biologicznie (szybszy spływ wód, ograniczona infiltracja), pokrywę glebową, wpływa 

na zmiany rzeźby terenu i przemiany krajobrazowe. Są to oddziaływania trwałe i 

praktycznie nieodwracalne. Odpowiednie projektowanie (uwzględnianie przejść dla 

różnych gatunków fauny)  i realizacja obiektów drogowych (właściwa lokalizacja) 

mogą złagodzić negatywne konsekwencje wynikające z ich funkcjonowania.  

Modernizacja dróg istniejących przyczynia się do zwiększenia płynności ruchu, 

obniżenia hałasu (lepsza nawierzchnia), odpowiedniego odprowadzania ścieków 

drogowych (budowa kanalizacji ulicznej) zawierających węglowodory i/lub związki 

soli. Dobrze funkcjonujący układ drogowy umożliwia lepszą organizacje odbioru 

odpadów komunalnych od mieszkańców. Modernizacja dróg gminnych może 

przyczynić się do ograniczenia zużycia paliw i emisji zanieczyszczeń powietrza na 

poziomie 1-3%. 

Wykazane w projekcie Strategii planowane inwestycje drogowe gminne będą 

realizowane na terenie już zurbanizowanym – w granicach administracyjnych 

Dęblina. Nie ma podstaw by sądzić, iż nowe lub zmodernizowane drogi 

wewnątrzmiejskie, w tym osiedlowe będą znacząco negatywnie wpływały na 

środowisko miasta Dęblina. 

W diagnozie Strategii w szansach rozwoju miasta wpisano modernizację drogi 

wojewódzkiej nr 801 wraz z przebudową na nową trasę na terenie miasta. W celach i 

działaniach Strategii nie została ona uwzględniona. Trzeba zauważyć, że 

przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 801 (Warszawa – Dęblin – Puławy – Kazimierz) 

oraz wytyczenie nowego jej przebiegu jest umieszczone w „Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Dęblin”. Zgodnie z 

obowiązującymi regulacjami prawnymi, projekt studium podlegał procedurze 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Dla projektu studium sporządzono 

„Prognozę oddziaływania na środowisko do projektu studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Dęblin” (2014 r.). 

 

 

 



Prognoza oddziaływania na środowisko projektu  „Strategii Rozwoju Miasta Dęblin na lata 2016 - 2020 z perspektywą do 2030 r.”    

 58 

Cel operacyjny III.2. Poprawa jakości sieci infrastruktury drogowej 

Działanie 2. Dalsza poprawa stanu technicznego dróg powiatowych 

 

„Plan Rozwoju Sieci Dróg Powiatowych w Powiecie Ryckim na lata 2015-2022” 

jest zgodny z polityką rządową oraz regionalną, dotyczącą rozwoju regionalnego i 

przyczynia się do wypełniania celów i założeń w niej zawartych. Jest on zgodny m.in. 

z Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, Strategią Rozwoju Kraju 

2020, Polityką Transportową Państwa na lata 2006-2025, Strategią Rozwoju 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywa do 2030 r.). 

Stan techniczny dróg jest zróżnicowany, ale na większości odcinków jest 

niezadawalający, dodatkowo pogłębiony przez brak środków na ich utrzymanie, 

modernizację oraz rozbudowę. 

W tabeli 15 określono lokalizację zadań inwestycyjnych proponowanych do 

realizacji na drogach powiatowych powiatu ryckiego na lata 2015-2020 na obszarze 

miasta Dęblin 

 

Tab.15. Zadania inwestycyjne proponowane do realizacji na drogach powiatowych 

powiatu ryckiego na obszarze miasta Dęblin w  latach 2015-2020 

Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego (branża drogowa i 

mostowa) 

Lokalizacja na obszarze 

chronionym 

1. „Szybciej i bezpieczniej z Dęblina do Ryk” w ramach 

projektu „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej – poprawa 

spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego 

poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych 

usprawniających dostępność komunikacyjną do 

regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju – w 

ramach RPO WL 2014-2020 

Poza obszarem 

chronionym 

2. Przebudowa mostu na rzece Irenka oraz wykonanie 

nawierzchni na ul. Spacerowej, Balonna i Krasickiego 

Poza obszarem 

chronionym 

źródło: opracowanie własne na podstawie „Planu rozwoju sieci dróg powiatowych w powiecie ryckim 

na lata 2015-2020 r.” (uchwała Zarządu Powiatu w Rykach z dnia 7 września 2015 Nr L/266/15) 

 

W zdecydowanej większości zły stan dróg powiatowych na terenie miasta 

spowodowany jest licznymi deformacjami, spękaniami i słabą jakością nawierzchni, 

które w znacznej części są poddane już bardzo długim okresem eksploatacji. 

Ponadto podbudowy dróg powiatowych nie posiadają odpowiedniej wytrzymałości 

do przenoszenia i coraz większego natężenia ruchu pojazdów, szczególnie wzrostu 

natężenia ruchu pojazdów ciężarowych. W Planie nie przewiduje się budowy dróg 

po „nowym przebiegu” a jedynie prace modernizacyjne odcinków istniejących. Ze 

względu na ograniczoną ingerencję w środowisko przyrodnicze w otoczeniu 

modernizowanych dróg nie przewiduje się powstania znaczących oddziaływań o 

charakterze negatywnym. Podejmowane modernizacje dróg powiatowych 

charakteryzują nowymi rozwiązaniami technologicznymi, m.in. nawierzchnia jezdni 

drogi jest wykonywana z porowatej  warstwy tzw. „cichych asfaltów”, która pozwala 

na znaczne zmniejszenie hałasu wywoływanego przez ruch pojazdów (zmniejszenie 

generowanego hałasu toczenia kół pojazdu na styku opony z nawierzchnią drogi)  
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„Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii rozwoju województwa 

lubelskiego na lata 2014-2020” dla działania „Poprawa wewnętrznego 

skomunikowania regionu” stwierdza, że realizacja projektów inwestycyjnych z zakresu 

regionalnej infrastruktury transportowej powinna uwzględniać ustawowe wymagania 

związane z ochroną przyrody i środowiska. Zakłada się, że wykonanie tych zadań nie 

będzie w sposób znacząco negatywny wpływało na środowisko oraz sieć obszarów 

podlegających ochronie prawnej. Jednakże zwraca się uwagę, że projekty 

dotyczące infrastruktury transportowej powinny być planowane i realizowane ze 

szczególna starannością w celu uniknięcia lub istotnego ograniczenia ewentualnych 

negatywnych oddziaływań na środowisko oraz ludzi, jak również w celu zachowania 

drożności istotnych połączeń ekologicznych w regionie. 

Rozwój układu komunikacyjnego to także rozbudowa połączeń zero 

emisyjnych – budowa ścieżek i dróg rowerowych ora infrastruktury dla rowerzystów. 

 

Cel operacyjny III.2. Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na 

terenie miasta 

Działanie 1.Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na nieskanalizowanych 

obszarach zabudowy 

Działanie 4.Wymiana zdekapitalizowanych odcinków sieci wodociągowej i 

kanalizacyjnej 

Działanie 5.Modernizacja oczyszczalni ścieków i uporządkowanie systemu 

zagospodarowania osadów pościekowych 

Strategia zawiera działania związane z uporządkowaniem systemu gospodarki 

wodno-ściekowej. Zgodnie z art.3 Dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. 

w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych, podstawową formą gospodarki 

ściekowej jest wyposażenie aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalni 

ścieków. Według art. 43.1 ustawy Prawo wodne8 – aglomeracje o równoważnej 

liczbie mieszkańców powyżej 2000 powinny być wyposażone w systemy kanalizacji 

zbiorczej dla ścieków komunalnych, zgodnie z ustaleniami krajowego programu 

oczyszczania ścieków komunalnych. Aglomeracja Dęblin liczy 17 684 RLM. 

Realizacja planowanych inwestycji pozwala na zachowanie wymogów 

obowiązujących standardów środowiska, zarówno w odniesieniu do obszaru 

bezpośredniego usytuowania zamierzeń inwestycyjnych, jak i terenów sąsiadujących 

z nimi. Aglomeracja Dęblin jest ujęta w czwartej Aktualizacji Krajowego Programu 

Oczyszczania Ścieków Komunalnych 2015, a także w MasterPlanie dla wdrażania 

dyrektywy Rady 91/271/EWG z maja 2015 r. W dokumentach tych zostały 

umieszczone i scharakteryzowane działania dotyczące oczyszczalni ścieków, jak i 

sieci kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Dęblin ("Modernizacja i rozbudowa 

systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji 

Dęblin - etap II"). Dla dokumentów tych przeprowadzono strategiczną ocenę 

oddziaływania na środowisko9, według której „istnieje potrzeba rozpatrywania 

                                                 
8 Dz. U. 2001 Nr 115 poz.1229 z późn.zm. opracowanie z dnia 08.04.2016 r. 
9 Prognoza oddziaływania na środowisko czwartej aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania 

Ścieków Komunalnych, listopad 2015 r. 
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konkretnych dalszych przedsięwzięć do pełnej realizacji wymagań dyrektywy. To 

może spowodować, że w niektórych sytuacjach projektowanych wystąpić mogą 

kolizje z obszarami wartościowymi przyrodniczo, wymagające alternatywnych 

rozwiązań, jak dobór technologii oczyszczania, miejsca wprowadzania 

oczyszczonych ścieków do środowiska. Nie znając szczegółowych danych nie jest 

możliwe obecnie wskazywanie konkretnych rozwiązań alternatywnych”. 

W ściekach niezależnie od ich pochodzenia występują liczne mikroorganizmy 

saprofityczne i oportunistyczne, a niekiedy chorobotwórcze. Najbogatsza mikroflora 

występuje w ściekach o charakterze bytowo-gospodarczym, w skład której wchodzą 

bakterie należące do rodziny Enterobacteriaceae, Pseudomonadaceae, 

Lactobacillaceae oraz liczne grzyby strzępkowe, jak pleśnie lub drożdze i 

drożdzopodobne. Wraz z kropelkami ścieków powstającymi podczas poddawania 

ich w oczyszczalniach procesom technologicznym, takim jak mieszanie czy 

napowietrzanie, przedostają się do powietrza mikroorganizmy. Według EPA (1991) 

przyjmuje się, że mikroorganizmy mogą zostać przeniesione ze ścieków do powietrza 

dopiero wtedy, gdy zostanie przekroczone ich tzw. stężenie progowe w ściekach, 

wynoszące ok. 103 komórek w 1 cm3.  

Funkcjonowanie oczyszczalni może spowodować zwiększoną emisję odorów, 

a zmniejszoną emisję amoniaku oraz ilości mikroorganizmów w związku z 

zaprzestaniem użytkowania zbiorników bezodpływowych tzw. szamb. Na 

oczyszczalni powstają osady pościekowe. Planowaną metodą przeróbki osadu na 

oczyszczalni poprzedzającą jego zagospodarowanie będzie fermentacja 

metanowa i odwadnianie na lagunach. Osad z oczyszczalni przekazywany będzie 

na składowisko odpadów znajdujące się poza terenem miasta. 

W związku z eksploatacją nowych odcinków sieci kanalizacyjnej może 

nastąpić niewielki wzrost zapotrzebowania na wodę. Istniejący obecnie system 

zaopatrzenia w wodę będzie zaspakajał potrzeby przy ewentualnym wzroście 

zapotrzebowania. Planowane inwestycje przez zastosowane technologie 

gwarantują jej szczelność, a tym samym jej eksploatacja nie będzie negatywnie 

oddziaływać na środowisko, szczególnie wód podziemnych. Przyczyni się poprawy 

stanu środowiska wokół terenów zabudowanych i warunków higieniczno-sanitarnych 

mieszkańców.   

Będzie następował także sukcesywna wymiana starej sieci kanalizacyjnej i 

wodociągowej, w szczególności zawierającej wyroby azbestowe. Na terenie miasta 

znajduje się 7678 mb (około 307 Mg) rur azbestowo – cementowych, służących 

głównie jako przewody wodociągowe i kanalizacyjne, ale także w budownictwie 

jako przewody kominowe i zsypowe.10 „Program usuwania azbestu oraz wyrobów 

zawierających azbest dla miasta Dęblin na lata 2011 – 2032” przewiduje zadanie 

„Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest” przez firmy 

do tego uprawnione. Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest odbywać się 

będzie poprzez składowanie na składowiskach do tego przystosowanych (w woj. 

                                                 
10 Program usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest dla miasta Dęblin na lata 2011 – 

2032; Dęblin 2011 r. 
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lubelskim: Piaski Zarzecze II, Srebrzyszcze, Poniatowa Wieś). Nie przewiduje się 

negatywnego oddziaływania na środowisko podczas prowadzenia tych prac.   

Przeprowadzone wcześniej inwestycje nie wskazują na możliwość naruszenia 

obowiązujących dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń i ich niekorzystnego 

oddziaływania na ludzi. Trasy projektowanych sieci kanalizacyjnych poprowadzono 

są z reguły wzdłuż istniejących ciągów komunikacyjnych. Występują tu głównie 

przydrożne drzewa i krzewy, a w obrębie niektórych siedlisk istnieją ogródki z 

roślinnością ozdobną lub warzywami. Budowa kanalizacji sanitarnej nie powinna 

spowodować powstawania konfliktów społecznych. Co więcej realizacja inwestycji 

przyniesie wymierne korzyści zamieszkującym tam mieszkańcom i powinna spotkać 

się z ich aprobatą. Przyczyni się do poprawy jakości życia ludzi, potencjalnie 

zmniejszy ryzyko zachorowalności na choroby związane ze ściekami i fekaliami.  

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta po realizacji 

wszystkich działań będzie skutkować spełnieniem trzech warunków zgodności z 

dyrektywą – wydajności, standardów oczyszczania i %RLMsieć 

 

Cel operacyjny III.7. Uporządkowanie gospodarki odpadami 

Działanie 3. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

PSZOK - punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, to miejsce na 

terenie miasta, w którym mieszkańcy mogą pozostawiać odpady komunalne 

zebrane w sposób selektywny. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (Dz. U. z 2016, poz. 250) gminy tworzą punkty selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych). Na terenie miasta Dęblin wskazano lokalizację Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ulicy Skotnickiego (Studium 

uwarunkowań …). Jak wynika z „Prognozy oddziaływani na środowisko projektu 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Dęblin” budowa obiektu może mieć negatywne słabe oddziaływanie na środowisko, 

głównie na krajobraz i powierzchnię ziemi. 

 

VI.2.4. Oddziaływanie na obszary chronione, w tym Natura 2000  

 

W tabeli 16 przeanalizowano wpływ celów i działań Strategii na obszar Natura 

2000 „Dolina Środkowej Wisły” (według SDF, aktualizacja listopad 2013) 

przedstawiając najważniejsze negatywne oddziaływania i działalność majce wpływ 

na obszar. 

 

Tab. 16. Wpływ celów i działań Strategii na obszar Natura 2000 „Dolina Środkowej 

Wisły” 

 

Zagrożenia i presje 

 

Wpływ celów i działań Strategii na obszar 

chroniony 

G01 Sporty i różne formy 

czynnego wypoczynku 

uprawiane w plenerze 

W Strategii przewidziano rozbudowę obiektu sportowo – 

rekreacyjnego położonego nad Wisłą w obszarze 

Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły. Możliwy jest 

negatywny, ale nie znaczący wpływ działania  na cele i 
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zadania ochronne obszaru 

B02.02 wycinka lasu W Strategii nie przewidziano działań, które skutkowałyby 

tego typu zagrożeniami  

J02.12.02 tamy i ochrona 

przeciwpowodziowa w 

śródlądowych systemach 

wodnych 

W Strategii nie przewidziano działań, które skutkowałyby 

tego typu zagrożeniami  

J02.03 Regulowanie (prostowanie 

koryt rzecznych) i zmiana 

przebiegu koryt rzecznych 

W Strategii nie przewidziano działań, które skutkowałyby 

tego typu zagrożeniami  

K03.04 drapieżnictwo W Strategii nie przewidziano działań, które skutkowałyby 

tego typu zagrożeniami  
J02.10 gospodarka roślinnością 

wodną i przybrzeżną na potrzeby 

odwodnienia 

W Strategii nie przewidziano działań, które skutkowałyby 

tego typu zagrożeniami  

A03.03 zaniechanie/brak 

koszenia 

W Strategii nie przewidziano działań, które skutkowałyby 

tego typu zagrożeniami  

C01.01 wydobywanie piasku i 

żwiru 

W Strategii nie przewidziano działań, które skutkowałyby 

tego typu zagrożeniami  

H01 Zanieczyszczenie wód 

powierzchniowych  

(limnicznych, lądowych, 

morskich i słonawych 

W Strategii nie przewidziano działań, które skutkowałyby 

tego typu zagrożeniami  

D02.01.01 napowietrzne linie 

elektryczne i telefoniczne 

W Strategii nie przewidziano działań, które skutkowałyby 

tego typu zagrożeniami  

A04.03 zarzucenie pasterstwa, 

brak wypasu  

W Strategii nie przewidziano działań, które skutkowałyby 

tego typu zagrożeniami  

oznaczenie kodów według listy referencyjna zagrożeń, presji i działań Dyrekcji Generalnej ds. 

Środowiska, Europejska Agencja Środowiska (EEA), ostatnia aktualizacja: 12.04.2011 

W tabeli 17 dokonano analizy oddziaływania planowanych zamierzeń na 

obszary chronione znajdujące się na terenie miasta. 

 

Tab.17. Potencjalne oddziaływania celów i działań Strategii na obszary 

chronione położone na terenie miasta 

Obszar chroniony 

 

Cele operacyjne 

 

 

Oddziaływanie 

Natura 2000 PLB140004 „Dolina 

Środkowej Wisły” 

I.IV. Podniesienie walorów 

turystycznych miasta 

Umiarkowane lub 

słabe negatywne 

oddziaływania i 

skutki 
Obszar Chronionego Krajobrazu 

„Pradolina Wieprza” 

Brak celów Brak oddziaływań 

 

 W Strategii nie planuje się celów i działań oddziaływujących w znaczący na 

cele ochrony obszaru Natura 2000. 
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Zgodnie z rozporządzeniem Nr 38 Wojewody Lubelskiego z dnia 16 lutego 2006 

roku w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pradolina Wieprza” na jego 

obszarze  zakazuje się: 

1 zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenie ich nor i lęgowisk, innych 

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

połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną 

gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką; 

2 realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w 

rozumieniu art.51 ustawy z dnia 27kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z pózn. zm.); 

3 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; 

4 wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, 

w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu; 

5 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; 

6 dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona 

przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz 

racjonalna gospodarka wodna lub rybacka; 

7 likwidowanie naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-

błotnych; 

8 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. 

 

W Strategii nie planuje się działań, których realizacja obejmowałaby działania 

zakazane  w wyżej wymienionym rozporządzeniu. 

 

 

 VI.2.5. Wpływ Strategii na osiągnięcie celów RDW 

 

Spełnienie celów środowiskowych dla jednolitych części wód podziemnych i 

powierzchniowych przeprowadzono w dwóch etapach. W pierwszym dokonano 

identyfikacji celu ochrony wód, a w drugi dokonano identyfikacji oddziaływań na te 

cele.  

Wymagania  Ramowej Dyrektywy Wodnej zobowiązują Polskę do osiągnięcia 

dobrego stanu jednolitych części wód (JCWP) do końca 2015 r. W „Planie 

gospodarowania wodami w obszarze dorzecza Wisły” (MP z 2011 r., Nr 49, poz.549) 
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dokonano oceny stanu wód na obszarze miasta Dęblina, który przedstawiono w 

tabeli 18. 

 

Tab.18. Ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych na obszarze miasta 

Dęblin według „Planu gospodarowania wodami w obszarze dorzecza Wisły”(2011) 

Kod JCWP 
Nazwa 

JCWP 

Status części 

wód 

Ocena 

stanu 

Ocena ryzyka 

nieosiągnięcia 

celów 

środowiskowych 

Derogacja i jej 

uzasadnienie 

PLRW20001924999  Wieprz 

od 

Tyśmieni

cy do 

ujścia 

naturalna zły zagrożona 4 (7) – 1* 

Planowane inwestycje 

z zakresu ochrony 

przeciwpowodziowej - 

Zabezpieczenie 

erodowanego 

prawego brzegu 

Wieprza w km 43 w m. 

Blizocin w 2011r. 

PLRW2000212539 Wisła od 

Wieprza 

do Pilicy 

naturalna zły  zagrożona 4(4) -1; 4(7) -1* 

Derog. czas. - brak 

możl. techn.; 

planow.inwest. z 

zakr.ochr.przeciwpow.

- Rozbud.wału 

przeciwpow.Dęblin-

Stężyca-Piotrowice w 

2009-2013. oraz 

bud.wału wiślanego w 

Piotrkowicach i 

pompowni 

Maciejowice w latach 

2011-12; 

Zabezp.erod.brzegu 

Wisły m. Drachalic 

PLRW200017249929 Irenka naturalna zły niezagrożona  

źródło: Plan gospodarowania wodami w obszarze dorzecza Wisły,  2011 

 *4 (4) – 1 derogacja czasowa – brak możliwości technicznych. 

4 (7) – 1 mała modyfikacja – przekształcenie charakterystyk fizycznych 

 

Zagrożenie osiągnięcia celów środowiskowych dotyczy jednolitych części wód 

powierzchniowych Wisły i Wieprza. Mówiąc o derogacjach (zwanych również 

odstępstwami) należy pamiętać, że jest to element procesu planistycznego 

współtowarzyszący celom środowiskowym. Podobnie jak cele środowiskowe, 

derogacje zdefiniowane zostały w artykule 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW), 

natomiast w Polskim prawodawstwie – w ustawie Prawo wodne.  

Kluczowe działania związane z gospodarką wodną na terenie miasta a 

mogące negatywnie oddziaływać na środowisko leżą poza kompetencjami władz 

miasta. Należą do nich przedsięwzięcia przeciwpowodziowe w dolinie Wisły i 

Wieprza. Nie zostały one ujęte w Strategii. 

W „MasterPlanie dla obszaru dorzecza Wisły” (2014) zawarto szereg 

przedsięwzięć związanych gospodarką wodną, w tym budową/rozbudową wałów 

przeciwpowodziowych. Na terenie miasta Dęblin do MasterPlanu wpisane zostały: 

 rozbudowa wału rzeki Wisły w dolinie Stężyckiej w km 0+000 – 4+100 wraz z 

wałem poprzecznym (dolinowym) na długości 4,100 km, gm. Dęblin i Stężyca, 
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obiekt 5 – rozbudowa wału wiślanego km 0+110 do km 0+240 wraz z mobilnym 

systemem zabezpieczenia budynków MDK w Dęblinie (lista 1, poz.425), 

 rozbudowa wału wstecznego rzeki Wieprz w km 0+000 – 4+027 (od mostu 

drogowego nad rzeką Wieprz do m. Masów) tj. na długości 4,027 km wraz z 

rozbudową wału przeciwpowodziowego „miejskiego” rzeki Wisły w km 0+000 -

0+795 (od mostu drogowego nad rzeką Wieprz do mostu kolejowego w m. 

Dęblin) tj. na długości 0,795 km w dolinie Stężyckiej (lista1, poz.616) 

 

Zadania te zostały także ujęte w „Planie zagospodarowania przestrzennego 

województwa lubelskiego” (2015). Znajdują się na liście nr 1, czyli obejmują 

inwestycje, które nie wpływają negatywnie na osiągnięcie dobrego stanu wód lub 

nie pogorszają stanu wód.  

Występujące w obrębie miasta jednolite części wód podziemnych JCWPd 83 i 

JCWPd 84 są dobrej jakości i wymagają na ogół prostego uzdatniania. Wody 

podziemne oceniono  jako dobre zarówno pod względem ilościowym, jak i 

chemicznym - jcwpd niezagrożone osiągnięciem celów środowiskowych. 

Tym bardziej cele i działania przyjęte w Strategii nie będą uniemożliwiały 

spełnienie celów środowiskowych dla jednolitych wód podziemnych i 

powierzchniowych określonych w „Planie gospodarowania wodami w obszarze 

dorzecza Wisły” wynikające z Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz ustawy Prawo 

wodne. 

 

 VI.2.6. Wpływ Strategii na klimat 

 

Przyjęty przez Unię Europejską, w tym Polskę pakiet energetyczno-klimatyczny 

ma charakter inicjatywy regionalnej, której istotą jest szybkie podjęcie skutecznej 

walki ze zmianami klimatycznymi. Pakiet ten ma stanowić podstawę do radykalnych 

zmian w funkcjonowaniu sektora energii. Główne zmiany wynikające z przyjęcia 

pakietu dotyczą osiągnięcia do 2020 roku: 

 zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o 20% w porównaniu  z poziomem z 

roku 1990, 

 zwiększenie do 20% udziału energii odnawialnej w ogólnym zużyciu energii 

(dla Polski do 15%), 

 zwiększenie efektywności energetycznej o 20% do 2020 r. 

 

Realizacja powyższych celów wymaga podjęcia szeregu różnorodnych i 

szeroko zakrojonych działań, nie tylko bezpośrednio sprzyjających ograniczeniu emisji 

gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń, ale również tych, które wpływają na 

redukcję w sposób pośredni, sprzyjając zmniejszeniu zużycia paliw i energii. Dla 

miasta Dęblin sporządzono Plan gospodarki niskoemisyjnej na lata 2015 -2020. Celem 

dokumentu było przedstawienie działań i uwarunkowań służących redukcji emisji 

zanieczyszczeń powietrza ze szczególnym uwzględnieniem emisji pyłów i CO2. 

W Strategii nie przewidziano celów i działań, które w sposób bezpośredni 

wpływałyby na wzrost emisji gazów cieplarnianych, głównie dwutlenku węgla. W 
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„Planie gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Dęblin 2015 -2020” sformułowano cele i 

zadania mające ograniczyć emisję dwutlenku węgla poprzez: 

 

Cel szczegółowy 1. Ograniczenie emisji CO2 o 1359 Mg/rok i ograniczenie emisji 

pyłów o 0,873 Mg/rok poprzez zmniejszenie zużycia energii w budynkach i 

infrastrukturze o 13 432 GJ/rok oraz produkcja energii z OZE 6 899 GJ/rok, uzyskane w 

okresie 2015 – 2020, 

Działanie 1. Ograniczenie emisji pochodzącej z obiektów i infrastruktury Miasta 

Poddziałanie 1.1. Termomodernizacja obiektów publicznych 

Poddziałanie 1.2. Wymiana oświetlenia ulicznego w Mieście 

 

Cel szczegółowy 2. Ograniczenie emisji CO2 o 13 Mg/rok generowanej przez 

transport poprzez ograniczenie zużycia energii uzyskane w  okresie 2015 – 2020 

Działanie 2. Ograniczenie emisji z transportu. 

Poddziałanie 2.1. Budowa ścieżek rowerowych 

 

Cel szczegółowy 3. Ograniczenie emisji pyłów PM10 3,5 Mg/rok, PM2,5 3,3 Mg/rok i 

CO2 o 752 Mg/rok poprzez zmianę systemów zaopatrzenia budynków w energię 

elektryczną i cieplną, ograniczające zużycie energii o 6710 GJ/rok z równoczesną 

produkcją OZE 4557 GJ/rok uzyskane w okresie 2015-2020, 

Działanie 3. Wsparcie mieszkańców w działaniach ograniczających „niską emisję” 

Poddziałanie 3.1. Program dotacji dla osób fizycznych do montażu kolektorów 

słonecznych, 

Poddziałanie 3.2. Pilotażowy program dotacji dla osób fizycznych do montażu paneli 

fotowoltaicznych, 

Poddziałanie 3.3. Program dotacji dla osób fizycznych do wymiany pieców 

węglowych na węglowe V klasy, 

Poddziałanie 3.4. Program dotacji dla osób fizycznych do wymiany pieców 

węglowych na ogrzewanie gazowe.  

W Strategii nie przewiduje się działań powodujących utratę siedlisk 

zapewniających sekwestrację CO2. 

Skutki zmian klimatu, zwłaszcza nasilenie zjawisk ekstremalnych, szczególnie w 

ostatnich latach nasilają się. Wyniki badań naukowych wskazują, że zjawiska 

powodowane przez zmiany klimatu stanowią zagrożenie dla społecznego i 

gospodarczego rozwoju wielu krajów, w tym Polski. Wysiłki podejmowane na rzecz 

dostosowania się do skutków zmian klimatu powinny być podejmowane 

jednocześnie z działaniami ograniczającymi emisję gazów cieplarnianych11. Na 

poziomie krajowym działania te zostały one ujęte w „Strategicznym planie adaptacji 

dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z pespektywą do 

2030 r.” (2013). Przedstawione w SPA cele i kierunki działań w procesie adaptacji do 

zmian klimatu do roku 2020 są zgodne z celami i działaniami przyjętymi w Strategii. 

                                                 
11 Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z 

pespektywą do 2030 r.”, Ministerstwo Środowiska, 2013 r. 
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W Strategii nie przewiduje się działań mogących wpływać na zmiany 

klimatyczne, także z  względu na ich niewielką skalę. 

 

VI.3. Oddziaływania transgraniczne 

 Z uwagi na zakres projektowanych zadań inwestycyjnych mających charakter 

lokalny jak i przyjętych celów oraz odległość około 150 km od granicy polsko-

ukraińskiej wyklucza się możliwość powstawania oddziaływań o charakterze 

transgranicznym. 

 

VI.4. Oddziaływania skumulowane 

Oddziaływania skumulowane to oddziaływania występujące w połączeniu z 

innymi oddziaływaniami (w tym związanymi z obecnymi lub planowanymi 

działaniami stron trzecich), dotyczącymi tych samych zasobów i/lub przedmiotów 

oddziaływania, co projektowane.  Wielkość oddziaływań skumulowanych a w 

efekcie zmiany tym spowodowane w środowisku zależ od rodzaju, lokalizacji i 

sposobu eksploatacji przedsięwzięć inwestycyjnych. 

Oddziaływania skumulowane w przypadku projektu Strategii mogą wystąpić 

w ramach realizacji działań związanych z modernizacją dróg gminnych i 

powiatowych oraz rozbudową pozostałej infrastruktury służącej aktywizacji 

gospodarczej miasta. Skumulowane oddziaływania będą dotyczyły głównie fazy ich 

budowy czy modernizacji. 

 

VI.5. Rozwiązania alternatywne  

Projekt Strategii był przedmiotem licznych dyskusji i konsultacji. Rozwiązania 

alternatywne poszczególnych planowanych działań i inwestycji były rozpatrywane 

na etapie tworzenia Strategii. Duży poziom ogólności planowania strategicznego i 

ramy czasowe sprawiają, że rozwiązania alternatywnych możliwe będą także na 

etapie rozwiązań projektowych i mogą one obejmować: 

 lokalizację przedsięwzięcia, 

 rozwiązania technologiczne lub konstrukcyjne, 

 przebieg szlaków (w przypadku inwestycji liniowych), 

 różne skale i rozmiary inwestycji, 

 harmonogramy lub organizacje prac budowlanych, 

 metody budowy, 

 sposoby likwidacji przedsięwzięcia, 

 alternatywne procesy. 

W Strategii trudno będzie o rozwiązania alternatywne w kwestii lokalizacji 

poszczególnych zadań. Duże możliwości istnieją w wyborze najlepszego pod 

względem oddziaływania na środowisko wariantu technologicznego.  
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VI.6 Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub 

kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w tym na 

obszar Natura 2000 

Strategia nie zawiera celów i zadań, które stanowiłyby w sposób oczywisty 

zagrożenie dla środowiska, a w szczególności obszarów chronionych, w tym Natura 

2000. Realizacja niektórych działań może wiązać się z ingerencją w różne elementy 

środowiska.  

Strategia nie zwiera żadnych działań lub rozwiązań alternatywnych 

kompensujących negatywne oddziaływanie na środowisko zamierzonych celów i 

zadań, z uwagi na konkretność zamierzeń inwestycyjnych. Zarówno przyjęte cele jak  

i zamierzenia inwestycyjne nie będą powodować znaczących negatywnych 

oddziaływań na środowisko, dlatego tez nie zachodzi potrzeba konieczności 

kompensacji  przyrodniczej skutków tych zamierzeń. Co więcej, większość 

planowanych zadań ma zdecydowanie oddziaływania pozytywne na środowisko 

przyrodnicze, życie ludzi oraz zachowanie cennych obiektów dziedzictwa 

narodowego. 

Według ustawy o ochronie przyrody (art.33) zabrania się podejmowania 

działań mogących, osobno lub w połączeniu z innymi działaniami, znacząco 

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

szczególności: 

a) pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, 

dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, lub  

b) wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony 

obszar Natura 2000, lub 

c) pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi 

obszarami. 

Zasadniczym celem ochrony na obszarach Natura 2000 jest utrzymanie tzw. 

korzystnego statusu ochronnego gatunków i siedlisk, dla ochrony których powołano 

dany teren. W odniesieniu do siedlisk, korzystny status ochronny (zwany też 

„właściwym stanem ochrony” ) oznacza sytuację, w której spełnione są jednocześnie 

trzy warunki: 

 naturalny zasięg lub powierzchnia nie zmniejsza się w sposób ciągły, 

 zachowane są specyficzne struktury i funkcje, 

 typowe dla siedliska gatunki mają korzystny status ochronny. 

 

W przypadku gatunków, korzystny status ochronny określa sytuację, gdy: 

 liczebność lokalnej populacji gatunku nie zmniejsza się w sposób ciągły, 

 zasięg występowania lokalnej populacji gatunku nie zmniejsza się w sposób 

ciągły, 

 istnieje dostatecznie duża powierzchnia siedlisk niezbędnych dla 

występowania gatunku. 
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Integralność obszaru Natura 2000 to spójność czynników strukturalnych i 

funkcjonalnych warunkujących zrównoważone trwanie populacji gatunków i siedlisk 

przyrodniczych, dla ochrony których zaprojektowano lub wyznaczono obszar Natura 

2000. (Ustawa o ochronie przyrody Dz. U. Nr 92, poz. 880, z późn. zm). 

Skuteczna ochrona korzystnego statusu ochronnego siedlisk i gatunków nie 

jest możliwa bez zachowania kluczowych struktur i procesów, warunkujących 

funkcjonowanie lokalnych ekosystemów.  Dla ochrony obszarów Natura 2000 

położonych w dolinach dużych nizinnych rzek, zachowanie integralności miejsca 

wymaga także utrzymania między innymi: 

 pierwotnego reżimu przepływów obejmującego w szczególności wiosenne 

zalewy nadrzecznych łąk i pastwisk, 

 zachowania naturalnej, urozmaiconej rzeźby terenu, 

 utrzymania ekstensywnego wypasu bydła lub ekstensywnego 

gospodarowania łąkarskiego na użytkach zielonych, 

 zachowania naturalnych procesów kształtowania koryta rzecznego. 

 

VI.7. Wskaźniki realizacji Strategii 

 

Monitoring stanowi bardzo ważną część procesu wdrażania Strategii, bowiem 

warunkuje efektywne zarządzanie procesem wdrażania Strategii oraz pozwala 

ocenić skuteczność realizacji wytyczonych w dokumencie celów. Systematyczna 

obserwacja zmian zachodzących w ramach poszczególnych celów działań daje 

ponadto możliwość ewaluacji założeń dokumentu, wyniki której mogą stanowić 

podstawę do jego aktualizacji. 

Podstawowym celem monitoringu jest uzyskanie mierzalnych wyników 

progresji osiągnięcia celów Strategii. W tabeli 19 przedstawiono listę 23 wskaźników, 

które można wykorzystać do badania  postępów w realizacji Strategii odnoszących 

się do zagadnień związanych z ochroną środowiska i przyrody. Listę tą można 

uaktualniać, wzbogacając w razie potrzeby o nowe mierniki. 

 

Tab. 19. Wskaźniki efektywności wdrażania Strategii 

Lp. Opis wskaźnika Jednostka 
Oczekiwany trend 

wskaźnika 

III.2. Poprawa jakości sieci infrastruktury drogowej 

1. Długość zmodernizowanych dróg m + 

2. Długość ścieżek rowerowych m + 

III.3. Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta 

3. Zużycie wody na 1 mieszkańca/rok m
3
 - 

4. Ludność korzystająca z sieci wodociągowej % + 

5. Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej % + 

6. Ilość ścieków powstających i oczyszczonych dam
3
 -/+ 

7. Stopień redukcji związków azotu na oczyszczalni % + 

8. 
Stopień redukcji związków fosforu na 
oczyszczalni 

% + 

III.4. Rozwój odnawialnych źródeł energii i technologii służących podniesieniu efektywności 
energetycznej 

9. Liczba i powierzchnia obiektów użyteczności szt./ m
2 

+ 
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publicznej poddanej termomodernizacji 

10. Liczba wymienionych źródeł światła ulicznego szt. + 

11. Zużycie energii przez oświetlenie uliczne MWh - 

12. Powierzchnia paneli fotowoltaicznych 
zainstalowanych na budynkach 

m
2
 + 

13. Powierzchnia kolektorów słonecznych 
zainstalowanych na budynkach 

m
2
 + 

14. Liczba wykonanych audytów energetycznych szt. + 

15. Ilość energii uzyskanej z odnawialnych źródeł 
energii  

MWh + 

16. Liczba wymienionych źródeł ciepła szt. + 

III.5 Poprawa stanu urządzonej zieleni publicznej oraz ochrona cennych walorów przyrodniczych i 
krajobrazowych. 

17 Powierzchnia rewitalizowanej zieleni miejskiej m
2
 + 

18 Obszar urządzonych terenów zielonych m
2
 + 

19. Obszar/liczba nowych form ochrony przyrody ha/szt. + 

III.6.Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców gminy 

20. Liczba akcji rozwijających świadomość 
ekologiczną 

szt. + 

 III.7. 7 Uporządkowanie gospodarki odpadami 

21. Ilość zebranych odpadów komunalnych 
przeznaczonych do składowania 

Mg - 

22. Poziom recyklingu (papier, metale, tworzywa 
sztuczne, szkło) 

% + 

23. Ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest  Mg + 

 

VII. Wnioski i rekomendacje  

 

1. Strategia Rozwoju Miasta Dęblin na lata 2016-2020 z perspektywą do 2030r. 

uwzględnia aspekty ochrony  środowiska oraz ideę zrównoważonego rozwoju. Jest 

zgodna z dokumentami strategicznymi szczebla krajowego, wojewódzkiego i 

powiatowego oraz z dyrektywami unijnymi. 

2. Przyjęte w niej rozwiązania mają na celu zapobieganie negatywnym 

przyrodniczo oddziaływaniom na środowisko, a także zapobiegają powstawaniu 

konfliktów i zagrożeń. Realizacja Strategii będzie cechowała się zdecydowaną 

przewagą oddziaływań pozytywnych nad negatywnymi. Najistotniejsze działania 

zmierzające bezpośrednio do poprawy stanu środowiska przyrodniczego 

zgrupowane są w celu strategicznym III – „Zrównoważony rozwój przestrzenny, 

instytucjonalny, nowoczesna infrastruktura”. Trzy cele operacyjne odnoszą się do 

działań związanych bezpośrednio z ochroną środowiska i przyrody oraz 

kształtowaniem świadomości ekologicznej: 

 Cel III.5. Poprawa stanu urządzonej zieleni publicznej oraz ochrona cennych 

walorów przyrodniczych i krajobrazowych – poprzez działania m.in.: ochronę 

obszarów cennych przyrodniczo, rewitalizację i urządzanie obszarów zieleni 

miejskiej; 

 Cel III.6. Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców gminy 

– poprzez działania m.in.: promocje zachowań proekologicznych, 

organizację akcji rozwijających świadomość ekologiczną: 
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 Cel operacyjny III.7. Uporządkowanie gospodarki odpadami – poprzez 

działania m.in.: prowadzenie przez gminę zorganizowanego odbioru śmieci, 

szersze wprowadzanie segregacji odpadów komunalnych, wymianę pokryć 

dachowych z azbestu. 

Cel operacyjny III.4. Rozwój odnawialnych źródeł energii i technologii 

służących podniesieniu efektywności energetycznej wpływa na ograniczenie zużycia 

paliw i energii i zmniejszenie emisji CO2 poprzez działania m.in.: termomodernizację 

budynków, wymianę oświetlenia ulicznego, poprawę efektywności energetycznej. 

3. W projekcie Strategii zawarto kilka działań, które mogą negatywnie 

wpływać na środowisko, ale nie będą to oddziaływania znaczące. Do zadań tych 

należą m.in: 

 Cel I.II. Budowa i rozbudowa infrastruktury służącej aktywizacji gospodarczej, 

 Cel I.4. Podniesienie walorów turystycznych miasta poprzez rozbudowę i 

adaptację ośrodka sportowo – rekreacyjnego nad Wisłą, 

 Cel III.2. Poprawa jakości sieci i infrastruktury drogowej, 

 Cel III.3. Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie miasta 

4. Cele i działania ujęte w Strategii nie wpłyną na podmiot ochrony obszaru 

Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pradolina 

Wieprza”. Nie będzie też negatywnie oddziaływać na klimat oraz cele środowiskowe 

dla jednolitych części wód podziemnych i powierzchniowych określonych w „Planie 

gospodarowania wodami w obszarze dorzecza Wisły” (2011). 

5. W celu wyeliminowania lub ograniczenia sytuacji konfliktowych oraz 

ograniczenia potencjalnych niekorzystnych oddziaływań na środowisko należy 

planować i projektować inwestycje zgodnie z wymogami ładu przestrzennego i 

zrównoważonego rozwoju oraz odpowiednimi wymaganiami ustawowymi.  

6. Szczególną uwagę należy zwrócić na sposób realizacji zadań, które nie 

wymagają uzyskania specjalnych decyzji administracyjnych. 

7. Realizacja Strategii nie będzie generowała transgranicznych oddziaływań 

na środowisko. 

  

 

VIII. Streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym 

 

Prognoza oddziaływania na środowisko została sporządzona do projektu  

„Strategii Rozwoju Miasta Dęblin na lata 2016-2020 z perspektywą do 2030 roku”. 

Dokument ten ma zastąpić obowiązującą dotychczas „Strategię Rozwoju Lokalnego 

Miasta Dęblin na lata 2008-2015” przyjętą uchwałą Nr XXV/163/2008 Rady Miasta 

Dęblin z dnia 22 kwietnia 2008r. 

Podstawę formalno-prawną sporządzenia prognozy stanowi ustawa z dnia 3 

października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz.U. z 2013 r., poz.1235 z późn. zm).  

Najistotniejszą kwestią do rozstrzygnięcia w analizach prowadzonych w 

prognozie oddziaływania na środowisko jest identyfikacja i ocena znaczących 

oddziaływań. Należy podkreślić, że przy określaniu potencjalnego oddziaływania 
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projektu ustaleń Strategii na środowisko kierowano się zasadą ostrożności 

(przezorności). Zastosowanie takiego podejścia skutkuje tym, iż niektóre potencjalne 

oddziaływania mogą być nieco wyolbrzymione. Wynika to z niepewności co do skali 

oraz rodzaju zadań, które będą realizowane na podstawie przyjętego dokumentu, a 

w konsekwencji ich wpływu na środowisko. Ponadto założono, iż wstępna wersja 

prognozy poddana zostanie konsultacjom społecznym, a następnie, w miarę 

potrzeb, będzie zweryfikowana (poprawiona i uzupełniona).  

W Strategii wyznaczone zostały trzy cele strategiczne (obszary priorytetowe), 

które będą miały największy wpływ na realizację celu generalnego. Wyznaczony cel 

generalny możliwy jest do osiągnięcia poprzez realizację niżej wymienionych celów 

strategicznych. 

Zgodność opracowania z dokumentami strategicznymi wyższych szczebli – 

Strategią Rozwoju Kraju oraz Strategią Rozwoju Województwa Lubelskiego została 

szczegółowo przedstawiona w  Strategii w rozdziale IX, gdzie przedstawiono także 

porównanie celów i zadań. 

Brak realizacji Strategii może potęgować niekorzystne tendencje w środowisku 

m.in.: 

 wiele budynków w mieście nie ma wykonanej termomodernizacji, 

wykorzystuje przestarzałe i energochłonne urządzenia, przez co wpływa 

na „niską emisję”. Brak jest instalacji OZE. Głównym źródłem ogrzewania 

jest węgiel (ponad 50% produkowanej energii)12.Prawdopodobne 

utrzymanie wysokich stężeń pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu 

atmosferycznym będące wynikiem tzw. „niskiej emisji” (cel III.4. Rozwój 

odnawialnych źródeł energii i technologii służących podniesienie 

efektywności energetycznej), 

 zwiększona lub pozostająca na niezmienionym poziomie emisję gazów 

cieplarnianych i zwiększone zużycie surowców energetycznych (cel I.4. 

Ochrona środowiska i dziedzictwa kulturowego), 

 zagrożenie niespełnienia celów środowiskowych dla jednolitych części 

wód podziemnych i powierzchniowych określonych w „Planie 

gospodarowania wodami w obszarze dorzecza Wisły” ze względu na 

niepełną sanitację miasta oraz zanieczyszczenia ze źródeł wtórnych (cel. 

III.3. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta),  

 zbyt małą poprawę stanu zieleni miejskiej (cel III.5. Poprawa stanu 

urządzonej zieleni publicznej oraz ochrona cennych walorów 

przyrodniczych  

i krajobrazowych), 

 niepełną  edukacje ekologiczną co w pośredni sposób przyczynia się do 

poprawy stanu środowiska i jakości życia mieszkańców (cel III.6. 

Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców miasta), 

 pogorszenie walorów krajobrazowych i przestrzennych (cel III.5. Poprawa 

stanu urządzonej zieleni publicznej oraz ochrona cennych walorów 

przyrodniczych i krajobrazowych), 

                                                 
12 Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Dęblin, Dęblin, 2015 r. 
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 niespełnienie celów gospodarki odpadami komunalnymi, zbyt duża ilość 

unieszkodliwiania poprzez składowanie, nieosiąganie zakładanego 

poziomu odzysku (cel III.7. Uporządkowanie gospodarki odpadami), 

 możliwości obniżenia emisji hałasu, szczególnie drogowego poprzez 

modernizacje istniejących lecz znajdujących się w złym stanie 

technicznym dróg (cel III.2. Poprawa jakości sieci infrastruktury 

drogowej). 

 

Dęblin ze względu na swoje położenia i zróżnicowanie siedlisk cechuje 

różnorodność biosfery. Na terenie miasta znajduje się obszar Natura 2000 „Dolina 

Środkowej Wisły”, obszar chronionego krajobrazu: „Pradolina Wieprza”, 2 pomniki 

przyrody oraz  jeden użytek ekologiczny. Ważnym elementem przyrodniczym jest 

także dolina Wisły będąca korytarzem ekologicznym o randze europejskiej.  

Analizy kategorii i źródeł oddziaływań poszczególnych celów i działań 

wykonano w macierzy kategorii oddziaływania na środowisko projektu. Macierz ta 

pełni głównie funkcję identyfikacyjną możliwych problemów i atutów związanych z 

realizacją projektu Strategii Pola potencjalnych konfliktów zostały poddane analizie 

w dalszej części prognozy i zestawione w formie tabelaryczne 

W projekcie Strategii przeważają pozytywne aspekty (przyrodnicze, społeczne 

i ekonomiczne) związane z jego realizacją. Najistotniejsze działania zmierzające 

bezpośrednio do poprawy stanu środowiska przyrodniczego zgrupowane są w celu 

strategicznym III – „Zrównoważony rozwój przestrzenny, instytucjonalny, nowoczesna 

infrastruktura”. Trzy cele operacyjne odnoszą się do działań związanych 

bezpośrednio z ochroną środowiska i przyrody oraz kształtowaniem świadomości 

ekologicznej: 

 Cel III.5. Poprawa stanu urządzonej zieleni publicznej oraz ochrona cennych 

walorów przyrodniczych i krajobrazowych – poprzez działania m.in.: ochronę 

obszarów cennych przyrodniczo, rewitalizację i urządzanie obszarów zieleni 

miejskiej; 

 Cel III.6. Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców gminy 

– poprzez działania m.in.: promocje zachowań proekologicznych, 

organizację akcji rozwijających świadomość ekologiczną: 

 Cel operacyjny III.7. Uporządkowanie gospodarki odpadami – poprzez 

działania m.in.: prowadzenie przez gminę zorganizowanego odbioru śmieci, 

szersze wprowadzanie segregacji odpadów komunalnych, wymianę pokryć 

dachowych z azbestu. 

Cel operacyjny III.4. Rozwój odnawialnych źródeł energii i technologii 

służących podniesieniu efektywności energetycznej wpływa na ograniczenie zużycia 

paliw i energii i zmniejszenie emisji CO2 poprzez działania m.in.: termomodernizację 

budynków, wymianę oświetlenia ulicznego, poprawę efektywności energetycznej. 

Potencjalne oddziaływania negatywne na środowisko przyrodnicze będą 

koncentrowały się głównie w ramach rozwoju infrastruktury drogowej i wodno – 

kanalizacyjnej, pracami związanymi z przygotowaniem uzbrojonych stref pod 

inwestycje czy modernizacją oczyszczalni ścieków. 
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Generalnie najistotniejsze potencjalne sytuacje konfliktowe związane są z 

trwałymi przekształceniami terenu na cele budowlane, komunikacyjne i turystyczno-

rekreacyjne. Zazwyczaj inwestycje tego typu mają trwały i nieodwracalny charakter 

a ich wpływ ujawnia się z jednej strony natychmiastowo (w fazie budowy – zmiany 

użytkowania i funkcji terenu, krajobrazu), z drugiej zaś w sposób długotrwały 

(funkcjonowanie – zmiany struktury ekologicznej). W tym kontekście szczególną 

uwagę należy zwrócić na działanie realizowane na obszarze Natura 2000. 

Odpowiednie planowanie, projektowanie techniczne oraz realizacja zadań 

budowlanych może wyeliminować znaczące negatywne skutki. Należy podkreślić, 

że charakter oddziaływań negatywnych jest ściśle związany z wielkością zadania 

inwestycyjnego (powierzchnia zajmowanego terenu), jego parametrami (inwestycja 

punktowa lub liniowa, zapotrzebowanie na energię, wodę i surowce; wielkość emisji 

substancji i energii) oraz lokalizacją. Z tych względów dla projektów inwestycyjnych 

mogących znacząco negatywnie wpływać na obszary cenne i wrażliwe 

ekologicznie należy formalnie rozważyć konieczność przeprowadzenia 

postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Możliwy on będzie na 

etapie skonkretyzowania działania w ewentualnym raporcie oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko. 

W projekcie Strategii zawarto kilka działań, które mogą negatywnie wpływać 

na środowisko, ale nie będą to oddziaływania znaczące. Do zadań tych należą m.in: 

 Cel I.II. Budowa i rozbudowa infrastruktury służącej aktywizacji gospodarczej, 

 Cel I.4. Podniesienie walorów turystycznych miasta poprzez rozbudowę i 

adaptację ośrodka sportowo – rekreacyjnego nad Wisłą, 

 Cel III.2. Poprawa jakości sieci i infrastruktury drogowej, 

 Cel III.3. Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie miasta 

 

Cele i działania ujęte w Strategii nie wpłyną na podmiot ochrony obszaru 

Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu 

„Pradolina Wieprza”. Nie będzie też negatywnie oddziaływać na klimat oraz cele 

środowiskowe dla jednolitych części wód podziemnych i powierzchniowych 

określonych w „Planie gospodarowania wodami w obszarze dorzecza Wisły” (2011). 

W celu wyeliminowania lub ograniczenia sytuacji konfliktowych oraz 

ograniczenia potencjalnych niekorzystnych oddziaływań na środowisko należy 

planować i projektować inwestycje zgodnie z wymogami ładu przestrzennego i 

zrównoważonego rozwoju oraz odpowiednimi wymaganiami ustawowymi.  

Szczególną uwagę należy zwrócić na sposób realizacji zadań, które nie 

wymagają uzyskania specjalnych decyzji administracyjnych. 

Realizacja Strategii nie będzie generowała transgranicznych oddziaływań na 

środowisko. 
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