PROGRAM OCHRONY
ŚRODOWISKA
DLA MIASTA KRASNYSTAW
na lata 2014 - 2017
z perspektywą do roku 2021

Meritum Competence
ul. Syta 135, 02-987 Warszawa
NIP 5262737394
szkolenia@meritumnet.pl, azbest@meritumnet.pl, audyt@meritumnet.pl
www.szkolenia.meritumnet.pl

2

Program opracowany na zlecenie Miasta Krasnystaw
przez firmę Meritum Competence Krzysztof Pietrzak
Skład zespołu:





Krzysztof Pietrzak
Krzysztof Łozak
Ewa Żukowska
Piotr Grędziński

Warszawa, luty 2014

Meritum Competence
ul. Syta 135, 02-987 Warszawa
NIP 5262737394
szkolenia@meritumnet.pl, azbest@meritumnet.pl, audyt@meritumnet.pl
www.szkolenia.meritumnet.pl

3

Meritum Competence
ul. Syta 135, 02-987 Warszawa
NIP 5262737394
szkolenia@meritumnet.pl, azbest@meritumnet.pl, audyt@meritumnet.pl
www.szkolenia.meritumnet.pl

4

Spis treści
1.

WSTĘP ............................................................................................................................... 7

2.

CHARAKTERYSTYKA OBSZARU MIASTA KRASNYSTAW ................................... 8

2.1.

Położenie geograficzne i powierzchnia terenu ................................................................ 8

2.2.

Ukształtowanie powierzchni terenu, geomorfologia ....................................................... 9

2.3.

Klimat ............................................................................................................................ 10

2.4.

Gospodarka.................................................................................................................... 11

2.4.1.

Rolnictwo ............................................................................................................... 11

2.4.2.

Turystyka ............................................................................................................... 13

2.4.3.

Przemysł ................................................................................................................. 13

OCENA AKTUALNEGO STANU ŚRODOWISKA MIASTA KRASNYSTAW ......... 14

3.
3.1.

Zasoby wodne ............................................................................................................... 14

3.1.1.

Wody powierzchniowe .......................................................................................... 18

3.1.2.

Wody podziemne ................................................................................................... 24

3.2.

Powietrze atmosferyczne............................................................................................... 32

3.3.

Powierzchnia ziemi ....................................................................................................... 41

3.4.

Hałas .............................................................................................................................. 48

3.5.

Pole elektromagnetyczne............................................................................................... 58

3.6.

Walory przyrodnicze i krajobrazowe ............................................................................ 61

3.6.1.

Lasy i łowiectwo .................................................................................................... 61

3.6.2.

Formy ochrony przyrody ....................................................................................... 62

3.7.

Infrastruktura techniczna ............................................................................................... 66

3.7.1.

Energetyka ............................................................................................................. 66

3.7.1.1.

Ciepłownictwo ................................................................................................... 66

3.7.1.2.

Gazownictwo ...................................................................................................... 67

3.7.1.3.

Elektroenergetyka............................................................................................... 68

3.7.2.

Gospodarka wodno – ściekowa ............................................................................. 71

3.7.3.

Gospodarka odpadami ........................................................................................... 74

4. SYNTETYCZNE ZESTAWIENIE CELÓW I ZADAŃ DO REALIZACJI ZE
SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ WŁASNYCH ........................................ 80
4.1.

Cele i zadania inwestycyjne własne .......................................................................... 81
Meritum Competence
ul. Syta 135, 02-987 Warszawa
NIP 5262737394
szkolenia@meritumnet.pl, azbest@meritumnet.pl, audyt@meritumnet.pl
www.szkolenia.meritumnet.pl

5

4.2.

Cele i zadania nieinwestycyjne własne ..................................................................... 84

4.3.

Cele i zadania inwestycyjne koordynowane .............................................................. 92

4.4.

Cele i zadania nieinwestycyjne koordynowane ......................................................... 95

5. MONITORING WDRAŻANIA PROGRAMU ZE SZCZEGÓLNYM
UWZGLĘDNIENIEM WSKAŹNIKÓW MONITORINGU................................................... 97
6.

LITERATURA ............................................................................................................... 100

7.

ZAŁĄCZNIKI ................................................................................................................ 103

Załącznik 1. Wzór raportu z monitoringu Programu Ochrony Środowiska .......................... 103
Załącznik 2. Lista zabytków nieruchomych Miasta Krasnystaw .......................................... 105
Załącznik 3. Mapa Miasta Krasnystaw .................................................................................. 107

Meritum Competence
ul. Syta 135, 02-987 Warszawa
NIP 5262737394
szkolenia@meritumnet.pl, azbest@meritumnet.pl, audyt@meritumnet.pl
www.szkolenia.meritumnet.pl

6

1.WSTĘP
Niniejszy dokument stanowi aktualizację Programu ochrony środowiska dla Miasta
Krasnystaw z 2006 roku. Program Ochrony Środowiska dla Miasta Krasnystaw jest
podstawowym dokumentem koordynującym działania na rzecz ochrony środowiska na terenie
miasta. Zawiera cele i zadania, które powinno realizować miasto jak i inne podmioty w celu
ochrony środowiska w granicach administracyjnych miasta.
Program Ochrony Środowiska dla Miasta Krasnystaw na lata 2014 - 2017
z perspektywą do roku 2021 jest sporządzony zgodnie z dokumentem "Wytyczne
sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym" wydanym
przez Ministerstwo Środowiska w 2002 roku.
Program podsumowuje stan środowiska miasta oraz zawiera zestawienie jego słabych
i mocnych stron (analiza SWOT).
Dzięki kompleksowemu ujęciu stanu środowiska na ternie miasta możliwe stało się
zdefiniowanie na tej podstawie celów środowiskowych do jakich powinno się dążyć kierując
dobrem środowiska. Cele środowiskowe zostaną osiągnięte, jeżeli realizowane będą
konkretne zadania, które zostały szczegółowo wylistowane w niniejszym dokumencie,
w podziale na zadania własne, koordynowane oraz w zależności od typu zadań, na
inwestycyjne i nieinwestycyjne.
Realizacja ww. zadań powinna doprowadzić do realizacji celów środowiskowych,
a co za tym idzie do polepszenia stanu środowiska w obrębie miasta.
Należy jednocześnie dodać, że realizacja zadań powinna być również monitorowana,
co zostało w sposób szczegółowy opisane w niniejszym dokumencie.
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2. CHARAKTERYSTYKA OBSZARU MIASTA KRASNYSTAW
2.1.

Położenie geograficzne i powierzchnia terenu

Miasto Krasnystaw położone jest w centralnej części powiatu krasnostawskiego,
w środkowej części województwa lubelskiego.
Oprócz miasta Krasnystaw, w skład powiatu krasnostawskiego wchodzi 9 gmin
wiejskich:
 Fajsławice,
 Gorzków,
 Izbica,
 Krasnystaw,
 Kraśniczyn,
 Łopiennik Górny,
 Rudnik,
 Siennica Różana
 Żółkiewka.
Miasto Krasnystaw otacza teren gminy Krasnystaw, która jest odrębną jednostką
samorządu terytorialnego oraz graniczy od wschodu z gminą Siennica Różana. Mapa Miasta
Krasnystaw została przedstawiona w załączniku 3.
W granicach miasta znajdują się dwa obszary funkcjonalne:
 Obszar funkcjonalny „Krasnystaw Plus”
 Obszar funkcjonalny „Szlak Jana III Sobieskiego”
W strukturze organizacyjnej miasta znajduje się siedem sołectw, zostały one
przedstawione w tabeli 2.1.
Tabela 2.1. Spis sołectw wchodzących w
www.krasnystaw.pl stan na dzień 18.02.2014 r.)

skład

Miasta

Lp.

Miejscowość

1.

Przedmieście Zastawie

2.

Kolonia Krakowskie
Przedmieście

3.

Krakowskie Przedmieście

4.

Przedmieście Lubańki

5.

Przedmieście Zakręcie

6.

Kolonia Góry

7.

Przedmieście Góry

Krasnystaw
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(Źródło:

Od 1999 r. miasto stało się siedzibą samorządowych władz powiatowych. Miasto
oddalone jest od:
 Lublina o 55 km,
 Chełma o 31 km,
 Zamościa o 30 km,
 przejścia granicznego w Dorohusku o 60 km.
Miasto zajmuje obszar o powierzchni 42 km2 (4 207 ha) i stanowi 4 % powiatu
krasnostawskiego.
Tabela 2.2. Powierzchnia powiatu krasnostawskiego i Miasta Krasnystaw
(http://www.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_lubelskie/portrety_powiatow/powiat_krasno
stawski.pdf)
Jednostka terytorialna powierzchnia ogółem [km2]
Powiat krasnostawski
Miasto Krasnystaw

2.2.

1031
42

Ukształtowanie powierzchni terenu, geomorfologia

Według Jerzego Kondrackiego (Geografia regionalna Polski, wyd. PWN, Warszawa
2013),
Miasto
Krasnystaw
położone
jest
pod
względem
geograficznym
na obszarze prowincji Wyżyn Polskich, w podprowincji Wyżyny Lubelsko-Lwowskiej - niecki
podniesionej przez metakarpackie ruchy tektoniczne na wysokość 200 – 400 m n.p.m.,
zbudowanej z warstw kredowych. Wyżyna jest pochylona ku północy
i rozczłonkowana erozyjnie na łagodne garby. Skały są zróżnicowane - występują tam
odporne opoki i gezy oraz mało odporne margle. Cechą charakterystyczną wyżyny jest
występowanie miąższych płatów lessu.
Miasto Krasnystaw leży na terenie trzech mezoregionów – Obniżenie Dorohuskie
(centralna część miasta), Działy Grabowieckie oraz Wyniosłość Giełczewska. (Centralna
Baza Danych Geologicznych, http://bazagis.pgi.gov.pl/website/cbdg/viewer.htm).
Na podstawie Centralnej Bazy Danych Geologicznych, na terenie Krasnegostawu
wyróżnia się następujące podłoża geologiczne:
 Wapienie, kreda pisząca z krzemieniami, opoki, margle, wkładki piaskowców
i gezy
 Lessy
 Piaski, żwiry i mułki rzeczne
 Piaski, żwiry, mady rzeczne oraz torfy i namuły
 Lessy piaszczyste i pyły lessopodobne.
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2.3.

Klimat

Miasto Krasnystaw jest położone w dwóch dzielnicach klimatycznych: dzielnicy
lubelskiej i dzielnicy chełmskiej (źródło: Geografia fizyczna Polski, Andrzej Richling,
Katarzyna Ostaszewska, PWN, Warszawa 2005; za: Gumiński, 1948, zmodyfikowana:
Kondracki, 1967). Granica pomiędzy tymi dzielnicami przebiega częściowo wzdłuż linii rzeki
Wieprz. Część leżąca na zachód od rzeki należy do dzielnicy lubelskiej, natomiast część
leżąca na wschód od rzeki należy do dzielnicy chełmskiej. W związku z tym miasto
Krasnystaw należy do obu dzielnic jednocześnie.
Dzielnica lubelska obejmuje obszar Wyżyny Lubelskiej pomiędzy Wisłą
a Wieprzem. Jest chłodniejsza od leżącej sąsiednio (na zachód) dzielnicy radomskiej
i cieplejsza od dzielnicy chełmskiej, leżącej na wschód od niej. Różnice te utrzymują się
zarówno latem jak i zimą. Termiczne lato trwa około 80 dni od początku czerwca
do końca sierpnia. Zima trwa około 90 dni od początku grudnia do początku marca. Okres
wegetacyjny wynosi 210 dni. Opady atmosferyczne wynoszą od 550 do 600 mm w skali roku
i zmieniają się w zależności od rzeźby terenu. Pokrywa śnieżna utrzymuje się przez ponad 80
dni.
Dzielnica chełmska znajduje się we wschodniej części Wyżyny Lubelskiej,
na południe sięgając do Roztocza. Dzielnica chełmska jest chłodniejsza od lubelskiej,
ale długość okresu wegetacyjnego jest zbliżona. Roczne sumy opadów atmosferycznych
wynoszą 580 mm. Pokrywa śnieżna zalega przez ponad 80 dni w roku.
Tabela 2.3. przedstawia zestawienie danych meteorologicznych, odpowiadających
obszarowo miastu Krasnystaw.
Tabela 2.3. Dane meteorologiczne miasta Krasnystaw.*
Dane**
Ciśnienie atmosferyczne na poziomie morza
Prędkości średnie 10-minutowe (na
Wiatr
wysokości 10 m n.p.g. w terenie otwartym
i klasie szorstkości 0-1)
Usłonecznienie
Średnia roczna suma godzin słonecznych
Temperatura
Średnia roczna
powietrza
Średnia miesięczna na miesiąc styczeń
Średnia miesięczna na miesiąc lipiec
Liczba dni z
Przymrozki (T min < 0°C)
określoną temperaturą Dni mroźne (T max < 0°C)
powietrza
Dni gorące (T max > 25°C)
Średnia roczna wilgotność względna powietrza
Klimatyczny bilans wodny (opad – parowanie)***
Zachmurzenie
Średnie roczne w skali 0-8 (przy założeniu, że
0 oznacza pogodnie, 8 pochmurnie)
Liczba dni pogodnych (zachmurzenie <= 2)

Wartość
1017
4

Jednostka
hPa
m/s

1700
7
-5
17
10
50
30
82
0
5

h
°C
°C
°C
Dni
Dni
Dni
%
mm
-

50

Dni
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Dane**
Wartość
Jednostka
Liczba dni pochmurnych (zachmurzenie >= 7
160
Dni
Opady
Wysokość średnich rocznych opadów
550
mm
atmosferyczne
atmosferycznych
Pokrywa śnieżna
Średnia liczba dni w sezonie
80
Dni
Zjawiska
Średnia roczna liczba dni z burzą
30
Dni
atmosferyczne
Średnia roczna liczba dni z gradem
4
Dni
Średnia roczna liczba dni z mgłą
50
Dni
Średnia roczna liczba dni z opadem śniegu
60
Dni
Średnia roczna liczba dni z gołoledzią
4
Dni
* Źródło: Atlas klimatu Polski pod redakcją Haliny Lorenc, Instytut Meteorologii
i Gospodarki Wodnej, Warszawa 2005.
** Wszystkie dane w tabeli podane zostały z przybliżeniem ze względu na dużą skalę map
klimatycznych.
***Źródło: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Poznań 2008 (opracowanie IMGW).
Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli 2.3., klimat na obszarze miasta
Krasnystaw charakteryzuje się dużą amplitudą temperatur pomiędzy zimą a latem,
z średnią roczną temperaturą wynoszącą 7 °C. Liczba dni pochmurnych znacznie przeważa
nad liczbą dni pogodnych, za to w mieście nie odnotowuje się ujemnego bilansu wodnego,
co jest częstym zjawiskiem na terenie kraju.

2.4.

Gospodarka

2.4.1. Rolnictwo
W Mieście Krasnystaw użytki rolne zajmują łącznie powierzchnię 3 171 ha,
z czego 2 122 ha to grunty orne, sady zajmują 96 ha, łąki 677 ha, a pastwiska - 57 ha. Średnia
powierzchnia gospodarstwa rolnego w powiecie krasnostawskim to 7,9 ha i jest zbliżona
do średniej powierzchni gospodarstwa w województwie lubelskim (7,50 ha)
i niższa od średniej dla kraju, która ma wielkość 10,42 ha (Ogłoszenie Prezesa Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 20 września 2013 r. w sprawie wielkości
średniej
powierzchni
gruntów
rolnych
w gospodarstwie
rolnym
w poszczególnych województwach oraz średniej powierzchni gruntów rolnych
w gospodarstwie rolnym w kraju w 2013 roku).
Pod względem średniej wielkości gospodarstwa, lubelskie na tle innych województw
zajmuje dosyć niską lokatę wyprzedzając: małopolskie (3,92 ha), podkarpacie (4,60 ha),
świętokrzyskie (5,53 ha) i śląskie (7,24 ha), posiadając jednocześnie znaczenie mniejszą
średnią powierzchnię gospodarstwa od województw takich jak: zachodniopomorskie (30,20
ha), warmińsko-mazurskie (22,90 ha) czy lubuskie (20,75 ha).
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Tabela 1.4. Średnia powierzchnia gospodarstw rolnych w Mieście Krasnystaw na tle
pozostałych gmin powiatu krasnostawskiego oraz samego powiatu (opracowanie własne)
Działki
Jednostka terytorialna

Krasnystaw Miasto
Krasnystaw Gmina
Powiat Krasnostawski

Gospodarstwa rolne

ogółem

do 1 ha
włącznie

1-5
ha

5 - 10
ha

10 -15 ha

15 ha i
więcej

774
1636
10514

300
364
2257

330
687
3953

97
337
2488

18
103
908

29
145
908

W tabeli 2.4. przedstawiono liczbę gospodarstw rolnych w Mieście Krasnystaw
w zestawieniu z Gminą Krasnystaw i z samym powiatem, w zależności od wielkości
gospodarstwa. Liczba gospodarstw rolnych w mieście jest najniższa w klasyfikacji
wszystkich gmin powiatu. We wszystkich gminach najmniejszy jest udział gospodarstw
o powierzchni 10-15 ha oraz powyżej 15 ha.

Rysunek 2.3. Struktura powierzchni gospodarstw rolnych w Mieście Krasnystaw
(opracowanie własne)
Na rysunku 2.3. przedstawiono strukturę powierzchni gospodarstw rolnych
w mieście. Przeważają gospodarstwa o powierzchni od 1 do 5 ha (jest ich 42,64%) oraz
gospodarstwa o powierzchni do 1 ha (38,76 %) i od 5 do 10 ha (12,53 %). Gospodarstw
o powierzchni przekraczającej 10 ha jest łącznie 6,08%.
Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego na ternie miasta w 2010 roku wyniosła
3,76 ha (Powszechny Spis Rolny 2010, Bank Danych Lokalnych, GUS) a w 2013 roku 3,50
ha.
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2.4.2. Turystyka
Liczne zabytki oraz organizowane co roku we wrześniu Chmielaki Krasnostawskie –
święto chmielarzy i piwowarów sprawiają, że miasto Krasnystaw jest atrakcyjne dla
odwiedzających go turystów. Na rzece Wieprz organizowane są spływy kajakowe, a na
obszarze miasta jest zlokalizowana ścieżka rowerowa oraz kryta pływalnia. Miasto
Krasnystaw jest oznaczone jako ośrodek turystyczny o znaczeniu regionalnym (Strategia
Rozwoju Lokalnego Powiatu Krasnostawskiego na lata 2008-2020).
Ponadto opracowywany jest centralny szlak rowerowy przebiegający z Włodawy
przez Chełm, Siennicę Różaną, Krasnystaw i Izbicę a także szlak zielony Greenways
Środkowo-Wschodniej Lubelszczyzny.
Przez miasto przebiega droga krajowa 17 (E372) oraz trakcja kolejowa ze stacją
co czyni je dobrze skomunikowanym miejscem.
Istotną funkcję turystyczną miasta Krasnystaw pełnią zabytki, szczególnie kultury
sakralnej, których jest najwięcej. Lista zabytków nieruchomych znajdujących się na terenie
miasta została stworzona na podstawie Obwieszczenia nr 1/2013 Lubelskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie z dnia 22 stycznia 2013 r.
w sprawie wykazu zabytków wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych województwa
lubelskiego i rejestru zabytków archeologicznych województwa lubelskiego (załącznik 2).
Umiejętne i dobrze zaplanowane wprowadzanie rozwiązań turystycznych takich jak
zwiększenie bazy noclegowej oraz zwiększenie ilości i różnorodności atrakcji turystycznych
nie zagrozi w nadmiernym stopniu środowisku przyrodniczemu, natomiast przyczyni się do
rozwoju
edukacji
ekologicznej
zarówno
mieszkańców
powiatu
jak
i odwiedzających go gości, a także przyspieszy i zróżnicuje rozwój gospodarczy regionu.

2.4.3. Przemysł
W Krasnymstawie do rejestru REGON w 2012 roku wpisanych było 1610 podmiotów
gospodarki narodowej (GUS, Województwo Lubelskie. Podregiony, powiaty, gminy 2013).
Przeważają podmioty sektora prywatnego (1519), w sektorze publicznym funkcjonuje
91 podmiotów. 1226 podmiotów jest prowadzone przez osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą. Ponadto, w mieście istnieją również 63 fundacje, stowarzyszenia
i organizacje społeczne a także 17 spółdzielni i 96 spółek cywilnych.
Największym
potencjalnym
zagrożeniem
dla
środowiska
związanym
z działalnością człowieka jest przemysł i energetyka – w związku z emisjami zanieczyszczeń
do powietrza, odprowadzaniem ścieków, wytwarzaniem odpadów, degradacją powierzchni
ziemi, zużywaniem zasobów naturalnych, emisją hałasu i awariami przemysłowymi.
W Mieście Krasnystaw nie ma dużych obiektów przemysłowych mogących zdegradować
środowisko naturalne. W mieście dominuje ekstensywne rolnictwo, które sprzyja ochronie
bioróżnorodności biologicznej oraz czystości środowiska naturalnego.
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Analiza dostępnych danych dla powiatu krasnostawskiego wykazała mały udział
przemysłu w tym rejonie. Miasto Krasnystaw ma charakter rolniczo-przemysłowy,
z przewagą przemysłu spożywczo przetwórczego. Na analizowanym terenie zajmuje się
zaledwie kilka większych przedsiębiorstw:
 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Krasnymstawie; produkująca artykuły mleczarskie
na rynek krajowy i zagraniczny,
 „Cersanit IV” Sp. z o. o. w Krasnymstawie; specjalizująca sie w produkcji ceramicznych
wyrobów sanitarnych,
 KARTONEX Sp. z o.o. w Krasnymstawie (producent opakowań);
 Zakład Przemysłu Odzieżowego "Cora-Tex" S.A.; produkujący ubiory i okrycia damskie
na rynek krajowy i zagraniczny
 ENERGOREMONT Sp. z o.o. (produkcja, remonty i wymiana wymienników ciepła);
 FTK Sp. z o.o. Krasnystaw (produkcja tytoniu). fermentownia tytoniu produkująca tytoń
przemysłowy na rynek krajowy i zagraniczny.
Pierwsze dwie z wymienionych to firmy wpisane do Rejestru Uwalniania i Transferu
Zanieczyszczeń prowadzonego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

3. OCENA AKTUALNEGO
KRASNYSTAW
3.1.

STANU

ŚRODOWISKA

MIASTA

Zasoby wodne

Miasto Krasnystaw jest położone w Centralnym makroregionie hydrologicznym
i regionie lubelsko-podlaskim, co jest zobrazowane na rysunku 3.1.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie
przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 126, poz. 878)
oraz z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2010 r. zmieniającego
rozporządzenie w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 874), Polska podzielona została na 10 obszarów dorzeczy
i 21 regionów wodnych.
Zgodnie z podanym wyżej podziałem miasto Krasnystaw należy do regionu wodnego
Środkowej Wisły, oraz obszaru bilansowego Z-05, z regionalnym zarządem gospodarki
wodnej w Warszawie, co zostało zobrazowane na rysunku 3.2 (Bilans wodnogospodarczy
wód podziemnych z uwzględnieniem oddziaływań z wodami powierzchniowymi w polskiej
części dorzecza Odry. Elżbieta Przytuła, Sławomir Filar, Grzegorz Mrodzonek. Państwowy
Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy. Informator Państwowej Służby
Hydrologicznej, Warszawa 2013).
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Rysunek 3.1. Podział hydrogeologiczny Polski (źródło: Rocznik Hydrograficzny Państwowej
Służby Hydrogeologicznej 2012, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut
Badawczy, Warszawa 2013)
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Rysunek 3.2. Podział regionu Środkowej Wisły na obszary bilansowe i rejony wodnogospodarcze.
Nadrzędnym aktem prawnym, stanowiącym o ochronie wód na obszarze Unii
Europejskiej jest Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r.
2000/60/WE ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej
powszechnie zwaną Ramową Dyrektywą Wodną (zwana dalej RDW). Podstawowym
założeniem RDW jest osiągnięcie do 2015 roku dobrego stanu wód powierzchniowych
i podziemnych.
Polska jako państwo będące członkiem Unii Europejskiej zobligowana została
do wdrożenia postanowień RDW w obszarze prawa krajowego. W Polsce monitoring jakości
wód powierzchniowych prowadzony jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia
18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. Poz. 145 z późn. zm.) wraz
z odpowiednimi rozporządzeniami.
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Ramowa Dyrektywa Wodna wprowadza podział terytorialny na Jednolite Części Wód
(JCW). JCW stanowią podstawowe jednostki gospodarki wodnej oraz monitoringu
i ochrony środowiska i obejmują zbiorniki wód stojących, cieki, przybrzeżne fragmenty wód
morskich oraz wody podziemne.
Prawo wodne (Art. 5, § 5) dzieli JCW na Jednolite Części Wód Powierzchniowych
(JCWP) i Jednolite Części Wód Podziemnych (JCWPd). Mapa Jednolitych Części Wód jest
przedstawiona na rysunku 3.3.

Rysunek 3.3. Mapa Jednolitych Części Wód powierzchniowych i podziemnych. (źródło:
Strona Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej: http://www.rdw.org.pl/jcw.html)
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3.1.1. Wody powierzchniowe
Informacje ogólne
Według podziału hydrograficznego Polski miasto Krasnystaw znajduje się
w dorzeczu Wisły (Geografia fizyczna Polski, Andrzej Richling, Katarzyna Ostaszewska,
PWN, Warszawa 2005). Średni odpływ jednostkowy (średnia z lat 1951-1970) dla tego
obszaru wynosi 3 dm3/s km2.
Przepływy rzek są wypadkową zasilania podziemnego i powierzchniowego.
Na terenie miasta zasilanie podziemne ma znaczącą przewagę nad zasilaniem
powierzchniowym (zasilanie podziemne stanowi ponad 65%, natomiast zasilanie
powierzchniowe 35-45%).
Typem ustroju rzecznego występującego na tym terenie jest ustrój śnieżny średnio
wykształcony (w zachodniej części miasta) oraz ustrój śnieżny silnie wykształcony
(we wschodniej części miasta), jeśli przyjmiemy rzekę Wieprz jako umowną granicę
pomiędzy częściami. Ustrój śnieżny średnio wykształcony występuje wtedy, gdy średni
przepływ miesiąca wiosennego (marca lub kwietnia) wynosi 130-180% średniego przepływu
rocznego. Ustrój śnieżny silnie wykształcony występuje wtedy, gdy średni przepływ miesiąca
wiosennego przekracza 180% średniego przepływu rocznego.
Wskaźnik denudacji mechanicznej w tym obszarze (dane na lata 1981-1990)
z uwzględnieniem sedymentacji plasował się na poziomie poniżej 5,1 t/km2. Oznacza to,
że miasto znajduje się w strefie najmniejszego transportu rumowiska rzecznego, obejmującej
większość obszaru Nizin Środkowopolskich.






Przez obszar miasta Krasnystaw przebiegają rzeki:
Wieprz - rzeka uregulowana na długości 2,5 km, dzieląca miasto na część wschodnią
i zachodnią, prawostronny dopływ Wisły, całkowita długość 303,2 km,
Wojsławka – w południowo-wschodniej części miasta, prawostronny dopływ Wieprza,
32,1 km,
Siennica – w północno-wschodniej części miasta, prawostronny dopływ Wieprza,
23 km,
Żółkiewka – zachodnia część miasta, lewostronny dopływ Wieprza, 33,5 km.

Łącznie wody śródlądowe w gminie Miasto Krasnystaw zajmują 49 ha – wody
płynące i 4 ha – wody stojące, w tym ciek Lubańka wraz ze zlokalizowanym na nim
zbiornikiem małej retencji. Ogólnie w obszarze gminy nie ma zlokalizowanych większych
zbiorników wodnych. Grunty pod rowami zajmują 10 ha.
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Monitoring wód powierzchniowych
Państwowy Monitoring Środowiska w zakresie wód powierzchniowych (Monitoring
Jakości Wód Powierzchniowych) prowadzony jest w Polsce przez wojewódzkie inspektoraty
ochrony środowiska pod nadzorem Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Sposób oraz
częstotliwość badań monitoringowych i klasyfikacji stanu wód określają rozporządzenia
wykonawcze do ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r. Poz. 145
z późn. zm.) oraz wytyczne Głównego Inspektora Ochrony Środowiska:
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu
klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm
jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 257, poz. 1545),
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2009 roku w sprawie form
i sposobu przeprowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych
i podziemnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 81, poz. 685).
W tabeli 3.1. zamieszczono zestawienie wyników dla stanu/potencjału ekologicznego,
stanu chemicznego oraz ogólnego stanu Jednolitych Części Wód Powierzchniowych rzek
monitorowanych na obszarze gminy miejskiej Krasnystaw oraz oceny cząstkowe elementów
składających się na ocenę ogólną stanu.
Graficzne zobrazowanie wyników stanu/potencjału ekologicznego JCWP zostało
przedstawione na rysunku 3.4. gdzie cyfry oznaczają kolejne JCWP zamieszczone
w tabeli 3.1.
Objaśnienia do tabeli 3.1.
Stan
ekologiczny
I
II
III
IV
V

Klasa elementów
biologicznych
Stan bdb. / potencjał
maks.
Stan db / potencjał db
Stan / potencjał
umiarkowany
Stan / potencjał słaby
Stan / potencjał zł

Potencjał
ekologiczny

Stan
ekologiczny

I

I

II

II

III

PSD

IV
V
Dobry

Stan
ekologiczny
I

Klasa elementów
fizykochemicznych
Stan bdb. / potencjał
maks.
Stan db / potencjał db
Poniżej stanu /
potencjału dobrego

Potencjał
ekologiczny
I
II
PPD

Stan chemiczny
Stan dobry

Klasa elementów
hydromorfologicznych
Stan bdb. / potencjał
maks.

Potencjał
ekologiczny

PSD_sr

Przekroczone stężenia średnioroczne

I

PSD_max

Przekroczone stężenia maksymalne

Potencjał db

II

PSD

Przekroczone stężenia średnioroczne
i maksymalne

N – nie są spełnione wymagania dla obszaru
chronionego
T – spełnione wymagania dla obszaru chronionego

Stan JCWP
DOBRY
ZŁY

Stan dobry
Stan zły
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3.
4.
5.

Wojsławka
Żółkiewka
Siennica

Klasa elementów fizykochemicznych (grupa
3.1 – 3.5)
Klasa elementów fizykochemicznych –
specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne
i niesyntetyczne

Ocena spełnienia wymagań dla obszarów
chronionych (T/N)

Wieprz

Klasa elementów hyfromorfologicznych

2.

Klasa elementów biologicznych

Wieprz

Wieprz od
zbiornika
Nielisz do
Żółkiewki
Wieprz od
Żółkiewki
do
oddzielenia
się Kanału
WieprzKrzna
Wojsławka
Żółkiewka
Siennica

Kod JCWP

Rodzaj monitoringu

1.

Nazwa
JCWP

Silnie zmieniona lub sztuczna JCWP (T/N)

Nazwa
rzeki

Typ abiotyczny*

Lp. oraz numer na mapie (rysunek 3.4.)

Tabela 3.1. Wyniki oceny JCWP rzek badanych w latach 2010-2012 przepływających przez obszar gminy miejskiej Krasnystaw. Źródło: WIOŚ Lublin.

STAN /
POTENCJAŁ
EKOLOGICZNY
w obszarach
chronionych

PLRW2000152435

15

N

MO

III

I

II

-

-

UMIARKOWANY

N

UMIARKOWANY

ZŁY

PLRW200019243931

19

N

MD

V

I

II

II

DOBRY

ZŁY

T

ZŁY

ZŁY

PLRW2000624349
PLRW2000624369
PLRW2000624374

6
6
6

N
T
T

MD
MO
MO

III
III
III

I
II
II

II
II
II

II
-

DOBRY
-

UMIARKOWANY
UMIARKOWANY
UMIARKOWANY

N
N
T

UMIARKOWANY
UMIARKOWANY
UMIARKOWANY

ZŁY
ZŁY
ZŁY

STAN
CHEMICZNY

STAN /
POTENCJAŁ
EKOLOGICZNY

STAN
JCWP

* - Typ abiotyczny: 6 – potok wyżynny węglanowy z substratem drobnoziarnistym na lessach i lessopodobnych; 15 – średnia rzeka wyżynna – wschodnia; 19
– rzeka nizinna piaszczysto gliniasta
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Rysunek 3.4. Stan/potencjał ekologiczny JCWP na obszarze województwa lubelskiego
badanych w latach 2010-2012. Opracowanie własne na podstawie Raportu o stanie
środowiska województwa lubelskiego w 2012 roku, WIOŚ Lublin, 2013.
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Ostatecznie na podstawie oceny stanu/potencjału ekologicznego, stanu chemicznego
i oceny spełnienia dodatkowych wymagań dla obszarów chronionych stan wszystkich pięciu
JCWP na obszarze miasta Krasnystaw oceniono jako zły.
Tabela 3.2. przedstawia ocenę przydatności wód przeznaczonych do bytowania ryb
w warunkach naturalnych w dwóch badanych JCWP na obszarze gminy miejskiej Krasnystaw
pod względem warunków dla ryb łososiowych (niższe wymagania) i karpiowych (wyższe
wymagania).
Tabela 3.2. Ocena przydatności wód przeznaczonych do bytowania ryb w warunkach
naturalnych w punktach badanych* w 2010 r. (http://www.wios.lublin.pl/tikipage.php?pageName=rzeki)
Wieprz od Zbiornika
Nazwa JCWP
Żółkiewka
Nielisz do Żółkiewki
Kod JCWP
PLRW2000152435
PLRW2000624369
Rzeka
Wieprz
Żółkiewka
Stanowisko pomiarowe
Wieprz - Krasnystaw
Żółkiewka – Krasnystaw
Temperatura wody
kar
kar
Zawiesina ogólna
łos
non
Odczyn
łos
łos
Tlen rozpuszczony
kar
kar
BZT5
kar
kar
Azot amonowy
łos
łos
Niezjonizowany amoniak
łos
łos
Azotyny
non
non
Fosfor ogólny
non
non
Cynk
łos
łos
Miedź
łos
łos
Fenole
łos
łos
Substancje ropopochodne
łos
łos
Ocena ogólna
NIEPRZYDATNE
NIEPRZYDATNE
Legenda:
łos
kar
non

Dotrzymanie wymagań dla wód łososiowych
Dotrzymanie wymagań dla wód karpiowych
Przekroczone wartości dla wód łososiowych i karpiowych

*Dane przedstawione według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 października
2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące
środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych.
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Stwierdzono nieprzydatność obu JCWP do bytowania ryb w tych wodach szczególnie
ze względu na dwa wskaźniki: azotyny i fosfor ogólny. Także wskaźnik zawiesiny ogólnej
na rzece Żółkiewka wskazuje na nieprzydatność tych wód. Wśród wskaźników jedynie
temperatura wody, ilość rozpuszczonego tlenu i poziom BZT5 odpowiadają wymaganiom
przydatności dla wód łososiowych i karpiowych.
Monitoring osadów wodnych nie był prowadzony na obszarze miasta Krasnystaw.
Obszary zagrożone podtopieniami zostały przedstawione na rysunku 3.5. Można
zauważyć, że obszary te leżą wzdłuż rzeki Wieprz oraz, że pokrywają dużą część obszaru
gminy. Rzeka Wieprz to największa częściowo uregulowana rzeka przepływająca przez
powiat krasnostawski. Stanowi ona potencjalne zagrożenie powodziowe.

Rysunek 3.5. Obszary zagrożone podtopieniami (źródło: http://spdpsh.pgi.gov.pl/PSHv7/)
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Ocena Jednolitych Części Wód Powierzchniowych (JCWP) jest niezadowalająca
w odniesieniu do celu Ramowej Dyrektywy Wodnej, którym jest doprowadzenie jakości wód
do stanów dobrych do 2015 roku.
Podobnie niezadowalająca jest ocena przydatności wód do bytowania ryb
w warunkach naturalnych. Oba wymienione JCWP oceniono jako nieprzydatne ze względu na
za wysokie stężenia azotynów i fosforu ogólnego.
Zagrożenie powodziowe na terenie gminy jest znaczące i realne.
Aby spełnić założenia Ramowej Dyrektywy Wodnej o doprowadzeniu JCWP do
stanów dobrych do 2015 roku niezbędna jest zdecydowana intensyfikacja prac nad poprawą
jakości wód powierzchniowych.

3.1.2. Wody podziemne
Informacje ogólne
Dominującym rodzajem wód potamicznych (wody podziemne, mające hydrauliczny
kontakt z rzekami) na terenie obszarze gminy miejskiej Krasnystaw są wody szczelinowe
i porowe w kontakcie ze szczelinowymi. Są to wody podziemne w równowadze przesączania,
głównie wody warstwowo-szczelinowe krasu marglistego. Piętrem wodonośnym wód
podziemnych jest piętro kredowe. Ustrojem wód podziemnych jest ustrój kontynentalny
z podobszarem, w którym występuje jedna kulminacja zwierciadła wiosną. Cechy źródeł
wody na tym terenie to bardzo wysoka wydajność źródeł szczelinowych i szczelinowo
warstwowych, częściowo podpływowych w marglach i wapieniach (Geografia fizyczna
Polski, Andrzej Richling, Katarzyna Ostaszewska, PWN, Warszawa 2005).

Rysunek 3.6. Główne Zbiorniki Wód Podziemnych (http://spdpsh.pgi.gov.pl/PSHv7/)
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Rysunek 3.6. przedstawia mapę głównych zbiorników wód podziemnych w regionie
wschodniej Polski i województwa lubelskiego. Gmina miejska Krasnystaw leży na dwóch
Głównych Zbiornikach Wód Podziemnych: GZWP nr 406 Niecka Lubelska (Lublin)
w zachodniej części oraz GZWP nr 407 Niecka Lubelska (Chełm – Zamość) w części
wschodniej, przy czym granica między częściami przebiega wzdłuż rzeki Wieprz.
Prędkość przepływu wód w obu GZWP wynosi 30-100 m/rok (przepływ średnio
szybki) lub 100-300 m/rok (przepływ szybki) zależnie od konkretnego miejsca.
Należy podkreślić, że obszar gminy miejskiej Krasnystaw zgodnie z Programem
Ochrony Środowiska dla powiatu Krasnostawskiego na lata 2013-2016 znajduje się
w strefie obszarów wysokiej ochrony (OWO) obszarów ochronnych GZWP. W związku
z tym przy planowaniu inwestycji na tym terenie należy brać pod uwagę ich ewentualny
wpływ na wody podziemne.

Rysunek 3.7. Rezerwa gwarantowanych zasobów wód podziemnych dostępnych do
zagospodarowania przy aktualnym poborze wód podziemnych w obszarach bilansowych
dorzecza Wisły
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Rysunek 3.7. przedstawia mapę gwarantowanych zasobów wód podziemnych
dorzecza Wisły w podziale na obszary bilansowe. Aktualny i prognozowany stopień
wykorzystania tych zasobów przedstawiono na rysunku kolejnym (rysunek 3.8.).
Jak widać na rysunku 3.7. dla miasta Krasnystaw jak i dla całego obszaru bilansowego
Z-05 względna rezerwa zasobów gwarantowanych wód podziemnych wynosi powyżej 500
tys. m3/d natomiast stopień wykorzystania zasobów gwarantowanych wód podziemnych
(rysunek 3.8.) zarówno aktualny jak i prognozowany wynosi od 15 do 30%, co oznacza niski
stopień wykorzystania tych zasobów (Bilans wodnogospodarczy wód podziemnych
z uwzględnieniem oddziaływań z wodami powierzchniowymi w dorzeczu Wisły. Piotr Herbich,
Elżbieta Przytuła. Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy.
Informator Państwowej Służby Hydrologicznej, Warszawa 2012).

Rysunek 3.8. Stopień wykorzystania zasobów gwarantowanych wód podziemnych
w obszarach bilansowanych regionu wodnego Śrdodkowej Wisły: a - aktualny
i b - prognozowany.
Zasoby eksploatacyjne wód podziemnych w obrębie województwa lubelskiego
wynoszą 100000-150000 m3/h/km2, natomiast moduł zasobów eksploatacyjnych dla tego
obszaru wynosi 4-6 m3/h/km2
(http://www.psh.gov.pl/materialy_informacyjne/bilans_zasobow_eksploatacyjnych_i_dyspoz
ycyjnych_wod_podziemnych/).
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Gmina miejska Krasnystaw w całości znajduje się w obszarze Jednolitej Części Wód
Podziemnych o numerze 107. Obszar ten obejmuje swoją powierzchnią blisko 1/5 terenu
województwa lubelskiego.
Aktualna wersja podziału JCWPd na 161 części (rysunek 3.9.) obowiązuje do końca
2014 roku. Planuje się, że projektowana nowa wersja podziału na 172 części oraz subczęści,
po akceptacji KZGW, będzie obowiązywała od 2015 roku.
(http://www.psh.gov.pl/artykuly_i_publikacje/publikacje/charakterystyka-geologiczna-ihydrogeologiczna-zweryfikowanych-jcwpd.html)

Rysunek 3.9. Mapa stanu Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd) według podziału
na 161 obszarów (http://mjwp.gios.gov.pl/mapa/).
Cała Jednolita Część Wód Podziemnych nr 107 ma powierzchnię 5326,2 km 2.
Znajduje się w regionie Środkowej Wisły, w województwie lubelskim. Jednocześnie należy
do
IX-tego,
lubelsko-podlaskiego
regionu
hydrogeologicznego
wg
Atlasu
hydrogeologicznego Polski (1995 r.). Całościowo lub fragmentarycznie obejmuje powiaty:
lubelski, puławski, świdnicki, krasnostawski, chełmski, kraśnicki, janowski, biłgorajski,
zamojski, hrubieszowski i tomaszowski
(http://www.psh.gov.pl/plik/id,5005,v,artykul_3746.pdf).
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Rysunek 3.10. Lokalizacja JCWPd 107 (http://www.psh.gov.pl/plik/id,5005,v,artykul_3746.pdf)

Numery 1 i 2 na rysunku 3.10. są to miejsca wykonania profili litologicznych.
Zobrazowanie tych profili umieszczono na rysunku 3.11. Dla obszaru gminy miejskiej
Krasnystaw właściwy jest profil litologiczny nr 1.
Użytkowane poziomy wodonośne wód słodkich związane są ze strefą aktywnej
wymiany wód w obrębie kredy górnej, która sięga 100-150 m p.p.t. Wody o mineralizacji
>1g/dm3 występują w utworach kredy dolnej, jury oraz niektórych ogniw paleozoiku. Strop
kredy dolnej występuje na głębokości 450-1100 m.
JCWPd 107 charakteryzuje się nadwyżką wód podziemnych w odniesieniu do
wielkości poboru, wynoszącego około 15% wielkości zasobów. Na obszarze JCWPd nie
występują zanieczyszczenia wód podziemnych – wody te są dobrej jakości i wymagają na
ogół prostego uzdatniania. Cały obszar JCWPd 107 leży w obrębie górnokredowego
zbiornika Niecka Lubelska; w GZWP 406 i 407 (Zbiornik Lublin i Zbiornik Chełm-Zamość).
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Rysunek 3.11. Profile litologiczne JCWPd 107
(źródło: http://www.psh.gov.pl/plik/id,5005,v,artykul_3746.pdf)
Legenda:

1,2 – numery profilów, odpowiadające numerom na mapie powyżej (rys. 3.10.)
Q – występujące lokalnie wody porowo-szczelinowe w utworach piaszczystych
czwartorzędu oraz utworach węglanowych kredy górnej (będące w łączności
hydraulicznej.
Cr – wody szczelinowe w utworach węglanowych kredy górnej

Rysunek 3.12. przedstawia punkty poboru próbek do monitoringu ilościowego
i chemicznego wód podziemnych na terenie gminy miejskiej Krasnystaw. Można zauważyć,
że w tym zestawieniu funkcjonuje tylko jeden punkt poboru próbek.
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Rysunek 3.12. Punkt monitoringu ilościowego i chemicznego wód podziemnych nr 166
(http://spdpsh.pgi.gov.pl/PSHv7/)

Rysunek 3.13. Punkty poboru wód podziemnych (http://spdpsh.pgi.gov.pl/PSHv7/)
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Rysunek 3.13. przedstawia punkty poboru wód podziemnych do celów komunalnych
i przemysłowych. Można zauważyć, że punktów poboru jest dużo, w odróżnieniu do punktów
poboru wód mineralnych, których na terenie miasta nie ma wcale.
Monitoring wód podziemnych
W ramach Państwowego Monitoringu Środowiska są przeprowadzane badania jakości
wód podziemnych. Monitoring jakości wód podziemnych w sieci krajowej prowadzony jest
przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy na zlecenie
Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
Ostatnie badania wód podziemnych na obszarze gminy miejskiej Krasnystaw były
przeprowadzane w 2007 i 2012 roku. Wyniki obu badań wskazują na III klasę czystości
(wody zadowalającej jakości). O stanie wód decydowała zawartość HCO3 i żelaza w 2007
roku oraz HCO3 w 2010 roku (Informacja o stanie środowiska i realizacji zadań kontrolnych
na terenie powiatu krasnostawskiego w 2011 roku, WIOŚ w Lublinie, Delegatura w Chełmie,
Chełm 2012). Ocenę jakości wód podziemnych przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie
Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód
podziemnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 143, poz. 896).
Wody podziemne stanowią bardzo cenny zasób miasta Krasnystaw. Występują
w dużej ilości, są stosunkowo łatwo dostępne i przede wszystkim są dobrej jakości. Rola
gminy powinna polegać na utrzymaniu racjonalnej gospodarki tymi wodami, ochrony wód
przed zanieczyszczeniem i utrzymaniu Obszarów Wysokiej Ochrony (OWO) Głównych
Zbiorników Wód Podziemnych.

Obszary Szczególnie Narażone
Obszary Szczególnie Narażone (OSN) są to obszary wód powierzchniowych
i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz
obszary wód do których odpływ azotu ze źródeł rolniczych należy ograniczyć. Obszary OSN
są tworzone na podstawie art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U.
z 2012 r. Poz. 145 z późn. zm.) i zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23
grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie
związkami azotu ze źródeł rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr. 241, poz. 2093). Dla wód
określonych na podstawie ww. rozporządzenia wyznacza się powierzchnię ich zlewni jako
obszar szczególnie narażony (OSN).
Na obszarze gminy miejskiej Krasnystaw nie wyznaczono Obszarów Szczególnie
Narażonych (OSN). Na terenie województwa Lubelskiego znajduje się tylko jeden taki obszar
– w gminie Komarówka Podlaska w powiecie radzyńskim (Raport o stanie województwa
Lubelskiego w 2012 roku, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie, Lublin
2013).
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Podsumowując, miasto Krasnystaw posiada duże zasoby wodne, zarówno wód
podziemnych jak i powierzchniowych. Wody powierzchniowe są znacznie gorszej jakości niż
wody podziemne. Powinny zostać podjęte zdecydowane działania mające na celu poprawę
jakości wód powierzchniowych takie jak ograniczenie przedostawania się zanieczyszczeń do
wód oraz wspieranie procesów samooczyszczania. Należy także utrzymać racjonalną
gospodarkę wodami podziemnymi oraz przestrzegać założeń obszarów wysokiej ochrony
(OWO) Głównych Zbiorników Wód Podziemnych, co może wiązać się z ograniczeniami
inwestycyjnymi.
Aby spełnić założenia Ramowej Dyrektywy Wodnej o doprowadzeniu Jednolitych
Części Wód do stanu dobrego trzeba skoncentrować prace przede wszystkim na polepszeniu
stanu wód powierzchniowych.
Analiza SWOT
Mocne strony
Duże zasoby wodne, zarówno wód
podziemnych i powierzchniowych
Dobra jakość wód podziemnych
Dobry stan sieci wodociągowej
Szanse
Znaczne możliwości polepszenia wód
powierzchniowych np. poprzez
ograniczenie spływu z pól uprawnych
i rozwój systemu kanalizacyjnego

Słabe strony
Niezadowalająca jakość wód
powierzchniowych
Nieprzydatność wód do bytowania ryb
w warunkach naturalnych
Niedostateczny rozwój sieci kanalizacyjnej
Zagrożenia
Rozwój sieci osadniczej, infrastruktury
technicznej i rolnictwa skutkujący
zwiększonym poborem wody, większą
produkcją ścieków i zwiększonym spływem
powierzchniowym z pól uprawnych

Duże prawdopodobieństwo utrzymania
dobrej jakości wód podziemnych

3.2.

Powietrze atmosferyczne
Analiza stanu aktualnego

Zanieczyszczenia wprowadzane są do powietrza z trzech podstawowych źródeł:
 punktowych (w znacznym stopniu decydują o ilości wprowadzanych do powietrza
zanieczyszczeń, jednak ich uciążliwość w skali lokalnej może być mniejsza niż emisji
powierzchniowej;
 powierzchniowych (indywidualne ogrzewanie);
 liniowych (ruch kołowy).
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Emisja powierzchniowa wynika ze stosowania paliw stałych, szczególnie węgla
kamiennego w domowych instalacjach grzewczych, w tym również spalania różnego rodzaju
odpadów palnych, np. butelek i opakowań plastikowych, co powoduje uwalnianie
szkodliwych gazów. Spalanie śmieci powoduje uwalnianie do atmosfery trujących gazów, jest
to zjawisko szczególnie szkodliwe dla lokalnej społeczności. Wzrost średniego stężenia
zanieczyszczeń pyłowych i gazowych powstałych w wyniku emisji powierzchniowej
notowany jest cyklicznie w okresie zimowym, jest to zjawisko związane z sezonem
grzewczym (przeciętne stężenie zanieczyszczeń jest wówczas kilka razy wyższe niż w okresie
letnim). Wyniki badań monitoringowych wskazują, że emisja z ogrzewania indywidualnego
w mniejszych ośrodkach miejskich oraz wiejskich ma ogromny udział w ogólnej emisji
zanieczyszczeń do powietrza. Jednak jej wpływ uwidacznia się w obszarach
charakteryzujących się zwartą, gęstą zabudową. Znaczącą grupę budynków na terenie miasta
stanowią budynki mieszkalne ogrzewane w sposób indywidualny z wykorzystaniem paliwa
stałego (głównie węgla), który cechuje się najwyższą wśród paliw kopalnych emisją
dwutlenku węgla, wytwarzanego w procesie spalania, przypadająca na jednostkę energii
chemicznej tego paliwa. Emisja dwutlenku węgla na jednostkę energii chemicznej jest
w przypadku węgla niemal dwukrotnie większa, niż w przypadku gazu ziemnego. Pomimo,
że np. miasto Krasnystaw wyposażone jest w sieć gazową, znaczna część urządzeń
grzewczych opalana jest węglem i innymi paliwami powodującymi stosunkowo dużą emisję
zanieczyszczeń. Relacja cen gazu w stosunku do innych paliw powoduje, że znakomita
większość mieszkańców ogranicza wykorzystanie gazu wyłącznie do przygotowania
posiłków. Zanieczyszczenia z mieszkalnictwa emitowane są emitorami o wysokości około
10m, co powoduje rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń po najbliższej okolicy - zbyt niska
wysokość emitorów w powiązaniu z częstą w okresie zimowym inwersją temperatury, sprzyja
kumulacji zanieczyszczeń.
Emisja liniowa skoncentrowana jest wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych
i charakteryzuje się dużą nierównomiernością w ciągu doby. Substancje emitowane
z silników pojazdów oddziałują na stan czystości szczególnie w najbliższym otoczeniu dróg,
a ich wpływ maleje wraz z odległością od nich. W ujęciu ogólnym stężenia zanieczyszczeń
komunikacyjnych wykazują powolną, ale systematyczną tendencję rosnącą, co jest
konsekwencją szybkiego rozwoju motoryzacji i emisji spalin. Największe zanieczyszczenia
komunikacyjne związane z ruchem pojazdów w mieście Krasnystaw emitowane są wzdłuż
drogi krajowej nr 17 oraz drogi wojewódzkie o znaczeniu międzyregionalnym – droga nr 812,
842 oraz 846.
Emisja punktowa rozumiana jest, jako energetyczne spalanie paliw przez podmioty
gospodarcze oraz obiekty sfery publicznej. Ze względu na rolniczo – przemysłowy charakter
miasta Krasnystaw i występowanie kilku większych podmiotów gospodarczych na jego
obszarze, ten rodzaj emisji nieznacznie wpływa na tutejszy poziom zanieczyszczenia
powietrza.
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Istotne znaczenie dla rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w obszarze Miasta
Krasnystaw ma dominująca zachodnia cyrkulacja mas powietrza, która sprzyja napływowi
zanieczyszczeń z dalszych odległości, w tym z terenów uprzemysłowionych zachodniej
i południowej Polski.
Szacowany udział poszczególnych grup emisji w łącznej emisji zanieczyszczeń do
powietrza z terenu woj. lubelskiego (bez CO2) w 2009 roku był następujący (Biuro Studiów
i Pomiarów Ekologicznych na zlecenie GIOŚ: „Opracowanie prognozy zanieczyszczenia
powietrza pyłem drobnym w Polsce na lata 2010, 2015, 2020….”, Gdańsk, 2009 r.):
 emisja punktowa 18,1%;
 emisja powierzchniowa 50,1%;
 emisja liniowa 31,8%.
Ze względu na łatwe przemieszczanie się zanieczyszczeń pyłowo - gazowych należy
również zwrócić uwagę na wielkość takich zanieczyszczeń w sąsiedztwie miasta. W tabeli
3.3. przedstawiono wielości emisji w całym powiecie krasnostawskim z punktowych źródeł
przemysłowych w latach 2009 i 2011.
Tabela 3.3. Wielkość emisji ze źródeł punktowych w całym powiecie krasnostawskim (dane
WIOŚ Lublin za lata 2009 i 2011)
WIELKOŚĆ EMISJI [tys. Mg]
w powiecie krasnostawskim
EMISJA
2009 r.
2011 r.
0,17587
0,15769
Pyły
126,99918
142,31962
Gazy
127,17505
142,47731
OGÓŁEM
Sumaryczna emisja zanieczyszczeń do atmosfery ze źródeł punktowych w powiecie
krasnostawskim wzrosła w roku 2011 w stosunku do roku 2009, co jest skutkiem zwiększenia
ilości emitowanych gazów, natomiast ilość emitowanych pyłów uległa zmniejszeniu. Powiat
krasnostawski emituje w województwie lubelskim 6% pyłów oraz 2,5% gazów
w województwie lubelskim.
W tabeli 3.4. przedstawiono strukturę emisji do powietrza na terenie powiatu ze źródeł
punktowych.
Emisja dwutlenku węgla to około 99,3% emisji wszystkich zanieczyszczeń gazowopyłowych, pozostałe substancje to około 0,7% emisji (z czego 0,3% to dwutlenek siarki).
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Tabela 3.4. Struktura emisji do powietrza na terenie powiatu krasnostawskiego ze źródeł
punktowych w 2011 roku (opracowanie własne na podstawie danych z WIOŚ Lublin)

RODZAJ ZANIECZYSZCZENIA
Zanieczyszczenia gazowo – pyłowe ogółem
Zanieczyszczenia gazowe, w tym:
Dwutlenek węgla
Dwutlenek siarki
Tlenki azotu
Tlenek węgla
Inne
Zanieczyszczenia pyłowe ogółem, w tym:
metale (Ni)

ILOŚĆ [Mg/r]
142477,31
142319,62
141472,05
480,7
148,09
196,45
22,33
157,69
0,05

Większość zanieczyszczeń odprowadzanych do powietrza w sposób zorganizowany
pochodzi ze źródeł, które wymieniono w tabeli 3.5. Są to:
 „Cersanit IV” Sp. z o. o. w Krasnymstawie;
 Krasnostawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Ciepłownia;
 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Krasnymstawie;
 FTK Sp. z o.o. Fermentownia Tytoniu.
Ze źródeł tych pochodzi około 97% emitowanych w powiecie pyłów oraz prawie 99%
zanieczyszczeń gazowych w powiecie (gazy i pyły ze źródeł punktowych).
Tabela 3.5. Wielkość emisji pyłów i gazów z głównych punktowych źródeł zanieczyszczenia
powietrza na terenie miasta Krasnystaw w roku 2011 (źródło: Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska w Lublinie, Delegatura w Chełmie; Informacja o stanie środowiska
i realizacji zadań kontrolnych na terenie powiatu krasnostawskiego w 2011 roku)
Emisja zanieczyszczeń do powietrza [Mg/rok]
W tym
Nazwa zakładu
ogółem
gazy
Pyły
2
ogółem
ogółem
SO
NO2
CO
CO2
„Cersanit IV” Sp.
z o. o.
Krasnystaw
Krasnostawska
Spółdzielnia
Mieszkaniowa
Ciepłownia
OSM w
Krasnymstawie
FTK Sp. z o.o.
Fermentownia
Tytoniu

OGÓŁEM

20836,27

66,31

20769,96

20,25

26,67

49,96

20673,08

20740,45

18,04

20722,41

86,48

20,04

9,86

20603,03

8318,64

9,76

8308,88

0,15

1,39

0,55

8306,79

4009,20

31,07

3978,13

15,8

1,94

87,15

3873,24

53904,56

125,18

53779,38

122,68

50,04

147,52

53456,14
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Na wielkość globalnej emisji zanieczyszczeń do atmosfery, poza źródłami
punktowymi przedstawionymi powyżej, znaczny wpływ ma emisja obszarowa pochodząca
ze spalania paliw (głównie węgla kamiennego) na potrzeby grzewcze oraz emisja liniowa
(komunikacyjna, głównie transport samochodowy).
Warto zaznaczyć, że dwa przedsiębiorstwa znajdujące się na terenie Krasnegostawu
wpisane są do Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń prowadzonego przez Główny
Inspektorat Ochrony Środowiska:
 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Krasnymstawie; produkująca artykuły
mleczarskie na rynek krajowy i zagraniczny,
 „Cersanit IV” Sp. z o. o. w Krasnymstawie; specjalizująca sie w produkcji
ceramicznych wyrobów sanitarnych.
Poziomy zanieczyszczeń
Na potrzeby prowadzonych ocen jakości powietrza, zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny
jakości powietrza (Dz. U. z 2012 r. Poz. 914), aktualnie na terenie województwa lubelskiego
ze względu na zdrowie ludzi, jakość powietrza oceniana jest w 2 strefach:
 aglomeracja lubelska (miasto Lublin)
 strefa lubelska (obszar poza aglomeracją – w tym m.in. Miasto Krasnystaw),
natomiast ze względu na ochronę roślin – w 1 strefie. Na podstawie danych wojewódzkich
systemów monitoringu jakości powietrza wykonywane są coroczne oceny jakości powietrza.
Systemem oceny jakości powietrza objęte są zanieczyszczenia określone
rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania
oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. Poz. 1032) tj.: benzen, dwutlenek
azotu, tlenki azotu, dwutlenek siarki, tlenek węgla, ozon, pył zawieszony PM 2,5, pył
zawieszony PM 10, a także substancje oznaczane w pyle PM 10 tj.: ołów, arsen, kadm, nikiel
i benzo/α/piren.
Dla części substancji określone są poziomy dopuszczalne, natomiast dla pozostałych –
poziomy docelowe, przy czym:
 Poziom dopuszczalny – jest to poziom substancji, który ma być osiągnięty w określonym
terminie i który po tym terminie nie powinien być przekraczany; poziom dopuszczalny jest
standardem jakości powietrza. Poziomy dopuszczalne są określone pod kątem ochrony
zdrowia ludzi i ochrony roślin;
 Poziom docelowy – jest to poziom substancji, który ma być osiągnięty w określonym
czasie za pomocą ekonomicznie uzasadnionych działań technicznych i technologicznych;
poziom ten ustala się w celu unikania, zapobiegania lub ograniczania szkodliwego wpływu
danej substancji na zdrowie ludzi lub środowisko jako całość; Poziomy docelowe są
określone pod kątem ochrony zdrowia ludzi i ochrony roślin.
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Dla ozonu (O3) określone są poziomy celu długoterminowego. Jest to poziom
substancji, poniżej którego, zgodnie ze stanem współczesnej wiedzy, bezpośredni szkodliwy
wpływ na zdrowie ludzi lub środowisko jako całość jest mało prawdopodobny; poziom ten
ma być osiągnięty w długim czasie, z wyjątkiem sytuacji, gdy nie jest to możliwe za pomocą
ekonomicznie uzasadnionych działań technicznych i technologicznych.
Zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, wojewódzki inspektor
ochrony środowiska dokonuje oceny poziomów substancji w powietrzu w danej strefie za rok
poprzedni, oraz (odrębnie dla każdej substancji) dokonuje klasyfikacji stref.
Wynikiem oceny dla kryterium ochrony zdrowia i kryterium ochrony roślin,
dla wszystkich substancji podlegających ocenie, jest zaliczenie strefy do jednej z poniższych
klas:
 klasa A - jeżeli stężenia substancji na terenie strefy nie przekraczają odpowiednio
poziomów dopuszczalnych bądź poziomów docelowych; Wymagane działania:
utrzymanie stężeń zanieczyszczenia poniżej poziomu dopuszczalnego oraz próba
utrzymania najlepszej jakości powietrza,
 klasa B – jeżeli stężenia substancji na terenie strefy przekraczają poziomy
dopuszczalne lecz nie przekraczają ustalonych dla nich marginesów tolerancji;
Wymagane działania: określenie obszarów przekroczeń wartości dopuszczalnych;
określenie przyczyn przekroczeń, podjęcie działań w celu zmniejszenia emisji,
 klasa C - jeżeli stężenia substancji na terenie strefy przekraczają poziomy
dopuszczalne powiększone o margines tolerancji, a w przypadku gdy margines
tolerancji nie jest określony – poziomy dopuszczalne bądź poziomy docelowe;
Wymagane działania: niezbędne jest opracowanie i wdrożenie programu ochrony
powietrza w celu osiągnięcia odpowiednich poziomów docelowych w powietrzu,
w zakresie danego zanieczyszczenia,
 klasa C2 - w przypadku pyłu PM2,5 jeżeli stężenia substancji na terenie strefy
przekraczają poziom docelowy (dodatkowa klasyfikacja zgodnie z pismem GIOŚ
z dnia 9.02.2012 r., znak: DM/5102-07/01/2012/BT).
Dla parametru jakim jest poziom celu długoterminowego dla ozonu, przewidziano:
 klasa D1 - jeżeli poziom stężeń ozonu nie przekracza poziomu celu
długoterminowego,
 klasa D2 - jeżeli poziom stężeń ozonu przekracza poziom celu długoterminowego;
Wymagane działania: niezbędne jest podejmowanie ekonomicznie uzasadnionych
działań technicznych i technologicznych mających na celu osiągnięcie poziomu celu
długoterminowego do 2020 roku.
Uwzględniając ww. wytyczne, wynikiem oceny dla kryterium ochrony zdrowia
i kryterium ochrony roślin, dla wszystkich substancji podlegających ocenie, jest zaliczenie
strefy do jednej z klas. Zaliczenie strefy do określonej klasy zależy od stężeń zanieczyszczeń
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występujących na jej obszarze i wiąże się z określonymi wymaganiami dotyczącymi działań
na rzecz poprawy jakości powietrza, bądź utrzymania jakości na dotychczasowym poziomie.
W 2012 r. w ramach wojewódzkiej sieci monitoringu jakości powietrza
funkcjonowało łącznie 12 stacji z 63 stanowiskami; w tym 28 stanowisk z pomiarem
automatycznym i 35 manualnych. Jak wynika z danych WIOŚ w Lublinie (Ocena jakości
powietrza w województwie lubelskim za 2012 r.) na terenie Miasta Krasnystaw w 2012 roku
nie były zlokalizowane stacje i stanowiska pomiarowe, w których badano zanieczyszczenie
powietrza. Także w pozostałej części powiatu krasnostawskiego nie funkcjonuje stacja
monitoringu jakości powietrza – najbliższe stacje znajdują się w Chełmie oraz Zamościu.
W stacjach pomiarowych kontrolowane są parametry jakości powietrza, a wyniki są
uśredniane. Na podstawie wyników ustalane są klasy stref. W tabeli 3.6. przedstawiono
wyniki oceny i klasyfikacji stref według kryterium ochrony zdrowia za 2012 rok (WIOŚ
w Lublinie: Ocena jakości powietrza w województwie lubelskim za 2012 rok).
Tabela 3.6. Wyniki oceny i klasyfikacji stref według kryterium ochrony zdrowia w strefie
lubelskiej (WIOŚ w Lublinie: Ocena jakości powietrza w województwie lubelskim za 2012 rok)
PARAMETR
SO2
NO2
Pył zawieszony PM
10
Pył zawieszony PM
2,5
Benzen
Ołów
Tlenek węgla
Ozon
Arsen
Kadm
Nikiel
Benzo/a/piren

Okres
uśredniania
1 godzina
24 godziny
1 godzina
Rok kalendarzowy
24 godziny
Rok kalendarzowy

Dopuszczalny/docelowy
poziom
350 g/m3
125 g/m3
200 g/m3
40 g/m3
50 g/m3
40 g/m3

Maksymalny
wynik
79,5 g/m3
43,9 g/m3
123,3 g/m3
22,8 g/m3
30,6 g/m3
49,2 g/m3

Symbol
klasy
A
A
A
A
C
A

Symbol
ogółem

Rok kalendarzowy

25 g/m3

21,6 g/m3

A

A

Rok kalendarzowy
Rok kalendarzowy
8 godzin
8 godzin
Rok kalendarzowy
Rok kalendarzowy
Rok kalendarzowy
Rok kalendarzowy

5 g/m3
0,5 g/m3
10000 g/m3
120 g/m3
6 ng/m3
5 ng/m3
20 ng/m3
1 ng/m3

2,39 g/m3
0,006 g/m3
5805,6 g/m3

A
A
A
D2
A
A
A
A

A
A
A
D2
A
A
A
A

0,46 ng/m3
0,33 ng/m3
0,77 ng/m3
0,84 ng/m3

A
A
C

Pod względem wielkości emisji większości rodzajów zanieczyszczeń, strefę
lubelską zaliczono do klasy A, jednak, ze względu na emisję pyłu PM 10 strefa lubelska
zaliczona została do klasy C. Wpływ na wynik miała seria pomiarowa pyłu PM 10 uzyskana
na stanowisku w Puławach przy ul. Skowieszyńskiej 51. W 2012 r. uzyskano 94,5 % ważnych
danych i taki sam procent pokrycia roku pomiarami. Obowiązujące kryteria nie zostały
dotrzymane przez stężenia 24-godzinne. Ilość dni w roku kalendarzowym ze stężeniami
powyżej dopuszczalnego 24-godzinnego wynosiła 46. Analiza serii pomiarowej wskazuje
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występowanie znacznie wyższych stężeń w sezonie chłodnym. Wartość średnia dla sezonu
chłodnego (49,2 μg/m3) była ponad dwukrotnie wyższa od średniej z sezonu ciepłego (23,1
μg/m3). Sezonowy rozkład stężeń pyłu PM 10, jak również występowanie przekroczeń
wyłącznie w sezonie grzewczym wskazuje, iż bardzo istotny wpływ na uzyskiwane stężenia
ma emisja ze spalania paliw do celów grzewczych.
Ponadto, pod względem zanieczyszczenia ozonem, strefa lubelska została
zaliczona do klasy D2. Poziom docelowy oraz poziom celu długoterminowego ozonu
w powietrzu określony jest jako maksymalna średnia ośmiogodzinna spośród średnich
obliczanych ze średnich jednogodzinnych w ciągu doby. Poziom docelowy uznaje się za
dotrzymany, jeśli liczba dni przekraczających wartość120 μg/m3, uśredniona w ciągu
kolejnych trzech lat, ma wartość nie większą niż 25. Termin osiągnięcia poziomu docelowego
O3 określono na 2010 r. Poziom celu długoterminowego jest dotrzymany, jeżeli nie występują
dni ze stężeniami o wartościach powyżej 120 μg/m3. Termin osiągnięcia poziomu celu
długoterminowego O3 w powietrzu określono na 2020 r.
Odnosząc uzyskane wyniki pomiarów do drugiego kryterium, jakim jest poziom celu
długoterminowego stwierdzić należy, że na każdej stacji, na której wykonywane były
pomiary, wystąpiło jego przekroczenie. Wyniki modelowania potwierdzają występowanie
kilku dni ze stężeniami wyższymi od 120 μg/m3. Zatem w strefie lubelskiej nastąpiło
przekroczenie poziomu celu długoterminowego i ze względu na to kryterium została ona
zaliczona do klasy D2.
Roczną oceną jakości powietrza ze względu na ochronę roślin objęto 3 substancje:
dwutlenek siarki, tlenki azotu oraz ozon. W wyniku oceny za 2012 r., stwierdzono, iż strefa
lubelska została zaliczona do klasy A ze względu na odnotowywany poziom dwutlenku siarki
i tlenków azotu. Na terenie strefy nie stwierdzono przekroczeń obowiązujących standardów
dla tych substancji zanieczyszczających powietrze uwzględnionych w ocenie. Ze względu na
stwierdzone przekroczenie poziomu celu długoterminowego ozonu strefa lubelska została
zaliczona do klasy D2.
Przeprowadzona analiza poziomu stężeń oraz klasyfikacja stref wykazała dobrą jakość
powietrza w woj. lubelskim (analizie poddana była strefa lubelska, do której zaliczone zostało
Miasto Krasnystaw). Stężenia większości zanieczyszczeń: benzenu, dwutlenku siarki,
dwutlenku azotu, tlenku węgla, pyłu PM 2,5, ołowiu, arsenu, kadmu, niklu i benzo/ά/pirenu
dotrzymywały obowiązujące standardy. Przekroczenia dotyczyły pyłu PM 10 na jednym
stanowisku oraz poziomu celu długoterminowego ozonu.
Strefa lubelska została zaliczona do klasy C ze względu na zanieczyszczenie
powietrza pyłem PM 10. Zdecydowały o tym przekroczenia stężeń 24-godzinnych
zarejestrowane w Puławach. Nie oznacza to, że w całej strefie lubelskiej nie są spełnione
kryteria dla pyłu PM 10. W niniejszej ocenie za 2012 r. został zidentyfikowany jeden obszar
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z przekroczeniami 24-godzinnych stężeń pyłu PM10 wymagający podjęcia działań na rzecz
poprawy jakości powietrza. Jest nim teren miasta Puławy. Dni z przekroczeniami
występowały wyłącznie w sezonie grzewczym, co wskazuje, że ich główną przyczyną jest
emisja ze spalania paliw do celów grzewczych. Innymi przyczynami są niekorzystne warunki
klimatyczne w sezonie grzewczym (niska temperatura, mała prędkość wiatru) oraz emisja
z zakładów przemysłowych znajdujących się m.in. na terenie Miasta Krasnystaw oraz w jego
sąsiedztwie. Są to przyczyny prawdopodobne, gdyż na etapie opracowywania oceny WIOŚ
nie ma możliwości dokładnego wskazania, które źródło jest odpowiedzialne za stwierdzone
przekroczenia. Analiza taka powinna być przeprowadzona w ramach opracowywania
programu ochrony powietrza dla poszczególnych stref. Stężenia średnioroczne na wszystkich
stanowiskach były niższe od poziomu dopuszczalnego. Pozostałe zanieczyszczenia w strefie
lubelskiej nie przekraczały obowiązujących standardów.
Emisja punktowa związana jest z odprowadzaniem zanieczyszczeń przez zakłady
przemysłowe, które funkcjonują w mieście Krasnystaw. Ze źródeł tych pochodzi około 97%
emitowanych w powiecie krasnostawskim pyłów oraz prawie 99% zanieczyszczeń gazowych
w powiecie (gazy i pyły ze źródeł punktowych).
Na wielkość globalnej emisji zanieczyszczeń do atmosfery, poza źródłami
punktowymi przedstawionymi powyżej, znaczny wpływ ma emisja powierzchniowa
pochodząca ze spalania paliw oraz emisja liniowa.
Emisja powierzchniowa: mimo, że miasto Krasnystaw wyposażone jest w sieć
gazową, znaczna część urządzeń grzewczych opalana jest węglem i innymi paliwami
powodującymi stosunkowo dużą emisję zanieczyszczeń. Emisja dwutlenku węgla na
jednostkę energii chemicznej jest w przypadku węgla niemal dwukrotnie większa, niż
w przypadku gazu ziemnego.
Emisja liniowa: Zanieczyszczenia komunikacyjne emitowane są wzdłuż drogi
krajowej nr 17 oraz dróg wojewódzkich o znaczeniu międzyregionalnym – droga nr 812, 842
oraz 846.
Istotne znaczenie dla rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w obszarze Miasta
Krasnystaw ma dominująca zachodnia cyrkulacja mas powietrza, która sprzyja napływowi
zanieczyszczeń z dalszych odległości, w tym z terenów uprzemysłowionych zachodniej
i południowej Polski.
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Analiza SWOT
Mocne strony

Słabe strony

Ogólny dobry stan jakości powietrza
w mieście

Znaczny udział emisji pochodzącej ze
spalania paliw wysoko zanieczyszczających,
głównie węgla z ogrzewania indywidualnego

Dwa przedsiębiorstwa wpisane do Rejestru
Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń
prowadzonego przez Główny Inspektorat
Ochrony Środowiska
Na terenie miasta istnieje rozwinięta sieć
gazowa

Na terenie miasta istnieje kilka większych
zakładów szczególnie uciążliwych dla
środowiska, emitujących znaczne ilości
zanieczyszczeń do powietrza
Wzrost stężeń dwutlenku siarki i pyłu
w powietrzu w sezonie grzewczym
Wzrastający wskaźnik zanieczyszczeń
komunikacyjnych wynikający z rosnącej
liczby samochodów
Przez granice miasta przebiega droga krajowa
nr 17

Szanse

Zagrożenia

Rozwój energetyki odnawialnej
Rozwój sieci gazowej

3.3.

Duży koszt wprowadzania energetyki
odnawialnej, hamujący ten proces
Zwiększające się zanieczyszczenie powietrza
wynikające z liniowych źródeł
zanieczyszczeń
Napływ zanieczyszczeń z innych powiatów
i województw w związku z przeważającymi
wiatrami zachodnimi

Powierzchnia ziemi
Informacje ogólne

Gleby stanowią stan przejściowy pomiędzy przyrodą nieożywioną a ożywioną.
Powstają ze skał przekształcanych pod wpływem komponentów krajobrazu naturalnego,
takich jak: organizmy żywe, klimat, wody czy rzeźba terenu. Także działalność człowieka
wywiera istotny wpływ na cechy pokrywy glebowej (Geografia fizyczna Polski, Andrzej
Richling, Katarzyna Ostaszewska, PWN, Warszawa 2005).
Na terenie Polski prowadzony jest program „Monitoring chemizmu gleb ornych”,
który stanowi element Państwowego Monitoringu Środowiska w zakresie jakości gleb i ziemi.
Celem tego programu jest ocena stanu zanieczyszczenia i zmian właściwości gleb
w wymiarze czasowym i przestrzennym. Obowiązek prowadzenia takich badań wynika
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z zapisów krajowych aktów prawnych m.in. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. Poz. 1232 z późn. zm.).
Jednak na terenie gminy miejskiej Krasnystaw nie ma zlokalizowanego punktu
badawczego tego monitoringu, co zostało zobrazowane na rysunku 3.14. W związku z tym
informacje w nim zamieszczone mogą służyć jedynie jako dane porównawcze (źródło: Strona
GIOŚ http://www.gios.gov.pl/chemizm_gleb/index.php?mod=pomiary&w=06).
W Informacji o stanie środowiska powiatu krasnostawskiego na rok 2011 także nie ma
informacji na temat jakości i ochrony gleb (WIOŚ w Lublinie, delegatura w Chełmie, 2012 r).
Również Raport o stanie środowiska województwa lubelskiego na rok 2012 (WIOŚ
w Lublinie, Lublin 2013 r.) nie zawiera informacji o jakości i ochronie gleb (generalnie, nie
tylko na terenie powiatu krasnostawskiego).

Rysunek 3.14. Rozmieszczenie punktów pomiarowo-kontrolnych gleb w województwie
lubelskim w latach 2010-2012 (Monitoring chemizmu gleb w Polsce w latach 2010 – 2012
(raport końcowy), Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa, Państwowy Instytut
Badawczy w Puławach, Puławy 2012)
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Gleby na terenie miasta Krasnystaw
Na obszarze gminy miejskiej występuje kilka typów genetycznych
i odpowiadających im rodzajów gleb. Ich zestawienie przedstawia tabela 3.7.

gleb

Tabela 3.7. Typy genetyczne i rodzaje gleb (Geografia fizyczna Polski, Andrzej Richling,
Katarzyna Ostaszewska, PWN, Warszawa 2005)
Lp.
Typy genetyczne gleb
Rodzaje gleb
1.
Rdzawe i bielicowe
Piaski
Płowe, gleby brunatne wyługowane
2.
Lessy i inne utwory pyłowe
i gleby opadowo-glejowe
3.
Torfowe i murszowe
Torfy torfowisk niskich
Na obszarze miasta torfy występują głównie wzdłuż terenów zalewowych rzeki
Wieprz oraz miejscami wzdłuż pozostałych rzek. Gleby rdzawe i bielicowe występują
głównie na północny wschód od Krasnegostawu, natomiast rędziny występują na pozostałym
obszarze.
Wskaźniki stanu i jakości gleb
Na obszarze województwa lubelskiego badania gleb prowadzi Okręgowa Stacja
Chemiczno-Rolnicza w Lublinie. Dane dotyczące wskaźników stanu i jakości gleby takie jak
odczyn (pH), potrzeby wapnowania i zawartość makroelementów (fosfor, potas, magnez)
zostały uzyskane z tej właśnie jednostki badawczej (zawartość mikroelementów nie była
badana). Trzeba także zaznaczyć, że dane te są zagregowane dla obszaru miasta Krasnystaw
i dla gminy wiejskiej Krasnystaw łącznie. Jest tak ponieważ, w mieście Krasnystaw w 2012
roku było przebadane 16 gospodarstw a w 2013 roku tylko 7 co stanowi za małą próbę dla
statystycznego zestawienia jakości gleb dla danego obszaru.
Tabela 3.8. przedstawia kategorie agronomiczne gleb na obszarze miasta Krasnystaw
i przyległym. Można zauważyć, że dominuje gleba średnia (55%) a najmniejszy udział mają
gleby bardzo lekka oraz organiczna (po 1%).
Tabela 3.8. Kategoria agronomiczna gleb na terenie miasta i gminy Krasnystaw (źródło:
Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Lublinie)
Kategoria agronomiczna gleby
Przebadana
Ilość przebadanych
powierzchnia
próbek / udział
Bardzo
Organ Węgla
Lekka Średnia Ciężka
UR [ha]
procentowy
lekka
iczna nowa
966

818
100%

8
1

150
18

450
55

46
6

11
1

153
19

Tabela 3.9. przedstawia wyniki badań gleb na obszarze miasta oraz gminy Krasnystaw
pod względem odczynu (pH). Wśród gruntów ornych największy udział mają gleby zasadowe
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(30%). Podobnie jest na użytkach rolnych (31%). Wśród użytków zielonych najwięcej jest
gleb o odczynie obojętnym (46%). W porównaniu do średniej z lat 2009-2012 można
zaobserwować poprawę stanu gleb pod względem odczynu.
Tabela 3.9. Odczyn [pH] gleb na terenie miasta i gminy Krasnystaw (źródło: Okręgowa
Stacja Chemiczno-Rolnicza w Lublinie)
Ilość
Odczyn [pH]
Przebadana
przebadanych
Rok badań
powierzchnia
Bardzo Kwa Lekko Oboję Zasad
próbek / udział
UR [ha]
kwaśny śny kwaśny
tny
owy
procentowy gleb

2013

2009-2012

966

Grunty
orne

165,16

Użytki
zielone

0,47

Użytki
rolne

165,63

818
100%

80
10

142
17

196
24

187
23

213
26

210
100%
13
100%
223
100%

16
8
0
0
16
7

27
13
1
8
28
13

57
27
1
8
58
26

46
22
6
46
52
23

64
30
5
38
69
31

Tabela 3.10. przedstawia wyniki badań gleb na obszarze miasta oraz gminy
Krasnystaw pod względem potrzeb wapnowania. Wśród gruntów ornych ponad połowa
to gleby o zbędnej potrzebie wapnowania (55%). Podobnie jest na użytkach rolnych (57%)
i na użytkach zielonych, gdzie to zjawisko jest najsilniejsze (85%). W porównaniu do średniej
z lat 2009-2012 można zaobserwować poprawę stanu gleb pod względem potrzeb
wapnowania.
Tabela 3.10. Potrzeby wapnowania gleb na terenie miasta i gminy Krasnystaw (źródło:
Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Lublinie)
Potrzeby wapnowania
Przebadana
Ilość przebadanych
Rok badań powierzchnia
próbek / udział
Konie Potrze Wska Ogran
Zbędne
UR [ha]
procentowy gleb
czne
bne
zane iczone

2013

2009-2012

966

Grunty
orne

165,16

Użytki
zielone

0,47

Użytki
rolne

165,63

818
100%

141
18

67
8

93
11

96
12

421
51

210
100%
13
100%
223
100%

25
12
0
0
25
11

18
9
0
0
18
8

18
9
1
8
19
9

34
16
1
8
35
16

115
55
11
85
126
57
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Tabela 3.11. przedstawia wyniki badań gleb na obszarze miasta oraz gminy
Krasnystaw pod względem zawartości fosforu. Wśród gruntów ornych przeważają gleby
o bardzo wysokiej zawartości fosforu (33%). Podobnie jest na użytkach rolnych (36%) i na
użytkach zielonych, gdzie to zjawisko jest najsilniejsze (85%). W porównaniu do średniej
z lat 2009-2012 można zaobserwować znaczną poprawę stanu gleb pod względem zawartości
fosforu.
Tabela 3.11. Zawartość fosforu w glebach na terenie miasta i gminy Krasnystaw (źródło:
Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Lublinie)
Zawartość fosforu
Przebadana Ilość przebadanych
Rok badań powierzchni
próbek / udział
Bardzo
Wys Bardzo
Niska Średnia
a UR [ha]
procentowy gleb
niska
oka wysoka

2013

2009-2012

966

Grunty
orne

165,16

Użytki
zielone

0,47

Użytki
rolne

165,63

818
100%
210
100%
13
100%
223
100%

60
7
9
4
1
8
10
4

206
25
40
19
0
0
40
18

258
32
59
28
0
0
59
26

159
19
33
16
1
8
34
15

135
17
69
33
11
85
80
36

Tabela 3.12. przedstawia wyniki badań gleb na obszarze miasta oraz gminy
Krasnystaw pod względem zawartości potasu. Wśród gruntów ornych przeważają gleby
o średniej zawartości fosforu (38%). Podobnie jest na użytkach rolnych (38%). Na użytkach
zielonych przeważają gleby o niskiej zawartości potasu (54%). W porównaniu do średniej
z lat 2009-2012 można zaobserwować brak zmiany stanu gleb pod względem zawartości
potasu.
Tabela 3.12. Zawartość potasu w glebach na terenie miasta i gminy Krasnystaw (źródło:
Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Lublinie)
Zawartość potasu
Przebadana Ilość przebadanych
Rok badań powierzchni
próbek / udział
Bardzo
Wys Bardzo
Niska Średnia
a UR [ha]
procentowy gleb
niska
oka wysoka

2013

2009-2012

966

Grunty
orne

165,16

Użytki
zielone

0,47

Użytki
rolne

165,63

818
100%
210
100%
13
100%
223
100%

89
11
24
11
2
15
26
12

186
23
68
32
7
54
75
34

310
38
80
38
4
31
84
38

139
17
15
7
0
0
15
7

94
11
23
11
0
0
23
10
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Tabela 3.13. przedstawia wyniki badań gleb na obszarze miasta oraz gminy
Krasnystaw pod względem zawartości magnezu. Wśród gruntów ornych przeważają gleby
o niskiej zawartości magnezu (28%). Podobnie jest na użytkach rolnych (30%) i na użytkach
zielonych, gdzie to zjawisko jest najsilniejsze (62%). W porównaniu do średniej z lat 20092012 można zaobserwować niewielką zmianę stanu gleb pod względem zawartości magnezu
ale bez wyodrębnienia kierunku tendencji tych zmian.

2013

Tabela 3.13. Zawartość magnezu na terenie miasta i gminy Krasnystaw (źródło: Okręgowa
Stacja Chemiczno-Rolnicza w Lublinie)
Zawartość magnezu
Przebadana Ilość przebadanych
Rok badań powierzchni
próbek / udział
Bardzo
Wys Bardzo
Niska Średnia
a UR [ha]
procentowy gleb
niska
oka wysoka
818
48
165
102
33
28
2009-2012
966
100%
13
44
27
9
7
210
49
59
57
31
14
Grunty
165,16
orne
100%
23
28
27
15
7
13
5
8
0
0
0
Użytki
0,47
zielone
100%
38
62
0
0
0
223
54
67
57
31
14
Użytki
165,63
rolne
100%
24
30
26
14
6
Badania gleb pod kątem wskaźnika bonitacyjnego jakości i przydatności rolniczej
na terenie województwa lubelskiego (w tym powiatu krasnostawskiego) były przeprowadzone
w 2001 roku (Raport o stanie środowiska województwa lubelskiego w 2001 roku, Inspekcja
Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie, Biblioteka
Monitoringu Środowiska, Lublin 2002). W opracowaniu przedstawionym na rysunku 3.15.
gmina Rejowiec należy jeszcze do powiatu krasnostawskiego, co jest informacją nieaktualną.
Obecnie gmina Rejowiec należy do powiatu chełmskiego.

Rysunek 3.15. Wskaźnik bonitacyjny jakości i przydatności rolniczej gleb w skali punktowej
w powiecie krasnostawskim.
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Rysunek 3.15. przedstawia mapę wskaźnika bonitacyjnego jakości i przydatności
rolniczej gleb na terenie powiatu krasnostawskiego. Gmina miejska Krasnystaw ma gleby
o dobrym wskaźniku bonitacyjnym, co oznacza lepszą jakość gleb niż na terenie gminy
wiejskiej Krasnystaw, gdzie wskaźnik bonitacyjny został określony jako średnio-dobry.
Badania gleb przy trasach komunikacyjnych
Badania gleb pod kątem wpływu tras komunikacyjnych na gleby użytkowane rolniczo
na terenie powiatu krasnostawskiego przeprowadzono w 2009 roku. Do badań została
wytypowana droga powiatowa nr 3135 (Krasnystaw – Siennica Różana). Pomiary
przeprowadzono w czterech punktach badawczych: Krasnystaw, Rudka, Siennica Królewska
Duża i Wola Siennicka. Wyniki tych badań dla obszaru gminy miejskiej Krasnystaw
przedstawiono w tabeli 3.14.

Ołów

Miedź

Kadm

Cynk

Nikiel

Chrom

Tabela 3.14. Wyniki badań gleb prowadzonych przy drodze powiatowej nr 3135 (Krasnystaw
- Siennica Różana) w 2009 r.
Zawartość metali [mg/kg s.m.]
Chlorki
Zakresy
WWA
Odczyn
mg
Miejsce badań
podanych
mg/kg
pH
Cl/kg
wartości
s.m.
s.m.
Krasnystaw (poza
Max.
7,83
5,0 5,0 22,3 1,4 23,6 16,9 0,44
48,0
miastem w kierunku
Min.
6,19
5,0 5,0 10,3 1,0 5,0 14,4 0,05
23,9
Siennicy Różanej)
Wartości dopuszczalne dla
jakości gleb grupy C* na
500 300 1000 15 600 600
250
- **
głębokości 0-2 [m p.p.t.]
*
Grupa C - tereny przemysłowe, użytki kopalne, tereny komunikacyjne.
**
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów
jakości gleb oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. z 2002 r. Nr 165, poz. 1359) nie wyznacza
wartości dopuszczalnych dla chlorków.
Wyniki badań przedstawione w tabeli 3.14. wykazały brak przekroczenia poziomu
wartości dopuszczalnych dla metali ciężkich i wielopierścieniowych węglowodorów
aromatycznych (WWA), określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia
9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleb oraz standardów jakości ziemi (Dz. U.
z 2002 r. Nr 165, poz. 1359) dla gleb grupy C – terenów przemysłowych, użytków kopalnych
i terenów komunikacyjnych (źródła: Informacja o stanie środowiska i realizacji zadań
kontrolnych na terenie powiatu krasnostawskiego w 2009 roku, Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska w Lublinie, Delegatura w Chełmie, Chełm 2010 oraz Raport o stanie
środowiska województwa lubelskiego w 2009 roku, Inspekcja Ochrony Środowiska,
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie, Biblioteka Monitoringu
Środowiska, Lublin 2010).
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Wysoki wskaźnik bonitacyjny jakości i przydatności rolniczej gleb w skali punktowej
wskazuje na dobrą kondycję gleb na terenie miasta Krasnystaw. Wyniki badań odczynu
i potrzeb wapnowania potwierdzają tą ocenę.
Wysoka zawartość fosforu, umiarkowana zawartość potasu oraz niska zawartość
magnezu wskazują na zróżnicowaną zasobność gleb w różne makroelementy.
Wyniki badań gleb terenów komunikacyjnych wskazują na brak zanieczyszczenia tych
terenów metalami ciężkimi i wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA).
Władze lokalne powinny utrzymywać kontakt z Okręgową Stacją ChemicznoRolniczą (OSChR) w Lublinie w celu okresowego badanie stanu gleb. Miasto Krasnystaw
w ostatnich latach nie korzystało z tej możliwości, i dane z OSChR przytoczone w niniejszym
opracowaniu pochodzą jedynie z badań wykonanych na prywatne potrzeby rolników.
Analiza SWOT
Mocne strony

Słabe strony

Wysoki wskaźnik bonitacyjny jakości
i przydatności rolniczej gleb
Wysoki udział gleb o ograniczonych potrzebach
wapnowania
Wysoki udział gleb o zasadowym odczynie (pH)
Niski poziom chemicznego zanieczyszczenia gleb
Wysoki udział gleb bogatych w fosfor

Wysoki udział gleb o umiarkowanej
zawartości potasu
Wysoki udział gleb o niskiej zawartości
magnezu

Szanse

Zagrożenia

Rolnicy jako prywatni przedsiębiorcy mogą sami
troszczyć się o dobry stan gleb na swoich terenach

3.4.

Niezrównoważony rozwój rolnictwa
(szczególnie chemizacja) skutkujący
zubożeniem i zanieczyszczeniem gleby
Zwiększenie natężenia ruchu kołowego zanieczyszczenie metalami ciężkimi
i WWA

Hałas

Ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego
środowiska, w szczególności poprzez utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub
co najmniej na tym poziomie oraz na zmniejszaniu poziomu hałasu do co najmniej
dopuszczalnego, gdy nie jest on dotrzymany - art. 112 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. Poz. 1232 z późn. zm.). Poziomy dopuszczalne
hałasu określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
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dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120 poz. 826 z późn.
zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające
Rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2012 r.
Poz. 1109). Drugie rozporządzenie wprowadziło zwiększone dopuszczalne poziomy hałasu
w środowisku powodowanego przez drogi i linie kolejowe (od 3 do 6 dB dla poziomów
równoważnych hałasu oraz od 5 do 10 dB dla wskaźników długookresowych,
w zależności od rodzaju terenu).
Wyróżnia się następujące wskaźniki mające zastosowanie w prowadzeniu
długookresowej polityki w zakresie ochrony środowiska przed hałasem, w szczególności do
sporządzania map akustycznych oraz programów ochrony środowiska przed hałasem:
 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 od godz. 18.00 – 22.00 oraz pory nocy od godz. 22.00 – 6.00,
 LN - długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach [dB],
wyznaczony w ciągu wszystkich pór nocy w roku od godz. 22.00 – 6.00.
Wykonywane są również pomiary w celu określenia wartości wskaźników dobowych
LAeqD i LAeqN, mających zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania
ze środowiska w odniesieniu do jednej doby, przy czym:
 LAeqD jest to równoważny poziom dźwięku A dla pory dnia, rozumianej jako przedział
czasu w godz. 6.00 – 22.00;
 LAeqN - równoważny poziom dźwięku A dla pory nocy, rozumianej jako przedział
czasu w godz. 22.00 – 6.00.
W przypadku terenów, na których znajdują się domy jednorodzinne, LDWN ma
poziom 64 dB (dopuszczalny hałas w ciągu doby), natomiast LN – 59 dB (dopuszczalny hałas
w porze nocnej). Użyte skróty szczegółowo objaśniono w dalszej części rozdziału.
Ochronie akustycznej podlegają tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
wielorodzinnej i zagrodowej oraz tereny szpitali, szkół, domów opieki społecznej, uzdrowisk
oraz tereny rekreacyjno-wypoczynkowe.
Głównymi źródłami emisji hałasu do środowiska w Mieście Krasnystaw
(Opracowanie ekofizjograficzne dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Miasta Krasnystaw, Lipiec 2009 r.) są:
1. Emisje z dróg. Podstawowy układ komunikacyjny Krasnegostawu wyznaczają:
 Droga krajowa nr 17 relacji Warszawa – Kurów – Lublin – Piaski – Izbica – Zamość –
Hrebenne; ( w sieci dróg europejskich oznaczana numerem E372)
 Droga wojewódzka nr 812 relacji Biała Podlaska – Wisznice – Włodawa – Chełm
(łącząca przejścia graniczne w Terespolu, Sławatyczach i Dorohusku)
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 Droga wojewódzka nr 842 relacji Rudnik Szlachecki – Wysokie – Krasnystaw
(w kierunku przejścia granicznego w Zosinie)
 Droga wojewódzka nr 846 relacji Małochwiej Duży – Wojsławice – Teratyn (łącząca
Krasnystaw z Hrubieszowem)
 Drogi powiatowe oraz lokalne.
2. Emisja z linii kolejowej nr 69 łącząca Rejowiec ze stacją Hrebenne
3. Emisje z innych źródeł, np. rolnictwa, niemniej są one znacznie mniej poważne
i w znacznym stopniu rozproszone.
Natężenie hałasu drogowego jest zróżnicowane - zależy od obciążenia drogi ruchem
pojazdów, udziału pojazdów ciężkich w potoku ruchu, prędkości i płynności jazdy,
parametrów technicznych oraz stanu nawierzchni drogi. Przekroczenia dopuszczalnych
wartości hałasu pochodzącego od ruchu samochodowego spowodowane są także często zbyt
bliskim sąsiedztwem zabudowy mieszkaniowej od dróg oraz brakiem zabezpieczeń
przeciwhałasowych. Poza tym, z roku na rok wzrasta liczba pojazdów na drogach (rysunek
3.16.).

Rysunek 3.16. Zmiany liczby zarejestrowanych pojazdów w latach 2000 – 2011 w województwie
lubelskim, przy założeniu, że wartość wskaźników w 2003 roku jest równa 100% (Raport o stanie
województwa Lubelskiego w 2012 roku, WIOŚ w Lublinie, Lublin 2013)

Ustawa Prawo ochrony środowiska zobowiązuje starostów oraz zarządzających
drogami, liniami kolejowymi i lotniskami do sporządzania map akustycznych. Pierwszy etap
mapowania akustycznego w województwie lubelskim, zakończony w 2007 r., dotyczył miasta
Lublin - aglomeracji o liczbie ludności większej niż 250 tys. oraz głównych dróg
o przejeżdżającej liczbie pojazdów ponad 6 milionów rocznie. Drugi etap realizacji map
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akustycznych w województwie lubelskim został zakończony z początkiem 2012 r. Dotyczył
otoczenia głównych dróg o liczbie przejeżdżających pojazdów ponad 3 miliony rocznie
(wyniki w dalszej części rozdziału).
Sporządzenie oceny stanu akustycznego środowiska w województwie na terenach nie
objętych obowiązkiem opracowywania map akustycznych spoczywa na wojewódzkim
inspektorze ochrony środowiska (art. 117 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska).
W ramach monitoringu hałasu w 2010 r. WIOŚ w Lublinie wykonał badania hałasu
komunikacyjnego w 10 punktach pomiarowych w większych miastach województwa; w tym
w mieście Krasnystaw.
Zarówno w przypadku pomiaru długookresowego, jak i krótkookresowego
przeprowadzonego w mieście Krasnystaw, nie nastąpiło przekroczenie aktualnych
dopuszczalnych norm hałasu. Wartym odnotowania, pozytywnym zjawiskiem było
zmniejszone natężenie hałasu (o około 7 dB) w nocy ze względu na mniejszy ruch pojazdów
w tym czasie. (Tabela 3.15.). Tabela 3.16. przedstawia wyniki pomiarów krótkookresowych
hałasu w 2012 roku. Widoczne jest zmniejszenie poziomu hałasu w nocy oraz nieznaczną
różnicę pomiaru w dzień. W obu przypadkach nie zostały zarejestrowane przekroczenia.
Tabela 3.15. Wyniki pomiarów długo- i krótkookresowych hałasu drogowego w roku 2010
w mieście Krasnystaw przy ulicy Okrzei (opracowanie własne na podstawie danych WIOŚ
w Lublinie z 2011 roku)
Wartość przekroczenia [dB]
LDWN
LN
Pomiar
[dB]
[dB]
LDWN
LN
Długookresowy
62,6
55,9
0
0
LAeqD
LAeqN Wartość przekroczenia [dB]
Pomiar
[dB]
[dB]
Dzień
Noc
krótkookresowy
63
56
0
0
Tabela 3.16. Wyniki pomiarów krótkookresowych hałasu drogowego w roku 2012 w mieście
Krasnystaw przy ulicy Okrzei (Raport o stanie województwa Lubelskiego w 2012 roku, WIOŚ
w Lublinie, Lublin 2013)
Pomiar
LAeqD
LAeqN Wartość przekroczenia [dB]
krótkookresowy
[dB]
[dB]
Dzień
Noc
Ul. Okrzei 24
62
46
0
0
Ul. Okrzei 33
62,9
47,1
0
0
Badanie hałasu drogowego w województwie lubelskim wykonane było również przez
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w 2011 roku w celu sporządzenia map
akustycznych dróg o natężeniu ruchu ŚDR powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie. Celem
opracowania było przedstawienie stanu akustycznego środowiska w otoczeniu dróg
krajowych województwa lubelskiego w formie wielowarstwowej mapy tematycznej. Mapą
akustyczną objęty został teren pasa drogowego wraz z obszarami o szerokości 2 x 800
metrów położony po obydwu jego stronach. Tereny objęte sporządzaniem mapy akustycznej
w powiecie krasnostawskim przedstawia rysunek 3.17.
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Rysunek 3.17. Lokalizacja odcinków pomiaru hałasu na terenie powiatu krasnostawskiego
w 2011 r.
Odcinki objęte opracowaniem w powiecie krasnostawskim zostały scharakteryzowane
w tabeli 3.17. Łącznie pomiary wykonane były na 5 odcinkach zlokalizowanych wzdłuż drogi
krajowej nr 17. Łączna ich długość wynosiła 17,818 km. Najdłuższy odcinek w powiecie
krasnostawskim, który był objęty pomiarem to fragment drogi pomiędzy miejscowościami
Małochwiej i Izbica.
Tabela 3.17. Wykaz odcinków dróg krajowych w powiecie krasnostawskim objętych
opracowaniem map akustycznych (Hydrotechnika Sp. z o.o.: Mapy akustyczne dla dróg
krajowych o ruchu powyżej 3000000 pojazdów - województwo lubelskie, Kielce 2012)
Opis odcinka
Numer drogi
Pikietaż
Długość
Nazwa odcinka
krajowy
E
Początkowy [km] Końcowy [km]
[km]
Piaski - Fajsławice
17
E372
114+308
118+153
3,845
Krasnystaw /Obwodnica 2/
17
E372
143+213
144+818
1,605
Krasnystaw - Małochwiej
17
E372
144+818
146+704
1,886
Małochwiej - Izbica
17
E372
146+704
155+051
8,347
Izbica – Chomęciska Duże
17
E372
155+051
157+186
2,135
Analizowane odcinki leżą w obrębie czterech gmin. Są to: Fajsławice, Izbica,
Krasnystaw oraz Miasto Krasnystaw, przy czym największą powierzchnią odznacza się gmina
Izbica i to przez nią przebiega najdłuższy badany odcinek, natomiast najwięcej ludności
zamieszkuje Miasto Krasnystaw (tabela 3.18.)
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Tabela 3.18. Podstawowe dane statystyczne dla gmin leżących w zasięgu oddziaływania
analizowanych odcinków dróg (opracowanie własne)
Gmina
Powierzchnia [km2]
Liczba ludności
Fajsławice
70,65
4821
Izbica
138,27
8629
Krasnystaw Miasto
42,13
19690
Krasnystaw
15,082
8952
W tabeli 3.19. przedstawiono natężenie ruchu w zależności od pory dnia na pięciu
badanych odcinkach. Największe dobowe natężenie ruchu w 2010 roku miało miejsce na
odcinku Krasnystaw – Małochwiej, natomiast najmniejsze na odcinku Izbica – Chomęciska
Duże. Sytuacja jest analogiczna, jeśli rozbije się natężenie ruchu na poszczególne strefy
czasowe, tj. godziny 6:00 – 18.00, 18.00 – 22.00, 22.00 – 6.00. Największe natężenie ruchu
na wszystkich odcinkach występuje w godzinach 6:00 – 18.00, natomiast najmniejsze
w godzinach 22.00 – 6.00.
Tabela 3.19. Natężenie ruchu na badanych odcinkach dróg w powiecie krasnostawskim
(Źródło: Hydrotechnika Sp. z o.o.: Mapy akustyczne dla dróg krajowych o ruchu powyżej
3000000 pojazdów - województwo lubelskie, Kielce 2012)
Natężenie ruchu według Generalnego Pomiaru Ruchu 2010
Odcinek
06:00 – 18:00 18:00 – 22:00
22:00 – 6:00 pojazdów/dobę
Piaski – Fajsławice
6505
1501
825
8831
Krasnystaw / obwodnica 2/
6751
1531
904
9186
Krasnystaw - Małochwiej
8839
1832
1089
11760
Małochwiej - Izbica
6685
1389
795
8869
Izbica – Chomęciska Duże
6460
1347
818
8625
W powiecie krasnostawskim najwięcej osób (i lokali) narażonych jest na hałas
drogowy o natężeniu w przedziale 55 - 60 dB. Ilość ta spada wraz ze wzrostem poziomu
hałasu (rysunek 3.18.). Najwięcej zagrożonych zamieszkuje tereny położone w bezpośrednim
sąsiedztwie drogi na trasie Małochwiej - Izbica, natomiast najmniej przy drodze Izbica –
Chomęciska Duże (tabela 3.20). W badaniu przyjęto jednak niższy poziom hałasu niż
dopuszczalny na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012
r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku
(Dz. U. z 2012 r. Poz. 1109), który wynosi 64 dB. W sumie osób zagrożonych hałasem
przekraszającym dopuszczalne poziomy jest około 1118 osób, czyli 38% osób zawartych
na wykresie.
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Rysunek 3.18. Liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale narażonych
na hałas drogowy w ciągu doby w powiecie krasnostawskim (Program Ochrony Środowiska
dla Powiatu krasnostawskiego, Krasnystaw 2013)
Biorąc pod uwagę liczbę osób zagrożonych w zależności od miejsca powstawania
hałasu, najwięcej ludności narażonej zamieszkuje obszar wzdłuż odcinka Małochwiej – Izbica
(tabela 3.20.). Najmniej osób narażonych znajduje się wzdłuż odcinka Izbica – Chomęciska
Duże, gdzie zabudowa jest bardziej rozproszona i oddalona od drogi oraz wzdłuż obwodnicy
Krasnegostawu, której założeniem jest ograniczenie ruchu samochodowego i związanego
z nim hałasu z centrum miasta, które zamieszkuje najwięcej ludzi. Na rysunkach 3.19 i 3.20.
przedstawiono mapy rozmieszczenia ludności eksponowanej na hałas dla LDWN i LN wzdłuż
drogi krajowej nr 17 na terenie miasta Krasnystaw (http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ stan
na 21.02.2014 r. ).
Tabela 3.20. Liczba lokali i osób narażonych na hałas w przedziałach stref imisji dla
wskaźnika LDWN (Hydrotechnika Sp. z o.o.: Mapy akustyczne dla dróg krajowych o ruchu
powyżej 3000000 pojazdów - województwo lubelskie, Kielce 2012)
Nazwa odcinka

Krasnystaw
obwodnica 2
Krasnystaw–
Małochwiej
Małochwiej – Izbica
Izbica – Chomęciska
Duże
Piaski - Fajsławice

Liczba lokali mieszkalnych narażonych
na hałas w przedziałach stref imisji dla
wskaźnika LDWN
55-60 60-65 65-70 70-75
> 75 dB
dB
dB
dB
dB

Liczba osób narażonych na hałas
w przedziałach stref imisji dla
wskaźnika LDWN
55-60 60-65 65-70 70-75 >75
dB
dB
dB
dB
dB

83

15

5

1

0

330

60

20

4

0

57

52

42

17

0

227

207

168

68

0

169

134

127

45

4

467

345

341

116

13

3

7

10

12

0

9

20

29

34

0

31

39

38

7

0

110

139

143

27

0
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Rysunek 3.19. Mapa rozmieszczenia ludności eksponowanej na hałas dla LDWN.

Rysunek 3.20. Mapa rozmieszczenia ludności eksponowanej na hałas dla LN.
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Według Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Lublin, w budowie
jest droga szybkiego ruchu S17 (relacji Piaski – Zamość – Hrebenne) przebiegająca
po zachodniej części gminy miejskiej Krasnystaw, z dwoma węzłami komunikacyjnymi –
Krasnystaw 1 oraz Krasnystaw 2, omijająca centrum miasta.
Klimat akustyczny powiatu krasnostawskiego na tle innych powiatów województwa
lubelskiego, wypada korzystnie (rysunek 3.21). Natężenie hałasu jest znacznie mniejsze niż
m.in. w powiatach: puławskim, lubelskim, zamojskim, ryckim. Omawiane źródła hałasu nie
oddziałują znacząco na zdrowie ludzi oraz formy ochrony przyrody. Bardzo ważne jest jednak
utrzymanie poziomu hałasu na obecnym, a najlepiej jeszcze niższym poziomie w celu
zapewnienia dobrych warunków do życia ludzi oraz utrzymania wysokich walorów
turystycznych.

Rysunek 3.21. Rozkład liczby lokali mieszkalnych narażonych na hałas w województwie
lubelskim z podziałęm na powiaty, których tereny wchodzą w zakres obszarów wokół
analizowanych odcinków dróg (Hydrotechnika Sp. z o.o.: Mapy akustyczne dla dróg
krajowych o ruchu powyżej 3000000 pojazdów - województwo lubelskie, Kielce 2012)
Podsumowując, należy podkeślić, że warunki akustyczne na terenie Krasnegostawu
są zadowalające, jednak powinny w miarę możliwości być poddawane kontroli, szczególnie
w związku z obecnością na terenie miasta drogi krajowej nr 17 oraz kilku dróg
wojewódzkich, na których będzie prawdopodobnie stale wzrastało natężenie ruchu pojazdów.
Priorytetem Krasnegostawu w dziedzinie ochrony przed hałasem powinny być:
 regularna aktualizacja istniejących map akustycznych;
 opracowywanie programów ochrony środowiska przed hałasem.
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przestrzeganie wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w odniesieniu do nowo
zagospodarowywanych terenów: stosowanie w planowaniu przestrzennym zasady
strefowania;
budowa obwodnic; modernizacja szlaków komunikacyjnych (budowa ekranów
akustycznych, rewitalizacja odcinków linii kolejowych i wymiana taboru na mniej
hałaśliwy, itp.) – inwestycje zmniejszające narażenie na hałas komunikacyjny;
systematyczny monitoring hałasu w środowisku, szczególnie na terenach będących pod
wpływem oddziaływania określonej kategorii dróg, linii kolejowych oraz innych
uciążliwych obiektach.



Analiza SWOT
Mocne strony
Stosunkowo niewielki obszar miasta
zagrożony hałasem – wzdłuż drogi krajowej
oraz w mniejszym stopniu dróg
wojewódzkich
Mała liczba zakładów w nadmiernym
stopniu emitujących hałas do środowiska
Miasto posiada opracowaną mapę
akustyczną wzdłuż drogi krajowej nr 17
Niewielka ilość dróg krajowych powyżej
3000000 pojazdów rocznie, przebiegających
przez powiat, w związku z czym
stosunkowo niewielkie emisje liniowe

Słabe strony
Pogarszanie się klimatu akustycznego,
głównie na terenach zurbanizowanych
spowodowane przez wzrost natężenia ruchu,
w tym wzrost udziału samochodów (w tym
ciężarowych) w ruchu drogowym
Brak informacji na temat zagrożeń hałasem
kolejowym
Brak opracowanej mapy akustycznej dla linii
kolejowej

Szanse

Zagrożenia

Budowa ewentualnych nowych linii
omijających centra miejscowości oraz
obszary ochrony przyrody

Nowe normy hałasu drogowego od 2012
roku mogą wpłynąć na zwiększenie jego
uciążliwości
Rozwój ruchu drogowego i kolejowego może
przyczynić się do wzrostu hałasu
i pogarszania się klimatu akustycznego
miasta

Zmniejszenie wpływu hałasu drogowego
poprzez zadrzewienia przydrożne oraz
ekrany akustyczne
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3.5.

Pole elektromagnetyczne

Pole elektromagnetyczne jest stałym i istotnym czynnikiem oddziałującym
na organizm ludzki. Naturalne i wytwarzane pola elektromagnetyczne towarzyszą
człowiekowi wszędzie – w miejscu zamieszkania, w pracy, w podróży, a ich coraz bardziej
intensywne występowanie jest konsekwencjąrozwoju techniki.
Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. Poz. 1232 z późn. zm.)
pola elektromagnetyczne (PEM) to pola elektryczne, magnetyczne oraz elektromagnetyczne
o częstotliwościach od 0 Hz do 300 GHz.





PEM w środowisku ma źródła:
naturalne (pola geomagnetyczne, pola związane ze zjawiskami zachodzącymi
w atmosferze ziemskiej takimi jak promieniowanie słoneczne i wyładowania
atmosferyczne, oraz pochodzące z przestrzeni kosmicznej)
sztuczne (powstaje w wyniku działania zespołów sieci i urządzeń elektrycznych
w pracy, w domu, stacji nadawczych, urządzeń energetycznych, telekomunikacyjnych,
radiolokacyjnych i radionawigacyjnych.) Najpowszechniejszymi sztucznymi źródłami pól
elektromagnetycznych występującymi w środowisku są linie i stacje elektroenergetyczne
(źródła pól elektrycznych i magnetycznych o częstotliwości 50 Hz), instalacje
radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne (urządzenia wytwarzające pola
elektromagnetyczne o częstotliwości od ok. 0,1 MHz do ok. 100 GHz).

W ostatnich latach obserwowany jest znaczny wzrost liczby urządzeń wytwarzających
pola elektromagnetyczne, co powoduje większe zainteresowanie społeczeństwa zakresem
oddziaływania tych urządzeń na środowisko.
Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska oceny poziomu pól
elektromagnetycznych w środowisku i obserwacji zmian dokonuje się w ramach
Państwowego Monitoringu Środowiska, a WIOŚ prowadzi okresowe badania poziomu pól
elektromagnetycznych w środowisku.
Zgodnie z rozporządzeniem 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) pomiary PEM
prowadzone są w 3-letnim cyklu pomiarowym. W każdym roku pomiary na terenie
województwa lubelskiego prowadzone są 45 punktach rozmieszczonych równomiernie
na obszarze województwa (łącznie w 3-letnim cyklu pomiarowym 135 punktów)
i powtarzane co 3 lata. Punkty pomiarowe zlokalizowane są na terenie województwa
równomiernie w dostępnych dla ludności miejscach usytuowanych w:
 centralnych dzielnicach lub osiedlach miast o liczbie mieszkańców ponad 50 tys.
(15 punktów pomiarowych);
 pozostałych miastach (15 punktów pomiarowych);
 terenach wiejskich (15 punktów pomiarowych).
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W mieście Krasnystaw nie tylko nie wykazano przekroczenia dopuszczalnej wartości
składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego (tj. 7 V/m), określonej w rozporządzeniu
Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól
elektromagnetycznych w
środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych
poziomów (Dz. U. z 2003 r. Nr 192, poz. 1883), ale również wskazano, że wartość ta (0,06
V/m) jest jedną z najniższych odnotowanych w 2011 roku w województwie lubelskim
(rysunek 3.22.).

Rysunek 3.22. Średnia wartości zmierzonej składowej elektrycznej uzyskanej w punktach
pomiarowych na terenie województwa lubelskiego w 2011 r. (źródło: Raport o stanie
województwa Lubelskiego w 2011 roku, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Lublinie, Lublin 2012)
W tabeli 3.21 przedtawiono wyniki pomiarów natężenia składowej elektrycznej pola
elektromagnetycznego. Średnie arytmetyczne zmierzonych wartości skutecznych natężeń pól
elektrycznych promieniowania elektromagnetycznego dla zakresu częstotliwości co najmniej
od 3 MHz do 3 000 MHz uzyskanych dla wszystkich punktów pomiarowych utrzymywały się
na niskim poziomie. Średnie arytmetyczne zmierzone w punktach są niższe niż średnie
arytmetyczne dla poszczególnych rodzajów obszarów w całym województwie.
Tabela 3.21. Wyniki pomiarów natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego
w powiecie krasnostawskim (WIOŚ w Lublinie, Delegatura w Chełmie: Informacja o stanie
środowiska i realizacji zadań kontrolnych na terenie powiatu krasnostawskiego w 2011 roku)
Średnia arytmetyczna
Lokalizacja
Średnia arytmetyczna
Rodzaj
Rok
zmierzonych w punkcie
punktu
dla rodzaju obszaru
obszaru
pomiaru
wartości skutecznych
pomiarowego
w całym województwie
natężeń pól elektrycznych
Tereny
Poniżej oznaczalności
Poniżej oznaczalności
Fajsławice
2009
wiejskie
sondy (<0,8)
sondy (<0,8)
Krasnystaw ul. Pozostałe
2010
0,243
0,1321
Graniczna
miasta
Tereny
Żółkiewka
2010
0,079
0,1828
wiejskie
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Lokalizacja
punktu
pomiarowego
Krasnystaw ul.
Lwowska
Krupe

Rodzaj
obszaru

Rok
pomiaru

Średnia arytmetyczna
zmierzonych w punkcie
wartości skutecznych
natężeń pól elektrycznych

Średnia arytmetyczna
dla rodzaju obszaru
w całym województwie

2011

0,06

0,164

2011

0,06

0,079

Pozostałe
miasta
Tereny
wiejskie

Podsumowując, natężenie pól elektromagnetycznych odnotowane na terenie Miasta
Krasnystaw nie przekracza dopuszczalnych poziomów. Średnie arytmetyczne zmierzonych
wartości skutecznych natężeń pól elektrycznych promieniowania elektromagnetycznego dla
zakresu częstotliwości co najmniej od 3 MHz do 3 000 MHz uzyskanych dla wszystkich
punktów pomiarowych na terenie powiatu krasnostawskiego, również Miasta Krasnystaw,
utrzymywały się na niskim poziomie.
Ochrona przed polami elektromagnetycznymi powinna polegać na zapewnieniu jak
najlepszego stanu środowiska przez: utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych
poniżej dopuszczalnych lub co najmniej na tych poziomach. Należy pamiętać,
że obowiązkiem firm prowadzących instalacje oraz użytkowników urządzeń emitujących pole
elektromagnetyczne jest wykonanie pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych
w środowisku bezpośrednio po rozpoczęciu użytkowania instalacji lub urządzenia oraz za
każdym razem w przypadku zmiany warunków pracy instalacji lub urządzenia (jeśli zmiany
mogą wpłynąć na zmianę poziomów pól elektromagnetycznych, których źródłem jest
instalacja lub urządzenie).
Analiza SWOT
Mocne strony

Słabe strony

Funkcjonowanie sztucznych źródeł radiacji, które
zasięgiem swego oddziaływania obejmują
Krasnystaw nie stwarza zagrożenia dla ludności
i środowiska

Miarowy wzrost promieniowania
elektromagnetycznego ze źródeł sztucznych

Szanse

Zagrożenia

Konieczne badanie poziomu emisji pola
elektromagnetycznego w środowisku w nowych
instalacjach oraz ich w przypadku zmiany
warunków pracy urządzenia przyczynia się do
dotrzymywania wymaganych norm

Szybki rozwój infrastruktury
telekomunikacyjnej stwarza możliwość
przekroczenia za kilka lat dopuszczalnego
poziomu pola elektromagnetycznego
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3.6.

Walory przyrodnicze i krajobrazowe

3.6.1. Lasy i łowiectwo
Wartość lasów wynika z pełnionych przez nie funkcji zarówno ekologicznych jak
i gospodarczych i społecznych. Waga tych elementów jest zależna od szeregu czynników,
m.in. siedlisk na których występują, ich składu gatunkowego, rozmieszczenia przestrzennego
i wielkości poszczególnych kompleksów. Z reguły możliwość poprawnego spełniania
poszczególnych zadań zależy współbrzmienia różnych czynników.
Lasy miasta Krasnystaw leżą na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Lublinie i należą do Nadleśnictwa Krasnystaw.
Na podstawie analizy przestrzennej pokrycia terenu CORINE Land Cover (źródło:
www.geoserwis.gdos.gov.pl) stwierdzono, że lasy na terenie miasta, jak i całego powiatu
krasnostawskiego nie tworzą zwartych kompleksów i są silnie rozdrobnione.
Tabela 3.22. Powierzchnia, formy własności oraz lesistość gruntów leśnych na terenie
powiatu krasnostawskiego, miasta i gminy Krasnystaw ( na podstawie www.stat.gov.pl)
Jednostka
terytorialna
Krasnystaw
miasto
Krasnystaw
gmina
ŁĄCZNIE

grunty leśne
publiczne Skarbu
Państwa
w zarządzie Lasów
Państwowych [ha]

ogółem
[ha]

lesistość
[%]

grunty
leśne
publiczne
ogółem
[ha]

397,2

8,9

337,2

334,2

333,2

60,0

2 763,7

18,0

2 407,7

2 403,5

2 376,5

356,0

15 862,8

15,2

10 435,8

10 414,0

10 150,0

5 427,0

grunty leśne
publiczne
Skarbu Państwa
[ha]

grunty
leśne
prywatne
[ha]

Lesistość w mieście Krasnystaw (tabela 3.22.) jest bardzo niska, w porównaniu
z otaczającą je gminą Krasnystaw, czy z całym powiatem krasnostawskim. Ponadto, bardzo
silnie odbiega również od lesistości Polski (źródło: www.stat.gov.pl). Powierzchnia lasów
w Krasnymstawie jest niewielka i zajmuje ogółem 397,2 ha, co stanowi 8,9% powierzchni
gminy miejskiej. Równie niska lesistość jest w terenach otaczających. Procesy oczyszczania
się i regeneracji powietrza w obszarze miasta zachodzą na niewielką skalę.
Na uwagę zasługuje kompleks leśny „Borek”, który pełni funkcję lokalnego węzła
ekologicznego. Znajduje się on częściowo w granicach Grabowiecko – Strzeleckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu.
Teren całego powiatu zajmuje 15 obwodów łowieckich dzierżawionych przez 9 kół
łowieckich Polskiego Związku Łowieckiego. Zgodnie z art. 8 ust. 3 Ustawy z dnia
13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2013 r. Poz. 1226) gospodarka łowiecka
prowadzona jest w oparciu o roczne plany łowieckie i wieloletnie łowieckie plany hodowlane.
Koła łowieckie realizują swoje statutowe obowiązki przez prowadzenie prawidłowej
gospodarki łowieckiej, w której mieści się m.in. dbałość o populacje zwierzyny oraz siedliska
jej bytowania.
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Podsumowując, miasto Krasnystaw charakteryzuje się bardzo małą lesistością. Ważne
jest podejmowanie działań w kierunku zwiększania zalesienia, szczególnie w kontekście
przyjęcia przez Radę Ministrów dnia 23 czerwca 1995 roku Krajowego programu
zwiększania lesistości (KPZL), który przewiduje zwiększanie tego wskaźnika w Polsce do
30 procent w 2020 roku i 33 procent w 2050 roku. Niestety, możliwość działań miasta
w kierunku zwiększania lesistości jest bardzo ograniczona i opiera się głównie na
informowaniu lokalnej społeczności (szczególnie właścicieli gruntów rolnych niskich klas
bonitacji) o korzyściach płynących z przeprowadzania ich zalesiania.
ANALIZA SWOT
Mocne strony

Słabe strony
Brak zwartych kompleksów leśnych
i znaczne rozdrobnienie drzewostanów
Bardzo niska lesistość na tle innych gmin,
powiatu, województwa oraz kraju

Szanse

Zagrożenia

Duże powierzchnie obszarów
wykorzystywanych rolniczo dają szansę na
prowadzenie zalesień
Zmiany legislacyjne z 2013 roku, dotyczące
odpadów mogą wpłynąć na ograniczenie
ilości odpadów pozostawianych w lasach

Zalesianie gruntów rolnych często nie cieszy
się dużą popularnością, przez co obejmuje
niewielkie obszary
Nielegalne pozbywanie się odpadów
komunalnych oraz przemysłowych w lasach

3.6.2. Formy ochrony przyrody
Ochrona przyrody w Polsce regulowana jest przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. Poz. 627) W ramach tego aktu prawnego
ustanowiono 10 form ochrony przyrody, tj:
1) parki narodowe,
2) rezerwaty przyrody,
3) parki krajobrazowe,
4) obszary chronionego krajobrazu,
5) obszary Natura 2000,
6) pomnik przyrody,
7) stanowiska dokumentacyjne,
8) użytki ekologiczne,
9) zespoły przyrodniczo – krajobrazowe,
10) ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.
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Na terenie miasta Krasnystaw występują:
 1 obszar chronionego krajobrazu,
 1 obszar Natura 2000,
 4 pomniki przyrody.
Szczegółowe informacje na temat występujących na terenie powiatu krasnostawskiego
form przyrody przestawiono w tabelach 3. 23. oraz 3. 24. oraz na rysunku 3.23.
Na terenie Miasta Krasnystaw nie istnieje stanowisko monitoringu siedlisk
przyrodniczych, czy też wybranuych gatunków znajdujących się na listach monitoringowych.
Najbliższe stanowisko znajduje się na terenie sąsiadującej gminy wiejskiej.
Tabela 3.23. Obszarowe formy ochrony przyrody w mieście Krasnystaw (Źródło: RDOŚ
Lublin, stan na 19.02.2014 oraz POŚ powiatu Krasnostawskiego 2013 r. )
Forma
ochrony
przyrody

Natura 2000

Nazwa

Krótki opis

PLH060030
Izbicki
Przełom
Wieprza

Obszar obejmuje fragment naturalnej doliny
Wieprza, ważny dla zachowania siedlisk
podmokłych i okresowo podtapianych łąk
z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG
(zidentyfikowano 5 rodzajów siedlisk z tego
Załącznika), oraz gatunków bezkręgowców
z Obszar obejmuje fragment naturalnej doliny
Wieprza, ważny dla zachowania siedlisk
podmokłych i okresowo podtapianych łąk
z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG
(zidentyfikowano 5 rodzajów siedlisk z tego
Załącznika), oraz gatunków bezkręgowców
z Załącznika II tej dyrektywy. Łącznie występuje
tu 8 gatunków z Załącznika II Dyrektywy Rady
92/43/EWG. Jest to też miejsce występowania
zagrożonych w Polsce gatunków roślin
naczyniowych. Obszar o dużych walorach
krajobrazowych. Korytarz ekologiczny rangi
krajowej.

GrabowieckoObszar
Strzelecki
Chronionego
Obszar
Krajobrazu Chronionego
Krajobrazu

Zachodnia i środkowa część obszaru obejmuje
bardzo bogato rzeźbiony i malowniczy teren
Wyniosłości Giełczewskiej i Działów
Grabowieckich porozcinany dolinami rzek:
Wojsławki i Żółkiewki. Urozmaicona rzeźba
terenu Zach. Części obszaru charakteryzuje się
systemem suchych dolinek i wąwozów
wyrzeźbionych w podłożu lessowym. Centralną
część obszaru zajmuje Skierbieszowski Park
Krajobrazowy

Powierzchnia/
Podstawa prawna
lokalizacja

1778 ha/
Miasto
Krasnystaw,
Gmina Izbica

Dec Komisji
Europejskiej
z 10.01.2011 r.
w sprawie
przyjęcia na mocy
dyrektywy Rady
92/43/EWG
czwartego
zaktualizowanego
wykazu terenów
mających
znaczenie dla
Wspólnoty

6779 ha/
Gmina
Krasnystaw,
Miasto
Krasnystaw,
Gmina
Kraśniczyn

Uchwała WRN
w Chełmie nr
XVIII/89/83 z dn.
28-03-1983;
Rozporządzenie Nr
49 Wojewody
Lubelskiego
z 28.02. 2006 r.
(Dz. Urz. Woj.
Lub. z 04.04.2006
r. Nr 69 ,
poz.1288)
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Tabela 3.24. Pomniki przyrody znajdujące się na terenie miasta Krasnystaw (Źródło RDOŚ
Lublin, stan na 19.02.2014)
Lp

1

Nazwa
pomnika
przyrody

Opis pomnika
przyrody

Opis lokalizacji

Lipa drobnolistna
Tilia cordata, okazała,
równomiernie
rozwinięta kora.
W 2007 roku
Krasnystaw,
Lipa
wykonano zabiegi
rośnie w pasie
drobnolistna
pielęgnacyjne
drogowym przy
i chirurgiczne mające ul. Kwiatowej 2
na celu poprawienie
kondycji i
zwiększenie
bezpieczeństwa

Obwód Wysokość
[cm]
[m]

Uchwała Nr VII/65/2007 Rady
Miasta Krasnystaw z dnia 28
czerwca 2007 r. w sprawie
uznania za pomnik przyrody lipy
drobnolistnej (Tilia cordata)
rosnącej przy ulicy Kwiatowej
w Krasnymstawie (Dz. Urz.
Woj. Lub. z 2007 r. Nr 149 poz.
2709, zm. z 2007 r. Dz. Urz.
Woj. Lub. Nr 168 poz. 3000)

420

2

Lipa
drobnolistna

Lipa drobnolistna
Tilia cordata, korona
rozłożysta. Drzewo
rozgałęzia się na
wysokości ok. 2 m.
Stan dobry

Krasnystaw, ul.
Jabłonkowa,
rośnie wśród
zabudowań

300

18

3

Lipa
drobnolistna

Lipa drobnolistna
Tilia cordata, korona
rozłożysta, stan
zdrowotny dobry

Krasnystaw,
rośnie przy
chodniku, ul.
Poniatowskiego

364

15

Dąb
szypułkowy

Krasnystaw,
Nadleśnictwo
Krasnystaw,
obręb Łopiennik,
leśnictwo Borek,
Dąb szypułkowy
oddział 158f, na
Quercus robur, jeden skraju lasu po
z konarów odłamał
prawej stronie
się, widoczny ślad po
ścieżki
uderzeniu pioruna,
prowadzącej
liczne owocniki huby
z Miejskiej
Oczyszczalni
Ścieków do
Zakładu
Wyrobów
Sanitarnych

4

320

Data utworzenia i podstawa
prawna

21

Rozporządzenie Nr 11
Wojewody Lubelskiego z dnia
30 lipca 2009 r. w sprawie
uznania za pomniki przyrody
(Dz. Urz. Woj. Lub. z 2009 r. Nr
103, poz. 2327) poprzedzone
Zarządzeniem Wojewody Nr 18
Rozporządzenie Nr 11
Wojewody Lubelskiego z dnia
30 lipca 2009 r. w sprawie
uznania za pomniki przyrody
(Dz. Urz. Woj. Lub. z 2009 r. Nr
103, poz. 2327) poprzedzone
obwieszczeniem Wojewody
Chełmskiego z dnia 30 maja
1961 r. w sprawie uznania za
pomniki przyrody (Dz. Urz.
WRN z 1981 r. Nr 2, poz. 11)

Rozporządzenie Nr 11
Wojewody Lubelskiego z dnia
30 lipca 2009 r. w sprawie
uznania za pomniki przyrody
(Dz. Urz. Woj. Lub. z 2009 r. Nr
103, poz. 2327) poprzedzone
obwieszczeniem Wojewody
Chełmskiego z dnia 30 maja
1961 r. w sprawie uznania za
pomniki przyrody (Dz. Urz.
WRN z 1981 r. Nr 2, poz. 11)
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Rysunek 3.23. Obszarowe formy ochrony przyrody na terenie miasta Krasnystaw.
(Opracowanie własne, na podstawie http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/) *
* Obszarowe formy ochrony przyrody opisane są w tabeli 3.23.
Analiza SWOT
Mocne strony

Słabe strony

Wysokie walory przyrodniczo krajobrazowe
Zrównoważona turystyka na obszarach
chronionych

Brak dostatecznej liczby przejść dla
zwierzyny przez drogi
Niskie nakłady finansowe na aktywną
ochronę przyrody

Szanse

Zagrożenia

Ustanowienie nowych form ochrony
przyrody w mieście
Wzrost świadomości społeczeństwa
dotyczący ochrony przyrody

Dewastacja naturalnych siedlisk
przyrodniczych przez turystów
i mieszkańców miasta
Zagrożenie rodzimych gatunków flory
i fauny przez obce gatunki inwazyjne
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3.7.

Infrastruktura techniczna

3.7.1. Energetyka
3.7.1.1.

Ciepłownictwo

W 2011 roku (wg Banku Danych Lokalnych, GUS) w całym powiecie
krasnostawskim było 10,6 km sieci ciepłowniczej przesyłowej i 13 kotłowni, natomiast
w województwie lubelskim 759,3 km sieci ciepłowniczej i 650 kotłowni. Sieć działa na
terenie miasta Krasnystaw i Gminy Krasnystaw. W 2012 roku nastąpił nieznaczny wzrost
długości sieci ciepłowniczej przesyłowej do 12,2 km oraz wzrost liczby kotłowni do 21.
Sposób zaopatrzenia odbiorców energii cieplnej zlokalizowanych na terenie miasta
Krasnystaw jest zróżnicowany i bezpośrednio wynika z charakteru zabudowy i gęstości
zaludnienia danego obszaru. Potrzeby cieplne pokrywane są za pomocą:
1. Centralnego systemu ciepłowniczego obsługiwanego przez Krasnostawską Spółdzielnię
Mieszkaniową z siedzibą w Krasnymstawie (zaopatruje w ciepło Miasto Krasnystaw);
Ciepłownia pełni funkcję podstawowego źródła ciepła dla najgęściej zaludnionych terenów
w mieście, które obejmują:
 zabudowę wielorodzinną i usługową zlokalizowaną w centralnej części miasta, przy
ulicy (zasoby Krasnostawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej): Okrzei, Marszałka
Piłsudskiego, Sobieskiego, PCK, Mickiewicza, Pocztowej, Chmielnej, Głowackiego,
Tokarzewskiego, Granicznej,
 Zabudowę wielorodzinną w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Cukrownik”,
S.M. „Ceramik”, SM. „Tempo”.
 wydzielone usługi oświaty (Żłobek miejski, Przedszkole nr 4, Przedszkole
nr 6,Przedszkole nr 8, Zespół Szkół nr 4, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2),
 zakłady pracy,
 jednostki użyteczności publicznej,
 domki jednorodzinne.
2. Rozproszonych lokalnych kotłowni zlokalizowanych bezpośrednio przy odbiorcach
ciepła, które są własnością różnych podmiotów i instytucji, w tym zakładów
przemysłowych, przedsiębiorstw, placówek służby zdrowia, szkół, spółdzielni
mieszkaniowych oraz miasta.
3. Indywidualnych źródeł ciepła małych mocy zaspakajających potrzeby własne domu,
mieszkania lub innych budynków (piece gazowe, własne kotłownie na paliwo stałe, oraz
piece kaflowe – na paliwo węglowe); przyczyną jest rozproszona zabudowa, czyli niska
gęstość ciepła.
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Piecowy system ogrzewania oparty jest na tradycyjnym paliwie, obok węgla spala się
również drewno, odpady drzewne i inne odpady gospodarskie. W pozostałej zabudowie
funkcjonuje ogrzewanie indywidualne w systemie centralnego ogrzewania. Kotłownie c.o.
z reguły pracują dwufunkcyjnie, co umożliwia dostawę ciepła na potrzeby grzewcze oraz
przygotowania ciepłej wody.
Należy podkreślić, iż źódła ciepła w zabudowie mieszkaniowej zasilają tylko obiekty,
w których są zainstalowane. Są to źródła ciepła o niewielkich mocach (rzędu kilku
kilowatów); kotłownie, w których paliwem opałowym jest węgiel kamienny lub koks,
z reguły są źródłem ciepła o niewielkiej sprawności.
Zastosowanie obecnie dostępnych ekologicznych nośników energii bazujących na
źródłach odnawialnych do celów grzewczych ma charakter incydentalny – są to instalacje
solarne zamontowane w zabudowie mieszkaniowej prywatnej.

3.7.1.2.

Gazownictwo

W mieście Krasnystaw aż 72,9% mieszkańców posiada podłączenie do sieci gazowej,
co jest wynikiem wyższym niż dla województwa. (Tabela 3.25)
Tabela 3.25. Struktura zaopatrzenia ludności powiatu krasnostawskiego w gaz (źródło: GUS,
Bank Danych Lokalnych, dane z 2011 roku)
Mieszkańcy mający podłączenie do sieci gazowej w 2011 roku wg
GUS [%]
Jednostka terytorialna
ogółem
w miastach
na wsi
LUBELSKIE
39,4
69,1
13,7
Powiat krasnostawski
31,0 (20897 osób)
72,9
13,7
Miasto Krasnystaw
72,9 (14360 osób)
72,9
0,0
W Krasnymstawie sieć gazowa jest doprowadzona do wszystkich części miasta.
Funkcjonuje tam system niskiego ciśnienia oparty na dwóch stacjach redukcyjnych II stopnia
R1 i R2 oraz system średniego ciśnienia obsługiwany przez stacje redukcyjną I stopnia
(SRP). Łączna długość sieci gazowej wynosi 88, 43 km (w tym długość przyłączy średniego
ciśnienia wynosi 32,92 km, a niskiego ciśnienia 8,26 km).
Miasto Krasnystaw jest obszarem zgazyfikowanym gazem wysokometanowym GZ-50
pochodzenia naturalnego, którego głównym składnikiem jest metan. Zaopatrzenie w gaz
ziemny odbywa się za pomocą gazociągu wysokiego ciśnienia DN 250 PN 6,3 relacji
Lubaczów – Zamość – Krasnystaw, który przebiega wschodnim obrzeżem miasta. Miejski
system gazowniczy działa w układzie trójstopniowym, tzn. gaz ziemny doprowadzony jest na
opisywany teren gazociągiem wysokiego ciśnienia do stacji redukcyjno – pomiarowej
I stopnia, następnie po redukcji ciśnienia podlega rozprowadzeniu gazociągami średniego
ciśnienia do znacznej części odbiorców.
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Miejska sieć gazowa pokrywa zasięgiem praktycznie cały obszar miasta. Łączna
długość czynnych sieci gazowych (według Głównego Urzędu Statystycznego, Bank Danych
Lokalnych) na przedmiotowym obszarze wynosi 96,56 km z czego:
 3,79km to gazociągi przesyłowe wysokiego ciśnienia;
 92,77 km to sieci rozdzielcze średniego i niskiego ciśnienia.

3.7.1.3.

Elektroenergetyka

Operatorem elektroenergetycznego systemu dystrybucyjnego obejmującego swoim
zasięgiem tereny południowo – wschodniej Polski, w tym miasto Krasnystaw jest
przedsiębiorstwo PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość, wchodzące w skład grupy
energetycznej – PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Za sprawność systemu
elektroenergetycznego oraz jego rozbudowę na opisywanym terenie odpowiada w/w
przedsiębiorstwo energetyczne, a w jego ramach Rejon Energetyczny Chełm i PGE
Dystrybucja S.A. Oddział Zamość. Wskazany rejon energetyczny prowadzi swoją działalność
na obszarze o łącznej powierzchni nieco ponad 1,2 tys. km2, są to dwa powiaty:
krasnostawski i chełmski, obsługuje ponad 37 tys. odbiorców energii elektrycznej („Założenia
do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Krasnystaw na
lata 2011-2030”).
W mieście Krasnystaw w roku 2012 było 7741 odbiorców energii elektrycznej
(według Banku Danych Lokalnych, GUS). Zużycie energii elektrycznej wynosiło 11 709
kWh.
Linie elektroenergetyczne niskiego napięcia to linie kablowe (zrealizowane głównie
w centralnej części Miasta Krasnystaw charakteryzującej się znaczną gęstością zabudowań)
oraz linie napowietrzne (głównie na terenach wiejskich).
Istniejący
system
elektroenergetyczny
składa
się
z
następujących
sieci
elektroenergetycznych:
 sieć wysokiego napięcia (WN) 110kV o łącznej długości 10,12 km na terenie miasta.
 sieć średniego napięcia (SN) 15kV;
 sieć niskiego napięcia (nn) 400/230V.
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Rysunek 3.24. Linie elektroenergetyczne na terenie Miasta Krasnystaw – struktura (Źródło:
Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta
Krasnystaw na lata 2011-2030”)
Istniejąca sieć elektroenergetyczna pokrywa w 100% potrzeby zasilania w energię
elektryczną wszystkich odbiorców zlokalizowanych na terenie miasta Krasnystaw, wiele
jednostek transformatorowych posiada rezerwę mocy. Ogólnie stan eksploatowanej
infrastruktury elektroenergetycznej ocenia się jako dobry. W przypadku awarii, najbardziej
narażone są linie napowietrzne. Awaryjność linii przyczyniająca się do przerw w dostawie
energii elektrycznej do odbiorców końcowych w znacznej mierze powiązana jest
z warunkami atmosferycznymi, ponieważ sieci wykonane jako napowietrzne narażone są na
wyładowania atmosferyczne i silne wiatry powodujące uszkodzenia. Sieci napowietrzne
z przewodami gołymi charakteryzują się długim okresem użytkowania.
Sposób zaopatrzenia odbiorców energii cieplnej zlokalizowanych na terenie miasta
Krasnystaw jest zróżnicowany i bezpośrednio wynika z charakteru zabudowy i gęstości
zaludnienia danego obszaru. Potrzeby cieplne na terenie miasta Krasnystaw pokrywane są za
pomocą: centralnego systemu ciepłowniczego (w obszarze o wysokim stopniu koncentracji
zabudowy), rozproszonych lokalnych kotłowni zlokalizowanych bezpośrednio przy
odbiorcach ciepła bądź indywidualnych źródeł ciepła małych mocy zaspakajających potrzeby
własne domu, mieszkania lub innych budynków.
Na środowisko negatywnie wpływa fakt, że ciepłownia miejska bazuje na paliwie
węglowym, przy zaniżonej sprawności wytwarzania ciepła. Niepokojący jest także duży
udział pieców węglowych, emitujących m. in. pyły, tlenki węgla, siarki.
W mieście Krasnystaw aż 72,9% mieszkańców posiada podłączenie do sieci gazowej.
Miejska sieć gazowa pokrywa zasięgiem praktycznie cały obszar miasta.
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Sieć elektroenergetyczna pokrywa w 100% potrzeby zasilania w energię elektryczną
wszystkich odbiorców zlokalizowanych na terenie miasta Krasnystaw. Stan eksploatowanej
infrastruktury elektroenergetycznej ocenia się jako dobry.

Analiza SWOT

Mocne strony

Słabe strony

Istnienie Ciepłowni Krasnostawskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej w obszarze
o wysokim stopniu koncentracji zabudowy

Ciepłownia miejska bazująca na paliwie
węglowym, przy zaniżonej sprawności
wytwarzania ciepła

Wysoki wskaźnik zgazyfikowania terenu

Duże potrzeby inwestycyjne Ciepłowni

System gazowniczy na terenie miasta
Duży udział pieców węglowych powoduje
zaspokaja potrzeby wszystkich
zanieczyszczenie środowiska: emisja pyłów,
dotychczasowych odbiorców gazu
tlenków węgla i siarki oraz popiołów
Duży stopień uzbrojenia terenu w sieci
Ryzyko po stronie niedotrzymana warunków
gazowe
napięciowych
Powszechna dostępność energii elektrycznej
- dobrze rozwinięta sieć
Wzrastające ceny gazu oraz niekorzystna
elektroenergetyczna średniego i niskiego
relacja cenowa w stosunku do paliw stałych
napięcia docierająca do wszystkich terenów
zabudowy
Szanse

Zagrożenia

Większa dostępność nowych technologii
racjonalizujących zużycie ciepła przez
gospodarstwa domowe
Rozwój odnawialnych źródeł energii
w oparciu o lokalne zasoby
Pozyskanie przez właściciela Ciepłowni
środków zewnętrznych na rozwój
i modernizację, zaangażowanie Inwestora
zewnętrznego
Usprawnienie sektora gazowniczego –
zróżnicowanie dostawców gazu
Współpraca samorządu lokalnego ze
służbami gazowniczymi w zakresie
planowania zaopatrzenia w gaz
Wysoka jakość dostarczanej energii oraz
niezawodność zasilania – bezpieczeństwo
dostaw energii elektrycznej

Gwałtowny wzrost kosztów produkcji oraz
ceny energii cieplnej z systemu
ciepłowniczego
Emisja CO2 towarzysząca energetycznemu
spalaniu paliw konwencjonalnych
Brak postępu w pozyskiwaniu energii ze
źródeł odnawialnych
Bardzo wysokie koszty inwestycyjne
energetyki odnawialnej
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3.7.2. Gospodarka wodno – ściekowa
Informacje ogólne




Dokumentami określającymi ramy dla gospodarki wodno-ściekowej są:
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858) oraz
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. Poz. 145 z późn. zm.)

Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków zależy od sieci rozdzielczej, czyli od dwóch
sieci przesyłowych: sieci wodociągowej dostarczającej wodę i sieci kanalizacyjnej
odprowadzającej ścieki.





Z definicji:
„wodociąg – kompleks urządzeń wodociągowych służących do ujęcia wód
powierzchniowych i podziemnych, studni publicznych, urządzeń służących
do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe, urządzenia regulujące ciśnienie
wody, zapewniające dostawę wody do odbiorców: w wymaganej ilości, z odpowiednią
jakością, przy odpowiednim ciśnieniu, na pewnym obszarze działania, w pewnym okresie
czasu.”
„kanalizacja – kompleks urządzeń kanalizacyjnych służący do odprowadzania ścieków:
sieć kanalizacyjna, wyloty urządzeń służących do wprowadzania ścieków do wód lub
do ziemi, urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki, przepompownie ścieków.”

Charakterystyka sieci rozdzielczej (wodociągowej i kanalizacyjnej) na terenie miasta
Krasnystaw została przedstawiona w tabeli 3.26. Według GUS (Statystyczne Vademecum
Samorządowca 2012, Urząd Statystyczny w Lublinie, 2013, GUS Bank Danych Lokalnych)
w roku 2012 procent ludności miasta korzystającej z instalacji wodociągowej wzrósł o 0,1
punktu procentowego w stosunku do 2010 roku i miał rozmiar 89,2 procent (17 481 osób).
W 2012 roku (w stosunku do 2010 roku) wzrósł także procent ogółu ludności korzystającej
z instalacji kanalizacyjnej; wzrost ten miał poziom 0,2 punktu procentowego – w 2012 roku
z instalacji kanalizacyjnej korzystało 73,2 procent ludności miasta (14 332 osób). Dla
porównania, procent korzystających z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej jest wyższy niż
w powiecie krasnostawskim oraz w województwie lubelskim.
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Tabela 3.26. Procent ludności powiatu korzystającej z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
w latach 2002 – 2010 (źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych)
Korzystający z sieci
Korzystający z sieci
Jednostka terytorialna
wodociągowej % ogółu
kanalizacyjnej % ogółu
ludności
ludności
Rok
2010
2012
2010
2012
Województwo lubelskie
81,1
81,7
47,2
49,3
Powiat krasnostawski
79,2
79,5
31,8
32,9
Krasnystaw (miasto)
89,1
89,2
73
73,2
Krasnystaw (gmina)
79,6
80
14,1
14,1
Sieć wodociągowa jest dobrze rozwinięta. Jej długość wynosi 80 km i jest o 35%
większa od sieci kanalizacyjnej (52,2 km). Widoczny jest niewystarczający rozwój sieci
kanalizacyjnej, co prowadzi do dużej dysproporcji pomiędzy dostępem do obu sieci dla
mieszkańców.
W 2012 roku zużycie wody w Krasnymstawie wynosiło ogółem 1398,1 dam3, z czego
763 dam3 (55%) użyto na potrzeby przemysłu, natomiast reszta – 635,1 dam3 (45%)
wykorzystano przy eksploatacji sieci wodociągowej. Zużycie wody na jednego mieszkańca
w Krasnymstawie wyniosło 24,7 m3, wynik ten był mniejszy niż średnia dla powiatu
krasnostawskiego – 25,1 m3 a nawet województwa lubelskiego – 26,8 (GUS, Bank Danych
Lokalnych).
Na terenie miasta funkcjonuje jedna Miejska oczyszczalnia ścieków komunalnych
z podwyższonym usuwaniem biogenów, o projektowanej przepustowości 3100 m3/d. W 2012
roku ilość osób korzystających z oczyszczalni wynosiła w 16 919, natomiast ilość ścieków
komunalnych wynosiła 547 dam3.
W 2011 roku największy ładunek zanieczyszczeń wykazał wskaźnik CHZTCr,
zmniejszając się z roku na rok. Warto zaznaczyć, że ilość powstających ścieków również
uległa zmniejszeniu. (Tabela 3.27.).
Tabela 3.27. Ilość ścieków i masa ładunku zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych przez
miejską oczyszczalnię ścieków (źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych)
Rok
Ilość ścieków
Ładunek [kg]
3
[m ]
BZT5
CHZTCr
Zawiesina og.
2012
547 000
3532
25347
4486
2011
698 000
3530
27698
4306
2010
805 000
4224
30739
5627
W 2012 roku powstały 332 tony komunalnych osadów ściekowych, z czego 311 ton
osadów zostało zastosowane w rolnictwie, natomiast pozostałe 21 ton czasowo
zmagazynowano.
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Na terenie miasta Krasnystaw istnieją:
 3 biologiczne oczyszczalnie ścieków przemysłowych, o przepustowości 2047 m3/d,
 1 mechaniczna oczyszczalnia ścieków przemysłowych, o przepustowości 650 m3/d,
W 2012 roku w Krasnymstawie powstało 633 dam3 ścieków przemysłowych, z czego
otrzymano 8 047 ton osadów ściekowych. Przemysłowe osady ściekowe zagospodarowano
w następujący sposób:
 Cele rolnicze: 402 tony
 Rekultywacja terenu, w tym gruntów na cele rolne: 7 645 ton
Łączna liczba gospodarstw korzystających ze zbiorników bezodpływowych (szamb)
na terenie miasta wynosi prawie 828. 46 gospodarstw posiada przydomowe oczyszczalnie
ścieków. W Krasnymstawie działa jedna stacja zlewna ścieków komunalnych.
Przy zakładaniu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miasta należy
bezwzględnie uwzględnić ograniczenia dla tych inwestycji wynikające z uwarunkowań
środowiska naturalnego. Chodzi przede wszystkim o występowanie wychodni utworów
kredowych na rozległych obszarach w obrębie GZWP 406 i 407 oraz o obszary z płytkim
zaleganiem wód gruntowych, które są silnie narażone na niebezpieczeństwo zanieczyszczenia
w związku z funkcjonowaniem przydomowych oczyszczalni ścieków.
Stan sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Krasnystaw jest dobry, z roku na
rok ulega ciągłej, stopniowej poprawie.
Przede wszystkim rozbudowy wymaga sieć kanalizacyjna. W związku z tym,
że rozwój sieci wodociągowej jest znacznie zaawansowany, sieć kanalizacyjna jest
niewystarczająca, co prowadzi do wzrostu ilości ścieków odprowadzanych bezpośrednio
do środowiska bez poddania ich procesom oczyszczania. Ścieki są także gromadzone
w zbiornikach bezodpływowych (szambach), które nie zawsze są szczelne, co prowadzi
do przedostawania się zanieczyszczeń bezpośrednio do gleby.
Główne działania jakie powinny zostać podjęte przez Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej we współpracy z jednostką samorządu terytorialnego to: powiększenie zasięgu
sieci kanalizacyjnej, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków, utrzymanie dobrego
stanu sieci wodociągowej oraz pomoc w likwidacji szamb i w zakładaniu przydomowych
oczyszczalni ścieków tam, gdzie nie stanowi to zagrożenia dla wód podziemnych.
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Analiza SWOT
Mocne strony
Wysoki stopień zwodociągowania
i skanalizowania miasta w porównaniu
z powiatem i województwem
Wzrastająca liczba gospodarstw
korzystających z przydomowych
oczyszczalni ścieków

Słabe strony
Niski stopień skanalizowania gminy
Duża liczba zbiorników bezodpływowych
(szamb)
Mała liczba gospodarstw korzystających
z przydomowych oczyszczalni ścieków

Szanse
Duże możliwości rozbudowy sieci
kanalizacyjnej
Możliwość rozbudowy i modernizacji
komunalnej oczyszczalni ścieków
Możliwość zwiększenia ilości gospodarstw
korzystających z przydomowych
oczyszczalni ścieków

Zagrożenia
Podatność sieci wodociągowej na awarie
Podatność sieci kanalizacyjnej na awarie
Możliwość trwałego zanieczyszczenia gleb,
wód powierzchniowych i podziemnych
w przypadku niepodjęcia szeroko
zakrojonych działań inwestycyjnych
Wzrost cen odbioru ścieków ze zbiorników
bezodpływowych

3.7.3. Gospodarka odpadami
W związku ze zmianą Ustawy z dnia 13 września 1996 roku utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 r. Poz. 21) zmianie uległ funkcjonujący w gminach
(w tym w mieście Krasnystaw) system zbierania odpadów komunalnych. Od 1 lipca 2013
roku za gospodarkę odpadami komunalnymi na swoim obszarze odpowiada gmina i to ona
wybiera firmę świadczącą usługi na jej terenie (do czasu zmiany właściciele nieruchomości
zobowiązani byli do samodzielnego zawarcia umowy na odbiór i transport odpadów
komunalnych z firmami świadczącymi tego typu usługi). Ponadto od 1 lipca 2013 roku,
z nieruchomości, których właściciele zadeklarowali chęć segregacji odpadów komunalnych,
będą one zbierane w sposób selektywny. W 2013 roku w mieście Krasnystaw 74,8%
mieszkańców zadeklarowało selektywną zbiórkę odpadów komunalnych. Selektywna zbiórka
odpadów pozwoli miastu na osiągnięcie wymaganych ww. ustawą poziomów recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia i odzysku odpadów, oraz na ograniczenie całkowitej
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
Od 1 lipca 2013 roku Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości z terenu miasta jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej (PGK)
Sp. z o.o. w Krasnymstawie, ul. Marszałka Piłsudskiego 54, 22-300 Krasnystaw. W siedzibie
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Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Krasnymstawie znajduje się punkt selektywnego
zbierania odpadów komunalnych.
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wnoszenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. Na terenie Miasta Krasnystaw stawka opłaty jest uzależniona
od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Stawka opłaty za
gospodarowanie odpadami Krasnymstawie wynosi:
Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Krasnystaw Nr XXI/174/2012 z dnia 20 grudnia
2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty, na terenie miasta zostały przyjęte
następujące stawki opłat:
 6,50 zł za osobę/miesiąc – w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości
 9,00 zł za osobę/miesiąc – w przypadku nie prowadzenia przez mieszkańców
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
Szczegółowe informacje dotyczące zasad gospodarowania odpadami komunalnymi
na terenie miasta Krasnystaw, m.in. harmonogramu wywozu odpadów i zasad prawidłowej
segregacji odpadów mieszkańcy mogą uzyskać w Urzędzie Miasta oraz na jego stronie
internetowej: www.krasnystaw.pl.
W 2012 roku na terenie Krasnegostawu zebrano 3670,96 ton zmieszanych odpadów
komunalnych (GUS, Bank Danych Lokalnych). Na podstawie tabeli 3.28. stwierdzono,
że ilość wytwarzanych odpadów zmniejszyła się w porównaniu z 2011 rokiem. Taka sama
sytuacja miała również miejsce w powiecie krasnostawskim oraz w województwie lubelskim.
Jak wynika z analizy masy odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
przypadającej na 1 mieszkańca, wielkość ta była w Mieście Krasnystaw w 2012 roku
znacznie wyższa niż w powiecie krasnostawskim, a nawet w województwie lubelskim
(Tabela 3.28).
Tabela 3.28. Masa zmieszanych odpadów komunalnych zebranych w 2012 roku w Mieście
Krasnystaw na tle powiatu krasnostawskiego oraz województwa lubelskiego 1 (źródło: GUS,
Bank Danych Lokalnych www.stat.gov.pl, 2012)
Odpady z gospodarstw
Z gospodarstw
Ogółem
domowych przypadające
Jednostka
domowych [t]
na 1 mieszkańca [kg]
terytorialna
2011
2012
2011
2012
2011
2012
Miasto
3912,53
3670,96
2471,47
2430,6
125,5
123,8
Krasnystaw
powiat
5744,19
5708,56
4073,19
4105,78
60,3
61,2
krasnostawski
województwo
313070,9 310545,87 224712,88
222050,81
103,3
102,4
lubelskie
Zmieszane odpady komunalne to odpady zebrane w ciągu roku bez odpadów zebranych selektywnie
i wyselekcjonowanych z frakcji suchej.
1
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Miejscem zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
z terenu miasta jest oddalone o 12 km od centrum miasta Międzygminne Składowisko
Odpadów Komunalnych KRAS-EKO Spółka z o.o. w Wincentowie (gmina Krasnystaw).
Pojemność całkowita składowiska wnosi 54 447 m3, dotychczas wykorzystywane jest 45 345
m3. Składowisko zajmuje obszar 3,24 ha.

Rysunek 3.25. Lokalizacja składowisk odpadów komunalnych w powiecie krasnostawskim
i w niektórych powiatach województwa lubelskiego. (źródło: Raport o stanie środowiska
województwa lubelskiego w 2012 roku. WIOŚ Lublin 2013)
Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego na lata 2012-2017
z perspektywą do 2020 r. wyznacza na terenie województwa 9 regionów gospodarki
odpadami komunalnymi. Miasto Krasnystaw podobnie jak wszystkie gminy powiatu
krasnostawskiego, włączone zostało do Regionu Centralno - Wschodniego.
Monitoring składowisk odpadów
Składowiska odpadów komunalnych znajdujące się na terenie całego powiatu
krasnostawskiego podlegają monitoringowi, którego wyniki przesyłane są do WIOŚ. W 2011
roku monitoring wykazał bardzo dobrą i dobrą jakość wód podziemnych (stan chemiczny
wód dobry, wszystkie wskaźniki uzyskały klasę I-II).
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Sortownie
Ponad 74,8% mieszkańców Krasnegostawu deklaruje selektywną zbiórkę odpadów
w 2013 roku (na podstawie ankiety miasta z 2013 roku). Na terenie miasta Krasnystaw nie ma
sortowni. Sortownia odpadów selektywnie zbieranych funkcjonuje przy składowisku
w Wincentowie, której roczne zdolności przerobowe wynoszą [14000 Mg/rok] (Źródło: Plan
Gospodarki Odpadami dla Województwa lubelskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do
2020 r.).
Do sortowni trafiają odpady o kodach:
 200101 (papier i tektura),
 200102 (szkło) oraz
 200139 (tworzywa sztuczne).
Spalarnie odpadów
Zgodnie z informacjami zawartymi w Programie ochrony środowiska dla powiatu
krasnostawskiego (2013), Na terenie całego powiatu krasnostawskiego nie istnieje żaden
zakład termicznego przekształcania odpadów. Spalanie odpadów często ma miejsce
w gospodarstwach domowych w celach grzewczych. Spalane są: papier, tektura i drewno,
choć zdarza się również nielegalnie plastik.
Odpady zawierające azbest
Miasto Krasnystaw posiada aktualny Program usuwania wyrobów zawierających
azbest, dodatkowo miasto przeprowadziło inwentaryzację wyrobów zawierających azbest,
a następnie wprowadziło dane do Bazy Azbestowej, administrowanej przez Ministerstwo
Gospodarki.
Na terenie miasta znajduje się 3 487 Mg wyrobów zawierających azbest. W celu
utylizacji wyrobów azbestowych Krasnystaw nie wykorzystuje własnych środków. Miasto
korzysta z dofinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie i również
w 2013 roku planuje usuwać wyroby z terenu Krasnegostawu (Źródło: Ankieta dla jednostek
samorządu terytorialnego – Miasto Krasnystaw, 2013). Dzięki dofinansowaniu w 2012 roku
usunięto 30,08 Mg wyrobów azbestowych, natomiast w 2013 roku usunięto 141,93 Mg tych
wyrobów.
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Cele i zadania wynikające z Planu Gospodarki Odpadami
dla województwa lubelskiego 2017
Głównymi celami w gospodarce odpadami są:
1. Zwiększenie udziału odzysku, szczególnie recyklingu szkła, metali, tworzyw
sztucznych, papieru i tektury, także odzysku energii z odpadów,
2. Zwiększenie ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących
w strumieniu odpadów komunalnych,
3. Zmniejszenie ilości odpadów ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez
składowanie.
4. Eliminacja nielegalnego składowania odpadów.
5. Bezpieczne usunięcie wyrobów azbestowych z terenu powiatu

W Mieście Krasnystaw nastąpiło w ostatnim czasie przeobrażenie systemu
gospodarki odpadami. System selektywnej zbiórki odpadów komunalnych jest wciąż
udoskonalany. Celem zmian jest doprowadzenie do zwiększenia ilości odzyskiwanych
surowców wtórnych oraz zmniejszenie ilości odpadów unieszkodliwianych poprzez
umieszczanie ich na składowiskach. Właśnie dla osiągnięcia tych celów konieczna jest
budowa sprawnego systemu selektywnej zbiórki odpadów oraz systemu ich odzysku
i unieszkodliwiania.
Ilość odpadów pochodzących z gospodarstw domowych przypadająca na jednego
mieszkańca miasta Krasnystaw jest wyższa niż średnia dla województwa lubelskiego
oraz ponad dwa razy wyższa niż w powiecie krasnostawskim. Ilość zmieszanych odpadów
komunalnych wytworzonych na terenie Krasnegostawu z roku na rok spada. Związane jest to
z wprowadzeniem w życie nowego systemu gospodarowania odpadami w gminach.
Istotną kwestią jest to, że aż 74,8% mieszkańców Miasta zadeklarowało selektywne
zbieranie odpadów komunalnych.
Na terenie miasta nie ma czynnego składowiska odpadów komunalnych. Odpady
powstałe w Krasnymstawie przewożone są do Międzygminnego Składowiska Odpadów
Komunalnych „KRAS – EKO” Sp. z o. o., znajdującego się w sąsiedniej gminie wiejskiej
Krasnystaw.
Na terenie miasta Krasnystaw istnieje jeden punkt selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych (w skrócie – PSZOK).
Miasto podejmuje kroki w kierunku ograniczania ilości wyrobów azbestowych na jego
obszarze oraz sprawowania kontroli nad tymi wyrobami, niemniej konieczne jest
wprowadzenie danych na temat ilości zinwentaryzowanych na obszarze gminy wyrobów
azbestowych do Bazy Azbestowej.
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Analiza SWOT
Mocne strony

Słabe strony

Istniejący system odzysku
i unieszkodliwiania odpadów w sąsiedniej
gminie, w miejscowości Wincentów
Deklaracja 74,8% mieszkańców miasta
chęci selektywnej zbiórki odpadów w 2013
roku – wzrost świadomości ekologicznej
Aktualny program usuwania wyrobów
azbestowych
Mały udział przemysłu szczególnie
degradującego środowisko
Na terenie miasta nie ma zlokalizowanych
tzw. mogilników

Obecność „dzikich” wysypisk śmieci;
nielegalne wyrzucanie odpadów do
przydrożnych rowów i lasów
Mała ilość odpadów komunalnych
poddawanych procesom odzysku
Duża ilość wyrobów zawierających azbest
zainstalowanych w obiektach budowlanych

Szanse

Zagrożenia

Wzrost selektywnej zbiórki odpadów
u źródła wymagany prawodawstwem
Rozbudowa systemu odzysku energii
i surowców z odpadów komunalnych
Eliminacja dzikiego składowania odpadów
Obniżenie ilości wytwarzanych odpadów
zmieszanych

Niewystarczające instalacje do przerobu
powstających odpadów
Powolna degradacja eternitu i związane z nią
uwalnianie azbestu do środowiska
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4. SYNTETYCZNE ZESTAWIENIE CELÓW
UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ WŁASNYCH

I

ZADAŃ

DO

REALIZACJI

ZE

SZCZEGÓLNYM

Zadania własne oraz koordynowane zostały wyznaczone według kryteriów źródeł finansowania, zgodnie z dokumentem "Wytyczne
sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym" wydanym przez Ministerstwo Środowiska w 2002 roku.
Z definicji:
Zadania własne – „pod zadaniami własnymi należy rozumieć te przedsięwzięcia, które będą finansowane w całości lub częściowo ze środków
będących w dyspozycji gminy.”
Zadania koordynowane – „pod zadaniami koordynowanymi należy rozumieć pozostałe zadania, związane z ochroną środowiska i racjonalnym
wykorzystaniem zasobów naturalnych, które są finansowane ze środków przedsiębiorstw oraz ze środków zewnętrznych, będących w dyspozycji
organów i instytucji szczebla powiatowego, wojewódzkiego i centralnego.”
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4.1.
Komponent

Cele i zadania inwestycyjne własne
Cel długookresowy
(2014-2021)
Przeciwdziałanie
zmianom
klimatycznym

Powietrze
i Klimat

Zasoby
wodne

Gospodarka
odpadami

Ochrona powietrza
atmosferycznego

Poprawa stanu i
jakości wód

Cel
krótkookresowy
(2014-2017)
Ograniczenie emisji
gazów
cieplarnianych

Redukcja emisji
zanieczyszczeń do
powietrza

Rozwój
i modernizacja
systemu melioracji
wodnej

Usunięcie azbestu z
Usuwanie wyrobów
terenu miasta (do
zawierających azbest
2032 roku)

Zadania

Okres
realizacji

Ograniczenie wpływu emisji spalin na środowisko
ze środków transportu poprzez zagospodarowanie
zielenią otoczenia dróg

2014 2021

Promocja transportu rowerowego, budowa ścieżek
rowerowych

2014 2021

Wprowadzenie ograniczeń prędkości na drogach o
pylącej nawierzchni

2014 2021

Modernizacja infrastruktury drogowej

Zadanie
ciągłe

Budowa nowych i modernizacja istniejących
urządzeń melioracji wodnych

2014 2017

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów
zawierających azbest z budynków jednostek
organizacyjnych miasta, współfinansowane ze
środków zewnętrznych

2014 2021

Szacunkowy
Jednostka
koszt
Źródła finansowania
odpowiedzialna
realizacji
W ramach
Środki własne urzędu
Urząd Miasta,
zadań
miasta, zarządców dróg,
zarządcy dróg
własnych
fundusze unijne i celowe
W ramach
Środki własne urzędu
Urząd Miasta,
zadań
miasta, inwestorów,
zarządcy dróg
własnych
fundusze unijne i celowe
Środki własne urzędu
W ramach
miasta, RPOWL, POIiŚ,
Urząd Miasta,
zadań
KFD, kredyty
zarządcy dróg
własnych
preferencyjne oraz
komercyjne
Środki własne urzędu
W ramach
miasta, RPOWL, POIiŚ,
Urząd Miasta,
zadań
KFD, kredyty
zarządcy dróg
własnych
preferencyjne oraz
komercyjne
Urząd Miasta,
W ramach
Środki własne urzędu
WZMiUW,
zadań
miasta, fundusze unijne
RZGW, Spółki
własnych
i celowe
wodne
Środki własne urzędu
miasta, WFOŚiGW,
W ramach
NFOŚiGW, RPOWL
zadań
Urząd Miasta
POIiŚ, JESSICA, kredyty
własnych
preferencyjne oraz
komercyjne
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Komponent

Cel długookresowy
(2014-2021)
Doskonalenie
systemu
selektywnej zbiórki
odpadów
Zwiększenie ilości
zbieranych
selektywnie
odpadów
niebezpiecznych
występujących
w strumieniu
odpadów
komunalnych

Gospodarka
wodno
ściekowa

Poprawa
funkcjonowania
gospodarki wodnościekowej

Cel
krótkookresowy
(2014-2017)
Rozbudowa
i modernizacja
istniejącego Punktu
Selektywnej Zbiórki
Odpadów
Komunalnych

Budowa systemu
zbierania odpadów
niebezpiecznych

Zwiększenie udziału
przydomowych
oczyszczalni
ścieków
w gospodarce
ściekowej miasta

Modernizacja
i rozbudowa sieci
wodociągowej

Szacunkowy
Jednostka
koszt
odpowiedzialna
realizacji

Zadania

Okres
realizacji

Rozbudowa i modernizacja istniejącego
w Krasnymstawie Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych (ul. Marszałka
Piłsudskiego 54)

2014 2017

W ramach
zadań
własnych

Urząd Miasta

Środki własne urzędu
miasta, NFOŚiGW,
WFOŚiGW

Stworzenie punktu selektywnego zbierania
odpadów niebezpiecznych, m.in.: opakowań po
środkach ochrony roślin, przeterminowanych
leków, zużytych baterii i akumulatorów, sprzętu
elektrycznego i elektronicznego

2014 2017

W ramach
zadań
własnych

Urząd Miasta

Środki własne urzędu
miasta, NFOŚiGW,
WFOŚiGW

2014 2021

W ramach
zadań
własnych

Urząd Miasta,
osoby fizyczne,
osoby prawne

Środki własne urzędu
miasta, inwestorów
i mieszkańców fundusze
unijne i celowe

W ramach
zadań
własnych
W ramach
zadań
własnych

Urząd Miasta,
zarządcy sieci
wodociągowych
Urząd Miasta,
zarządcy sieci
wodociągowych

Środki własne urzędu
miasta, fundusze unijne
i celowe
Środki własne urzędu
miasta, fundusze unijne
i celowe

Budowa indywidualnych systemów oczyszczania
ścieków (przydomowych oczyszczalni ścieków),
w miejscach gdzie uwarunkowania techniczne lub
ekonomiczne wskazują na nieefektywność
rozwiązań w zakresie zbiorowego odprowadzania
ścieków i gdzie nie stanowi to zagrożenia dla wód
podziemnych
Uzbrojenie w sieć wodociągową terenów objętych
aktualnymi planami zagospodarowania
przestrzennego
Przebudowa, modernizacja sieci wodociągowej

2014 2021
2014 2021
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Źródła finansowania

Komponent

Cel długookresowy
(2014-2021)

Cel
krótkookresowy
(2014-2017)
Budowa, rozbudowa
i modernizacja sieci
kanalizacyjnej
Rozbudowa
i modernizacja
kanalizacji
deszczowej

Zadania

Okres
realizacji

Budowa, rozbudowa i modernizacja sieci
kanalizacyjnej na terenie miasta

2014 2017

Redukcja ilości szamb na terenie miasta
i zastąpienie ich kanalizacją

2014 2017

Budowa nowych i rozbudowa sieci zbiorczej
kanalizacji deszczowej

2014 2021

Szacunkowy
Jednostka
koszt
odpowiedzialna
realizacji
W ramach
Urząd Miasta,
zadań
WZMiUM,
własnych
W ramach
Urząd Miasta,
zadań
WZMiUM,
własnych
W ramach
zadań
własnych

Urząd Miasta,
WZMiUM,

Źródła finansowania
Środki własne urzędu
miasta, fundusze unijne
i celowe
Środki własne urzędu
miasta, fundusze unijne
i celowe
Środki własne urzędu
miasta, fundusze unijne
i celowe
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4.2.
Komponent

Cele i zadania nieinwestycyjne własne
Cel długookresowy
(2014-2021)
Przeciwdziałanie
zmianom
klimatycznym

Powietrze
i Klimat

Ochrona powietrza
atmosferycznego

Cel
krótkookresowy
(2014-2017)
Ograniczenie emisji
gazów
cieplarnianych

Aktywne
ograniczenie "niskiej
emisji"

Zrównoważony
rozwój turystyki
Ograniczenie
wpływu turystyki na
środowisko

Przyroda

Polepszenie
perspektyw
zachowania
gatunków

Polepszenie
perspektyw
zachowania
gatunków

Okres
realizacji

Uzyskanie certyfikatu energetycznego dla
budynków urzędu miasta i jednostek
organizacyjnych

2014 2017

Opracowanie i wdrożenie programu
ograniczania niskiej emisji

2015 –
2017

Zapobieganie pożarom w lasach

Zamieszczenie tematycznych reklam urzędu
miasta w turystycznych serwisach
internetowych
Promocja dziedzictwa kulturowego, walorów
przyrodniczych i turystycznych urzędu miasta
na targach, wystawach i imprezach
o charakterze lokalnym, regionalnym
i krajowym

Reklama miasta
Turystyka

Zadania

Szacunkowy
Koszt
realizacji
W ramach
zadań
własnych
W ramach
zadań
własnych

Jednostka
odpowiedzialna

Źródła finansowania

Urząd Miasta

Środki własne urzędu
miasta

Urząd Miasta

Środki własne urzędu
miasta, NFOŚiGW

Zadanie
ciągłe

W ramach
zadań
własnych

Urząd Miasta,
Administracja
Lasów
Państwowych,
właściciele lasów

Środki własne urzędu
miasta, zarządców lasów

20142017

W ramach
zadań
własnych

Urząd Miasta

20142017

W ramach
zadań
własnych

Urząd Miasta,
organizacje
pozarządowe,
przedsiębiorcy

Zrównoważony rozwój turystyczny na
obszarach cennych przyrodniczo

20142021

Współpraca z sąsiednimi gminami w celu
ochrony gatunków

20142021

Ograniczenie zanieczyszczenia wód
powierzchniowych

20142021

W ramach
zadań
własnych
W ramach
zadań
własnych

Urząd Miasta,
inwestorzy

W ramach
zadań
własnych

Urząd Miasta,
inwestorzy,
mieszkańcy
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Urząd Miasta

Środki własne urzędu
miasta, fundusze unijne
i celowe
Środki własne urzędu
miasta, organizacji
pozarządowych,
inwestorów, fundusze
unijne i celowe
Środki własne urzędu
miasta, inwestorów,
fundusze unijne i celowe
Środki własne urzędu
miasta, fundusze unijne
i celowe
Środki własne urzędu
miasta, inwestorów,
mieszkańców, fundusze
unijne i celowe

Komponent

Cel długookresowy
(2014-2021)

Cel
krótkookresowy
(2014-2017)

Ochrona obszarów
Natura 2000

Ochrona zasobów
przyrodniczych
i poprawa stanu
przyrody

Zachowanie
i wzmocnienie
różnorodności
biologicznej

Szacunkowy
Koszt
realizacji
W ramach
zadań
własnych
W ramach
zadań
własnych

Zadania

Okres
realizacji

Jednostka
odpowiedzialna

Źródła finansowania

Przestrzeganie zasad ochrony środowiska na
obszarach Natura 2000

20142021

Urząd Miasta,
mieszkańcy

Środki własne urzędu
miasta

Ograniczenie ekspansji obcych gatunków

20142021

Ograniczenie spływu powierzchniowego z pól
uprawnych

20142017

W ramach
zadań
własnych

Urząd Miasta,
inwestorzy,
mieszkańcy

Uwzględnienie sieci Natura 2000 na terenie
miasta podczas realizacji różnego rodzaju
inwestycji

20142021

W ramach
zadań
własnych

Urząd Miasta

Środki własne urzędu
miasta

Prowadzenie szkoleń i edukacji w zakresie
ochrony przyrody i różnorodności biologicznej

20142017

W ramach
zadań
własnych

Urząd Miasta

Środki własne urzędu
miasta, organizacji
pozarządowych
NFOŚiGW, WFOŚiGW

Bieżąca ochrona istniejących obszarów
i obiektów prawnie chronionych

Zadanie
ciągłe

W ramach
zadań
własnych

Urząd Miasta

WFOŚiGW, Środki
własne urzędu miasta

Selektywny dostęp do terenów cennych
przyrodniczo oraz ochrona tych terenów przed
zainwestowaniem i tzw. dzikim
zagospodarowaniem

Zadanie
ciągłe

W ramach
zadań
własnych

Urząd Miasta

WFOŚiGW, Środki
własne urzędu miasta

Urząd Miasta,
mieszkańcy

Środki własne urzędu
miasta, fundusze unijne
i celowe
Środki własne urzędu
miasta, inwestorów,
mieszkańców, fundusze
unijne i celowe

Meritum Competence
ul. Syta 135, 02-987 Warszawa
NIP 5262737394
szkolenia@meritumnet.pl, azbest@meritumnet.pl, audyt@meritumnet.pl
www.szkolenia.meritumnet.pl

85

Komponent

Cel długookresowy
(2014-2021)

Zwiększenie
lesistości na
obszarze miasta

Cel
krótkookresowy
(2014-2017)
Udział w
informowaniu
właścicieli gruntów
rolnych
znajdujących się na
terenie miasta
o możliwości
prowadzenia
zalesień na ich
gruntach
i korzyściach z tego
płynących
Przeciwdziałanie
erozji gleb

Gleby

Poprawa stanu gleb
Zmniejszenie
zanieczyszczenia
gleb

Zasoby
wodne

Poprawa stanu
i jakości wód

Współpraca z
sąsiednimi JST

Zadania

Okres
realizacji

Szacunkowy
Koszt
realizacji

Jednostka
odpowiedzialna

Źródła finansowania

Działania informacyjne polegające m.in. na
wywieszaniu informacji na temat możliwości
prowadzenia zalesień na gruntach rolnych
i pomocy finansowej przeznaczonej na ten cel,
na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta oraz na
jego stronie internetowej.

20142021

W ramach
zadań
własnych

Urząd Miasta

Środki własne urzędu
miasta

Przeciwdziałanie erozji gleb, poprzez
prowadzenie odpowiednich zabiegów
agrotechnicznych

20142017

W ramach
zadań
własnych

Urząd Miasta,
mieszkańcy,
MODR, ARiMR

Rekultywacja terenów zdegradowanych
i zanieczyszczonych

20142017

W ramach
zadań
własnych

Urząd Miasta,
właściciele
terenów

Likwidacja dzikich wysypisk i w razie
konieczności sanacja terenów po nich

20142017

W ramach
zadań
własnych

Urząd Miasta,
właściciele
terenów

Nawiązanie współpracy z sąsiednimi JST
w celu poprawy stanu i jakości wód,
szczególnie położonymi wyżej wzdłuż rzek
przepływających przez gminę miejską
Krasnystaw

20142017

W ramach
zadań
własnych

Urząd Miasta
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Środki własne urzędu
miasta, jednostek,
mieszkańców, fundusze
unijne i celowe
Środki własne urzędu
miasta, właścicieli
terenów, fundusze unijne
i celowe
Środki własne urzędu
miasta, właścicieli
terenów, fundusze unijne
i celowe
Środki własne urzędu
miasta

Komponent

Cel długookresowy
(2014-2021)

Cel
krótkookresowy
(2014-2017)

Ograniczenie
zanieczyszczenia
wód

Rozwój
i modernizacja
systemu melioracji
wodnej

Zmniejszanie
zużycia wody

Kontrola
częstotliwości
i sposobu usuwania
ścieków z szamb

Hałas

Ochrona przed
hałasem

Kontrola
częstotliwości
i sposobu usuwania
ścieków z szamb
Ograniczenie
uciążliwości hałasu
emitowanego przez
środki transportu
drogowego

Zadania

Okres
realizacji

Inwentaryzacja i aktualizacja źródeł emisji
zanieczyszczeń do wód

20142017

Eliminacja nieszczelnych zbiorników
gromadzenia ścieków (szamb), kontrola
wywozu ścieków bytowo-gospodarczych
i przemysłowych na terenach
nieskanalizowanych
Kontrola prawidłowego funkcjonowania
melioracji wodnych, rezygnacja z melioracji
torfowisk, podmokłych łąk i pastwisk
(zachowanie cennych przyrodniczo
ekosystemów), konserwacja systemów
melioracyjnych
Wspieranie działań podmiotów gospodarczych
w zakresie racjonalnego gospodarowania wodą,
w tym eliminowanie nieuzasadnionego
wykorzystania wód podziemnych do celów
przemysłowych oraz przez wprowadzanie
zamkniętego obiegu wody w przemyśle

Szacunkowy
Koszt
realizacji
W ramach
zadań
własnych

Jednostka
odpowiedzialna

Źródła finansowania

WIOŚ, Powiat,
Urząd Miasta

Środki JST, WIOŚ,
fundusze unijne i celowe

20142017

W ramach
zadań
własnych

Urząd Miasta,
właściciele
posesji

Środki własne urzędu
miasta, środki prywatne

20142021

W ramach
zadań
własnych

WZMiUW,
Spółki wodne,
Urząd Miasta

Środki własne urzędu
miasta, środki WZMiUW,
środki Spółek wodnych,
Urząd Marszałkowski

20142021

W ramach
zadań
własnych

Urząd Miasta,
inwestorzy

Środki własne urzędu
miasta, inwestorów,
fundusze unijne i celowe

Kontrolowanie wykonalności zadań
operatorów samochodów asenizacyjnych

20142021

W ramach
zadań
własnych

Urząd Miasta,
właściciele
szamb

Środki własne urzędu
miasta

Wykorzystywanie planowania przestrzennego
dla rozdzielenia potencjalnych źródeł hałasu od
terenów mieszkaniowych

20142021

W ramach
zadań
własnych

Urząd Miasta

Środki własne urzędu
miasta POIiŚ, KFD,
kredyty preferencyjne
oraz komercyjne
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Komponent

Cel długookresowy
(2014-2021)

Cel
krótkookresowy
(2014-2017)

Działania
prewencyjne
w ochronie przed
hałasem

Gospodarka
wodnościekowa

Monitoring stanu
sieci przesyłowych

Okresowy badanie
stanu sieci
przesyłowych

Zastąpienie
zbiorników
bezodpływowych
(szamb)
przydomowymi
oczyszczalniami
ścieków

Likwidacja lub
modernizacja
zbiorników
bezodpływowych
(szamb)

Rozbudowa
i modernizacja sieci
przesyłowych

Odpady

Ograniczenie
szkodliwego
wpływu azbestu na
środowisko

Modernizacja
i rozbudowa sieci
wodociągowej

Wspomaganie
mieszkańców
w odpowiednim
pozbywaniu się
wyrobów

Zadania

Okres
realizacji

Szacunkowy
Koszt
realizacji

Jednostka
odpowiedzialna

Źródła finansowania

Tworzenie odpowiednich zapisów
w dokumentach planistycznych oddzielających
potencjalne źródła hałasu od terenów
zamieszkałych

Zadanie
ciągłe

W ramach
zadań
własnych

Urząd Miasta

Środki własne urzędu
miasta

Inwentaryzacja obiektów emitujących hałas
szkodliwy dla środowiska

20142017

W ramach
zadań
własnych

Urząd Miasta,
zarządcy dróg,
WIOŚ

Środki własne urzędu
miasta, POIiŚ, KFD,
kredyty preferencyjne
oraz komercyjne

Zapobieganie awariom sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej

2014 2021

Ciągła konserwacja i naprawa sieci
przesyłowych tam gdzie jest to potrzebne

2014 2021

W ramach
zadań
własnych
W ramach
zadań
własnych

Urząd Miasta,
zarządcy sieci
przesyłowych
Urząd Miasta,
zarządcy sieci
przesyłowych

Inwentaryzacja szamb

2014 –
2015

W ramach
zadań
własnych

Urząd miasta,
WIOŚ,
WZMiUM

Środki własne urzędu
miasta

Racjonalne gospodarowanie wodą,
modernizacja i konserwacja urządzeń
wodociągowych w celu ograniczania strat
wody przy przesyle

2014 2021

W ramach
zadań
własnych

Urząd Miasta,
zarządcy sieci
wodociągowych

Środki własne urzędu
miasta, fundusze unijne
i celowe

Likwidacja nieczynnych i nie nadających się
do eksploatacji studni wierconych i kopanych

2014 –
2017

W ramach
zadań
własnych

Urząd Miasta

Środki własne urzędu
miasta, fundusze unijne
i celowe

Pozyskiwanie dofinansowania ze źródeł
zewnętrznych (np. WFOŚiGW) na zdjęcie,
wywóz i utylizację wyrobów azbestowych

2014 –
2021

W ramach
zadań
własnych

Urząd Miasta

Środki własne urzędu
miasta, NFOŚiGW,
WFOŚiGW
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Środki własne urzędu
miasta
Środki własne urzędu
miasta

Komponent

Cel długookresowy
(2014-2021)

Doskonalenie
systemu selektywnej
zbiórki odpadów

Cel
krótkookresowy
(2014-2017)
azbestowych
Dążenie do
osiągnięcia
pożądanego
poziomu recyklingu
i przygotowania do
ponownego użycia

Osiągnięcie poziomu
recyklingu i
Zwiększenie
przygotowania do
poziomu recyklingu
ponownego użycia
i przygotowania do
następujących
ponownego użycia
frakcji odpadów
następujących
komunalnych:
frakcji odpadów
papieru, metali,
komunalnych:
tworzyw sztucznych
papieru, metali,
i szkła w wysokości tworzyw sztucznych
co najmniej 50%
i szkła
wagowo

Zadania

Okres
realizacji

Wsparcie informacyjne urzędu miasta przy
zdejmowaniu, wywożeniu i utylizacji wyrobów
azbestowych z posesji prywatnych

2014 2021

Dostosowywanie zmian w systemie
selektywnej zbiórki odpadów do potrzeb
mieszkańców i dla potrzeb osiągnięcia
poziomu recyklingu oraz przygotowania do
ponownego użycia

2014 2021

Zwiększenie różnicy między stawką opłaty za
gospodarowanie odpadami zmieszanymi
i segregowanymi

2014 2017

Szacunkowy
Koszt
realizacji
W ramach
zadań
własnych

Jednostka
odpowiedzialna

Źródła finansowania

Urząd Miasta

Środki własne urzędu
miasta, NFOŚiGW,
WFOŚiGW

W ramach
zadań
własnych

Urząd Miasta

Środki własne urzędu
miasta

W ramach
zadań
własnych

Urząd Miasta

Środki własne urzędu
miasta
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Komponent

Cel długookresowy
(2014-2021)

Cel
krótkookresowy
(2014-2017)

Zadania

Okres
realizacji

Szacunkowy
Koszt
realizacji

Jednostka
odpowiedzialna

Źródła finansowania

Ograniczenie
całkowitej masy
odpadów
komunalnych
ulegających
biodegradacji
przekazywanych do
składowania do nie
więcej niż 35%
wagowo –
w stosunku do masy
tych odpadów
wytworzonych
w 1995 r.

Ograniczenie masy
odpadów
komunalnych
ulegających
biodegradacji
przekazywanych do
składowania

Zapewnienie odpowiedniego sposobu zbiórki
odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji

2014 –
2021

W ramach
zadań
własnych

Urząd Miasta

Środki własne urzędu
miasta

Prowadzenie kampanii informacyjnych na
temat potrzeby prowadzenia prawidłowej
gospodarki opakowaniami

2014 2021

W ramach
zadań
własnych

Urząd Miasta,
organizacje
ekologiczne

Środki własne urzędu
miasta

Uwzględnianie w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego zagadnienia
pól elektromagnetycznych

Zadanie
ciągłe

Urząd Miasta

Środki własne urzędu
miasta

Preferowanie niskokonfliktowych lokalizacji
źródeł pól elektromagnetycznych

Zadanie
ciągłe

Urząd Miasta

Środki własne urzędu
miasta

Prowadzenie działań
informacyjnych
i edukacyjnych
Edukacja
w zakresie
i informowanie
prawidłowego
mieszkańców Miasta
gospodarowania
w zakresie
odpadami
prawidłowego
komunalnymi,
gospodarowania
w szczególności
odpadami
w zakresie
komunalnymi
selektywnego
zbierania odpadów
komunalnych
Ochrona przed
Pole
polami
elektromagn
elektromagnetyczny
etyczne
mi

Utrzymanie
standardów dla pól
elektromagnetyczny
ch

W ramach
zadań
własnych
W ramach
zadań
własnych
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Komponent

Administrac
ja

Edukacja
Ekologiczna

Cel długookresowy
(2014-2021)

Udostępnianie
informacji
o środowisku i jego
ochronie

Zwiększenie
świadomości
ekologicznej
społeczeństwa

Cel
krótkookresowy
(2014-2017)

Zadania

Okres
realizacji

Szacunkowy
Koszt
realizacji

Jednostka
odpowiedzialna

Źródła finansowania

Udostępnianie
informacji
o środowisku i jego
ochronie

Publikowanie na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej (BIP) dokumentów
dotyczących ochrony środowiska w mieście
zgodnie z Ustawą z dn. 3 października 2008 r.
O udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2013 r. Poz. 1235)

Zadanie
ciągłe

W ramach
zadań
własnych

Urząd Miasta

Środki własne urzędu
miasta

Utrzymanie
istniejących
i tworzenie nowych
ekologicznych
atrakcji
turystycznych

Tworzenie ścieżek tematycznych i edukacyjno
przyrodniczych oraz utrzymanie szlaków
rowerowych

20142021

W ramach
zadań
własnych

Urząd Miasta,
organizacje
ekologiczne,
przedsiębiorcy,
zarządcy lasów

Środki własne urzędu
miasta, organizacji
ekologicznych,
NFOŚiGW, WFOŚiGW

Edukacja
ekologiczna dzieci
i młodzieży

Prowadzenie zajęć terenowych dla uczniów
o tematyce ekologicznej

20142021

W ramach
zadań
własnych

Urząd Miasta

Edukacja
ekologiczna
mieszkańców miasta

Prowadzenie kampanii tematycznych
propagujących prawidłowe postępowanie
wobec środowiska

20142021

W ramach
zadań
własnych

Urząd Miasta

Środki własne urzędu
miasta, organizacji
ekologicznych,
NFOŚiGW, WFOŚiGW
Środki własne urzędu
miasta, organizacji
ekologicznych,
NFOŚiGW, WFOŚiGW
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4.3.
Komponent

Cele i zadania inwestycyjne koordynowane
Cel długookresowy
(2014-2021)
Spełnienie wymagań
prawnych w zakresie
norm emisyjnych /
Ochrona powietrza
atmosferycznego
Przeciwdziałanie
zmianom
klimatycznym

Cel krótkookresowy
(2014-2017)

Zadania

Okres
realizacji

Jednostka
odpowiedzialna

Źródła finansowania

Aktywne ograniczenie
"niskiej emisji"

Stworzenie bazy danych o emisji
zanieczyszczeń do środowiska na terenie
miasta

2014 2017

WIOŚ, Inspektorat
Środowiska

WIOŚ, Inspektorat
Środowiska, NFOŚiGW,
fundusze unijne i celowe

Ograniczenie emisji gazów
cieplarnianych

Modernizacja lub wymiana istniejących źródeł
ciepła opalanych paliwem stałym na
nowoczesne źródła opalane paliwem
gazowym, ciekłym lub biomasą
Ograniczenie wpływu emisji spalin na
środowisko ze środków transportu poprzez
poprawę stanu dróg

2014 2017

Właściciele
domów

Środki prywatne, fundusze
unijne i celowe

Powietrze i
klimat

Ochrona powietrza
atmosferycznego

Zasoby wodne

Poprawa stanu
i jakości wód

Redukcja emisji
zanieczyszczeń do
powietrza

Ograniczenie
zanieczyszczenia wód

2014 2021

Zarządcy dróg

Termomodernizacja budynków użyteczności
publicznej poprzez docieplanie ścian,
wymianę lub doszczelnienie okien i drzwi
zewnętrznych

Zadanie
ciągłe

Właściciele
obiektów

Rozbudowa sieci gazowej na terenach
oddalonych od centrum miasta

2014 2021

Zarządcy sieci
gazowych

Ograniczenie spływu powierzchniowego z pól
do rzek poprzez obudowę biologiczną cieków

2014 2017

Zarządcy wód,
właściciele
gruntów
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Środki własne zarządców
dróg, fundusze unijne
i celowe
Środki własne właścicieli
obiektów, NFOŚiGW,
RPOWM, POIiŚ,
JESSICA, kredyty
preferencyjne oraz
komercyjne
Środki zarządców sieci,
fundusze unijne i celowe,
prywatni inwestorzy
Środki własne zarządców
wód, właścicieli gruntów,
fundusze unijne i celowe

Komponent

Cel długookresowy
(2014-2021)
Działania
przeciwpowodziowe

Cel krótkookresowy
(2014-2017)
Działania
przeciwpowodziowe

Działania prewencyjne
w ochronie przed hałasem

Hałas

Gospodarka
wodno ściekowa

Ochrona przed
hałasem

Zmniejszenie
emitowanych do wód
ładunków
zanieczyszczeń
Poprawa
funkcjonowania
gospodarki wodnościekowej
Zastąpienie
zbiorników
bezodpływowych
(szamb)
przydomowymi
oczyszczalniami
ścieków

Ograniczenie wpływu
hałasu drogowego

Zadania
Modernizacja, rozbudowa i utrzymywanie
w sprawności infrastruktury
przeciwpowodziowej (w szczególności
budowa wałów i konserwacja urządzeń
kontroli poziomu piętrzenia wód)
Realizacja inwestycji zmniejszających
narażenie na hałas komunikacyjny poprzez
budowę obwodnic
Zmniejszenie wpływu hałasu drogowego
poprzez zadrzewienia przydrożne oraz ekrany
akustyczne

Okres
realizacji
20142021

Zadanie
ciągłe
2014 2021

Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez
stosowanie tzw. cichych nawierzchni

Zadanie
ciągłe

Zwiększenie efektywności
Budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków
usuwania zanieczyszczeń ze
przemysłowych
ścieków przemysłowych

2014 2021

Jednostka
Źródła finansowania
odpowiedzialna
Starostwo
Środki własne Starostwa
Powiatowe, Urząd
powiatowego, Urzędu
wojewódzki,
wojewódzkiego, RZGW,
RZGW,
WZMiUW, fundusze unijne
WZMiUW
i celowe
POIiŚ, KFD, kredyty
Zarządcy dróg,
preferencyjne oraz
GDDKiA
komercyjne
Środki własne zarządców
Zarządcy dróg
dróg, fundusze unijne
i celowe
Środki własne zarządców
dróg, POIiŚ, KFD, kredyty
Zarządcy dróg
preferencyjne oraz
komercyjne
Środki własne
Właściciele
przedsiębiorstw, POIiŚ,
przedsiębiorstw
kredyty preferencyjne oraz
komercyjne

Modernizacja oczyszczalni
ścieków w Krasnymstawie

Modernizacja oczyszczalni ścieków
w Krasnymstawie

2014 2017

PGK Sp. z o.o.

Środki własne PGK
Sp. z o.o., NFOŚiGW,
WFOŚiGW

Likwidacja lub
modernizacja zbiorników
bezodpływowych (szamb)

Eliminowanie nieszczelnych szamb

2014 2017

Właściciele szamb

Środki, mieszkańców,
fundusze unijne i celowe
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Komponent

Energetyka

Cel długookresowy
(2014-2021)
Redukcja udziału
zbiorników
bezodpływowych
(szamb) w gospodarce
ściekowej miasta

Spełnienie wymagań
prawnych w zakresie
norm emisyjnych

Cel krótkookresowy
(2014-2017)

Zadania

Okres
realizacji

Jednostka
odpowiedzialna

Źródła finansowania

Zwiększenie częstotliwości
opróżniania zbiorników
bezodpływowych (szamb)

Zakup samochodów asenizacyjnych

2014 2017

PGK Sp. z o.o.

Środki własne PGK
Sp. z o.o., fundusze unijne
i celowe

Rozwój gospodarki energetycznej wraz z
budową sieci gazowej

2014 2017

Zarządcy sieci

Rozbudowa i modernizacja istniejących sieci
energetycznych i budowa projektowanych
sieci wysokiego napięcia

2014 2021

Zarządcy sieci

Budowa sieci ciepłowniczych

2014 2021

Zarządcy sieci

Redukcja emisji
zanieczyszczeń powietrza
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Środki własne zarządców
sieci, inwestorów, POIiŚ,
kredyty preferencyjne oraz
komercyjne
Środki własne zarządców
sieci, inwestorów, POIiŚ,
kredyty preferencyjne oraz
komercyjne
Środki własne zarządców
sieci, inwestorów, POIiŚ,
kredyty preferencyjne oraz
komercyjne

4.4.
Komponent

Powietrze
i klimat

Cele i zadania nieinwestycyjne koordynowane
Cel długookresowy
(2014-2021)

Cel krótkookresowy
(2014-2017)

Zadania

Okres
realizacji

Jednostka
odpowiedzialna

Źródła finansowania

Przeciwdziałanie
zmianom
klimatycznym

Ograniczenie emisji gazów
cieplarnianych

Współdziałanie w realizacji przedsięwzięć
związanych z rozwojem alternatywnych źródeł
energii odnawialnej

2014 2021

Inwestorzy

Środki własne inwestorów,
WFOŚiGW, NFOŚiGW

Zadanie
ciągłe

Straż Miejska

Aktywne ograniczanie
„niskiej emisji”

Skuteczne egzekwowanie zakazów wypalania
łąk, ściernisk i pól
Skuteczne egzekwowanie zakazu spalania
odpadów poza instalacjami do tego
przeznaczonymi

Środki własne Straży
Miejskiej

Zadanie
ciągłe

Straż Miejska

Środki własne Straży
Miejskiej

Monitoring gleb ornych pod względem jakości
i zanieczyszczeń

Zadanie
ciągłe

Monitoring gleb przy trasach komunikacyjnych

Zadanie
ciągłe

Zwiększenie zasobności gleb ornych
w przyswajalne związki mineralne

20142017

Mieszkańcy urzędu
miasta

Środki mieszkańców,
fundusze unijne i celowe

Zmniejszenie zakwaszenia gleb przez zabiegi
wapnowania na terenach tego wymagających
Właściwe stosowanie i przechowywanie
nawozów naturalnych - budowa zbiorników na
gnojowicę i płyt obornikowych
Monitoring stanu i jakości wód
powierzchniowych

20142017

Mieszkańcy urzędu
miasta

Środki mieszkańców,
fundusze unijne i celowe

20142017

ODR, ARiMR,
rolnicy

Środki ODR, ARiMR,
środki własne rolników

Zadanie
ciągłe
Zadanie
ciągłe
Zadanie
ciągłe

WIOŚ

Środki WIOŚ

PSH, Inspektorat
Sanitarny
Starosta,
Marszałek

Środki PSH, Inspektoratu
Sanitarnego

Ochrona powietrza
atmosferycznego

Stały monitoring stanu
i jakości gleb

Gleby

Poprawa stanu gleb
Polepszenie jakości gleb

Zmniejszenie
zanieczyszczenia gleb

Zasoby wodne

Poprawa stanu i
jakości wód

Monitoring stanu i jakości
wód
Zmniejszanie zużycia wody

Monitoring stanu i jakości wód podziemnych
Weryfikacja pozwoleń wodnoprawnych na
pobór wody

WIOŚ, OSChR,
Starostwo
powiatowe
WIOŚ, OSChR,
Starostwo
powiatowe

Środki jednostek
państwowych
Środki jednostek
państwowych

Środki własne urzędów
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Komponent

Cel długookresowy
(2014-2021)

Cel krótkookresowy
(2014-2017)
Ograniczenie
zanieczyszczenia wód

Przyroda

Poważne
awarie

Hałas

Zapewnienie
odpowiedniej ochrony
lasów

Ograniczenie ryzyka
wystąpienia
poważnych awarii
i ograniczenie ich
skutków dla ludzi,
środowiska.

Ochrona przed
hałasem

Realizacja ochrony lasów
poprzez zlecenie
sporządzenia
uproszczonych planów
urządzenia lasu oraz
sprawowanie nadzoru nad
ich realizacją.

Ograniczenie ryzyka
wystąpienia poważnych
awarii i ograniczenie ich
skutków dla ludzi,
środowiska.

Działania prewencyjne w
ochronie przed hałasem

Okres
realizacji

Jednostka
odpowiedzialna

Źródła finansowania

20142017

ODR, ARiMR,
rolnicy

Środki ODR, ARiMR,
środki własne rolników

20142021

Starostwo
Powiatowe

Środki własne starostwa
powiatowego

20142021

Starostwo
Powiatowe

Środki własne starostwa
powiatowego

Nadzór zakładów i instalacji stanowiących
potencjalne źródło poważnej awarii oraz
aktualizacja rejestru potencjalnych sprawców
poważnej awarii przemysłowej,

20142021

WIOŚ

Środki WIOŚ, fundusze
unijne i celowe

Wyznaczenie drogowych tras transportu
substancji niebezpiecznych, omijających
w miarę możliwości tereny miejskie, mocno
zurbanizowane oraz zorganizowanie miejsc
postojowych dla środków transportujących
takie substancje

20142021

Urząd
Wojewódzki,
WIOŚ

Środki własne urzędu
wojewódzkiego, WIOŚ

Informowanie i ostrzeganie społeczeństwa
o zagrożeniach

20142021

Tworzenie programów ochrony przed hałasem

20142021

Zadania
Ograniczenie spływu zanieczyszczeń
azotanowych ze źródeł rolniczych poprzez
budowę płyt obornikowych, zbiorników na
gnojówkę oraz prawidłową ich eksploatację
Zlecanie sporządzenia uproszczonych planów
urządzenia lasu dla lasów niestanowiących
własności Skarbu Państwa o powierzchni
powyżej 10ha (zgodnie z okresem
obowiązywania dotychczas zatwierdzonych
planów).
Sprawowanie nadzoru nad wykonaniem
zatwierdzonych uproszczonych planów
urządzenia lasu dla lasów niestanowiących
własności Skarbu Państwa
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Urząd
Wojewódzki,
WIOŚ
Starostwo
powiatowe

Środki własne urzędu
wojewódzkiego, WIOŚ
Środki własne urzędu
miasta

5. MONITORING WDRAŻANIA PROGRAMU ZE SZCZEGÓLNYM
UWZGLĘDNIENIEM WSKAŹNIKÓW MONITORINGU
Wskaźniki realizacji Programu stanowią instrument, za pomocą którego miasto może
w sposób jednoznaczny ocenić czy wdrażanie Programu odbywa się w stopniu
wystarczającym oraz czy zasady (cele oraz zadania) postawione w Programie spełniają swoją
rolę (czy może istnieje potrzeba ich zmian oraz co jest z tym związane aktualizacja
Programu).
Należy podkreślić, że wskaźniki powinny być proste do wyliczenia na podstawie
dostępnych danych, dzięki czemu ich wyliczenie nie zajmuje dużo czasu, jak również metoda
ich liczenia nie pozostawia żadnego pola do interpretacji. Na podstawie kilku prostych
wskaźników miasto jest w stanie monitorować realizację Programu.
Bardzo ważne jest aby na podstawie wyliczenia wskaźników można było dokonać
jednoznacznej oceny realizacji Programu. Należy pamiętać, że tylko odniesienie wskaźników
do konkretnych danych może dać efekt w postaci ich rzetelnej oceny, co będzie stanowiło
rzetelny monitoring realizacji Programu. W wielu przypadkach niestety trudno jest określić
proste, jednoznaczne wskaźniki, które będzie można odnieść do konkretnych danych.
W związku z powyższym poniżej przedstawiono 1 wskaźnik bezpośredni za pomocą, którego
miasto może jednoznacznie określić stopień realizacji Programu oraz kilka dodatkowych
pytań, które w raporcie z realizacji Programu należy zinterpretować w kilku zdaniach – takie
podejście do oceny realizacji Programu zapewnia przejrzystą waloryzację jego realizacji.
Ponadto wskaźniki zaprezentowano w odniesieniu do zadań i celów własnych oraz
zadań i celów koordynowanych przewidzianych w Programie oddzielnie. Jest rzeczą
oczywistą, że miasto może bez problemu dokonać oceny realizacji celów i zadań będących
w jego kompetencjach, natomiast w przypadku zadań i celów koordynowanych miasto nie
posiada kompetencji, aby sprawdzać, czy przewidziane do realizacji przez inne podmioty
zadania są realizowane, ale może w takim wypadku oceniać, czy cele postawione
w Programie w odniesieniu do zadań koordynowanych przewidzianych w Programie
są osiągane. Z tego powodu ocena realizacji Programu w odniesieniu do zadań
koordynowanych będzie się odnosiła jedynie do oceny stopnia realizacji celów, natomiast nie
będzie się odnosiła do realizacji zadań.
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Wskaźniki monitoringu Programu w odniesieniu do celów i zadań
własnych:
Wskaźniki monitoringu bezpośrednie:
Wskaźnik realizacji Programu:
liczba zadań zrealizowanych i realizowanych w stosunku do liczby wszystkich
zadań przewidzianych do realizacji w danym okresie (zgodnie z harmonogramem
realizacji zadań ujętym w rozdziale 4) * 100%
KOMENTARZ DO INETRPRETACJI WYNIKÓW:
należy dążyć do osiągnięcia wartości pomiędzy 90-100%,
Wskaźnik efektywności realizacji Programu:
Czy poszczególne cele krótkookresowe przewidziane w Programie są osiągane?
KOMENTARZ DO INETRPRETACJI WYNIKÓW:
należy zestawić wszystkie cele przewidziane do osiągnięcia w danym okresie
i odpowiedzieć czy są one realizowane w sposób: TAK/NIE.
Należy dążyć do osiągniecia wyniku: 90-100% odpowiedzi TAK.
Ponadto w raporcie z realizacji Programu należy poza interpretacją 2 ww. wskaźników
przedstawić interpretację wspólną, czyli w ten sposób odpowiedzieć na pytanie czy realizacja
Programu przekłada się na realizację celów przewidzianych w Programie, czyli na
rzeczywisty stan środowiska.






KOMENTARZ DO INETRPRETACJI WYNIKÓW:
Jeżeli wyniki obu wskaźników mieszczą się w granicach 90-100% wówczas realizacja
Programu przebiega w sposób prawidłowy.
W przypadku gdy wartości wskaźnika realizacji Programu jest mniejsza niż zakładana
wartość do osiągnięcia, wówczas wskaźniki efektywności realizacji Programu nie jest
miarodajny i należy stwierdzić, że Program nie jest efektywny z uwagi na
niewystarczającą realizację zadań w nim przewidzianych.
W przypadku gdy wartości wskaźnika efektywności realizacji Programu jest mniejsza
niż zakładana wartość do osiągnięcia, a wartość wskaźnika realizacji Programu mieści
się w przewidzianych wartościach, wówczas należy stwierdzić, że zadania
przewidziane w Programie nie są wystarczające aby osiągnąć założone w Programie
cele.
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W TAKIM PRZYPADKU NALEŻY ROZWAŻYĆ AKTUALIZACJĘ PROGRAMU.

Wskaźniki monitoringu Programu w odniesieniu do celów
koordynowanych:
Wskaźnik efektywności realizacji Programu:
Czy poszczególne cele krótkookresowe przewidziane w Programie są osiągane?
KOMENTARZ DO INETRPRETACJI WYNIKÓW:
należy zestawić wszystkie cele przewidziane do osiągnięcia w danym okresie
i odpowiedzieć czy są one realizowane w sposób: TAK/NIE.
Należy dążyć do osiągniecia wyniku: 90-100% odpowiedzi TAK.
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19. Opracowanie prognozy zanieczyszczenia powietrza pyłem drobnym w Polsce na lata
2010, 2015, 2020 wraz z analizą uwarunkowań i oceną kosztów osiągnięcia standardów
dla pyłu określonych dyrektywą w sprawie jakości powietrza atmosferycznego
i czystszego powietrza dla Europy; Biuro Studiów i Pomiarów Ekologicznych na zlecenie
GIOŚ, Gdańsk, 2009 r
20. Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa lubelskiego na lata 2012-2017
z perspektywą do 2020 r.
21. Program Ochrony Środowiska dla Powiatu krasnostawskiego na lata 2013 – 2016,
z perspektywą na lata 2017 – 2020, Krasnystaw 2013
22. Raport o stanie środowiska województwa lubelskiego w 2009 roku, Inspekcja Ochrony
Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie, Biblioteka
Monitoringu Środowiska, Lublin 2010
23. Raport o stanie środowiska województwa lubelskiego na rok 2011, WIOŚ w Lublinie,
delegatura w Chełmie, 2012 r.
24. Raport o stanie środowiska województwa lubelskiego w 2001 roku, Inspekcja Ochrony
Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie, Biblioteka
Monitoringu Środowiska, Lublin 2002
25. Raport o stanie województwa Lubelskiego w 2012 roku, Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska w Lublinie, Lublin 2013
26. Raport o stanie województwa Lubelskiego w 2011 roku, Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska w Lublinie, Lublin 2012)
27. Dane z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie, stan na 19.02.2014
28. Rocznik Hydrograficzny Państwowej Służby Hydrogeologicznej 2012, Państwowy
Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2013
29. Statystyczne Vademecum Samorządowca 2012, Urząd Statystyczny w Lublinie, 2013 r.
30. Statystyczne Vademecum Samorządowca,
http://www.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_lubelskie/portrety_powiatow/powiat_kra
snostawski.pdf
31. Strona internetowa dotycząca jednolitych części wód http://www.rdw.org.pl/jcw.html
32. Strona internetowa Monitoring Jakości Wód Podziemnych:
http://mjwp.gios.gov.pl/mapa/
33. Strona internetowa Narodowego Instytutu Dziedzictwa:
http://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/rejestrzabytkow/zestawienia-zabytkownieruchomych/stan%20na%2030%20grudnia%202013/LBL-rej.pdf)
34. Strona internetowa Państwowej Służby Hydrogeologicznej:
http://www.psh.gov.pl/artykuly_i_publikacje/publikacje/charakterystyka-geologiczna-ihydrogeologiczna-zweryfikowanych-jcwpd.html
35. Strona internetowa Państwowej Służby Hydrogeologicznej:
http://www.psh.gov.pl/materialy_informacyjne/bilans_zasobow_eksploatacyjnych_i_dys
pozycyjnych_wod_podziemnych/).
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36. Strona internetowa Państwowej Służby Hydrogeologicznej:
http://www.psh.gov.pl/plik/id,5005,v,artykul_3746.pdf
37. Strona internetowa Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
http://www.wios.lublin.pl/tiki-page.php?pageName=rzeki)
38. Strona Urzędu Miasta Krasnystaw www.krasnystaw.pl
39. System przetwarzania danych Państwowej Służby Hydrologicznej:
http://spdpsh.pgi.gov.pl/PSHv7/
40. Dane z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie
41. www.geoserwis.gdos.gov.pl
42. www.kupsprzedaj.pl/mapa/lubelskie-krasnostawski
43. www.maps.google.pl
44. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta
Krasnystaw na lata 2011-2030, Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo - Handlowe
„BaSz" Krasnystaw 2011,
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7.ZAŁĄCZNIKI
Załącznik 1.
Wzór raportu z monitoringu Programu Ochrony Środowiska

RAPORT
Z PRZEPROWADZENIA MONITORINGU WYKONANIA PROGRAMU
OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA KRASNYSTAW
Tabela 7.1. Cele krótkookresowe i Zadania własne gminy
LP.

Cel krótkookresowy
własny miasta

1.
Cel….
2.
Cel….
3.
Cel….
4.
Cel….
5.
Cel….
6.
Cel….
7.
………
…….
………….
Suma realizowanych celów
„TAK”
Procentowy udział
realizowanych celów „TAK”

Realizacja
Celu:
TAK/NIE
NIE
TAK
NIE
TAK
TAK
……
…….
…….
…….
…….%

Zadanie własne gminy
Zadanie…
Zadanie…
Zadanie…
Zadanie…
Zadanie…
…….
…….
…….
Suma wykonanych zadań
„TAK”
Procentowy udział
wykonanych zadań
„TAK”

Wykonanie
Zadania:
TAK/NIE
TAK
NIE
TAK
NIE
TAK
……..
…….
……..
…….
………%

Należy stworzyć tyle wierszy ile będzie potrzebne!!

Podsumowanie ww. wyników dla celów krótkookresowych własnych miasta:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………

Podsumowanie ww. wyników dla zadań własnych miasta:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
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Podsumowanie ww. wyników łącznie:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………

Tabela 7.2. Cele krótkookresowe koordynowane
Cel krótkookresowy koordynowany
Cel….
Cel….
Cel….
Cel….
Cel….
Cel….
………
………….
Suma realizowanych celów „TAK”
Procentowy udział realizowanych celów „TAK”

LP.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
…….

Realizacja Celu: TAK/NIE
NIE
TAK
NIE
TAK
TAK
……
…….
…….
…….
…….%

Należy stworzyć tyle wierszy ile będzie potrzebne!!

Podsumowanie ww. wyników dla celów krótkookresowych koordynowanych:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………

Objaśnienia do Podsumowań oraz informacje odnośnie przeprowadzania
monitoringu wykonywania Programu znajdują się w rozdziale 6. Monitoring
wdrażania programu ze szczególnym uwzględnieniem wskaźników monitoringu.
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Załącznik 2.
Lista zabytków nieruchomych Miasta Krasnystaw
Lista stwożona na podtawie Obwieszczenia nr 1/2013 Lubelskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w Lublinie z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie wykazów zabytków
wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych województwa lubelskiego i rejestru zabytków
archeologicznych województwa lubelskiego.

Lp.

Ulica

Układ urbanistyczny m. Krasnegostawu z sylwetką miasta
od płd. I wsch., związaną z niezabudowanym terenem na
skarpie, z zachowaniem dominanty zespołu pojezuickiego,
kompleksem budynków poaugustiańskich oraz pozostałości
obwarowań miejskich i teren pozamkowy, w gran.

1.

nr rej.: A/628
Zespół klasztorny poaugustiański (nowy):
- kościół p.w. Trójcy Przenajświętszej, klasztor, dzwonnica
(odbudowana), mur z kaplicami, drzewostan w obrębie
cmentarza kościelnego

2.

nr rej.: A/382
Zespół klasztorny poaugustiański (stary):
- kościół pw. Świętej Trójcy (ob. budynek szkolny), klasztor

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Zakres wpisu

Ul. Konopnickiej 3

Pl. 3 Maja 1 (d. ul.
Świerczewskiego 13)
Pl. 3 Maja 2 (d. ul.
Świerczewskiego 15)
Pl. 3 Maja 3 (d. ul.
Świerczewskiego 17)
Pl. 3 Maja 4 (d. ul.
Świerczewskiego 19)
Pl. 3 Maja 5 (d. ul.
Świerczewskiego 21)

nr rej.: A/383
D. spichrz z wystrojem architektonicznym – wraz
z najbliższym otoczeniem w gran. posesji
nr rej.: A/453
Kamienica, w gran. działki wskazanej w dec.
nr rej.: A/376
Kamienica w gran. działki wskazanej w dec.
nr rej.: A/375
Kamienica w gran. działki wskazanej w dec.
nr rej.: A/369
Kamienica w gran. działki wskazanej w dec.
nr rej.: A/368
Kamienica w gran. działki wskazanej w dec.
nr rej.: A/367
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Lp.

Ulica

10.

Pl. 3 Maja 6 (d. ul.
Świerczewskiego 23)

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Pl. 3 Maja 7 (d. ul.
Świerczewskiego 25)
Pl. 3 Maja 8 (d. ul.
Świerczewskiego 27)
Pl. 3 Maja 11 (d. Plac
1 Maja 18)
Pl. 3 Maja 29 (d. Plac
1 Maja 1)

Ul. Marszałka
Piłsudskiego 3

Ul. Poniatowskiego

Ul. Poniatowskiego
8b

Ul. Sikorskiego 10

Zakres wpisu
Kamienica w gran. działki wskazanej w dec.
nr rej.: A/366
Kamienica w gran. działki wskazanej w dec.
nr rej.: A/365
Kamienica w gran. działki wskazanej w dec.
nr rej.: A/364
Kamienica w gran. działki wskazanej w dec.
nr rej.: A/363
D. „Dom Sejmikowy” w gran. działki wskazanej w dec
nr rej.: A/231
Zespół klasztorny pojezuicki:
- kościół, ob. paraf. rzymskokat. p.w. św. Franciszka
Ksawerego, z wyposażeniem w zabytki ruchome, klasztor,
dziedziniec d. klasztoru, kapliczka przed kościołem, pałac
biskupi, dawne seminarium, dawny wikariat, 1 poł. XVIII,
drzewostan w gran. cmentarza kościelnego
nr rej.: A/147
Cmentarz grzebalny rzymskokatolicki i prawosławny,
w gran. działki wskazanej w dec.
nr rej.: A/1147
- budynek zw. Jatki Miejskie, w gran. murów zewn., na
działce wskazanej w dec.
nr rej.: A/241
Dwór w d. zespole dworsko-folwarcznym „Starostwo”
w gran. ścian zewn., na działce wskazanej w dec.
nr rej.: A/88

Meritum Competence
ul. Syta 135, 02-987 Warszawa
NIP 5262737394
szkolenia@meritumnet.pl, azbest@meritumnet.pl, audyt@meritumnet.pl
www.szkolenia.meritumnet.pl

106

Załącznik 3. Mapa Miasta Krasnystaw
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