
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZMIANIA STUDIUM UWARUNKOWAŃ  

I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW  

UZASADNIENIE PRZYJĘTYCH 

ROZWIĄZAŃ   

 

WÓJT GMINY ŁUKÓW 

 

lipiec 2012 r. 

 

 
 



SPIS TREŚCI 

1. PODSTAWA, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA ...................................................................... 5 

2. AKTUALNY STAN PRAWNY DOTYCZĄCY GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ GMINY .................. 5 

2.1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy ........ 5 

2.2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy ...................................... 6 

3. UWARUNKOWANIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ NA TERENIE GMINY ŁUKÓW .... 7 

3.1. Energetyka wiatrowa ............................................................................................... 8 

3.1.1. Podstawowe informacje o elektrowniach i farmach wiatrowych ...................... 8 

3.1.2. Kwalifikacja prawna farm wiatrowych ............................................................ 10 

3.1.3. Uwarunkowania rozwoju energetyki wiatrowej ................................................ 10 

3.2. Energetyka solarna ................................................................................................ 29 

3.2.1. Podstawowe informacje o enrgetyce solarnej ................................................ 29 

3.2.2. Uwarunkowania rozwoju energetyki solarnej ................................................... 29 

3.3. Biogazownie .......................................................................................................... 30 

3.3.1. Podstawowe informacje o biogazowniach ..................................................... 30 

3.3.2. Uwarunkowania lokalizacyjne ......................................................................... 32 

4. WNIOSKI I POSTULATY ZGŁOSZONE NA PODSTAWIE ART. 11 PKT 2 USTAWY Z DNIA 27 

MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM .......................... 36 

4.1. Wykaz wniosków i postulatów zgłoszonych przez instytucje i organy administracji 

państwowej i samorządowej ............................................................................................. 36 

4.2. Wytyczne z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego . 39 

5. REKOMENDACJE DO KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY W 

KONTEKŚCIE ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ ............................................................. 43 

5.1. Obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, 

krajobrazu kulturowego .................................................................................................... 43 

5.2. Obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej .................................................................................................................... 44 



UZASADNIENIE PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ 

5.3. Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ......................... 45 

5.4. Obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu 

lokalnym oraz ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania 

przestrzennego województwa i ustaleniami programów, o których mowa w art. 48 ust. 1 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ................................................ 45 

5.5. Obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych, w tym obszary 

wymagające przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości, a także obszary 

rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2 oraz 

obszary przestrzeni publicznej ........................................................................................... 46 

5.6. Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym 

tereny wyłączone spod zabudowy ................................................................................... 46 

5.7. Kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej ................ 46 

5.8. Obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas 

ziemnych .......................................................................................................................... 47 

5.9. Obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny ....... 47 

5.10. Obszary pomników zagłady i ich strefy ochronne .................................................. 47 

5.11. Obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji ......................... 47 

5.12. Granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych ............................................. 47 

5.13. Kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów ...... 48 

5.14. Obszary potencjalnej lokalizacji urządzeń wytwarzających energię ze źródeł 

odnawialnych o mocy przekraczającej 100 kW i ich strefy ochronne ................................ 48 

5.14.1. Rozwój Energetyki wiatrowej ........................................................................... 49 

5.14.2. Rozwój Energetyki solarnej .............................................................................. 50 

5.14.3. Rozwój Biogazowni ......................................................................................... 51 

5.15. Obszary, dla których gmina zamierza sporządzić zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, w tym obszary wymagające zmiany przeznaczenia 

gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne .................................................... 52 

6. WNIOSKI ZGŁOSZONE NA PODSTAWIE ART. 11 PKT 1 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O 

PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM ...................................................... 52 

6.1. Wykaz zgłoszonych wniosków ................................................................................ 52 

6.2. Analiza zgłoszonych wniosków ............................................................................... 54 



UZASADNIENIE PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ 

7. LITERATURA .................................................................................................................... 81 

8. AKTY PRAWNE DOTYCZĄCYCH PRZEDMIOTU OPRACOWANIA ........................................ 82 

 



UZASADNIENIE PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ 

5 | S t r o n a  

 

1. PODSTAWA, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Podstawą formalną sporządzenia niniejszego opracowania jest Uchwała Nr X/35/11Rady 

Gminy Łuków z dnia 19 kwietnia 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków. Celem 

zmiany Studium, który został określony w powyższej uchwale, jest „zmiana przeznaczenia 

terenów rolnych na tereny produkcyjno-usługowe związane z lokalizacją inwestycji i urządzeń 

pozyskujących energię ze źródeł odnawialnych”. Granice zmiany Studium określone  

w tejże uchwale obejmują cały obszar gminy w jej granicach administracyjnych. 

Podstawą merytoryczną są przepisy art. 9 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),  

wg których ”w celu określenia polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad 

zagospodarowania przestrzennego, rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu  

do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownaia przestrzennego 

gminy”. 

Celem opracowania jest: 

 analiza uwarunkowań możliwości rozwoju energetyki odnawialnej w obszarze gminy, 

 określenie rekomendacji do polityki przestrzennej gminy i zasad zagospodarowania 

przestrzennego w kontekście rozwoju energetyki odnawialnej, 

 analiza zgłoszonych wniosków do zmiany Studium pod kątem możliwości realizacji 

inwestycji z zakresu energetyki odnawialnej, 

 uzasadnienie przyjętych w projekcie zmiany Studium rozwiązań. 

2. AKTUALNY STAN PRAWNY DOTYCZĄCY GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ 

GMINY 

2.1. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO GMINY 

Obowiązujący dokument Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Łuków został przyjęty Uchwałą Nr X/34/11 Rady Gminy Łuków z dnia  

19 kwietnia 2011 r. 

W części Studium dotyczącej uwarunkowań przedstawiono wyniki analizy rozwoju energetyki 

bazującej na źródłach odnawialnych, z której wynika, że: 

 gmina nie posiada potencjału, który umożliwiałby rozwój energetyki w oparciu  

o energię wody i geotermalną, 

 gmina Łuków położona jest w obszarze o korzystnych warunkach dla rozwoju upraw 

roślin energetycznych o małych wymaganiach glebowych, jak np. wierzba 

energetyczna, 

 gmina Łuków położona jest w rejonie o najwyższych sumach rocznego 

promieniowania słonecznego i rocznych zasobach przekraczających 950 kWh/m2, 

 obszar gminy nie należy do najbardziej zasobnych pod względem pozyskiwania 

energii wiatru do celów energetycznych; jednocześnie na terenie gminy (zgodnie  

z Wojewódzkim Programem Rozwoju Alternatywnych Źródeł Energii dla Województwa 

Lubelskiego) znajdują się uprzywilejowane obszary wskazane do lokalizacji siłowni 

wiatrowych, obejmujące tereny położone przy południowo-wschodniej granicy 

miasta Łuków, tj. tereny wsi: Jeziory i Łazy Kolonia Pierwsza. 

Polityka przestrzenna gminy w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej, określona w części 

kierunkowej dokumentu Studium, zakłada jej rozwój w oparciu o: 



UZASADNIENIE PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ 

6 | S t r o n a  

 

 biomasę – poprzez wykorzystanie gruntów najniższych klas i ugorowanych do uprawy 

roślin energetycznych, jak np. wierzba energetyczna, 

 energię słoneczną – poprzez rozwój i propagowanie wykorzystywania energii 

słonecznej do celów gospodarczo-bytowych, przede wszystkim na tych terenach, 

gdzie dostęp do gazu sieciowego jest ograniczony lub niemożliwy. 

Przyjęta przez władze gminy polityka w tym zakresie nie przewiduje w obszarze gminy Łuków 

terenów przeznaczonych pod rozwój energetyki wiatrowej i solarnej (farm solarnych)  

oraz biogazowni pomimo uwarunkowań umożliwiających (w pewnym zakresie) jej rozwój. 

2.2. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Łuków przyjęty  Uchwałą  

Nr XXXVI/215/06 Rady Gminy  Łuków z dnia 11 października 2006 r. obejmuje cały obszar 

gminy w jej granicach administracyjnych. Określa on strukturę funkcjonalno-przestrzenną 

gminy przy założeniu, że nadrzędnym czynnikiem kształtującym tą strukturę winno być 

stosowanie zasady zrównoważonego rozwoju poprzez zapewnienie warunków utrzymania 

równowagi przyrodniczej oraz racjonalną gospodarkę zasobami środowiska. 

Wśród ogólnych zasad kształtowania ładu przestrzennego, jako ustalenia podstawowe Plan 

przyjmuje: 

1) tworzenie warunków dla zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju, 

2) integrację i aktywizację mieszkańców gminy wobec gospodarki rynkowej  

oraz wynikające z nich priorytety: 

 kulturowe zachowanie i odbudowa wartościowych elementów 

środowiska kulturowego dla podtrzymania tradycji, 

odrębności regionalnej i narodowej, 

 
 ekologiczne 

 

zachowanie i odbudowa wartościowych elementów 

środowiska naturalnego dla zachowania równowagi 

przyrodniczej i powiązań ekologicznych, 

 
 funkcjonalno-

przestrzenne 

 

specjalizacja poszczególnych obszarów gmin w 

zakresie funkcji: usługowej, mieszkaniowej, 

przemysłowej, rekreacyjnej, 

 

 społeczne 

 

polepszenie warunków życia mieszkańców poprzez 

poprawę funkcjonowania zaplecza: produkcyjnego, 

usługowego i technicznego. 

Jako główne funkcje gminy Plan wyznacza: mieszkalnictwo, rolnictwo i obsługę rolnictwa,  

a jako funkcje uzupełniające: turystykę i wypoczynek oraz usługi. 

Ponadto, określając strukturę funkcjonalno-przestrzenną, dla prawidłowego kształtowania, 

funkcjonowania i rozwoju jej poszczególnych elementów i składowych zaleca w zakresie: 

mieszkalnictwa:  podniesienie standardu technicznego budynków, 

 porządkowanie struktury zabudowy oraz kształtowanie 

ładu przestrzennego w oparciu o tradycje regionalne. 
przestrzeni publicznej - 

usługowej: 

 

 podniesienie estetyki i jakości usług, 

 poprawę dostępności usług, 

 kształtowanie stref usługowych w nawiązaniu do tradycji 

lokalnych; 
działalności produkcyjnej:  tworzenie warunków rozwoju przedsiębiorczości z 

ograniczeniami w zależności od stopnia uciążliwości dla 

środowiska, 

 restrukturyzację istniejących zakładów, 
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 rejonizację powstających jednostek produkcyjnych; 
infrastruktury technicznej:  modernizację istniejących oraz rozbudowę i budowę 

nowych kolektorów uzbrojenia w obrębie terenów 

osadniczych oraz tworzenie perspektywicznych rezerw 

terenowych, 

 dążenie do wyposażenia terenów osadniczych w pełny 

zakres infrastruktury technicznej; 
komunikacji:  prawidłową obsługę komunikacyjną terenów 

osadniczych poprzez budowę nowych połączeń 

lokalnych i dojazdowych, 

 poprawę powiązań sieci komunikacji lokalnej z układem 

zewnętrznym; 
rekreacyjnej przestrzeni 

ekologicznej: 

 

 rozwój form rekreacji krótkookresowej - świątecznej  

i długookresowej - wakacyjnej, 

 rozwój form rekreacji zw. z potrzebami mieszkańców 

gminy, 

 realizację zaplecza dla rekreacji indywidualnej i 

zbiorowej; 
rolniczej przestrzeni 

produkcyjnej: 

 

 ochronę kompleksów gleb o wysokiej wartości 

bonitacyjnej przed zainwestowaniem, 

 restrukturyzację rolnictwa, 

 zalesianie terenów położonych w sąsiedztwie 

istniejących kompleksów leśnych o niskiej przydatności 

dla rolnictwa; 

i nakazuje w zakresie: 

leśnej przestrzeni 

czynnej przyrodniczo: 

 

 ochronę kompleksów leśnych o szczególnych 

wartościach przyrodniczych i krajobrazowych, 

 dolesienia istniejących zespołów leśnych, 

 powiększanie powierzchni lasów ochronnych, 

 prowadzenie prawidłowej gospodarki leśnej w oparciu  

o obowiązujące przepisy. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Łuków nie wskazuje terenów 

przewidzianych pod realizację inwestycji związanych z rozwojem energetyki odnawialnej. 

3. UWARUNKOWANIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ NA TERENIE 

GMINY ŁUKÓW 

Analiza uwarunkowań na etapie zmiany Studium przyjętego Uchwałą Nr X/34/11 Rady Gminy 

Łuków z dnia 19 kwietnia 2011 r. uwzględniała zagadnienia, o których mowa w art. 10 ust. 1 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Analiza ta 

pozostaje nadal aktualna, albowiem od momentu jej przeprowadzenia do chwili obecnej nie 

zaszły żadne zmiany, które w istotny sposób zmieniałyby jej wyniki. 

W dalszej części niniejszego opracowania przeprowadzono analizę uwarunkowań mających 

wpływ na rozwój energetyki odnawialnej (wiatrowej, solarnej, biogazowni) na terenie gminy 

Łuków. 

Energia odnawialna (energia ze źródeł odnawialnych) jest to energia pochodząca  

z naturalnych, powtarzających się procesów przyrodniczych, czyli z odnawialnych źródeł 

niekopalnych, a mianowicie: energii wiatru, energi promieniowania słonecznego, energi 

aerotermalnej, geotermalnej i hydrotermalnej i energii oceanów, hydroenergii, energii 

pozyskiwanej z biomasy, gazu pochodzącego z wysypisk śmieci, oczyszczalni ścieków  

i ze źródeł biologicznych (biogaz). Odnawialne źródła energii (OZE) stanowią alternatywę  
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dla tradycyjnych pierwotnych nieodnawialnych źródeł energii (paliw kopalnych),  

a ich zasoby uzupełniają się w naturalnych procesach, co praktycznie pozwala traktować  

je jako niewyczerpywalne. W warunkach krajowych energia ze źródeł odnawialnych 

obejmuje energię z bezpośredniego wykorzystania promieniowania słonecznego, wiatru, 

zasobów geotermalnych, wodnych, stałej biomasy, biogazu i biopaliw ciekłych. Pozyskiwanie 

energii z tych źródeł jest, w porównaniu do źródeł tradycyjnych, bardziej przyjazne środowisku 

naturalnemu, głównie dzięki ograniczeniu emisji szkodliwych substancji, w tym gazów 

cieplarnianych. 

Rozwój wykorzystania OZE prowadzony jest w trzech obszarach: 

 energii elektrycznej, 

 ciepła i chłodu, 

 biokomponentów wykorzystywanych w paliwach i biopaliwach ciekłych. 

Potrzebę rozwoju energetyki odnawialnej wprowadziła przyjęta przez Parlament Europejski  

i Radę Dyrektywa 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania 

energii ze źródeł odnawialnych. W efekcie wejścia jej w życie państwa członkowskie UE 

zobowiązane zostały do uwzględnienia wkładu OZE w realizację celów związanych  

z ochroną środowiska i zmianami klimatycznymi, zwłaszcza w porównaniu z instalacjami 

wytwarzającymi energię ze źródeł nieodnawialnych oraz do stworzenia systemów wsparcia 

zapewniających maksymalne wykorzystanie potencjałów krajowych OZE. Polska musi 

osiągnąć udział 15% energii z OZE w bilansie energii zużytej w roku 2020. 

3.1. ENERGETYKA WIATROWA 

Wypełnienie zobowiązań wynikających z pakietu energetyczno-klimatycznego UE,  

jakie zostały nałożone na Polskę, nie będzie możliwe bez dynamicznego rozwoju energetyki 

wiatrowej, co potwierdzają liczne analizy wykonane na potrzeby Polityki Energetycznej Polski 

do roku 2030. Analizy te dowodzą, że przy uwzględnieniu wszelkich wymogów i uwarunkowań 

środowiskowych, społecznych, gospodarczych, ekonomicznych oraz możliwości 

organizacyjnych do roku 2020 w Polsce powinno powstać ok. 6,5–12 GW nowych mocy  

w energetyce wiatrowej na lądzie. Oznacza to konieczność oddawania do użytku 

średniorocznie w ciągu najbliższych 10 lat ponad 600 MW rocznie. 

Według ocen ekspertów przywoływanych w Raporcie określającym cele w zakresie udziału 

energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii znajdujących się  

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w krajowym zużyciu energii elektrycznej na lata 2010-

2019 źródła wykorzystujące energię wiatru mają w Polsce największy potencjał  

do wykorzystania. 

Dynamiczny rozwój energetyki wiatrowej może powodować konflikty społeczne  

i środowiskowe, a zaniechanie poszczególnych analiz środowiskowych lub nieuwzględnienie 

ich wyników w projekcie, może powodować w konsekwencji uciążliwości dla lokalnych 

społeczeństw lub nieodwracalne straty w środowisku przyrodniczym. Struktura przestrzenna 

gminy, na którą składają się m. in. system obszarów chronionych oraz tereny zabudowy 

zagrodowej i mieszkaniowej, w tym także zabudowa rozproszona, wymaga wnikliwego 

wyboru lokalizacji pod lokalizację elektrowni i farm wiatrowych. Właściwie zlokalizowana 

farma wiatrowa, podczas planowania której uwzględniono wszystkie uwarunkowania 

lokalizacyjne oraz odpowiednie działania minimalizujące oddziaływania elektrowni 

wiatrowych na środowisko, może się stać ważnym elementem lokalnego zrównoważonego 

rozwoju.  

3.1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O ELEKTROWNIACH I FARMACH 

WIATROWYCH 
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W skład przedsięwzięcia, polegającego na budowie farmy wiatrowej, wchodzą następujące 

elementy: 

 elektrownie wiatrowe; 

 infrastruktura drogowa: 

o trwała, w skład której wchodzą drogi dojazdowe na teren farmy, łączące FW  

z najbliższą drogą publiczną, drogi dojazdowe na terenie farmy, prowadzące 

do poszczególnych elektrowni wiatrowych oraz place manewrowe. 

o czasowa, w skład której wchodzą: tymczasowe drogi dojazdowe, place 

manewrowe, montażowe i place składowe; realizowana jest na etapie 

budowy i likwidacji, na potrzeby procesu budowlanego i po zakończeniu 

robót budowlanych infrastruktura drogowa tymczasowa jest likwidowana; 

 infrastruktura przyłączeniowa: 

o wewnętrzna – zlokalizowana na terenie farmy i składająca się z kabli 

światłowodowych (łączących poszczególne elektrownie z centrum 

zarządzania), kabli energetycznych prowadzących prąd od poszczególnych 

elektrowni wiatrowych do stacji transformatorowej – tzw. GPZ farmy lub GPZ 

wewnętrznego; 

o zewnętrzna – poprzez którą farma wiatrowa przyłączana jest do Krajowego 

Systemu Elektroenergetycznego (KSE), zlokalizowana poza farmą i składająca 

się z kabla lub pęku kabli wyprowadzających prąd poza teren farmy  

do transformatora umieszczanego bezpośrednio na słupie 

elektroenergetycznym lub do GPZ zewnętrznym. 

Miejsce przyłączenia oraz sposób przyłączenia farmy do KSE są określane przez właściwego 

operatora sieci w tzw. warunkach przyłączenia do sieci, wydawanych zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2006 Nr 89, poz. 625 ze zm.).  

W warunkach przyłączenia określany jest także zakres inwestycji, niezbędnych  

dla przyłączenia danej FW do KSE, np.: budowa lub rozbudowa stacji transformatorowej,  

do której FW będzie przyłączona lub/i modernizacja lub budowa nowych linii przesyłowych. 

Określenie pełnego zakresu inwestycji składających się na budowę infrastruktury 

przyłączeniowej zewnętrznej w warunkach przyłączenia, następuje nierzadko na etapie 

późniejszym niż uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla farmy wiatrowej. 

Elektrownia wiatrowa składa się z: 

 fundamentu – zazwyczaj jest to fundament żelbetowy w kształcie koła lub ośmioboku 

o promieniu ok. 20,0 m, wkopany na głębokość ok. 3,0 m lub posadowiony 

dodatkowo na betonowych palach wbijanych w grunt, w zależności od parametrów 

geologicznych podłoża; 

 wieży – zwykle jest to stalowa konstrukcja stożkowa o średnicy podstawy ok. 4,0–6,0 m  

i całkowitej długości ok. 80–150 m; 

 gondoli – o przeciętnych wymiarach ok. 10,0 m (długość) x 3,0 m (wysokość) x 3,0 m 

(szerokość), w której znajduje się generator prądu; 

 wirnika (rotora) – wirnik typowej turbiny wiatrowej składa się z trzech łopat, 

wykonanych na ogół z włókna szklanego lub węglowego, a jego średnica waha się  

w przedziale 40,0–100,0 m; 

 piasty – centralny element wirnika odpowiedzialny za obracanie się łopat. 

Według mocy nominalnej turbin wiatrowych wyróżnia się: 

 mikroelektrownie wiatrowe (poniżej 100 W mocy) – używane głównie do ładowania 

akumulatorów tam gdzie nie ma dostępu do sieci elektroenergetycznej, 

 małe elektrownie (od 100 W do 50 kW) – służące potrzebom pojedynczych 

gospodarstw lub małych firm, 

 duże elektrownie (powyżej 100 kW, obecnie już do 3 MW) – głównie przeznaczone  

do wytwarzania prądu na sprzedaż. 
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3.1.2. KWALIFIKACJA PRAWNA FARM WIATROWYCH 

Na podstawie przepisów 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 oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.  

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko farmy wiatrowe 

(FW) mogą zostać zaliczone do przedsięwzięć: 

 mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (art. 59 ust. 1 pkt 1),  

tzw. przedsięwzięcia I grupy, tj.: 

o instalacje planowane na lądzie wykorzystujące siłę wiatru do produkcji energii, 

o mocy nominalnej elektrowni nie mniejszej niż 100 MW (§ 2 ust. 1 pkt 5), 

o instalacje planowane w obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej 

wykorzystujące siłę wiatru do produkcji energii (§ 2 ust. 1 pkt 5); 

 mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (art. 59 ust. 1 pkt 2), 

tzw. przedsięwzięcia II grupy, tj.: 

o zlokalizowane na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których 

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

przyrody, 

o o całkowitej wysokości nie niższej niż 30 m (§ 3 ust. 1 pkt 6); 

Formy ochrony przyrody, o których mowa powyżej obejmują: parki narodowe, 

rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, 

obszary Natura 2000, użytki ekologiczne i zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. 

W II grupie znajdują się zatem wszystkie lądowe FW o mocy niższej niż 100 MW 

umiejscowione na wymienionych wyżej formach ochrony obszarowej, a także 

FW zlokalizowane poza ww. formami ochrony przyrody, których wysokość 

przekracza 30 m. 

 mogących znacząco oddziaływać na obszary Natura 2000 a niezakwalifikowanych 

do I lub II grupy (art. 59 ust. 2), tj.: 

o przedsięwzięcia, które mogą znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000,  

a nie są bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie wynikają  

z tej ochrony i nie zostały zakwalifikowane do I lub II grupy, 

o przedsięwzięcia, dla których został stwierdzony obowiązek przeprowadzenia 

oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 na podstawie art. 96 i 97 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. 

3.1.3. UWARUNKOWANIA ROZWOJU ENERGETYKI WIATROWEJ 

OCHRONA PRZYRODY 

Uwarunkowania rozwoju energetyki wiatrowej wynikające z przepisów ustawy z dnia  

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody dotyczą wykluczenia inwestycji z terenów chronionych 

lub dostosowania skali realizowanych przedsięwzięć do uwarunkowań terenowych  

i środowiskowych. 

Z punktu widzenia energetyki wiatrowej najistotniejsze ograniczenia w jej rozwoju w obszarze 

gminy Łuków wynikają z występowania na jej terenie obszarowych form ochrony przyrody 

oraz ochrony gatunkowej zwierząt (ptaków i nietoperzy). 
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OBSZAROWE FORMY OCHRONY PRZYRODY – istniejące i projektowane, w obszarze gminy 

Łuków, to: 

 

 rezerwaty przyrody 

„Topór” – rezerwat florystyczny, częściowy o powierzchni 58,2 ha, znajduje się 

w północno–zachodniej części kompleksu Kryńszczak; utworzony w celu ochrony 

stanowiska naturalnego jodły występującej na granicy jej zasięgu na Wyżynie Lubelskiej; 

„Jata” – rezerwat florystyczny, podlega ochronie ścisłej oraz częściowej – część ścisła 

zajmuje 337 ha, częściowa – 779 ha, położony jest w leśnictwach Dąbrówka i Jata; 

utworzony w celu ochrony lasu wielofunkcyjnego o charakterze  naturalnym z udziałem 

jodły występującej tutaj na północno-wschodniej granicy swego zasięgu; 

„Kra Jurajska” – położony jest na terenach wsi Gołaszyn, zajmuje powierzchnię 8 ha; 

utworzony w celu ochrony złóż amonitów, występujących w krze jurajskiej  

już na głębokości 2 m (zachowane skamieniałe muszle amonitów powstały ponad  

100 milionów lat temu i są ewenementem w skali światowej). 

„Las Wagramski” – rezerwat florystyczny, położony w południowo–wschodniej części 

gminy na terenach Nadleśnictwa Radzyńskiego, zajmuje powierzchnię 5,37 ha; 

utworzony w celu ochrony stanowiska wawrzynka główkowego (nie mniej gatunek  

ten od kilku lat na tym obszarze nie występuje). 

„Okniny” – projektowany rezerwat, jako fragment obszaru leśnego w kompleksie leśnym 

Kryńszczak. 

W rezerwatach przyrody zakazana jest budowa lub rozbudowa obiektów budowlanych  

i urządzeń technicznych, z wyjątkiem obiektów i urządzeń służących celom rezerwatu 

przyrody, co w praktyce wyklucza tereny rezerwatów spod realizacji inwestycji 

związanych z energetyką wiatrową. 

 projektowany  Łukowski Park Krajobrazowy na bazie Łukowskiego OCK z korektą granicy 

w stosunku do granic OCK w okolicach wsi Gołaszyn, gdzie granica projektowanego PK 

przebiega po projektowanej obwodnicy miasta Łuków 

Art. 17. ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody mówi, że w parku 

krajobrazowym może być wprowadzony zakaz realizacji przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów 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. 

Zakaz ten nie dotyczy m. in.: 

 realizacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art. 17 ust. 2 

pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody), którymi (w obecnej 

sytuacji prawnej) nie są elektrownie wiatrowe, 

 realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,  

dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko nie jest 

obowiązkowe i przeprowadzona procedura oceny oddziaływania na środowisko 

wykazała brak niekorzystnego wpływu na przyrodę parku krajobrazowego (art. 17, 

ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody). 

 

 obszary chronionego krajobrazu (OCK) 

Radzyński OCK obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz  

o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania 

potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem, a także pełnioną funkcją korytarzy 

ekologicznych. W granicach gminy Łuków obejmuje on południowo–wschodnią część 

gminy, tj. wsie: Strzyżew, Sochocin, Kownatki i Zarzecz Łukowski. 
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Radzyński OCK  jest terenem równinnym, przez który przepływają Krzna Północna i Krzna 

Południowa (poza granicami gminy Łuków), doliny tych rzek są dość rozległe  

i charakteryzują się wysokim poziomem wód gruntowych. W granicach tego obszaru 

występują płaty dwóch zbiorowisk leśnych, których stan zachowania pozwala je zaliczyć 

do rzadkich w skali regionu, a są to: grąd typowy i dębniak turzycowy. 

Projektowane jest powiększenie Radzyńskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu o tereny 

wsi: Łazy, Turze Rogi, Aleksandrów, Suleje i Wólka Świątkowa. 

Łukowski OCK ustanowiony został w celu ochrony kompleksu leśnego „Kryńszczak”  

oraz obszarów źródliskowych Krzny Północnej, Południowej i Kostrzynia. Obejmuje  

on tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych 

ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych 

z turystyką i wypoczynkiem, a także pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.  

W granicach obszaru i jednocześnie w granicach gminy znajdują się trzy rezerwaty 

(„Topór”, „Jata” i „Kra Jurajska”). 

Teren charakteryzuje zróżnicowana rzeźba terenu – liczne pagórki moreny czołowej, 

wydmy, głazy narzutowe oraz bogata zróżnicowana szata roślinna, głównie w lasach 

„Kryńszczak”, będących siedliskiem ponad 800 gatunków roślin, z czego ponad  

30 podlega ścisłej ochronie, a także wielu gatunków zwierząt, w tym ptaków lęgowych. 

W krajobrazie obszaru dominują lasy, zajmujące prawie 51% jego powierzchni. Dość duży 

jest także udział łąk i innych użytków zielonych - 11,7%. Do najbardziej interesujących 

walorów obszaru należą: duża atrakcyjność krajobrazowo-przyrodnicza uwidaczniająca 

się ciekawymi formami rzeźby terenu (moreny czołowe i ich partie krawędziowe, ozy, 

wydmy, doliny rzeczne i głazy narzutowe) oraz zróżnicowaną szatą roślinną, bogata  

i różnorodna florą i fauną, charakteryzującą się dużym udziałem gatunków rzadkich  

i chronionych. 

W granicach obszaru chronionego krajobrazu zgodnie z przepisami rozporządzenia  

Nr 48 Wojewody Lubelskiego z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie Radzyńskiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu i rozporządzenia Nr 43 Wojewody Lubelskiego z dnia 17 lutego 

2006 r. w sprawie Łukowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz ustawy z dnia  

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko. Zakaz ten nie dotyczy jedynie inwestycji celu 

publicznego, którymi (w obecnej sytuacji prawnej) nie są elektrownie wiatrowe. 

Jednakże powyższe akty prawne dopuszczają (art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody) realizację na terenie OCK inwestycji mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania  

na środowisko wykazała brak znaczącego negatywnego wpływu na ochronę przyrody 

OCK. 

 obszary sieci Natura 2000 

Obszar specjalnej ochrony ptaków (OSO) „Lasy Łukowskie” (PLB 060010) w ostoi 

występuje co najmniej 19 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej i 2 gatunki  

z Polskiej Czerwonej Księgi. Gniazduje tu ok. 120 gatunków ptaków. W okresie lęgowym 

obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej lelka i sowy błotnej; w stosunkowo 

wysokim zagęszczeniu występują: gąsiorek, jarzębatka i lerka. Obszar obejmuje kompleks 

leśny Lasów Łukowskich, w którym leżą obszary źródliskowe rzek: Krzna Południowa, Krzna 

Północna, Kostrzyń i Świder. Lasy zajmują sfałdowaną równinę, której piaszczyste gleby 

porastają drzewostany borowe z przewagą borów sosnowych zarówno suchych,  

jak i wilgotnych. W wilgotnych zagłębieniach występują grądy oraz łęgi olchowe  

i olchowo-jesionowe; ważnym zbiorowiskiem są bory mieszane ze znaczącym udziałem 

jodły. Miejscami zachowały się siedliska bagienne; enklawy śródleśne stanowią łąki  

i pola. Poza rezerwatami przyrody teren podlega intensywnej gospodarce leśnej.  



UZASADNIENIE PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ 

13 | S t r o n a  

 

W granicach obszaru występuje zwarta zabudowa wiejska, zabudowa przemysłowa 

(fabryka silikatów), odkrywkowa kopalnia piasku a także sztuczny zbiornik wodny  

w Zimnej Wodzie. 

Wśród gatunków zwierząt objętych ochroną ścisłą z uwagi na rzadkość występowania 

bądź niebezpieczeństwo zaniknięcia gatunku na wyróżnienie zasługuje: orlik krzykliwy  

i bocian czarny, dla których wymagane jest ustalenie stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu 

lub regularnego przebywania, a także wszystkie gatunki występujących płazów i gadów, 

nietoperzy oraz wśród owadów: biegacz fioletowy, biegacz gajowy, paź żeglarz, 

modraszek telejus i kozioróg dębosz. 

Zagrożeniem jest obniżenie poziomu wód gruntowych, zanieczyszczenie wód, 

zaniechanie gospodarki rolnej w siedliskach otwartych, a także programowe zalesienia. 

Potencjalny obszar Natura 2000 „Jata” (PLH 06_28) – tereny rezerwatu przyrody „Jata”, 

położone w granicach OSO „Lasy Łukowskie”. 

W przypadku obszarów Natura 2000, zarówno ustanowionych, jaki i mających znaczenie 

dla Wspólnoty (potencjalnych) przepisy art. 33 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  

o ochronie przyrody zabraniają podejmowania działań mogących, osobno  

lub w połączeniu z innymi działaniami, znacząco negatywnie oddziaływać na cele 

ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczególności: 

 pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt,  

dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 

 wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar 

Natura 2000, 

 pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi 

obszarami. 

W stosunku do obszarów Natura 2000 dopuszcza się realizację inwestycji, które mogą 

mieć negatywny wpływ na siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt,  

dla ochrony których został wyznaczony obszar Natura 2000, jeżeli: 

 przemawiają za tym konieczne wymogi nadrzędnego interesu publicznego,  

w tym wymogi o charakterze społecznym lub gospodarczym, 

 brak jest rozwiązań alternatywnych, 

 zostanie zapewnione wykonanie kompensacji przyrodniczej niezbędnej  

do zapewnienia spójności i właściwego funkcjonowania sieci obszarów  

Natura 2000. 

Jeżeli na obszarze Natura 2000 występuje siedlisko lub gatunek o znaczeniu 

priorytetowym, inwestycja może być dopuszczona tylko w celu: 

 ochrony zdrowia i życia ludzi, 

 zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego, 

 uzyskania korzystnych następstw o pierwszorzędnym znaczeniu dla środowiska 

przyrodniczego, 

 wynikającym z koniecznych wymogów nadrzędnego interesu publicznego,  

po uzyskaniu opinii Komisji Europejskiej. 

Energetyka wiatrowa nie powinna być rozwijana na terenach, na których elektrownie 

wiatrowe będą znacząco oddziaływać na przyrodę. W związku z tym należy wyłączyć  

z rozwoju energetyki wiatrowej tereny obszarów Natura 2000.  

Zapisy dokumentu Przestrzenne Aspekty Lokalizacji Energetyki Wiatrowej  

w Województwie Lubeliskim zalecają zachowanie strefy ochronnej od granic OSO „Lasy 

Łukowskie” z terytorialnymi elementami spójności tego obszaru (obszary żerowiskowe, 

korytarze migracyjne). 

 użytki ekologiczne 
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Istniejące użytki ekologiczne – śródleśne oczka wodne o powierzchni 1,73 i 0,83 ha, 

zlokalizowane w Radzyńskim OCK. 

Projektowane użytki ekologiczne (5 szt.) – zbiornik wodny młynówki we wsi Szczygły 

Górne, stara żwirownia wypełniona wodą koło Kolonii Świdry,  bagienko „Turska Biel” we 

wsi Turze Rogi, bagienko we wsi Suchocin i śródleśne bagienko w okolicach wsi Rzymy 

Rzymki. 

W stosunku do użytków ekologicznych mogą być wprowadzone następujące zakazy 

(ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody): 

 niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru; 

 wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem 

prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciw-

powodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą 

urządzeń wodnych; 

 uszkadzania i zanieczyszczania gleby; 

 dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie 

przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej; 

 likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, 

starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych; 

 wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych; 

 zmiany sposobu użytkowania ziemi; 

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

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

 umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk 

zwierzęcych oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb  

oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, 

rybacką i łowiecką; 

 zbioru, niszczenia, uszkadzania roślin i grzybów na obszarach użytków 

ekologicznych, utworzonych w celu ochrony stanowisk, siedlisk lub ostoi roślin  

i grzybów chronionych; 

 umieszczania tablic reklamowych. 

Obszary użytków ekologicznych należy wyłączyć z rozowju energetyki wiatrowej. 

Ochrona gatunkowa zwierząt obejmuje okazy gatunków oraz ich siedliska i ostoje. Ma  

ona na celu zapewnienie przetrwania i właściwego stanu ochrony dziko występujących  

na terenie kraju rzadkich, endemicznych, podatnych na zagrożenia i zagrożonych 

wyginięciem oraz objętych ochroną na podstawie przepisów umów międzynarodowych, 

gatunków zwierząt oraz ich siedlisk i ostoi, a także zachowanie różnorodności gatunkowej  

i genetycznej. W celu ochrony ostoi i stanowisk roślin lub grzybów objętych ochroną 

gatunkową lub ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną 

gatunkową mogą być ustalane strefy ochrony (ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody). 

Najbardziej zagrożoną grupą kręgowców, w wyniku kolizji z elektrowniami wiatrowymi, są 

ptaki i nietoperze. 

OCHRONA PTAKÓW 

Gatunki ptaków występujące w obszarze gminy Łuków (Ostoje ptaków o znaczeniu 

międzynarodowym w Polsce, OTOP, 2010, SDF OSO Lasy Łukowskie), których występowanie 

stwierdzono w OSO „Lasy Łukowskie” (wg. stanu na 2008 r.): 

 bocian czarny, 

 bocian biały, 
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 trzmielojad, 

 błotniak stawowy, 

 błotniak łąkowy, 

 orlik krzykliwy, którego występowanie stwierdzono również w kompleksie Las 

Wagramski, 

 derkacz, 

 żuraw, 

 lelek, 

 dzięcioł czarny, 

 dzięcioł średni, 

 dzięcioł białogrzbiety, 

 lerka, 

 świergotek polny, 

 jarzębatka, 

 muchołówka mała, 

 dzierzba gąsiorek, 

 ortolan, 

 sowa błotna, 

Tabela 1. Zestawienie gatunków ptaków występujących na terenie gminy Łuków o randze kluczowej  

w kontekście ochrony przed kolizjami z elektrowniami wiatrowymi (stan na koniec 2010 r.) 

Lp. 

Gatunek 
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y
 

w
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Status ochronny Gatunki istotnie zagrożone 

Nazwa polska Nazwa łacińska D
P
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c
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 d
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1.  Bocian czarny Ciconia nigra L +  3 + +     

2.  Bocian biały Ciconia ciconia L +  2 +  +   + 

3.  Trzmielojad Pernis apivorus L +   + +     

4.  Błotniak stawowy 
Circus 

aeruginosus 
L +   + +  +   

5.  Błotniak łąkowy Circus pygargus L +   + +  +   

6.  Orlik krzykliwy Aquila pomarina L + LC 3 + +     

7.  Derkacz Crex crex L +  1 +    +  

8.  Żuraw Grus grus L +  3 +    + + 

9.  Uszatka błotna  Asio flammeus L + VU 3 +    +  

10.  Lelek 
Caprimulgus 

europaeus 
L +  2 +    +  

11.  Dzięcioł czarny 
Dryocopus 

martius  

L +   +      

12.  Dzięcioł średni 
Dendrocopos 

medius  
L +   +      

13.  
Dzięcioł 

białogrzbiety 

Dendrocopos 

leucotos 
L + NT  +      

14.  Lerka Lullula arborea L +  2 +    +  

15.  Świergotek polny 
Anthus 

campestris  

L +  3 +      

16.  Jarzębatka Sylvia nisoria L +   +      

17.  
Muchołówka 

mała 
Ficedula parva 

L +   +      

18.  Gąsiorek Lanius collurio L +  3 +      

19.  Ortolan 
Emberiza 

hortulana 
L +  2 + 

     

Objaśnienia: 

L – gatunek lęgowy, DP – Dyrektywa Ptasia, PCzK – Polska Czerwona Księga Zwierząt, SPEC – gatunki specjalnej troski 

w Europie, RMŚ – ochrona gatunkowa na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska. 
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Kategorie zagrożenia gatunku według PCzK: VU – narażony, NT – bliski zagrożeniu, LC – najmniejszej troski. 

Kategorie zagrożenia według SPEC: 1 – zagrożone globalnie, 2 – niekorzystny status w Europie i populacja 

skoncentrowana w Europie, 3 – niekorzystny status w Europie i populacja nie jest skoncentrowana w Europie. 

Źródło: PALEW 

Opierając się na zapisach Wytycznych w zakresie oceny oddziaływania elektrowni 

wiatrowych na ptaki i opracowania Przestrzenne Aspekty Lokalizacji Energetyki Wiatrowej  

w Województwie Lubelskim, z lokalizowania elektrowni wiatrowych należy wykluczyć 

następujące obszary: 

 OSO „Lasy Łukowskie” (PLB 060010), będący również ostoją ptaków o randze 

międzynarodowej (obszar IBA PL061Lasy Łukowskie) z terytorialnymi elementami 

spójności tych obszarów (obszary żerowiskowe, korytarze migracyjne, strefy ochronne 

dla tych obszarów w kontekście ochrony ich walorów kwalifikujących  

oraz charakteru) – ze strefą ochronną 2 km od granic ostoi, 

 zbiorniki wodne istniejące i projektowane z otoczeniem o promieniu 2 km,  

w tym otoczenie zbiornika „Zimna Woda” położonego w granicach miasta Łuków 

oraz trasy przelotów pomiędzy sąsiednimi zbiornikami, 

 doliny rzeczne. 

Podstawą wykluczenia z zainwestowania powyższych obszarów jest obowiązek stosowania 

przepisów ustawy o ochronie przyrody i rozporządzenia dotyczącego ochrony gatunkowej 

oraz rozporządzeń na poziomie krajowym dotyczących obszarów Europejskiej Sieci 

Ekologicznej Natura 2000 (Obszarów Specjalnej Ochrony Ptaków), a także – wynikających  

z potrzeb stosowania przepisów unijnych, bazujących na artykułach dyrektyw: siedliskowej  

i ptasiej. 

OCHRONA NIETOPERZY 

Wszystkie gatunki nietoperzy występujące w Polsce podlegają ochronie prawnej.  

Poza ochroną nietoperzy w ostojach siedliskowych, wymagana jest ochrona siedlisk i żerowisk 

pozostałych zagrożonych gatunków tego ssaka. W obszarze gminy Łuków nie znajduje się 

ostoja siedliskowa, która zostałaby ustanowiona dla ochrony nietoperzy. 

Kolonie zimowe, w których stwierdzono w ciągu ostatnich 3 lat ponad 200 osobników, 

podlegają ochronie strefowej. Na podstawie zapisów dokumentu Przestrzenne Aspekty 

Lokalizacji Energetyki Wiatrowej w Województwie Lubelskim na terenie gminy Łuków nie 

występują kolonie letnie i zimowe nietoperzy. 

Ogólne zagrożenia dla nietoperzy są w Polsce podobne do tych charakterystycznych  

dla wielu krajów europejskich. Wśród nich największe znaczenie dla polskich nietoperzy mają: 

zanieczyszczenie środowiska, fragmentacja siedlisk, zmniejszanie się liczby odpowiednich 

schronień, a czasami także bezpośrednie zabijanie przez ludzi. Jednym z zagrożeń jest również 

rozwój energetyki wiatrowej.  

Według Raportu z realizacji postanowień Porozumienia o ochronie populacji europejskich 

nietoperzy (EUROBATS) w Polsce w 2010 roku jednym ze zidentyfikowanych zagrożeń 

nietoperzy jest projektowanie i budowa elektrowni wiatrowych na terenach leśnych lub ich 

skraju oraz w innych miejscach o podwyższonej aktywności nietoperzy. Raport zauważa 

także, że w odniesieniu do konkretnych farm, zagrożenie to zaczęło maleć w związku  

z upowszechnianiem się stosowania zasad poprawnej oceny oddziaływania elektrowni 

wiatrowych na nietoperze oraz stosowaniem środków łagodzących (np. czasowe wyłączenie 

turbin). 

W ramach działań łagodzących i zapobiegawczych zalecane jest unikanie wprowadzania 

zalesień terenów, na których stoją lub staną turbiny i nie kształtowanie ciągów zieleni  

w ich sąsiedztwie. 
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Fauna nietoperzy lasów Polski środkowo-wschodniej, a tym samym także lasów znajdujących 

się w granicach gminy Łuków, jest obiektem intensywniejszych badań od końca lat 90-ych XX 

w. W wyniku badań, które zostały opisane w pracy Skład gatunkowy i antropogeniczne 

kryjówki nietoperzy w Lasach Łukowskich K. Sachanowicza i I. Krasnodębskiego, stwierdzono 

występowanie w Lasach Łukowskich 14 gatunków nietoperzy (tab. 2), co stanowi 64% polskiej 

fauny nietoperzy. Spośród gatunków występujących w Lasach Łukowskich, trzy znajdują się  

w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt, tj.: mroczek posrebrzany (gatunek rzadki,  

ale niezagrożony), mroczek pozłocisty (gatunek niższego ryzyka, ale bliski zagrożenia)  

i borowiaczek (narażony na wyginięcie). Według klasyfikacji IUCN, do najbardziej 

zagrożonych w skali Europy należą: mopek (narażony na wyginięcie) i nocek duży (mniejszeg 

oryzyka, bliski zagrożenia). 

Kryjówki, stwierdzonych na obszarze badań nietoperzy, stanowiły: leśniczówka Kryńszczak 

(wyburzona i zastąpiona nowym budynkiem), drewniany dom we wsi Klimki (wyburzony), 

gajówka Widok (wyburzona wraz z budynkami gospodarskimi), leśniczówka Dąbrówka 

(wyremontowana, usunięto okiennice), dom w osadzie Podlipie (po remoncie domu nie 

stwierdzono już nietoperzy), gajówka Jata (wyremontowana) i leśniczówka Róża (wyburzona 

wraz z budynkami gospodarkskimi). 

Zgodnie z dyskusją zawartą w powyżej cytowanej pracy, najważniejszym czynnikiem natury 

środowiskowej kształtującym chiropterofaunę Lasów Łukowskich jest brak sieci rzek  

i zbiorników wodnych, co jest przyczyną nielicznego występowania nietoperzy troficznie 

związanych ze środowiskiem nadwodnym. Żerujące nietoperze odławiano nad dwoma 

zbiornikami przeciwpożarowymi: Jata I i w Gręzówce Kolonii oraz nad leśnymi drogami,  

w oddziałach leśnych 65 i 71. 

Budynki są jednym z najważniejszych źródeł kryjówek dla większości europejskich gatunków 

nietoperzy, a niektóre gatunki są w ciągu całego swego życia uzależnione od schronień 

antropogenicznych. W gminie Łuków należa do nich: mroczek późny, nocek Brandta, gacek 

brunatny i mopek. 

Głównym zagrożeniem dla nietoperzy synantropijnych jest postępująca modernizacja 

budynków mieszkalnych i wraz z ubywaniem starych, drewnianych zabudowań zmniejsza się 

liczba kryjówek dla nietoperzy. Autorzy pracy twierdzą, że w sytuacji braku skutecznych 

środków zapobiegającym temu zjawisku, może to doprowadzić do ubożenia, a nawet 

lokalnych zaników grup nietoperzy synantropijnych. 

Wpływ elektrowni wiatrowych na nietoperze, których występowanie stwierdzono w Lasach 

Łukowskich, przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 2. Ocena wpływu elektrowni wiatrowych na nietoperze 
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nazwa łacińska nazwa polska 

Myotis myotis Nocek duży  X X X      X X 

M. daubentonii Nocek rudy X  X X      X X 

M. nattereri Nocek Natterera X   X       ? 

M. mystacinus Nocek wąsatek X   X       X 

M. brandtii Nocek Brandta X  X X      X X 

Nyctalus 

noctula 
Borowiec wielki  X X  X X ?  X X X 
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nazwa łacińska nazwa polska 

N. leisleri Borowiaczek  X X  X X ?  X X X 

Eptesicus 

nilssonii 

Mroczek 

pozłocisty 
  X   X    X X 

E. serotinus Mroczek późny  ? X  X X  (X)  X X 

Vespertilio 

murinus 

Mroczek 

posrebrzany 
 X X   X   X X X 

Pipistrellus 

pipistrellus 
Karlik malutki X  X X ? X    X X 

P. nathusii Karlik większy X X X X ? X    X X 

Plecotus auritus Gacek brunatny X  X X      X X 

Barbastella 

barbastellus 
Mopek X   X       ? 

Źródło: Rodrigues. L., Bach M., Dubourgh-Savage J., Goodwin &C. Harbusch (2008). 

Guidelines for consideration of bats in wind farm projects. UNEP, EUROBATS. Bonn 

Do nietoperzy mało kolizyjnych ze względu na niski lot i żerowanie w pobliżu siedliska 

zaliczono tylko 2 gatunki występujące w Lasach Łukowskich: nocka Natterera i mopka. 

Pozostałe gatunki uznane zostały za silnie zagrożone kolizjami z turbinami elektrowni 

wiatrowych. Potwierdzają to wyniki prowadzonych monitoringów śmiertelności nietoperzy  

w sąsiedztwie zrealizowanych przedsięwzięć. 

Opierając się na ogólnych zasadach określonych w Tymczasowych wytycznych 

dotyczących oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze (na rok 2009), 

wskazuje się do wykluczenia z lokalizacji elektrowni wiatrowych wnętrza lasów i większych 

zadrzewień oraz strefę w odległości 100 m od ich granic, a także bezpośrednie sąsiedztwo 

alei i szpalerów drzew. 

OCHRONA INNYCH ZAGROŻONYCH ZASOBÓW ŚRODOWISKA 

OCHRONA GRUNTÓW LEŚNYCH 

Ochrona gruntów leśnych polega na (ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ustawa  

o lasach): 

 ograniczaniu przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne lub nierolnicze, 

 zapobieganiu procesom degradacji i dewastacji gruntów leśnych oraz szkodom  

w drzewostanach i produkcji leśnej, powstającym wskutek działalności nieleśnej  

i ruchów masowych ziemi, 

 przywracaniu wartości użytkowej gruntom, które utraciły charakter gruntów leśnych 

wskutek działalności nieleśnej, 

 poprawianiu ich wartości użytkowej oraz zapobieganiu obniżania ich produkcyjności, 

 ograniczaniu zmian naturalnego ukształtowania powierzchni ziemi. 

 tworzeniu lasów ochronnych. 

Tworzenie lasów ochronnych reguluje ustawa o lasach a zasady i tryb uznawania lasów  

za ochronne określa Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych  

i Leśnictwa z dnia 25 sierpnia 1992 r. (Dz. U. 1992 Nr 67 poz. 337). Lasy ochronne mają  

za zadanie spełniać głównie funkcje glebochronne, wodochronne, klimatyczne, rekreacyjne, 

lecznicze i estetyczno – krajobrazowe. Ustanawia się je również dla ochrony fragmentów 
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rodzimej przyrody i zwierząt objętych ochroną gatunkową oraz w celach hodowlanych 

(drzewostany nasienne) badawczo – doświadczalnych i obronnych. Kategorię lasów 

ochronnych nadaje się również drzewostanom uszkodzonym przez przemysł. 

W myśl ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych – w lasach ochronnych mogą być 

jedynie wznoszone budynki i budowle służące: gospodarce leśnej, obronności  

lub bezpieczeństwu państwa, ochronie zdrowia, oznakowaniu nawigacyjnemu, 

oznakowaniom geodezyjnym oraz urządzenia służące turystyce. Lokalizacja zabudowy (innej 

niż wymienione wyżej) nie powinna mieć miejsca w obrębie lasów tej kategorii.  

Ich przeznaczenie na cele nieleśne jest dopuszczalne tylko w wypadkach uzasadnionych 

wyższymi względami społecznymi i brakiem innych rozwiązań i za zgodą ministra właściwego 

do spraw środowiska. Przepisy wykluczają zatem możliwość lokalizacji na terenie lasów 

ochronnych urządzeń energetyki wiatrowej. Niezależnie od sytuacji prawnej wszystkie grunty 

leśne należy wyłączyć spod realizacji elektrowni wiatrowych. 

Lasy, a nawet ich brzegi, są istotnym ograniczeniem w lokalizacji elektrowni wiatrowych  

z tego względu, że zakłócają strumień wiatru, co może w znacznym stopniu obniżyć 

wydajność turbin. Preferuje się do lokalizacji elektrowni wiatrowych tereny otwarte,  

przy zachowaniu min. 100 m strefy wykluczoneej spod lokalizacji elektrowni wiatrowych  

od lasów i większych zadrzewień, tj. skupisk drzew o pow. większej lub równej 0,1 ha. 

OCHRONA GRUNTÓW ROLNYCH 

Nie ma istotnych przeciwwskazań dotyczących lokalizowania elektrowni wiatrowych  

na obszarach rolnych z punktu widzenia ich gospodarczego wykorzystania. Obecność turbin 

wiatrowych na tych terenach umożliwia ich dalsze wykorzystanie pod uprawę lub pastwiska, 

aczkolwiek utrudnia prowadzenie intensywnej gospodarki rolnej. Zgodnie z ustawą o ochronie 

gruntów rolnych i leśnych, obowiązuje wymóg przeznaczania na cele nierolnicze i nieleśne 

przede wszystkim gruntów o najniższej przydatności produkcyjnej. 

Wśród gruntów ornych w gminie Łuków przeważają gleby średniej i słabej jakości – IV i V klasy 

bonitacyjnej. Większość gleb (90% użytków rolnych) charakteryzuje kwaśny i bardzo kwaśny 

odczyn. 

Występują gleby 3 kompleksów przydatności rolniczej:  

 gleby kompleksu żytniego bardzo dobrego, stanowiące stosunkowo niewielki procent 

udziału, zajmujące powierzchnie w południowej części gminy, 

 gleby kompleksu żytniego dobrego, stanowiące ok. 24% powierzchni gruntów ornych 

gminy, występujące również na południu obszaru, 

 gleby kompleksu żytniego słabego, obejmujące ponad 32% gruntów ornych  

na obszarach w północnej, wschodniej i zachodniej części gminy Łuków, 

charakteryzujące się niską zawartością próchnicy i o niskiej zasobności w składniki 

pokarmowe – przydatne do uprawy głównie żyta i ziemniaków. 

Trwałe użytki zielone w gminie zostały zakwalifikowane do kompleksu użytków zielonych 

średnich (ok. 85%), pozostałe to użytki zielone słabe i bardzo słabe. 

Niewielkie kompleksy zajmują gleby organiczne, występujące głównie w okolicach  

miejscowości Zalesie – Łąki, w okolicach miejscowości Biardy oraz w dolinie rzek: Bystrzyca 

Duża w miejscowości Sięciaszka i Krzna Południowa w okolicach miejscowości Strzyżew. 

Gleby organiczno - mineralne występują głównie w dolinach rzek i cieków wodnych. 

Gleby chronione klasy III występują głównie w południowej części gminy. 

Należy ograniczyć do niezbędnego minimum przeznaczanie gruntów klas III pod lokalizację 

elektrowni wiatrowych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.  
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W przypadku lokalizacji elektrowni wiatrowej na gruntach rolnych, z uwagi na fakt,  

że elektrownia wiatrowa jest inwestycją, której żywotność określana jest na ok 30 lat,  należy: 

 kierować się zasadą oszczędności terenu, tj. przeznaczać na ten cel tereny  

o jak najmniejszej powierzchni, umożliwiające realizację i funkcjonowanie elektrowni 

wiatrowej, 

 zachować dotychczasową funkcję terenu, umożliwiającą rolnicze wykorzystanie. 

OCHRONA ZASOBÓW ZŁÓŻ 

W przypadku złóż niezagospodarowanych ochrona polega na zabezpieczeniu 

udokumentowanych obszarów przed takim zagospodarowaniem, które w przyszłości 

mogłoby utrudnić lub uniemożliwić podjęcie eksploatacji. Chodzi głównie o trwałe 

zainwestowanie, a takim między innymi byłoby zlokalizowanie farmy wiatrowej  

i towarzyszącej jej infrastruktury energetycznej. 

Na terenie gminy Łuków udokumentowano 11 złóż surowców kruszywa naturalnego i złoże 

surowców ilastych zlokalizowanych w rejonie miejscowości Biardy, Świdry, Malcanów, Łazy, 

Krynka i Gołaszyn: 

 „Biardy” – złoże kruszywa naturalnego położone na zachód od miejscowości Biardy,  

o powierzchni 4,1 ha i miąższości od 8,4 do 9,7 m, złoże stanowi piasek średnio  

i gruboziarnisty, udokumentowane zasoby geologiczne złoża wynoszą 561 tys. ton, 

złoże jest eksploatowane; 

 „Biardy I” – złoże kruszywa naturalnego zlokalizowane w odległości 50 m od złoża 

„Biardy” o powierzchni ok. 1 ha, złoże stanowi piasek średnio i gruboziarnisty  

o miąższości 7,2 – 7,9 m, udokumentowane zasoby geologiczne złoża wynoszą 116 tys. 

ton; 

 „Świdry” – złoże kruszywa naturalnego zlokalizowane na wschód od miejscowości 

Świdry o powierzchni 0,67 ha, złoże stanowi piasek średnio i gruboziarnisty o średniej 

miąższości 3,5 m, udokumentowane zasoby geologiczne złoża wynoszą 36 tys. ton, 

złoże o zaniechanej eksploatacji częściowo zrekultywowane (zbiornik wodny); 

 „Świdry II”– złoże kruszywa naturalnego zlokalizowane w odległości 350 m od złoża 

„Świdry” o powierzchni 1,18 ha, złoże stanowi piasek średnio i gruboziarnisty  

o miąższości 2,0–2,2 m, udokumentowane zasoby geologiczne złoża wynoszą 36 tys. 

ton, złoże o zaniechanej eksploatacji częściowo zrekultywowane (zbiornik wodny); 

 „Świdry - Zagajki” – złoże kruszywa naturalnego zlokalizowane obok złoża „Świdry” 

składające się z dwóch pól o powierzchni 0,5 ha i 1,3 ha, złoże stanowi piasek średnio  

i gruboziarnisty o średniej miąższości 7,28 m, udokumentowane zasoby złoża wynoszą 

203,9 tys. ton, złoże jest eksploatowane; 

 „Kolonia Świdry” – złoże kruszywa naturalnego zlokalizowane na południowy wschód 

od złoża „Świdry” o powierzchni 0,91 ha, złoże stanowi piasek średnio i gruboziarnisty  

o średniej miąższości 4,7 m, udokumentowane zasoby złoża wynoszą 84 tys. ton, złoże 

jest eksploatowane; 

 „Malcanów” – złoże kruszywa naturalnego zlokalizowane obok złoża „Kolonia Świdry” 

o powierzchni 2,55 ha, złoże stanowi piasek średnioziarnisty o miąższości 0,3–0,7 m, 

udokumentowane zasoby złoża wynoszą 219 tys. ton, złoże jest eksploatowane; 

 „Szczygły Górne” – złoże kruszywa naturalnego zlokalizowane w pobliżu miejscowości 

Szczygły Górne, tuż przy granicy gminy, złoże o średniej miąższości 4,2 m  

i udokumentowanych zasobach wynoszących 44 tys. ton, złoże nie jest 

eksploatowane; 

 „Gręzówka I” – złoże kruszywa naturalnego zlokalizowane w miejscowości Gręzówka  

o powierzchni 3,83 ha, złoże stanowi piasek gruboziarnisty i pospółka zagliniona  

o średniej miąższości 14,5 m; 

 „Krynka I” – złoże kruszywa naturalnego zlokalizowane w miejscowości Krynka  

o powierzchni 2,91 ha i miąższości 5,7–7 m, złoże jest eksploatowane; 
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 „Łazy I” – złoże kruszywa naturalnego zlokalizowane w miejscowości Łazy 

o powierzchni 1,15 ha, złoże stanowi piasek średnioziarnisty o średniej miąższości 3,9 m 

i udokumentowanych zasobach geologicznych wynoszących 45 tys. ton; 

 „Gołaszyn” – złoża surowców ilastych zlokalizowane w miejscowości Gołaszyn,  

przy granicy z miastem, złoże stanowią iły jurajskie o miąższości 1,3–10 m  

o udokumentowanych zasobach 3906 tys. ton, surowiec może być stosowany  

do produkcji keramzytu, w pokładach iłu znajdują się unikatowe w skali światowej 

złoża amonitów. 

Generalnie większość złóż kruszywa naturalnego na obszarze gminy są zawodnione  

i w związku z tym ich eksploatacja jest utrudniona. 

Na obszarze gminy udokumentowano 9 złóż surowca energetycznego – torfu. W dolinie Krzny 

Północnej występują złoża torfu „Ławki” i „Celiny II”. W dolinie Krzny Południowej 

udokumentowano złoża „Żdżary – Poważe” i „Kownatki”. W dolinie Bystrzycy przy zachodniej 

granicy gminy oznaczono złoże „Ryżki”, a na południu „Jeleniec”. W dolinie rzeki Samicy 

udokumentowano złoże „Ryżki” i „Krasew–Zofibór”, natomiast w dolinie Stanówki – złoże „Żyłki 

– Kozły”. Złoża torfu nie są eksploatowane. 

Należy wykluczyć z zainwestowania i lokalizowania w granicach udokumentowanych złóż, 

elektrowni wiatrowych i wszelkiej infrastruktury. 

OCHRONA ZABYTKÓW 

Przy wyborze lokalizacji elektrowni wiatrowych należy uwzględnić wymogi ochronne zawarte 

w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, 

poz. 1568, z późn. zm.), w myśl której ochronie i opiece podlegają, bez względu na stan 

zachowania, zabytki nieruchome będące w szczególności: 

 krajobrazami kulturowymi, 

 układami urbanistycznymi, ruralistycznymi i zespołami budowlanymi, 

 dziełami architektury i budownictwa oraz dziełami budownictwa obronnego, 

 obiektami techniki, a zwłaszcza kopalniami, hutami, elektrowniami i innymi zakładami 

przemysłowymi, 

 cmentarzami, 

 parkami, ogrodami i innymi formami zaprojektowanej zieleni, 

 miejscami upamiętniającymi wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych 

osobistości lub instytucji, 

a także zabytki archeologiczne, będące w szczególności: 

 pozostałościami terenowymi pradziejowego i historycznego osadnictwa, 

 cmentarzyskami, 

 kurhanami, 

 reliktami działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej. 

Formami ochrony zabytków są: 

 wpis do rejestru zabytków, 

 uznanie za pomnik historii, 

 utworzenie parku kulturowego, 

 ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 

Ochroną objęte są obiekty wpisane do rejestru zabytków, który prowadzi Wojewódzki 

Konserwator Zabytków oraz obiekty umieszczone w ewidencji dóbr kultury, którą prowadzi 

wójt gminy (art. 22 ust. 2 i 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami). 

Na obszarze opracowania ścisłą ochroną konserwatorską objęto: 
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 zespół dworsko-leśny w Krynce (SA/470) obejmujący: dwór, budynek gospodarczy, 

stajnie – obecnie magazyn, dwie stodoły, leśniczówkę oraz pozostałości parku i sadu. 

Zespół pochodzi z początku XX i reprezentuje budownictwo eklektyczne, 

 grodzisko wczesnośredniowieczne w Strzyżewie (C/27), zlokalizowane na obszarze 

Lasów Państwowych Nadleśnictwa Radzyń Podlaski – stanowisko nr 1/1/45 AZP 63-81. 

Gminna ewidencja zabytków rejestruje ponad 240 obiektów, z czego największą liczbę 

stanowią obiekty zabudowy gospodarskiej – chata, obora, stodoła ale także kapliczki i krzyże 

przydrożne, założenia dworsko – parkowe, Kościół Parafialny p.w. Najświętszego Serca Jezusa 

w Zarzeczu Łukowskim, zespół leśniczówki w Dąbrówce, cmentarze oraz miejsca pamięci 

narodowej. Szczegółowy wykaz obiektów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków zawiera 

Załącznik Nr 1. 

Wszelkie zamierzenia inwestycyjne w terenach i przy obiektach wpisanych do rejestru 

zabytków nieruchomych i archeologicznych oraz znajdujących się w gminnej ewidencji 

zabytków, a także widok na nie, wymagają uzyskania zgody Lubelskiego Konserwatora 

Zabytków na przeprowadzenie jakichkolwiek prac, co przy ustawowej ochronie zabytków 

wyklucza lokalizację elektrowni wiatrowej w w/w obszarach. 

Wykaz stanowisk archeologicznych zarejestrowanych na terenie gminy Łuków zawiera 

Załącznik Nr 2. W przypadku prowadzenia inwestycji budowlanych, w tym infrastruktury 

technicznej na obszarach występowania znalezisk archeologicznych należy je uzgodnić  

na etapie ustalania warunków realizacji z WKZ w celu uzyskania warunków konserwatorskich 

prowadzenia inwestycji. 

Ważnym elementem krajobrazu kulturowego są miejsca pamięci. Należą do nich miejsca 

bitew i innych wydarzeń historycznych. Na ich terenie wykluczona jest lokalizacja elektrowni 

wiatrowych. 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 

ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO AKUSTYCZNE 

Jedną z istotnych barier w rozwoju energetyki wiatrowej są konflikty z zabudową 

mieszkaniową. Każda lokalizacja farm wiatrowych powinna być poprzedzona analizą 

oddziaływania takiej inwestycji na środowisko oraz życie i zdrowie ludzi. Priorytetem  

przy podejmowaniu zamierzeń inwestycyjnych powinno być szeroko pojęte kryterium 

bezpieczeństwa ludności. 

Turbina wiatrowa jest źródłem dwóch rodzajów hałasu: 

 hałasu mechanicznego, emitowanego przez przekładnię i generator, 

 szumu aerodynamicznego, emitowanego przez obracające się łopaty wirnika, 

którego natężenie jest uzależnione od „prędkości końcówek” łopat (tzw. tip speed). 

Dzięki zaawansowanym technologiom izolacji gondoli, hałas mechaniczny został  

w stosowanych obecnie modelach turbin ograniczony do poziomu poniżej szumu 

aerodynamicznego. W związku z tym, że źródłem szumu aerodynamicznego jest 

przepływające przez łopaty wirnika powietrze, hałas ten jest nieunikniony i dominuje  

w bezpośrednim sąsiedztwie farmy wiatrowej. Dzięki postepowi technologicznemu hałas ten 

został już w znacznym stopniu ograniczony, ale niestety nie udało się go całkowicie 

wyeliminować. Natężenie emitowanego przez farmę hałasu uzależnione jest od wielu 

czynników, przede wszystkim od: 

 sposobu rozmieszczenia turbin w obrębie farmy oraz ich modelu, 

 ukształtowania terenu, 

 prędkości i kierunku wiatru oraz 

 rozchodzenia się fal dźwiękowych w powietrzu. 
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Wraz ze wzrostem prędkości wiatru wzrasta poziom szumu aerodynamicznego emitowanego 

przez turbinę. Jednocześnie jednak wzrasta natężenie szumu wiatru, który w dużym stopniu 

maskuje dźwięki emitowane przez turbinę (Onshore Impacts, www.wind-energy-the-

facts.org). To, w jaki sposób człowiek będzie odbierać dźwięki emitowane przez turbiny  

(czy będą one dla niego uciążliwe czy nie), w głównej mierze uzależnione jest od poziomu 

tzw. hałasu tła oraz od odległości od farmy (University of Massachusetts, 2006). Jeżeli 

natężenie hałasu tła jest zbliżone do poziomu hałasu emitowanego przez pracującą turbinę, 

dźwięki emitowane przez farmę wiatrową stają się właściwie „nierozróżnialne” od otoczenia 

(Pedersen i Waye, 2004). Należy zatem na terenie, na którym planowana jest FW wykonać 

pomiary tła akustycznego. Podstawowym sposobem na ograniczenie uciążliwości hałasu 

generowanego przez elektrownie wiatrowe jest utrzymanie odpowiedniej odległości  

tych instalacji od terenów, dla których wyznaczono normy w zakresie klimatu akustycznego. 

Odległość ta powinna wynikać z przeprowadzonych przez ekspertów analiz. 

Z wyników badań, jakie przeprowadzili R. Ingielewicz i A. Zagubień, przedstawionych  

w artykule Uciążliwości hałasowe elektrowni wiatrowych opublikowanym w dwumiesięczniku 

Zielona Planeta (1 (52)/2004), wynika, że: „przy analizie akustycznej zagospodarowania 

terenu pod farmy wiatrowe należy kierować się przede wszystkim możliwościami regulacji 

turbin na odpowiednie moce akustyczne. Drugorzędne i znikome znaczenie ma wysokość 

wieży nośnej turbiny, której wpływ na zasięg hałasu jest z praktycznego punktu widzenia 

pomijalnie mały”. Badania przeprowadzono przy założonej wysokości wieży równej 100 m, 

przyjęto zmienne poziomy mocy akustycznej turbiny V80 – 2,0 MW firmy VESTAS  

o wartościach: 101 dBA, 103,5 dBA i 105,5 dBA. Dla takich danych obliczono poziomy imisji 

hałasu na wysokości 1,5 m nad poziomem terenu, w punktach odległych co 50 m od osi 

wieży na odległości do 600 m. Z wyników tych obliczeń wynika, że w przypadku mocy 

akustycznej 105,5 dBA poziom hałasu emitowany przez turbinę osiąga wartości mniejsze  

od dopuszczalnej wartości dla pory nocnej (40 dBA) w odległości większej niż 450 m  

od turbiny, zaś w przypadku mocy akustycznej 101,0 dBA – w odległości większej niż 300 m  

od turbiny. Autorzy badań stwierdzają również, że „ze względu na brak kryteriów oceny 

hałasu infradźwiękowego w środowisku naturalnym, posiłkując się kryteriami dotyczącymi 

stanowisk pracy, można wnioskować, że praca elektrowni wiatrowych nie stanowi źródła 

infradźwięków o poziomach mogących zagrozić zdrowiu ludzi. Szczególnie, że elektrownie 

wiatrowe lokalizowane są w odległościach niemniejszych niż 400 m od zabudowy 

mieszkaniowej”. 

Podstawowymi aktami prawnymi, w których znajdują się regulacje w zakresie ochrony 

terenów zamieszkania są: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  

oraz ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Na podstawie przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych 

planach zagospodarowania przestrzennego obowiązkowo uwzględnia się uwarunkowania 

wynikające z: 

 warunków i jakości życia mieszkańców, w tym ochrony ich zdrowia, 

 zagrożenia bezpieczeństwa ludności. 

Ostateczne wykluczenie negatywnego oddziaływania hałasu na zdrowie mieszkańców 

nastąpi na podstawie przepisów dotyczących ocen oddziaływania na środowisko 

przedsięwzięć. 

W myśl prawa ochrony środowiska oddziaływanie instalacji nie powinno powodować 

zagrożenia życia lub zdrowia ludzi. W związku z tym ograniczenia lokalizacji elektrowni 

wiatrowych mają na celu ochronę tych obszarów w celu zachowania standardów 

emisyjnych (m. in. hałasu i wibracji). Prawo to wprowadza zakaz budowy zakładów 
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stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi (do których należy zaliczyć elektrownie 

wiatrowe) w obrębie terenów zabudowanych.  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690,  

z późn. zm.) nie określają skonkretyzowanych odległości elektrowni wiatrowej od budynku 

mieszkalnego. Jedynie w §13 ust. 3 jest mowa o sytuowaniu obiektu przesłaniającego  

w odległości nie mniejszej niż 10 m od okna pomieszczenia przesłanianego. Odległość ta jest 

jednak znacznie mniejsza od strefy oddziaływania hałasu i powinna mieć zastosowanie  

tylko w przypadku elektrowni wiatrowych nie zaliczanych do inwestycji mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (tj. o wysokości całkowitej do 30 m). 

Aktualnie obowiązującym aktem prawnym normującym poziom hałasu w środowisku jest 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826). Określone prawem wartości 

dopuszczalnego hałasu w środowisku odnoszą się tylko do terenów wymagających ochrony 

przed hałasem. W świetle powyższego rozporządzenia obszarami akustycznie chronionymi są 

przede wszystkim tereny zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej, szkoły, przedszkola i tereny 

rekreacyjno-wypoczynkowe. Dla terenów upraw rolnych oraz terenów produkcyjno – 

usługowych nie podaje się wartości normatywnych hałasu w środowisku. 

Tabela 3. Dopuszczalne poziomy hałasu 

Rodzaj terenu 

Dopuszczalny poziom hałasu [dB] 

Pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem hałasu 

LAeqD – przedział czasu 

odniesienia równy najmniej 

korzystnym godzinom dnia 

kolejno po sobie następującym 

LAeqN – przedział czasu 

odniesienia równy 1 

najmniej korzystnej 

godzinie nocy 

 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

 tereny zabudowy związane ze stałym lub czasowym 

pobytem dzieci i młodzieży 

50 40 

 tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i 

zamieszkania zbiorowego 

 tereny zabudowy zagrodowej 

 tereny rekreacyjno-wypoczynkowe poza miastem 

 tereny mieszkaniowo-usługowe 

55 45 

W czasie sporządzania niniejszego opracowania autorzy nie posiadają informacji na temat 

zamierzeń inwestycyjnych poszczególnych wnioskodawców i inwestorów dotyczących 

danych i parametrów technicznych urządzeń planowanych do realizacji. 

W związku z powyższym, przy wyznaczaniu obszarów potencjalnej lokalizacji elektrowni 

wiatrowych, należy zachować minimalną odległość siłowni lub farmy wiatrowej  

od zabudowy zwartej lub rozproszonej wynoszącą 450 m. Przy lokalizowaniu elektrowni 

wiatrowych w terenie odległość ta powinna wynikać z oceny rzeczywistego zasięgu hałasu 

emitowanego przez elektrownie wiatrowe i z potrzeby zachowania przepisów dotyczących 

dopuszczalnego natężenia hałasu w miejscach sąsiadujących z inwestycją. Pomimo, że ma 

ona charakter umowny, gdyż zastosowanie jej nie daje gwarancji zachowania standardów 

akustycznych, to pozwala jednak na ocenę potencjalnej strefy bezpieczeństwa. 

Odstępstwem od stosowania 450 m strefy bezpieczeństwa może być jedynie budowa 

elektrowni wiatrowej nie zaliczanej do inwestycji mogących znacząco oddziaływać  

na środowisko (tj. o wysokości całkowitej do 30 m). 

W całej gminie Łuków działa obecnie 12 szkół podstawowych z klasami I-VI, 1 szkoła filialna  

z klasami I-III, 5 gimnazjów, 17 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych  

oraz 3 przedszkola (tab. 4), dla których należy zachować minimalną odległość siłowni  
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lub farmy wiatrowej od zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci  

i młodzieży wynoszącą 500 m. 

Tabela 4. Wykaz szkół na terenie gminy Łuków 

Lp. Szkoła Adres 

1.  Szkoła Podstawowa w Aleksandrowie Aleksandrów 51 

2.  Zespół Szkół w Czerśli (przedszkole) Czerśl 1 

3.  Zespół Szkół w Dąbiu Dąbie 83C 

4.  Zespół Szkół w Gołaszynie Gołaszyn 29  

5.  Zespół Szkół w Gołąbkach Gołąbki 33 

6.  Zespół Szkół w Gręzówce (przedszkole) Gręzówka 41 

7.  Zespół Szkół w Krynce Krynka 250 

8.  Szkoła Podstawowa w Rolach Role 114 

9.  Zespół Szkół w Strzyżewie Strzyżew 128 

10.  Szkoła Podstawowa w Świdrach Świdry 99 

11.  Zespół Szkół w Zalesiu Zalesie 141 

12.  Szkoła Podstawowa w Zarzeczu Łukowskim Zarzecz 54 

13.  Szkoła Filialna w Turzych Rogach Turze Rogi 50 

14.  Przedszkole w Łazach Łazy 383 

Źródło: http://www.gzolukow.republika.pl    

EFEKT OPTYCZNY/STROBOSKOPOWY 

Jednym z potencjalnych oddziaływań elektrowni wiatrowych na człowieka, niemających 

uregulowań w zapisach prawnych, zalicza się efekt optyczny, zwany efektem 

stroboskopowym (migającego cienia), który może powodować u ludzi reakcje 

zdenerwowania. W naszej szerokości geograficznej efekt ten jest najbardziej uciążliwy zimą  

i występuje przez kilkanaście minut dziennie przy słonecznej pogodzie. Według niektórych 

źródeł efekt stroboskopowy jest odczuwany w promieniu ok 450-500 m i również  

z tego względu w takiej odległości od siłowni lub farmy wiatrowej teren powinien pozostawać 

niezamieszkały. 

TERENY ZALEWOWE 

Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2001 Nr 115, poz.1229, z późn. 

zm.) na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią zabrania się wykonywania robót 

oraz czynności, które mogą utrudnić ochronę przed powodzią, w szczególności wykonywania 

urządzeń wodnych oraz wznoszenia innych obiektów budowlanych. W myśl ustawy z dnia  

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2006 Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) za obiekt 

budowlany należy rozumieć budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową  

wraz z instalacjami i urządzeniami, czyli m.in. elektrownie wiatrowe. Należy wykluczyć  

spod lokalizacji elektrowni wiatrowych tereny zalewowe. 

TERENY ZAGROŻONE OSUWANIEM SIĘ MAS ZIEMNYCH 

Na obszarze gminy nie występują zagrożenia geologiczne. Słabo zróżnicowana rzeźba terenu 

oraz łagodna forma dolin rzek warunkują brak terenów osuwiskowych. 

TERENY ZAMKNIĘTE 

Elektrownie wiatrowe ze względu na znaczne wysokości, należą do obiektów mogących 

stanowić przeszkodę lotniczą. Zgłoszeniu do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego  

i do właściwego organu sprawującego nadzór nad lotnictwem wojskowym i oznakowaniu 

podlegają przeszkody lotnicze, a w szczególności: 

 stałe lub tymczasowe obiekty budowlane o wysokościach przekraczających 

powierzchnie ograniczające, określone w przepisach w sprawie warunków,  

jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska, 

http://www.czersl.gminalukow.pl/
http://www.dabie.gminalukow.pl/
http://www.golaszyn.gminalukow.pl/
http://www.golabki.gminalukow.pl/
http://www.grezowka.gminalukow.pl/
http://www.zskrynka.pl/
http://www.role.gminalukow.pl/
http://www.strzyzew.gminalukow.pl/
http://www.swidry.gminalukow.pl/
http://www.zalesie.gminalukow.pl/
http://www.zarzecz.gminalukow.pl/
http://www.turzerogi.pl/
http://www.przedszkole.gminalukow.pl/
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 obiekty budowlane o wysokości 100 m i więcej powyżej poziomu otaczającego 

terenu lub wody, zlokalizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

Zgłoszeniu do właściwego organu nadzoru nad lotnictwem wojskowym podlegają wszystkie 

stałe lub tymczasowe obiekty budowlane o wysokości 50 m i więcej. 

Elektrownie wiatrowe będące przeszkodami lotniczymi powinny mieć zewnętrzne końce 

śmigieł pomalowane w 5 pasów o jednakowej szerokości, prostopadłych do dłuższego 

wymiaru łopaty śmigła, pokrywających 1/3 długości łopaty śmigła (3 koloru czerwonego  

lub pomarańczowego i 2 koloru białego). Pasy skrajne nie mogą być koloru białego. 

Dla terenów zamkniętych niezbędnych dla obronności państwa istnieje potrzeba 

wprowadzenia stref ochronnych celem ustanowienia obszarów ograniczonego użytkowania  

i ograniczeń wysokościowych, co wiąże się z zapewnieniem bezpiecznego użytkowania 

terenów przyległych do kompleksów wojskowych. W obszarze gminy Łuków zlokalizowany jest 

lotniczy poligon wojskowy położony w kompleksie Lasów Łukowskich. 

OCHRONA KRAJOBRAZU 

Dla zachowania i ochrony wartości krajobrazu istotne jest (zgodnie z Europejską Konwencją 

Krajobrazową, sporządzoną we Florencji dnia 20 października 2000 r. Dz. U. z 2006 r. Nr 14, poz. 

98) zachowanie charakterystycznych krajobrazów i ochrona elementów małoobszarowych, 

liniowych i punktowych o charakterze przyrodniczym lub antropogenicznym, stanowiących  

o specyfice krajobrazu regionu. Aktualnie krajobraz chroniony jest prawnie poprzez rygory 

ustanowione dla ostoi sieci Natura 2000, obszarów chronionych i form planistycznych. 

Negatywny wpływ farmy wiatrowej na otaczający ją krajobraz maleje wraz ze wzrostem 

odległości od inwestycji. Posiłkując się następującym uproszczonym schematem podziału  

na strefy tzw. „wizualnego oddziaływania” elektrowni wiatrowych dla terenu płaskiego 

wyróżnić można (Onshore Impacts, www.wind-energy-the-facts.org): 

 Strefa I - wizualnej dominacji (w odległości do 2 km od farmy wiatrowej) – farma 

wiatrowa jest elementem dominującym w krajobrazie, obroty wirnika wyraźnie 

widoczne i dostrzegalne przez człowieka; 

 Strefa II – wizualnej inwazyjności (w odległości od 1 do 4,5 km od farmy wiatrowej) – 

elektrownie wiatrowe wyróżniają się w krajobrazie i łatwo je dostrzec, ale nie są 

elementem dominującym, obrotowy ruch wirnika jest widoczny; 

 Strefa III - wizualnej dostrzegalności (w odległości od 2 do 8 km od farmy wiatrowej) – 

elektrownie wiatrowe są widoczne, ale nie są „narzucającym się” elementem  

w krajobrazie, w warunkach dobrej widoczności można dostrzec obracający się 

wirnik, ale na tle swojego otoczenia same turbiny wydają się być stosunkowo 

niewielkich rozmiarów; elektrownie wiatrowe są widoczne; 

 Strefa IV – dalekiego krajobrazu (w odległości powyżej 7 km od farmy wiatrowej) – 

elektrownie wiatrowe wydają się być niewielkich rozmiarów i nie wyróżniają się 

znacząco w otaczającym je krajobrazie, obrotowy ruch wirnika z takiej odległości jest 

właściwie niedostrzegalny. 

Na ekspozycję krajobrazową elektrowni i ich postrzeganie silnie wpływa widoczność z dróg, 

zwłaszcza gdy znajdują się one blisko; stanowią wówczas dominantę krajobrazową  

i pozostają długo w zasięgu widoczności obserwatorów jadących drogą czy linią kolejową. 

Część miejscowości w gminie Łuków, głównie położone przy zewnętrznej granicy gminy, 

charakteryzuje się krajobrazem o czytelnym historycznym układzie kompozycji  

ale zaniedbanym stanie zachowania zabudowy tradycyjnej. Miejscowości położone  

w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Łuków, jak: Łazy, Karwacz, Turze Rogi, cechuje krajobraz 

współczesny o nieczytelnym lub słabo czytelnym układzie kompozycji i zdegradowanej 
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zabudowie tradycyjnej. Zachodzą tu procesy semiurbanizacyjne, polegające na zanikaniu 

wiejskiego charakteru zabudowy na rzecz zabudowy podmiejskiej, czasami rezydencjonalnej. 

Północno-zachodnia część województwa lubelskiego, w tym i tereny gminy Łuków są 

najmniej zasobne w walory krajobrazowe. W gminie Łuków zainwestowane tereny  

o charakterze zurbanizowanym przeważają w bezpośrednim sąsiedztwie granic miasta  

oraz w paśmie rozciągającym się równoleżnikowo w środkowej części gminy, od wsi Żdżary 

wzdłuż drogi krajowej Nr 76 poprzez tereny wsi: Dąbie, Sięciaszka I, Sięciaszka II, Zalesie, 

(miasto Łuków) Łazy i Aleksandrów. Przeprowadzona waloryzacja krajobrazu gminy pozwala 

wyodrębnić dwie grupy obszarów, tj.: o umiarkowanie wysokich i o średnich walorach 

krajobrazowych. 

Na obszary o umiarkowanie wysokich walorach krajobrazowych składają się: 

 krajobrazy bagienne ze znaczącym udziałem torfowisk oraz otwarte krajobrazy 

łąkowo-pastwiskowe – we wschodniej części gminy pomiędzy wsią Dąbie i Czerśl, 

włączone w system przyrodniczy gminy, jako lokalny korytarz ekologiczny, 

 przekształcone doliny rzeczne – fragment doliny Bystrzycy z jej dopływami  

(w południowo-wschodniej części gminy), dolina Krzny Południowej (w środkowej 

części gminy) i rozległa dolina Krzny Północnej (w północno-wschodniej części gminy) 

wchodzące w skład systemu przyrodniczego gminy, jako korytarze ekologiczne  

o znaczeniu lokalnym i regionalnym, 

 mozaikowe krajobrazy polno-leśne – przeważające w północno-wschodniej części 

gminy (na północ i południe od wsi Krynka) i południowej części gminy (pomiędzy 

wsiami Czerśl i Szczygły Dolne oraz Gołąbki i Rzymy-Rzymki). 

Na obszary średnich walorach krajobrazowych składają się: 

 silnie przekształcone (zmeliorowane) dno doliny Krzny Południowej po wschodniej 

stronie miasta Łuków włączona w system przyrodniczy gminy, jako korytarz 

ekologiczny o znaczeniu regionalnym, 

 rozległy krajobraz leśny Lasów Łukowskich. 

W postrzeganiu krajobrazu kulturowego wyjątkową rolę pełnią wyróżniki o cechach 

niepowtarzalnych. Do nich należą dominanty takie jak: 

 kościół wraz z otoczeniem w Zarzeczu Łukowskim, 

 kościół we wsi Dąbie, 

 kościół we wsi Krynka, 

 kościół we wsi Gręzówka, 

 zespół dworsko-parkowy w Ryżkach. 

Oprócz nich charakterystyczne dla otoczenia są subdominanty i akcenty – kapliczki i krzyże 

przydrożne. 

Zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez National Wind Coordinating Committee,  

których uwzględnienie na etapie projektowania farmy może znacząco ograniczyć  

jej potencjalny negatywny wpływ na otaczający ją krajobraz oraz negatywne podejście  

ze strony społeczeństwa, wskazane jest stosowanie poniższych zasad: 

 dobór w obrębie jednej farmy wiatrowej lub kilku sąsiadujących ze sobą farm 

wiatrowych elektrowni wiatrowych o tej samej wielkości, 

 stosowanie jasnych kolorów wież i łopat wirnika (np. szary, beżowy, ewentualnie biały) 

lub kolorów dopasowanych do otoczenia, 

 dobór elektrowni wiatrowych, których wirniki składają się z trzech łopat, 

 farma wiatrowa jest bardziej „przyjazna”, gdy składa się na nią mniejsza liczba turbin, 

ale o większej mocy niż większa liczba turbin o małej mocy, 

 należy unikać lokalizowania elektrowni wiatrowych w pobliżu miejsc, dla których 

wyznaczono normy w zakresie klimatu akustycznego i w miejscach gdzie będą 
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dominującym składnikiem w krajobrazie przedstawiającym szczególne walory 

widokowe. 

Istotne jest również unikanie lokalizowania elektrowni wiatrowych na terenach o wybitnych 

walorach krajobrazowych, w tym obszarów chronionego krajobrazu. Zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa lokalizacja w granicach OCK nie jest zabroniona,  

a o dopuszczalności lokalizacji powinien decyzdować wynik OOŚ, zgodnie z przepisami 

ustawy o ochronie przyrody – art. 24 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 (obszary chronionego krajobrazu). 

W celu ochrony krajobrazu i mając na uwadze powyższe należy wykluczcyć z lokalizacji 

elektrowni wiatrowych tereny w granicach: 

 Radzyńskiego OCK i Łukowskiego OCK, 

 korytarzy ekologicznych, 

 dolin rzecznych, 

 lasy i większe zadrzewienia wraz ze 100-metrową strefą od ich granicy. 

UWARUNKOWANIA INFRASTRUKTURALNE 

Na lokalizację elektrowni wiatrowej, istotny wpływ obok zasobów energii wiatru, mają 

uwarunkowania przestrzenno – infrastrukturalne, a szczególnie dostępność do sieci 

elektroenergetycznej. 

Na terenie gminy nie ma stacji transformatorowej WN/SN tzw. Głównego Punktu Zasilającego 

(GPZ). Gmina w podstawowym układzie zasilania zaopatrywana jest w energię elektryczną 

średnich napięć ze stacji 110/30/15kV zlokalizowanej na terenie miasta Łuków. 

Przez obszar gminy przebiegają tranzytowo trzy jednotorowe napowietrzne linie wysokiego 

napięcia 110kV zasilające stację  110/30/15kV w Łukowie, o relacjach:  

 Kozienice – Stoczek Łukowski – Łuków, 

 Łuków – Międzyrzec Podlaski, 

 Łuków – Radzyń Podlaski. 

Istotnym uwarunkowaniem infrastrukturalnym, mającym znaczenie przy lokalizacji elektrowni 

wiatrowych, które zgodnie z wnioskami zgłosoznymi przez zarządców sieci do zmiany Studium 

są: trasy linii elektroenergetycznyh istniejących i projektowanych oraz dróg krajowych 

istniejących i projektowanych. 

Realizacja elektrowni/farmy wiatrowej będzie wymagała wykorzystania istniejącej 

infrastruktury drogowej i elektroenergetycznej oraz budowy nowej: 

 infrastruktury drogowej: 

o trwałej (drogi dojazdowe na teren farmy, łączące FW z najbliższą drogą 

publiczną, drogi dojazdowe na terenie farmy, prowadzące  

do poszczególnych elektrowni wiatrowych, place manewrowe), 

o czasowej (tymczasowe drogi dojazdowe, place manewrowe, montażowe  

i place składowe; realizowana jest na etapie budowy i likwidacji), 

 infrastruktury przyłączeniowej: 

o wewnętrznej (kable światłowodowe, łączące poszczególne elektrownie  

z centrum zarządzania, kable energetyczne prowadzące prąd  

od poszczególnych elektrowni wiatrowych do stacji transformatorowej –  

tzw. GPZ farmy lub GPZ wewnętrznego), 

o zewnętrznej (kabel lub pęk kabli wyprowadzających prąd poza teren farmy 

do transformatora umieszczanego na słupie elektroenergetycznym lub GPZ 

zewnętrznego). 

Określenie lokalizacji infrastruktury drogowej i elektroenergetycznej niezbędnej do realizacji  

i funkcjonowania elektrowni/farmy wiatrowej, będzie możliwe po sprecyzowaniu zamierzeń 
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inwestycyjnych inwestora. W projekcie zmiany Studium określa się obszary potencjalnej 

lokalizacji elektrowni wiatrowych, natomiast lokalizacja elektrowni i infrastruktury związanej  

z elektrownią powinna nastąpić na etapie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Łuków. 

Zgodnie z wnioskiem Polskich Sieci Elektroenergetycznych – Centrum S.A. należy zachować 

pas technologiczny: 

 dla linii 220 kV – 50 m (po 25 m w obie strony od osi linii) 

 dla linii 400 kV – 70 m (po 35 m w obie strony od osi linii). 

Ponadto odległość turbiny wiatrowej od linii NN nie może być mniejsza niż 3-krotna średnica 

koła zataczanego przez łopaty turbiny. 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie wnosi o uwzględnienie 

przebiegu istniejących dróg krajowych: Nr 63 i Nr 76 oraz planowanej obwodnicy m. Łuków 

wraz z obejściem m. Gołaszyn w ciągu drogi Nr 63. Zgodnie z tym wnioskiem lokalizowanie 

obiektów energetyki odnawialnej, w tym elektrowni wiatrowych powinna uwzględniać 

odległość min. 1,5 wysokości tych obiektów od istniejących i planowanych dróg krajowych. 

Zaś obsługa komunikacyjna terenów, na których będą zlokalizowane obiekty energetyki 

odnawialnej powinna spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu MTiGM z dnia 

02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 

i ich usytuowanie, a w szczególności §9 ust. 1 pkt 3 i 4. Oznacza to, że obsługę 

komunikacyjną terenów przeznaczonych pod lokalizację energetyki wiatrowej należy 

zapewnić w oparciu o sieć dróg niższych kategorii, tj. gminnych i powiatowych, a włączenia 

do dróg krajowych powinny być realizowane poprzez istniejące skrzyżowania dróg 

publicznych. 

3.2. ENERGETYKA SOLARNA 

Energia słoneczna ma szereg zalet, tj.: 

 powszechna dostępność, 

 brak negatywnych konsekwencji dla środowiska podczas eksploatacji, 

 instalacje PV nie starzeją się, po 20 latach pracy praktycznie nie obserwuje się spadku 

mocy, 

 minimalny koszt eksploatacji, 

 w instalacjach przydomowych oznacza ona zmniejszone uzależnienie od dostawców 

energii. 

Jednakże główną wadą energii słonecznej jest jej sezonowość. 

3.2.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O ENRGETYCE SOLARNEJ 

Energię słoneczną można wykorzystywać zarówno do ogrzewania, jak i do produkcji prądu: 

 pasywna konwersja fototermiczna – energię słoneczną można wykorzystać  

do zwykłego ogrzania wody przepływającej przez specjalny system rur; ten sposób 

wykorzystywania energii nie nadaje się do instalacji masowych, ale jest używany  

w gospodarstwach do ogrzewanie budynków, dostarczania ciepłej wody czy 

napędu pomp; 

 konwersja fotowoltaiczna – technologia ogniw słonecznych pozwala  

na przetwarzanie promieniowania słonecznego bezpośrednio na energię elektryczną. 

3.2.2. UWARUNKOWANIA ROZWOJU ENERGETYKI SOLARNEJ 

Według ocen ekspertów przywoływanych w Raporcie określającym cele w zakresie udziału 

energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii znajdujących się  
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na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w krajowym zużyciu energii elektrycznej na lata 2010-

2019 technologie wykorzystujące energię słońca, z powodu niskiej efektywności 

ekonomicznej w zakresie produkcji energii elektrycznej, mogą odgrywać istotną rolę  

przede wszystkim w produkcji ciepła oraz w systemach wyspowych, nieprzyłączonych  

do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. 

Jak na razie energia słoneczna jest marginalnym źródłem energii, ale odnotowuje się bardzo 

szybki przyrost mocy produkowanych ogniw słonecznych. Do roku 2006 było to 30% rocznie, 

w 2007 roku, na fali wzrastających cen paliw kopalnych, moc zainstalowanych paneli 

słonecznych wzrosła nawet o 60%. Obecnie jest to źródło energii 2-3 krotnie droższe od paliw 

kopalnych, jednak szacuje się, że ogniwa słoneczne staną się ekonomicznie konkurencyjne  

w energetyce po 2020 r. i od tego czasu zacznie się ich intensywny wzrost jako źródła energii 

na skalę przemysłową. 

Instalacje niewielkich rozmiarów, wykorzystujące zasoby energii słonecznej lokalizowane  

w obrębie posesji, głównie na dachach budynków, wykorzystywane na potrzeby odbiorców 

indywidualnych, nie stwarzają znaczącego zagrożenia dla środowiska, gdyż na etapie 

eksploatacji nie emitują żadnych szkodliwych substancji. Pewne uciążliwości natomiast mogą 

być związane z dużymi instalacjami służącymi do produkcji energii elektrycznej – farmami 

solarnymi, lokalizowanymi w terenie otwartym i zajmującymi znaczne powierzchnie. Instalacje 

te mogą negatywnie wpływać na krajobraz, wywołując uczucie niepokoju optycznego,  

co ma szczególne znaczenie na terenach ochrony krajobrazowej. 

W związku z powyższym, należy utrzymać określony w obowiązującym Studium kierunek 

rozowju energetyki solarnej, tj.: rozwój i propagowanie wykorzystywania energii słonecznej  

do celów gospodarczo-bytowych, przede wszystkim na tych terenach, gdzie dostęp do gazu 

sieciowego jest ograniczony lub niemożliwy. 

W przypadku lokalizacji farm solarnych należy wykluczyć z lokalizacji tego typu inwestycji 

tereny w granicach: 

 Radzyńskiego OCK i Łukowskiego OCK, 

 korytarzy ekologicznych, 

 dolin rzecznych. 

3.3. BIOGAZOWNIE 

3.3.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O BIOGAZOWNIACH 

Biogaz rolniczy, wg danych zawartych w dokumentach rządowych oraz niezależnych 

prognozach, w najbliższym 10–leciu będzie się dynamicznie rozwijał, w tempie sięgającym 

kilkudziesięciu procent rocznie. Wiele wskazuje na to, że w ciągu najbliższych kilku lat biogaz 

rolniczy nabierze znaczenia na rynku energii, a tempo wzrostu będzie jednym z najwyższych  

w całym „zielonym koszyku energetycznym”. Świadczą o tym również zauważalne obecnie 

tendencje na rynku deweloperskim i inwestorskim.  

Na politykę państwa w zakresie wykorzystania biogazu rolniczego składa się kilka 

dokumentów o charakterze strategicznym, a przede wszystkim: Polityka energetyczna Polski 

do 2030 roku (PEP 2030) i Kierunki rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce w latach 2010-2020, 

oraz Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych. Rozwój OZE,  

w tym biogazowni, jest jednym z podstawowych celów wyznaczonych przez PEP 2030,  

której wdrożenie miało służyć m.in. zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego kraju, 

podniesieniu efektywności energetycznej i zwiększeniu dywersyfikacji źródeł dostaw energii  

(w tym poprzez wspieranie rozwoju energetyki rozproszonej) oraz zróżnicowaniu technologii jej 

wytwarzania. PEP 2030 w części dotyczącej OZE wskazuje potrzebę wsparcia instalacji, 

wykorzystujących biomasę roślinną oraz odpady ulegające biodegradacji,  
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w tym biogazowni, jako technologii o wysokiej efektywności energetycznej i niskiej 

emisyjności, należącej do źródeł rozproszonych, które szczególnie wpływają na zwiększenie 

stabilności pracy systemu elektroenergetycznego. Dokument wyznacza potrzebę 

opracowania szczegółowych założeń programu rozwoju biogazowni rolniczych,  

przy założeniu powstania do roku 2020 średnio jednej biogazowni w każdej gminie,  

a także realizację przyjętych założeń poprzez usuwanie barier prawnych i popularyzację 

wiedzy. 

Obecny kształt systemu wsparcia projektów biogazowych w Polsce, oparty jest na możliwych 

do sprzedaży w obrocie rynkowym, świadectwach pochodzenia oraz dostępnych dotacjach 

inwestycyjnych. W tych warunkach preferowane przez inwestorów są instalacje o mocy 

wytwórczej powyżej 1 MWel, wykorzystujące głównie odpady z rolnictwa oraz różnych gałęzi 

przemysłu spożywczego i mięsnego. Jednocześnie istnieje poparcie wielu środowisk  

dla stymulacji rozwoju mniejszych instalacji, o charakterze rolniczym, o mocy zainstalowanej 

dochodzącej do 250 kWe, które miałyby powstać w większości polskich gmin, dysponujących 

lokalnie odpowiednim zasobem odpadów z produkcji rolnej. Działanie to, zgodnie Kierunkami 

rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce w latach 2010-2020, miałoby doprowadzić  

do realizacji celu wybudowania ok. 2 000 biogazowni do 2020 roku. Istniejący system 

wparcia, jak również obowiązujące regulacje prawne, dotyczące biogazowni, są 

poddawane aktualnie istotnym modyfikacjom, zmierzającym do umożliwienia powstania 

również takich instalacji. 

Nowe możliwości rozwoju biogazowni, opartych na wtłaczaniu biometanu do sieci gazu 

ziemnego, zostały wprowadzone nowelizacją Prawa energetycznego z dn. 1 stycznia 2010 r. 

(Dz. U. z 2009 r. Nr 215, poz. 1664). Lokalizacja tego typu instalacji będzie zdeterminowana 

dostępnością do sieci dystrybucyjnej gazu ziemnego. Za biometan wtłaczany bezpośrednio 

do sieci gazu ziemnego, będzie można uzyskać dodatkowe wsparcie w postaci  

tzw. „świadectw pochodzenia biogazu”.  

Sektor biogazu rolniczego obejmuje szeroki zakres technologii z uwagi na rodzaj substratów, 

przeznaczenie produktów wytworzonych przez biogazownie oraz skalę inwestycji. 

Biogazownie rolnicze mogą przetwarzać wsad składający się z mieszaniny odpadów 

organicznych o różnych właściwościach i pochodzeniu w procesie mono- lub kofermentacji. 

Zróżnicowanie substratów sprzyja zarówno uzyskaniu lepszych parametrów samego procesu, 

jak również zwiększa bezpieczeństwo dostaw surowca dla biogazowni. Nowoczesne 

biogazownie mogą również przetwarzać pojedyncze substraty, jednak jest to rozwiązanie 

obecnie rzadko stosowane. Głównym substratem do produkcji biogazu rolniczego jest 

gnojowica. Odchody zwierzęce charakteryzują się mniejszym potencjałem produktywności 

biogazu w porównaniu do odpadów organicznych o pochodzeniu przemysłowym i roślin 

energetycznych. 

Z analiz Instytutu Energetyki Odnawialnej nt. preferencji deweloperów i inwestorów 

planowanych biogazowni dotyczące substratów wynika, że największym zainteresowaniem 

cieszyć się będą odpady, w tym odchody zwierzęce oraz odpady z przemysłu rolno-

spożywczego. 

Rodzaj substratu Udział [%] 

Gnojowica świńska lub bydlęca 28 

Kiszonka kukurydzy 26 

Odpady z przemysłu owocowo-warzywnego 17 

Odpady poubojowe 13 

Odchody kurze 7 

Odpady z gorzelni 7 

Z przemysłu mleczarskiego 2 

Źródło: MG: Przewodnik dla inwestorów zainteresowanych budową biogazowni rolniczych. 

Warszawa, 2011 
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3.3.2. UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE 

Lokalizację biogazowni determinują następujące uwarunkowania lokalizacyjne: 

 dostępność substratów, 

 wymagania powierzchniowe, 

 wymagania infrastrukturalne, 

 wymagania środowiskowe, 

 dostęp do infrastruktury zapewniającej odbiór wyprodukowanej energii, 

 możliwości zagospodarownaia odpadów pofermentacyjnych. 

DOSTĘPNOŚĆ SUBSTRATÓW 

W warunkach polskich, jak również województwa lubelskiego największe szanse rozwoju mają 

w pierwszej kolejności biogazownie wykorzystujące odpady z przemysłu rolno-spożywczego. 

Lokalizacja tego typu inwestycji jest ściśle związana z lokalizacją zakładów przemysłu rolno-

spożywczego. W przypadku małych biogazowni o mocach do kilkuset kW możliwe są również 

lokalizacje w pobliżu dużych gospodarstw rolnych i ferm hodowlanych. Przyjmuje się, że rośliny 

energetyczne nie będą podstawowym substratem do produkcji biogazu do momentu 

całkowitego zagospodarowania istniejącego potencjału surowców odpadowych  

i gnojowicy. Dostępność substratów do produkcji biogazu, należy rozpatrywać w grupie 

trzech podstawowych źródeł ich pozyskiwania: 

 zakłady przemysłu spożywczego (odpady poprodukcyjne), 

 duże gospodarstwa produkcji zwierzęcej – fermy hodowlane (obornik i gnojowica), 

 grunty orne możliwe do wykorzystania na celowe uprawy roślin energetycznych. 

O wyborze substratów do produkcji biogazu decydują przede wszystkim aspekty 

ekonomiczne ich pozyskiwania, których głównym składnikiem są koszty transportowe. 

Przyjmuje się, iż opłacalność dowozu biomasy (w zależności od rodzaju surowca) występuje  

w promieniu do 10-30 km od biogazowni. Maksymalne obniżenie kosztów transportowych 

biomasy można osiągnąć poprzez lokalizację biogazowni w bezpośrednim sąsiedztwie źródła 

jej pozyskiwania. Wskazanym rozwiązaniem jest wtedy budowa rurociągów lub zamkniętych 

taśm transportowych, eliminujących konieczność korzystania z transportu samochodowego. 

Potencjałem dla lokalizacji biogazowni wykorzystujących odpady z produkcji zwierzęcej są 

gospodarstwa rolne o dużej skali chowu zwierząt. Średnio, w zależności od rodzaju chowu 

zwierząt, przyjmuje się, iż opłacalność produkcji biogazu zachodzi w gospodarstwach rolnych 

o chowie zwierząt powyżej 100 DJP (duża jednostka przeliczeniowa). Gnojowica, a także 

obornik oraz suche odchody zwierząt, tak jak i w przypadku odpadów z przemysłu rolno-

spożywczego mogą być surowcem głównie dla biogazowni zlokalizowanych w bliskim 

sąsiedztwie gospodarstwa rolnego, przy wykorzystaniu, jako środki transportu substratów - 

rurociągów i zamkniętych taśm transportowych. 

Kolejnym źródłem pozyskiwania substratów do produkcji biogazu, zdecydowanie 

najistotniejszym z punktu widzenia korzyści dla gospodarki lokalnej, są grunty orne możliwe  

do wykorzystywania na uprawy celowe roślin energetycznych. W pełni przydatnymi do 

uprawy roślin energetycznych są grunty orne o kompleksach rolniczej przydatności gleb 1-5  

i 8. Największą wydajnością energetyczną mierzoną ilością uzyskanej biomasy charakteryzuje 

się kukurydza. Oprócz kukurydzy zastosowanie powinny mieć także inne zboża, rośliny 

okopowe korzeniowe, a także lucerna i trawy łąkowe.  

W gminie Łuków, ze względu na niskie klasy bonitacyjne gleb (60% to klasa V i VI), 

dominującymi uprawami są żyto i ziemniaki. Stąd też rozwinięty jest chów trzody chlewnej, 

której obsada wynosi 149 szt./100 ha użytków rolnych, a w rejonach o znacznym udziale 
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użytków zielonych chów bydła, którego obsada na terenie gminy wynosi 58,5 szt./100 ha 

użytków rolnych. Ponadto w gminie funkcjonuje 17 gospodarstw zajmujących się hodowlą 

trzody chlewnej o wielkości stad ponad 1 000 szt. oraz 1 gospodarstwo hodowlane bydła  

o wielkości stada ponad 200 szt. Taka lokalizacja gospodarstw hodowlanych umożliwia 

zaopatrywanie biogazowni substraty pochodzące tychże źródeł. 

WYMAGANIA POWIERZCHNIOWE 

Wymiary przestrzenne działki inwestycyjnej są uzależnione od wielkości produkcyjnej 

biogazowni, przyjętej technologii produkcji, rodzajów wykorzystywanych substratów  

oraz od przyjętych rozwiązań w zakresie dostaw substratów i odprowadzania odpadów 

pofermentacyjnych. Różnorodność możliwych rozwiązań powoduje, iż dokładna wielkość 

zapotrzebowania na powierzchnię może być ustalona dopiero na etapie projektowania 

inwestycji. Nie mniej, wymagania terenowe dla biogazowni rolniczej o mocy produkcyjnej  

1 MW ÷ 2 MW, posiadającej komplet obiektów, w tym służących do przechowywania 

substratów i składowania odpadów pofermentacyjnych, wynoszą ok. 3 ha. 

WYMAGANIA INFRASTRUKTURALNE 

Niezbędnymi warunkami przydatności terenu pod budowę biogazowni,  

oprócz odpowiednich wymiarów działki jest dostępność do infrastruktury, w szczególności  

do sieci elektroenergetycznej lub gazowej oraz komunikacji drogowej. W zakresie 

infrastruktury technicznej wskazany jest też dostęp do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,  

a w przypadku jej braku alternatywą jest wyposażenie inwestycji we własne ujęcie wody  

oraz własną instalację zbierającą ścieki bytowe, w tym ścieki deszczowe z placu 

manewrowego, które następnie będą wywożone do oczyszczalni ścieków. 

W zakresie obsługi komunikacyjnej, z uwagi na konieczność dowozu surowców  

do biogazowni przez pojazdy o dużej ładowności, wymagana jest droga dojazdowa 

posiadająca nawierzchnię dostosowaną do ruchu samochodów ciężarowych. Dla dużych 

biogazowni (2 MW) wskazane jest, aby nośność nawierzchni zapewniała możliwość 

przewożenia ładunków o masie powyżej 15 t. Z uwagi na stan lokalnej infrastruktury 

komunikacyjnej dla wielu inwestycji konieczne może być wybudowanie nowego  

lub przebudowanie istniejącego odcinka drogi. 

WYMAGANIA ŚRODOWISKOWE 

Biogazownia rolnicza jest instalacją urządzeń, w której rozkład beztlenowy materii 

organicznej, będący naturalnym proces zachodzący w środowisku jest w maksymalnie 

możliwym stopniu zintensyfikowany i w pełni kontrolowany. Najnowsze rozwiązania 

techniczne, rozwijane przez kilkadziesiąt lat głównie na zachodzie Europy, spowodowały,  

iż negatywne oddziaływanie biogazowni rolniczej na środowisko w znacznym stopniu zostało 

ograniczone. 

EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ DO ATMOSFERY 

Proces produkcji biogazu wykorzystuje naturalne zjawiska zachodzące w środowisku, dlatego 

też biogazownia nie wytwarza innych substancji, niż te, które w środowisku naturalnym 

występują powszechnie. Jednakże zintensyfikowana fermentacja beztlenowa biomasy niesie 

ze sobą uciążliwość zapachową. Rozwiązaniem tego problemu jest stosowanie w możliwie  

w maksymalnym stopniu zamkniętych technologii produkcji biogazu, w wyniku, czego 

następuje znaczny spadek emisji niepożądanych zapachów. Najtrudniejszy w eliminacji jest 

zapach występujący okresowo podczas załadunku biomasy do dozowników komór 

fermentacyjnych. Przyjmowane rozwiązania techniczne rozładunku, ograniczają w pewnym 

stopniu emisję zapachów powodując, iż nie są one odczuwalne poza terenem biogazowni. 
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Dla surowców tłoczonych rurociągami uciążliwość ta nie występuje, bowiem czynność 

rozładunku biomasy nie występuje. 

Kolejnym aspektem wymagającym właściwego rozwiązania ograniczającego uciążliwości 

zapachowe jest właściwe rozwiązanie transportu i składowania odpadów 

pofermentacyjnych. Zaznaczyć jednak należy, iż przy właściwie dokonanym procesie 

fermentacji odpady nie powinny generować uciążliwych zapachów, a czynności i zalecenia 

głównie lokalizacyjne z dala od siedlisk ludzkich i z uwzględnieniem dominujących kierunków 

wiatrów mają znaczenie przede wszystkim zapobiegawcze. 

W celu ograniczenia ewentualnych negatywnych skutków emisji zapachów, również  

w przypadku awarii instalacji, biogazownie i otwarte zbiorniki na odpady pofermentacyjne, 

powinny być lokalizowane na terenach, dla których bezpośrednim sąsiedztwem nie byłaby 

zabudowa mieszkaniowa, ani inna wrażliwa na uciążliwości zapachowe. 

HAŁAS 

Dominującym źródłem hałasu o charakterze ciągłym na terenie biogazowni są pracujące 

silniki spalinowe agregatów prądotwórczych. W wyniku zastosowywania specjalnie 

wytłumianych kontenerów oraz tłumików, hałas ten w znacznej części jest redukowany.  

W połączeniu z odpowiednim zlokalizowaniem na terenie inwestycji agregatów, ewentualnie 

zastosowanie pasów zieleni izolacyjnej powoduje, iż klimat akustyczny na sąsiedn ich terenach 

pozostaje niezakłócony. Poza terenem biogazowni nadmierny hałas, będący skutkiem 

lokalizacji biogazowni może być związany z ruchem drogowym generowanym przez środki 

transportowe przewożące do biogazowni biomasę, a z biogazowni odpady 

pofermentacyjne. Odpowiednia organizacja transportu eliminująca ruch samochodów  

przez tereny zabudowy mieszkaniowej, dla której ten ruch może być uciążliwy,  

a także w ostateczności budowa nowych odcinków dróg są rozwiązaniami pożądanymi  

i opłacalnymi, szczególnie w kontekście uzyskania akceptacji społecznej w procesie 

lokalizacji inwestycji. 

ZANIECZYSZCZENIE GLEB I WÓD PODZIEMNYCH 

Biogazownia należy do przedsięwzięć, które w swym procesie produkcyjnym unieszkodliwiają 

odpady, a więc w ujęciu globalnym przyczyniają się pozytywnie do zmniejszenia 

zanieczyszczeń gleb i wód podziemnych. Poza odpadami pofermentacyjnymi, które mają 

zastosowanie w nawożeniu gleb, biogazownia generuje jedynie odpady eksplotacyjne 

silników oraz innych urządzeń i instalacji. Infrastruktura kanalizacyjna odprowadzająca ścieki 

sanitarno-bytowe oraz ścieki z utwardzonych placów biogazowni jest wystarczająca  

dla zapewnienia ochrony przed zanieczyszczeniem gleb i wód podziemnych. 

ZMIANY W KRAJOBRAZIE 

Obiekty i urządzenia techniczne wchodzące w skład zabudowy terenu biogazowni, głównie 

zbiorniki fermentacyjne, obiekty magazynowania gazu lub inne z racji swoich gabarytów  

i wielkości zainwestowanej powierzchni mogą stanowić subdominantę w krajobrazie. Istotne 

jest więc możliwie harmonijne wkomponowanie biogazowni w krajobraz poprzez: unikanie 

lokalizacji w otwartych przestrzeniach, na wyniosłościach terenu, w sąsiedztwie obiektów  

o wyjątkowo cennych walorach kulturowych i przyrodniczych. Natomiast obsadzenie terenu 

inwestycji wysoką zielenią może w znacznym stopniu zneutralizować negatywne odczucia 

wizualne. 

PODSUMOWANIE 

Stosowanie przez inwestorów najnowszych rozwiązań technologicznych oraz uwzględnianie 

zaleceń lokalizacyjnych gwarantuje, iż mała biogazownia rolnicza nie będzie stanowiła 

ponadnormatywnej uciążliwości dla środowiska. 
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Z uwagi na ograniczenie możliwego negatywnego oddziaływania biogazowni na siedliska 

ludzkie w postaci emisji: hałasu, spalin, nieprzyjemnych zapachów oraz na konsekwencje 

możliwych awarii, wymaga się aby biogazownia była lokalizowana na terenach,  

dla których bezpośrednim sąsiedztwem nie byłaby zabudowa mieszkaniowa,  

ani inna wrażliwa na uciążliwości zapachowe, z uwzględnieniem występowania 

przeważających kierunków wiatrów, tak żeby przez jak najdłuższą część roku znajdowała się 

po stronie zawietrznej względem obiektów budowlanych przeznaczonych na pobyt ludzi.  

W odniesieniu do siedlisk ludzkich wskazane jest również eliminowanie transportu surowców  

i odpadów pofermentacyjnych przez tereny zabudowane. Ponadto biogazownie powinny 

być odizolowane od przyległych terenów pasami zieleni średnio- i wysokopiennej. 

Z uwagi na przepisy ochrony przyrody zawarte w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 880, z późn. zm.) biogazownie i ich strefy oddziaływania 

nie mogą występować w rezerwatach przyrody. Ograniczenia lokalizacyjne mogą wystąpić 

w obszarach chronionego krajobrazu, obszarach sieci Natura 2000, obszarach korytarzy 

ekologicznych. W przypadku obszarów chronionego krajobrazu należy brać pod uwagę 

rozporządzenia Wojewody Lubelskiego dotyczące ich ustanowienia oraz wprowadzania 

planów ochrony. Zgodnie z Rozporządzeniami Wojewody Lubelskiego w sprawie Łukowskiego 

i Radzyńskiego OCK „zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.)”. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia  

9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

(Dz. U. z 2010 r., nr 213, poz. 1397) klasyfikuje biogazownie rolnicze o zainstalowanej mocy 

elektrycznej powyżej 0,5 MW lub wytwarzających ekwiwalentną ilość biogazu rolniczego 

wykorzystywanego do innych celów niż produkcja energii elektrycznej do przedsięwzięć 

mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, a więc do takich, dla których 

obowiązkiem jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacji 

przedsięwzięcia, i które mogą wymagać przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania 

inwestycji na środowisko. W związku z powyższym nie należy lokalizować biogazowni 

rolniczych w granicach: rezerwatów przyrody, obszarów sieci Natura 2000, Radzyńskiego 

OCK i Łukowskiego OCK, korytarzy ekologicznych, dolin rzecznych, użytki ekologiczne 

istniejące i projektowanych, lasów i większych zadrzewień, udokumentowanych złóż 

surowców oraz systemu przyrodniczego gminy wraz lokalnymi korytarzami ekologicznymi. 

DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY ZAPEWNIAJĄCEJ ODBIÓR WYPRODUKOWANEJ ENERGII 

Energia elektryczna wyprodukowana przez biogazownie może być dostarczana do sieci 

elektroenergetycznej średniego (15 kV) lub niskiego (0,4 kV) napięcia energetyki zawodowej. 

Teoretycznie można przyjąć, że do sieci niskiego napięcia mogą być przyłączane 

biogazownie o mocach do 250 kW, natomiast większe biogazownie do sieci średniego 

napięcia. 

Z uwagi na korzyści ekonomiczne produkcji energii w kogeneracji, niezwykle istotne jest 

istnienie w pobliżu lokalizacji biogazowni sieci ciepłowniczej, do której odprowadzana byłaby 

energia cieplna niewykorzystana w procesie technologicznym. W przypadku braku sieci 

ciepłowniczej alternatywą jest lokalizacja biogazowni w sąsiedztwie obiektów o dużym 

zapotrzebowaniu na ciepło, takich jak: szklarnie, zakłady przemysłowe. Całkowite 

wykorzystanie energii cieplnej biogazowni z uwagi na charakter zabudowy wiejskiej może być 

szczególnie trudnym wyzwaniem. 

Biogaz rolniczy oczyszczony do parametrów jakościowych gazu ziemnego 

wysokometanowego lub gazu zaazotowanego może posłużyć do zasilania dystrybucyjnych 

sieci gazu ziemnego lub lokalnych sieci gazowych budowanych z inicjatyw samorządów  

na obszarach dotychczas niezgazyfikowanych. Koncepcja zasilania sieci gazem ziemnym 

wytworzonym w biogazowni może mieć szczególne znaczenie dla dużych skupisk zabudowy 
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mieszkaniowej i przemysłowej oddalonych znacznie od sieci przesyłowych gazu ziemnego. 

Możliwość wtłaczania biogazu do istniejących sieci gazowych posiada także znaczenie 

strategiczne dla gospodarki – stanowi istotny krok dla dywersyfikacji źródeł dostaw gazu 

ziemnego. 

MOŻLIWOŚCI ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW POFERMENTACYJNYCH 

Odpady pofermentacyjne biogazowni rolniczych charakteryzują się wysoką zawartością 

zmineralizowanego azotu, fosforu i potasu oraz niską agresywnością. Ponadto, w wyniku 

fermentacji ulegają zniszczeniu składniki organiczne, takie jak: jaja i zarodniki pasożytów, 

chwastów, a także bakterii fekalnych. Powyższe cechy sprawiają, że materiał 

pofermentacyjny doskonale nadaje się do zastosowania, jako pełnowartościowy nawóz  

do nawożenia upraw polowych. Takie wykorzystanie odpadów biogazowni rolniczych jest 

najbardziej racjonalne. 

Warunki rozprowadzania odpadów pofermentacyjnych w celu nawożenia lub ulepszenia 

gleby zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2007 r.  

w sprawie procesu odzysku R10 (Dz. U. z 2007 r., Nr 228, poz. 1685) oraz w Ustawie z dnia  

10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2007 r., nr 147, poz. 1033). 

4. WNIOSKI I POSTULATY ZGŁOSZONE NA PODSTAWIE ART. 11 PKT 2 

USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I 

ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM 

4.1. WYKAZ WNIOSKÓW I POSTULATÓW ZGŁOSZONYCH PRZEZ 

INSTYTUCJE I ORGANY ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ I 

SAMORZĄDOWEJ  

Tabela 5. Wykaz zgłoszonych wniosków 

Lp. 

Data 

wpływu 

wniosku 

Nazwa jednostki 

organizacyjnej i adres 
Treść wniosku 

Oznaczenie 

nieruchomości, 

której dotyczy 

wniosek 

1.  13.10.2011 Polskie Sieci 

Elektroenergetyczne – 

Centrum S.A. 

ul. Kruczkowskiego 8 

00-380 Warszawa 

Informacja o przebiegu przez teren 

gminy jednotorowej linii 

elektroenergetycznej 220 kV 

(pracującej na napięciu 110 kV) 

Kozienice – Siedlce Przemysłow i 

planowanej budowie 2-torowej linii 400 

kV Kozienice – Siedlce Ujrzanów po 

trasie linii 220 kV. Dla linii 220 kV należy 

zachowac pas technologiczny 50 m 

(po 25 m w obie strony od osi linii) i dla 

linii 400 kV – 70 m (po 35 m w obie 
strony od osi linii). 

W pasie technologicznym: 

 należy uzgadniać warunki 

zagospodarowania terenu oraz 

lokalizację wszelkich obiektów z 

właścicielem linii, 

 ustala się zakaz realizacji obiektów 

budowlanych przeznaczonych na 

stały pobyt ludzi, 

Odległość turbiny wiatrowej od linii NN 

nie może być mniejsza niż 3-krotna 

średnica koła zataczanego przez łopaty 

turbiny. 

Trasa przebiegu 

linii w obszarze 

gm. Łuków 

2.  10.10.2011 PGE Dystrybucja S.A. 

Oddział Warszawa 

W zmianie Studium należy uwzględnić 

m. in.: 

Obszar gminy 



UZASADNIENIE PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ 

37 | S t r o n a  

 

Lp. 

Data 

wpływu 

wniosku 

Nazwa jednostki 

organizacyjnej i adres 
Treść wniosku 

Oznaczenie 

nieruchomości, 

której dotyczy 

wniosek 

ul. Marsa 95 

04-470 Warszawa 

 zachowanie istniejących linii WN, SN i 

nN oraz istniejących stacji WN/SN i 

SN/nN, 

 zakazy i nakazy nasadzeń i 

przycinania drzew pod liniami 

elektroenergetycznymi, 

 rozbudowę sieci energetycznej 

napowietrznej i kablowej oraz 

budowę stacji SN/nN, 

 wymagane przepisami korytarze 

technologiczne dla istniejących i 

projektowanych linii nN, SN i WN. 

3.  06.10.2011 Zarząd Województwa 

Lubelskiego 

ul. Spokojna 4 

20-074 Lublin 

Treść wniosku przytoczona została w 

pkt 4.2 

Obszar gminy 

4.  04.10.2011 Generalna Dyrekcja 

Dróg Krajowych i 

Autostrad 

Oddział w Lublinie 

ul. Ogrodowa 21 

20-075 Lublin 

Lokalizacja urządzeń energetyki 

odnawialnej powinna uwzględniać 

przebieg istniejących dróg krajowych: 

Nr 63 i Nr 76 oraz planowana 

obwodnicę m. Łuków wraz z obejściem 

m. Gołaszyn w ciągu drogi Nr 63. 

Lokalizowanie obiektów energetyki 

odnawialnej w odległości nie mniejszej 

niż 1,5 ich wysokości od istniejących i 

planowanych dróg. 

Obsługa komunikacyjna terenów, na 

których będą zlokalizowane obiekty 

energetyki odnawialnej powinna 

spełniać wymagania zawarte w 

rozporządzeniu MTiGM z dnia 

02.03.1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie, a w szczególności §9 ust. 

1 pkt 3 i 4. 

Tereny w 

sąsiedztwie 

istniejących i 

planowanych 

dróg krajowych 

5.  04.10.2011 Wojewódzki Zarząd 

Melioracji i Urządzeń 

Wodnych w Lublinie 

Oddział w Lublinie 

Inspektorat w Łukowie 

ul. Browarna 65 

21-400 Łuków 

Informacja o istniejących na terenie 

gminy Łuków rządzeniach melioracji 

wodnych szczegółowych oraz urządzeń 

melioracji wodnych podstawowych. 

Wniosek o wprowadzenie zapisu 

potrzeb konserwacji, modernizacji i 

remontów istniejących urządzeń 

melioracyjnych, jak również budowę 

nowych urządzeń. 

Obszar gminy 

6.  27.09.2011 

15.09.2011 

Wojewódzki Urząd 

Ochrony Zabytków w 

Lublinie 

Delegatura w Białej 

Podlaskiej 

ul. Janowska 27 

21-500 Biała Podlaska 

Prośba o przekazanie map z 

oznaczeniem obszarów objętych 

zmianami. 

 

Prośba o przekazanie projektu zmiany 

Studium w celu dokonania analizy pod 

kątem ochrony konserwatorskiej. 

 

7.  21.09.2011 Komenda Powiatowa 

Państwowej Straży 

Pożarnej w Łukowie 

ul. Partyzantów 6 

21-400 Łuków 

Informacja o konieczności 

uwzględnienia warunków wynikajacych 

z obowiązujących norm i przepisów w 

zakresie obejmującym: 

 zapewnienie zaopatrzenia wodnego 

na cele przeciwpożarowe z 

uwzględnieniem instalacji na sieci 

wodociągowej hydrantów 

nadziemnych, 

 zapewnienie dróg i dojazdów 

pożarowych umożliwiających dojazd i 

Obszar gminy 
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Lp. 

Data 

wpływu 

wniosku 

Nazwa jednostki 

organizacyjnej i adres 
Treść wniosku 

Oznaczenie 

nieruchomości, 

której dotyczy 

wniosek 

dostęp dla jednostek ratowniczo-

gaśniczych, 

 wymagania w zakresie ochrony p-poż. 

8.  21.09.2011 PKP PLK S.A. 

Zakład Linii 

Kolejowych w 

Siedlcach 

ul. Zbrojna 39 

08-110 Siedlce 

Informacja o sposobie realizacji 

inwestycji w sąsiedztwie linii kolejowych 

i przepisach obowiązujących w tym 

zakresie. 

W zmianie Studium należy uwzględnić 

m. in. następujące aspekty: 

 budowle i budynki moga być 

usytuowane w odległości nie 

mniejszej niż 10 m od granicy obszaru 

kolejowego z tym, że odległość ta od 

osi toru nie może być mneijsza niż 20 

m, 

 odległości zabudowy chronionej od 

linii kolejowych powinny być 

zwiększone w celu zachowania norm 

dopuszczalnego hałasu i innych 

uciązliowści, 

 zakaz odprowadznia wód 

opadowych, roztopowych i ścieków 

na teren kolejowy oraz do kolejowych 

urządzeń odwadniających. 

Tereny w 

sąsiedztwie linii 

kolejowych 

9.  19.09.2011 Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska 

w Lublinie 

ul. Magnoliowa 4 

20-143 Lublin 

Informacja o: 

 obowiązujących przepisach 

prawnych, 

 wymogu sporządzenia opracowania 

ekofizjograficznego, 

 konieczności uwzględnienia zakazów i 

ograniczeń wynikających z 

występowania na obszarze gminy 

obszarów chronionych w rozumeiniu 

ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie 

przyrody, 

 konieczności przeprowadzenia 

strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko, 

 konieczności uzgodnienia zakresu i 

stopnia szczegółowości informacji 

zawartych w prognozie 

oddziaływania na środowisko. 

 

10.  20.09.2011 Wojewódzki Sztab 

Wojskowy 

Skr. Poczt. 184 

20-400 Lublin 2 

Wniosek o: 

 pozostawienie w dotychczasowej 

formie i przeznaczeniu terenu 

będącego w zarządzenie i 

użytkowaniu MON (część poligonu 

„Jagodne”) oraz zaznaczenie go bez 

infrastruktury, funkcji i przeznaczenia z 

zapisem „IS” (inwestycja specjalna), 

 zapewnie bezkolizyjności użytkowania 
terenu wojskowego, 

 zachowanie dotychczasowej 

dostępności do szlaków 

komunikacyjnych z terenu kompleksu, 

 uzgodnienie z Szefostwem Służby 

Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP 

sytuowania na terenie gminy 

wszelkich obiektów o planowanej 

wysokości nie mniejszej niż 50 m n.p.t. 

Obsza rgminy 

Tereny i 

sąsiedztwo 

poligonu 
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4.2. WYTYCZNE Z PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 

W odpowiedzi na zawiadomienie o przystąpieniu sporządzania zmiany Studium Zarząd 

Województwa Lubelskiego pismem znak: BPP.BP.DP-1.EZ.4200/10/11 z dnia 27.09.2011 r. zgłosił 

wnioski z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego przyjętego 

Uchwałą Nr XLV/597/02 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 29 lipca 2002 r., 

opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego Nr 107 z dnia 9 września 

2002 r., poz. 2449. 

W szczególności zwraca uwagę na poniższe zagadnienia: 

ŚRODOWISKO KULTUROWE 

Przez gminę Łuków przebiega historyczny szlak handlowy oraz szlak muzealny. Plan 

województwa ustala zagospodarowanie w miarę możliwości historycznych szlaków 

handlowych jako szlaki turystyczne lub ścieżki rowerowe. 

OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego ustanawia obowiązek 

uszczegółowienia i wprowadzenia do miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego wokół miast tzw. „zielonych pierścieni" (Green Belt). Programem kształtowania 

„zielonych pierścieni'" wokół terenów zurbanizowanych objęto miasto Łuków. „Zielonym 

pierścieniom" przypisuje się, poza stabilizującym wpływem na środowiskowe warunki życia, 

również: 

 funkcję ochrony struktury ekologicznej z pozostałościami przyrody zbliżonej  

do naturalnej i osobliwościami przyrodniczo-krajobrazowymi; 

 funkcję ochrony struktury przestrzennej przed semiurbanizacją i chaotyczną 

urbanizacją, tj. zarówno terenów otwartych niezabudowanych, jak i krajobrazów 

mozaikowych (drobnoskalowych) z typowym dla terenów podmiejskich dużym 

zróżnicowaniem fltosocjologicznym zbiorowisk zastępczych i nierzadko o znaczących 

walorach florystycznych; 

 funkcję buforową, osłabiającą presję miasta na tereny wiejskie; 

 funkcję wypoczynku codziennego i świątecznego dla mieszkańców miast. 

„Zielone pierścienie" traktuje się jako strefy czynnej ochrony fizjonomii krajobrazu, co oznacza 

również konieczność wzbogacania przyrodniczego tych terenów, głównie drogą 

fitomelioracji (zadrzewień i zakrzewień) oraz rozwoju małej retencji. Za elementy 

konstytuujące „zielone pierścienie" uznaje się: 

 doliny rzeczne; 

 większe kompleksy leśne; 

 rolnicze tereny otwarte z zachowanym harmonijnym krajobrazem. 

Doliny rzeczne i zwarte tereny leśne znajdujące się na obrzeżach obszarów zurbanizowanych 

bądź układające się pasmowo w kierunku miast, traktuje się jako główne kierunki zasilania 

ekologicznego systemów przyrodniczych miast. Z obszaru „Green Belt" wyłącza się tereny 

przeznaczone w planach zagospodarowania przestrzennego pod zwarte zainwestowanie 

kubaturowe lub obszary przewidziane w studiach uwarunkowań jako tereny rozwojowe miast 

z funkcjami uciążliwymi dla środowiska. 

Za podstawowy instrument planistyczny służący zwiększeniu zasobów leśnych uznaje się 

zalesianie gruntów. W planie zagospodarowania przestrzennego województwa lubelskiego 
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obszar gminy Łuków objęty jest priorytetem zalesień traktowanych jako przeciwdziałanie 

powstawaniu gruntów marginalnych. 

Za podstawę gospodarowania zasobami leśnymi w oparciu o zasady ekologiczne przyjmuje 

się: 

 w odniesieniu do lasów położonych na gruntach Skarbu Państwa - plany urządzenia 

lasów sporządzane dla nadleśnictwa; 

 w odniesieniu do lasów niepaństwowych – uproszczone plany urządzenia lasu. 

Przyjmuje się zasadę sukcesywnego zwiększania powierzchni lasów ochronnych (szczególnie 

wodo- i glebochronnych) kosztem lasów gospodarczych. 

Uznaje się za konieczne wskazywanie do kategorii lasów ochronnych, oprócz lasów 

państwowych, również lasów prywatnych zasługujących na taką ochronę. Za wytyczne 

kierunkowo określające potrzeby ustanowienia lasów ochronnych na gruntach prywatnych 

uznaje się propozycje zawarte w inwentaryzacjach przyrodniczych gmin. 

STREFY PRODUKCJI ROLNEJ 

Gmina Łuków leży w obszarze północnym, parczewsko - radzyńsko - łukowskim rejonie 

rolniczym. W obszarze północnym ustala się m.in.: 

 przeznaczenie gleb marginalnych na cele nierolnicze m.in. zalesiania lub inne 

zainwestowanie zgodne z projektowanym rozwojem poszczególnych terenów; 

 rozwój stref żywicielskich wokół miast. 

Plan zakłada, że rolnictwo nadal będzie jednym z głównych kierunków rozwoju gminy. 

Dominującą formą organizacji produkcji rolnej powinny być efektywne gospodarstwa 

rodzinne. Istniejące kierunki produkcji plan adaptuje, zakładając ich rozwój i dalszą 

specjalizację oraz możliwość rozwoju nowych kierunków zgodnych z potrzebami rynku. Winna 

nastąpić ścisła korelacja produkcji z przetwórstwem, rozwój specjalistycznej bazy przetwórczej 

i przechowalniczej powiązanej z rynkiem zbytu. Proponuje się model wsi wielofunkcyjnej,  

co pozwoli na zagospodarowanie nadwyżki siły roboczej na terenach wiejskich. 

Plan proponuje przeznaczenie do produkcji rolnej gleb dobrej jakości produkcyjnej (I-IV klasy), 

natomiast gleby słabe (V-VI klasy) proponuje się przeznaczyć pod rozwój innych funkcji - 

rekreacyjnej, leśnej lub inne zainwestowanie zgodne z zakładanym rozwojem terenów 

(lokalizacje działalności gospodarczych, infrastrukturalnych i usługowych). 

Wskazane w Planie obszary wymagające uregulowania stosunków wodnych w I etapie 

występują w południowej części gminy objętej zmianą Studium. 

ŁAD PRZESTRZENNY I OCHRONA KRAJOBRAZU 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego ustala zasady 

gospodarowania przestrzenią, którymi są: 

 wzmacnianie lub przywracanie środowisku przyrodniczemu odporności na nasilającą 

się antropopresję, a zwłaszcza zdolności regeneracyjnych najbardziej wrażliwym 

ekosystemom, poprzez zachowywanie w zagospodarowaniu przestrzennym 

integralności ekologicznej przestrzeni krajobrazowej; 

 możliwie pełne wykorzystanie naturalnych predyspozycji terenu do określonych 

funkcji; 

 oszczędne użytkowanie przestrzeni krajobrazowej (przeciwdziałanie rozpraszaniu 

zabudowy na terenach otwartych); 

 harmonizowanie układów osadniczych i infrastruktury technicznej z siecią 

ekologiczną; 
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 segregacja funkcji, która wyklucza lub minimalizuje prawdopodobieństwo 

wystąpienia lub sąsiedztwa kolizyjnych funkcji terenu; 

 stymulowanie zmian w strukturze przestrzennej działalności gospodarczej 

ukierunkowanych na ograniczenie nadmiernej koncentracji tej działalności,  

a także jej lepsze dostosowanie do lokalnych i regionalnych warunków przyrodniczych 

i związanych ze stanem środowiska. 

Plan wskazuje na ochronę unikalnych w skali krajowej bądź regionalnej krajobrazów, 

wyróżniających się zarówno pod względem estetyki, jak i niepowtarzalności jego form, 

nierzadko rozległych bądź układających się pasmowo na krótszych lub dłuższych 

dystansach. Strefy ochrony krajobrazu wizualnego obejmują: panoramy i otwarcia 

widokowe, osie widokowe, strefy ekspozycji krajobrazowej. 

Podstawowym rygorem ustalonym w odniesieniu do panoram i otwarć jest wymóg 

sporządzania studiów krajobrazowych, będących zbiorem wytycznych do planowania 

przestrzennego, głównie w celu oddalenia niebezpieczeństwa kształtowania elementów 

zabudowy odbieranych jako negatywne dominanty bądź subdominanty. Osie widokowe 

podlegają szczególnej ochronie przed sytuowaniem na ich kierunku jakichkolwiek dominant  

i przeszkód terenowych. 

W odniesieniu do stref ekspozycji krajobrazowej obowiązuje ochrona przed zabudową 

pasmową i zabudową luk umożliwiających wgląd w krajobraz. Ustala się obowiązek 

wyznaczania w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  

oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego stref ochrony krajobrazu  

z równoczesnym określeniem zasad użytkowania i zagospodarowania terenu w obrębie  

tych stref. 

OBRONNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 

Dla ochrony ludności województwa przed zagrożeniami chemicznymi i przewozem 

materiałów niebezpiecznych jako priorytety wskazuje się m.in.: 

 kształtowanie układów infrastrukturalnych w sposób sprzyjający bezpieczeństwu 

publicznemu; 

 sukcesywne likwidowanie miejsc i odcinków szczególnie niebezpiecznych; 

 wyznaczenie drogi krajowej Nr 63 do przewozu materiałów chemicznych i substancji 

niebezpiecznych. 

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

KOMUNIKACJA 

Plan ustala dostosowanie ważnych połączeń międzyregionalnych do standardów 

europejskich poprzez wyrównanie i wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej nr 63  

oraz modernizację drogi wojewódzkiej nr 808. 

ELEKTROENERGETYKA 

Przez gminę Łuków przebiega linia energetyczna 110 kV ze stacją 110/SN. W planie 

zagospodarowania przestrzennego województwa lubelskiego projektowane jest 

odgałęzienie linii energetycznej 110 kV od już istniejącej wraz ze stacją 110/SN. 

Przy projektowaniu rozwoju energetyki na terenie gminy Łuków (przeznaczenie terenów 

rolnych na tereny produkcyjno-usługowe związane z lokalizacją inwestycji i urządzeń 

pozyskujących energię ze źródeł odnawialnych) należy uwzględnić ustalenia zawarte  

w dokumencie opracowanym przez Biuro Planowania Przestrzennego w Lublinie  

pt.: „Wojewódzki Program Rozwoju Alternatywnych Źródeł Energii dla Województwa 

Lubelskiego", przyjęty Uchwałą Nr XLIV/676/06 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia  



UZASADNIENIE PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ 

42 | S t r o n a  

 

27 lutego 2006 roku oraz w opracowaniu „Przestrzenne Aspekty Lokalizacji Energetyki 

Wiatrowej w Województwie Lubelskim", przyjęty przez Zarząd Województwa Lubelskiego  

jako materiał informacyjno-pomocniczy dla lokalizacji elektrowni wiatrowych. 

GAZOWNICTWO 

Przez gminę Łuków przebiega projektowana i istniejąca sieć gazowa wysokiego ciśnienia  

oraz zlokalizowane są stacje redukcyjne gazu. 

INFRASTRUKTURA KOMUNALNA 

W Planie za priorytetowe uznano wyposażenie obszaru województwa w obiekty i urządzenia 

infrastruktury komunalnej: 

 zaopatrzenie w wodę - pobór wód podziemnych tylko na cele gospodarki 

komunalnej. Dla potrzeb przemysłu pobór wód podziemnych powinien być 

ograniczony do niezbędnego minimum, należy stosować wodooszczędne 

technologie, zamknięte obiegi wody, wykorzystanie ujęć wód powierzchniowych  

w przemyśle. Należy dążyć do całkowitego zwodociągowania gminy; 

 odprowadzanie i oczyszczanie ścieków - dążenie do rozbudowy systemów kanalizacji 

sanitarnej w gminie przy równoczesnej modernizacji, tam gdzie jest to konieczne, 

urządzeń oczyszczających ścieki; 

 gospodarka odpadami - zaleca się rozwiązywanie gospodarki odpadami w skali 

powiatów lub obszaru kilku gmin z uwzględnieniem ustaleń zawartych w „Planie 

gospodarki  odpadami  dla województwa lubelskiego 2011", przyjętego przez Sejmik 

Województwa Lubelskiego Uchwałą Nr XXV/435/08 z dnia 27 października 2008 r.; 

 gazownictwo - na obszarze objętym opracowaniem przebiega projektowana  

i istniejąca sieć gazowa wysokiego ciśnienia oraz zlokalizowana stacja redukcyjna 

gazu. 

INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO WYNIKAJĄCE Z PRZYJĘTYCH KIERUNKÓW 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA 

ZADANIA RZĄDOWE: 

INFRASTRUKTURA DROGOWA 

 droga krajowa nr 63 granica państwa - Węgorzewo - Giżycko - Pisz - Kisielnica - Łomża 

- Zambrów - Ceranów - Sokołów Podlaski - Siedlce - Łuków - Radzyń Podlaski - 

Wisznice - Sławatycze - granica państwa - modernizacja odcinka Siedlce - Łuków - 

Radzyń Podlaski, obwodnica Łukowa; 

 dostosowanie drogi krajowej Nr 76 do odpowiednich parametrów technicznych; 

 urządzenie Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) przy głównych trasach tranzytowych 

związanych z obsługą ruchu międzynarodowego - drogi nr 63. 

ZADANIA SAMORZĄDOWE: 

INFRASTRUKTURA DROGOWA 

 droga wojewódzka nr 808 Łuków - Serokomla - Kock - przebudowa całego odcinka. 

W związku z przystąpieniem do zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Województwa Lubelskiego (Uchwała Nr XLIX/783/06 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 

28 sierpnia 2006 r.) zostały sporządzone opracowania i programy zamieszczone na stronie 

internetowej BPP w Lublinie (www.bpp.lublin.pl). Są to m. in.: 

 Studium Programowo-Przestrzenne Integracji Systemów Komunikacji w Województwie 

Lubelskim (Uchwała Nr CCXXXVI/2936/09 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia  

9 czerwca 2009 r.); 
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 Koncepcja  Programowo-Przestrzenna rozwoju Turystyki i Rekreacji, Cele i Główne 

Kierunki Rozwoju Sektora Turystyki i Rekreacji (Uchwała Nr CLXVII1/1984/08 Zarządu 

Województwa Lubelskiego z dnia 7 października 2008 r.); 

 Program Rozwoju Energetyki dla Województwa Lubelskiego (Uchwała  

Nr CCXLVI/3054/09 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 14 lipca 2009 r.);  

 Wojewódzki Program Rozwoju Alternatywnych Źródeł Energii dla Województwa 

Lubelskiego (Uchwała Nr XLIV/676/06 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia  

27 lutego 2006 r.); 

 Studium przestrzenne lokalizacji i możliwości rozwoju Regionalnych Stref 

Przedsiębiorczości w województwie lubelskim (przyjęty Uchwałą Nr CLXXVI/2057/08 

Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 28 października 2008r). 

Przy pracach planistycznych nad zmianą studium można również wziąć pod uwagę 

dokumenty opracowane przez BPP w Lublinie: 

 Uwarunkowania Lokalizacyjne i Proces Inwestycyjny Budowy Biogazowni Rolniczych  

w Województwie Lubelskim (opracowanie zaktualizowane marzec 2010 r.), 

 Przestrzenne Aspekty Lokalizacji Energetyki Wiatrowej w Województwie Lubelskim. 

5. REKOMENDACJE DO KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO GMINY W KONTEKŚCIE ROZWOJU ENERGETYKI 

ODNAWIALNEJ 

Niniejszy rozdział określa politykę przestrzenną gminy w zakresie rozwoju na jej obszarze 

inwestycji związanych z pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych. Kierunki i zasady 

rozwoju energetyki odnawialnej na terenie gminy Łuków określono w oparciu o analizę 

przeprowadzoną w pkt 3 oraz kierunki zagospodarowania przestrzennego określone  

w Studium przyjętym Uchwałą Nr X/34/11 Rady Gminy Łuków z dnia 19 kwietnia 2011 r. 

5.1. OBSZARY ORAZ ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I  JEGO 

ZASOBÓW, OCHRONY PRZYRODY, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

Środowisko jako ogół elementów przyrodniczych (powierzchnia ziemi, kopaliny, wody, 

powietrze, krajobraz, klimat, pozostałe elementy różnorodności biologicznej),  

w tym także przekształconych w wyniku działalności człowieka, a także wzajemne 

oddziaływania pomiędzy tymi elementami podlegają ochronie na mocy pzepisów ustawy  

z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Ochrona środowiska oznacza podjęcie 

lub zaniechanie działań, umożliwiające zachowanie lub przywracanie równowagi 

przyrodniczej i polega w szczególności na: 

 racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu zasobami środowiska 

zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, 

 przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom, 

 przywracaniu elementów przyrodniczych do stanu właściwego. 

Cele, zasady i formy ochrony przyrody żywej i nieożywionej oraz krajobrazu określa ustawa  

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Ochrona przyrody polega na zachowaniu, 

zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników przyrody. 

Wyklucza się z lokalizacji elektrowni wiatrowych, biogazowni i farm solarnych: 

 rezerwaty przyrody: Topór, Jata, Kra Jurajska, Las Wagramski i Okniny; 

 obszary chronionego krajobrazu: Radzyńskiego OCK i Łukowskiego OCK; 

 obszary sieci Natura 2000: potencjalny obszar „Jata” (PLH 06_28) i OSO „Lasy 

Łukowskie” (PLB 060010) ze strefą ochronną 2 km od granic ostoi; 

 użytki ekologiczne istniejące: 2 śródleśne oczka wodne zlokalizowane w Radzyńskim 

OCK i projektowane: zbiornik wodny młynówki we wsi Szczygły Górne, stara żwirownia 
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wypełniona wodą koło Kolonii Świdry,  bagienko „Turska Biel” we wsi Turze Rogi, 

bagienko we wsi Suchocin i śródleśne bagienko w okolicach wsi Rzymy Rzymki;  

 doliny rzeczne; 

 lasy i większe zadrzewienia wraz ze strefą 100 m od ich granic oraz bezpośrednie 

sąsiedztwo alei i szpalerów drzew; 

 udokumentowane złoża surowców; 

 korytarze ekologiczne rangi regionalnej tworzone przez doliny rzek Krzny Południowej  

i Północnej; 

 korytarz ekologiczny rangi regionalnej występujący na południowych krańcach 

gminy tworzony przed dolinę rzeki Bystrzycy Północnej; 

 system przyrodniczy gminy wraz lokalnymi korytarzami ekologicznymi tworzony  

przez tereny leśne, doliny rzek i cieków wodnych, obszary torfowiskowe i tereny 

podmokłe; 

ponadto z lokalizacji elektrowni wiatrowych wyklucza się: 

 zbiorniki wodne istniejące i projektowane z otoczeniem o promieniu 2 km,  

w tym otoczenie zbiornika „Zimna Woda” położonego w granicach miasta Łuków. 

W celu ograniczenia negatywnego wpływu elektrowni wiatrowej na otaczający ją krajobraz 

oraz negatywne podejście ze strony społeczeństwa, wskazane jest stosowanie poniższych 

zasad: 

 dobór w obrębie jednej farmy wiatrowej lub kilku sąsiadujących ze sobą farm 

wiatrowych elektrowni wiatrowych o tej samej wielkości, 

 stosowanie jasnych kolorów wież i łopat wirnika (np. szary, beżowy, ewentualnie biały) 

lub kolorów dopasowanych do otoczenia, 

 dobór elektrowni wiatrowych, których wirniki składają się z trzech łopat, 

 farma wiatrowa jest bardziej „przyjazna”, gdy składa się na nią mniejsza liczba turbin, 

ale o większej mocy niż większa liczba turbin o małej mocy, 

 należy unikać lokalizowania elektrowni wiatrowych w pobliżu miejsc,  

dla których wyznaczono normy w zakresie klimatu akustycznego i w miejscach  

gdzie będą dominującym składnikiem w krajobrazie przedstawiającym szczególne 

walory widokowe. 

Obiekty i urządzenia techniczne wchodzące w skład zabudowy terenu biogazowni należy 

możliwie harmonijne wkomponowywać w krajobraz poprzez: unikanie lokalizacji w otwartych 

przestrzeniach, na wyniosłościach terenu, w sąsiedztwie obiektów o wyjątkowo cennych 

walorach kulturowych i przyrodniczych, a także obsadzenie terenu inwestycji wysoką zielenią 

może w znacznym stopniu zneutralizować negatywne odczucia wizualne. 

5.2. OBSZARY I ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I 

ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  

Wyklucza się z lokalizacji elektrowni wiatrowych, biogazowi i farm solarnych obszary  

w granicach nieruchomości, na których zlokalizowane są obiekty wpisane do rejestru 

zabytków, który prowadzi Wojewódzki Konserwator Zabytków oraz obiekty umieszczone  

w ewidencji dóbr kultury, którą prowadzi wójt gminy, tj.: 

 zespół dworsko-leśny w Krynce (SA/470), 

 grodzisko wczesnośredniowieczne w Strzyżewie (C/27) – stanowisko 

nr 1/1/45 AZP 63-81, 

 obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków wg załącznika Nr 1. 

Wszelkie zamierzenia inwestycyjne w terenach i przy obiektach wpisanych do rejestru 

zabytków nieruchomych i archeologicznych oraz znajdujących się w gminnej ewidencji 

zabytków, a także widok na nie, wymagają uzyskania zgody Lubelskiego Konserwatora 

Zabytków na przeprowadzenie jakichkolwiek prac. 
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W przypadku prowadzenia inwestycji budowlanych, w tym infrastruktury technicznej  

na obszarach występowania znalezisk archeologicznych należy je uzgodnić na etapie 

ustalania warunków realizacji z WKZ w celu uzyskania warunków konserwatorskich 

prowadzenia inwestycji. 

5.3. KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 

TECHNICZNEJ 

Przy lokalizacji inwestycji obejmujących elektrownie lub farmy wiatrowe, biogazownie rolnicze 

i farmy solarne należy uwzględnić także lokalizację infrastruktury drogowej  

i elektroenergetycznej związanej z ich realizacją i funkcjonowaniem, do których zalicza się 

infrastrukturę: 

 drogową: 

o trwałą (drogi dojazdowe na teren inwestycji z najbliższą drogą publiczną, 

drogi dojazdowe na terenie farmy, prowadzące do poszczególnych 

elektrowni wiatrowych, place manewrowe), 

o czasową (tymczasowe drogi dojazdowe, place manewrowe, montażowe  

i place składowe; realizowana jest na etapie budowy i likwidacji), 

 przyłączeniową: 

o wewnętrzną (kable światłowodowe, łączące poszczególne elektrownie  

z centrum zarządzania, kable energetyczne prowadzące prąd  

od poszczególnych elektrowni wiatrowych do stacji transformatorowej –  

tzw. GPZ farmy lub GPZ wewnętrznego), 

o zewnętrzną (kabel lub pęk kabli wyprowadzających prąd poza teren farmy  

do transformatora umieszczanego na słupie elektroenergetycznym lub GPZ 

zewnętrznego). 

Lokalizację infrastruktury drogowej i elektroenergetycznej niezbędnej do realizacji  

i funkcjonowania inwestycji z zakresu energetyki odnawialnej należy określić na etapie 

przystępowania do sporządzania zmiany Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Łuków. 

Należy zachować pas technologiczny: 

 dla linii 220 kV – 50 m (po 25 m w obie strony od osi linii), 

 dla linii 400 kV – 70 m (po 35 m w obie strony od osi linii). 

Przy lokalizacji elektrowni wiatrowych należy zachować poniższe warunki: 

 odległość elektrowni wiatrowej od linii NN nie może być mniejsza niż 3-krotna średnica 

koła zataczanego przez łopaty turbiny,  

 odległość elektrowni wiatrowej od istniejących i planowanych dróg krajowych 

powinna uwzględniać odległość min. 1,5 wysokości elektrowni od krawędzi jezdni,  

 obsługa komunikacyjna terenów przeznaczonych pod lokalizację energetyki 

wiatrowej należy zapewnić w oparciu o sieć dróg niższych kategorii, tj. gminnych  

i powiatowych, a włączenia do dróg krajowych powinny być realizowane  

poprzez istniejące skrzyżowania dróg publicznych. 

5.4. OBSZARY, NA KTÓRYCH ROZMIESZCZONE BĘDĄ INWESTYCJE CELU 

PUBLICZNEGO O ZNACZENIU LOKALNYM ORAZ PONADLOKALNYM, 

ZGODNIE Z USTALENIAMI PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA I USTALENIAMI  PROGRAMÓW, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 48 UST. 1 USTAWY O PLANOWANIU I 

ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM 



UZASADNIENIE PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ 

46 | S t r o n a  

 

Inwestycje celu publicznego związane z realizacją inwestycji pozyskujących energię ze źródeł 

odnawialnych, które będą wymagały realizacji to infrastruktura przyłączeniowa zewnętrzna. 

Warunki i zasady jej realizacji określone zostały w punkcie 5.3. 

 

5.5. OBSZARY, DLA KTÓRYCH OBOWIĄZKOWE JEST SPORZĄDZENIE 

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH, W TYM OBSZARY 

WYMAGAJĄCE PRZEPROWADZENIA SCALEŃ I PODZIAŁU 

NIERUCHOMOŚCI, A TAKŻE OBSZARY ROZMIESZCZENIA OBIEKTÓW 

HANDLOWYCH O POWIERZCHNI SPRZEDAŻY POWYŻEJ 400 M2 ORAZ 

OBSZARY PRZESTRZENI PUBLICZNEJ 

Zakres przedmiotowy zmiany Studium nie przewiduje realizacji obiektów handlowych  

o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2 i nie obejmuje terenów przestrzeni publicznej. 

Obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych, w tym obszary wymagające 

przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości zostały określone w obowiązującym 

Studium. 

5.6. KIERUNKI I WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWAN IA ORAZ 

UŻYTKOWANIA TERENÓW, W TYM TERENY WYŁĄCZONE SPOD 

ZABUDOWY 

Należy utrzymać przyjęte w obowiązującym Studium kierunki i wskaźniki zagospodarowania 

oraz użytkowania terenów. 

Wokół wyznaczonych obszarów potencjalnej lokalizacji inwestycji z zakresu energetyki 

wiatrowej wskazanym jest zachowanie stref ochronnych wyłączonych spod lokalizacji 

zabudowy chronionej. Zasięg tych stref wynosi 450 m dla zabudowy zagrodowej  

i mieszkaniowej oraz 500 m dla budynków przeznaczonych na stały lub czasowy pobyt 

dzieci i młodzieży, tj. szkół i przedszkoli. Odstępstwem od stosowania 450 m i 500 m strefy 

bezpieczeństwa może być jedynie budowa elektrowni wiatrowej nie zaliczanej do inwestycji 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. o wysokości całkowitej do 30 m). 

5.7. KIERUNKI I ZASADY KSZTAŁTOWANIA ROLNICZEJ I LEŚNEJ 

PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ 

Należy ograniczyć do niezbędnego minimum przeznaczanie gruntów klas III i IV  

pod lokalizację elektrowni wiatrowych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie gruntów 

rolnych i leśnych. 

W przypadku lokalizacji elektrowni wiatrowej na gruntach rolnych należy: 

 kierować się zasadą oszczędności terenu, tj. przeznaczać na ten cel tereny  

o jak najmniejszej powierzchni, umożliwiające realizację i funkcjonowanie elektrowni 

wiatrowej, 

 zachować dotychczasową funkcję terenu, umożliwiającą jego rolnicze wykorzystanie 

(pod uprawę lub pastwiska). 

Ochrona gruntów leśnych polega na (ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ustawa  

o lasach): 

 ograniczaniu przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne lub nierolnicze, 
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 zapobieganiu procesom degradacji i dewastacji gruntów leśnych oraz szkodom  

w drzewostanach i produkcji leśnej, powstającym wskutek działalności nieleśnej  

i ruchów masowych ziemi, 

 przywracaniu wartości użytkowej gruntom, które utraciły charakter gruntów leśnych 

wskutek działalności nieleśnej, 

 poprawianiu ich wartości użytkowej oraz zapobieganiu obniżania ich produkcyjności, 

 ograniczaniu zmian naturalnego ukształtowania powierzchni ziemi. 

 tworzeniu lasów ochronnych. 

Tworzenie lasów ochronnych reguluje ustawa o lasach a zasady i tryb uznawania lasów  

za ochronne określa Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych  

i Leśnictwa z dnia 25 sierpnia 1992 r. (Dz. U. 1992 Nr 67 poz. 337). 

Wyklucza się spod realizacji inwestycji z zakresu energetyki odnawialnej: 

 wszystkie grunty leśne oraz przeznaczone pod zalesienie, 

 strefy o zasięgu 100 m od granicy gruntów leśnych, przeznaczonych pod zalesienie  

i większych zadrzewień. 

5.8. OBSZARY SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA POWODZIĄ ORAZ OBSZARY 

OSUWANIA SIĘ MAS ZIEMNYCH 

W obowiązującym Studium wyznaczono granice obszarów, dla których 

prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi wynosi co najmniej 1%, które wykluczone są  

z działań inwestycyjnych, w tym z lokalizacji elektrowni wiatrowych, biogazowni i farm 

solarnych. 

Na obszarze gminy nie występują zagrożenia geologiczne. 

5.9. OBIEKTY LUB OBSZARY, DLA KTÓRYCH WYZNACZA SIĘ W ZŁOŻU 

KOPALINY FILAR OCHRONNY 

Na terenie gminy nie występują obszary, dla których wyznacza się w złożu filar ochronny. 

5.10. OBSZARY POMNIKÓW ZAGŁADY I ICH STREFY OCHRONNE 

W obszarze gminy Łuków nie znajdują się pomniki zagłady. 

5.11. OBSZARY WYMAGAJĄCE PRZEKSZTAŁCEŃ, REHABILITACJI LUB 

REKULTYWACJI 

W przypadku likwidacji inwestycji z zakresu energetyki odnawialnej (elektrowni wiatrowych, 

farm solarnych) należy przeprowadzić rekultywację terenu wykorzystywanego  

do funkcjonowania inwestycji i jej obsługi i przywrócić jego pierwotną funkcję. 

5.12. GRANICE TERENÓW ZAMKNIĘTYCH I ICH STREF OCHRONNYCH 

W obszarze gminy zlokalizowany jest poligon wojskowy, dla którego obowiązuje strefa 

ochronna, która zawiera się w granicach kompleksu leśnego Lasy Łukowskie i strefy ochronnej 

od OSO „Lasy Łukowskie”. 

Elektrownie wiatrowe ze względu na znaczne wysokości, należą do obiektów mogących 

stanowić przeszkodę lotniczą. Zgłoszeniu do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego  

i oznakowaniu podlegają przeszkody lotnicze, a w szczególności obiekty budowlane  

o wysokości 100 m i więcej powyżej poziomu otaczającego terenu lub wody, zlokalizowane 

na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
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Zgłoszeniu do właściwego organu nadzoru nad lotnictwem wojskowym podlegają wszystkie 

stałe lub tymczasowe obiekty budowlane o wysokości 50 m i więcej. 

Elektrownie wiatrowe będące przeszkodami lotniczymi powinny mieć zewnętrzne końce 

śmigieł pomalowane w 5 pasów o jednakowej szerokości, prostopadłych do dłuższego 

wymiaru łopaty śmigła, pokrywających 1/3 długości łopaty śmigła (3 koloru czerwonego  

lub pomarańczowego i 2 koloru białego). Pasy skrajne nie mogą być koloru białego. 

Tereny na których są zlokalizowane linie kolejowe, są terenami zamkniętymi, zastrzeżonymi  

ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa. Działki, na których są one 

zlokalizowane zawiera poniższa tabela. 

Tabela 6. Wykaz działek ewidencyjnych terenów zamkniętych, należących do państwowych linii 

kolejowych. 

L.p. Obręb Nr działki 

1.  Gołaszyn 362 

2.  Krynka 10 

3.  Turze Rogi 937 

4.  Turze Rogi 936 

5.  Wólka Świątkowa 661 

6.  Dąbie 339 

7.  Zalesie 680 

8.  Zalesie 707 

9.  Zalesie 708 

10.  Zalesie 709 

11.  Zalesie 741 

12.  Zalesie 742 

13.  Żdżary 479 

14.  Aleksandrów 880 

15.  Kownatki 728 

16.  Suchocin 430 

17.  Szczygły Górne 650 

18.  Świdry 957 

Wyznacza się minimalną odległość usytuowania budowli i budynków od granicy obszaru 

kolejowego wynoszącą 10,0 m, przy czym odległość ta od osi skrajnego toru nie może być 

mniejsza niż 20,0 m. Ponadto usytuowanie budowli, budynków, drzew i krzewów  

oraz wykonywanie robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowych, bocznic kolejowych  

i przejazdów kolejowych może mieć miejsce w odległości niezakłócającej ich eksploatacji, 

działania urządzeń związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego, a także niepowodującej 

zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego.  

5.13. KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ GMINY ORAZ W 

PRZEZNACZENIU TERENÓW 

W strukturze przestrzennej gminy wyznacza się obszary potencjalnej lokalizacji elektrowni 

wiatrowych zgodnie z rysunkiem zmiany Studium. Obszary te wyznacza się na terenach 

rolnych z zachowaniem odpowiednich stref ochronnych. Przy lokalizacji elektrowni 

wiatrowych należy przeznaczać pod inwestycję tereny o jak najmniejszej powierzchni, 

niezbędnej do realizacji i funkcjonowania elektrowni wiatrowej. Należy zachować 

dotychczasową funkcję terenu, umożliwiającą jego rolnicze wykorzystanie (pod uprawę  

lub pastwiska). 

5.14. OBSZARY POTENCJALNEJ LOKALIZACJI URZĄDZEŃ  

WYTWARZAJĄCYCH ENERGIĘ ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH O MOCY 

PRZEKRACZAJĄCEJ 100 KW I ICH STREFY OCHRONNE 
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Zakłada się rozwój energetyki odnawialnej w oparciu o energię wiatru i słońca oraz 

biogazownie. Czynnikami determinującymi realizację inwestycji z zakresu energetyki 

odnawialnej będą właściwie wykonane raporty oddziaływania na środowisko oraz zgodnie z 

procedurami przeprowadzony proces uzyskiwania decyzji środowiskowych. 

Dla lokalizacji inwestycji z zakresu energetyki odnawialnej oraz infrastruktury związanej  

z jej realizacją i funkcjonowaniem, ustala się: 

 Zagospodarowanie terenów powinno następować w jak najwyższych standardach 

architektonicznych, z poszanowaniem podstawowych zasad ładu przestrzennego  

i zrównoważonego rozwoju, a w szczególności ochrony krajobrazu oraz ochrony 

środowiska. 

 Zmiany funkcji terenów określone w niniejszym studium nie mogą powodować 

przekroczeń standardów jakości środowiska. 

 Zagospodarowanie terenu należy wykonywać w sposób możliwie nie kolidujący  

z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi. 

 Wszelkie kolizje projektowanego zainwestowania z istniejącą infrastrukturą 

elektroenergetyczną powinny być usuwane kosztem i staraniem inwestora  

w uzgodnieniu z zarządcą sieci elektroenergetycznej. 

 Przyłączenie do sieci planowanych obiektów do istniejących nastąpi po spełnieniu 

warunków technicznych i ekonomicznych przyłączenia i dostarczania energii na 

podstawie stosownej umowy z zarządcą sieci po spełnieniu określonych warunków 

przyłączenia. 

 Przewiduje się możliwość rozbudowy sieci elektroenergetycznej poprzez budowę 

nowych linii średniego i niskiego napięcia oraz stacji transformatorowych 15/0,4kV  

(na rysunku studium nie wskazano sposobów rozbudowy sieci). 

 Inwestycje mogą być lokalizowane pod warunkiem, że planowane przedsięwzięcie 

nie będzie sprzeczne z ustaleniami przyjętymi dla danej strefy lub formy ochrony 

prawnej lub planistycznej na danym obszarze oraz nie będzie powodować 

uciążliwości na położonych w sąsiedztwie terenach zabudowy mieszkaniowej. 

 Lokalizacje urządzeń i sieci infrastruktury technicznej dopuszcza się w miejscach 

wyznaczonych na rysunku studium oraz nie wyznaczonych rysunkiem studium  

na wszystkich terenach pod warunkiem nie naruszania podstawowej funkcji terenu 

oraz warunków krajobrazu naturalnego jak i ustaleń obszarów ochrony prawnej  

i planistycznej. 

5.14.1. ROZWÓJ ENERGETYKI WIATROWEJ 

Wyklucza się z lokalizacji elektrowni wiatrowych obszary określone w punkcie 5.1. 

Zmiana Studium wprowadza w obszarze gminy Łuków tereny potencjalnej lokalizacji 

elektrowni wiatrowych (EW) zgodnie z rysunkiem zmiany Studium wraz z ich strefami 

ochronnymi. Strefy ochronne wprowadza się w celu ochrony obszarów położonych  

w sąsiedztwie terenów potencjalnej lokalizacji EW przed ich zabudową  

oraz zagospodarowaniem i użytkowaniem uniemożliwiającym lub ograniczającym rozwój 

energetyki wiatrowej. Miąższość tej strefy wynosi 450 m. 

Wyznaczone obszary potencjalnej lokalizacji EW zdelimitowano przy uwzględnieniu 

następujących warunków: 
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 odległość od terenów zwartej zabudowy oznaczonej na rysunku Studium symbolami: 

ML, M1, M2, M3, M4, U/M – 450 m, 

 odległość od terenów zabudowy rozproszonej przeanalizowanych na podstawie 

mapy topograficznej i zdjęć satelitarnych – 450 m, 

 odległość od szkół i przedszkoli – 500 m, 

 odległość od obszaru Natura 2000 „Lasy Łukowskie” – 2,0 km, 

 odległość od linii elektroenergetycznych NN – 3 średnice wirnika EW, 

 odległość od dróg krajowych i wojewódzkich – 50 m ≈1,5 wysokości EW o h=30 m. 

Przy lokalizowaniu urządzeń energetyki wiatrowej obowiązują następujące zasady i założenia: 

 dopuszcza się budowę obiektów energetyki wiatrowej w zakresie nie oddziałującym 

znacząco na środowisko po identyfikacji i ograniczeniu do minimum ryzyka 

przyrodniczego oraz niekorzystnego oddziaływania na środowisko akustyczne  

i krajobraz; 

 na etapie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

przeznaczenie terenów dla rozwoju energetyki wiatrowej uwarunkowane jest analizą, 

oceną i stwierdzeniem (w prognozie oddziaływania na środowisko) braku możliwości 

wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze  

w tym obszary i gatunki chronione, ptaki, nietoperze oraz klimat akustyczny i krajobraz; 

 szczegółowa analiza przyrodniczo-środowiskowa powinna obejmować warianty 

preferowane i alternatywne; 

 monitoring przyrodniczy powinien być przeprowadzony równolegle z monitoringiem 

wietrzności poprzedzającym realizację elektrowni wiatrowej i kontynuowany w trakcie 

jej funkcjonowania; 

 elektrownie wiatrowe należy umieszczać na konstrukcjach o ujednoliconej kolorystyce 

harmonizującej z otaczającym krajobrazem oraz zmniejszającej ryzyko kolizji  

z przelatującymi ptakami i nietoperzami; 

 zachować minimalne odległości budowli siłowni wiatrowych od zabudowy istniejącej 

i planowanej; jako czynnik decydujący o ustaleniu odległości elektrowni wiatrowych 

od zabudowy należy przyjąć hałas generowany przez poszczególne turbiny, który nie 

może przekraczać wartości wyznaczonych na rysunku studium, uwzględniając typ 

siłowni oraz specyfikację terenu; 

 rozwiązania technologiczne nie powinny odbiegać od standardów stosowanych  

w obiektach związanych z tego typu działalnością i opierać się na nowoczesnej 

technologii; 

 dopuszcza się budowę sieci dróg wewnętrznych do obiektów siłowni w sposób 

umożliwiający połączenie ich z drogami publicznymi po uzgodnieniu zjazdów  

z właściwym zarządcą drogi; 

 pozostały teren, z wyjątkiem powierzchni zajmowanych pod konstrukcje wiatrowe  

i drogi wewnętrzne może być wykorzystywany rolniczo; 

 połączenie poszczególnych siłowni wiatrowych z istniejącym systemem 

energetycznym należy realizować w uzgodnieniu z właściwym zarządcą sieci, 

minimalizując ich oddziaływanie na środowisko oraz krajobraz, ze wskazaniem 

tworzenia systemów kablowych (podziemnych) - prowadzenie napowietrznych linii 

wysokiego napięcia możliwe jedynie w wyjątkowych przypadkach; 

 przebieg dróg i sieci oraz lokalizację urządzeń związanych z eksploatacją elektrowni 

wiatrowych należy ustalić w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego, utrzymując w granicach stref ochronnych związanych  

z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenów 

wyznaczonych na rysunku studium, hałas przekraczający 45 dB i 40 dB generowany 

przez elektrownie wiatrowe. 

5.14.2. ROZWÓJ ENERGETYKI SOLARNEJ 
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Wyklucza się z lokalizacji farm solarnych obszary określone w punkcie 5.1. 

Utrzymuje się określony w obowiązującym Studium kierunek rozwoju energetyki solarnej  

na potrzeby indywidualne, tj.: rozwój i propagowanie wykorzystywania energii słonecznej  

do celów gospodarczo-bytowych, przede wszystkim na tych terenach, gdzie dostęp do gazu 

sieciowego jest ograniczony lub niemożliwy.  

Przy lokalizowaniu farm solarnych obowiązują następujące zasady i założenia: 

 dopuszcza się budowę farm solarnych w zakresie nie oddziałującym znacząco  

na środowisko po identyfikacji i ograniczeniu do minimum ryzyka przyrodniczego  

oraz niekorzystnego oddziaływania na środowisko; 

 na etapie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

przeznaczenie terenów dla rozwoju farm solarnych uwarunkowane jest analizą, 

oceną i stwierdzeniem (w prognozie oddziaływania na środowisko) braku możliwości 

wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko; 

 szczegółowa analiza przyrodniczo-środowiskowa powinna obejmować warianty 

preferowane i alternatywne; 

 rozwiązania technologiczne nie powinny odbiegać od standardów stosowanych  

w obiektach związanych z tego typu działalnością i opierać się na nowoczesnej 

technologii. 

5.14.3. ROZWÓJ BIOGAZOWNI 

Wyklucza się z lokalizacji biogazowni obszary określone w punkcie 5.1. 

Przy lokalizowaniu biogazowni obowiązują następujące zasady i założenia: 

 dopuszcza się budowę biogazownie w zakresie nie oddziałującym znacząco  

na środowisko po identyfikacji i ograniczeniu do minimum ryzyka przyrodniczego  

oraz niekorzystnego oddziaływania na środowisko; 

 ustala się lokalizowanie biogazowni na terenach, dla których bezpośrednim 

sąsiedztwem nie jest zabudowa mieszkaniowa, ani inna wrażliwa na uciążliwości 

zapachowe, z uwzględnieniem występowania przeważających kierunków wiatrów, 

tak żeby przez jak najdłuższą część roku znajdowała się po stronie zawietrznej 

względem obiektów budowlanych przeznaczonych na pobyt ludzi; 

 na etapie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

przeznaczenie terenów dla rozwoju biogazowni uwarunkowane jest analizą, oceną  

i stwierdzeniem (w prognozie oddziaływania na środowisko) braku możliwości 

wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko; 

 szczegółowa analiza przyrodniczo-środowiskowa powinna obejmować warianty 

preferowane i alternatywne; 

 rozwiązania technologiczne nie powinny odbiegać od standardów stosowanych  

w obiektach związanych z tego typu działalnością i opierać się na nowoczesnej 

technologii; 

 wskazane jest eliminowanie transportu surowców i odpadów pofermentacyjnych 

przez tereny zabudowane; 

 biogazownie powinny być odizolowane od przyległych terenów pasami zieleni 

średnio- i wysokopiennej; 

 należy stosować w możliwie w maksymalnym stopniu zamknięte technologie produkcji 

biogazu. 

Rozprowadzenie odpadów pofermentacyjnych w celu nawożenia lub ulepszenia gleby 

należy prowadzić zgodnie z przepisami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska  

z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie procesu odzysku R10 (Dz. U. z 2007 r., Nr 228, poz. 1685) 

oraz w Ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2007 r., nr 147,  

poz. 1033). 
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5.15. OBSZARY, DLA KTÓRYCH GMINA ZAMIERZA SPORZĄDZIĆ ZMIANY 

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, 

W TYM OBSZARY WYMAGAJĄCE ZMIANY PRZEZNACZENIA 

GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH NA CELE NIEROLNICZE I NIELEŚNE 

Lokalizacja w granicach gminy inwestycji polegających na produkcji energii ze źródeł 

odnawialnych, tj. elektrowni wiatrowych, biogazowi, farm wiatrowych możliwa jest  

na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dopuszczających realizację tego typu inwestycji. 

W celu lokalizacji elektrowni/farm wiatrowych zmianą miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego należy objąć obszar lub obszary (w zależności od wniosku 

inwestora) potencjalnej lokalizacji elektrowni wiatrowych, które zostały wyznaczone  

jak na rysunku Kierunki rozwoju struktury funkcjonalno-przestrzennej. Obszar zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego powinien obejmować również tereny 

niezbędne do lokalizacji nowej infrastruktury technicznej niezbędnej do realizacji  

i funkcjonowania elektrowni/farm wiatrowych.  

6. WNIOSKI ZGŁOSZONE NA PODSTAWIE ART. 11 PKT 1 USTAWY Z DNIA 27 

MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU 

PRZESTRZENNYM 

6.1. WYKAZ ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW 

Tabela 7. Wykaz zgłoszonych wniosków 

Lp. 

Data 

wpływu 

wniosku 

Nazwisko i imię, 

nazwa jednostki 

organizacyjnej i 

adres 

Treść wniosku 

Oznaczenie 

nieruchomości, której 

dotyczy wniosek 

1.  14.09.2011 Monika Górska 

Dminin 46 

21-400 Łuków 

Przeznaczenie działki z terenów 

rolnych na tereny produkcyjno-

usługowe związane z lokalizacją 

inwestycji i urządzeń pozyskujących 

energię ze źródeł odnawialnych.* 

dz. nr 409/11 

m. Dminin 

2.  14.09.2011 Czesław Mazurek 

Al. Wojska 
Polskiego 28 

21-400 Łuków 

j. w. * dz. nr 27 

m. Biardy 

3.  15.09.2011 Henryk Szczygieł 

Krynka 216 

21-400 Łuków 

j. w. * dz. nr 816 

m. Krynka 

4.  19.09.2011 Ryszard Kędziora 

Krynka 89 

21-400 Łuków 

j. w. * dz. nr 191 

m. Krynka 

5.  26.09.2011 Windmatik 

Kamil Kasner & 

Piotr Barandziak 

Sp. k. 

ul. Słomińskiego 

5/253 

00-195 Warszawa 

Umieszczenie w polityce 

przestrzennej gminy zapisów 

dotyczących rozwoju energetyki 

wiatrowej oraz wyznaczenie 

obszarów preferowanych do 

rozwoju energetyki wiatrowej. 

dz. nr 691, 748/1, 709, 

706 

m. Łazy - Podgaj 

dz. nr 14 

m. Jeziory 

6.  26.09.2011 Grzegorz Andrzej Przeznaczenie działki z terenów dz. nr 230/4 
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Lp. 

Data 

wpływu 

wniosku 

Nazwisko i imię, 

nazwa jednostki 

organizacyjnej i 

adres 

Treść wniosku 

Oznaczenie 

nieruchomości, której 

dotyczy wniosek 

Sosnowski 

Szczygły Dolne 25 

21-400 Łuków 

rolnych na tereny produkcyjno-

usługowe związane z lokalizacją 

inwestycji i urządzeń pozyskujących 

energię ze źródeł odnawialnych. 

m. Szczygły Dolne 

7.  28.09.2011 Windrpojekt PRO 

Sp. z o. o. SKA 

ul. Piękna 

24/26A/1 

00-549 Warszawa 

Możliwość zainstalowania elektrowni 

wiatrowych wraz z infrastrukturą 

techniczną oraz masztu 

pomiarowego związanych z 

działalnością gospodarczą 

polegającą na produkcji energii 

elektrycznej. 

obszar wg załącznika 

graficznego do wniosku 

m.: Krynka i 

Jeziory 

8.  28.09.2011 OCEAN II Sp. z o. 

o. 

Kol. Łucka 81A 

21-100 Lubartów 

Przeznaczenie działki z terenów 

rolnych na tereny produkcyjno-

usługowe związane z lokalizacją 

inwestycji i urządzeń pozyskujących 

energię ze źródeł odnawialnych. 

dz. nr 15, 16, 17 i 18 

m. Jeziory 

9.  29.09.2011 juwi Eneria 

Odnawialna Sp. z 

o. o. 

ul. Opolska 100 

31-323 Kraków 

Dopuszczenie lokalizacji w 

miejscowościach : Sięciaszka 

Pierwsza, Sięciaszka Druga, Ryżki i 

Szczygły Dolne, elektrowni 

wiatrowych wraz z infrastrukturą 

związana z obsługą tych elektrowni. 

Dopuszczenie możliwości lokalizacji 

infrastruktury technicznej związanej z 

obsługą planowanych elektrowni 

wiatrowych na całym terenie 

objętym zmianą studium. 

m. Sięciaszka Pierwsza, 

Sięciaszka Druga, Ryżki i 

Szczygły Dolne 

10.  30.09.2011 Windmatik 

Kamil Kasner & 

Piotr Barandziak 

Sp. k. 

ul. Słomińskiego 

5/253 

00-195 Warszawa 

Dopuszczenie lokalizacji dwóch 

turbin wiatrowych. 

Umieszczenie w treści dokumentu 

zmiany studium zapisu mówiącego 

o lokalizowaniu elektrowni 

wiatrowych w odległości co 

najmniej 450 m od zabudowy pod 

warunkiem zachowania 

dopuszczalnych norm hałasu. 

dz. nr 14 

m. Jeziory 

11.  30.09.2011 Rolnicza 

Spółdzielnia 

Produkcyjna w 

Krynce 

Krynka 94 

21-400 Łuków 

Przeznaczenie działki z terenów 

rolnych na tereny produkcyjno-

usługowe związane z lokalizacją 

inwestycji i urządzeń pozyskujących 

energię ze źródeł odnawialnych. 

dz. nr 67, 169 i 186/3 

m. Biardy 

12.  30.09.2011 Rolnicza 

Spółdzielnia 

Produkcyjna w 

Krynce 

Krynka 94 

21-400 Łuków 

j. w. * dz. nr: 4/1, 6/1 i 6/2 

m. Gręzówka Kol. 

13.  30.09.2011 Rolnicza 

Spółdzielnia 

Produkcyjna w 

Krynce 

Krynka 94 

21-400 Łuków 

j. w. * dz. nr: 264, 265, 268, 277, 

278, 279, 293, 294 i 297 

m. Gręzówka 

14.  30.09.2011 Rolnicza 

Spółdzielnia 

Produkcyjna w 

Krynce 

Krynka 94 

21-400 Łuków 

j. w. * dz. nr: 24, 195, 199, 

206/3, 892, 893, 896, 898, 

899, 901, 903/2, 906, 924, 

923, 1402, 1403, 1404, 

1405, 1406 i 1407 

m. Krynka 

15.  30.09.2011 Bogdan 

Szczygielski 

Szczygły Dolne 

j. w. * dz. nr 311 

m. Szczygły Dolne 
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Lp. 

Data 

wpływu 

wniosku 

Nazwisko i imię, 

nazwa jednostki 

organizacyjnej i 

adres 

Treść wniosku 

Oznaczenie 

nieruchomości, której 

dotyczy wniosek 

32A 

21-400 Łuków 

16.  30.09.2011 Marcin Łukasik 

ul. Zbożowa 5/12 

21-400 Łuków 

j. w. * dz. nr 1443 

m. Dąbie 

17.  30.09.2011 Józef Łukasik 

Żdżary 8 

21-400 Łuków 

j. w. * dz. nr: 438, 441/1, 444/1 i 

631/1 

m. Żdżary 

18.  30.09.2011 Józef Łukasik 

Żdżary 8 

21-400 Łuków 

j. w. * dz. nr 446 

m. Żdżary 

19.  30.09.2011 Józef Łukasik 

Żdżary 8 

21-400 Łuków 

j. w. * dz. nr 270 

m. Żdżary 

20.  30.09.2011 Józef Łukasik 

Żdżary 8 

21-400 Łuków 

j. w. * dz. nr 624 

m. Żdżary 

21.  30.09.2011 Jarosław 

Głuchowski 

Żdżary 5 

21-400 Łuków 

j. w. * dz. nr: 454, 455, 457, 458, 

448, 449, 451 i 452 

m. Żdżary 

22.  30.09.2011 Stanisław Łukasik 

Dąbie 89A 

21-400 Łuków 

j. w. * dz. nr: 1576, 1578 i 1580 

m. Dąbie 

23.  30.09.2011 Stanisław Łukasik 

Dąbie 89A 

21-400 Łuków 

j. w. * dz. nr: 1532 i 1533 

m. Dąbie 

* - wnioski dotyczą lokalizacji elektrowni wiatrowych (zgodnie z wyjaśnieniami wnioskodawców) 

6.2. ANALIZA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW 

Analiza zgłoszonych wniosków została przeprowadzona przy uwzględnieniu: 

 aktualnego stanu zagospodarowania, 

 ustaleń obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

gminy Łuków, 

 ustaleń Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łuków, 

 uwarunkowań przestrzennych i formalno-prawnych omówionych  

i scharakteryzowanych w pkt 3, 

 kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w kontekście rozwoju energetyki 

odnawialnej, 

odnoszących się do nieruchomości i obszarów, których dotyczą wnioski  

oraz ich bezpośredniego sąsiedztwa. 
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WNIOSEK NR 1 

TREŚĆ WNIOSKU       DMININ, DZIAŁKA NR 409/11 

Przeznaczenie działki z terenów rolnych na tereny produkcyjno-usługowe związane  

z lokalizacją inwestycji i urządzeń pozyskujących energię ze źródeł odnawialnych. 

USTALENIA STUDIUM 

 

Działka położona: 

 w znacznej części w obszarze zabudowy produkcyjno-usługowej PU, 

 północny fragment w obszarze intensywnego rozwoju rolnictwa R3. 

Działka położona przy drodze krajowej Nr 63 (proj. kl GP), przebiega przez nią trasa 

planowanego gazociągu wysokiego ciśnienia. 

USTALENIA MPZP 

Działka położona w granicach: 

 terenu obiektów przemysłowych i usługowych P,U-05-13 

 terenów upraw rolnych (grunty orne) z zakazem tworzenia nowych siedlisk 

osadniczych (R-05-49). 

Działka położona przy istniejącej drodze krajowej Nr 63 klasy G – klasa projektowana GP  

(63-KD) i przy drodze gminnej klasy D (KD-D-05-7). Przez działkę przebiega trasa planowanego 

gazociągu wysokiego ciśnienia. 

PODSUMOWANIE ANALIZY WNIOSKU 

Działka położona w odległości mniejszej niż 450 m od terenów zabudowy zagrodowej  

i zabudowy usługowej z dopuszczeniem mieszkaniowej – wyklucza się realizację EW  

o h≥30,0m. 
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WNIOSEK NR 2 

TREŚĆ WNIOSKU       BIARDY, DZIAŁKA NR 27 

Przeznaczenie działki z terenów rolnych na tereny produkcyjno-usługowe związane  

z lokalizacją inwestycji i urządzeń pozyskujących energię ze źródeł odnawialnych. 

USTALENIA STUDIUM 

 

Działka położona w granicach: 

 obszaru powierzchniowej eksploatacji surowców mineralnych, 

 terenów rolnych wyłączonych spod zabudowy, 

USTALENIA MPZP 

Działka położona w granicach terenów upraw rolnych (grunty orne) z zakazem tworzenia 

nowych siedlisk osadniczych (R-02-5). 

PODSUMOWANIE ANALIZY WNIOSKU 

Możliwa jest potencjalna lokalizacja EW. 
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WNIOSEK NR 3 

TREŚĆ WNIOSKU      KRYNKA, DZIAŁKA NR 816 

Przeznaczenie działki z terenów rolnych na tereny produkcyjno-usługowe związane  

z lokalizacją inwestycji  urządzeń pozyskujących energię ze źródeł odnawialnych. 

USTALENIA STUDIUM 

 

Działka położona w granicach: 

 terenów ekstensywnego rozwoju rolnictwa R2, 

 terenów rolnych wyłączonych spod zabudowy, 

 projektowanej otuliny parku krajobrazowego. 

USTALENIA MPZP 

Działka położona w granicach terenów upraw rolnych (grunty orne) z zakazem tworzenia 

nowych siedlisk osadniczych (R-15-54). 

PODSUMOWANIE ANALIZY WNIOSKU 

Możliwa jest potencjalna lokalizacja EW na części działki przy zachowaniu odległości 450 m 

od terenów zabudowy zagrodowej. 
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WNIOSEK NR 4 

TREŚĆ WNIOSKU       KRYNKA, DZIAŁKA NR 191 

Przeznaczenie działki z terenów rolnych na tereny produkcyjno-usługowe związane  

z lokalizacją inwestycji i urządzeń pozyskujących energię ze źródeł odnawialnych. 

USTALENIA STUDIUM 

 

Działka położona w granicach: 

 terenów ekstensywnego rozwoju rolnictwa R2, 

 terenów rolnych wyłączonych spod zabudowy, 

 projektowanej otuliny parku krajobrazowego. 

USTALENIA MPZP 

Działka położona w granicach terenów upraw rolnych (grunty orne) z zakazem tworzenia 

nowych siedlisk osadniczych (R-15-35). 

PODSUMOWANIE ANALIZY WNIOSKU 

Możliwa jest potencjalna lokalizacja EW. 
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WNIOSEK NR 5 

TREŚĆ WNIOSKU ŁAZY-PODGAJ, DZIAŁKI NR 691, 748/1, 709, 706 

JEZIORY, DZIAŁKA NR 14 

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownaia przestrzennego gminy Łuków  

i umieszczenie w polityce przestrzennej gminy zapisów dotyczących rozwoju energetyki 

wiatrowej oraz wyznaczenie obszarów preferowanych do rozwoju energetyki wiatrowej  

na terenie obejmującym działki wskazane we wniosku. 

 

USTALENIA STUDIUM 

 

Działki położone w granicach: 

 terenów intensywnego rozowju rolnictwa R3, 

 terenów rolnych wyłączonych spod zabudowy, 

 zielonego pierścienia miasta Łuków. 

Działka nr 14 położona przy drodze krajowej Nr 63 klasy G (KD-K 63, proj. kl GP) i drodze 

powiatowej Nr 1213L klasy Z (KD-P 1213L). 

Działki nr 705 i 709 położone przy projektowanej drodze gminnej (KD-Gp), dz. nr 691 –  

przy drodze polnej, dz. nr 748/1 – przy drodze gminnej Nr 102771L klasy L (KD-G 102771L). 

USTALENIA MPZP 

Działka nr 14 położona w granicach terenów upraw rolnych (grunty orne) z zakazem 

tworzenia nowych siedlisk osadniczych (R-12-8) i przy drogach: krajowej Nr 63 klasy G – klasa 

projektowana GP (63-KD) i powiatowej klasy Z (1213-KD-Z). 

Działki nr 705, 709, 691 i 748/1 położone w granicach terenów upraw rolnych (grunty orne)  

z zakazem tworzenia nowych siedlisk osadniczych (R-17-36), ponadto dz. nr 748/1 leży  

przy drodze gminnej Nr 102771L klasy L (102771L-KD-L). 

PODSUMOWANIE ANALIZY WNIOSKU 

Możliwa jest potencjalna lokalizacja EW na części działek przy zachowaniu odległości 450 m 

od terenów zabudowy zagrodowej i 100 m od lasów, większych zadrzewień i terenów 

przeznaczonych do zalesienia. 
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WNIOSEK NR 6 

TREŚĆ WNIOSKU     SZCZYGŁY DOLNE, DZIAŁKA NR 230/4 

Przeznaczenie działki z terenów rolnych na tereny produkcyjno-usługowe związane  

z lokalizacją inwestycji i urządzeń pozyskujących energię ze źródeł odnawialnych. 

 
USTALENIA STUDIUM 

 

Działka położona: 

 w granicach terenów intensywnego rozowju rolnictwa R3, 

 w granicach terenów rolnych wyłączonych spod zabudowy, 

 przy drodze polnej. 

USTALENIA MPZP 

Działka położona w granicach terenów upraw rolnych (grunty orne) z zakazem tworzenia 

nowych siedlisk osadniczych (R-28-16). 

PODSUMOWANIE ANALIZY WNIOSKU 

Możliwa jest potencjalna lokalizacja EW na części działki przy zachowaniu odległości 450 m 

od terenów zabudowy zagrodowej. 
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WNIOSEK NR 7 

TREŚĆ WNIOSKU KRYNKA, WÓLKA ZAGÓRNA, DĄBRÓWKA, JEZIORY, 

PODGAJ; LOKALIZACJE WG ZAŁ. GRAFICZNEGO 

Możliwość zainstalowania elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną oraz masztu 

pomiarowego związanych z działalnością gospodarczą polegającą na produkcji energii 

elektrycznej. Wnioskowane lokalizacje dotyczą urządzeń wytwarzających energię ze źródeł 

odnawialnych o mocy powyżej 100 kW. 

USTALENIA STUDIUM 

 
Lokalizacja: Krynka, Wólka Zagórna 

Wnioskowane obszary położone są w granicach: 

 terenów ekstensywnego rozwoju rolnictwa R2, 

 terenów rolnych wyłączonych spod zabudowy, 

 obszaru zabudowy produkcyjno-usługowej PU. 
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Lokalizacja: Jeziory, Dąbrówka, Podgaj 

Wnioskowane obszary położone są w granicach: 

 terenów intensywnego rozowju rolnictwa R3, 

 terenów rolnych wyłączonych spod zabudowy, 

 zielonego pierścienia miasta Łuków. 

USTALENIA MPZP 

Lokalizacja: Krynka, Wólka Zagórna 

Wnioskowane obszary połozone w granicach terenów upraw rolnych (grunty orne)  

z zakazem tworzenia nowych siedlisk osadniczych (R-15-54). 

Lokalizacja: Jeziory, Dąbrówka, Podgaj 

Wnioskowane obszary położone w granicach terenów upraw rolnych (grunty orne)  

z zakazem tworzenia nowych siedlisk osadniczych (R-12-8, R-17-36). 

PODSUMOWANIE ANALIZY WNIOSKU 

Lokalizacja: Krynka, Wólka Zagórna 

Możliwa jest potencjalna lokalizacja EW, poza terenem PU. 

Lokalizacja: Jeziory, Dąbrówka, Podgaj 

Możliwa jest potencjalna lokalizacja EW na części działki przy zachowaniu odległości 450 m 

od terenów zabudowy zagrodowej i 100 m od lasów, większych zadrzewień i terenów 

przeznaczonych pod zalesienie. 
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WNIOSEK NR 8 

TREŚĆ WNIOSKU     JEZIORY, DZIAŁKI NR 15, 16, 17, 18 

Przeznaczenie działki z terenów rolnych na tereny produkcyjno-usługowe związane  

z lokalizacją inwestycji i urządzeń pozyskujących energię ze źródeł odnawialnych. 

USTALENIA STUDIUM 

 

Działki położone w granicach: 

 terenów intensywnego rozwoju rolnictwa R3, 

 terenów rolnych wyłączonych spod zabudowy, 

 zielonego pierścienia miasta Łuków. 

Działka nr 14 położona przy drodze krajowej Nr 63 klasy G (KD-K 63, proj. kl GP) i drodze 

powiatowej Nr 1213L klasy Z (KD-P 1213L). 

USTALENIA MPZP 

Działki położone w granicach terenów upraw rolnych (grunty orne) z zakazem tworzenia 

nowych siedlisk osadniczych (R-12-8) i przy drogach: krajowej Nr 63 klasy G – klasa 

projektowana GP (63-KD) i powiatowej klasy Z (1213-KD-Z). 

PODSUMOWANIE ANALIZY WNIOSKU 

Możliwa jest potencjalna lokalizacja EW na części działki przy zachowaniu odległości 450 m 

od terenów zabudowy zagrodowej i 100 m od lasów, większych zadrzewień i terenów 

przeznaczonych pod zalesienie. 
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WNIOSEK NR 9 

TREŚĆ WNIOSKU SIĘCIASZKA PIERWSZA, SIĘCIASZKA DRUGA, RYŻKI  

I SZCZYGŁY DOLNE, LOKALIZACJA WG ZAŁ. GRAF. 

Dopuszczenie lokalizacji w miejscowościach elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą 

związana z obsługą tych elektrowni. 

Dopuszczenie możliwości lokalizacji infrastruktury technicznej związanej z obsługą 

planowanych elektrowni wiatrowych na całym terenie objętym zmianą studium. 

USTALENIA STUDIUM 

 
Lokalizacja: Sięciaszka Pierwsza, Sięciaszka Druga 

W granicach wnioskowanego obszaru znajdują się: 

 tereny intensywnego rozowju rolnictwa R3, 

 tereny rolne wyłączone spod zabudowy, 

 fragment zielonego pierścienia miasta Łuków, 

 obszary ochrony ekologicznej E, 

 korytarze ekologiczne o znaczeniu regionalnym i lokalnym, 

 obszary zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem zabudowy jednorodzinnej  

i usługowej M1, 

 obszary zabudowy jednorodzinnej i usługowej M3, 

 obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi o prawdopodobieństwie 1%, 

 obszary zabudowy produkcyjno-usługowej PU, 

 obszary zabudowy usługowej U, 

 lasy, 

 liczne stanowiska archeologiczne, 

 strefy ochrony archeologicznej OWD, 

 udokumentowane złoże torfu, 

 liczne cieki wodne, 

 trasa istniejącej linii 110 kV, 

 trasy linii energetycznych średniego napięcia, 

 trasa istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia. 
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Lokalizacja: Ryżki 

W granicach wnioskowanego obszaru znajdują się: 

 tereny intensywnego rozowju rolnictwa R3, 

 tereny rolne wyłączone spod zabudowy, 

 obszary zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem zabudowy jednorodzinnej  

i usługowej M1, 

 korytarz ekologiczny o znaczeniu lokalnym, 

 lasy i dolesienia, 

 istniejąca stacja gazu redukcyjno-pomiarowa, 

 trasy gazociągu wysokiego ciśnienia: istniejąca i planowana, 

 trasy linii energetycznych średniego napięcia, 

 droga gminna Nr 102345L (KD-G 102345L). 

 

Lokalizacja: Szczygły Dolne 
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W granicach wnioskowanego obszaru znajdują się: 

 tereny intensywnego rozowju rolnictwa R3, 

 tereny rolne wyłączone spod zabudowy, 

 korytarz ekologiczny o znaczeniu lokalnym, 

 lasy i dolesienia, 

 obszary zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem zabudowy jednorodzinnej  

i usługowej M1, 

 trasa planowanego gazociągu wysokiego ciśnienia, 

 obszary ochrony ekologicznej E, 

 linia kolejowa Nr 26 (KK 26), 

 drogi gminne Nr: 102345L (KD-G 102345L) i 102347L (KD-G 102347L), 

 droga powiatowa Nr1355L klasy Z (KD-P 1355L). 

PODSUMOWANIE ANALIZY WNIOSKU 

Lokalizacja: Sięciaszka Pierwsza, Sięciaszka Druga 

Możliwa jest potencjalna lokalizacja EW na znacznie mniejszym obszarze w stosunku  

do określonego we wniosku, przy zachowaniu ograniczeń i wykluczeń wynikających  

z rekomendacji do polityki przestrzennej gminy okreslonych w punkcie 5. 

 

Lokalizacja: Ryżki i Szczygły Dolne 

Możliwa jest potencjalna lokalizacja EW na znacznie mniejszym obszarze w stosunku  

do określonego we wniosku, przy zachowaniu ograniczeń i wykluczeń wynikających  

z rekomendacji do polityki przestrzennej gminy okreslonych w punkcie 5. 
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WNIOSEK NR 10 

TREŚĆ WNIOSKU       JEZIORY, DZIAŁKA NR 14 

Dopuszczenie lokalizacji dwóch turbin wiatrowych. 

Umieszczenie w treści dokumentu zmiany studium zapisu mówiącego o lokalizowaniu 

elektrowni wiatrowych w odległości co najmniej 450 m od zabudowy pod warunkiem 

zachowania dopuszczalnych norm hałasu. 

USTALENIA STUDIUM 

 

Działka położona w granicach: 

 terenów intensywnego rozwoju rolnictwa R3, 

 terenów rolnych wyłączonych spod zabudowy, 

 zielonego pierścienia miasta Łuków. 

Działka położona przy drodze krajowej Nr 63 klasy G (KD-K 63, proj. kl GP) i drodze powiatowej 

Nr 1213L klasy Z (KD-P 1213L). 

USTALENIA MPZP 

Działka położona w granicach terenów upraw rolnych (grunty orne) z zakazem tworzenia 

nowych siedlisk osadniczych (R-12-8) i przy drogach: krajowej Nr 63 klasy G – klasa 

projektowana GP (63-KD) i powiatowej klasy Z (1213-KD-Z). 

PODSUMOWANIE ANALIZY WNIOSKU 

Możliwa jest potencjalna lokalizacja EW na części działki przy zachowaniu odległości 450 m 

od terenów zabudowy zagrodowej i 100 m od lasów, większych zadrzewień i terenów 

przeznaczonych pod zalesienie. 

  



UZASADNIENIE PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ 

68 | S t r o n a  

 

WNIOSEK NR 11 

TREŚĆ WNIOSKU     BIARDY, DZIAŁKI NR 67, 169, 186/3 

Przeznaczenie działki z terenów rolych na tereny produkcyjno-usługowe związane  

z lokalizacją inwestycji i urządzeń pozyskujących energię ze źródeł odnawialnych. 

USTALENIA STUDIUM 

 

Działki położone w granicach: 

 terenów ekstensywnego rozwoju rolnictwa R2, 

 terenów rolnych wyłączonych spod zabudowy, 

 obszaru powierzchniowej eksploatacji surowców mineralnych – działki nr 67 i 169. 

Działka nr 186/3 położona przy drodze gminnej nr 102344L (KD-G 102344L)  

oraz w bezpośrednim sąsiedztwie gazociągu wysokiego ciśnienia. 

USTALENIA MPZP 

Działka nr 67 położona w granicach terenów upraw rolnych (grunty orne) z zakazem 

tworzenia nowych siedlisk osadniczych (R-02-5). 

Działki nr 169 i 186/3 położone w granicach terenów upraw rolnych (grunty orne) z zakazem 

tworzenia nowych siedlisk osadniczych (R-02-9). 

PODSUMOWANIE ANALIZY WNIOSKU 

Możliwa jest potencjalna lokalizacja EW na części działek przy zachowaniu odległości 450 m 

od terenów zabudowy zagrodowej i 100 m od lasów, większych zadrzewień i terenów 

przeznaczonych pod zalesienie. 
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WNIOSEK NR 12 

TREŚĆ WNIOSKU GRĘZÓWKA KOLONIA, DZIAŁKI NR 4/1, 6/1, 6/2 

Przeznaczenie działki z terenów rolych na tereny produkcyjno-usługowe związane  

z lokalizacją inwestycji i urządzeń pozyskujących energię ze źródeł odnawialnych. 

USTALENIA STUDIUM 

 

Działki położone w granicach: 

 terenów ekstensywnego rozwoju rolnictwa R2, 

 terenów rolnych wyłączonych spod zabudowy, 

 obszaru powierzchniowej eksploatacji surowców mineralnych – działka nr 4/1. 

Przez teren działek przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia. 

USTALENIA MPZP 

Działki położone w granicach terenów upraw rolnych (grunty orne) z zakazem tworzenia 

nowych siedlisk osadniczych (R-09-11). 

PODSUMOWANIE ANALIZY WNIOSKU 

Możliwa jest potencjalna lokalizacja EW na części działki nr 4/1 przy zachowaniu odległości 

450 m od terenów zabudowy i 2 km od obszaru Natura 2000 OSO „Lasy Łukowskie”. 
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WNIOSEK NR 13 

TREŚĆ WNIOSKU GRĘZÓWKA, DZIAŁKI NR 264, 265, 268, 277, 278, 

279, 293, 294, 297 

Przeznaczenie działek z terenów rolych na tereny produkcyjno-usługowe związane  

z lokalizacją inwestycji i urządzeń pozyskujących energię ze źródeł odnawialnych. 

USTALENIA STUDIUM 

 

Działki położone w sąsiedztwie drogi gminnej nr 102344L (KD-G 102344L) i w granicach: 

 terenów ekstensywnego rozwoju rolnictwa R2, 

 terenów rolnych wyłączonych spod zabudowy, 

 obszaru powierzchniowej eksploatacji surowców mineralnych. 

USTALENIA MPZP 

Działki położone w granicach terenów upraw rolnych (grunty orne) z zakazem tworzenia 

nowych siedlisk osadniczych (R-08-13, R-08-14). 

PODSUMOWANIE ANALIZY WNIOSKU 

Możliwa jest potencjalna lokalizacja EW na części działki przy zachowaniu odległości 450 m 

od terenów zabudowy zagrodowej, 100 m od lasów, większych zadrzewień i terenów 

przeznaczonych pod zalesienie i 2 km od obszaru Natura 2000 OSO „Lasy Łukowskie”. 

  



UZASADNIENIE PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ 

71 | S t r o n a  

 

WNIOSEK NR 14 

TREŚĆ WNIOSKU KRYNKA, DZIAŁKI NR 24, 195, 199, 206/3, 892, 893, 

896, 898, 899, 901, 903/2, 906, 924, 923, 1402, 1403, 

1404, 1405, 1406,  1407 

Przeznaczenie działek z terenów rolnych na tereny produkcyjno-usługowe związane  

z lokalizacją inwestycji i urządzeń pozyskujących energię ze źródeł odnawialnych. 

USTALENIA STUDIUM 

 

Działki położone w sąsiedztwie drogi gminnej nr 102344L (KD-G 102344L) i w granicach: 

 terenów ekstensywnego rozwoju rolnictwa R2, 

 terenów rolnych wyłączonych spod zabudowy, 

 obszaru powierzchniowej eksploatacji surowców mineralnych. 

USTALENIA MPZP 

Działki położone w granicach terenów upraw rolnych (grunty orne) z zakazem tworzenia 

nowych siedlisk osadniczych (R-08-13, R-08-14). 

PODSUMOWANIE ANALIZY WNIOSKU 

Możliwa jest potencjalna lokalizacja EW na części działek przy zachowaniu odległości 450 m 

od terenów zabudowy zagrodowej i 100 m od lasów, większych zadrzewień i terenów 

przeznaczonych pod zalesienie z wyłączeniem terenu PU. 
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WNIOSEK NR 15 

TREŚĆ WNIOSKU   SZCZYGŁY DOLNE, DZIAŁKA NR 311 

Przeznaczenie działek z terenów rolnych na tereny produkcyjno-usługowe związane  

z lokalizacją inwestycji i urządzeń pozyskujących energię ze źródeł odnawialnych. 

USTALENIA STUDIUM 

 

Działka położona w granicach: 

 terenów intensywnego rozwoju rolnictwa R3, 

 terenów rolnych wyłączonych spod zabudowy, 

 korytarza ekologicznego o znaczeniu lokalnym – częściowo. 

USTALENIA MPZP 

Działki położone w granicach terenów upraw rolnych (grunty orne) z zakazem tworzenia 

nowych siedlisk osadniczych (R-29-7). 

PODSUMOWANIE ANALIZY WNIOSKU 

Możliwa jest potencjalna lokalizacja EW na części działki przy zachowaniu odległości 100 m 

od lasów, większych zadrzewień i terenów przeznaczonych pod zalesienie. 
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WNIOSEK NR 16 

TREŚĆ WNIOSKU    DĄBIE, DZIAŁKA NR 1443 

Przeznaczenie działek z terenów rolnych na tereny produkcyjno-usługowe związane  

z lokalizacją inwestycji i urządzeń pozyskujących energię ze źródeł odnawialnych. 

USTALENIA STUDIUM 

 

Działka położona przy drodze krajowej Nr 76 (KD-K 76) i w granicach: 

 terenów ekstensywnego rozwoju rolnictwa R2, 

 terenów rolnych wyłączonych spod zabudowy – częściowo, 

 obszaru zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem zabudowy jednorodzinnej  

i usługowej M1 – częściowo, 

 projektowanej otuliny parku krajobrazowego. 

USTALENIA MPZP 

Działka położona – w znacznej części – w granicach terenów upraw rolnych (grunty orne)  

z zakazem tworzenia nowych siedlisk osadniczych (R-04-16) oraz w granicach terenów 

zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, terenów 

rolniczych (grunty orne), produkcji rolnej, działalności gospodarczej zw. z rolnictwem 

(RM,MN,U-04-13). 

PODSUMOWANIE ANALIZY WNIOSKU 

Działka położona w odległości mniejszej niż 450 m od terenów zabudowy zagrodowej  

i zabudowy usługowej z dopuszczeniem mieszkaniowej – wyklucza się realizację EW  

o h≥30,0m. 
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WNIOSEK NR 17 

TREŚĆ WNIOSKU   ŻDŻARY, DZIAŁKI NR 438, 441/1, 444/1, 631/1 

Przeznaczenie działek z terenów rolnych na tereny produkcyjno-usługowe związane  

z lokalizacją inwestycji i urządzeń pozyskujących energię ze źródeł odnawialnych. 

USTALENIA STUDIUM 

 

Działki położone są przy drodze powiatowej Nr 1308L klasy Z (KD-P 1308L) i w granicach: 

 terenów rolnych w Łukowskim Obszarze Chronionego Krajobrazu R1, 

 terenów rolnych wyłączonych spod zabudowy, 

 obszarów wskazanych do zalesienia LZ – częściowo, północny fragment działek, 

 korytarza ekologicznego o znaczeniu regionalnym – częściowo, północny fragment 

działek, 

 obszarów zabudowy zagrodowej, jednorodzinnej i usługowej z dopuszczeniem 

zabudowy letniskowej M2, 

 Łukowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, 

 projektowanego parku krajobrazowego, 

 obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000. 

USTALENIA MPZP 

Działka położona – w znacznej części – w granicach terenów upraw rolnych (grunty orne)  

z zakazem tworzenia nowych siedlisk osadniczych (R-35-26) oraz w granicach terenów 

zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, terenów 

rolniczych (grunty orne), produkcji rolnej, działalności gospodarczej zw. z rolnictwem 

(RM,MN,U,ML-35-7). 

PODSUMOWANIE ANALIZY WNIOSKU 

Działka położona w obszarze zabudowy zagrodowej, jednorodzinnej i usługowej  

z dopuszczeniem zabudowy letniskowej, w obszarze Natura 2000 i bezpośrednim sąsiedztwie 

lasu – wyklucza się realizację EW o h≥30,0m. 
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WNIOSEK NR 18 

TREŚĆ WNIOSKU        ŻDŻARY, DZIAŁKI NR 446 

Przeznaczenie działki z terenów rolnych na tereny produkcyjno-usługowe związane  

z lokalizacją inwestycji i urządzeń pozyskujących energię ze źródeł odnawialnych. 

USTALENIA STUDIUM 

 

Działka położona przy linii kolejowej Nr 12 (KK 12/C-E20) i w granicach: 

 terenów ekstensywnego rozwoju rolnictwa R2, 

 terenów rolnych wyłączonych spod zabudowy, 

 korytarza ekologicznego o znaczeniu regionalnym – częściowo, południowy fragment 

działki, 

 projektowanej otuliny parku krajobrazowego, 

 obszarów ochrony ekologicznej E – południowy fragment działki. 

USTALENIA MPZP 

Działka położona – w znacznej części – w granicach terenów upraw rolnych (grunty orne)  

z zakazem tworzenia nowych siedlisk osadniczych (R-35-29, R-35-30) oraz tereny łąk i pastwisk 

(ZN-35-28). 

PODSUMOWANIE ANALIZY WNIOSKU 

Działka położona w odległości mniejszej niż 450 m od terenów zabudowy zagrodowej,  

w strefie buforowej wyznaczonej od obszaru Natura 2000 „Lasy Łukowskie” – wyklucza się 

realizację EW o h≥30,0m. 
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WNIOSEK NR 19 

TREŚĆ WNIOSKU       ŻDŻARY, DZIAŁKA NR 270 

Przeznaczenie działki z terenów rolnych na tereny produkcyjno-usługowe związane  

z lokalizacją inwestycji i urządzeń pozyskujących energię ze źródeł odnawialnych. 

USTALENIA STUDIUM 

 

Działki położone są przy drodze powiatowej Nr 1308L klasy Z (KD-P 1308L) i w granicach: 

 terenów rolnych w Łukowskim Obszarze Chronionego Krajobrazu R1, 

 terenów rolnych wyłączonych spod zabudowy, 

 obszarów zabudowy zagrodowej, jednorodzinnej i usługowej z dopuszczeniem 

zabudowy letniskowej M2, 

 Łukowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, 

 projektowanego parku krajobrazowego, 

 obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000, 

 strefy ochrony archeologicznej OWD. 

USTALENIA MPZP 

Działka położona w granicach terenów upraw rolnych (grunty orne) z zakazem tworzenia 

nowych siedlisk osadniczych (R-35-27) oraz w granicach terenów zabudowy zagrodowej  

w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, terenów rolniczych (grunty orne), 

produkcji rolnej, działalności gospodarczej zw. z rolnictwem (RM,MN,U,ML-35-2). 

PODSUMOWANIE ANALIZY WNIOSKU 

Działka położona w obszarze zabudowy zagrodowej, jednorodzinnej i usługowej  

z dopuszczeniem zabudowy letniskowej, w obszarze Natura 2000 – wyklucza się realizację EW 

o h≥30,0m. 
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WNIOSEK NR 20 

TREŚĆ WNIOSKU       ŻDŻARY, DZIAŁKA NR 624 

Przeznaczenie działki z terenów rolnych na tereny produkcyjno-usługowe związane  

z lokalizacją inwestycji i urządzeń pozyskujących energię ze źródeł odnawialnych. 

USTALENIA STUDIUM 

 

Działki położone są przy drodze powiatowej Nr 1308L klasy Z (KD-P 1308L) i w granicach: 

 terenów rolnych w Łukowskim Obszarze Chronionego Krajobrazu R1, 

 korytarza ekologicznego o znaczeniu regionalnym, 

 Łukowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, 

 projektowanego parku krajobrazowego, 

 obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000, 

 obszarów ochrony ekologicznej E – południowy fragment działki. 

USTALENIA MPZP 

Działka położona – w części – w granicach terenów upraw rolnych (grunty orne) z zakazem 

tworzenia nowych siedlisk osadniczych (R-35-10) oraz w granicach terenów tereny łąk  

i pastwisk (ZN-35-9). 

PODSUMOWANIE ANALIZY WNIOSKU 

Działka położona w terenie łąkowym, w granicach korytarza ekologicznego, w obszarze 

Natura 2000 i bezpośrednim sąsiedztwie lasu, rezerwatu przyrody „Jata” i potencjalnego 

obszaru Natura 2000 – wyklucza się realizację EW. 
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WNIOSEK NR 21 

TREŚĆ WNIOSKU  ŻDŻARY, DZIAŁKI NR 454, 455, 457, 458, 448, 449, 

451, 452 

Przeznaczenie działek z terenów rolnych na tereny produkcyjno-usługowe związane  

z lokalizacją inwestycji i urządzeń pozyskujących energię ze źródeł odnawialnych. 

USTALENIA STUDIUM 

 

Działki nr 454, 457, 448 i 451 położone przy drodze powiatowej Nr 1308L klasy Z (KD-P 1308L)  

i lini kolejowej Nr 12 (KK 12/C-E20) oraz w granicach: 

 terenów rolnych w Łukowskim Obszarze Chronionego Krajobrazu R1, 

 terenów rolnych wyłączonych spod zabudowy, 

 obszarów zabudowy zagrodowej, jednorodzinnej i usługowej z dopuszczeniem 

zabudowy letniskowej M2, 

 Łukowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, 

 projektowanego parku krajobrazowego, 

 obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000, 

 strefy ochrony archeologicznej OWD. 

Działki nr 455, 458, 449 i 452 położone przy drodze krajowej Nr 76 klasy G (proj. GP) (KD-K 76)  

i linii kolejowej Nr 12 (KK 12/C-E20) oraz w granicach: 

 terenów ekstensywnego rozwoju rolnictwa R2, 

 terenów rolnych wyłączonych spod zabudowy, 

 korytarza ekologicznego o znaczeniu regionalnym – częściowo, południowy fragment 

działki, 

 projektowanej otuliny parku krajobrazowego, 

 obszarów ochrony ekologicznej E – południowy fragment działki. 

USTALENIA MPZP 

Działki nr 454, 457, 448 i 451 położone w granicach terenów upraw rolnych (grunty orne)  

z zakazem tworzenia nowych siedlisk osadniczych (R-35-27) oraz w granicach terenów 

zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, terenów 

rolniczych (grunty orne), produkcji rolnej, działalności gospodarczej zw. z rolnictwem 

(RM,MN,U,ML-35-2). 
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Działki nr 455, 458, 449 i 452 położone w granicach terenów upraw rolnych (grunty orne)  

z zakazem tworzenia nowych siedlisk osadniczych (R-35-29, R-35-30) oraz tereny łąk i pastwisk 

(ZN-35-28). 

PODSUMOWANIE ANALIZY WNIOSKU 

Działki położone w obszarze zabudowy zagrodowej, jednorodzinnej i usługowej  

z dopuszczeniem zabudowy letniskowej, w obszarze Natura 2000 i w strefie buforowej 2,0 km 

od tego obszaru oraz w odległości mniejszej niż 450 m od terenów zabudowy zagrodowej  

i zabudowy usługowej z dopuszczeniem mieszkaniowej – wyklucza się realizację EW 

o h≥30,0m.  

WNIOSEK NR 22 

TREŚĆ WNIOSKU     DĄBIE, DZIAŁKI NR 1576, 1578, 1580 

Przeznaczenie działek z terenów rolnych na tereny produkcyjno-usługowe związane  

z lokalizacją inwestycji i urządzeń pozyskujących energię ze źródeł odnawialnych. 

USTALENIA STUDIUM 

 
Działki położone przy drodze krajowej Nr 76 klasy G (proj. GP) (KD-K 76) oraz w granicach: 

 terenów ekstensywnego rozwoju rolnictwa R2, 

 obszarów zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem zabudowy jednorodzinnej  

i usługowej – częściowo, północny fragment działek. 

USTALENIA MPZP 

Działki położone w granicach terenów upraw rolnych (grunty orne) z zakazem tworzenia 

nowych siedlisk osadniczych (R-04-22) oraz w granicach terenów zabudowy zagrodowej  

w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, terenów rolniczych (grunty orne), 

produkcji rolnej, działalności gospodarczej zw. z rolnictwem (RM,MN,U-04-3). 

PODSUMOWANIE ANALIZY WNIOSKU 

Działka położona w odległości mniejszej niż 450 m od terenów zabudowy zagrodowej  

z dopuszczeniem zabudowy jednorodzinnej i usługowej oraz w strefie buforowej 2,0 km  

od obszaru Natura 2000 „Lasy Łukowskie” – wyklucza się realizację EW o h≥30,0m. 
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WNIOSEK NR 23 

TREŚĆ WNIOSKU     DĄBIE, DZIAŁKI NR 1576, 1578, 1580 

Przeznaczenie działek z terenów rolnych na tereny produkcyjno-usługowe związane  

z lokalizacją inwestycji i urządzeń pozyskujących energię ze źródeł odnawialnych. 

USTALENIA STUDIUM 

 

Działki położone przy drodze krajowej Nr 76 klasy G (proj. GP) (KD-K 76) i drodze powiatowej 

Nr 1308L (KD-P 1308L) klasy Z oraz w granicach: 

 terenów ekstensywnego rozwoju rolnictwa R2, 

 obszarów zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem zabudowy jednorodzinnej  

i usługowej – częściowo, 

 lasów Lz – częściowo, południowe fragmenty działek, 

 korytarza ekologicznego o znaczeniu regionalnym – częściowo, południowe 

fragmenty działek, 

 udokumentowanego złoża torfu – częściowo, południowe fragmenty działek. 

USTALENIA MPZP 

Działki położone w granicach terenów upraw rolnych (grunty orne) z zakazem tworzenia 

nowych siedlisk osadniczych oraz w granicach terenów zabudowy zagrodowej  

w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, terenów rolniczych (grunty orne), 

produkcji rolnej, działalności gospodarczej zw. z rolnictwem (RM,MN,U-04-2; RM,MN,U-04-3). 

PODSUMOWANIE ANALIZY WNIOSKU 

Działki położone w odległości mniejszej niż 450 m od terenów zabudowy zagrodowej  

z dopuszczeniem zabudowy jednorodzinnej i usługowej oraz w strefie buforowej 2,0 km  

od obszaru Natura 2000 „Lasy Łukowskie” – wyklucza się realizację EW o h≥30,0m. 
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