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I.

Wprowadzenie

I.1. Podstawy formalno-prawne
Prognoza została sporządzona do projektu „Strategii Rozwoju Miasta Puławy do roku
2020 z perspektywą do 2030 r.”. Dokument ten ma zastąpić obowiązującą dotychczas
„Strategię Rozwoju Miasta Puławy na lata 2007-2015” przyjętą uchwałą Nr IX/81/07 Rady
Miasta Puławy z dnia 31 maja 2007 r.
Podstawę formalno-prawną sporządzenia prognozy stanowią:
• Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie,

udziale społeczeństwa

w

ochronie środowiska

oraz

o

ocenach

oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz.1235 z późn. zm),
a na szczeblu międzynarodowym:
• 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów
i programów na środowisko,
• 2003/4/WE z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji
dotyczących środowiska,
• 2003/35/WE z dnia 26 maja 2003 r. przewidująca udział społeczeństwa w odniesieniu
do sporządzania niektórych planów i programów w zakresie środowiska oraz
zmieniająca w odniesieniu do udziału społeczeństwa i dostępu do wymiaru
sprawiedliwości dyrektywy Rady 85/337/EWG i 96/61/WE.

Obowiązek sporządzenia prognozy wynika bezpośrednio z art. 46.1. ustawy z dnia 3
października 2008 r. (dalej ustawa o OOŚ). Zakres zawartości prognozy określa art. 51 ust. 2
cytowanej ustawy.
Zgodnie z zapisami ustawowymi rolą prognozy jest sprawdzenie czy i w jaki sposób w
projekcie Strategii, uwzględniono aspekty ochrony środowiska oraz ideę zrównoważonego
rozwoju. Ma ona również wykazać czy przyjęte rozwiązania mające na celu zapobieganie,
ograniczenie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko
chronią przed powstawaniem konfliktów i zagrożeń oraz w jakim stopniu warunki realizacji
celów i działań Strategii mogą oddziaływać na środowisko.
Tok postępowania formalno-prawnego składa się z następujących elementów (ustawa
z dnia 3 października 2008 r. o OOŚ):
• zgodnie art. 53 organ opracowujący projekt Strategii, uzgadnia z właściwymi
organami, o których mowa w art. 57 i 58 (Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska i
1
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Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie) zakres i stopień
szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko;
• zgodnie z art. 54.2. organ opracowujący projekt Strategii zapewni możliwość udziału
społeczeństwa, zgodnie z przepisami działu III rozdział 1 i 3, w strategicznej ocenie
oddziaływania na środowisko;
• zgodnie z art. 54.1. organ opracowujący projekt Strategii, poddaje projekt, wraz z
prognozą oddziaływania na środowisko, opiniowaniu przez właściwe organy, o
których mowa w art. 57 i 58 (Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska i Państwowy
Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie);
• zgodnie z art. 55. 1. organ opracowujący projekt Strategii bierze pod uwagę ustalenia
zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko, opinie organów, o których mowa
w art. 57 i 58 (Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska i Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny w Lublinie), oraz rozpatruje uwagi i wnioski zgłoszone w związku
z udziałem społeczeństwa.

Do przyjętej Strategii załącza się pisemne podsumowanie zawierające uzasadnienie
wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych, a
także informację, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały
uwzględnione (art. 55.3.):
1) ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko;
2) opinie właściwych organów, o których mowa w art. 57 i 58 (Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska i Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie);
3) zgłoszone uwagi i wnioski;
4) wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli
zostało przeprowadzone;
5) propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków
realizacji postanowień Strategii.

I.2. Zakres merytoryczny i cel prognozy
Prognoza uwzględnia ustalenia art. art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Zgodnie z tym artykułem
dokument prognozy powinien:
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1) zawierać
a) informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego
powiązaniach z innymi dokumentami,
b) informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy,
c) propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień
projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania,
d) informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,
e) streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym;
2) określać, analizować i oceniać:
a) istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku
realizacji projektowanego dokumentu,
b) stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem,
c) istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia projektowanego
dokumentu, w szczególności dotycząc obszarów podlegających ochronie na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
d) cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym
i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w
jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas
opracowywania dokumentu,
e) przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie,
pośrednie,

wtórne,

skumulowane,

krótkoterminowe,

średnioterminowe

i

długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na środowisko, a w
szczególności na:
- różnorodność biologiczną,
- ludzi,
- zwierzęta,
- rośliny,
- wodę,
- powietrze,
- powierzchnię ziemi,
- krajobraz,
- klimat,
- zasoby naturalne,
- zabytki,
3
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- dobra materialne
– z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między
oddziaływaniami na te elementy;
3) przedstawiać:
a) rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą
negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji
projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru
Natura 2000 oraz integralność tego obszaru,
b) biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony
obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru – rozwiązania alternatywne do
rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich
wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo
wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania napotkanych
trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy.

Zgodnie z postanowieniem Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie
(pismo z 10 października 2014 roku; znak: DNS-NZ. 7016.77.2014.MW)

wnioskuje o

sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko w zakresie określonym w art.52. ust.2
ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko o stopniu szczegółowości
odpowiednim do specyfiki dokumentu.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie (pismo z dnia 31 października
2014 r.) uzgodnił, że prognoza Strategii powinna zawierać, określać, analizować i oceniać
oraz przedstawiać zagadnienia zgodnie z art.51 ust.2. ustawy z dnia 3 października 2008 r., z
uwzględnieniem wymagań określonych w art. 52 tej ustawy. W szczególności prognoza
powinna:
• określać, analizować i oceniać istniejące problemy ochrony środowiska istotne z
punktu widzenia realizacji projektowanych dokumentów, zwłaszcza dotyczące
obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia o ochronie
przyrody. Oceną należy objąć również działania zlokalizowane poza obszarami
chronionymi, ale mogące na te obszary oddziaływać,
• należy przeanalizować i ocenić czy projekt dokumentu umożliwia spełnienie celów
środowiskowych dla jednolitych części wód podziemnych i powierzchniowych,
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• powinna określać, analizować i oceniać m.in. : istniejący stan środowiska, istniejące
problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego
dokumentu, przewidywane znaczące oddziaływania na środowisko, w tym na
różnorodność biologiczną, zwierzęta, rośliny oraz rozwiązania alternatywne,
minimalizujące lub kompensujące negatywne oddziaływania,
• informacje zawarte w prognozie powinny być opracowane zgodnie z uwzględnieniem
innych zagadnień, zawartych w prognozach oddziaływania na środowisko
sporządzonych dla innych przyjętych już dokumentów powiązanych z projektem
dokumentu,
• informacje zawarte w prognozie powinny być opracowane stosownie do stanu
współczesnej wiedzy i metod oceny oraz dostosowane do zawartości i stopnia
szczegółowości projektowanego dokumentu.

I.3. Informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy
Najistotniejszą kwestią do rozstrzygnięcia w analizach prowadzonych w prognozie
oddziaływania na środowisko jest identyfikacja i ocena znaczących oddziaływań. Dyrektywa
2001/42/WE w załączniku II (art.49 ustawy OOŚ) zawiera kryteria określające znaczenie
potencjalnych oddziaływań. Są one podzielone na dwie grupy:
I) Charakterystyka planów i programów, z uwzględnieniem w szczególności:
• stopnia, w jakim plan lub program ustala ramy dla projektów i innych działań, albo w
zakresie warunków dotyczących lokalizacji, rodzaju, wielkości i funkcjonowania albo
przez alokację zasobów,
• stopnia, w jakim plan lub program wpływa na inne plany i programy, w tym plany i
programy w hierarchii,
• przydatności planu lub programu dla uwzględnieniu aspektów środowiskowych, w
szczególności w celu wspierania zrównoważonego rozwoju,
• problemów dotyczących środowiska mających związek z planem lub programem,
• przydatności planu lub programu dla wdrażania prawodawstwa wspólnotowego
dotyczącego środowiska (np. plany i programy związane z zarządzaniem odpadami
lub ochroną wód).

II) Charakterystyka oddziaływań oraz obszaru potencjalnie zagrożonego, z uwzględnieniem w
szczególności:
5
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• prawdopodobieństwa, czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływań skumulowanego charakteru oddziaływań,
• transgranicznego charakteru oddziaływań,
• zagrożenia dla zdrowia ludzkiego lub dla środowiska (np. w wyniku awarii),
• rozmiarów i przestrzennego zasięgu oddziaływań (obszar geograficzny i wielkość
populacji prawdopodobnie zagrożonej),
• wartości i wrażliwości obszaru potencjalnie zagrożonego, z tytułu:
- szczególnych właściwości naturalnych lub dziedzictwa kulturowego,
- przekroczonych standardów jakości środowiska lub wartości dopuszczalnych,
- intensywnego użytkowania gruntów,
- wpływ na obszary lub krajobrazy posiadające uznany krajowy, wspólnotowy lub
międzynarodowy status ochronny.
Wyliczone wyżej kryteria zostały wykorzystane w niniejszej prognozie do
identyfikacji a następnie scharakteryzowania oddziaływań określanych mianem znaczących.
Wstępna analiza porównawcza pozwoliła na wyłonienie zapisów, które potencjalnie mogą w
istotny sposób oddziaływać na aspekty społeczno-gospodarcze oraz przyrodnicze. Następnie
zidentyfikowane

zagadnienia

zostały

szczegółowiej

scharakteryzowane

pod

kątem

oddziaływania na poszczególne elementy środowiska oraz pod względem możliwości
zastosowania środków minimalizujących ich spodziewany negatywny wpływ.
W opracowaniu wykorzystano szereg aktualnych dokumentów programowych oraz
dotychczas opracowane prognozy oddziaływania na środowisko:
• „Prognoza oddziaływania na środowisko Projektu Strategii Rozwoju Województwa
Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 r.)”, Lublin, czerwiec 2013 r.;
• „Prognoza Oddziaływania na Środowisko Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Miasta Puławy na lata 2014-2020; Puławy 2014 r.,
•

„Prognoza oddziaływania na środowisko skutków realizacji Programu Budowy Dróg
Krajowych i na lata 2011-2015”; GDDKiA, 2011 r. ;

• „Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Planu Gospodarki Odpadami dla
Województwa Lubelskiego 2017; Lublin, lipiec 2012 r.,
• „Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Ochrony Środowiska
Województwa Lubelskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019; Lublin,
czerwiec 2012 r.
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• Prognoza oddziaływania na środowisko Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta
Puławy, Puławy 2009 r.,
• Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy miasto Puławy, Lublin 2013 r.

Należy podkreślić, że przy określaniu potencjalnego oddziaływania projektu ustaleń
Strategii na środowisko kierowano się zasadą ostrożności (przezorności). Zastosowanie
takiego podejścia skutkuje tym, iż niektóre potencjalne oddziaływania mogą być nieco
wyolbrzymione. Wynika to z niepewności co do skali oraz rodzaju zadań, które będą
realizowane na podstawie przyjętego dokumentu, a w konsekwencji ich wpływu na
środowisko. Ponadto założono, iż wstępna wersja prognozy poddana zostanie konsultacjom
społecznym, a następnie, w miarę potrzeb, będzie zweryfikowana (poprawiona i
uzupełniona).

II. Charakterystyka projektu Strategii Rozwoju Miasta Puławy do
roku 2020 z perspektywą do 2030 r.
II.1. Charakterystyka Strategii
Projekt „Strategii Rozwoju Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030 r.”
powstał zgodnie z uchwała Rady Miasta Puławy w grudniu 2013 r. Prace na Strategią trwały
prawie rok. Dokument ten ma zastąpić obowiązującą dotychczas „Strategię Rozwoju Miasta
Puławy na lata 2007-2015” przyjętą uchwałą Nr IX/81/07 Rady Miasta Puławy z dnia 31
maja 2007 r.
Horyzont czasowy Strategii obejmuje lata do 2020 roku z perspektywą do roku 2030.
Rok 2020 wyznacza koniec bieżącego okresu programowania środków europejskich, przy
pomocy których finansowane będą kluczowe inwestycje miejskie. Ponieważ jednak
zarządzanie strategiczne jest procesem ciągłym, a znaczna część zadań wskazanych w
Strategii realizowana jest w sposób stały, autorzy Strategii uznali za zasadne przedłużenie
perspektywy czasowej dokumentu o kolejną dekadę.

7
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II.2. Układ treści
Projekt Strategii składa się z wstępu oraz czterech części. We wstępie
scharakteryzowano przesłanki sporządzenia Strategii, metodykę prac oraz zgodność z
dokumentami strategicznymi wyższych szczebli.
W rozdziale I dokonano analizy zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań Miasta
Puławy. Czynnikami zewnętrznymi wpływającymi na rozwój Puław jest i będzie sytuacja
społeczno-gospodarcza kraju, a także wysokość finansowania inwestycji. Dokonano także
analizy otoczenia strategicznego Miasta Puławy w czterech obszarach:
• otoczenia politycznego,
• otoczenia ekonomicznego,
• otoczenia społeczno-kulturowego,
• otoczenia technologicznego.
Analiza czynników wewnętrznych została przedstawiona na podstawie charakterystyki
przestrzeni i środowiska, sfery społecznej, sfery gospodarczej, infrastruktury technicznej oraz
infrastruktury społecznej. W rozdziale 4 tej części opracowania dokonano analizy silnych i
słabych stron Miasta oraz przedstawiono szanse i zagrożenia jego rozwoju. Część II Strategii
to wyniki ankiet przeprowadzonych wśród mieszkańców, maturzystów oraz przedsiębiorców.
Główną część dokumentu jest zatytułowana „Wizja rozwoju Miasta. Cele i zadania Strategii”.
Wizja rozwoju Miasta Puławy zostanie osiągnięta dzięki realizacji trzech celów
strategicznych. W ich ramach wyznaczono cele pośrednie, które będą realizowane przez
poszczególne zadania. Końcową część Strategii stanowi opis monitoringu operacyjnego,
którego celem będzie określenie stopnia realizacji wytyczonych w strategii celów i zadań oraz
monitoringu strategicznego – oceniającego strategię z punktu widzenia jej dopasowania do
bieżących potrzeb społeczności. Opracowanie liczące 231 stron zawiera na końcu Strategii
spis tabel, wykresów, rysunków i fotografii oraz trzy załączniki.

II.3. Struktura priorytetów i celów Strategii
W Strategii dokonano modyfikacji wizji rozwoju miasta stosunku do strategii na lata
2007-2015 dostosowując ją do nowych oczekiwań, pragnień i ambicji, formułując ją w
następujący sposób:
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Puławy to atrakcyjny subregionalny ośrodek miejski województwa
lubelskiego,
to znaczący w regionie i w kraju ośrodek rozwoju gospodarki i nauki,
obszar wysokiej jakości życia, wykorzystujący walory środowiska
naturalnego;
to miasto przyjazne dla mieszkańców, turystów i przedsiębiorców,
miasto wspierania inwestycji i rozwoju przedsiębiorczości.

Puławy to miejsce, w którym warto zamieszkać, uczyć się i
pracować;
miejsce, które warto odwiedzić i do niego powracać.
Wizja ta realizowana będzie poprzez trzy cele strategiczne, stanowiące główne osie niniejszej
Strategii. W ich ramach wyznaczono natomiast cele pośrednie, które osiągane będą dzięki
realizacji poszczególnych zadań.

CEL STRATEGICZNY NR I. WZMOCNIENIE POTENCJAŁU
ROZWOJOWEGO MIASTA
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CEL STRATEGICZNY NR II. ROZWÓJ I DYWERSYFIKACJA
LOKALNEJ GOSPODARKI
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CEL STRATEGICZNY NR III. UTRZYMANIE WYSOKIEJ JAKOŚCI
ŻYCIA NA TERENIE PUŁAW
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II.4. Monitoring Strategii
Zakłada się, że monitoring Strategii będzie oparty o zestawy wskaźników
towarzyszących założonym celom i działaniom. Źródłem pozyskania danych wskaźnikowych
będą głównie ogólnodostępne statystyki publiczne, natomiast część danych do analizy ma być
pozyskiwana na poziomie konkretnych projektów, część wskaźników ma charakter opisowy.
Ogółem zaproponowano 157 wskaźników, z czego 18 to wskaźniki opisowe.
W proponowanym zestawieniu wskaźników nie zawarto ich wartości dla okresu
wyjściowego. Prawdopodobnie tego typu dane pojawią się z chwilą publikacji informacji
statystycznych za 2015 rok.
Z proponowanych wskaźników sześć w zasadzie się powtarza ze względu na podobny
zakres dwóch zadań strategicznych:
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I.3.1. Kontynuowanie działań na rzecz rozwoju systemu gospodarki wodno – ściekowej wraz z
integracją gminnych systemów w ramach „Aglomeracji Puławskiej”,
II.4.3. Rozwój systemu zbiorowego zaopatrzenia Miasta w wodę oraz odbioru i oczyszczania
ścieków
Do wskaźników tych należą:
• połączenia wodociągowe prowadzące do budynków,
• połączenia kanalizacyjne prowadzące do budynków,
• długość sieci wodociągowej,
• długość sieci kanalizacyjnej,
• odsetek ludności korzystającej z sieci wodociągowej,
• odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej.
W pierwszym zadaniu dotyczy to obszaru „Aglomeracji Puławskiej”,

w drugim

terenu miasta. Część przykładowych wskaźników monitoringu odnosi się do ochrony
środowiska, np. procent odzysku surowców wtórnych (powinno być odpadów komunalnych),
liczba odnowionych parków, liczba nowych parków, liczba pomników przyrody,
powierzchnia obszarów prawnie chronionych. Brakuje wskaźników odnoszących się do
charakterystyki stanu środowiska, tym bardziej, że w mieście występują przekroczenia
wartości dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10, a stan wód Wisły i Kurówki określany
jest jako zły.

II.5. Dokumenty krajowe i regionalne związane z realizacją polityki ekologicznej
i ich powiązania ze Strategią
Zgodność opracowania z dokumentami strategicznymi wyższych szczebli – Strategią
Rozwoju Kraju oraz Strategią Rozwoju Województwa Lubelskiego została szczegółowo
przedstawiona we wstępie Strategii w podrozdziale 4, gdzie przedstawiono także porównanie
celów i zadań. W rozdziale porównano zgodność z niektórymi dokumentami realizującymi
politykę ekologiczną, których cele i zadania mają odbicie w projektowanym dokumencie.

Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 r.)
stanowi podstawę zarządzania strategicznego w perspektywie kilkunastu lat. Jest to
dokument, dzięki któremu władze regionalne mogą racjonalnie i efektywnie prowadzić
działania zmierzające do zrównoważonego i długotrwałego rozwoju regionu. Na podstawie
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Strategii zostaną opracowane i wdrożone programy wojewódzkie współfinansowane ze
środków krajowych i funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w latach 2015-2020.
Wizja rozwoju Miasta Puławy określona w Strategii Rozwoju Miasta Puławy do roku 2020 z
perspektywą do 2030 r. jest zgodna z celami wskazanymi w dokumentach strategicznych
wyższych szczebli. Realizuje ona cel strategiczny Strategii Rozwoju Kraju 2020, jakim jest
„wzmocnienie i wykorzystanie gospodarczych, społecznych i instytucjonalnych potencjałów
zapewniających szybszy i zrównoważony rozwój kraju oraz poprawę jakości życia ludności”.
Wpisuje się ponadto w cele strategiczne „Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na
lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 r.)”:
1) wzmacnianie urbanizacji regionu,
2) restrukturyzacja rolnictwa oraz rozwój obszarów wiejskich,
3) selektywne

wzmacnianie

potencjału

wiedzy,

kwalifikacji,

zaawansowania

technologicznego, przedsiębiorczości i innowacyjności regionu,
4) funkcjonalna, przestrzenna i kulturowa integracja regionu.

Polityka ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016.
Do najważniejszych wyzwań zaliczono:
• działania na rzecz zapewnienia realizacji zasady zrównoważonego rozwoju,
• przystosowanie do zmian klimatu,
• Ochrona różnorodności biologicznej
Jako wstępną strategię wskazano:
• Ochronę bioróżnorodności,
• Renaturalizację i udrażnianie rzek
Cele i zadania Strategii wpisują się w realizację polityki ekologicznej Państwa.

Program ochrony środowiska dla woj. lubelskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do roku
2019.
W programie zdefiniowano następujące cele ekologiczne z realizacją do roku 2019 (w
nawiasie podano odpowiadające im cele i zadania sformułowane w Strategii):
• edukacja

mieszkańców

woj.

lubelskiego

w

zakresie

ochrony

środowiska,

kształtowanie i promocja postaw proekologicznych, zagwarantowanie dostępu do
informacji o środowisku oraz zrównoważona polityka konsumpcyjna (I.3.4. Edukacja
ekologiczna),
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• zapewnienie włączenia celów ochrony środowiska do wszystkich sektorowych
dokumentów strategicznych i przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania ich
realizacji na środowisko,
• kształtowanie
sprzyjającej

harmonijnej
równoważeniu

struktury

funkcjonalno-przestrzennej

wykorzystania

walorów przestrzeni

województwa,
z

rozwojem

gospodarczym, poprawą jakości życia i trwałym zachowaniem wartości środowiska
(I.1. Kształtowanie przestrzeni Miasta służące wszechstronnemu rozwojowi),
• zachowanie i wzmocnienie różnorodności biologicznej i krajobrazowej województwa
(I.3.6. Ochrona przyrody i kształtowanie krajobrazu),
• rozwój trwale zrównoważonej, wielofunkcyjnej gospodarki leśnej (I.3.6. Ochrona
przyrody i kształtowanie krajobrazu),
• poprawa jakości powietrza do osiągnięcia poziomów wymaganych przepisami prawa,
spełnianie standardów emisyjnych z instalacji oraz promocja wykorzystania
odnawialnych źródeł energii (I.3.3. Rozwój gospodarki niskoemisyjnej),
• osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych
województwa (I.3.1.Kontynuowanie działań na rzecz rozwoju gospodarki wodnościekowej Miasta wraz z integracją gminnych systemów w ramach „Aglomeracji
Puławskiej”),
• zmniejszenie zagrożenia mieszkańców województwa ponadnormatywnym hałasem,
zwłaszcza emitowanym przez środki transportu drogowego (I.2.1. Ukończenie budowy
północnej obwodnicy miasta w ciągu drogi ekspresowej S12)

Plan gospodarki odpadami dla woj. lubelskiego 2017
W Planie Gospodarki Odpadami dla woj. lubelskiego przyjęto główne cele, jakimi są:
• zwiększenie udziału odzysku, w szczególności recyklingu w odniesieniu do szkła,
metali, tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury, jak również odzysku energii z
odpadów zgodnego z wymogami ochrony środowiska,
• zmniejszenie ilości odpadów ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez
składowanie,
• zwiększenie ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących
w strumieniu odpadów komunalnych,
• wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów.
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Cele te będą realizowane także w Strategii w ramach zadania strategicznego I.3.1 - „Rozwój
zintegrowanego systemu gospodarki odpadami” poprzez zadania strategiczne:
• rozwój zintegrowanego systemu gospodarki odpadami,
• edukacja mieszkańców o zasadach odpowiedniego segregowania odpadów,
• przejście do termicznego unieszkodliwiania odpadów w ramach ZUOK Puławy,
• usprawnienie systemu odbioru odpadów poprzez zastosowanie bardziej efektywnego
systemu ich sortowania.

Jednym z zadań operacyjnych będzie „Przejście do termicznego unieszkodliwiania
odpadów w ramach ZOUK Puławy”. Planowana inwestycja ze względu na jest wstępną fazę
(sporządzanie studium wykonalności) nie jest wpisana do PGO dla woj. lubelskiego 2017,
jako zadanie w zakresie rozbudowy, modernizacji i budowy zakładów zagospodarowania
odpadów w Regionie Puławy. Działanie należy umieścić w aktualizowanym Planie
Gospodarki Odpadami dla woj. lubelskiego.

III. Istniejący stan środowiska miasta oraz potencjalne zmiany tego
stanu w przypadku braku realizacji Strategii
III.1. Wody
III.1.1. Wody powierzchniowe
Dominującym elementem sieci hydrograficznej w gminie Miasto Puławy jest Wisła.
Szerokość rzeki jest zmienna i zależy od ilości prowadzonej wody. Zmienne jest również
nieregulowane koryto rzeki. Na terenie Puław do Wisły uchodzi głęboko meandrująca
Kurówka. Poniżej Michałówki dzieli sie ona na dwie odnogi. Lewa, południowa odnoga
wpada do Wisły w pobliżu Wólki Profeckiej. Jej przepływ jest regulowany przy pomocy jazu
piętrzącego. Północna, prawa odnoga prowadzi wodę do kanału zrzutowego Zakładów
Azotowych “Puławy”, a następnie do Wisły. Ujście odnogi północnej znajduje sie w
okolicach Wólki Gołębskiej. Do wód powierzchniowych Puław zalicza sie także Łachę
Wiślaną. Stanowi ona element krajobrazowy parku puławskiego, będąc jednocześnie
odbiornikiem ścieków deszczowych ze zlewni obejmującej około 40% powierzchni miasta.
Szczególnie ważnym zagadnieniem jest zanieczyszczenie wód powierzchniowych i
podziemnych. Wymagania Ramowej Dyrektywy Wodnej zobowiązują Polskę do osiągnięcia
dobrego stanu jednolitych części wód (JCWP) do końca 2015 r.
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W „Planie gospodarowania wodami w obszarze dorzecza Wisły” (MP z 2011 r., Nr 49,
poz.549) dokonano oceny stanu wód na obszarze Miasta Puławy, który przedstawiono w
tabeli 1.

Tab.1. Ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych na obszarze miasta Puławy
według „Planu gospodarowania wodami w obszarze dorzecza Wisły”(2011)
Ocena ryzyka
Kod JCWP

Nazwa JCWP

Status części
wód

Ocena stanu

nieosiągnięcia
celów
środowiskowych

PLRW2000191239299

Kurówka Białki

Silnie zmieniona

Zły

Zagrożona

Naturalna

Zły

Zagrożona

do ujścia
PLRW2000212399

Wisła od
Kamiennej do
Wieprza

źródło: Plan gospodarowania wodami w obszarze dorzecza Wisły, 2011

Ocenę stanu wód powierzchniowych przeprowadza się w oparciu o rozporządzenie Ministra
Środowiska z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie klasyfikacji stanu jednolitych części wód
powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U.
Nr 257, poz.1545). W roku 2013 ocena stanu wód została przeprowadzona w oparciu o
projekt rozporządzenia Ministra Środowiska z 2013 r. o zmianie rozporządzenia w sprawie
sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych
norm jakości dla substancji priorytetowych. Stan wód oceniono na podstawie stanu
ekologicznego (dla naturalnych jednolitych części wód) lub potencjału (dla silnie
zmienionych części wód) i stanu chemicznego. Przy ocenie stanu wód w obszarach
chronionych dodatkowo dokonano oceny spełnienia wymagań, ustalonych dla tych obszarów
w odrębnych przepisach.
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Tab. 2. Ocena stanu jednolitych wód powierzchniowych badanych w latach 2010-2013
Klasy ocenianych elementów

Nazwa jednolitych części wód powierzchniowych i ich ocena

i stan wód

Kurówka od Białki do ujścia
(PLRW2000191239299) (2013 r.)

Wisła od Kamiennej do Wieprza
(PLRW2000212399)

Klasa elementów biologicznych

IV

III

Klasa elementów

II

I

II

II

Stan/potencjał ekologiczny

słaby

umiarkowany

Ocena spełnienia warunków

NIE

NIE

dodatkowych dla obszarów

(MOEU, MORY)*

(MOEU, MORY)*

słaby

umiarkowany

zły

zły

hydromorfologicznych
Klasa elementów
fizykochemicznych

chronionych
Stan/potencjał ekologiczny w
obszarach chronionych
Stan

źródło: WIOŚ Lublin, 2014:
*MOEU- obszary chronione wrażliwe na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi źe źródeł
komunalnych,
MORY- obszary chronione przeznaczone dla ochrony siedlisk i gatunków, dla których utrzymanie lub
pogorszenie stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie – obszary ochrony gatunków ryb

Stan jednolitych wód powierzchniowych przepływających przez obszar miasta, zarówno
Wisły jak i Kurówki oceniono jako zły.

III.1.2. Wody podziemne
Wody podziemne na omawianym obszarze występują na różnych głębokościach, w
zależności od położenia morfologicznego. W dolinie Wisły wody podziemne znajdują sie w
równowadze hydraulicznej z wodami rzeki, a głębokość pierwszego zwierciadła wód
podziemnych wynosi od 0 do 5 m. Na południowy wschód od centrum miasta, na obszarze
Wyżyny Lubelskiej i w zachodniej części miasta, na Wysoczyźnie Radomskiej, utwory
powierzchniowe (gliny) są słabo przepuszczalne, a fragmentami nieprzepuszczalne dla wód
opadowych. Głębokości pierwszego zwierciadła wód podziemnych przekraczają tu 20 m. Na
Wysoczyźnie Radomskiej i w północno-zachodniej części Płaskowyżu Nałęczowskiego
miąższość wodonośnych utworów czwartorzędowych dochodzi do 40 m. W tym fragmencie
Wyżyny Lubelskiej wody czwartorzędowe pozostają w kontakcie z wodami kredowymi, a na
pozostałym obszarze dochodzi do kontaktu pomiędzy wodami czwartorzędowymi,
trzeciorzędowymi i kredowymi. Do najbardziej eksploatowanych należą poziomy kredowy i
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czwartorzędowy. Największe ujęcia wody podziemnej znajdują sie na terenie miasta Puławy.
Potencjalne zasoby wód podziemnych zlewni rejonu Puławy wynoszą 45 mln m3/rok
Najwięcej wody powierzchniowej w województwie, analogicznie do lat ubiegłych, pobrały
Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w Puławach. Zakładem odprowadzającym największe ilości
ścieków do rzeki Wisły są niezmiennie Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w Puławach, które
odprowadziły 87,9 hm3 ścieków, co stanowi ok. 95 % ścieków przemysłowych i około 55 %
ogółu ścieków odprowadzonych do środowiska w terenu województwa.
Na terenie miasta nie ma punktu monitoringu jakości wód podziemnych. Najbliższy znajduje
się na północ od miasta w gminie Żyrzyn w miejscowości Strzyżowice – PL01G084_005 i
można go odnosić także do północnych rejonów miasta Puławy. Określa on stan czystości
wód poziomu czwartorzędowego. Głębokość stropu warstwy wodonośnej występuje tam 10
m p.p.t.
Analizując jakość wód podziemnych z ujęć zlokalizowanych w mieści należy
stwierdzić, że wody podziemne są dobrej jakości. Generalnie wody podziemne w m. Puławy
charakteryzują się stosunkowo wysoką twardością; w ujęciu Zakładów Azotowych „Puławy”
obserwuje się nieznacznie podwyższoną zawartość żelaza. Zasadniczo wody w studniach ujęć
Zakładów Azotowych „Puławy” S. A. i „Biowetu” nie są narażone na skażenie typu
sanitarnego z uwagi na znaczne oddalenie od zabudowy mieszkaniowej i upraw rolniczych.
Potencjalnie narażone na skażenie wód gruntowych są ujęcia komunalne znajdujące się na
obrzeżach zabudowanej części miasta.
Do niekorzystnych zmian, jeśli chodzi o wody podziemne, doszło w zasięgu
oddziaływania składowiska ZA „Puławy” S.A., gdzie w jego otoczeniu zarejestrowano
przekroczenie badanych wskaźników na poziomie IV I V klasy. Były to w 2012 r: azotyny
żelazo oraz pH (WIOŚ Lublin, 2012), rok wcześniej: siarczyny, amoniak, azotyny, żelazo i
pH (WIOŚ Lublin, 2011).
Zgodnie z „Planem gospodarowania wodami w obszarze dorzecza Wisły” (MP z 2011
r., Nr 49, poz.549) miasto Puławy znajduje się w obrębie jednolitej części wód podziemnych
PLGW2300106. Wody podziemne oceniono jako dobre zarówno pod względem ilościowym,
jak i chemicznym - jcwpd niezagrożona osiągnięciem celów środowiskowych

III.2. Powietrze atmosferyczne
ZA „Puławy” stanowią największe źródło emisji przemysłowej na terenie miasta, a
procentowy udział emisji ZA „Puławy” w ogólnej emisji pozostałych przedsiębiorstw,

19

Prognoza oddziaływania na środowisko „Strategii Rozwoju Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030 r.”

podmiotów gospodarczych, spółek handlowych i instytucji działających w Puławach
przekracza 99 %. Udział nie ulegnie znacznym zmianom w przyszłych latach z uwagi na
skalę przedsiębiorstwa, a także wykorzystywanie Elektrociepłowni ZA „Puławy” jako źródła
ciepła dla miasta Puławy. W 2013 r. ZA „Puławy” wyemitowały do atmosfery 1 663 222 Mg
zanieczyszczeń, co stanowiło 35% emisji zakładów szczególnie uciążliwych woj. lubelskiego.
W stosunku do roku 2012 nastąpił znaczący spadek o 268 567 Mg (14%) z 1 931789 Mg.
Szacuje się, że na terenie miasta istnieje około 2 200 prywatnych posesji wyposażonych w
większości w indywidualne paleniska. Około 70 % tych posesji posiada przyłącza gazowe,
pozostałe 30% do ogrzewania mieszkań wykorzystuje paliwo stałe lub korzysta z miejskiej
sieci ciepłowniczej. W transporcie samochodowym następuje stały wzrost natężenia ruchu
pojazdów, jednakże następuje także obniżenie wskaźników emisji dla nowych samochodów.
Oceny stanu zanieczyszczenia powietrza w województwie lubelskim dokonuje corocznie
Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska na podstawie wyników pomiarów
Państwowego Monitoringu Środowiska - art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo
ochrony środowiska (Dz. U. 2013 poz. 1232). Sposób sporządzania oceny określa
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania
oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1032).
Ocenę jakości powietrza wykonano w strefach, którymi w województwie lubelskim
są: Aglomeracja Lubelska i strefa lubelska (obszar województwa poza aglomeracją) dla
kryterium ochrony zdrowia oraz dla kryterium ochrony roślin. Na obszarach obu stref stężenia
zanieczyszczeń: benzenu, dwutlenku siarki, dwutlenku i tlenków azotu, tlenku węgla, pyłu
PM2,5, ołowiu, arsenu, kadmu, niklu i benzo/ά/pirenu dotrzymywały norm jakości.
Przekroczenia dotyczyły pyłu PM10 oraz poziomu celu długoterminowego ozonu
Na terenie miasta istnieją dwa punkty monitoringu zanieczyszczenia powietrza
atmosferycznego przy ul. Lubelskiej 5 (dwutlenek azotu) i ul. Skowieszyńskiej 21 (pył
zawieszony(należącej do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej).
Klasy stref wydzielone są na podstawie analizy stężeń:
• klasa A – jeżeli stężenia zanieczyszczenia na terenie strefy nie przekraczają
odpowiednio poziomów dopuszczalnych lub poziomów docelowych;
• klasa B – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy
dopuszczalne, lecz nie przekraczają poziomów dopuszczalnych powiększonych o
margines tolerancji;
• klasa C – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy
dopuszczalne lub poziomy docelowe powiększone o margines tolerancji, a w
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przypadku gdy margines tolerancji nie jest określony – poziomy dopuszczalne lub
poziomy docelowe.

W przypadku klasyfikacji stref dla celów długoterminowych stosuje się natomiast
dwuklasową skalę:
• klasa D1 - poziom substancji nie przekracza poziomu celu długoterminowego,
• klasa D2 - poziom substancji przekracza poziom celu długoterminowego.
Miasto Puławy zaliczane jest do strefy lubelskiej. W tabeli 3 przestawiono klasy
uzyskane w ocenie jakości powietrza ze względu na zdrowie ludzi a w tabeli 4 ze względu na
ochronę roślin

Tab. 3. Klasa uzyskana w ocenie jakości powietrza w latach 2012-2013 – ze względu na
ochronę zdrowia (dla strefy lubelskiej)
Zanieczyszczenie

Klasy oceny w latach
2011

2012

2013

Dwutlenek siarki SO2

A

A

A

Dwutlenek azotu NO2

A

A

A

Pył PM10

C

C

C

Ołów Pb

A

A

A

Benzen C6H6

A

A

A

Tlenek węgla CO

A

A

A

Ozon O3

A

A

A

Ozon O3

D2

D2

D2

Arsen As

A

A

A

Kadm Cd

A

A

A

Nikiel

A

A

A

Benzo(α)piren BaP

A

A

A

Pył PM2,5

A

A

A

źródło: WIOŚ Lublin, 2014

W latach 2011-2013 wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnej pyłu
zawieszonego PM10. Na stanowisku w Puławach liczba dni o stężeniach wyższych od 50
µg/m3 wynosiła 61. Z powodu przekroczenia dopuszczalnej liczby dni o stężeniach
dobowych powyżej 50 µg/m3 strefa zostały zaliczone do klasy C. Przekroczenia
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dopuszczalnych stężeń dobowych występowały w sezonie chłodnym, nie występowały w
okresie od maja do września. Istotną przyczyną przekroczeń stężeń 24–godzinnych była
emisja pyłu ze spalania paliw na cele grzewcze oraz emisja z transportu, przy występujących
niekorzystnych warunkach meteorologicznych (niska temperatura, mała prędkość wiatru). Ze
względu na ponadnormatywne zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 zostały opracowane i
przyjęte uchwałami Sejmiku Województwa Lubelskiego w dniu 25 listopada 2013 r.
„Program ochrony powietrza dla strefy lubelskiej”. W dokumentach tych ustalono sposób
prowadzenia działań naprawczych mających na celu obniżenie stężeń pyłu PM10
przynajmniej do poziomów dopuszczalnych. Wartości pomiarów dwutlenku azotu
przeprowadzane w Puławach przy ul. Lubelskiej nie wykazały w ciągu ostatnich dziesięciu lat
poziomów dopuszczalnych, a stężenie średni roczne w 2013 r. wyniosło 18,8 µg/m3 (47%
wartości dopuszczalnej).
Wyniki badań stężeń ozonu wykazały, że liczba dni z przekroczeniem poziomu
docelowego w roku kalendarzowym uśredniona w ciągu trzech ostatnich lat, na
poszczególnych stanowiskach wynosiła maksymalnie 13,3, była więc niższa od liczby
dozwolonej wynoszącej 25. Na obszarze całego województwa wystąpiło przekroczenie
drugiego kryterium dla ozonu, jakim jest poziom celu długoterminowego. Wyniki
modelowania potwierdziły występowanie dni ze stężeniami wyższymi od 120 µg/m3 w obu
strefach (mapa 7). Kryterium celu długoterminowego dla ozonu, z terminem osiągnięcia w
2020 r., nie dopuszcza żadnego przekroczenia wartości 120 µg/m3 w roku kalendarzowym,
dlatego obie strefy zostały zaliczone do klasy D2. (WIOŚ Lublin, 2014)
Ze względu na ochronę roślin stężenia zanieczyszczenia na terenie strefy lubelskiej nie
przekraczają poziomów dopuszczalnych: dwutlenku siarki, tlenków azotu o ozonu. Występują
natomiast przekroczenia poziomu docelowego ozonu (tabela 4).

Tab. 4. Klasa uzyskana w ocenie jakości powietrza w latach 2012-2013 – ze względu na
ochronę roślin (dla strefy lubelskiej)
Zanieczyszczenie

Klasy oceny w latach
2011

2012

2013

Dwutlenek siarki SO2

A

A

A

Tlenki azotu NOx

A

A

A

Ozon O3

A

A

A

Ozon O3

D2

D2

D2

źródło: WIOŚ Lublin, 2014
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III.3. Powierzchnia ziemi i gleby
III.3.1. Powierzchnia ziemi
Nad rzeką Kurówką w obrębie działki 522 zlokalizowane jest koncesjonowane złoże
„Puławy II” kruszyw naturalnych (piaski). Złoże posiada powierzchnie 52.846 m2 i zasoby
geologiczne 828616,1 ton surowca.

III.3.2. Gleby
Przyrodnicze i użytkowe właściwości gleb związane są bezpośrednio z budową
geologiczną, rzeźbą terenu i stosunkami wodnymi. Dodatkowym, istotnym czynnikiem
kształtującym pokrywę glebową terenu miasta i gminy, są przekształcenia antropogeniczne.
Na całym obszarze miasta, z wyjątkiem dolin rzecznych, dominują gleby bielicowe i
pseudobielicowe

wytworzone

na

piaskach

i

glinach

z

okresu

zlodowacenia

środkowopolskiego. Stanowią one ok. 85% gruntów ornych. Na terenie miasta występują
gleby wytworzone z piasków luźnych, słabo gliniastych i gliniastych, mocnych pylastych a
także gleby lessowe i bagienne. W północnej części miasta, na terenach pokrytych lasem oraz
zajętych przez obiekty przemysłowe i komunalne, występują gleby wytworzone z piasków
luźnych. Są one w znacznej części zniszczone przez emisje pochodzące z Zakładów
Azotowych, co skutkuje zachwianiem równowagi ekologicznej ekosystemów leśnych, a w
skrajnych przypadkach całkowitym wylesieniem powierzchni. Od wielu lat część z tych
zupełnie wylesionych terenów, po odpowiedniej rekultywacji, wykorzystywana jest pod
uprawę roślin przeznaczonych do produkcji kompostów. Silnie falista rźeźba wydmowa,
luźny skład granulometryczny gleb i obniżenie poziomu wód gruntowych sprawiają, że
pomimo stopniowej redukcji emisji, ponowne zalesienie tego terenu jest praktycznie
niemożliwe. Na południe od tych terenów, w widłach Wisły i Kurówki, występują gleby
utworzone z piasków słabogliniastych, przeważnie podścielone piaskami luźnymi, rzadziej
gliną, częściowo wykazujące domieszkę żwiru. Gleby wytworzone z piasków gliniastych
mocnych pylastych i pyłów piaszczystych, podścielone piaskami luźnymi słabogliniastymi a
także utworami pyłowymi i gliniastymi, zajmują tereny Osady Pałacowej łącznie z
zabytkowym parkiem i jego otoczeniem. Gleby wykształcone na utworach lessowych zajmują
częściowo pokryta lasem południowa część miasta na terenie Włostowic. Występuje tu duże
zróżnicowanie rzeźby terenu, co zwiększa podatność tych gleb na erozje.
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Gleby gruntów ornych klas I-III oraz gleby organiczne klas V-VI podlegają szczególnej
ochronie i mogą być przeznaczone na cele nierolnicze po uzyskaniu zgody właściwego
organu – Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub Wojewody.
Przeprowadzona w 2011 r. (Maliszewska – Kordybach i in.,2012) wstępna ocena stanu
zanieczyszczenia gleb miejskich w Puławach, która obejmowała oznaczenia zawartości 11
metali i 9 wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, wskazuje na ogólnie niski
stopień zagrożenia. Średnia zawartość wszystkich oznaczanych zanieczyszczeń jest poniżej
odpowiednich

wartości

granicznych

określonych

polskimi

regulacjami

prawnymi

(Dz.U.02.165.1359, 2002) dla gleb na terenach użytków rolnych, zabudowanych i
zurbanizowanych. Ocena porównawcza zmian zawartości wybranych metali w okresie
ostatniego 25-lecia w glebach Puław nie wskazuje na wzrost poziomu zanieczyszczenia gleb
tymi

pierwiastkami.

Zaobserwowano

natomiast

widoczny

wpływ

dłuższego

(kilkuwiekowego) okresu zabudowy i urbanizacji na wzrost zawartości metali i WWA w
glebach; średni poziom zanieczyszczenia gleb z historycznej części miasta był w wielu
przypadkach wyższy niż na obszarze nowych osiedli. Ogólnie pozytywna ocena stanu
zanieczyszczenia gleb miasta Puławy nie zmienia faktu, że w poszczególnych punktach
badawczych notowano przekroczenia dopuszczalnych zawartości niektórych zanieczyszczeń,
co może stwarzać punktowe zagrożenia ekologiczne i/lub zdrowia ludzi.

III.4. Hałas
Hałas komunikacyjny, a w szczególności ruch drogowy, to główne źródła zakłóceń
klimatu akustycznego na terenie miasta Puławy. Hałas ten powodowany jest w szczególności
przeciążeniem tranzytowym szlaku komunikacyjnego Lublin – Radom i Dęblin – Kazimierz.
Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miasta, było możliwe w roku 2008 r. po
wybudowaniu nowej przeprawy mostowej na Wiśle. Wpłynęło to niewątpliwie na
ograniczenie poziomu hałasu komunikacyjnego w centrum miasta.
W 2010 r. IOŚ w Warszawie wykonał długookresowe i krótkookresowe pomiary hałasu
drogowego w Puławach przy ul. Lubelskiej (tabela 5 i 6).
W centrum miasta panują niekorzystne warunki akustyczne i średnia uciążliwość
zewnętrznych hałasów komunikacyjnych. Nie zidentyfikowano obszarów zagrożonych
hałasem. Nie odnotowano przekroczeń poziomu progowego, określonego dla zabudowy
podlegającej ochronie akustycznej.
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Tab. 5. Wyniki pomiarów długookresowych poziomu dźwięku na terenie miasta Puławy
Lokalizacja

LDWN

LN

punktu

wartość przekroczenia
LDWN

LN

pomiarowego

w dB

w dB

w dB

w dB

ul. Lubelska 27

71,6

61,3

16,6

11,3

źródło: WIOŚ Lublin, 2014

Tab. 6. Wyniki pomiarów krótkookresowych poziomu dźwięku na terenie miasta Puławy
Lokalizacja

LDWN

LN

punktu
pomiarowego
ul. Lubelska 27

wartość przekroczenia
LDWN

LN

w dB

w dB

w dB

w dB

69

60

14

10

źródło: WIOŚ Lublin, 2014

Biorąc pod uwagę zarówno zapisy w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego oraz założone parametry ruchu kolejowego Puław, szacuje się, że na
ponadnormatywny hałas kolejowy tj. hałas równoważny powyżej 60 dB (A) narażonych jest
około:
• 5 % powierzchni mieszkalnej Puław
• 9% całkowitej powierzchni miasta (łącznie z terenami przemysłowymi i leśnymi).
Należy zauważyć, że na terenie Puław narażenie mieszkańców na hałas kolejowy
występuje wyłącznie na wschodnich obrzeżach miasta (na długości ok. 1,7 km), gdzie
zlokalizowane są osiedla zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej.
III.5. Roślinność1
Południowa cześć miasta położona na Wyżynie Lubelskiej to obszar siedlisk
typowych dla lasów grądowych. Nizina Mazowiecka i Równina Radomska cechują się
przewagą siedlisk borowych i ubogich postaci gradów. Znaczną cześć powierzchni leśnych
cechuje niska odporność na antropopresję. Leśne zbiorowiska łęgowe spotkać można w
dolinie Wisły na wysokości Włostowic. Są to pozostałości rozległych lasów z bujnym,
kilkuwarstwowym runem, porastających niegdyś zalewowa terasę Wisły – łęgów olszowych,

1

źródło: Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasto
Puławy, 2006
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wiązowo-jesionowych i wierzbowo-topolowych. Coroczne zalewy, niszczące działanie kry,
procesy erozyjne i akumulacyjne oraz gospodarcze użytkowanie sprawiają, że terasę
zalewową Wisły pokrywa obecnie trwałe zbiorowisko zaroślowe złożone z kilku gatunków
wierzb. Grądy występują przeważnie w południowej części miasta, w wąwozach w okolicy
Włostowic. Typowy dla gradu drzewostan złożony jest z grabu, dębu i klonu, bogatej
warstwy krzewów oraz runa o zróżnicowanym składzie gatunkowym, w zależności od stopnia
uwilgotnienia podłoża. Grądy występujące w niewielkich fragmentach wśród lasów
mieszanych na pozostałym obszarze miasta reprezentują zubożały skład gatunkowy lub
należą do fitocenoz zdegradowanych, powstałych na skutek zbyt silnej przebudowy i
sztucznego wprowadzania sosny. Wprowadzaniem i preferowaniem sosny (pinetyzacja)
zagrożone są również grądy porastające podłoże lessowe. Większa część lasów znajdujących
sie na terenie Puław to dąbrowy odpowiadające siedliskowo lasom mieszanym świeżym.
Występują one w północnej części miasta, w strefie leśnej oddzielającej zabudowę centrum
od Zakładów Azotowych. Drzewostan składa sie tu z dębów, z przewaga dębu
bezszypułkowego, sosny oraz miejscami klonu. Również w tych zespołach, pierwotnie
bogatych w gatunki runa i podszyt, zaznacza się trend do przebudowy w kierunku jednolitej
sośniny (pinetyzacja), co prowadzi do przekształcenia w postaci boru mieszanego. Bór
mieszany świeży i bór świeży oraz niewielkie połacie znacznie uboższego boru suchego
występują w północno-zachodniej i północnej części Puław oraz w części południowej na
wschód od Włostowic - kompleks boru świeżego na wysokości Polesia i Księżych Płużek.
Większość spośród tych lasów to lasy stosunkowo młode, równowiekowe, o słabo
wykształconym runie. Fitocenozy leśne w bliskim sąsiedztwie Zakładów Azotowych
charakteryzują sie szczątkowym drzewostanem złożonym z pojedynczych sosen i licznymi
brzozami w warstwie podrostu. W lasach prywatnych na północ od ZA występują niewielkie
fragmenty boru wilgotnego z udziałem trzęślicy modrej w warstwie runa. Charakterystyczna
roślinnością odznaczają sie tereny w otoczeniu rzek, jezior, stawów i cieków. Występują tu
zbiorowiska roślin związanych ze środowiskiem wodnym i przywodnym. Zbiorowiska tej
roślinności występują na terenie miasta i gminy w zakolach i starorzeczach nad brzegami
Wisły i Kurówki. Wśród łąk i pastwisk, zajmujących niewielką powierzchnię na terenach
położonych nad Wisła, przeważają łąki świeże. Na brzegach lasów miejscami występują płaty
łąk suchych. Charakterystycznym elementem doliny Wisły są pastwiska z dużym udziałem
niskich traw, jak życica trwała, tomka wonna, grzebienica pospolita. Odsłonięte piaszczyste
podłoże na wydmach, zrębach zupełnych lub poboczach dróg porastają murawy piaskowe z
panującą szczotlichą siwą. Na podłożu piaszczystym z obecnością wapnia rozwijają sie
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zbiorowiska z panująca strzęplicą siną. Stanowiska rzadkich gatunków roślin zarejestrowano
w północnej części miasta nad Wisłą (manna mielec, rzepicha ziemnowodna, mozga
trzcinowata), w dolinie Kurówki (grążel żółty, rzęsa garbata), na terenach leśnych (kalina
koralowa, bez koralowy, konwalia, narecznica samcza w borach świeżych, trzęślica modra w
borach wilgotnych, wawrzynek wilczełyko, marzanka wonna, kopytnik, lilia złotogłów w
gradach). Terenom upraw rolniczych towarzysza zespoły roślinności segetalnej. Zabudowie
mieszkaniowej towarzyszy roślinność ozdobna, zabudowie gospodarczej roślinność ruderalna.
Na terenie Puław występują zespoły roślinności ruderalnej typowe dla dużych aglomeracji
miejskich. Specyficzne fitocenozy synantropijne występują w bezpośrednim otoczeniu ZA na
podłożu piaszczystym z bardzo dużym udziałem azotu pochodzącego z emisji. W
zamierającym lesie rozwijają sie zbiorowiska zastępcze: zespół trzcinnika piaskowego i jeżyn,
zespół z panującą nawłocią i zespół z wierzbówka kiprzyca. Na terenie odlesionym występują
skupienia szczególnie odpornych gatunków nitrofilnych: szarłatu, stokłosy łuskowatej, łubinu,
starca leśnego. Na terenach przemysłowych występują rozległe płaty całkowicie pozbawione
roślinności wysokiej.
III.6. Awifauna2
Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji ornitologiczne w 2009 r. na terenie
miasta stwierdzono występowanie 80 gatunków ptaków lęgowych. Spośród gatunków ptaków
wędrownych zimujących w Puławach status „bardzo liczny” ma gawron, „mało liczny”:
jemiołuszka, gil, grubodziób, czyż i strzyżyk, a „nieliczny”: nurogęś, kormoran, czapla siwa i
bielik.

III.7.Walory krajobrazowo-kulturowe
Pomimo dewastacji środowiska przyrodniczego spowodowanej obecnością i
działalnością Zakładów Azotowych, wiele fragmentów miasta i gminy Puławy zachowało
znaczące walory przyrodniczo-krajobrazowe. Do najcenniejszych należy rzeźba terenu i wody
powierzchniowe. Niewątpliwą atrakcję krajobrazową stanowią strome

krawędzie zboczy

doliny Wisły i kontrastujące z nimi płaskie powierzchnie doliny. Na terenie Puław walory te
wykorzystano wybierając miejsce na założenie okazałej rezydencji

Zespołu Pałacowo-

Parkowego. Na terenie parku towarzyszącego zabytkowej rezydencji Czartoryskich znajdują

2

źródło: Safader P., Pawlas J., 2011; Ptaki Puław. Urząd Miasta Puławy, Biuro Zieleni Miejskiej
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sie liczne dobrze zachowane budowle ogrodowe. Do innych obiektów kulturowych
decydujących o atrakcyjności krajobrazowej miasta należą budynki mieszkalne, budowle
użyteczności publicznej, kościoły, cmentarz Włostowicki. Wisła, jej dolina oraz strefa
przykrawędziowa tworzą bogate siedlisko zróżnicowanej flory i fauny. Na terenie miasta
znajduje sie wiele obiektów o wartościach historycznych, w tym 14 wpisanych jest do rejestru
zabytków a 66 znajduje sie w ewidencji konserwatorskiej.

III.8.

Potencjalne

zmiany

środowiska

w

przypadku

braku

realizacji

projektowanego dokumentu
Brak realizacji Strategii może potęgować niekorzystne tendencje w środowisku:
•

dalsze zamulanie Łachy Wiślanej, ograniczenie odpływu wód deszczowych do Wisły;
w okresie ostatnich dwudziestu lat wzrosły procesy zamulania i eutrofizacji tego
akwenu m.in. przez zanieczyszczenie ściekami deszczowymi. Pod oddaniu do
eksploatacji w 1995 r. oczyszczalni ścieków deszczowych stworzono warunki do
renowacji i odmulenia Łachy Wiślanej. (zadanie II.4.2 Zagospodarowanie turystyczne
Łachy Wiślanej),

•

zbyt małą poprawę stanu zabytkowej zieleni, niemożność odtworzenia kompozycji
roślinnej związanej z historycznym założeniem pałacowo-parkowym będącym jednym
z najsłynniejszych polskich ogrodów krajobrazowych

(zadanie I.4.1.Wsparcie

rewaloryzacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego i udostępnienie go na
potrzeby ruchu turystycznego i mieszkańców Puław),
•

brak poprawy estetyki miasta (zadanie I.1.3. Realizacja działań w zakresie
rewitalizacji),

• zwiększoną lub pozostająca na niezmienionym poziomie emisję gazów cieplarnianych
i zwiększone zużycie surowców energetycznych (zadanie I.3.3. Rozwój gospodarki
niskoemisyjnej),
•

pogorszenie walorów krajobrazowych i przestrzennych (zadanie I.1.1. Kontynuacja
działań na rzecz racjonalnego kształtowania przestrzeni Miasta),

• niespełnienie

celów

gospodarki

odpadami

komunalnymi,

zbyt

duża

ilość

unieszkodliwiania poprzez składowanie, nieosiąganie zakładanego poziomu odzysku
(zadanie I.3.2. Rozwój zintegrowanego systemu gospodarki odpadami)
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IV. Problemy ochrony środowiska dotyczące obszarów podlegających
ochronie prawnej
W mieście Puławy pomimo zurbanizowanego charakteru większości terenów jest
atrakcyjnych pod względem przyrodniczym. Na terenie miasta znajdują się trzy obszary
chronione o randze europejskiej zakwalifikowane do sieci Natura 2000 (PLH060055
„Puławy”, PLH060045 „Przełom Wisły w Małopolsce”, PLH060015 „Płaskowyż
Nałęczowski”), fragment Kazimierskiego Parku Krajobrazowego wraz z otuliną, rezerwat
przyrody „Łęg na Kępie” oraz 27 pomników przyrody. Ważnym elementem przyrodniczym
jest także dolina Wisły będąca korytarzem ekologicznym o randze europejskiej.
Charakterystykę tych obiektów przedstawiono poniżej.
IV.1. Natura 20003

PLH060055 „Puławy” (data aktualizacji 10-2013)
Kolonia nocków dużych zajmuje strych budynku, w którym znajduje się Dom
Dziecka. Obszar obejmuje również żerowisko nietoperzy. Zgodnie z Kryteriami wyboru
schronień nietoperzy do ochrony w ramach polskiej części sieci Natura 2000, obiekt uzyskał
17 punktów, co daje podstawy do włączenia go do sieci Natura 2000. Na terenie obszaru
znajduje się kolonia rozrodcza gatunku nietoperzy z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej.
Jest to największa kolonia nocka w woj. lubelskim.

3

Na podstawie danych Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
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Ryc.1. Obszary Natura 2000 w okolicach Puław (źródło: GDOŚ)

PLH060045 „Przełom Wisły w Małopolsce” (data aktualizacji 10-2013)
Obszar obejmuje przełomowy odcinek doliny Wisły, od ujścia Sanny powyżej
Annopola do miasta Puławy. Wiśle towarzyszą liczne starorzecza, łachy i zastoiska,
piaszczyste wyspy, namuliska, rozległe płaty zarośli wierzbowych oraz - lokalnie - płaty
łęgów nadrzecznych. Część koryta rzeki jest obwałowana, a obszar międzywala zajęty jest
przez ekstensywnie użytkowane łąki i zarośla wierzbowe. Do Wisły uchodzą liczne mniejsze
cieki wodne i w tych rejonach spotyka się interesujące siedliska ekotonowe.
Dolina Wisły jest jedną z niewielu w Europie dużych rzek, zachowanych w stanie względnie
naturalnym. Dolina na tym odcinku ma charakter przełomu i posiada unikalne walory
krajobrazowe. Stwierdzono tu 11 rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady
92/43/EWG (24% powierzchni) oraz 14 gatunków z Załącznika II tej Dyrektywy.
Obszar obejmuje fragment ostoi ptaków wodno - błotnych o randze europejskiej (IBA E 63),
ważnej zarówno dla gatunków lęgowych jak i migrujących. W "Paneuropejskiej strategii
ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej" Dolina Wisły została zaliczona do 10
systemów rzek Europy, którym nadano priorytet ochrony naturalnych walorów. Uważana jest
za korytarz ekologiczny rangi europejskiej.
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PLH060015 „Płaskowyż Nałęczowski” (data aktualizacji 10-2013)
Ostoja

obejmuje

zachodni,

najsilniej

urzeźbiony

fragment

Płaskowyżu

Nałęczowskiego. Labirynt lessowych wąwozów osiąga tu gęstość 10 km/km kw., co jest
jednym z najwyższych wskaźników w Europie. Grzbiety wierzchowinowe są użytkowane
rolniczo. Zbocza i dna wąwozów porasta grąd lipowo-grabowy, z licznymi gatunkami
grzybów i roślin naczyniowych objętych w Polsce ochroną prawną. Lokalnie występuje też
świetlista dąbrowa. Łącznie zidentyfikowano tu 6 siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady
92/43/EWG i 13 gatunków z Załącznika II. Na terenie miasta znajduje się 97 ha ostoi.

IV.2. Kazimierski Park Krajobrazowy
Kazimierski Park Krajobrazowy wraz z otuliną obejmuje tereny położone w
południowej części miasta i obejmuje swym zasięgiem Górki Parchackie i Wyspę
Włostowicką. Utworzono go 27 kwietnia 1979 r. uchwałą nr XX/60/79 Wojewódzkiej Rady
Narodowej w Lublinie. Szczególnym celem ochrony Parku jest zachowanie niepowtarzalnych
walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych i turystycznych środowiska ze
szczególnym uwzględnieniem interesujących biocenoz zboczy doliny Wisły, wąwozów i
skarp lessowych z licznie występującymi gatunkami rzadkich roślin (rozporządzenie nr 4
Wojewody Lubelskiego z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie Kazimierskiego Parku
Krajobrazowego). Całkowita powierzchnia parku wynosi 14 961 ha.

Ryc.2. Obszar Kazimierskiego Parku Krajobrazowego w okolicach Puław ((źródło: GDOŚ)
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IV.3. Rezerwat przyrody „Łęg na Kępie”
Rezerwat florystyczny „Łęg na Kępie” położony jest pomiędzy Wisła a Łachą.
Powiązany jest wizualnie z rezydencją Czartoryskich i pod względem krajobrazowym
stanowi integralną część założenia parkowo-pałacowego. Utworzony został w 1963 roku w
celu ochrony pozostałości lasu łęgowego w dolinie Wisły. Zajmuje powierzchnię 4,71 ha.
Teren rezerwatu oddzielony jest od Wisły obwałowaniem, co powoduje przekształcenie
fitocenoz łęgowych w grądowe, a brak otuliny ułatwia wnikanie gatunków synantropijnych.
Rezerwat od chwili formalnego ustanowienia (1963 r.) nie był poddany zabiegom
pielęgnacyjnym. W końcu lat osiemdziesiątych poddano jedynie zabiegom dąb błotny (jedyny
okaz w Puławach). Teren rezerwatu jest nagminnie zaśmiecany odpadami z produkcji rolnej.
Szczególnym zagrożeniem jest ekspansja barszczu Sosnowskiego.

IV.4. Najistotniejsze problemy ochrony środowiska na terenie miasta i obszarach
Natura 2000
Na podstawie analizy danych statystycznych oraz informacji zawartych w
opracowaniach naukowych, planistycznych, prognozach i raportach (spis w końcowej części
prognozy) podjęto próbę wskazania najważniejszych problemów związanych z ochroną
środowiska na terenie miasta Puławy. Jak się wydaje, problemy te dotyczą głównie zmian
krajobrazowych powodowanych zagospodarowaniem nowych terenów, gospodarki odpadami,
„niską emisją”, pracami w dolinie Wisły, stanu czystości jej wód oraz obszarów Natura 2000.
Najważniejsze zagadnienia związane z ochroną środowiska zestawiono w kilku grupach
tematycznych, przedstawionych poniżej:

Środowisko wodne:
-

zagrożenie dla czystości wód powierzchniowych i podziemnych mogą stanowić ilości
ścieków, a tym samym ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych przez Zakłady
Azotowe „Puławy” S.A. ,

-

zły stan wód powierzchniowych i zagrożenie nieosiągnięcia celów środowiskowych
dla jednolitych części wód powierzchniowych określonych w „Planie gospodarowania
wodami w obszarze dorzecza Wisły” wynikających z ramowej Dyrektywy Wodnej
oraz Prawa Wodnego,

-

składowanie odpadów w miejscach do tego nie wyznaczonych i nie urządzonych
„dzikie wysypiska” (infiltracja); potencjalnie narażone na zanieczyszczenie wód
32

Prognoza oddziaływania na środowisko „Strategii Rozwoju Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030 r.”

gruntowych są ujęcia komunalne znajdujące się na obrzeżach zabudowanej części
miasta,
-

brak 100% skanalizowania osiedla Włostowice oraz potencjalna nieszczelność szamb
w nieskanalizowanej części miasta,

-

spływ ścieków nieoczyszczonych zawierających ropopochodne i metale ciężkie z dróg
do rowów przydrożnych i infiltracja w głąb lub odprowadzanie do rowów
melioracyjnych,

-

infiltracja i spływ do wód powierzchniowych soli używanej przez zarządy dróg do
zwalczania zimowej śliskości jezdni.

-

zagrożenie powodziowe w dolinie Wisły

Powietrze i hałas:
-

przekroczenie wartości dopuszczalnych stężeń pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu
atmosferycznym, wynikające głównie tzw. „niskiej emisji” w okresie grzewczym,

-

przekroczenie

drugiego

kryterium

dla

ozonu,

jakim

jest

poziom

celu

długoterminowego,
-

niewielki udział energii ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie energetycznym.

-

hałas komunikacyjny o dużym poziomie przy głównych trasach komunikacyjnych;
podstawowy układ dróg w mieście nie jest dostosowany do występującego obecnie
natężenia ruchu komunikacyjnego; wysokie natężenie hałasu komunikacyjnego w
centralnej części miasta trudno ograniczyć środkami pozatechnicznymi,

Zagospodarowanie przestrzenne i zieleń:
-

postępująca tendencja rozpraszania zabudowy, a w konsekwencji fragmentacja
krajobrazu i brak ładu przestrzennego

-

stan zdrowotny zieleni na obszarze miasta nie jest zadawalający; środowisko miejskie
jest niezwykle trudnym siedliskiem dla drzew; starsze drzewa, rozwijające się
dotychczas prawidłowo, przejawiają obecnie symptomy zamierania, zwłaszcza w
pobliżu ciągów komunikacyjnych oraz szczególnie po przeprowadzonych remontach i
przebudowach,

-

na roślinność północnej i północno-wschodniej części miasta bardzo silnie
oddziaływają zanieczyszczenia powietrza emitowane przez Zakłady Azotowe
„Puławy” S.A.
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Gospodarka odpadami:
-

istnienie „nielegalnych” składowisk i wysypisk odpadów,

-

kontynuowanie wdrażania i doskonalenie systemu selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych

Gleby:
-

degradacja chemiczna i kwasowa niektórych

gleb związana z procesami

urbanizacyjnymi; potrzeba inwentaryzowania tych terenów,
-

silna erozja w obrębie płata lessowego i stoku doliny Wisły

Zagrożenia obszarów Natura 2000 (według kart informacyjnych):

PLH060055 „Puławy”
Brak szczelin i zakamarków umożliwiających ukrycie się nietoperzom, remont dachu
przeprowadzony w niewłaściwym terminie, likwidacja kolonii nietoperzy, uszczelnienie
strychu.

PLH060045 „Przełom Wisły w Małopolsce”
Zagrożenie dla walorów przyrodniczych tego obszarów stanowią przede wszystkim
zanieczyszczenie wód Wisły, zarastanie muraw kserotermicznych przez drzewa i krzewy,
projekt regulacji rzeki Wisły, presja na zabudowanie zboczy doliny w rejonie Kazimierz
Dolny - Janowiec.

PLH060015 „Płaskowyż Nałęczowski”
Główne zagrożenia dla tego obszar znajdują się poza terenem miasta Puławy - presja
zabudowy letniskowej oraz silna erozja płata lessowego. Zawały stropu w grotach w
Bochotnicy - konieczne prace zabezpieczające. Płoszenie zwierząt: nadmierna penetracja grot
w związku z ruchem turystycznym, latem nielegalne biwakowanie i palenie ognisk.
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V. Przewidywane znaczące oddziaływania na cele i przedmiot
ochrony Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na
środowisko
V.1. Identyfikacja potencjalnych oddziaływań
W identyfikacji istotnych znaczących oddziaływań projektu Strategii na środowisko
wykorzystano analizy zamieszczone w części III i IV niniejszego opracowania, a także
rozważania zamieszczone w opracowanych dotychczas prognozach oddziaływania na
środowisko dokumentów strategicznych.
W Strategii sformułowano 3 cele strategiczne, 14 celów pośrednich oraz 47 zadań
strategicznych. W tabeli 6 dokonano analizy zadań strategicznych i podjęto próbę
identyfikacji kierunku ich wpływu na środowisko (kolorem zielonym zaznaczono zadania o
oddziaływaniu pozytywnym, kolorem żółtym wskazano te, które mogą skutkować
oddziaływaniami negatywnymi słabymi; kolorem pomarańczowym – umiarkowanie
negatywne, zaś czerwonym oddziaływania negatywne znaczące. Brak koloru oznacza te
zadania, dla których brak jest wpływu na środowisko lub jest on nieznaczący.

Tab.7. Wstępna identyfikacja potencjalnego oddziaływania na środowisko planowanych
działań w ramach Strategii
Nr

Planowane zadanie

Wstępna identyfikacja potencjalnego oddziaływania na
środowisko (komentarz)

CEL STRATEGICZNY NR I. WZMOCNIENIE POTENCJAŁU ROZWOJOWEGO MIASTA

I.1.1.

Cel pośredni I.1.Kształtowanie przestrzeni Miasta służące wszechstronnemu rozwojowi
Kontynuacja działań na rzecz
Działanie o charakterze pozytywnym
racjonalnego kształtowania
Wzmacnianie zarządzania środowiskiem poprzez realizację właściwej
przestrzeni Miasta
polityki przestrzennej.
Opracowanie wysokiej jakości
Dla zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
miejscowych planów
przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania
zagospodarowania przestrzennego
przestrzennego sporządzane są prognozy OOŚ, których celem jest
oraz sukcesywne zapewnianie coraz
określenie charakteru prawdopodobnych oddziaływań tych zmian na
większego pokrycia planami terenów
środowisko przyrodnicze.
Miasta
Efektywne i pełne wdrożenia Studium oraz plany miejscowe powinny
stanowić wystarczające zabezpieczenie przed potencjalnymi negatywnymi
Sukcesywne udostępnianie terenów
, przyszłymi zmianami w środowisku.
pod zabudowę, w szczególności
Na etapie planowania dokonuje się lokalizacji pod zabudowę
mieszkaniową
mieszkaniową biorąc pod uwagę ograniczenia przyrodnicze.
Utrzymywanie bezpiecznego
Wprowadzenia ograniczeń na etapie planistycznym w wykorzystaniu
wykorzystania terenów zagrożonych
budowlanym terenów zagrożonych powodzią
zalewaniem
Utrzymanie i rozwój terenów
zielonych
Zapewnienie i utrzymanie wysokiej
jakości estetyki przestrzeni miejskiej

I.1.2.

Funkcjonalne wykorzystanie

Działania o charakterze pozytywnym porządkujące przestrzeń miasta
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terenów centrum Miasta
Opracowanie zgodniej z planami
mieszkańców koncepcji
wykorzystania terenów ulic
Centralnej i Piłsudskiego
Zmiana organizacji transportu
publicznego
Rozbudowa infrastruktury kulturalnej
i rekreacyjnej w obrębie centrum
Puław (przebudowa Domu Chemika)
Realizacja zadań z zakresu
rewitalizacji
I.1.3.

Dla Programu została przyprowadzona procedura oceny oddziaływania na
środowisko i wykonana prognoza OOŚ w 2009 r.
Poprawa estetyki i funkcjonalności miasta. Utrzymanie obszarów
aktywnych biologicznie – tereny zielone.

Obecnie obowiązuje Lokalny
Program Rewitalizacji dla Miasta
Puławy na lata 2007-2015. W roku
2015 Miasto przystąpi do
sporządzenia nowego programu

Cel pośredni I.2. Poprawa dostępności komunikacyjnej
Ukończenie budowy północnej
obwodnicy Miasta w ciągu drogi
ekspresowej S12
I.2.1.

Inwestycja
realizowana
przez
GDDKIA.
Zakończenie
prac
budowlanych przywidziano na koniec
2018 r.

Rozwój
sieci
drogowej
południowej części Puław

w

I.2.2.

Optymalizacja
układu drogowego

I.2.3.

wewnętrznego

Budowa nowych oraz remonty i
modernizacji dróg istniejących
Rozbudowa dróg rowerowych
Budowa i modernizacja kanałów
technologicznych
Integracja systemów komunikacji
publicznej

I.2.4.

Budowa dworca zintegrowanego przy
Alei Partyzantów oraz budowa
dworca przesiadkowego

Oddziaływanie na obszar Natura 2000 „Puławy”.
Negatywne na siedliska i faunę oraz wody podziemne.
Pozytywne na obniżenie poziom hałasu w centrum miasta i przy trasach
tranzytowych.
Zmniejszenie ruchu pojazdów od strony Końskowoli. Dogodny dojazd do
strefy przemysłowej w północnej części miasta. Przeniesienie ruchu
tranzytowego, gównie pojazdów ciężkich ze stref mieszkaniowo –
usługowych. Zmniejszenie liczby mieszkańców narażonych na hałas
ponadnormatywny.
Nie jest znana lokalizacja poszczególnych odcinków dróg. W
południowej części miast znajduje się Kazimierski PK i obszar Natura
2000. Możliwość negatywnego oddziaływania w przypadku utwardzania
den wąwozów lessowych
Poprawa bezpieczeństwa, komfortu i płynności ruchu samochodowego.
Możliwość potencjalnego stworzenia barier dla przemieszczania się
fauny, fragmentacja krajobrazu w wypadku budowy nowych dróg.
Zwiększenie dostępności komunikacyjnej dzielnic mieszkaniowych
miasta.
Pozytywne oddziaływania społeczno-ekonomiczne.
Potencjalne oddziaływania negatywne o niewielkiej skali z uwagi na
przedsięwzięcia inwestycyjne w obrębie istniejącej infrastruktury
Drogi zlokalizowane w obrębie granic administracyjnych miasta. Poprawa
bezpieczeństwa, komfortu i płynności ruchu samochodowego.
Zwiększenie dostępności komunikacyjnej dzielnic mieszkaniowych
miasta.
Pozytywne oddziaływania społeczno-ekonomiczne.
Możliwość potencjalnego stworzenia barier dla przemieszczania się
fauny, fragmentacja krajobrazu w wypadku budowy nowych dróg.
Potencjalne oddziaływania negatywne o niewielkiej skali z uwagi na
przedsięwzięcia inwestycyjne w obrębie istniejącej infrastruktury
Działanie o charakterze pozytywnym.
Promowanie transportu zbiorowego przyczynia się do ograniczeń emisji
zanieczyszczeń i poprawę stanu jakości powietrza, które w mieści nie
spełnia norm w zakresie pyłu zawieszonego PM10.

Realizacja zadań określonych w
„Planie zrównoważonego rozwoju
publicznego transportu
zbiorowego…:”
I.2.5.

Rozwój społeczeństwa
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Brak oddziaływań

informacyjnego
Rozwój sieci teleinformatycznych
Kontynuacja procesu „uzbrajania”
sieci puławskich podmiotów
publicznych

Cel pośredni I.3. Ochrona środowiska
Kontynuowanie działań na rzecz
rozwoju systemu gospodarki
wodno-ściekowej Miasta wraz z
integracją gminnych systemów w
ramach „Aglomeracji Puławskiej”

Oddziaływania pozytywne na jakość wód powierzchniowych i
podziemnych; możliwe ujemne oddziaływania na jakość powietrza
(odory)

I.3.1.
Integracja
gminnych
systemów
wodno – ściekowych w ramach
Aglomeracji Puławskiej
Rozbudowa miejskiego systemu
wodno – kanalizacyjnego
Rozwój zintegrowanego systemu
gospodarki odpadami
Edukacja mieszkańców o zasadach
odpowiedniego segregowania
odpadów
I.3.2.

Przejście do termicznego
unieszkodliwiania odpadów w
ramach ZUOK Puławy
Usprawnienie systemu odbioru
odpadów poprzez zastosowanie
bardziej efektywnego systemu ich
sortowania
Rozwój gospodarki niskoemisyjnej

I.3.3.

Sporządzenie " Planu gospodarki
niskoemisyjnej” i wdrożenie działań
wynikających z niego

Działania o charakterze pozytywnym dotyczące głównie ograniczenia
składowania tzw. „frakcji mokrej”, zwiększenie ilości odpadów podanych
procesowi segregacji i odzysku
Potencjalne oddziaływanie negatywne wiąże się z planowaniem budowy
instalacji do termicznego przekształcania odpadów. Może wystąpić
negatywny wpływ, głownie na czystość powietrza atmosferycznego, w
mniejszym stopniu na klimat akustyczny oraz pobór wody. Podstawowym
sposobem zapobiegania oddziaływania instalacji na powietrze
atmosferyczne jest nowoczesny i wysokosprawny system spalania
odpadów oraz oczyszczania spalin.

Plan gospodarki niskoemisyjnej ma m.in. przyczynić się do osiągnięcia
celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020:
• redukcji emisji gazów cieplarnianych ,
• zwiększenia udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych;
• redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane
poprzez podniesienie efektywności energetycznej
a także do poprawy jakości powietrza na obszarach, na których
odnotowano przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w
powietrzu.

Edukacja ekologiczna
Objęcie edukacją ekologiczną
wszystkich mieszkańców miasta

Działania pozytywne – przygotowanie społeczności lokalnej do działań na
rzecz środowiska przyrodniczego

I.3.4.
Rozszerzenie współpracy samorządu
Miasta z organizacjami
ekologicznymi

I.3.5.

Współpraca samorządu Miasta
Puławy z partnerami społecznymi,
w tym z Grupą Azoty Zakłady
Azotowe „Puławy” S.A.

Oddziaływania pozytywne – informacje o stanie środowiska na terenie
zakładu, zamierzeniach inwestycyjnych redukujących powstałe na terenie
ZA „Puławy” zanieczyszczenia

Ochrona przyrody i kształtowanie
krajobrazu
I.3.6.

Poprawa, utrzymanie oraz
modernizacja istniejących terenów
zieleni

Zdecydowane oddziaływania pozytywne – ochrona i poprawa stanu
zieleni miejskiej, a także zachowanie różnorodności biologicznej
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Realizacja nowych obiektów
pełniących funkcje o charakterze
estetycznym oraz rekreacyjno –
wypoczynkowym
Utrzymanie funkcji ochronnych,
stabilizujących i wypoczynkowych
lasów

Cel pośredni I.4. Ochrona dziedzictwa kulturowego
Zdecydowane oddziaływania pozytywne – ochrona i poprawa stanu
zieleni i obiektów dziedzictwa kulturowego

I.4.1.

Wsparcie rewaloryzacji
zabytkowego zespołu pałacowoparkowego i udostępniania go na
potrzeby ruchu turystycznego i
mieszkańców Puław

I.4.2.

Kontynuacja rewaloryzacji
obiektów zabytkowych w zgodzie z
Gminnym Programem Opieki nad
Zabytkami dla Miasta Puławy

Zdecydowane oddziaływania pozytywne – ochrona obiektów dziedzictwa
kulturowego

Cel pośredni I.5. Rozwój powiązań zewnętrznych i promocja Miasta
I.5.1

Promocja wizerunku Puław

Brak oddziaływań

I.5.2.

Rozwój współpracy międzygminnej
i zagranicznej Miasta Puławy

Brak oddziaływań

Cel Strategiczny nr II. Rozwój i dywersyfikacja lokalnej gospodarki
Cel pośredni II.1. Rozwój przedsiębiorczości i promocja zatrudnienia
Rozwój współpracy samorządu
Miasta Puławy ze środowiskiem
przedsiębiorców

Brak oddziaływań

II.1.1.

Brak oddziaływań

II.1.2.

Wspieranie lokalnych instytucji
otoczenia biznesu i rozwijanie
instrumentów wspierania
przedsiębiorców

Wykorzystanie walorów terenów
przemysłowych zlokalizowanych w
Puławach

Dzięki wydzieleniu strefy przemysłowej w północnej części miasta
możliwe jest prowadzenie tam działalności uciążliwej dla sąsiadujących
terenów (np. z powodu wysokiego poziomu hałasu)

II.1.3.
Udostępnianie inwestorom
możliwości lokalizowania inwestycji
na terenach przemysłowych
zlokalizowanych w Puławach

II.1.4.

Promocja zatrudnienia,
odpowiedzialne kształtowanie
rynku pracy przez partnerów
publicznych i prywatnych

Brak oddziaływań

Cel pośredni II.2. Pozyskiwanie inwestycji
II.2.1.

Pozyskanie i przygotowanie

Podejmowanie odpowiednich działań planistycznych, regulacyjnych oraz
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II.2.2.

terenów pod kluczowe inwestycje
przemysłowe, usługowe, handlowe,
rekreacyjno-sportowe i turystyczne

tworzenie infrastruktury umożliwiającej wykorzystanie tych terenów
przez inwestorów

Marketing gospodarczy

Brak oddziaływań
Cel pośredni II.3. Rozwój innowacyjności

II.3.1.

Wspieranie współpracy środowiska
nauki i środowiska gospodarczego

Brak oddziaływań

Brak oddziaływań

II.3.2.

Wykorzystanie możliwości
Puławskiego Parku NaukowoTechnologicznego dla rozwoju
gospodarczego Puław

Cel pośredni II.4. Rozwój turystyki i rekreacji

II.4.1.

II.4.2.

Rozwój współpracy z ościennymi
gminami oraz organizacjami
regionalnymi w zakresie promocji
turystyki

Brak oddziaływań

Rozwój działań służących
otwieraniu Puław na Wisłę wraz z
jej użeglownieniem

Możliwość wystąpienia negatywnego oddziaływania na środowisko
przyrodnicze i obszar Natura 2000 „Przełom Wisły w Małopolsce” w
związku z projektem zadania „Użeglownienie rzeki Wisły”. Dotyczy to
głównie wpływu na siedliska i faunę tego obszaru. Zagospodarowanie
turystyczne Łachy Wiślanej wiąże się z ingerencją związaną głównie z jej
odmuleniem oraz zagospodarowaniem osadów.

Utrzymanie i promocja istniejących
terenów rekreacyjnych
Użeglownienie rzeki Wisły
Zagospodarowanie turystyczne Łachy
Wiślanej

II.4.3.

Promocja oferty turystycznej
Miasta Puławy

Brak oddziaływań

Utrzymanie i modernizacja
istniejącej infrastruktury sportowej
i rekreacyjnej oraz dalszy rozwój
oferty sportowo-rekreacyjnej

Oddziaływania pozytywne, chociaż rozbudowa ścieżek rowerowych w
sąsiedztwie Wisły może powodować zwiększoną presję turystyczną i
często związane z tym zaśmiecanie terenu czy płoszenie zwierząt.

II.4.4.
Utrzymanie i modernizacja ścieżek
rowerowych
Rozbudowa ścieżek rowerowych,
zwłaszcza w sąsiedztwie Wisły
Cel Strategiczny nr III. Utrzymanie wysokiej jakości życia na terenie Puław
Cel pośredni III.1. Podnoszenie jakości oferty edukacyjnej w Mieście Puławy
III.1.1.

Rozwój infrastruktury edukacyjnej

Brak oddziaływań

III.1.2.

Wspieranie współpracy szkół ze
środowiskiem przedsiębiorców

Brak oddziaływań
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III.1.3.

Brak oddziaływań

Podnoszenie jakości kształcenia i
wychowania

Cel pośredni III.2. Rozwój kultury
III.2.1.

Modernizacja obiektów instytucji
kultury

Brak oddziaływań

III.2.2.

Wspieranie form upowszechniania
kultury oraz działalności twórców

Brak oddziaływań

Cel pośredni III.3. Zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego
Współdziałanie z instytucjami
odpowiedzialnymi za ochronę
zdrowia

Brak oddziaływań

III.3.1.

III.3.2.

Profilaktyka zdrowotna i edukacja
na rzecz zdrowia

Brak oddziaływań

III.3.3.

Przeciwdziałanie niekorzystnym
zjawiskom społecznym

Brak oddziaływań

Realizacja zadań z zakresu
budownictwa socjalnego

Brak oddziaływań

III.3.4.
Oparta
będzie
o
„Program
gospodarowania zasobem gminy
Miasta Puławy”
III.3.5.

Prowadzenie i tworzenie instytucji
wsparcia społecznego

Brak oddziaływań

III.3.6

Promocja kultury fizycznej i sportu

Brak oddziaływań

III.3.7.

Przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu

Brak oddziaływań

Cel pośredni III.4. Poprawa oferty i jakości usług komunalnych
Przygotowanie terenów pod
budownictwo mieszkaniowe
Realizacja zabudowy w osiedlach
rozwijających się
III.4.1.
Budowa
lub
uzupełnienie
infrastruktury technicznej

III.4.2.

Zapewnienie Miastu

W pewnych przypadkach mogą wystąpić negatywne oddziaływania o
niskim poziomie. Realizacja inwestycji budowlanych przebiega w oparciu
o „Studium kierunków rozwoju i zagospodarowania przestrzennego
Miasta Puławy” oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
które to dokumenty podlegają procedurze OOŚ.
Realizacja zabudowy mieszkaniowej nigdy nie wiąże się z całkowitą
degradacją biologiczną – w ustaleniach szczegółowych zazwyczaj ustala
się dosyć wysoki udział wymaganej powierzchni biologicznie czynnej, na
terenie której realizuje się różne formy zieleni. Tereny większych
powierzchni zadrzewień i zakrzaczeń już po kilku latach prezentują
określoną wartość ekologiczną (siedliska ptaków), często jest to
wzbogacenie bioróżnorodności w stosunku do uprzedniej funkcji terenów
(pozbawionych zadrzewień i zakrzaczeń).
Brak oddziaływań
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bezpieczeństwa energetycznego
Rozwój systemu zbiorowego
zaopatrzenia Miasta w wodę oraz
odbioru i oczyszczania ścieków
III.4.3.

Oddziaływania pozytywne na jakość wód powierzchniowych i
podziemnych; możliwe ujemne oddziaływania na jakość powietrza
(odory)

Zakres działań będzie wynikać z
corocznie aktualizowanego „Planu
rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych
i
urządzeń
kanalizacyjnych na lata 2014-2018”
Cel pośredni III.5. Poprawa bezpieczeństwa publicznego

III.5.1.

Wspieranie działalności służb
mundurowych

Brak oddziaływań

Prowadzenie działań w zakresie
zapewnienia bezpieczeństwa
publicznego

Brak oddziaływań

III.5.2.

Analizy kategorii i źródeł oddziaływań poszczególnych zadań wykonano w macierzy
kategorii oddziaływania na środowisko projektu (tab.8). Macierz ta pełni głównie funkcję
identyfikacyjną możliwych problemów i atutów związanych z realizacją projektu Strategii
Pola potencjalnych konfliktów zostały poddane analizie w dalszej części prognozy i
zestawione w formie tabelarycznej (tab.9).
W polach na przecięciu wierszy i kolumn macierzy zaznaczono następujące symbole:
+ oznaczono potencjalne oddziaływanie korzystne (wzmocnienie, odbudowa lub poprawa
warunków i funkcji ekologicznych oraz poprawa zdrowia i jakości życia mieszkańców)
0 oznaczono oddziaływanie mało istotne lub trudne do jednoznacznego określenia
+/- realizacja zadania może spowodować zarówno pozytywne, jak i negatywne oddziaływania
- realizacja zadania może spowodować słabe negatywne oddziaływania i skutki,
- - realizacja zadania może spowodować umiarkowane negatywne oddziaływania i skutki,
- - - realizacja zadania może spowodować znaczące negatywne oddziaływania i skutki

Przypisanie oceny negatywnej (-) (--) (---) nie oznacza „dyskwalifikacji” określonego celu
(zadania) i konieczności jego wyeliminowania z projektowanego dokumentu. Zwraca jednak
uwagę na potrzebę właściwego (proekologicznego) ukierunkowania przyszłych działań
wdrażających dany cel lub zadanie, przy zastosowaniu odpowiednich instrumentów
prawnych, planistycznych i projektowych.
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Znak zapytania (?) przy niektórych symbolach w polach macierzy oznacza
niepewność co do prawdopodobieństwa wystąpienia oddziaływań pozytywnych (+),
negatywnych (-) lub pozytywnych i negatywnych (+/-).
Oddziaływania mogą być bezpośrednie, np. w przypadku receptora, jakim jest
powietrze

atmosferyczne.

Przykładowo,

emisja

zanieczyszczeń

spowoduje

jego

zanieczyszczenie, (czyli skutek bezpośredni). Z kolei nadmiernie zanieczyszczone powietrze
może prowadzić do degradacji lub zaburzenia funkcji ekologicznych, a nawet unicestwienia
określonego elementu układu przyrodniczego (jako skutek pośredni wynikający ze skutku
bezpośredniego).

V.2. Charakter potencjalnych oddziaływań
W tabeli 9 zamieszczono generalną charakterystykę potencjalnych oddziaływań
związanych z wdrażaniem Strategii. Przedstawiono przewidywane oddziaływania, w tym
bezpośrednie, pośrednie, wtórne, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe
i chwilowe oraz pozytywne i negatywne.
Należy podkreślić, iż jest to prognoza ostrzegawcza – opisane oddziaływania mogą nie
ujawnić się w rzeczywistości. Zaprezentowana analiza ma za zadanie wskazanie
najważniejszych pól konfliktowych i ewentualnych problemów dotyczących realizacji
Strategii. Odpowiednie planowanie i projektowanie, przy uwzględnieniu obowiązujących
wymogów i standardów z zakresu ochrony środowiska i planowania przestrzennego powinno
znacząco ograniczyć prawdopodobieństwo wystąpienia sytuacji konfliktowych

V.2.1. Potencjalne oddziaływania pozytywne
W projekcie Strategii przeważają pozytywne aspekty (przyrodnicze, społeczne i
ekonomiczne) związane z jego realizacją. Najistotniejsze działania zmierzające bezpośrednio
do poprawy stanu środowiska przyrodniczego zgrupowane są w celu pośrednim – „Ochrona
środowiska” i dotyczą:
• kontynuowania działań na rzecz rozwoju systemu gospodarki wodno-ściekowej
Miasta wraz z integracją gminnych systemów w ramach „Aglomeracji Puławskiej”,
• rozwoju gospodarki niskoemisyjnej,
• edukacji ekologicznej,
• ochrony przyrody i kształtowania krajobrazu.
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Tab. 8. Macierz identyfikacji potencjalnych oddziaływań projektu Strategii Rozwoju Miasta Puławy na środowisko

+

-?

I.2.3.

Optymalizacja wewnętrznego układu drogowego

-?

+

-?

I.3.2

Rozwój zintegrowanego systemu gospodarki odpadami
Przejście do termicznego unieszkodliwiania w ramach
ZUOK Puławy

0

-

0

Dobra materialne

-?

Zabytki

Rozwój sieci drogowej w południowej części Puław

Zasoby naturalne

I.2.2.

Klimat

---?

Krajobraz

+

--

--

-

-

-

+/-

+/-

0

0

-?

0

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

-?

0

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

0

-

--?

0

+/-

+

+

0

+

Powierzchnia
ziemi

--

Miasta Puławy

Powietrze

Ukończenie budowy północnej obwodnicy Miasta w
ciągu drogi ekspresowej S12

Proponowane zadania w ramach Strategii Rozwoju

Woda

Fauna

I.2.1.

Nr

Flora

Różnorodność
biologiczna
Ludzie

Potencjalne oddziaływania

II.4.2.

Rozwój działań służących otwieraniu Puław na Wisłę
wraz z jej użeglownieniem
Użeglownienie rzeki Wisły

+/-

+

-

--?

+/-

+/-

+/-

+/-

0

0

0

0

II.4.2.

Rozwój działań służących otwieraniu Puław na Wisłę
wraz z jej użeglownieniem
Zagospodarowanie turystyczne Łachy Wiślanej

+/-

+

+/-

-?

+

0

0

+

0

0

+

0

+/-

+

+/-

-?

+

0

+/-

+/-

0

0

0

+

III.4.1. Przygotowanie terenów pod budownictwo
mieszkaniowe

+
0
+/----

- realizacja zadania może spowodować pozytywne oddziaływania i skutki
- oddziaływanie mało istotne lub trudne do jednoznacznego określenia
- realizacja zadania może spowodować zarówno pozytywne, jak i negatywne oddziaływania i skutki
- realizacja zadania może spowodować słabe negatywne oddziaływania i skutki
- realizacja zadania może spowodować umiarkowane negatywne oddziaływania i skutki
- realizacja zadania może spowodować znaczące negatywne oddziaływania i skutki
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Tab.9. Charakterystyka potencjalnych oddziaływań negatywnych
Nr
działania

Planowane działanie

Ukończenie
budowy
północnej
obwodnicy
Miasta w ciągu drogi
ekspresowej S12

I.2.1.

I.2.2.

Rozwój sieci drogowej w
południowej części Puław

I.2.3.

Optymalizacja
wewnętrznego układu
drogowego

Bezpośrednie/
Pośrednie

Krótkoterminowe/
Średnioterminowe/
Długoterminowe

Stałe/Chwilowe

Możliwy pośredni wpływa na
florę i faunę (fragmentacja
siedlisk;
utrudnienia
w
przemieszczaniu
się
zwierząt), a w konsekwencji
na różnorodność biologiczną.
Bezpośredni
wpływ
na
rzeźbę powierzchni ziemi
(nasypy, wkopy) a tym
samym
na
krajobraz
(pozytywny lub negatywny).
Pośredni wpływ na rozwój
osadnictwa
(wzmocnienie
barier ekologicznych).

Krótkoterminowe uciążliwości w
fazie budowy, długoterminowe
oddziaływanie
zrealizowanego
obiektu (hałas, możliwy wpływ
ścieków drogowych na jakość wód
–w razie braku skutecznego
systemu kanalizacji).

Oddziaływanie o charakterze
stałym, nieodwracalne.

Bezpośrednie oddziaływanie
na krajobraz otoczenia drogi
(raczej
pozytywne
w
wypadku
modernizacji,
pozytywne lub negatywne w
kontekście budowy nowych
obiektów).
Pośredni wpływ na rozwój
osadnictwa
(wzmocnienie
barier ekologicznych).

Krótkoterminowe uciążliwości w
fazie budowy lub modernizacji,
długoterminowe
oddziaływanie
zrealizowanego obiektu (hałas,
możliwy
wpływ
ścieków
drogowych na jakość wód - w razie
braku
skutecznego
systemu
kanalizacji).

Oddziaływanie o charakterze
stałym,
nieodwracalne
(uszczuplenie powierzchni
biologicznie czynnej, zmiana
rzeźby, szybszy spływ wód
opadowych i roztopowych,
utrudniona infiltracja).

Bezpośrednie oddziaływanie
na krajobraz otoczenia drogi
(raczej pozytywne).

Krótkoterminowe uciążliwości w
fazie modernizacji.
W długim terminie oddziaływanie
hałasu, możliwy negatywny wpływ
ścieków drogowych na jakość wód

Oddziaływanie o charakterze
stałym, nieodwracalne.

Sposoby unikania i
minimalizowania
negatywnych
oddziaływań.
Uwagi dodatkowe.
W celu ograniczenia negatywnych
oddziaływań przeanalizowano
różne warianty przebiegi trasy.
W celu utrzymania łączności
ekologicznej należy przewidzieć,
w zależności od istniejących
uwarunkowań, budowę
specjalnych przejść dla zwierząt
(szczególnie płazy i gady).
Odpowiedni system zbierania i
utylizacji ścieków drogowych
ograniczy zagrożenia
zanieczyszczenia gleb i wód w
rejonie przebiegu drogi. Należy
także przeanalizować konieczność
zastosowania zabezpieczeń przed
nadmiernym hałasem (ekrany
akustyczne sztuczne i naturalne).
Planowane do budowy drogi
znajdują
się
w
granicach
administracyjnych miasta. Ze
społecznego punktu widzenia są
to inwestycje bardzo pożądane.
Prawdopodobnie będą one także
stymulowały rozwój nowego
osadnictwa. Ich wpływ na
środowisko można ograniczać
tworząc towarzyszące im pasy
zieleni, a także realizując system
kanalizacji deszczowej .
Modernizacja dróg nie wpłynie
znacząco
negatywnie
na
środowisko. Przy okazji prac
modernizacyjnych może zostać
usprawniony
system
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Nr
działania

Planowane działanie

Bezpośrednie/
Pośrednie

Krótkoterminowe/
Średnioterminowe/
Długoterminowe

Stałe/Chwilowe

(w razie braku skutecznego systemu
kanalizacji).

I.3.2

II.4.2.

Rozwój zintegrowanego
systemu gospodarki
odpadami
Przejście do termicznego
unieszkodliwiania w ramach
ZUOK Puławy
Rozwój działań służących
otwieraniu Puław na Wisłę
wraz z jej użeglownieniem

Bezpośrednie – emisja
zanieczyszczeń
pochodzących ze spalania
odpadów,
Pośrednie – zmniejszenie
masy odpadów
unieszkodliwianych poprzez
składowanie
Bezpośrednie – refulacja
koryta rzeki,
Pośrednie – obniżenie
poziomu wody

Oddziaływanie długoterminowe

Oddziaływanie
stałe
uwarunkowane
ilością
odpadów
poddawanych
termicznemu przekształceniu

Oddziaływanie krótkoterminowe w
fazie robót,
Średnioterminowe
w
zakresie
oddziaływań na siedliska

Oddziaływanie stałe, ale o
zmiennym
poziomie
uwarunkowanym
przepływem wody w Wiśle,

Możliwe krótkotrwałe negatywne
oddziaływanie
ma
roślinność
chronioną w obrębie starorzecza,

Oddziaływanie stałe
związane z poprawą walorów
krajobrazowych obiektu
cennego pod względem
historycznym,

Oddziaływanie długoterminowe

Oddziaływanie stałe

Użeglownienie rzeki Wisły

II.4.2.

III.4.1.

Rozwój działań służących
otwieraniu Puław na Wisłę
wraz z jej użeglownieniem
Zagospodarowanie
turystyczne Łachy Wiślanej
Przygotowanie terenów
pod budownictwo
mieszkaniowe

Bezpośrednie – prace
odmulające Łachę,
Pośrednie – uregulowanie
stosunków wodnych w Łasze
i ich pozytywny wpływ na
Kępę
Bezpośrednie – zajęcie terenu
i jego przekształcenie

Sposoby unikania i
minimalizowania
negatywnych
oddziaływań.
Uwagi dodatkowe.
zagospodarowania
ścieków
drogowych przez co zmniejszy się
zagrożenie zanieczyszczenia gleb
i wód.
Oddziaływanie instalacji
termicznego przekształcania
odpadów uzależnione jest od
przyjętej technologii oraz systemu
oczyszczania spalin, gdyż jej
lokalizacja możliwa jest w ramach
ZUOK
Projekt należy przeanalizować
pod kątem jego wpływu na całym
odcinku tj. od Janowca do
Gołębia
wraz
z
innymi
inwestycjami projektowanymi na
tym odcinku, głównie remontami
wałów przeciwpowodziowych i
odbudową ostróg
Istotny jest wybór właściwej
metody odmulania Łachy (przy
użyciu pogłębiarek czy sprzętu
lądowego po obniżeniu poziomu
wody) oraz sposobu postępowania
z wydobytym osadem
Działanie nie wpłynie znacząco
negatywnie na środowisko.
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V.2.2. Charakterystyka oddziaływań działań inwestycyjnych zamieszczonych w
Strategii
Część zadań umieszonych w Strategii może potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia
rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych
uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o
oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.) określa rodzaje
przedsięwzięć, które mogą wymagać sporządzenia w/w raportu. Spośród zamierzeń
zawartych w Strategii tylko nieliczna grupa może wymagać sporządzenia raportu
oddziaływania na środowisko. Zaliczyć do nich można:
• instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne przy
zastosowaniu procesów termicznych lub chemicznych, w tym instalacje do krakingu
odpadów, z wyłączeniem instalacji spalających odpady będące biomasą w rozumieniu
przepisów o standardach emisyjnych z instalacji (§ 2 ust. 1 pkt. 46), wymagające
sporządzenia raportu,
• instalacje związane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów, inne niż
wymienione w § 2 ust. 1 pkt. 41-47, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu
rolniczego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo
energetyczne o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 0,5 MW lub
wytwarzających ekwiwalentną ilość biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych
celów niż produkcja energii elektrycznej, a także miejsca retencji powierzchniowej
odpadów oraz rekultywacja składowisk odpadów (§ 3 ust. 1, pkt. 80), dla których
sporządzenie raportu może być wymagane,
•

zabudowa przemysłowa lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o
powierzchni zabudowy nie mniejszej niż:
a) 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody,
b) 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a,

•

zabudowa mieszkaniowa wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą:
a) objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo
miejscowego planu odbudowy, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż:
o 2 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody,
o 4 ha na obszarach innych niż wymienione tiret pierwsze,
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b) nieobjęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo
miejscowego planu odbudowy, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż:
o 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody,
o 2 ha na obszarach innych niż wymienione w tiret pierwsze,
•

drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne
niż wymienione w § 2 ust.1 pkt. 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o
nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych,
służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami
objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust.1 pkt 1-5, 8 i 9
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

•

budowle

przeciwpowodziowe,

z

wyłączeniem

przebudowy

wałów

przeciwpowodziowych polegającej na doszczelnieniu korpusów wałów, w celu
ograniczenia możliwości ich rozmycia i przerwania w czasie przechodzenia wód
powodziowych, a także regulacja wód lub ich kanalizacja rozumiana jako
zagospodarowanie wód umożliwiające ich wykorzystanie do celów żeglugowych,
•

sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z
wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową oraz przyłączy do budynków.
Szczegółowymi uwarunkowaniami, związanymi z kwalifikowaniem przedsięwzięcia

mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionego w § 3, do sporządzenia
raportu o oddziaływaniu na środowisko są m.in.:
- usytuowanie przedsięwzięcia – ze zwróceniem uwagi na możliwe zagrożenie
środowiska – zwłaszcza przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolność samooczyszczania się
środowiska i odnawianie się zasobów naturalnych, walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz
uwarunkowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające
m.in.:
a) obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,
b) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne
zbiorników wód śródlądowych,
c) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków
roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w
tym obszary Natura 2000 wyznaczone w trybie ustawy z dnia 18 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz.880),
d) obszary

o

krajobrazie

mającym

znaczenie

historyczne,

kulturowe

lub

archeologiczne
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V.2.2. Potencjalne oddziaływania negatywne
Generalnie najistotniejsze potencjalne sytuacje konfliktowe związane są z trwałymi
przekształceniami terenu na cele budowlane, komunikacyjne i turystyczno-rekreacyjne.
Zazwyczaj inwestycje tego typu mają trwały i nieodwracalny charakter a ich wpływ ujawnia
się z jednej strony natychmiastowo (w fazie budowy – zmiany użytkowania i funkcji terenu,
krajobrazu), z drugiej zaś w sposób długotrwały (funkcjonowanie – zmiany struktury
ekologicznej). W tym kontekście szczególną uwagę należy zwrócić na inwestycje realizowane
na terenach istniejących obszarów Natura 2000. Odpowiednie planowanie, projektowanie
techniczne oraz realizacja zadań budowlanych może wyeliminować znaczące negatywne
skutki. Należy podkreślić, że charakter oddziaływań negatywnych jest ściśle związany z
wielkością zadania inwestycyjnego (powierzchnia zajmowanego terenu), jego parametrami
(inwestycja punktowa lub liniowa, zapotrzebowanie na energię, wodę i surowce; wielkość
emisji substancji i energii) oraz lokalizacją. Z tych względów dla projektów inwestycyjnych
mogących znacząco negatywnie wpływać na obszary cenne i wrażliwe ekologicznie należy
formalnie rozważyć konieczność przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny
oddziaływania na środowisko.

V.2.3. Charakterystyka działań, których realizacja może powodować negatywne
oddziaływania na środowisko
Cel pośredni II.4. Rozwój turystyki i rekreacji
Zadanie II.4.2 Rozwój działań służących otwieraniu Puław na Wisłę wraz z jej
użeglownieniem
Działanie
Zagospodarowanie turystyczne Łachy Wiślanej
Cel pośredni I.4. Ochrona dziedzictwa kulturowego
Zadanie I.4.1. Wsparcie rewaloryzacji zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego i
udostępniania go na potrzeby ruchu turystycznego i mieszkańców Puław
(Opracowano na podstawie „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Puławy” i
prognozy oddziaływania na środowisko (Furtak, 2009).
Osada pałacowo-parkowa ks. Czartoryskich, w tym Łacha Wiślana, ma ogromną
wartość historyczną oraz kulturową. Posiada także duże znaczenie dla rozwoju turystycznego
miasta i regionu. Ogród puławski stanowi integralną część krajobrazu nadwiślańskiego,
tworząc z nim kompozycyjną całość. Ogród księżnej Izabeli Czartoryskiej w Puławach
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przeszedł do historii ogrodowej, jako jeden z najsłynniejszych polskich ogrodów
krajobrazowych.
Projekt składa się z następujących zadań:
• rewaloryzacja zabytkowego parku obejmująca zieleń wraz z elementami małej
architektury ogrodowej oraz alejkami i oświetleniem,
• restauracja, konserwacja i modernizacja budowli i budynków w obrębie zespołu
pałacowo-ogrodowego
• rewitalizacja Łachy Wiślanej z połączeniem jej śródlądowym szlakiem żeglownym.
Celem zadania jest m.in. utworzenie na obszarze Łachy Wiślanej terenu rekreacyjnowypoczynkowego,

miejsca

stanowiącego

turystyczną

atrakcję

przyrodniczo-

kulturowo-krajobrazową.
Obszar Łachy Wiślanej stanowi integralną część osady pałacowo-parkowej wraz z
kanałem dopływowym do Wisły. Obszar ten jest objęty ochroną konserwatorską i wpisany do
rejestru zabytków. Projekt przewiduje m.in.: odmulenie Łachy Wiślanej wraz ze
wzmocnieniem i ukształtowaniem jej brzegów, wykonanie śluzy, przebudowę kanału
dopływowego, przebudowę mostów, zagospodarowanie terenów zielonych wraz z
nasadzeniami oraz wykonanie dróg wewnętrznych. Projekt ma na celu stworzenie kompleksu
rekreacyjno-wypoczynkowego poprzez rewaloryzację zabytkowego zespołu pałacowoparkowego i śródlądowego szlaku żeglownego.
Koncepcja rewaloryzacji zespołu pałacowo-ogrodowego z okresu działalności księżnej
Izabeli Czartoryskiej jest zawarta w pracy „Ogród księżnej Izabeli Czartoryskiej w Puławach”
M. Lisowska, R. Stachańczyk, 2006.
Początki ogrodów puławskich związane są z powstaniem w latach 1671-1677
rezydencji Stanisława Herakliusza Lubomirskiego. Prace restauracyjne i związane z
rozbudowa rezydencji przez Izabelę Czartoryską były prowadzone w latach 1782-1831. W
okresie tym Izabela Czartoryska zaangażowała się w urządzanie Kępy, łączącej się z ogrodem
rezydencji przez drewniany most łukowy, przerzucony przez Łachę. Most ten wzniesiono
około 1800 roku niedaleko wejścia do grot. Drugi most przez Łachę znajdowała się w pobliżu
pałacyku Marynki. Z kolei Kępa stała się dla księżnej alternatywą dla zbyt tłocznego i
hałaśliwego otoczenia pałacu. Na początku XIX wieku była wielkim salonem pod gołym
niebem, gdzie goście księżnej mogli zetknąć się z natura i ludem. Była tu również huśtawka,
kręgielnia i karuzela. Urządzono na niej wzorowa wioskę i holendernię. Kępa powiązana była
widokowo zarówno z ogrodem rezydencji, jak i otaczającym krajobrazem, m.in. cmentarzem
włostowickim. Kępa była symbolem nieskażonej natury, nowej Arkadii uosabiającej
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wiejskość, szczęście, niewinność. Na Kępie panował arkadyjski nastrój zielonych łąk,
malowniczych drzew, domków szwajcarskich, karuzel i kamieni z inskrypcjami.
Odebranie w roku 1832 rezydencji Czartoryskim i przejęcie jej na cele placówki
edukacyjnej zapoczątkowało blisko stuletni okres stopniowej degradacji kompozycji,
powiązany z dewastacją niektórych jej elementów.
W 1924 roku Łacha była silnie zwężona i zamulona. Nie istniał już most łukowy przez
Łachę na Kępę. Według Golińskiego (1934?) ówcześnie Łachę (lata dwudzieste XX w), przy
normalnym stanie Wisły, zasilały źródła spod Włostowic. Podobno za czasów Czartoryskich,
czy nawet Sieniawskich, wybrukowano dno całej łachy i czyszczono ja starannie. Za czasów
Czartoryskich wypływano łodziami z łachy na Wisłę. Na wodzie odbywały się festyny,
urządzano flotyllę i zdobywano brzegi.
Według koncepcji rewaloryzacji działania podjęte na Kępie i na Łasze będą polegały na:
Kępa: Podstawowym postulatem projektu jest jej integracja z pozostałą częścią
założenia. Przewidywane działania to pielęgnacja istniejącego naturalnego układu roślinnego
i udostępnienie terenu dla turystów, co z kolei umożliwi oglądanie budowli ogrodowych z
historycznych ekspozycji, z projektowanej wzdłuż brzegu trasy rowerowej
Łacha: Planuje się scalenie kompozycji z pozostałą częścią historycznego założenia.
Przewidziane działania to pielęgnacja istniejącego naturalnego układu wodnego i roślinnego,
w raz z udrożnieniem przepływu wody w obrębie zbiornika (przez likwidacje współczesnych
zniekształceń). Ważnym postulatem jest ponadto rekonstrukcja historycznego powiązania
komunikacyjnego pomiędzy brzegami – drewnianego mostu łukowego, znanego z przekazów
ikonograficznych. Do realizacji założonych zamierzeń znaczenie mają nie tylko właściwe
działania w granicach terenu opracowania, lecz także jak najlepsze zachowanie terenów
otaczających i zapobieżenie ich degradacji. Wartości historyczne ogrodu chronione są
prawnie, wpisem do rejestru zabytków. Ponadto strefa ochrony konserwatorskiej obejmuje
stosunkowo rozległy obszar, wykraczający poza obszar właściwego ogrodu. Dla
zabezpieczenia

wartości

obiektu

konieczne

jest

jednak

kontrolowanie

zmian

w

zagospodarowaniu najbliższego otoczenia ogrodu od strony południowo-wschodniej, tj.
przekształconego fragmentu ogrodu Marynek, który będzie w przyszłości podlegał procesom
inwestycyjnym. Ponadto z pewnością ważne jest kontrolowanie procesów inwestycyjnych na
terenach znajdujących się w polu widokowym ogrodu, na Kępie po południowo-wschodniej
stronie granicy ochrony konserwatorskiej.
Pod koniec lat dziewięćdziesiątych XX wieku było planowane zadanie inwestycyjne
„Renowacja Łachy Wiślanej w Puławach”. Elementem dokumentacji formalno-prawnej było
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wykonanie „Oceny oddziaływania na środowisko programowanej renowacji Łachy Wiślanej
w Puławach” w styczniu 1997 r. Celem wykonania „Oceny.. było zidentyfikowanie wpływu
planowanego odmulenia i renowacji Łachy Wiślanej w Puławach na stan środowiska oraz
przedstawienie zaleceń, do uwzględnienia w projekcie budowlanym, zmierzających do
likwidacji, lub istotnego ograniczenia negatywnych dla zdrowia ludzi i środowiska zjawisk
przy realizacji prac”. W ocenie szczególną uwagę zwrócono na gospodarkę wodno-ściekową i
walory przyrodnicze, w tym:
• wpływ planowanych robót na wody powierzchniowe i podziemne,
• wpływ technologii robót pogłębiających koryto Łachy i zagospodarowania osadów,
• wpływ planowanych robót na rezerwat przyrody „Łęg na Kępie”,
• wpływ oczyszczalni wód deszczowych na Łachę, w warunkach normalnej eksploatacji
i w warunkach ekstremalnych obciążeń, zarówno w zakresie jakości wód, jak i ich
ilości oraz poziomów piętrzeń.
Według „Oceny…” na jakość wód w Łasze po odmuleniu będzie wpływać czas
przetrzymywania wód w oczyszczalni wód deszczowych oraz cały ekosystem tego zbiornika
oraz roślinność terenów przyległych. W okresie budowy zaznaczy się niekorzystny wpływ na
rośliny chronione, głównie grążel żółty, które w części będą wymagały przesadzenia. Osady
denne (muł, szlam) Łachy Wiślanej ze względu na swój skład mechaniczny, zawartość
próchnicy, odczyn, zawartość składników przyswajalnych i kationów wymiennych, a także
mikroelementów są utworami nieodbiegającymi od zdecydowanej większości utworów
glebowych Polski. W sporządzonej ówcześnie dokumentacji do projektu przyjęto, że namuły
po wydobyciu składowane będą bardzo krótko, by odsączyć je z wody. Następne zostaną
wywiezione w postaci gleby lub sprasowanych brykietów. Skuteczność wykorzystania takiej
formy namułów oceniono jako poprawną, o ile tylko wywóz lub prasowanie będą sprawne.
Po analizie opracowań projektowych dotyczących Łachy Wiślanej, zrealizowanych robót
przygotowawczych przed jej odmuleniem (prowadzonych przez IUNG), wykonanej
inwestycji (oczyszczalnia wód opadowych) integralnie związanej z łachą, zaprezentowano
uwagi i spostrzeżenia, które winny być uwzględnione w toku wznawianych prac.
Aktualizowany bądź opracowany nowy projekt techniczny – Rewitalizacji Łachy
Wiślanej winien uwzględnić prace przygotowawcze już wykonane, tj.: usunięcie powalonych
drzew, rozbiórka grodzy, wykonanie odcinka

drogi technologicznej, a także wyniki

zleconych badań geofizycznych i archeologicznych oraz aktualne informacje o wielkościach i
jakości zrzutu wody z oczyszczalni wód opadowych .
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Uznano za zasadne, by opracowanie projektowe uwzględniało zastosowanie wariantowej
technologii wydobycia osadów, tj.:
• przy użyciu pogłębiarek na przykład wg. dotychczasowego opracowania
• przy użyciu sprzętu lądowego, po uprzednim obniżeniu zwierciadła wody na Łasze.
Należy pamiętać, że jeśli nie wykona się odmulenia, to zbiornik zarośnie na skutek
eutrofizacji, zmieni się skład roślin (już obserwowany), wypłyci się, co wiąże się z
przyduchami i utratą ryb i innych związanych z nimi organizmów (informacja Izabeli
Giedrojć UM Puławy, Zakład Zieleni Miejskiej)

Wpływ na rezerwat „ Łęg na Kępie”.
Rezerwat utworzono w celu ochrony pozostałości lasu łęgowego w dolinie Wisły (fot.1).
Zajmuje powierzchnię 4,71 ha. Teren rezerwatu oddzielony jest od Wisły obwałowaniem, co
powoduje przekształcenie fitocenoz łęgowych w grądowe, a brak otuliny ułatwia wnikanie
gatunków synantropijnych. Łęg stanowi enklawę pośród użytków rolnych. Przebiegający od
strony Wisły wał przeciwpowodziowy nie pozwala na regularne zalewanie obszaru rezerwatu.
Rezerwat od chwili formalnego ustanowienia (1963 r.) nie był poddany zabiegom
pielęgnacyjnym.

Ryc.3. Położenie rezerwatu „Łęg na Kępie”

W wyniku projektowanych prac na łasze rezerwat „Łęg na Kępie” uzyska szansę na poprawę
warunków wodno-gruntowych, na drodze ograniczonego podsiąku. Przy maksymalnym
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planowanym napełnieniu starorzecza wodą poziom wód gruntowych na terenie rezerwatu
będzie występował na głębokości 2 m p.p.t. Głębokość zalegania zwierciadła wody w rejonie
rezerwatu zależy nie tylko od poziomu wody w starorzeczu, ale również od ilości opadów
atmosferycznych oraz poziomu wody w Wiśle.

Cel pośredni II.4. Rozwój turystyki i rekreacji
Zadanie II.4.2 Rozwój działań służących otwieraniu Puław na Wisłę wraz z jej
użeglownieniem
Działanie: Użeglownienie rzeki Wisły
Przedsięwzięcie to obejmuje udrożnienie koryta rzeki na odcinku od Janowca do Gołębia
wraz z robotami towarzyszącymi. W ramach tego zadania wykonane zostaną m.in. prace
remontowe istniejących budowli wodnych oraz pochylni statków wraz z zagospodarowaniem
nabrzeża. Realizacja opierać się będzie na wykorzystaniu walorów przyrodniczych i
krajobrazowo-kulturowych dla rozwoju żeglugi obsługującej ruch turystyczny, a także
niwelowaniu zagrożeń powodziowych. W Strategii założono, że zadanie to będzie
współfinansowane ze środków europejskich w ramach zaproponowanego przedsięwzięcia
priorytetowego dla realizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
(z perspektywą do 2030 r.). (Załącznik do uchwały Nr CCLI/5270/2014 Zarządu
Województwa Lubelskiego z dnia 17 czerwca 2014 r.). Zadanie jest uwzględnione w Strategii
rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy na lata 2014 – 2020 jako
Poprawa żeglowności Wisły.
W „Prognozie oddziaływania Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy na lata
2014-2020” (2014) dokonano analizy oddziaływania na odcinek Wisły od Janowca do
Gołębia i stwierdzono, że „zadanie Poprawa żeglowności Wisły i potencjalne inwestycje
mogą wpływać na następujące obszary chronione: Przełom Wisły w Małopolsce PLH060045,
Dolina Środkowej Wisły PLB140004, Kazimierski Park Krajobrazowy. Wszelki inwestycje
zlokalizowane bezpośrednio w rzece oraz na jej terasach zalewowych mogą mieć negatywny
wpływ na ekosystem rzeczny oraz stan jakości wód. Jednak ze względu na brak
sprecyzowanego zakresu prac jak i ich lokalizacji trudno ocenić stopień ich oddziaływania”.
W tabelach 11, 12 i 13 dokonano oceny wpływu tego przedsięwzięcia w granicach miasta
Puławy na obszary chronione oraz siedliska i gatunki chronione (rozdz. 5.2.4). Do głównych
zagrożeń według SFD dla obszaru Natura 2000 „Przełom Wisły w Małopolsce” należą:
• wydobywanie piasku,
• usuwanie osadów,
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• modyfikowanie prądów rzecznych
Prace wykonywane w ramach przedsięwzięcia mogą zwiększać skalę tych zagrożeń. Jednak
należy pamiętać, że w obrębie koryta Wisły ciągle trwają praca refulacyje, których zakres jest
uwarunkowany ilością środków finansowych przeznaczonych na nie. W 2011 roku na terenie
woj. lubelskiego pobrano z dna 300 tys. m3 piasku i ułożono go na brzegu. Także
wykonywane są prace (2014 r.) związane z regulacją koryta rzeki w gminie Puławy. Od tzw.
tamy wojskowej w Wólce Gołębskiej do kanałów spustowych Zakładów Azotowych, na kilku
kilometrach rzeki są remontowane budowle regulacyjne spływ wody. Dodatkowo, część tych
budowli, czyli kamiennych tam ze względu na to że zostały przez lata zniszczone przez
wezbrane wody rzeki, będzie musiała być odbudowana od nowa.
Zadanie Użeglownienie rzeki Wisły może wpływać negatywnie na następujące siedliska
chronione:
• 3150 starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z
Nympheion, Potamion,
• 3270 zalewane muliste brzegi rzek,
• 6430

ziołorośla

górskie

(Adenostylion

alliariae)

i

ziołorośla

nadrzeczne

(Convolvuletalia sepium). Nitrofilne, okrajkowe zbiorowiska ziół i pnączy wzdłuż
cieków wodnych na niżu (klasa Galio-Urticenea),
• 6510 niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion
elatioris),
• 91EO łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albae, Populetum
albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe)
W wyniku prowadzonych prac może dojść do okresowego zmniejszenia obszaru tych siedlisk.
Nie prognozuje się wystąpienia znaczących oddziaływań na obszar Natura 2000.

Spełnienie

celów

środowiskowych

dla

jednolitych

wód

podziemnych

i

powierzchniowych przeprowadzono w dwóch etapach. W pierwszym dokonano identyfikacji
celu ochrony wód, a w drugi dokonano identyfikacji oddziaływań na te cele.

Identyfikacja celu ochrony wód w rozumieniu art.4 ust.7 RDW.
Jaki jest cel ochrony wód zidentyfikowany dla danej części wód?
Zgodnie z art.38f ust.1 ustawy Prawo wodne „celem środowiskowym dla obszarów
chronionych, o których mowa w art. 113 ust. 4, jest osiągnięcie norm i celów wynikających z
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przepisów szczególnych na podstawie których te obszary zostały utworzone, o ile nie
zawierają one w tym zakresie odmiennych postanowień.

II. Identyfikacja oddziaływań na cele ochrony wód.
Czy realizacja celu ochrony wód jest zagrożona w wyniku zmian w charakterystyce fizycznej
związanych z realizacja przedsięwzięcia?
Nie nastąpią zmiany w charakterystyce fizycznej JCWP o kodzie RW2000212399. W obrębie
JCWP nie przewiduje się budowy zbiorników retencyjnych, przegrodzeń rzeki oraz innych
działań, które by zmieniły jej charakterystykę fizyczną, nie spowodują także zmian stosunków
wodnych na jej terenie. Ze względu na duży obszar JCWP (Wisła od Kamiennej do Wieprza)
działanie to nie będzie wpływać na osiągnięcie dobrego stanu wód lub nie będzie pogarszać
stanu wód.

Cel pośredni I.2. Poprawa dostępności komunikacyjnej
I.2.1. Ukończenie budowy północnej obwodnicy Miasta w ciągu drogi ekspresowej S12
Inwestycja realizowana będzie przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.
Pozwoli ona na znaczące odciążenie ruchu od strony wjazdu od Końskowoli, jednocześnie
nastąpi dogodny dojazd do strefy przemysłowej zlokalizowanej w północnej części Puław,
dzięki czemu ciężki ruch docelowy i tranzytowy zostanie przesunięty ze stref mieszkalno –
usługowych. Dla inwestycji wykonano raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia
„Budowa obwodnicy m.Puławy (II etap) w ciągu drogi ekspresowej S12” (Lublin, 2008), w
którym przeanalizowano dwa warianty przebiegu obwodnicy.
Realizacja przedsięwzięcia wiąże się z negatywnymi oddziaływaniami na faunę (obszar
żerowiska nietoperzy), siedliska roślinne oraz wody podziemne. Inwestycja bezpośrednio
koliduje z obszarem Natura 2000, w którym występują gatunki nietoperzy z załącznika II
Dyrektywy Siedliskowej. Oceniono, że jej oddziaływanie wynosi 2 w trzy stopniowej skali.
Negatywne oddziaływania mogą wystąpić na obszarze Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych nr 222 Dolina środkowej Wisły ze wglądu na dużą wrażliwość na
zanieczyszczenie (posiadają słabą izolację).
Według „Prognozy oddziaływania na środowisko skutków realizacji Programu Budowy Dróg
Krajowych na lata 2011-2015” (GDDKiA, 2011) dla obwodnicy została wydana decyzja o
środowiskowych uwarunkowaniach.
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Cel pośredni I.3.2. Rozwój zintegrowanego systemu gospodarki odpadami
Zadanie: Przejście do termicznego unieszkodliwiania odpadów w ramach ZUOK Puławy
W ramach Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Puławy planowane jest przejście do
termicznego przekształcania odpadów komunalnych (ZPTOK). Obecnie dostępnych jest kilka
technologii spalania:
• plazmowe,
• pirolizy i zagazowania,
• spalania w złożu fluidalnym,
• spalania w piecu rusztowym,
• spalania w piecu obrotowym.
Ze względu na wpływ na środowisko najbardziej przyjazna jest technologia spalania w piecu
rusztowym, gdyż jest to technologia sprawdzona, szczególnie w systemie oczyszczania spalin.
Wszystkie technologie spalania wymagają oczyszczania spalin. Wielostopniowe systemy
oczyszczania spalin, które są wykorzystywane w nowoczesnych zakładach termicznego
przekształcania odpadów komunalnych pozwalają na usunięcie ze strumienia spalin
większości zanieczyszczeń. Skuteczność oczyszczania wynosi od 95 do 99%.
W skład instalacji oczyszczania spalin w nowoczesnych zakładach wchodzą:
• systemy redukcji kwaśnych zanieczyszczeń,
• systemy odpylania spalin,
• systemy redukcji metali ciężkich oraz dioksyn i furanów,
• systemy usuwania tlenków azotu.
Możliwe są warianty alternatywne jeżeli chodzi o wybór technologii, ograniczone są zaś jeśli
chodzi o lokalizację, gdyż przewiduje się ją w ramach ZUOK Puławy.
Planowana inwestycja ze względu na jest wstępną fazę realizacji (sporządzanie studium
wykonalności) nie jest wpisana do PGO dla woj. lubelskiego 2017, jako zadanie w zakresie
rozbudowy, modernizacji i budowy zakładów zagospodarowania odpadów w Regionie
Puławy. Działanie należy umieścić w aktualizowanym Planie Gospodarki Odpadami dla woj.
lubelskiego.

V.2.4. Oddziaływanie na obszary chronione, w tym Natura 2000
W tabeli 10 dokonano wstępnej analizy oddziaływania planowanych zadań na obszary
chronione znajdujące się na terenie miasta.
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Tab.10. Potencjalne oddziaływania na obszary chronione położone na terenie Puław
Projektowane działania i

Obszar chroniony

potencjalne oddziaływania

Rezerwat „Łęg na Kępie”

II.4.2. Rozwój działań służących otwieraniu
Puław na Wisłę wraz z jej użeglownieniem
Zagospodarowanie turystyczne Łachy Wiślanej

Natura 2000 „Puławy”

I.2.1. Ukończenie budowy północnej obwodnicy
Miasta w ciągu drogi ekspresowej S12
Inwestycja realizowana przez GDDKiA.
Zakończenie prac przewidziane na koniec 2018 r.

Natura 2000 „Przełom Wisły w Małopolsce”

II.4.2. Rozwój działań służących otwieraniu
Puław na Wisłę wraz z jej użeglownieniem
Użeglownienie rzeki Wisły

Natura 2000 „Płaskowyż Nałęczowski”

Brak zadań i brak oddziaływań

Kazimierski Park Krajobrazowy

II.4.2. Rozwój działań służących otwieraniu
Puław na Wisłę wraz z jej użeglownieniem
Użeglownienie rzeki Wisły

W tabeli 11 przeanalizowano wpływ celów i zadań Strategii na obszar Natura 2000 „Przełom
Wisły w Małopolsce”

Tab. 11. Wpływ celów i zadań Strategii na obszar Natura 2000 „Przełom Wisły w
Małopolsce”
Zagrożenia i presje
A01 Uprawa
A10.01 Usuwanie żywopłotów i
zagajników lub roślinności
karłowatej
C01.01 Wydobywanie piasku i
żwiru
D01.01 Ścieżki, szlaki piesze,
szlaki rowerowe

D01.02 Drogi, autostrady

Wpływ celów i zadań Strategii na obszar chroniony
Brak zadań umieszczonych w Strategii powodujących podobne
oddziaływania
Brak zadań umieszczonych w Strategii powodujących podobne
oddziaływania
W Strategii umieszono zadanie związane z udrażnianiem koryta Wisły i
pracami refulacyjnymi o trudnym do określenia zakresie. Możliwy
negatywny wpływ na siedliska.
Na terenie miasta znajduje się około 3,5 km2 obszaru Natura 2000
Przełom Wisły w Małopolsce w całości położony w dolinie Wisły i w
jego obrębie nie lokalizuje się ścieżek, szlaków pieszych i szlaków
rowerowych. Brak zadań umieszczonych w Strategii powodujących
podobne oddziaływania.
Na terenie miasta znajduje się około 3,5 km2 obszaru Natura 2000
Przełom Wisły w Małopolsce w całości położony w dolinie Wisły i w
jego obrębie nie lokalizuje się dróg. Brak zadań umieszczonych w
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D06 Inne formy transportu i
komunikacji
E01.03 Zabudowa rozproszona
E03.01 Pozbywanie się odpadów z
gospodarstw domowych / obiektów
rekreacyjnych
F02.03 Wędkarstwo
F03.02 Pozyskiwanie / Usuwanie
zwierząt (lądowych)
G02 Infrastruktura sportowa i
rekreacyjna
G05.01 Wydeptywanie, nadmierne
użytkowanie
J02.02 Usuwanie osadów (mułu…)

J02.03 Regulowanie (prostowanie
koryt rzecznych) i zmiana
przebiegu koryt rzecznych

J02.05.02 Modyfikowanie prądów
rzecznych

J02.10 Gospodarka roślinnością
wodną i przybrzeżną na potrzeby
odwodnienia

Strategii powodujących podobne oddziaływania.
Brak zadań umieszczonych w Strategii powodujących podobne
oddziaływania
Brak zadań umieszczonych w Strategii powodujących podobne
oddziaływania
Brak zadań umieszczonych w Strategii powodujących podobne
oddziaływania
Brak zadań umieszczonych w Strategii powodujących podobne
oddziaływania
Brak zadań umieszczonych w Strategii powodujących podobne
oddziaływania
Brak zadań umieszczonych w Strategii powodujących podobne
oddziaływania
Brak zadań umieszczonych w Strategii powodujących podobne
oddziaływania
W Strategii umieszono zadanie z poprawą żeglowności rzeki Wisły. Przy
pracach refulacyjnych osady nie są usuwane z koryta rzeki tylko
przemieszczane w jego obrębie. Nie można wykluczyć negatywnego
wpływu na siedliska.
W Strategii umieszono zadanie z poprawą żeglowności rzeki Wisły. W
ramach tego zadania wykonane zostaną m.in. prace remontowe
istniejących budowli wodnych oraz pochylni statków wraz z
zagospodarowaniem nabrzeża. Roboty budowlane polegające na
regulowaniu koryta będą prowadzone w bardzo ograniczonym zakresie,
jednak nie można wykluczyć negatywnego wpływu na siedliska.
W Strategii umieszono zadanie z poprawą żeglowności rzeki Wisły. W
ramach tego zadania wykonane zostaną m.in. prace remontowe
istniejących budowli wodnych oraz pochylni statków wraz z
zagospodarowaniem nabrzeża. Roboty budowlane polegające na
modyfikowaniu prądów rzecznych będą prowadzone w bardzo
ograniczonym zakresie, jednak nie można wykluczyć negatywnego
wpływu na siedliska.
Brak zadań umieszczonych w Strategii powodujących podobne
oddziaływania

Do oddziaływań pozytywnych mających wpływ na w/w obszar zaliczono:
• leśnictwo,
• powódź,
• koszenie trawy,
• uprawę,
• ścieżki, szlaki piesze i ścieżki rowerowe,
• pozyskiwanie / usuwanie zwierząt (lądowych
W tabeli 12 przeanalizowano wpływ celów i zadań Strategii na obszar Natura 2000 „Puławy”
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Tab. 12. Wpływ celów i zadań Strategii na obszar Natura 2000 „Puławy”
Zagrożenia i presje

Wpływ celów i zadań Strategii na obszar chroniony

E01 Tereny zurbanizowane, tereny
zamieszkane

W Strategii zawarto szereg celów i zadań związanych z przygotowaniem
terenów pod budownictwo mieszkaniowe. Kryjówkami godowymi
nietoperzy są strychy, poddasza. Budynki betonowe nie sprzyjają
bytowaniu nietoperzy. Realizacja zabudowy mieszkalnej ma raczej
niewielki wpływ na ich populację.

Do oddziaływań pozytywnych mających wpływ na w/w obszar zaliczono:
• zabudowa rozproszona,
• tereny zurbanizowane, tereny zamieszkane
Zgodnie z rozporządzeniem Nr 4 Wojewody Lubelskiego z dnia 23 lutego 2005 roku w
sprawie Kazimierskiego Parku Krajobrazowego zakazuje się:
1. realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w
rozumieniu art.51 ustawy z dnia 27kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.
U. Nr 62, poz. 627, z pózn. zm.);
2. zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenie ich nor i lęgowisk, innych
schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry z wyjątkiem amatorskiego
połowu ryb oraz wykonywania czynności w ramach racjonalnej gospodarki rolnej,
leśnej, rybackiej i łowieckiej;
3. likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych,
jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia
bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania,
remontów lub naprawy urządzeń wodnych;
4. pozyskiwania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym
kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;
5. wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem
prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowych lub
przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem
urządzeń wodnych;
6. dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona
przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz
racjonalna gospodarka wodna lub rybacka;
7. budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii
brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych
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oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub
rybackiej
8. likwidowanie naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodnobłotnych;
9. wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów ornych;
10. prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metoda bezściółkową.

W Strategii nie planuje się działań, których realizacja obejmowałaby działania zakazane w
wyżej wymienionym rozporządzeniu.
Nie rozpatrywano wpływu celów i zadań na obszar Natura 2000 Płaskowyż Nałęczowski ze
względu na brak lokalizacji przedsięwzięć w jego obrębie.

Wpływ Strategii na siedliska i gatunki chronione na obszarach Natura 2000
W tabelach 13 i 14 przeanalizowano wpływ celów i zadań Strategii na siedliska i gatunki
chronione.

Tab.13. Wpływ celów i zadań Strategii na siedliska i gatunki chronione obszaru Natura 2000
Przełom Wisły w Małopolsce
Siedliska i gatunki chronione*
3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne
zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z
Nympheion, Potamion
3270 Zalewane muliste brzegi rzek
6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion
alliariae) i ziołorośla nadrzeczne
(Convolvuletalia sepium). Nitrofilne,
okrajkowe zbiorowiska ziół i pnączy
wzdłuż cieków wodnych na niżu (klasa
Galio-Urticenea).
6510 Niżowe i górskie świeże łąki
użytkowane ekstensywnie
(Arrhenatherion elatioris)

91EO Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe

Wpływ na siedliska i gatunki chronione
Przewidywane w ramach Strategii zadanie Użeglownienie rzeki
Wisły może negatywnie oddziaływać na wymienione siedlisko.
Przewidywane w ramach Strategii zadanie Użeglownienie rzeki
Wisły może negatywnie oddziaływać na wymienione siedlisko.
Przewidywane w ramach Strategii zadanie Użeglownienie rzeki
Wisły może negatywnie oddziaływać na wymienione siedlisko.

Ochrona tych siedlisk polega na:
• zachowaniu różnorodności florystycznej łąk świeżych w wyniku
stosowania dotychczasowych (ekstensywnych) form
gospodarowania,
• odtwarzaniu zniszczonych łąk poprzez powrót do tradycyjnych
metod gospodarowania,
• konserwacji zbiorowisk łąk świeżych polegającej na koszeniu i
umiarkowanym ich nawożeniu.
Zadania planowane w Strategii nie powinny mieć wpływu na
siedlisko.
W sieci Natura 2000 są obecne w większości jej obiektów.
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i jesionowe (Salicetum albae, Populetum
albae, Alnenion glutinoso-incanae,
olsy źródliskowe)

6120 Ciepłolubne śródlądowe murawy
napiaskowe (Koelerion glaucae)

6210 Murawy kserotermiczne (FestucoBrometea)

9170 Grąd środkowoeuropejski i
subkontynentalny (Galio-Carpinetum,
Tilio-Carpinetum)
91IO Ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia
pubescenti-petraeae)
*wymienione w załączniku I

Biotopy omawianej grupy mają wysoką wartość przyrodniczą.
Jako podstawowy element nadrzecznych krajobrazów roślinnych
mają wpływ na retencję wód i funkcjonowanie korytarzy
ekologicznych sieci hydrograficznej. Zadania planowane w
Strategii nie powinny mieć wpływu na siedlisko.
Roślinność ciepłolubnych muraw napiaskowych stabilizowana
jest i w dużej mierze kształtowana w wyniku ekstensywnej
gospodarki pasterskiej. Po zaprzestaniu użytkowania
przekształcają się w drodze sukcesji wtórnej w zarośla, a
następnie w las. Głównym zagrożeniem dla istnienia i
funkcjonowania ciepłolubnych muraw napiaskowych jest
sukcesja wtórna. Zadania planowane w Strategii nie mają wpływ
na siedlisko.
Roślinność muraw stabilizowana jest i w dużej mierze
kształtowana w wyniku ekstensywnej gospodarki łąkarskiej i
pasterskiej. Po zaprzestaniu użytkowania przekształcają się w
drodze sukcesji wtórnej w zarośla, a następnie w las. Głównym
zagrożeniem dla istnienia i funkcjonowania muraw
kserotermicznych jest sukcesja wtórna. Zadania planowane w
Strategii nie mają wpływ na siedlisko.
Zadania planowane w Strategii nie mają wpływ na siedlisko.

Zadania planowane w Strategii nie mają wpływ na siedlisko.

Tab.14. Wpływ celów i zadań Strategii na siedliska i gatunki chronione obszaru Natura 2000
obszaru Natura 2000 Puławy
Gatunki chronione*

Wpływ na siedliska i gatunki chronione

Nocek duży Myotis myotis

Negatywny wpływ budowy II etapu północnej obwodnicy Puław
w ciągu drogi S12. Według Prognozy oddziaływania budowy
dróg krajowych inwestycja bezpośrednio koliduje z obszarami
Natura 2000, w których występują gatunki nietoperzy z
załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. Oceniono, że jej
oddziaływanie wynosi 2 w trzy stopniowej skali.
* gatunki objęte art. 4 dyrektywy 2009I147IWE i gatunki wymienione w załączniku II do dyrektywy
92I43IEWG

V.3. Oddziaływania transgraniczne
Z uwagi na zakres projektowanych zadań inwestycyjnych mających charakter lokalny
jak i przyjętych celów oraz odległość około 150 km od granicy polsko-ukraińskiej wyklucza
się możliwość powstawania oddziaływań o charakterze transgranicznym
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V.4. Oddziaływania skumulowane
Oddziaływania skumulowane to oddziaływania występujące w połączeniu z innymi
oddziaływaniami (w tym związanymi z obecnymi lub planowanymi działaniami stron
trzecich), dotyczącymi tych samych zasobów i/lub przedmiotów oddziaływania, co
projektowane. Oddziaływania skumulowane w przypadku projektu Strategii mogą wystąpić w
ramach realizacji przedsięwzięć:
• użeglownienie rzeki Wisły – wspólnie z działaniami wykonywanymi na terenie innych
gmin na rzece Wiśle od Janowca do Gołębia oraz w połączeniu z innymi
przedsięwzięciami głównie przeciwpowodziowymi w obrębie JCWP,
• funkcjonowanie instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych
(ZTPOK) w sąsiedztwie ZA „Puławy”, planowanego przebiegu północnej obwodnicy
Puław oraz nie ujętej w Strategii budowy elektrowni.

V.5. Rozwiązania alternatywne
Projekt Strategii był przedmiotem licznych dyskusji, które trwały około roku. Duży
poziom ogólności planowania strategicznego i ramy czasowe sprawiają, że na obecnym etapie
istnieją

ograniczone

możliwości

wskazań

rozwiązań

alternatywnych.

Rozwiązania

alternatywne według Bednarskiej i in. (2005) mogą obejmować:
• lokalizację przedsięwzięcia,
• rozwiązania technologiczne lub konstrukcyjne,
• przebieg szlaków (w przypadku inwestycji liniowych),
• różne skale i rozmiary inwestycji,
• harmonogramy lub organizacje prac budowlanych,
• metody budowy,
• sposoby likwidacji przedsięwzięcia,
• alternatywne procesy.
W Strategii trudno będzie o rozwiązania alternatywne w kwestii lokalizacji
poszczególnych zadań. Duże możliwości istnieją w wyborze najlepszego pod względem
oddziaływania na środowisko wariantu technologicznego np. w przypadku instalacji
termicznego przekształcania odpadów czy odmulania Łachy Wiślanej. Rozwiązania o
charakterze wariantowym (alternatywnym) przeprowadzono dla przebiegu obwodnicy
północne Puław.
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V.4 Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację
przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w tym na obszar Natura
2000
Strategia nie zawiera celów i zadań, które stanowiłyby w sposób oczywisty zagrożenie
dla środowiska, a w szczególności obszarów chronionych, w tym Natura 2000. Realizacja
niektórych działań może wiązać się z ingerencją w różne elementy środowiska (np. wody
powierzchniowe i siedliska przy realizacji działań związanych z rewitalizacją Łachy Wiślanej,
wody Wisły i siedliska związane z poprawą żeglowności dla statków turystycznych) nie
powodując konieczności ograniczania jego zakresu.
Strategia nie zwiera żadnych działań lub rozwiązań alternatywnych kompensujących
negatywne oddziaływanie na środowisko zamierzonych celów i zadań, z uwagi na
konkretność zamierzeń inwestycyjnych. Zarówno przyjęte cele jak

i zamierzenia

inwestycyjne nie będą powodować znaczących negatywnych oddziaływań na środowisko,
dlatego tez nie zachodzi potrzeba konieczności kompensacji przyrodniczej skutków tych
zamierzeń. Co więcej, większość planowanych zadań ma zdecydowanie oddziaływania
pozytywne na środowisko przyrodnicze, życie ludzi oraz zachowanie cennych obiektów
dziedzictwa narodowego.
Według ustawy o ochronie przyrody (art.33) zabrania się podejmowania działań
mogących, osobno lub w połączeniu z innymi działaniami, znacząco negatywnie oddziaływać
na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczególności:
a) pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla
których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, lub
b) wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar
Natura 2000, lub
c) pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi
obszarami.

Zasadniczym celem ochrony na obszarach Natura 2000 jest utrzymanie tzw.
korzystnego statusu ochronnego gatunków i siedlisk, dla ochrony których powołano dany
teren. W odniesieniu do siedlisk, korzystny status ochronny (zwany też „właściwym stanem
ochrony” ) oznacza sytuację, w której spełnione są jednocześnie trzy warunki:
naturalny zasięg lub powierzchnia nie zmniejsza się w sposób ciągły,
zachowane są specyficzne struktury i funkcje,
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typowe dla siedliska gatunki mają korzystny status ochronny.

W przypadku gatunków, korzystny status ochronny określa sytuację, gdy:
liczebność lokalnej populacji gatunku nie zmniejsza się w sposób ciągły,
zasięg występowania lokalnej populacji gatunku nie zmniejsza się w sposób ciągły,
istnieje dostatecznie duża powierzchnia siedlisk niezbędnych dla występowania
gatunku.
Integralność obszaru Natura 2000 to spójność czynników strukturalnych i funkcjonalnych
warunkujących zrównoważone trwanie populacji gatunków i siedlisk przyrodniczych, dla
ochrony których zaprojektowano lub wyznaczono obszar Natura 2000. (Ustawa o ochronie
przyrody Dz. U. Nr 92, poz. 880, z późn. zm).
Skuteczna ochrona korzystnego statusu ochronnego siedlisk i gatunków nie jest możliwa bez
zachowania kluczowych struktur i procesów, warunkujących funkcjonowanie lokalnych
ekosystemów. Dla ochrony obszarów Natura 2000 położonych w dolinach dużych nizinnych
rzek, zachowanie integralności miejsca wymaga także utrzymania między innymi:
pierwotnego reżimu przepływów obejmującego w szczególności wiosenne zalewy
nadrzecznych łąk i pastwisk,
zachowania naturalnej, urozmaiconej rzeźby terenu,
utrzymania ekstensywnego wypasu bydła lub ekstensywnego gospodarowania
łąkarskiego na użytkach zielonych,
zachowania naturalnych procesów kształtowania koryta rzecznego.
Warunki te, poza utrzymaniem ekstensywnego wypasu bydła lub ekstensywnego użytkowania
łąk i pastwisk, są spełnione dla odcinka doliny Wisły gdzie będzie realizowane
przedsięwzięcie.

V.5. Wskaźniki realizacji Strategii
Projekt Strategii zawiera propozycję wskaźników monitorowania jej wdrażania.
Ogółem zaproponowano 157 wskaźników, z czego 18 to wskaźniki opisowe Wśród
wskaźników związanych z ochrona środowiska znalazły się następujące:
• połączenia wodociągowe prowadzące do budynków,
• połączenia kanalizacyjne prowadzące do budynków,
• długość sieci wodociągowej,
• długość sieci kanalizacyjnej,
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• odsetek ludności korzystającej z sieci wodociągowej,
• odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej,
• procent odzysku surowców wtórnych (powinno być odpadów komunalnych),
• liczba odnowionych parków,
• liczba nowych parków,
• liczba pomników przyrody,
• powierzchnia obszarów prawnie chronionych.
Brakuje wskaźników odnoszących się do charakterystyki stanu środowiska, tym
bardziej, że w mieście występują przekroczenia wartości dopuszczalnych pyłu zawieszonego
PM10, a stan wód Wisły i Kurówki określany jest jako zły. Należy umieścić wskaźniki:
• stan czystości powietrza atmosferycznego,
• stan wód Wisły i Kurówki.

VI. Wnioski i rekomendacje
1. Strategia Rozwoju Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030r.
uwzględnia aspekty ochrony środowiska oraz ideę zrównoważonego rozwoju. Przyjęte w niej
rozwiązania mają na celu zapobieganie negatywnym przyrodniczo oddziaływaniom na
środowisko, a także zapobiegają powstawaniu konfliktów i zagrożeń. Realizacja Strategii
będzie cechowała się zdecydowaną przewagą oddziaływań pozytywnych nad negatywnymi.
Potencjalne oddziaływania negatywne dotyczą etapu realizacji przedsięwzięć i są skutecznie
kompensowane. W Strategii podjęto szereg działań zawartych w celu pośrednim „Ochrona
środowiska”, do których należą:
• kontynuowania działań na rzecz rozwoju systemu gospodarki wodno-ściekowej
Miasta wraz z integracją gminnych systemów w ramach „Aglomeracji Puławskiej”,
• rozwoju gospodarki niskoemisyjnej,
• edukacji ekologicznej,
• ochrony przyrody i kształtowania krajobraz,
• rozwoju zintegrowanego systemu gospodarowania odpadami (oprócz instalacji do
termicznego przekształcania odpadów),
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a także umieszczone w celu pośrednim „Ochrona dziedzictwa kulturowego” jakim jest
zadanie „Wsparcie rewaloryzacji zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego i udostępnienie
go na potrzeby ruchu turystycznego i mieszkańców Puław”.
2. W projekcie Strategii zawarto kilka działań, które mogą negatywnie wpływać na
środowisko, ale nie będą to oddziaływania znaczące. Do zadań tych należą:
• budowa północnej obwodnicy Puław w ciągu drogi S12,
• użeglownienie rzeki Wisły,
• instalacja do termicznego przekształcania odpadów komunalnych w ramach ZOUK
Puławy.
3. W celu wyeliminowania lub ograniczenia sytuacji konfliktowych oraz ograniczenia
potencjalnych niekorzystnych oddziaływań na środowisko należy planować i projektować
inwestycje zgodnie z wymogami ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju oraz
odpowiednimi wymaganiami ustawowymi. Generalne sugestie i rekomendacje związane z
minimalizowaniem potencjalnych negatywnych skutków realizacji przedsięwzięć zawarto w
tabeli 9.
4. Szczególną uwagę należy zwrócić na sposób realizacji zadań, które nie wymagają
uzyskania specjalnych decyzji administracyjnych.
5. Projekt Strategii jest zgodny z dokumentami strategicznymi na poziomie wojewódzkim i
wpisuje się w realizację koncepcji zrównoważonego rozwoju.
6. Realizacja Strategii nie będzie generowała transgranicznych oddziaływań na środowisko.
7. Proponuje się zmianę brzmienia zadania II.4.2. Rozwój działań służących otwieraniu Puław
na Wisłę wraz z jej użeglownieniem na Rozwój działań służących otwieraniu Puław na Wisłę
wraz z poprawą jej żeglowności.
8. Zadanie polegające na realizacji instalacji termicznego przekształcania odpadów
komunalnych powinno być wpisane do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami.
9. Wskaźniki monitoringu środowiska można rozszerzyć o odnoszące się do jego stanu, np.
klasa czystości powietrza, klasa czystości wód Wisły
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