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I. WPROWADZENIE 

1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA 

Podstawę prawną sporządzenia niniejszej Prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu zmiany 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łuków stanowi art. 51 ust 1 w 
związku z art. 50 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 (ooś) (Dz. U. Nr 
199, poz. 1227 z późn. zm.). Przepis ten nakłada na wójta gminy obowiązek sporządzenia prognozy 
oddziaływania na środowisko ustaleń projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy, jako jeden z elementów strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.  Przez 
strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko rozumie się (zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy ooś) 
postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji m. in. Studium, obejmujące 
w szczególności: uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na 
środowisko, sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko, uzyskanie wymaganych ustawą ooś opinii 
oraz zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu. 

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Podstawowym celem niniejszego dokumentu jest prognostyczna ocena potencjalnego oddziaływania 
skutków realizacji projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Łuków na środowisko przyrodnicze oraz warunki życia mieszkańców gminy. Sporządzana, w trakcie 
konstruowania projektu zmiany Studium, prognoza była narzędziem umożliwiającym harmonizowanie 
projektowanych elementów zagospodarowania przestrzennego ze środowiskiem. 

Prognoza pozwala, jeszcze na etapie sporządzania projektu zmiany Studium, wyeliminować: 

• ustalenia sprzeczne z zasadami zrównoważonego rozwoju analizowanego obszaru i jego otoczenia, 
• rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne prowadzące do degradacji środowiska ze względu na 

niedostosowanie projektowanego zagospodarowania i jego skali do cech środowiska oraz 
mogących stwarzać uciążliwości dla pozostałych użytkowników przestrzeni; 

a także: 

• ocenić skutki oddziaływania przyjętych kierunków zagospodarowania gminy na środowisko, a co za 
tym idzie określić wpływ nowego przeznaczenia terenów na poszczególne rodzaje użytkowania oraz 
określić warunki zagospodarowania tych obszarów, 

• wprowadzić ustalenia umożliwiające działalność gospodarczą na analizowanym terenie i 
zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej przy równoczesnym zachowaniu równowagi 
przyrodniczej i trwałości procesów przyrodniczych, 

• ocenić na ile ustalenia zmiany Studium pozwolą na zachowanie istniejących wartości zasobów 
środowiska, na ile wzbogacą lub odtworzą obniżone, czy też zdegradowane wartości oraz w jakim 
stopniu spotęgują lub osłabią istniejące zagrożenia, 

• wskazać rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne, które umożliwią osiąganie założonych celów 
społeczno-gospodarczych przy możliwie najmniejszych stratach środowiskowych. 

Niniejsza Prognoza nie jest dokumentem rozstrzygającym o słuszności realizacji zamierzeń inwestycyjnych 
przewidzianych nowymi ustaleniami projektu zmiany Studium, a jedynie przedstawia prawdopodobne skutki 
jakie niesie za sobą realizacja tych ustaleń na poszczególne komponenty środowiska w ich wzajemnym 
powiązaniu, w szczególności na ekosystemy, krajobraz, a także na ludzi, dobra materialne oraz dobra kultury. 
Prognoza dotyczy nie tylko oddziaływania na środowisko, ale również wpływu otoczenia na teren, który 
przeznacza się pod określoną funkcję. 

Zakres Prognozy zgodny jest z art. 51 ust 2 ustawy ooś. 
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3. METODY ZASTOSOWANE PRZY SPORZĄDZANIU PROGNOZY 

Przy sporządzaniu Prognozy wykorzystano metody opisowe i graficzne, analizy jakościowe dostępnych 
wskaźników stanu środowiska oraz identyfikacji i wartościowania skutków przewidywanych zmian w 
środowisku. Prace prognostyczne polegały na przeprowadzeniu studiów dokumentów charakteryzujących 
strukturę przyrodniczą terenu gminy i jej sąsiedztwa (stan istniejący i dotychczasowe przekształcenia 
środowiska) oraz analizy istniejących i projektowanych inwestycji w obszarze zmiany Studium, mających na 
celu identyfikacje ewentualnych problemów i konfliktów oraz ocenę proponowanych rozwiązań i tendencje 
dalszych procesów w kontekście obecnego zagospodarowania. Zakres prac nad Prognozą został 
dostosowany do charakteru Studium oraz skali i stopnia szczegółowości jego zapisów. Celem ułatwienia 
oceny jak i prezentacji wyników oddziaływań poszczególnych funkcji terenu na środowisko było 
wykorzystanie uproszczonej i dostosowanej do potrzeb tegoż dokumentu analizy macierzowej. Ze względu na 
dość powszechną ogólność zapisów Studium (nie zawierającego konkretnych rozwiązań np. technicznych i 
technologicznych realizacji poszczególnych funkcji) brak tu jest informacji o charakterze ilościowym, a 
Prognoza ma charakter jedynie jakościowy. 

W prognozie ostrzegawczej podjęto próbę określenia tendencji do zmian w środowisku przy braku realizacji 
ustaleń projektu zmiany Studium.  

Prognozując wpływ ustaleń projektu zmiany Studium na środowisko przyrodnicze wykorzystano metodę 
analogii funkcji oraz metodę analizy porównawczej. Zastosowanie metody analogii funkcji pozwala na 
identyfikację skutków realizacji ustaleń projektu zmiany Studium na środowisko dla funkcji o podobnym 
charakterze, bez względu na okres realizacji, ale pod warunkiem, że są one lokalizowane w porównywalnych 
sytuacjach środowiskowych. Z kolei metoda analizy porównawczej polega na odnoszeniu projektowanych 
funkcji terenu do aktualnie obowiązujących w studium (względnie aktualnego zagospodarowania i 
użytkowania terenu), co umożliwia prognozowanie kierunków zmian w środowisku: wzrostu antropopresji, 
bądź jej osłabienia. W prognozie oddziaływań wzięto pod uwagę ich zasięg przestrzenny, charakter i 
trwałość (odwracalność), a także czas.  

W analizie zasięgu przestrzennego oddziaływania ustaleń projektu Studium, dokonanej pod kątem 
rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń bądź zakłóceń w funkcjonowaniu środowiska, względnie takich 
skutków, które wzmacniają i stabilizują środowisko, szczególną uwagę zwrócono na wrażliwość 
przyrodniczego otoczenia terenu objętego projektem zmiany Studium, ponieważ współdecyduje ona, obok 
skali antropopresji, o zasięgu oddziaływań, zwłaszcza znaczących.  

Charakteryzując oddziaływania identyfikowano je jako bezpośrednie, pośrednie, wtórne lub skumulowane.  

Prognozując trwałość negatywnych skutków w środowisku wywołanych przez określone przedsięwzięcia 
brano pod uwagę możliwość przywrócenia pierwotnego stanu środowiska, określając te skutki jako 
odwracalne (możliwe do usunięcia), bądź nieodwracalne (stałe). Należy podkreślić, że wprowadzana 
zabudowa techniczna (kubaturowa, komunikacyjna, infrastrukturalna itp.) jedynie w obrębie zasobów 
wyczerpywalnych i nieodnawialnych (to jest bogactw mineralnych i rzeźby terenu) powoduje skutki 
nieodwracalne (deformację naturalnego ukształtowania terenu). W odniesieniu do zasobów 
wyczerpywalnych i zmienialnych (zasobów glebowych i hydrologicznych, warunków klimatu lokalnego, 
walorów krajobrazowych) skutki mogą być odwracalne, ale proces odnawiania tych zasobów bywa długi i 
jest na ogół kosztowny, a satysfakcjonująca kompensacja przyrodnicza (np. ubytku powierzchni biologicznie 
czynnej) nie zawsze możliwa.  

W ocenie czasu trwania skutków realizacji projektu zmiany Studium na środowisko i warunki życia człowieka 
nacisk położono na skutki długofalowe (długoterminowe).  

Spośród pozaprzyrodniczych ustaleń projektu zmiany Studium za korzystne dla środowiska uznaje się głównie 
te, które umożliwiają zagospodarowanie przestrzeni krajobrazowej zgodnie z miejscową tradycją zarówno co 
do skali, jak i formy zagospodarowania, a więc w dostosowaniu do odporności środowiska na antropopresję i 
z uwzględnieniem tożsamości krajobrazu.  

Analizując skutki, jakie w środowisku wywołają realizowane ustalenia projektu zmiany Studium i sporządzając 
ocenę generalną, nawiązywano do: funkcji ustalonej w obowiązującym Studium i  faktycznego 
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zagospodarowania terenu, z uwzględnieniem proponowanych w projektowanym dokumencie 
planistycznym działań mitygujących i neutralizujących negatywne oddziaływania, wynikające z nowego 
przeznaczenia terenu.  

4. PODSTAWOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE PROGNOZY 

Zgodnie z art. 53 ustawy ooś zakres i stopień szczegółowości Prognozy został uzgodniony z: 

• Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Łukowie pismem nr ONS.NZ-700.81.2011 z dnia 
29.12.2011 r., 

• Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Lublinie pismem nr WOOŚ.411.111.2011.MH z dnia 
10.01.2012 r. 

Przy opracowywaniu Prognozy wykorzystano dane zgromadzone podczas wizji terenowej oraz analizy 
następujących dokumentów i opracowań: 

• Prognozę oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Łuków – opracowaną przez Biuro Projektowe „ARCH-DOM” s. j., 2006 r., 

• Opracowanie ekofizjograficzne na potrzeby projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Łuków – opracowane przez Biuro Projektowe „ARCH-DOM” s. j., 2004 r., 

• Opracowanie ekofizjograficzne na potrzeby projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Łuków, 2009 r., 

• Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łuków – uchwalone 
Uchwałą Nr X/34/11 Rady Gminy Łuków z dnia 19 kwietnia 2011 r., 

• Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Łuków. 2010, 

• Raport o stanie środowiska województwa lubelskiego w 2010 roku. WIOŚ Lublin, 2011. 
www.wios.lublin.pl, 

• Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego, 
• Program Rozwoju Energetyki dla Województwa Lubelskiego,  
• Wojewódzki Program Rozwoju Alternatywnych Źródeł Energii dla Województwa Lubelskiego, 
• Uwarunkowania Lokalizacyjne i Proces Inwestycyjny Budowy Biogazowni Rolniczych w Województwie 

Lubelskim, 
• Przestrzenne Aspekty Lokalizacji Energetyki Wiatrowej w Województwie Lubelskim, 
• Raport z rocznego monitoringu chiropterologicznego  dla planowanej farmy wiatrowej w 

miejscowości Łazy, woj. lubelskie. TACTUS. Świdnica, 2012. 
• Ocena oddziaływania na awifaunę budowy i użytkowania planowanej farmy wiatrowej w 

miejscowości Łazy, gm. Łuków, woj. Lubelskie. M. Łukaszewicz. Jedlnia-Letnisko, 2012. 
• Ocena wstępna - „screening” chiropterologiczny dla lokalizacji farmy wiatrowej „Łuków” w 

województwie lubelskim. ULTIMATE PROJECT. Warszawa, 2011. 
• Ocena wstępna „screening” lokalizacji, zaproponowanej pod budowę zespołu elektrowni 

wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą: projekt Łuków, woj. Lubelskie. ULTIMATE PROJECT. 
Warszawa, 2011.  

• literatura przedmiotu zgodnie ze spisem bibliografii, 
• akty prawne obowiązujące na dzień sporządzenia Prognozy zgodnie ze spisem aktów2 

Źródła danych, informacji i cyctatów przytaczanych w tekście Prognozy przywoływane są z zastosowaniem 
cyfry arabskiej w nawiasie kwadratowym, która oznacza numer porządkowy w wykazie bibligrafii. 

Stosowane w niniejszym dokumencie określenia „projekt zmiany studium” lub „projekt dokumentu” oznaczają 
„projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łuków”, 
natomiast określenie „prognoza” oznacza „Prognozę oddziaływania na środowisko ustaleń projektu zmiany 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łuków”. 
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II. UWARUNKOWANIA PLANISTYCZNE TWORZENIA PROJEKTU ZMIANY STUDIUM I JEGO 
CHARAKTERYSTYKA 

1. PRZEDMIOT PROGNOZY 

Przedmiotem Prognozy są ustalenia projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Łuków sporządzonego na podstawie: 

• Uchwały Nr X/35/11 Rady Gminy Łuków z dnia 19 kwietnia 2011 roku w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Łuków, 

• art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Potrzeba opracowania zmiany Studium wynika z postępującego procesu rozwoju społeczno-
gospodarczego. Podstawą przystąpienia do jego zmiany były wnioski mieszkańców gminy i potencjalnych 
inwestorów o dokonanie niezbędnych zmian w dotychczas obowiązującym dokumencie umożliwiających 
realizację na terenie gminy elektrowni wiatrowych. 

Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łuków obejmuje 
obszar gminy w jej granicach administracyjnych. Zgodnie z treścią uchwały intencyjnej Rady Gminy Łuków, 
celem sporządzenia zmiany Studium było „przeznaczenie terenów rolnych na tereny produkcyjno-usługowe 
związane z lokalizacją inwestycji i urządzeń pozyskujących energię ze źródeł odnawialnych”.  

2. SYTUACJA PLANISTYCZNA SPORZĄDZANIA PROGNOZY 

2.1.  STUDIUM UWARUNKOWAŃ  I  KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO GMINY 

Gmina posiada Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łuków przyjęte 
Uchwałą Nr Uchwały 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 
zasoby geotermalne, 

• 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: 

• 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. 



10 | S t r o n a  

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. 

W takim kształcie obowiązujące Studium nie odpowiada aspiracjom rozwojowym gminy, a przede wszystkim 
nie spełnia oczekiwań społecznych pod względem możliwości aktywizacji gospodarczej gminy. 

2.2.  MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY 

Gmina Łuków posiada aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy przyjęty Uchwałą 
Nr XXXVI/215/06 Rady Gminy  Łuków z dnia 11 października 2006 r., obejmujący tereny gminy w jej granicach 
administracyjnych. Plan miejscowy określa 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: 

• tworzenie warunków dla zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju, 
• integrację i aktywizację mieszkańców gminy wobec gospodarki rynkowej. 

Jako główne funkcje gminy Plan wyznacza: mieszkalnictwo, rolnictwo i obsługę rolnictwa, a jako funkcje 
uzupełniające: turystykę i wypoczynek oraz usługi. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Łuków nie wskazuje terenów przewidzianych pod 
realizację inwestycji związanych z rozwojem energetyki odnawialnej. 

3. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU ZMIANY STUDIUM 

Projekt zmiany Studium stanowi: 

część tekstowa, na którą składają się: 

• Uwarunkowania rozwoju i zagospodarowania przestrzennego gminy Łuków – jednolity tekst z 
wyróżnionymi zmianami (czcionką koloru czerwonego), 

• Kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy Łuków – jednolity tekst z wyróżnionymi zmianami 
(czcionką koloru czerwonego), 

• Synteza – jednolity tekst z wyróżnionymi zmianami (czcionką koloru czerwonego). 

części graficznej, na którą składają się: 

• Uwarunkowania rozwoju w skali 1:25 000, 
• Kierunki rozwoju infrastruktury technicznej i komunikacyjnej w skali 1:25 000, 
• Kierunki rozwoju struktury funkcjonalno-przestrzennej w skali 1:25 000 – jednolity rysunek, 
• Zakres wprowadzonych zmian w skali 1:25 000. 

Projekt zmiany Studium zakłada rozwój energetyki odnawialnej w obszarze gminy Łuków w oparciu o 
energię wiatru i słońca oraz mikro (o mocy do 50 kW) i małe (o mocy do 100 kW) biogazownie rolnicze. Jako 
czynniki determinujące możliwość realizacji inwestycji z zakresu energetyki odnawialnej, projektowany 
dokument wskazuje właściwie wykonane raporty oddziaływania na środowisko oraz zgodnie z procedurami 

przeprowadzony proces uzyskiwania decyzji środowiskowych. 

Projektowany dokument określa kierunki zagospodarowania przestrzennego dla rozwoju inwestycji z zakresu 
energetyki odnawialnej (tj. elektrowni wiatrowych, farm solarnych, biogazowni) oraz infrastruktury związanej z 
jej realizacją i funkcjonowaniem. Przy lokalizowaniu tego rodzaju inwestycji, projekt zmiany Studium 
wprowadza następujące warunki i zasady zagospodarowania przestrzennego: 
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• 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 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 istniejących sieci planowanych obiektów 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. 

Wykluczono 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 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; 
• zbiorniki wodne istniejące i projektowane z otoczeniem o promieniu 2 km, w tym otoczenie zbiornika 

„Zimna Woda” położonego w granicach miasta Łuków. 

Projekt zmiany Studium wprowadza na terenie gminy Łuków obszary potencjalnej lokalizacji elektrowni 
wiatrowych wraz ze strefami ochronnymi, które zostały określone na rysunku zmiany Studium. Wskazane 
obszary skupiają się w 9 lokalizacjach, tj.: 

• 3 zwarte obszary w północnej części gminy – tereny rolne na zachód od wsi Biardy, na północ od wsi 
Krynka oraz pomiędzy wsiami Krynka i Wólka Zagórna, 

• 4 obszary w południowo-zachodniej części gminy – tereny rolne wokół wsi  Sienciaszka Druga, na 
południe od wsi Ryżki oraz na północ od wsi Szczygły Dolne, 

• 1 obszar w południowo-wschodniej części gminy – tereny rolne w okolicy wsi Jeziory, położone na 
zachód i północ od niej, 

• 1 obszar we wschodniej części gminy – tereny rolne na północ od wsi Strzyżew. 
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Strefy ochronne wprowadza się w celu ochrony obszarów położonych w sąsiedztwie terenów potencjalnej 
lokalizacji elektrowni wiatrowych przed negatywnymi oddziaływaniami generowanymi przez te inwestycje 
(głównie oddziaływaniem akustycznym), a także przed ich zabudową oraz zagospodarowaniem i 
użytkowaniem uniemożliwiającym lub ograniczającym rozwój energetyki wiatrowej. Miąższość tej strefy 
wynosi 450 m dla terenów zwartej i rozproszonej zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej oraz 500 m dla 
budynków przeznaczonych na czasowy lub stały pobyt dzieci (szkoły, przedszkola). 

Projekt zmiany Studium zakłada rozwoju energetyki solarnej do produkcji energii w oparciu o farmy solarne, 
na terenach rolnych (R2, R3), terenach zabudowy produkcyjno-usługowej (PU) oraz w sąsiedztwie elektrowni 
wiatrowych na terenach położonych w granicach obszarów potencjalnej lokalizacji EW oraz w granicach ich 
stref ochronnych określonych na rysunku studium. W związku tym, że farmy solarne są inwestycjami 
oddziaływującymi na środowisko w sposób niewymagający zastosowania stref ochronnych, w Studium nie 
określono stref ochronnych od farm solarnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz 
zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu. 

Rozwój energetyki w oparciu o mikrobiogazownie (o mocy do 50 kWel) i małe biogazownie rolnicze (o mocy 
do 100 kWel), zakład się na terenach rolnych (R2, R3) niewyłączonych spod zabudowy, terenach zabudowy 
zagrodowej (M1, M2) i terenach zabudowy produkcyjno-usługowej (PU). 

Obok ogólnych zasad zagospodarowania przestrzennego odnoszących się do inwestycji z zakresu energetyki 
odnawialnej, projekt zmiany Studium wprowadza także zasady odnoszące się oddzielnie do poszczególnych 
rodzajów energetyki odnawialnej. Zasady te mają na celu zminimalizowanie i zapobieganie negatywnym 
oddziaływaniom projektowanych zmian na środowisko i zdrowie ludzi. 

4. POWIĄZANIA PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU Z INNYMI DOKUMENTAMI 

Najistotniejszymi dokumentami, mającymi pośrednio lub bezpośrednio wpływ na przedmiot zmiany Studium, 
określającymi kierunki polityki społeczno-gospodarczej i przestrzennej gminy Łuków, są: 

dokumenty krajowe 

• Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030), 

KZPZK 2030 za jeden z głównych celów, służący realizacji celu strategicznego, uznaje zwiększenie odporności 

struktury przestrzennej kraju na zagrożenia naturalne i utraty bezpieczeństwa energetycznego oraz 

kształtowanie struktur przestrzennych wspierających zdolności obronne państwa (Cel 5). W ramach tego celu 
przyjęto kierunek działań zorientowany na zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych (kierunek 
5.1.6). Kierunek ten zakłada, że jednym z elementów wsparcia dla dywersyfikacji źródeł energii mającym 

także pozytywne skutki dla zmniejszania emisji CO2 jest zwiększanie wytwarzania energii ze źródeł 

odnawialnych. W warunkach polskich do tego typu źródeł o największym potencjale ekonomicznym należy 

zaliczyć energię wiatru, wykorzystanie biomasy i biogazu oraz energię geotermalną. (…) Ze względu na  

klimat Polski przy obecnych możliwościach technologicznych mniejsze znaczenie będzie miała produkcja 

energii elektrycznej z energii słonecznej, przy dużym znaczeniu  energii solarnej do produkcji ciepła. Planuje 

się, że do 2020 roku co najmniej 15% końcowego zużycia energii brutto będzie pochodziło z odnawialnych 

źródeł energii. Zostanie to osiągnięte dzięki inwestycjom publicznym (…) i prywatnym, szczególnie w tych 

obszarach,  w których zostały stworzone odpowiednie zachęty prawne i podatkowe, istnieją odpowiednie 

zasoby oraz optymalne warunki geograficzne.  Ze względu na rozproszenie źródeł odnawialnych będzie 

musiało nastąpić przystosowanie krajowej sieci przesyłowej i dystrybucyjnej do odbioru energii ze źródeł 

rozproszonych. Sieć przesyłowa wysokiego napięcia zostanie rozbudowana, aby umożliwić przejęcie mocy z 

planowanych lądowych i morskich farm wiatrowych,  dużych elektrowni wykorzystujących biomasę i biogaz. 

Sieć dystrybucyjna będzie rozbudowywana i modernizowana w celu możliwości optymalnego zbilansowania 

nowych źródeł  o mniejszej mocy. Zadaniem planowania przestrzennego będzie wyznaczenie stref  dla 

rozwoju energetyki wiatrowej (na poziomie krajowym i wojewódzkim), i innych źródeł odnawialnych, (…) oraz 

lokalizacji wieloletnich plantacji roślin energetycznych (delimitacja na poziomie pzpw), przy jednoczesnym 

ograniczeniu jej niekontrolowanej ekspansji na innych obszarach, zwłaszcza na terenach cennych 

przyrodniczo. 
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dokumenty regionalne 

• Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego (PZPWL), 

W PZPWL w poszczególnych sferach zagospodarowania przestrzennego zostały sformułowane cele główne 
oraz cele operacyjne, stanowiące konkretyzację celów głównych Planu. W sferze elektroenergetyki cel 
główny zakłada zaspokojenie zapotrzebowania na energię elektryczną przy zapewnieniu nieprzerwanej 

dostawy w sytuacjach awaryjnych, który ma być osiągnięty poprzez realizację celów operacyjnych 
obejmujących m. in. wykorzystanie alternatywnych, odnawialnych źródeł energii. 

• Wojewódzki Program Rozwoju Alternatywnych Źródeł Energii dla Województwa Lubelskiego, 

Zgodnie z Wojewódzkim Programem Rozwoju Alternatywnych Źródeł Energii dla Województwa Lubelskiego 
gmina Łuków położona jest w obszarze o korzystnych warunkach dla rozwoju upraw roślin energetycznych o 
małych wymaganiach glebowych, jak np. wierzba energetyczna. 

Energia słoneczna jest najmniej popularną w wykorzystywaniu formą energii. Zgodnie z Programem gmina 
położona jest w rejonie wschodnim – R II – o najwyższych sumach rocznego promieniowania słonecznego i 
rocznych zasobach przekraczających 950 kWh/m2. W przypadku energetyki wodnej i geotermalnej gmina 
nie posiada potencjału, który umożliwiałby rozwój energetyki w oparciu o te źródła. 

Jedną z ekspansywnie rozwijających się gałęzi w branży energii odnawialnej jest pozyskiwanie jej z wiatru. 
Zgodnie z Programem obszar gminy nie należy do zasobnych pod względem pozyskiwania wiatru do celów 
energetycznych, zaliczony jest do tzw. strefy korzystnej – III. Gmina położona jest w obszarze województwa 
lubelskiego, dla którego energię użyteczną wiatru, liczoną na wysokości 30 m nad poziomem gruntu, dla 
terenu o klasie szorstkości „0-1”, oszacowano na ponad 1 000 kWh/m2/rok. Klasa szorstkości „0-1” oznacza, iż 
jest teren otwarty z nielicznymi niskimi przeszkodami, płaski lub nieznacznie pofalowany. W Programie 
wskazano na terenie gminy uprzywilejowany obszar wskazany do lokalizacji siłowni wiatrowej o 
szacunkowych zasobach energii wynoszących 1100 kWh/m2. Obszar ten obejmuje tereny położone przy 
południowo-wschodniej granicy miasta Łuków, tj. tereny wsi: Jeziory i Łazy Kolonia Pierwsza. 

• Ekspertyza wskazująca pięć możliwych lokalizacji wykorzystania odnawialnych źródeł energii na 

terenie województwa lubelskiego 

Ekspertyza została opracowana na potrzeby realizacji projektu: „Budowa oferty inwestycyjnej województwa 
lubelskiego w oparciu o zidentyfikowany potencjał odnawialnych źródeł energii”. W rankingu obiektów z 
sektora energetyki wiatrowej na drugim miejscu została sklasyfikowana budowa farmy wiatrowej w gminie 
Łuków w pobliżu miejscowości Szczygły. Inwestycja ta obejmuje budowę zespołu elektrowni wiatrowych o 
mocy całkowitej około 24 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą – stacjami transformatorowymi nn/SN, 
drogami dojazdowymi, placami montażowymi, wewnętrzną siecią średniego napięcia, siecią łączności 
światłowodowej, abonencką stacją GPZ oraz linią przyłączeniową wysokiego napięcia. 

dokumenty lokalne 

• obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łuków, 
• Opracowanie ekofizjograficzne na potrzeby projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Łuków, 2009 r., 
• Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łuków, 
• Strategia  Rozwoju Gminy Łuków na lata 2007 – 2015, 

Misją gminy Łuków, zapisaną w Strategii, jest stworzenie mieszkańcom jak najlepszych warunków do życia i 

rozwoju. Będzie to możliwe poprzez wszechstronny rozwój gospodarki i integrację społeczności lokalnej. Misja 
ta ma zostać osiągnięta poprzez realizację celu strategicznego określonego jako: Wyższa efektywność 

lokalnej gospodarki, a osiągnięcie tego celu mają zapewnić działania realizowane w ramach m. in. dwóch 
celów operacyjnych, tj.: 

− rozwój infrastruktury poprawiającej atrakcyjność inwestycyjną gminy, 
− poprawa dochodowości gospodarstw rolnych. 
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• Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Łuków na lata 2004 – 2006 oraz na kolejny okres programowania 

2007 – 2013, 

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Łuków na lata 2004 – 2006 oraz na kolejny okres programowania 2007 – 2013 

zawiera listę zadań polegających na poprawie sytuacji na obszarze gminy. Lista ta obejmuje: 

w zakresie struktury gospodarczej obszaru, w tym zasady kształtowania rolnej i leśnej przestrzeni produkcyjnej 

• wydzielić i przeznaczyć do zalesienia lub innego gospodarczego zagospodarowania np. uprawa 
wierzby energetycznej gruntów o najsłabszych, faktycznie nie użytkowanych rolniczo glebach a w 
szczególności odłogów, 

w zakresie zmiany w sposobie użytkowania terenu 

• przewidzieć w szczególności w miejscowościach położonych w pobliżu miasta Łukowa tereny pod 
jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe (w tym o zabudowie osiedlowej), a także tereny pod 
działalność gospodarczą (do której zalicza się również produkcja energii ze źródeł odnawialnych) i 
stworzyć możliwość szybkiego ich uzbrojenia, 

w zakresie poprawy warunków i jakości życia mieszkańców, w tym zmiany w strukturze zamieszkania 

• wspierać rozwój przedsiębiorczości. 

III. UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKOWE I KULTUROWE 

1. POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE 

Gmina Łuków położona jest w północno-zachodniej części województwa lubelskiego, przy granicy z 
województwem mazowieckim. Swym obszarem otacza miasto powiatowe – Łuków i sąsiaduje od północy z 
gminami z województwa mazowieckiego: Domanice, Wiśniew i Zbuczyn, od wschodu i zachodu z gminami 
powiatu łukowskiego: Trzebieszów,  Stoczek Łukowski, Stanin i Wojcieszków oraz od południowego-wschodu z 
gminami powiatu radzyńskiego: Ulan-Majorat, Radzyń Podlaski i Kąkolewnica Wschodnia. Powierzchnia 
ogólna gminy Łuków wynosi 30 832 ha. 

Według podziału fizycznogeograficznego Polski wg J. Kondrackiego gmina Łuków położona jest w 
granicach, należącego do makroregionu Nizina Południowopodlaska, mezoregionu Równina Łukowska, 
której granica niemalże pokrywa się z północną granicą gminy. Równina Łukowska to rozległy, w 
przeważającym stopniu piaszczysty obszar, położony w strefie odpływu wód rzeczno-lodowcowych z 
topniejącego lądolodu warciańskiego, nachylony ku SE od 170 do 140 m n.p.m. Ze względu na niską jakość 
gleb (piaszczyste gleby bielicoziemne) odznacza się dość dużym zalesieniem. Dominują siedliska 
kontynentalnych borów mieszanych, ale w leśnej roślinności rzeczywistej panują drzewostany sosnowe. 

2. POŁOŻENIE GMINY W PONADLOKALNYCH SYSTEMACH OCHRONY PRZYRODY I 
KRAJOBRAZU 

2.1.  POŁOŻENIE GMINY W EUROPEJSKIM SYSTEMIE PRZYRODNICZYM 

SIEĆ NATURA 2000 

W sferze ochrony przyrody, jednym z najistotniejszych celów krajów członkowskich Unii Europejskiej, jest 
ochrona różnorodności biologicznej, poprzez zachowanie naturalnych siedlisk oraz dzikich gatunków flory i 
fauny. Głównym narzędziem umożliwiającym osiągnięcie tego celu jest tworzona sieć Natura 2000, której 
zadaniem jest zachowanie zarówno zagrożonych wyginięciem siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i 
zwierząt w skali Europy, ale też typowych, wciąż jeszcze powszechnie występujących siedlisk przyrodniczych. 

Podstawą prawną tworzenia sieci Natura 2000 są, transponowane do polskiego prawa, głównie do ustawy z 
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, dyrektywy: 
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• Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikich ptaków – tzw. 
dyrektywa ptasia, 

• Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz 
dzikiej fauny i flory – tzw. dyrektywa siedliskowa. 

Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszarów:  

• obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) – wytypowane w oparciu o dyrektywę ptasią,  
• specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO) – wytypowane w oparciu o dyrektywę siedliskową.  

Dyrektywa siedliskowa nie określa sposobów ochrony poszczególnych siedlisk i gatunków, ale nakazuje 
zachowanie tzw. właściwego stanu ich ochrony. W odniesieniu do siedliska przyrodniczego oznacza to, że:  

• naturalny jego zasięg nie zmniejsza się, 
• zachowuje ono specyficzną strukturę i swoje funkcje ekologiczne. 
• stan zachowania typowych dla niego gatunków jest właściwy. 

W odniesieniu do gatunków właściwy stan ochrony oznacza natomiast, że:  

• zachowana zostaje liczebność populacji, gwarantująca jej utrzymanie się w biocenozie przez dłuższy 
czas, 

• naturalny zasięg gatunku nie zmniejsza się, 
• pozostaje zachowana wystarczająco duża powierzchnia siedliska gatunku. 

W obszarze gminy Łuków znajduje się jeden istniejący i jeden potencjalny obszar sieci Natura 2000. 
Zlokalizowane są one w północno-zachodniej części gminy i są to: 

• OSO „Lasy Łukowskie” (PLB 060010) – istniejący, 
• SOO „Jata” (PLH 06_28) – potencjalny. 

Z innych obszarów sieci Natura 2000 w sąsiedztwie gminy Łuków należy wymienić: 

• OSO „Dolina Tyśmienicy” położony na południe od gminy w odległości ok. 17,5 km, 
• OSO „Dolina Kostrzynia” położony na północny-zachód od gminy w odległości ok. 6,0 km, 
• OSO „Dolina Liwca” położony na północny-wschód od gminy w odległości ok. 14,5 km, 
• SOO „Dąbrowy Seroczyńskie” położony na zachód od gminy w odległości ok. 8,0 km, 
• SOO „Gołobórz” położony na północ od gminy w odległości ok. 9,5 km, 
• SOO „Ostoja Nadliwicka” położony na północny-wschód od gminy w odległości ok. 15,5 km. 

SIEĆ ECONET 

Jednym z priorytetów zawartych w Planie Działań „Paneuropejskiej Strategii Różnorodności Biologicznej i 
Krajobrazowej” jest utworzenie paneuropejskiej sieci ekologicznej (PEEN). W Polsce pierwsze prace nad 
Europejską Siecią Ekologiczną zostały podjęte w 1995 r. W wyniku tych prac powstała koncepcja Krajowej 
Sieci Ekologicznej ECONET-PL, która definiowana jest jako wielkoprzestrzenny systemem obszarów węzłowych 
najlepiej zachowanych pod względem przyrodniczym i reprezentatywnych dla różnych regionów 
przyrodniczych kraju, wzajemnie ze sobą powiązanych korytarzami ekologicznymi, które zapewniają ciągłość 
więzi przyrodniczych w obrębie tego systemu. Choć sieć ECONET-PL nie posiada umocowania prawnego, 
jest pewną wytyczną polityki przestrzennej. Wprowadzono ją do dokumentów planistycznych rangi krajowej i 
regionalnej (KPZK 2030, PZPWL). 

W obszarze gminy Łuków znajduje się:  

• obszar węzłowy o znaczeniu krajowym – Siedlecki, którego zasięg obejmuje północno-zachodnią 
część gminy Łuków, a także północno-wschodnią część gminy Stoczek Łukowski oraz tereny w 
obszarze powiatu siedleckiego (woj. mazowieckie), 

• korytarz ekologiczny o znaczeniu krajowym – korytarz doliny Krzny, którego zasięg obejmuje 
wschodnią część gminy Łuków, a przebiega on na kierunku NE-SW, łącząc doliny Bugu i Wisły. 
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OSTOJE PRZYRODY O RANDZE MIĘDZYNARODOWEJ 

W obszarze gminy Łuków nie występują ostoje roślinne o randze międzynarodowej (IPA). 

Gmina położona jest w obrębie ostoi ptasiej o randze międzynarodowej (IBA) „Lasy Łukowskie”, o kodzie PL 
061 i powierzchni 11 450 ha. Głównymi kryteriami kwalifikowania obszarów, jako ostoi IBA było występowanie 
gatunków ptaków zagrożonych w skali europejskiej. Podstawą ochrony tej ostoi jest lelek; pozostałymi 
ważnymi gatunkami występującymi w obszarze ostoi są: bielik, orlik krzykliwy i uszatka błotna. 

2.2.  POŁOŻENIE GMINY W KRAJOWYM SYSTEMIE OBSZARÓW CHRONIONYCH 

Za krajowy system obszarów chronionych (KSOCh) uważa się system tworzony przez parki narodowe, 
rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe i obszary chronionego krajobrazu. Zgodnie z ustawą z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody formami ochrony przyrody, występującymi na terenie gminy Łuków, a 
tworzącymi KSOCh, są: 

• rezerwaty przyrody: „Topór”, „Jata”, „Kra Jurajska” i „Las Wagramski”; 
• obszary chronionego krajobrazu (OCK): Łukowski i Radzyński. 

2.3.  POŁOŻENIE GMINY W REGIONALNEJ SIECI KORYTARZY EKOLOGICZNYCH 

Regionalną sieć korytarzy ekologicznych tworzą korytarze: leśne, leśno-polne i leśno-łąkowe oraz dolinne. 
Przez obszar gminy przebiegają równoleżnikowo zarówno korytarze dolinne, jak i leśne, leśno-polne i leśno-
łąkowe. Korytarze dolinne kształtują się wzdłuż dolin rzecznych. W przypadku gminy Łuków przebiegają 
wzdłuż Krzny Północnej i Krzny Południowej, płynących przez północne i centralne tereny gminy oraz wzdłuż 
Bystrzycy, płynącej południowymi obrzeżami gminy. Drugą grupę korytarzy, a więc korytarze leśne, leśno-
polne i leśno-łąkowe tworzą duże zwarte kompleksy leśne, stanowiące elementy węzłowe, które połączone 
są obszarami o charakterze leśno-polnym lub leśno-łąkowym. Głównym elementem węzłowym tych 
korytarzy, położonym w granicach gminy, jest kompleks Lasów Łukowskich. Przez północną część gminy 
korytarz przebiega częściowo doliną Krzny Północnej poprzez łąki w okolicach wsi Klimki, las Kryńszczak, las w 
okolicach Wólki Świątkowej, tereny łąkowo-polne i las w okolicach wsi Suleje oraz Role i dalej w kierunku 
wschodnim łącząc Lasy Łukowskie z kompleksem leśnym w okolicach Międzyrzeca Podlaskiego. Korytarz w 
południowej część gminy, łączący Lasy Łukowskie z Radzyńskim OCK i kompleksem leśnym w okolicach 
Turowa (gm. Kąkolewnica Wschodnia, gm. Radzyń Podlaski), przebiega przez tereny leśno-łąkowe i leśno-
polne wsi: Dąbie, Sięciaszka Druga, Ryżki, Świdry, Jeziory, Gołąbki, Rzymy-Las oraz lasy w okolicach wsi: Ryżki, 
Świdry, Suchocin i Kownatki. 

2.4.  POŁOŻENIE W REGIONALNYM SYSTEMIE OCHRONY WÓD 

Gmina położona jest w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 215 – Subniecka Warszawska. 
Jest to zbiornik w trzeciorzędzie o charakterze porowym. Obszar GZWP 215 zarówno w granicach gminy 
Łuków, jak i w granicach województwa lubelskiego to obszary wymagające zwykłej ochrony (OZO). 
Ochrona GZWP wynika z obowiązujących przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. 

3. PRZEWODNIE CECHY ŚRODOWISKA 

3.1.  BUDOWA GEOLOGICZNA 

Obszar gminy Łuków położony jest w peryferyjnej części platformy wschodnioeuropejskiej, stanowiącej część 
prekambryjskiej struktury tektonicznej pokrytej osadami z okresów od najmłodszego proterozoiku do 
czwartorzędu. Platforma prekambryjska charakteryzuje się płytko leżącymi skałami podłoża krystalicznego i 
tektoniką blokową utworów starszych od karbonu. Gmina leży na granicy dwóch jednostek tektonicznych: 
zrębu łukowskiego i zapadliska podlaskiego. 

Utwory trzeciorzędowe o miąższości 40÷120 m, zalegają na utworach kredy górnej. Osady trzeciorzędowe z 
okresu paleocenu tworzą opoki, gezy z piaskiem glaukonitowym, margle ilaste oraz iły wapienne. Utwory z 
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okresu eocenu to iły piaszczysto – margliste, o zaledwie kilku metrowej miąższości. Utwory oligoceńskie 
wykształciły się w postaci piasków kwarcowo–glaukonitowych, mułków i iłów piaszczystych. Utwory 
mioceńskie to osady piaszczysto–mułkowo–ilaste, natomiast osady plioceńskie to głównie iły oraz mułki ilaste 
i piaszczyste. 

Osady czwartorzędowe pokrywają całą powierzchnię gminy i osiągają miąższość 60÷80 m. Najstarszymi 
utworami są osady preglacjalne w postaci bezwapniowych piasków pylastych i mułków. Osady interglacjału 
wykształciły się jako piaski drobno i średnioziarniste. Na utworach glacjalnych i interglacjalnych zalegają 
osady zlodowacenia południowopolskiego: mułki ilaste, piaski i żwiry fluwioglacjalne i gliny zwałowe.  

Osady zlodowacenia Odry to gliny zwałowe występujące na całym obszarze gminy oraz osady 
fluwioglacjalne i zastoiskowe. W okolicach Gołaszyna, w glinach stwierdzono występowanie iłów jurajskich. W 
pokładach iłu znajdują się unikatowe w skali światowej złoża amonitów, w związku z czym obszar ich 
występowania objęty jest ochroną rezerwatową (Rezerwat „Kra Jurajska”). Ze zlodowacenia Warty powstały 
piaski i żwiry drobnoziarniste o miąższości 5÷13 m. Osady zlodowacenia północnopolskiego to piaski i żwiry 
rzeczne, występujące w dolinach Bystrzycy w miejscowości Szczygły Dolne, w dolinach Krzny Południowej i 
Krzny Północnej. Na przełomie plejstocenu i holocenu miała miejsce akumulacja piasków wydmowych 
występujących w okolicach Gręzówki, Kol. Zalesie, Świdrów i Łukowa. Utwory holoceńskie to torfy oraz osady i 
namuły rzeczne występujące w dolinach rzek. 

3.2.  RZEŹBA TERENU 

Rzeźba terenu gminy Łuków jest słabo zróżnicowana. Teren jest lekko pofalowany o łagodnych spadkach 
2÷5 %. Wysokości bezwzględne wahają się w granicach 154÷183 m. Największe wzniesienia występują w 
północno–zachodniej i północnej części gminy, na terenie kompleksu leśnego i w okolicach wsi Biardy. Tu też 
znajdują się liczne pagórki żwirowo–piaszczyste, wydmy, ozy będące pozostałością moreny ze zlodowacenia 
środkowopolskiego. Wyraźne obniżenie terenu występuje we wschodniej części gminy, oraz w dolinie rzek 
Krzna Południowa, Krzna Północna oraz Samica i Stanówka, a także w obniżeniach powytopiskowych o dość 
wyrównanych zabagnionych dnach. Pod względem morfologicznym cały obszar gminy położony jest w 
obrębie wysoczyzny polodowcowej.  

Obszar gminy charakteryzuje się względnie naturalnym ukształtowaniem terenu. Wyjątkiem są obszary 
zainwestowane oraz pokopalniane, w których zaobserwować można przekształcenia i deformacje 
naturalnej rzeźby terenu. 

3.3.  SUROWCE MINERALNE 

Surowce mineralne na obszarze gminy to kopaliny skalne – piaski, żwiry, surowce ilaste oraz kopaliny 
energetyczne – torfy.  

Udokumentowano 11 złóż surowców kruszywa naturalnego i złoże surowców ilastych zlokalizowanych w 
rejonie miejscowości Biardy, Świdry, Malcanów, Łazy, Krynka i Gołaszyn: 

• „Biardy” – złoże eksploatowane, 
• „Biardy I”, 
• „Świdry” – złoże o zaniechanej eksploatacji częściowo zrekultywowane (zbiornik wodny), 
• „Świdry II”– złoże o zaniechanej eksploatacji częściowo zrekultywowane (zbiornik wodny), 
• „Świdry - Zagajki” – złoże eksploatowane, 
• „Kolonia Świdry” – złoże eksploatowane, 
• „Malcanów” – złoże eksploatowane, 
• „Szczygły Górne”, 
• „Gręzówka I”, 
• „Krynka I” – złoże eksploatowane, 
• „Łazy I”, 
• „Gołaszyn” – w pokładach iłu znajdują się unikatowe w skali światowej złoża amonitów. 
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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. 

3.4.  GLEBY 

Pod względem typologicznym gleby gminy Łuków są mało zróżnicowane. Dominują gleby powstałe z 
utworów lodowcowych i wodnolodowcowych – bielicowe – piaski i gliny, występujące głównie w sąsiedztwie 
lasów i pseudobielicowe – w północnej części gminy oraz na mniejszych powierzchniowo obszarach 
w pozostałych częściach gminy. Mają one słabo wykształcony poziom akumulacyjny o małej zawartości 
próchnicy (1-2%). Ze względu na skład mechaniczny są one ponadto mało zwięzłe i bardzo dobrze 
przepuszczalne. W dolinach rzek i obniżeniach terenu, poza madami, dominują gleby torfowe, murszowo – 
torfowe, murszowo–mineralne oraz czarne ziemie zdegradowane, natomiast w południowej części gminy 
oraz w okolicach wsi Gołaszyn występują gleby brunatne wyługowane, wykształcone z utworów wodnego 
pochodzenia o dobrych właściwościach powietrzno - wodnych. 

Wśród gruntów ornych 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. 

3.5.  ZASOBY WODNE 

Zgodnie z podziałem hydrograficznym kraju teren gminy Łuków położony jest w regionie wodnym Wisły 
Środkowej i w przeważającej części należy do zlewni Bugu granicznego Z14, natomiast jej południowa część 
przynależy do zlewni Wieprza Z5. 

Północna część gminy odwadniana jest przez rzeki Krznę Północną i Krznę Południową, mające swoje źródła 
w północno–zachodniej części gminy (w obszarze kompleksu Lasów Łukowskich). Krzna Północna biegnie na 
północ od Łukowa, natomiast Krzna Południowa przepływa przez miasto kierując się ku wschodowi. Na rzece 
Krzna Południowa, w obrębie granic miasta znajduje się zbiornik retencyjny „Zimna woda”. 

Zlewnię Wieprza zasilają lewostronne dopływy Bystrzycy: Samica i Stanówka. Przepływają one przez 
południową i południowo-zachodnią część gminy. Rzeka Samica nie ma wyraźnych źródeł, jej początkiem 
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jest rów łączący się z dopływem Krzny Południowej. Obszar źródliskowy rzeki Stanówki znajduje się w 
obniżeniu między Jeziorami, a Aleksandrowem, w południowo–wschodniej części gminy. 

W skład sieci hydrograficznej gminy Łuków wchodzą również niewielkie cieki wodne, liczne rowy 
melioracyjne, wypełnione wodą zagłębienia bezodpływowe i wyrobiska poeksploatacyjne oraz zbiorniki 
przeciwpożarowe. 

Pod względem hydrologicznym obszar gminy Łuków przynależy do Niecki Mazowieckiej. Główny poziom 
wodonośny sięga utworów trzeciorzędowych – subniecki warszawskiej (GZWP 215), zalegających na dużej 
głębokości. Wody tej warstwy, ze względu na wysokie stężenie związków żelaza i manganu, wymagają 
uzdatniania. 

Zwierciadło wód gruntowych na terenie gminy jest stosunkowo wysokie i waha się poniżej 1,0 m p.p.t. w 
dolinach rzek i obniżeniach powytopiskowych do ponad 2,0 m p.p.t. w obrębie wysoczyzny polodowcowej. 
W przeważającej części gminy izolacja poziomu wodonośnego jest wyjątkowo słaba ze względu na 
przepuszczalność gruntów (piaski, żwiry). Sytuacja taka stwarza zagrożenie dla wód podziemnych z powodu 
łatwego przenikania zanieczyszczeń pochodzących z powierzchni terenu. Lepsza izolacja wód występuje w 
zachodniej części gminy. 

3.6.  KLIMAT 

W podziale klimatycznym Zienkiewiczów (1975) obszar gminy Łuków zaliczony jest w obręb krainy klimatycznej 
chełmsko–podlaskiej. Decydującą rolę w kształtowaniu pogody odgrywają przeważające masy powietrza 
polarno–morskiego oraz kontynentalnego. Ruch mas powietrza wywołuje zmiany ciśnienia atmosferycznego, 
które na tym terenie waha się średnio w granicach 995÷1000 mb. Na obszarze gminy przeważają wiatry z 
kierunków zachodnich, przynoszące wilgotne powietrze oceaniczne. Silne wiatry (powyżej 8 m/s) występują 
średnio 50 dni w roku. Średnia roczna temperatura wynosi ok. 7,5°C – maksymalna w półroczu ciepłym 
19,5÷20°C (nieco wyższa niż na tej samej szerokości geograficznej w innej części Polski), minimalna w półroczu 
chłodnym od –3°C do –3,5°C (nieco niższa niż na tej samej szerokości w Polsce). Okres zimy trwa ok. 100÷110 
dni w roku, wiosny – 40÷50 dni, lata – 110÷115 dni, natomiast jesieni 80÷95 dni. Okres przymrozkowy wynosi ok. 
155 dni w roku a okres wegetacyjny – 210 dni. 

Średnie opady atmosferyczne na terenie gminy wynoszą 500 mm i są niższe niż średnie dla kraju (600 mm). W 
półroczu letnim średnia opadów wynosi 320 mm. Najbardziej deszczowym miesiącem jest lipiec. W półroczu 
zimowym średnie opady wynoszą 180 mm. Miesiącami najuboższymi w opady są: styczeń, luty i marzec. 

Opady śniegu występują 50÷70 dni w roku, najczęstsze w grudniu i styczniu. Trwałość pokrywy śnieżnej wynosi 
60÷90 dni, przy grubości rzędu kilkunastu centymetrów. Średnia roczna wilgotność względna powietrza – 80%. 

Nieco odmienne warunki klimatyczne na terenie gminy występują w dolinach rzek i terenach podmokłych, 
czyli w miejscach zalegania chłodnego i wilgotnego powietrza oraz zalegania mgieł, jak również na 
rozległych terenach leśnych, charakteryzujących się także większą wilgotnością, zmniejszonym dostępem 
promieniowania słonecznego docierającego do ziemi, mniejszym przewietrzaniem terenu i dłużej zalegającą 
pokrywą śnieżną. 

3.7.  SZATA ROŚLINNA 

Szata roślinna gminy Łuków jest słabo zróżnicowana ze względu na stosunkowo jednorodne na całym 
obszarze warunki wodne i glebowe. Wyjątek stanowią kompleksy leśne, zwłaszcza uroczyska Jagodne i 
Wagram oraz łąki i zbiorowiska roślinności szuwarowej i wodnej w dolinach rzek: Krzny Północnej i Krzny 
Południowej.  

Występuje tu ponad 800 gatunków roślin, z czego ok. 30 objętych jest ścisłą ochroną gatunkową, jak np.: 
widłak jałowcowaty, widłak goździsty, widłak spłaszczony, orlik pospolity, lilia złotogłów, paprotka zwyczajna, 
a kilkanaście gatunków roślin ochroną częściową, jak np.: grążel żółty, kopytnik pospolity, marzanka wonna, 
konwalia majowa, kalinka koralowa. 
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Lasy zajmują powierzchnię ok. 11 tys. ha. W większości są to lasy Skarbu Państwa, będące we władaniu 
Nadleśnictwa Łuków (8 200 ha) i Nadleśnictwa Radzyń Podlaski (ok. 900 ha). W granicach Nadleśnictwa 
Łuków lasy położone są w obrębach leśnych: Kryńszczak i Adamów i podporządkowane leśnictwu: 
Kryńszczak, Nowinki, Jagodne, Szkółka Zadrzewieniowa Ławki, Dąbrówka, Jata, Róża, Sarnów i Żdżary. 
Natomiast w granicach Nadleśnictwa Radzyń lasy położone są w obrębie leśnym Turów. Według 
dominujących funkcji lasu, na obszarze gminy wyróżnia się lasy rezerwatowe, lasy wodochronne oraz 
wielofunkcyjne lasy gospodarcze.  

Ze względu na typy siedlisk w lasach dominuje bór mieszany świeży, występujący głównie w uroczyskach 
Jagodne, Gaj, Potoki i Łazy oraz bór świeży. Charakterystyczne dla borów pozostają takie gatunki roślin, jak: 
perłówka zwisła i wiechlina gajowa, przy jednoczesnym znacznym udziale jodły, kruszyny, jarząbu i leszczyny. 
Drzewostan borów mieszanych budują: dąb szypułkowy, świerk pospolity, jodła pospolita, sosna zwyczajna. 
W runie najczęściej występuje: borówka czernica, siódmaczek leśny, pszeniec gajowy, konwalia majowa, 
czworolist pospolity, konwalijka dwulistna, szczawik zajęczy, kosmatka orzęsiona i trzcinnik leśny. W ramach 
ochrony borów jodłowych na terenie obrębu Kryńszczak utworzono Rezerwaty Jata oraz Topór. Poza typem 
siedliskowym borów świeżych, mniejsze powierzchnie zajmują lasy mieszane świeże, las mieszany wilgotny 
i bór mieszany wilgotny.  

Powyższe należy uzupełnić o fakt, iż Lasy Nadleśnictw różnią się pod względem dominującego typu siedlisk. 
W przypadku lasów Nadleśnictwa Radzyń Podlaski (w przeciwieństwie do lasów Nadleśnictwa Łuków gdzie 
dominuje bór) dominującym typem lasu jest las mieszany świeży i las świeży, a kompleksy leśne 
charakteryzują się bogatą szatą roślinną i dużym udziałem siedlisk wilgotnych podlegających ochronie. 

Pozostałe tereny gminy Łuków zagospodarowane są rolniczo, gdzie dominującymi uprawami pozostają 
zboża i ziemniaki. 

3.8. ŚWIAT ZWIERZĄT 

Według regionalizacji  zoogeograficznej (Kostrowicki 1991) gmina Łuków leży w wielkopolsko-podlaskim 
podokręgu zoogeograficznym, który nie posiada gatunków charakterystycznych i jest właściwie strefą 
współwystępowania gatunków wschodnich i zachodnich, północnych i południowych.  

Pod względem fizycznogeograficznym gmina położona jest na Równinie Łukowskiej, będącej mezoregionem 
wchodzącym w skład Niziny Południowopodlaskiej, której cechą jest dominacja niezbyt atrakcyjnych dla 
zwierząt, zwłaszcza bezkręgowców oraz płazów i gadów, polnych wysoczyzn morenowych, co decyduje o 
stosunkowo niewielkim (w porównaniu do Lubelszczyzny) bogactwie i zróżnicowaniu świata zwierząt. 
Najciekawsze i najcenniejsze zoocenozy są związane z dolinami rzecznymi Krzny Południowej i Północnej oraz 
Bystrzycy, a także (choć głównie pod względem liczebności zwierząt) z większymi kompleksami leśnymi – Lasy 
Łukowskie, Las Wagramski. 

Na terenie gminy stwierdzono ok. 180 gatunków kręgowców. Najliczniejszą grupę stanowią ssaki z rzędów 
owadożerne i gryzonie (m.in. jeż, ryjówki, nornice, mysz zaroślowa, mysz leśna), ponadto odnotowano 
występowanie kilku gatunków gadów (jaszczurka zwinka, zaskroniec, żmija zygzakowata), płazów (m.in. 
ropucha szara, ropucha zielona, kumak nizinny, rzekotka drzewna, żaba wodna, żaba śmieszka, żaba 
moczarowata, żaba jeziorkowa). Z gatunków łownych występują: lis, jeleń, łoś, sarna, zając, dzik. Ponadto w 
lasach występują takie gatunki zwierząt, jak: kuna domowa, kuna leśna, borsuk, piżmak, jenot. Środowisko 
wodne jest reprezentowane przez gatunki ryb: ciernik, okoń, słonecznica, płoć, szczupak, ukleja. 

Dla obszaru województwa lubelskiego, na którym położona jest gmina Łuków brak jest całościowych 
opracowań faunistycznych. Według informacji i danych zawartych w SDF dla OSO Lasy Łukowskie [1] oraz 
opracowaniach: Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym w Polsce [2],  Ocena wstępna „screening” 

lokalizacji, zaproponowanej pod budowę zespołu elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą: 

projekt Łuków, woj. lubelskie [3], Ocena oddziaływania na awifaunę budowy i użytkowania planowanej 

farmy wiatrowej w miejscowości Łazy, gm. Łuków, woj. lubelskie [4] stwierdzono występowanie 121 gatunków 
ptaków i możliwe występowanie 16 gatunków (tab. 1), co stanowi niewiele ponad 46% populacji ptaków 
województwa lubelskiego. Powyższe dokumenty granicami opracowania nie obejmują obszaru całej gminy 
Łuków, a jedynie kompleks leśny Lasów Łukowskich, południowo-zachodnią część gminy (okolice wsi: 
Sięciaszka Pierwsza, Sięciaszka Druga, Ryżki, Szczygły Dolne i Szczygły Górne) i południowo-wschodni 
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fragment gminy (okolice wsi Łazy i Jeziory). Jednakże mając na uwadze położenie geograficzne gminy, 
uwarunkowania przyrodniczo-krajobrazowe oraz fakt, że przez jej obszar nie przebiegają granice 
podokręgów zoogeograficznych i mezoregionów fizycznogeograficznych z dużym prawdopodobieństwem 
można stwierdzić, że zidentyfikowane w w/w opracowaniach gatunki ptaków występują w obszarze całej 
gminy. 

Tabela 1. Zestawienie gatunków ptaków o stwierdzonym i możliwym występowaniu w obszarze gminy 

Lp. Nazwa polska Nazwa łacińska Z MW OL SL KP MJ 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. bażant Phasianus colchicus  X  NL  X         
2. bączek Ixobrychus minutus       + + +     + 
3. bąk Botaurus stellaris       + + +     + 
4. białorzytka Oenanthe oenanthe   X B X    +    +  
5. bielik Haliaeetus albicilla       + + + +    + 
6. błotniak łąkowy Circus pygargus    NL X  +      +  
7. błotniak stawowy Circus aeruginosus   X B X X +      +  
8. błotniak zbożowy Circus cyaneus       + + +     + 
9. bocian biały Ciconia ciconia  X X C X  +  +    +  

10. bocian czarny Ciconia nigra  X X C X  +  + +   +  
11. bogatka Parus major X X X C X X       +  
12. brzegówka Riparia riparia   X B X    +    +  
13. cierniówka Sylvia communis   X C  X       +  
14. czajka Vandlus vanellus X X X B X X   +    +  
15. czapla biała Egretta alba       +       + 

16. czapla siwa Ardea cinerea  X  NL  X       
+ 

CZ. 
 

17. czarnogłówka Poedle montana  X X A  X       +  
18. czeczotka Carduelis flammea    NL  X  +   + + +  

19. czubatka 
Lophophanes 
cristatus 

 X X B X X   +    + 
 

20. czyż Carduelis spinus X   NL  X       +  
21. derkacz Crex crex   X B   +  +    +  
22. droździk Turdus iliacus  X X NL       +  +  
23. dudek Upupa epos   X B X    +    +  
24. dymówka Hirundo rustica  X X C X X   +    +  

25. 
dzięcioł 
białogrzebiety 

Denrocopos  
leucotos 

   C   + +     + 
 

26. dzięcioł białoszyi 
Dendrocopos 
syriacus 

      +       
+ 

27. dzięcioł czarny Dryocopus martius  X X B  X +      +  
28. dzięcioł duży Dendrocopos major X X X C X X       +  

29. dzięcioł średni 
Dendrocopos 
medius 

   C   +      + 
 

30. dzięcioł zielonosiwy Picus canus       +  +     + 
31. dzięcioł zielony Picus viridis   X A X X   +    +  
32. dzięciołek Dendrocopos minor X   NL X        +  
33. dzwoniec Carduelis chloris X X X B X X       +  
34. gajówka Sylvia borin   X B         +  

35. gawron Coruus frugilegus X X X B X X       
+ 

CZ. 
 

36. gąsiorek Lanius collurio   X C X  +  +    +  
37. gęgawa Anser anser    NL X          
38. gęś białoczelna Anser albifrons  X  NL  X         
39. gęś zbożowa Anser fabalis  X  NL  X         
40. gil Pyrhula pyrhula X X  NL  X       +  

41. grubo dziób 
Coccothraustes 
coccothraustes 

 X X A  X       + 
 

42. grzywacz Columba palumbus  X X C X X         
43. jarząbek Bonasa bonasia       +       + 
44. jarzębatka Sylvia nisoria   X C X  +      +  
45. jastrząb Accipiter gentilis  X  A X X       +  
46. jemiołuszka Bombycilla garrulus X   NL  X       +  
47. jer Fringilla montifringilla    NL  X       +  
48. jerzyk Apus opus   X B X        +  
49. kapturka Sylvia atricapilla   X C X X       +  
50. kawka Coruus monedula X X X C X X       +  
51. kobuz Falco subbuteo    A X        +  
52. kopciuszek Phoenicurus ochruros   X C X X       +  
53. kos Turdus merula  X X C X X       +  
54. kowalik Sitta europea  X X B  X       +  
55. krętogłów Jynx torquilla  X X A     +    +  
56. krogulec Accipiter nissus X X X B  X       +  
57. kropiatka Parzona parzona       +       + 

58. kruk Coruus coraz X X X B X X       
+ 

CZ. 
 

59. krwawodziób Tringa totanus  X X NL     +    +  
60. krzyżówka Anas platyrhynchos  X X B  X         
61. kszyk Gallinago gallinago   X NL  X   +    +  
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Lp. Nazwa polska Nazwa łacińska Z MW OL SL KP MJ 1 2 3 4 5 6 7 8 

62. kukułka Cumulus canorus   X A X        +  
63. kulczyk Serinus serinus   X B         +  
64. kuropatwa Per dix per dix  X X B     +      
65. kwiczoł Turdus pilaris X X X C X X       +  

66. lelek 
Caprimulgus 
europaeus 

   C   +  +    +  

67. lerka Lullula arborea   X C X X +  +    +  
68. łabędź niemy Cygnus olor    NL  X       +  

69. łozówka 
Acrocephalus 
palustris 

  X B X        + 
 

70. łyska Fulica atra  X X A           
71. makolągwa Carduelis cannabina X X X B X X   +    +  
72. mazurek Passer montanus X X X C X X   +    +  
73. mewa typ srebrzysta Larus typ argentatus    NL  X     +  +  
74. modraszka Cyanistes caeruleus X X X C X X       +  
75. muchołówka mała Ficedula parva    C   +      +  
76. muchołówka szara Muscicapa striata   X C     +    +  

77. 
muchołówka 
żałobna 

Ficedula hypoleuca   X B         + 
 

78. mysikrólik Regulus regulus   X A  X       +  
79. myszołów Buteo buteo X X X B X X       +  
80. myszołów włochaty Buteo lagopus X   NL         +  
81. oknówka Delichon urbicum   X B X    +    +  
82. orlik krzykliwy Aquila pomarina    C   + + + +   +  
83. ortolan Emberiza hortulana   X B   +  +    +  
84. paszkot Turdus viscivorus X   NL  X       +  
85. pełzacz leśny Certhia familiaris  X X B  X       +  

86. pełzacz ogrodowy 
Certhia 
brachydactyla 

 X X A         + 
 

87. perkozek Tachybaptus ruficollis   X B         +  

88. piecuszek 
Phylloscopus 
trochilus 

  X B X        + 
 

89. piegża Sylvia curruca   X C         +  

90. pierwiosnek 
Phylloscopus 
collybita 

 X X B X X       + 
 

91. pleszka 
Phoenicurus 
phoenicurus 

  X B     +    + 
 

92. pliszka siwa Motacilla alba  X X C X X       +  
93. pliszka żółta Motacilla flava   X C X X       +  
94. podróżniczek Luscinia svecica       + +      + 
95. pokląskwa Saxicola rubetra   X C X        +  
96. pokrzywnica Prunella modularis    NL  X       +  
97. potrzeszcz Emberiza calandra X X X B X X   +    +  
98. potrzos Emberiza schoeniclus  X X B X X       +  
99. przepiórka Coturnix coturnix   X C X    +    +  

100. puchacz Bubo bubo       + + + +    + 
101. pustułka Falco tinnunculus   X A  X   +    +  
102. puszczyk uralski Strix uralensis       + +      + 
103. raniuszek Aegithalos caudatus X   NL  X       +  
104. rudzik Erithacus rubecula  X X C X X       +  
105. rybitwa białowąsa Chlidonias hybridus       + + +     + 
106. rybitwa czarna Chlidonias niger       +  +     + 
107. rybitwa rzeczna Stema hirundo       +       + 
108. samotnik Tringa ochropus  X X A         +  

109. sierpówka 
Sreptopelia 
decaocto 

 X X C X X       + 
 

110. sikora uboga Poecile palustris X  X B  X   +    +  
111. skowronek Alauda awensis  X X C X X   +    +  
112. słonka Scolopax rusticola    NL  X   +    +  
113. słowik szary Luscinia luscinia   X B         +  

114. sroka Pica pica X X X C X X       
+ 

CZ. 
 

115. srokosz Lanius excubitor X  X B  X   +    +  
116. sosnówka Periparus ater  X  A  X       +  
117. sójka Garrulus glandarius X X X B  X       +  

118. strzyżyk 
Troglodytes 
troglodytes 

 X X A  X       + 
 

119. szpak Sturnus mdgaris X X X C X X   +    +  
120. szczygieł Carduelis carduelis X X X B X X       +  
121. śmieszka Larus ridibundus  X X NL X X       +  
122. śpiewak Turdus philomelos   X C X        +  
123. świergotek drzewny Anthus trwialis  X X A  X       +  
124. świergotek łąkowy Anthus pratensis  X X B X X       +  
125. świergotek polny Anthus campestris    C   +  +    +  
126. świstunka Phylloscopus sibilatrix   X B     +    +  
127. trzmielojad Pemis apivorus   X A   +      +  
128. trznadel Emberiza citrinella X X X C X X       +  
129. uszatka Asio otus    C X        +  
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Lp. Nazwa polska Nazwa łacińska Z MW OL SL KP MJ 1 2 3 4 5 6 7 8 

130. uszatka błotna Asio flammeus    C   + + +    +  
131. wilga Oriolus oriolus   X B X        +  

132. wrona siwa Coruus cornix X  X A X X       
+ 

CZ. 
 

133. wróbel Passer domesticus X X X C X X   +    +  
134. zaganiacz Hippolais icterina   X B         +  
135. zięba Fringilla coelebs  X X C X X       +  
136. zimorodek Alcedo atthis       +  +     + 
137. żuraw Grus grus  X  NL  X +  +    +  

RAZEM 137 gatunków 30 58 90  60 72 35 12 46 4 3 1 113 16 

Zastosowane w tabeli skróty: Z – zimowanie, MW – migracja wiosenna, OL – okres lęgowy, SL– status lęgowości na powierzchni (A – 

gniazdowanie możliwe, B – gniazdowanie prawdopodobne, C – gniazdowanie pewne, NL – nielęgowy), KP – koczowania polęgowe, MJ – 

migracja jesienna, X – stwierdzona obecność 

1 - Gatunki wskazane w Art. 4 (1) DP i Załączniku I DP; 2 – Gatunki wymienione w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt; 3 - Gatunki SPEC w 
kategorii 1-3 (BirdLife International); 4 - Gatunki objęte ochroną miejsc występowania (ochrona strefowa); 5 – Gatunki o rozpowszechnieniu 
lęgowym <10%; 6 - Gatunki o liczebności krajowej populacji <1000 par lęgowych. 7 - gatunki pod ochroną zgodnie z listą z Rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (+cz. – gatunki pod 
ochroną częściową z w/w Rozporządzenia), 8 – możliwe występowanie. 

Źródła: Ocena oddziaływania na awifaunę budowy i użytkowania planowanej farmy 
wiatrowej w miejscowości Łazy, gm. Łuków, woj . lubelskie. M. Łukaszewicz. Jedlina-Siedlisko, 2012. 

Ocena wstępna „screening” lokalizacji, zaproponowanej pod budowę zespołu elektrowni wiatrowych  
wraz z infrastrukturą towarzyszącą: projekt Łuków, woj. lubelskie. 

Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym w Polsce. OTOP. Marki, 2010. 
SDF dla OSO Lasy Łukowskie.  

Tabela 2. Zestawienie gatunków ptaków występujących na terenie gminy Łuków o randze kluczowej w kontekście ochrony przed kolizjami z 
elektrowniami wiatrowymi (stan na koniec 2010 r.) 
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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. 
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: opracowanie własne na podstawie  

„Przestrzenne aspekty lokalizacji energetyki wiatrowej w województwie lubelskim”.  

BPP w Lublinie. Lublin, 2011 
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Dla obszarów położonych w południowo-zachodniej części gminy – tereny rolne wokół wsi  Sięciaszka Druga, 
na południe od wsi Ryżki oraz na północ od wsi Szczygły Dolne, został przeprowadzony wstępny screening 
ornitologiczny na zlecenie inwestora i wnioskodawcy. Jego wyniki przedstawiono w opracowaniu Ocena 

wstępna „screening” lokalizacji, zaproponowanej pod budowę zespołu elektrowni wiatrowych wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą: projekt Łuków, woj. lubelskie. Zgodnie z tym opracowaniem „na terenie 
inwestycji i w jej najbliższej okolicy znajdują się potencjalne miejsca lęgowe i żerowiskowe dla następujących 
gatunków kluczowych: bocian biały Ciconia ciconia – we wsiach wokół obszaru inwestycji (do 1km) znajduje 
się 5 gniazd tego gatunku, świergotek polny Anthus campestris i błotniak łąkowy Circus pygargus – na 
terenach otwartych o charakterze polno-łakowym, dzięcioł czarny Dryocopus martius, ortolan Emberiza 

hortulana, gąsiorek Lanius collurio i trzmielojad Pernis apivorus – w zadrzewieniach i lasach graniczących z 
terenem inwestycji” [3].  

Dla obszarów zlokalizowanych w południowo-wschodniej części gminy, w okolicy wsi Jeziory i Łazy został 
przeprowadzony roczny monitoring przedrealizacyjny przygotowany zgodnie z Wytycznymi w zakresie oceny 

oddziaływania elektrowni wiatrowych na ptaki [5]. Zgodnie z jego wynikami na terenie planowanej inwestycji 
i najbliższej okolicy stwierdzono co najmniej 113 gatunków ptaków, spośrod których do lęgowych zaliczono 89 
gatunków (w kategorii „pewne” – 32 gat., „prawdopodobne” – 40 gat. a „możliwe” – 17 gat.) Największą 
rożnorodnością wykazał się okres lęgowy, kiedy podczas wszystkich rodzajow liczeń stwierdzono obecność 
łącznie 87 gatunków oraz okres jesienny – 72 gatunków. Wśrod gatunków kluczowych dominowały 
liczebnością gatunki pospolite i szeroko rozpowszechnione w Polsce: szpak, skowronek i dymówka [4]. 

Ze względu na położenie gminy i fakt, że przez jej obszar nie przebiegają granice podokręgów 
zoogeograficznych i mezoregionów fizycznogeograficznych, poprzez analogię do wyżej opisywanego 
obszaru, można stwierdzić, że największą różnorodnością gatunkową ptaków w obszarze całej gminy 
wykazuje się okres lęgowy i okres jesienny. 

NIETOPERZE 

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. Na terenie gminy Łuków nie występują kolonie letnie i zimowe nietoperzy [6]. 

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 [7]. 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. 

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 K. Sachanowicza i I. Krasnodębskiego [8], stwierdzono występowanie w Lasach 
Łukowskich 14 gatunków nietoperzy (tab. 2), co stanowiło 64% polskiej fauny nietoperzy. Spośród gatunków 
występujących w Lasach Łukowskich, trzy znajdowały 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 należały: mopek (narażony na wyginięcie) i nocek duży (mniejszego ryzyka, 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 
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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 gospodarskimi) [8]. 

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 [8]. 
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 należą do nich: mroczek późny, nocek Brandta, gacek brunatny i mopek [8]. 
Głównym zagrożeniem dla nietoperzy synantropijnych jest postępująca modernizacja budynków 
mieszkalnych i wraz z ubywaniem starych, drewnianych zabudowań zmniejsza się liczba kryjówek dla 
nietoperzy. W sytuacji braku skutecznych środków zapobiegającym temu zjawisku, może to doprowadzić do 
ubożenia, a nawet lokalnych zaników grup nietoperzy synantropijnych [8]. 

Dla obszarów położonych w południowo-zachodniej części gminy – tereny rolne wokół wsi  Sienciaszka 
Druga, na południe od wsi Ryżki oraz na północ od wsi Szczygły Dolne, został przeprowadzony wstępny 
screening chiropterologiczny na zlecenie inwestora i wnioskodawcy. Jego wyniki przedstawiono w 
opracowaniu Ocena wstępna – „screening” chiropterologiczny dla lokalizacji farmy wiatrowej „Łuków” w 

województwie lubelskim. Autor opracowania stwierdza, że „w tej części Polski można spodziewać się 17 
gatunków nietoperzy, w tym kilku rzadkich i zagrożonych, jednak większość z nich związana jest z lasami i ich 
występowanie na otwartych polach z dala od lasów i zadrzewień jest bardzo mało prawdopodobne”. Jako 
mało prawdopodobne ocenia również intensywne wykorzystywanie tych obszarów przez nietoperze, jako 
miejsce żerowania i/lub korytarz przelotu. Obszary potencjalnej lokalizacji elektrowni wiatrowych nie znajdują 
się wzdłuż żadnego systemu mogącego stanowić korytarz intensywnego przelotu ptaków i nietoperzy, takich 
jak doliny rzeczne [9]. 

Dla obszarów zlokalizowanych w południowo-wschodniej części gminy, w okolicy wsi Jeziory i Łazy został 
przeprowadzony roczny monitorin chiropterologiczny. Wyniki monitoringu przedstawione zostały w Raporcie z 

rocznego monitoringu chiropterologicznego dla planowanej farmy wiatrowej w miejscowości Łazy, woj. 

lubelskie [10]. Zgodnie z powyższym raportem na badanym terenie w obrębie odnotowano występowanie 
przynajmniej 9 gatunków nietoperzy. Z liczby tej dla 7 gatunków odnotowano pewne stwierdzenie (tab. 3). 
Występowanie 2 pozostałych gatunków określono, jako prawdopodobne. 

Tabela 3. Charakterystyka gatunków nietoperzy stwierdzonych w obrębie odcinków transektu w kontekście planowanej inwestycji 

Lp. Gatunek Status gatunku Występowanie w pobliżu planowanej farmy 
1. Mroczek późny Niezagrożony Pewne 
2. Nocek duży** Niezagrożony Pewne 
3. Karlik drobny Niezagrożony/ liczny Pewne 
4. Karlik większy Niezagrożony Pewne 
5. Borowiec wielki Niezagrożony, liczny Pewne 
6. Borowiaczek** Narażony, kat. VI/ rzadki Pewne 

7. 
Mroczek 
pozłocisty** 

Gatunek bliski zagrożenia Pewne 

8. Nocek wąsatek Niezagrożony Prawdopodobne 
9. Nocek Brandta Niezagrożony Prawdopodobne 

* Ryzyko kolizji oceniane w skali od 1 (najniższe) do 3 (najwyższe), za Furmankiewicz et al. (2009). 
** Gatunki o podwyższonym statusie ochronnym. 

Źródło: Raport z rocznego monitoringu chiropterologicznego dla planowanej farmy wiatrowej  

w miejscowości Łazy, woj. lubelskie. TACTUS, 2012. 

4. WALORY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE 

O walorach krajobrazowych decydują czynniki naturalne w postaci rzeźby terenu, elementy pokrycia 
naturalnego (lasy i różne formy zieleni) oraz czynniki antropogeniczne, mające swój wyraz w historycznym i 
współczesnym zagospodarowaniu terenu.  

Pod względem geomorfologicznym gmina Łuków nie jest zbyt atrakcyjna - na obszarze dominują równiny z 
nielicznymi pagórkami piaszczysto-żwirowymi. 
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Jedynymi elementami urozmaicającymi monotonną rzeźbę pozostają doliny rzek – Krzny Południowej i 
Północnej, przecinające teren gminy na linii wschód – zachód oraz mniejszych cieków, głównie w 
południowej części gminy. Doliny rzek i cieków wodnych z zaroślami łąkowymi i szuwarowymi, a także 
kompleks łąkowo–bagienny w okolicach miejscowości Dąbie stanowią elementy krajobrazu, które w 
nieznacznym stopniu zostały przekształcone przez człowieka. Pod względem przyrodniczym najcenniejsze są 
fragmenty doliny Krzny Południowej w okolicach miejscowości Łazy i Strzyżewice. Występują tu zabagnione 
łąki stanowiące miejsca lęgowe ptaków oraz łąki ziołoroślowe i torfowiska. Górne odcinki dolin Krzny 
porośnięte są bagiennymi lasami o charakterze łęgów olszowo-jesionowych i olsów. Antropogenicznie 
przekształcenia doliny Krzny Południowej występują na odcinkach podmiejskich, gdzie została osuszona, a 
roślinność nadrzeczna wycięta. 

Istotnym elementem krajobrazu gminy pozostają lasy, a najbardziej wyraziste i najcenniejsze kompleksy 
stanowią Lasy Łukowskie, Las Kryńszczak – w północno–zachodniej części gminy oraz Las Wagramski – w 
części południowo–wschodniej. Pod względem ciągłości przyrodniczej znacznie korzystniejsza pozostaje 
północna część gminy; w południowej części obszary leśne tworzą wyspy pozbawione połączeń 
ekologicznych, powodujące izolowanie gatunków zwierząt leśnych. 

Pozostała cześć gminy charakteryzuje się krajobrazem kulturowym z zabudową zagrodową oraz roślinnością 
pól uprawnych. 

Biorąc pod uwagę strukturę przestrzenną krajobrazu kulturowego, dominującą formą osadnictwa jest 
rzędowy układ zabudowy, w którym szkielet kompozycyjny opiera się na głównej osi komunikacyjnej, bądź 
też na nieregularnym układzie kilku dróg. Centra dużych miejscowości wykazują zwartość zabudowy, 
natomiast wiele z mniejszych wsi charakteryzuje zabudowa rozproszona, która choć z punktu widzenia ładu 
przestrzennego i ekonomicznego szacunku pozostaje postrzegana negatywnie, przy równinnym, 
monotonnym krajobrazie wiejskim umożliwia ekspozycję atrakcyjnych widokowo krajobrazów, zarówno 
antropogenicznych, jak i przyrodniczych.  

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 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. 
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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. 

5. GŁÓWNE CECHY FUNKCJONOWANIA ŚRODOWISKA 

Funkcjonowanie środowiska rozumiane jest jako wymiana i transformacja materii, energii i informacji w 
układach przyrodniczych. Może być ono charakteryzowane wieloaspektowo i odnoszone zarówno do 
procesów morfogenetycznych (funkcjonowanie geodynamiczne), obiegu wody (funkcjonowanie 
hydrologiczne), przemieszczanie się mas powietrza (funkcjonowanie klimatyczne), a także migracji 
organizmów żywych oraz pierwiastków i związków chemicznych (funkcjonowanie biologiczne i 
geochemiczne). 

W sytuacji zdecydowanej powierzchniowej przewagi agroekosystemów w strukturze ekologicznej gminy i 
drobnoprzestrzennej struktury ekosystemów leśnych (poza kompleksem Lasów Łukowskich) zwiększa się rola 
dolin rzecznych w utrzymaniu stabilności środowiska. Stabilność tę należy postrzegać nie tylko w aspekcie 
hydrologicznym, ale również w kontekście warunków funkcjonowania ponadekosystemowych 
przyrodniczych jednostek przestrzennych.  

Podstawowy szkielet systemu przyrodniczego gminy Łuków kształtują: kompleks leśny Lasów Łukowskich, 
kompleks leśny położony w południowo-wschodniej części gminy na granicy z gminami: Kąkolewnica 
Wschodnia, Radzyń Podlaski i Ulan Majorat oraz doliny rzek: Krzna Północna, Krzna Południowa, Bystrzyca, 
Samica i Stanówka. Uzupełnieniem tych elementów pozostają rozdrobnione kompleksy leśne oraz 
zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne. Doliną Bystrzycy biegnie leśny korytarz ekologiczny sieci Natura 2000 
(wg. IBS PAN w Białowieży). 

Lasy Łukowskie należą do Krajowej Sieci Ekologicznej ECONET–POLSKA, czyli obszarów o wysokich walorach 
przyrodniczych, sprzyjających integracji działań w kierunku ochrony bioróżnorodności gatunkowej. W 
krajowym systemie przyrodniczym teren ten stanowi obszar węzłowy – Obszar Siedlecki o symbolu 13K, 
skupiający liczne gatunki fauny i flory, w tym rzadkich i zagrożonych wyginięciem. Ponadto do krajowych 
systemów przyrodniczych zaliczane są doliny Krzny Północnej i Południowej, tworzące korytarz ekologiczny o 
symbolu 47K, będący drogą migracji zwierząt i umożliwiający łączność ekologiczną pomiędzy węzłami 
ekologicznymi.  

Na obszarach lasów znajdują się ostoje przyrody wyróżnione w systemie CORINE – biotops: ostoja 
kompleksowa Lasy Łukowskie, ostoja cząstkowa Jata – lasy jodłowe i ostoja Kra Jurajska oraz ostoja Las 
Wagramski.  

Sieć ekologiczna ECONET PL oraz ostoje CORINE nie mają znaczenia prawnego dla przyrody, ale są ważnym 
elementem składającym się na system przyrodniczy gminy, zarówno w aspekcie lokalnym, jak i krajowym. 

Główne korytarze wędrówek ptaków wodno-błotnych omijają gminę Łuków. Korytarz rangi krajowej 
(zlokalizowany najbliżej gminy) biegnie wzdłuż doliny Wisły, zaś korytarze regionalne – dolinami: Bugu i 
dolnego Wieprza [6]. 

Analiza fizjografii terenu pozwala stwierdzić, że nie występują elementy topografii terenu, sprzyjające 
koncentracji przelotów lokalnych oraz występowaniu korytarzy przelotów ponadlokalnych [3]. 

Najbliżej położonymi wielkopowierzchniowymi terenami chronionymi o dużym znaczeniu dla ptaków są: 

• OSO „Dolina Tyśmienicy” (PLB060004) położony na południe od gminy w odległości ok. 17,5 km;  
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Ostoja ptasia o randze europejskiej E 64. Występują tu co najmniej 23 gatunki ptaków z Załącznika I 
Dyrektywy Rady 79/409/EWG, 11 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). W okresie lęgowym obszar 
zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej (C3 i C6) następujących gatunków ptaków: batalion (PCK), 
bączek (PCK), bąk (PCK), bielik (PCK), błotniak łąkowy, błotniak stawowy, mewa czarnogłowa, mewa 
mała (PCK), podróżniczek (PCK), puchacz (PCK), rybitwa czarna, rybitwa rzeczna, sowa błotna (PCK), 
zielonka (PCK), cyranka, gęgawa, krakwa, krwawodziób, kulik wielk (PCK), perkoz rdzawoszyi, pustułka, 
rybitwa białoskrzydła (PCK), rycyk; w stosunkowo wysokim zagęszczeniu (C7) występuje bocian biały, 
dubelt (PCK), derkacz i rybitwa białowąsa (PCK). W okresie wędrówek stosunkowo duże koncentracje 
osiąga bielik (C7); stawy w Siemieniu są pierzowiskiem dla ok. 250-550 osobników łabędzia niemego. 

Obszar obejmuje dolny odcinek doliny Tyśmienicy, od stawu Siemień do ujścia rzeki do Wieprza. Dolina 
jest zmeliorowana, zajmują ją wilgotne łąki z fragmentami turzycowisk, miejscami występują zarośla 
wierzbowe i olszyny. Znajduje się tu kilka niewielkich kompleksów stawów, liczne torfianki i starorzecza 
oraz kompleks stawów w Siemieniu (790 ha), który składa się z 2 dużych i 12 małych stawów. 

• OSO „Dolina Kostrzynia” (PLB140009) położony na północny-zachód od gminy w odległości ok. 6,0 
km; 

Występuje tu conajmniej 20 gatunków ptaków wymienionych w załączniku I Dyrektywy Ptasiej, 3 gatunki 
zostały zamieszczone na liście zagrożonych ptaków w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt. Ostoja 
obejmuje dolinę rzeki Kostrzyń wraz z łąkami, mokradłami i kompleksami stawów rybnych oraz 
otaczające ją lasy łęgowe, olsy i zespoły zarośli. Obszar jest ekstensywnie użytkowany rolniczo i otaczają 
go w większości pola uprawne. 

• OSO „Dolina Liwca” położony na północny-wschód od gminy w odległości ok. 14,5 km; 

Ostoja ptasia o randze europejskiej E50. Występuje co najmniej 20 gatunków ptaków z Załącznika I 
Dyrektywy Ptasiej, 5 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). Ważna ostoja ptaków wodno-błotnych, 
szczególnie w okresie lęgowym. W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej 
(C3, C6) następujących gatunków ptaków: cyraneczka, cyranka, czerinca, czajka, kulik wielki (PCK), 
rybitwa białowąsa (PCK), brodziec piskliwy, rycyk; w stosunkowo wysokim zageszczeniu (C7) występują 
perkoz rdzawoszyi, bocian biały, krzyżówka, błotniak stawowy, derkacz, sieweczka rzeczna, kszyk, 
rybitwa czarna, podróżniczek, strumieniówka, ortolan. W okresie wędrówek występują w stosunkowo 
dużej liczbie gęsi zbożowa i białoczelna: gęś białoczelna do 4 500 osobników (C7). 

Obszar obejmuje dolinę rzeki Liwiec, od źródeł do ujścia rzeki do Bugu, z łąkami i zalewowymi 
pastwiskami utworzonymi na zmeliorowanych bagnach. Niektóre odcinki rzeki mają charakter naturalny, 
na innych odcinkach jest ona uregulowana, lokalnie w dolinie występują wtórne zabagnienia. 
Miejscami brzegi Liwca są płaskie, zajęte przez łąki i wilgotne, zalewane pastwiska, na innych odcinkach 
brzegi są wysokie. W dolinie przeważają łąki i pastwiska, lokalnie występują łęgi olchowe i olchowo-
jesionowe oraz niewielkie kompleksy leśne, z dominującym udziałem sosny. Podłoże stanowią tu gleby 
mineralne. Na terenie obszaru znajdują się dwa kompleksy stawów rybnych (48 ha i 70 ha) oraz trzeci 
kompleks stawów rybnych w Mordach. W latach 1992 i 1993 najcenniejsze pod względem 
ornitologicznym fragmenty doliny zostały zmeliorowane. 

6. UWARUNKOWANIA OCHRONNE 

Na terenie gminy Łuków obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu i użytkowaniu terenów związane z 
ochroną: 

• przyrody, 
• złóż surowców mineralnych, 
• ujęć wód, 
• gruntów leśnych, 
• terenów budowlanych, 
• terenów i obiektów o wartościach kulturowych wpisanych do rejestru zabytków województwa 

lubelskiego, wpisanych do ewidencji dóbr kultury oraz stanowisk archeologicznych. 
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6.1.  OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW USTAWY O 
OCHRONIE PRZYRODY 

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody na terenie gminy Łuków 
ochroną są objęte: 

• 4 rezerwaty przyrody: „Topór”, „Jata”, „Kra Jurajska”, „Las Wagramski”, 
• tereny włączone w granice 2 obszarów chronionego krajobrazu (OCK): Łukowskiego OCK, 

Radzyńskiego OCK, 
• obszar sieci Natura 2000: OSO „Lasy Łukowskie” (PLB 060010), 
• pomniki przyrody: 

o 3 dęby szypułkowe w miejscowości Wagram, 
o aleja wielogatunkowa – 47 lip drobnolistnych, 1 modrzew europejski, 1 sosna pospolita,  

1 jesion wyniosły w lasach Nadleśnictwa Łuków, w miejscowości Gręzówka, 
o aleja zabytkowa 109 lip drobnolistnych w miejscowości Kownatki, wzdłuż drogi gminnej 

Kownatki – Lipniaki, 
o 3 lipy drobnolistne w miejscowości Ryżki,  
o 3 dęby szypułkowe w ogrodzie DPS dla Dzieci w Ryżkach, 
o 7 dębów szypułkowych na terenach leśnych w miejscowości Ryżki. 

• 2 użytki ekologiczne – śródleśne oczka wodne o powierzchni 1,73 i 0,83 ha, zlokalizowane w 
Radzyńskim OCK. 

Rezerwat „Topór” – jest to rezerwat częściowy o powierzchni 58,2 ha, znajduje się w północno–zachodniej 
części kompleksu Kryńszczak; wg głównego podmiotu ochrony jest to rezerwat florystyczny – ustanowiony 
celem ochrony stanowiska naturalnego jodły występującej na granicy jej zasięgu na Wyżynie Lubelskiej, 
natomiast wg głównego typu środowiska jest to rezerwat lasów i borów. 
Utworzony na podstawie Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 13 listopada 1959 r. w 

sprawie uznania za rezerwat przyrody (M.P. z dnia 30 grudnia 1959 r.), w celu zachowania ze względów 
naukowych i dydaktycznych lasu mieszanego z udziałem jodły.  

Rezerwat „Jata” – rezerwat podlega ochronie ścisłej oraz częściowej – część ścisła zajmuje 337 ha, 
częściowa – 779 ha. Rezerwat położony jest w leśnictwach Dąbrówka i Jata. Według głównego przedmiotu 
ochrony jest to rezerwat florystyczny, celem ochrony lasu wielofunkcyjnego o charakterze  naturalnym z 
udziałem jodły, natomiast wg głównego typu środowiska jest to rezerwat lasów i borów. Przez rezerwat płyną 
rzeki: Krzna Południowa i Krzna Północna, a ich doliny porośnięte są przez bory jodłowe z udziałem świerku i 
sosny. W granicach rezerwatu stwierdzono występowanie czterech zbiorowisk borowych: boru świeżego, 
boru wilgotnego trzęślicowego i boru bagiennego oraz borów mieszanych. Drzewostany tych zbiorowisk 
mają naturalny charakter, znaczna część to starodrzewia o zróżnicowanej gatunkowości – jodły, świerki, 
dęby, jawory, sosny oraz graby, lipy, klony, wiązy, olchy, jesiony. 
Utworzony na podstawie Zarządzenia Ministra Leśnictwa z dnia 4 sierpnia 1952 r. w sprawie uznania za 

rezerwat przyrody (M.P. z dnia 21 sierpnia 1952 r. z późn. zm.), w celu  ochrony zbiorowisk leśnych o 
charakterze naturalnym z dużym udziałem jodły występującej tutaj na północno-wschodniej granicy swego 
zasięgu. 

Rezerwaty „Kra Jurajska” – położony jest na terenach wsi Gołaszyn, zajmuje powierzchnię 8 ha. Celem 
ochrony jest zachowanie 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. 
Powołany Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 15 grudnia 1980 r. w sprawie 

uznania za rezerwaty przyrody (M.P. z dnia 30 grudnia 1980 r. z późn. zm.). 

Rezerwat „Las Wagramski” – położony w południowo–wschodniej części gminy na terenach Nadleśnictwa 
Radzyńskiego, zajmuje powierzchnię 5,37 ha. Celem rezerwatu jest ochrona stanowiska wawrzynka 
główkowego, nie mniej gatunek ten od kilku lat na tym obszarze nie występuje. 
Powołany Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 15 grudnia 1980 r. w sprawie 

uznania za rezerwaty przyrody (M.P. z dnia 30 grudnia 1980 r. z późn. zm.). 
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Radzyński OCK utworzono na podstawie uchwały Nr XVII/99/86 WRN w Siedlcach z dn. 28.10.1986 r. w 

sprawie obszarów chronionego krajobrazu, dla którego obowiązuje Rozporządzenie Nr 48 Wojewody 

Lubelskiego z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie Radzyńskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i 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. Obszar położony jest na terenie gmin: Łuków i Trzebieszów, łączna jego 
powierzchnia wynosi 3 706 ha, z czego 8,5 % znajduje się w granicach gminy Łuków i obejmuje południowo–
wschodnią część gminy, tj. wsie: Strzyżew, Sochocin, Kownatki i Zarzecz Łukowski). Głównym celem 
powołania Obszaru była ochrona dwóch zbiorowisk, których stan zachowania pozwala je zaliczyć do 
rzadkich w skali regionu, są to: grąd typowy i dębniak turzycowy. 
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. Są to grąd typowy i dębniak turzycowy. Charakterystyczną 
cechą jest występowanie jodły a brak naturalnych stanowisk buka i modrzewia. Stwierdzono występowanie 
402 gatunków roślin naczyniowych. Z roślin chronionych występują tu m.in. widłak torfowy, goździsty, orlik 
pospolity, wawrzynek wilcze łyko, wawrzynek główkowy, lilia złotogłów. W granicach obszaru znajduje się 
zatwierdzony rezerwat przyrody "Las Wagramski". 

Łukowski OCK utworzono na podstawie uchwały Nr XVII/99/86 WRN w Siedlcach z dn. 28.10.1986 r. w sprawie 

obszarów chronionego krajobrazu, dla którego obowiązuje Rozporządzenie Nr 43 Wojewody Lubelskiego z 

dnia 17 lutego 2006 r. w sprawie Łukowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Obszar położony jest na 
terenie gmin: Łuków (północno-zachodnia część gminy) i Stoczek Łukowski oraz miast: Łuków i Stoczek 
Łukowski. Łączna jego powierzchnia wynosi 18 650 ha, zaś w granicach gminy Łuków – 11 778 ha. 
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 znajdują 
się trzy rezerwaty (opisane wyżej): „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. 
Przeważająca część Łukowskiego OCK położona jest na terenie Równiny Łukowskiej. 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 flora i fauna, charakteryzująca się dużym udziałem gat. rzadkich i chronionych m. in. widłak 
wroniec, torfowy, grążel żółty, rosiczka okrągłolistna i długolistna, wielosił błękitny 

OSO „Lasy Łukowskie” (PLB 060010) – w ostoi tej występuje co najmniej 15 gatunków ptaków z Załącznika I 
Dyrektywy Ptasiej (tj. bocian czarny, bocian biały, trzmielojad, orlik krzykliwy, żuraw, sowa błotna, lelek 
kozodój, dzięcioł czarny, dzięcioł średni, lerka, świergotek polny, jarzębatka, muchołówka mała, dzierzba 
gąsiorek i ortalon) 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. Powierzchnia obszaru wynosi 11 488,4 ha. 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. W granicach 
obszaru występuje zwarta zabudowa wiejska, zabudowa przemysłowa (fabryka silikatów), odkrywkowa 
kopalnia piasku a także sztuczny zbiornik wodny w Zimnej Wodzie. 
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6.2.  OBSZARY CHRONIONE NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO GEOLOGICZNE I 
GÓRNICZE 

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze, a także przepisów 
ustawy 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ochronie podlegają złoża kopalin. Na terenie gminy 
Łuków udokumentowano 11 złóż surowców mineralnych, tj.: „Biardy”, „Biardy I”, „Świdry”, „Świdry II”, „Świdry - 
Zagajki”, „Kolonia Świdry”, „Malcanów”, „Szczygły Górne”, „Gręzówka I”, „Krynka I”, „Łazy I” i „Gołaszyn”.  

6.3.  OBSZARY CHRONIONE NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO WODNE 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, w celu zapewnienia odpowiedniej jakości 
wody ujmowanej do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz zaopatrzenia zakładów 
wymagających wody wysokiej jakości, a także ze względu na ochronę zasobów wodnych, mogą być 
ustanawiane strefy ochronne ujęć wody. 

Na terenie gminy Łuków funkcjonuje 6 ujęć wód głębinowych we wsiach: Szczygły Górne, Sięciaszka Druga, 
Gręzówka, Gołaszyn, Malcanów, Turze Rogi. 

Ujęcia te posiadają wyznaczone i ogrodzone strefy ochronny bezpośredniej ujęć wód, w obszarze których 
obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów oraz korzystania z wody zgodnie z 
przepisami ustawy Prawo wodne. 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne przy sporządzaniu studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy należy uwzględnić obszary narażone na 
niebezpieczeństwo powodzi, których zasięg i podział, w zależności od sposobu zagospodarowania terenu 
oraz ukształtowania tarasów zalewowych, terenów depresyjnych i bezodpływowych określany jest studium 
ochrony przeciwpowodziowej opracowywanym przez dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej. 

Dla rzek przepływających przez obszar gminy Łuków zostało opracowane przez Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej Studium dla obszarów nieobwałowanych narażonych na niebezpieczeństwo powodzi 

dla rzeki Krzny, Bystrzycy Północnej i Świder. Na podstawie tego dokumentu, w projekcie zmiany Studium 
określono obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi o prawdopodobieństwie 1% i włączono w 
strukturę korytarzy ekologicznych. 

6.4.  OBSZARY CHRONIONE NA PODSTAWIE USTAWY O OCHRONIE GRUNTÓW 
ROLNYCH I LEŚNYCH ORAZ USTAWY O LASACH 

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach oraz ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o 

ochronie gruntów rolnych i leśnych wszystkie lasy występujące na terenie gminy Łuków podlegają ochronie 
przed zmianą przeznaczenia na cele nieleśne. Teren gminy Łuków pokrywa 10 459 ha lasów (wraz z terenami 
zadrzewionymi i zakrzewionymi) co stanowi 33,9 % jej powierzchni. Znaczną część tego areału stanowi duży 
kompleks leśny Lasy Łukowskie położony w północno-zachodniej części gminy. Część tego kompleksu 
posiada status lasu ochronnego. 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych gleby w granicach 
gminy Łuków o najwyższych wartościach produkcyjnych (III klasa bonitacyjna) oraz gleby organiczne 
związane z dolinami rzek i obniżeniami terenu, podlegają ochronie przed zmianą przeznaczenia terenu na 
cele nierolnicze. Trwałe użytki zielone w gminie zostały zakwalifikowane do kompleksu użytków zielonych 
średnich (ok. 85%), pozostałe to użytki zielone słabe i bardzo słabe. Gleby organiczne zajmują niewielkie 
kompleksy występujące głównie w okolicach miejscowości: Zalesie–Łąki i Biardy oraz w dolinach 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. 
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6.5.  OBIEKTY CHRONIONE NA PODSTAWIE USTAWY O OCHRONIE ZABYTKÓW I 
OPIECE NAD ZABYTKAMI 

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ochroną 
objęte są następujące obiekty istotne dla krajobrazu kulturowego gminy:  

• zespół dworsko-leśny (S A/470): dwór, budynek gospodarczy, stajnie – ob. magazyn, dwie stodoły, 
leśniczówka, 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 APZ 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. 

7. ZAGROŻENIA I DEGRADACJA ŚRODOWISKA 

Pojecie odporności środowiska przyrodniczego na degradacje, czyli na pogarszanie jakości jego 
poszczególnych elementów lub cech oraz zachwianie równowagi, rozumiane jest jako zdolność do 
zachowania wewnętrznej równowagi mimo naruszenia jej przez czynniki zarówno pochodzenia naturalnego 
jak i sztucznego. Odporność najczęściej odnosi się do rzeźby terenu, biosfery, hydrosfery i pedosfery, a ocena 
odporności środowiska przyrodniczego na degradacje umożliwia uchwycenie komponentów o najmniejszej 
odporności na czynniki niszczące, co ułatwia podjecie odpowiednich środków ich ochrony oraz determinuje 
określony sposób użytkowania i zagospodarowania terenów. 

RZEŹBA TERENU 

Rzeźba terenu, o ile nie podlega intensywnym bieżącym procesom geomorfologicznym, stanowi jeden z 
najtrwalszych elementów środowiska. Jej antropogeniczne przekształcenia mogą być skutkiem 
wielkoskalowych inwestycji górniczych, drogowych, czy hydrotechnicznych.  

Jedyną formą przekształceń rzeźby terenu występującą na terenie gminy Łuków pozostają wyrobiska 
poeksploatacyjne surowców naturalnych oraz hałdy powstałe w skutek składowania urobku. Ponadto 
elementami wpływającymi na obecne ukształtowanie terenu gminy są procesy zachodzące w dolinach 
rzek. Pod wpływem wód płynących rzeki mogą zmieniać bieg głównego nurtu. Tworzenie zakoli jest 
procesem powolnym i stopniowym. Generalnie aktywność morfogenetyczna rzek jest zjawiskiem naturalnym, 
świadczącym o prawidłowym przebiegu procesów hydrologicznych a wszelka ingerencja człowieka, w tym 
regulacja koryta rzeki jest jednoznaczna z jego degradacją. 

BIOSFERA 

Biosfera stanowi geokomponent, który jest najbardziej przekształconym i bardzo podatny na działalność 
czynników zewnętrznych. Odporność szaty roślinnej na degradację rozważana jest w dwóch aspektach: 

• odporność na degradujące działania szkodników, chorób i innych czynników pochodzenia 
naturalnego, osłabiające biosferę, 

• odporności na antropogeniczne czynniki degradujące (przemysł, komunikację, chemizację 
produkcji rolnej, rekreację, zmiany stosunków wodnych). 

Podstawową ostoją przyrody ożywionej na terenie gminy pozostają lasy i doliny rzek. Odporność biosfery na 
czynniki antropogeniczne określa zróżnicowanie biocenotyczne oraz stan i wielkość siedlisk. 

Lasy na terenie gminy Łuków, głównie bory mieszane świeże i bory świeże, charakteryzują się niską 
odpornością na degradację. Do głównych czynników biotycznych wyrządzających szkody gospodarcze w 
lasach należą owady, zwierzęta łowne i grzyby patogeniczne, powodujące choroby lub zamieranie drzew. 
Dominujący udział sosny, szczególnie na słabszych siedliskach, sprzyja występowaniu wielu szkodników 
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owadzich (boreczniki, brudnica mniszka, nieparka, zawodnica, zwójka, skośnik, krobik). W gospodarce leśnej 
istotne znaczenie mają szkody czynione przez jelenia i sarnę. Szczególnie narażone są uprawy i młodniki. 
Natomiast z grzybów pasożytniczych największe zagrożenie stwarza huba korzeniowa i opieńka miodowa. 

Zagrożenia abiotyczne są zjawiskiem sporadycznym i głównie spowodowane są przez występujące w 
ostatnich latach anomalie pogodowe. Obniżenie średniorocznych opadów, przy jednoczesnym wzroście 
temperatur powoduje osłabienie roślinności i zwiększoną podatność na choroby. Wzrosty temperatur 
wczesną wiosną, powodujące przedwczesny rozwój roślin a następnie dość gwałtowne spadki temperatur - 
powodują szkody, głównie w uprawach i młodnikach. Innym zjawiskiem, zagrażającym lasom są pożary. 
Nadleśnictwo Łuków leży na terenie o największym, bo I-szo stopniowym zagrożeniu pożarowym. Wynika to 
przede wszystkim z dużej penetracji ludności i nieostrożnego obchodzenia się z ogniem. W związku z 
powyższym stosuje się pewne działania zabezpieczających, jak np. budowa zbiorników p. pożarowych (m.in. 
w leśnictwie Jata). 

Oceniając zdolność do regeneracji biosfery najwyższy poziom osiągają duże kompleksy leśne, ze względu na 
ich bioróżnorodność i równowagę ekologiczną. Obniżoną zdolność wykazują zbiorowiska roślinne dolin 
rzecznych, przede wszystkim przez przekształcone stosunki wodne. Niska zdolność do regeneracji dotyczy 
terenów, które w wyniku użytkowania utraciły walory przyrodnicze oraz terenów zurbanizowanych.  

PEDOSFERA 

Gleby praktycznie nie wykazują zdolności do ochrony przed przenikaniem do nich substancji 
zanieczyszczających. Część skumulowanych w glebie zanieczyszczeń nie podlega migracji, ale może być 
pobierana przez rośliny i przy obumieraniu rośliny w miejscu wzrostu wraca do lokalnego środowiska 
glebowego. Tylko substancje biogenne (związki azotu, wodoru, sole metali lekkich) podlegają ciągłemu 
obiegowi w przyrodzie, łącznie z etapem glebowym. Nieprawidłowe zawartości tych substancji (zubożenie 
gleby lub przenawożenie) przekładają się na zdolność produkcyjną użytku rolnego. Odporność gleby, 
rozumianą jako zdolność do zapewnienia roślinom ciągłości wegetacji w warunkach różnych presji, określają 
kompleksy glebowo–rolnicze. W północnej, wschodniej i zachodniej części gminy dominują gleby kompleksu 
żytniego słabego, co świadczy o niskiej odporności gleb na degradację chemiczną. W południowej części 
gminy występują gleby kompleksu żytniego dobrego i bardzo dobrego o średniej i wysokiej odporność gleb 
na degradację chemiczną. 

Analiza odporności gleb na degradację ma istotne znaczenie w odniesieniu do form użytkowania rolniczego 
terenu i utrzymania gleb we właściwej kulturze rolnej. Niemniej podstawowym zagrożeniem dla gleb jest 
zmiana sposobu zagospodarowania terenu z rolniczego na cele nierolnicze, bowiem następuje trwały 
ubytek powierzchni biologicznie czynnej. Skala zjawiska zależy od presji urbanizacyjnej, a biorąc pod uwagę 
położenie gminy w sąsiedztwie miasta Łuków i narastającym tendencjom suburbanizacyjnym miast, należy 
spodziewać się w najbliższych latach wzrostu tego zjawiska. 

ATMOSFERA 

Zanieczyszczeniami powietrza są gazy, ciecze i ciała stałe obecne w powietrzu, ale nie będące jego 
naturalnymi składnikami lub też substancje występujące w ilościach zwiększonych w porównaniu z 
naturalnym składem powietrza. Najogólniej zanieczyszczenia powietrza dzielą się na pyłowe i gazowe. 
Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza jest emisja antropogeniczna, na którą składa się emisja z 
działalności przemysłowej, sektora komunalno-bytowego oraz emisja komunikacyjna. 

Stan sanitarny powietrza w granicach gminy podlega dwóm zasadniczym wpływom. Częściowo 
kształtowany jest przez źródła zlokalizowane na terenie gminy, w tym emisja zanieczyszczeń ze źródeł 
energetycznych lokalnych kotłowni oraz zatruwanie oparami ze środków ochrony roślin. Ten rodzaj 
zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza jest o tyle istotny, iż ze względu na niewielką wysokość 
emitorów, znajduje się w przyziemnej warstwie powietrza. W celu ograniczenia emisji związków powstałych 
przy spalaniu paliw energetycznych (głównie dwutlenku węgla, tlenku węgla) należałoby dążyć do wymiany 
tradycyjnych źródeł węglowych na urządzenia nowoczesne lub wykorzystujące inny rodzaj energii. Na 
terenie gminy nie występują znaczące źródła przemysłowe emitujące zanieczyszczenia, również 
komunikacja samochodowa nie stanowi znaczącego obciążenia dla powietrza. 
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Powietrze jest elementem środowiska zdolnym do szybkiej regeneracji po ustaniu emisji substancji 
zanieczyszczających. Podstawowym znaczeniem w utrzymaniu jego wysokiej jakości ma ograniczenie emisji 
zanieczyszczeń. 

HYDROSFERA 

Hydrosfera stanowi geokomponent, który jest bardzo wrażliwy i najbardziej narażony na przekształcenia i 
degradację. 

Istotnym źródłem zanieczyszczenia wód są spływy powierzchniowe zanieczyszczeń z terenów rolniczych, 
głównie związków azotu i fosforu. Dodatkowo nieprawidłowe składowanie pasz soczystych, nawozów 
naturalnych czy środków ochrony roślin przyczynia się do dużego obciążenia gleb związkami biogennymi. 
Ilość tych zanieczyszczeń można ograniczyć stosując dobre praktyki rolnicze, m.in. właściwy dobór dawek 
nawozów, nawożenie w odpowiednich porach roku, budowanie płyt obornikowych czy też zbiorników na 
gnojowicę. 

Podatność wód powierzchniowych na zanieczyszczenia jest znaczna i charakteryzuje się dużą dynamiką ich 
rozprzestrzeniania. Duża wrażliwość wód na zanieczyszczenia idzie w parze ze stosunkowo wysokimi 
możliwościami regeneracji po wyeliminowaniu źródła degradacji, ponieważ wody, zwłaszcza 
powierzchniowe płynące, mają naturalne właściwości do samooczyszczania się. O odporności środowiska 
wodnego na zanieczyszczenia w głównej mierze decyduje: 

• wielkość przepływu wód płynących i stan uregulowania koryta rzecznego, 
• spadek podłużny koryta – wody szybko odpływające mają większą możliwość samooczyszczania niż 

wody o powolnym nurcie, 
• roczna i wieloletnia amplituda przepływów, 
• pojemność zbiorników wodnych, 
• stan obudowy biologicznej koryt rzecznych i zbiorników wodnych, 
• wielkości ładunku zanieczyszczeń dopływających do koryta. 

Największą zdolność do samooczyszczania się posiadają rzeki o dużej wodonośności - Krzna Północna i Krzna 
Południowa aniżeli Samica, czy Stanówka. Duże znaczenie ma także w miarę naturalny układ hydrologiczny.  
Nadbrzeżny pas lasów łęgowych stanowi naturalny filtr blokujący nadmierny spływy nawozów sztucznych do 
rzek, powodujących procesy eutrofizacji wód. Podstawowym warunkiem przywrócenia jakości rzek jest 
eliminacja dopływu ścieków niedostatecznie oczyszczonych ale również wzrastająca świadomość 
ekologiczna społeczeństwa pozwalająca na większe proekologiczne inwestycje. 

Odporność wód podziemnych na skażenia antropogeniczne zależna jest od zasobności poziomów 
wodonośnych i głębokości ich występowania, przepuszczalności gruntów oraz intensywności ruchu wód 
podziemnych. Głównymi zagrożeniami jakości wód gruntowych są zanieczyszczenia obszarowe 
powodowane przez: 

• brak systemów kanalizacyjnych do odbioru wszystkich wytwarzanych ścieków na terenie gminy oraz 
nieszczelne zbiorniki do gromadzenia ścieków, 

• dzikie wysypiska śmieci, w tym opakowań po środkach chemicznych, 
• nadmierne nawożenie upraw środkami ochrony roślin, nawozami mineralnymi, obornikiem i 

gnojowicą, 
• zanieczyszczenia wymywane przez opady atmosferyczne – dwutlenek siarki, tlenki azotu, kwaśne 

deszcze, pyły, metale ciężkie. 

Najbardziej narażone na zanieczyszczenia są wody gruntowe występujące najpłycej i nie izolowane od 
powierzchni utworami trudno przepuszczalnymi. Na obszarze gminy, praktycznie pod względem sanitarnym 
nie nadające się do zaspakajania potrzeb wodnych, pozostają wody poziomu czwartorzędowego 
występujące na głębokości od kilku do kilkudziesięciu metrów. Wody poziomu czwartorzędowego występują 
głównie w piaskach i żwirach i zasilane są przez wody opadowe i roztopowe. Brak warstwy izolującej 
powoduje, że wody te są zanieczyszczone bakteriologicznie i chemicznie. Niską odpornością na 
zanieczyszczenia charakteryzują się również wody aluwialne w dolinach rzek. Jakość wód niżej położonych 
pięter wodonośnych, nie budzi poważniejszych zastrzeżeń. 
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Duża podatność wód czwartorzędowych na zanieczyszczenia powierzchniowe wymusza właściwe rygory 
dla gospodarki wodno-ściekowej w procesie zagospodarowania terenu. Powinny one polegać na 
całkowitym zakazie odprowadzania ścieków do gruntu i wód powierzchniowych. Ma to niezwykle istotne 
znaczenie w sytuacji lokalnie występującego niebezpieczeństwa migracji skażeń od czwartorzędu w głąb do 
trzeciorzędowego poziomu. 

8. JAKOŚĆ ŚRODOWISKA 

Na jakość środowiska, a także jego stan sanitarny składa się stan czystości wód powierzchniowych, wód 
podziemnych, powietrza atmosferycznego, gleb oraz hałas w środowisku. 

WODY 

Rok 2010 był pierwszym rokiem realizacji pełnego 6-letniego cyklu monitoringu wód (2010-2015), 
dostosowanym do Planów Gospodarowania Wodami (PGW) na Obszarze Dorzeczy. Program monitoringu na 
lata 2010-2012 (z perspektywą na lata 2013-2015) został tak zaprojektowany, aby mógł zapewnić integrację 
wymagań zawartych w: Ramowej Dyrektywie Wodnej 2006/60/UE (RDW), dyrektywie 91/676/EWG 
(azotanowej), dyrektywie 91/271/EWG (ściekowej), dyrektywie 78/659/EEC (rybnej), dyrektywie 2009/147/WE 
(ptasiej), dyrektywie 92/43/EWG (siedliskowej), dyrektywach użytkowych („pitna”, „kąpieliskowa”) oraz 
umowach międzynarodowych [11]. 

Na terenie gminy Łuków jedyną rzeką objętą stałym monitoringiem jakości wody jest rzeka Krzna Południowa. 
Badania z 2010 r. przeprowadzane w punkcie pomiarowym w Strzyżewie sklasyfikowały potencjał 
ekologiczny JCW Krzny Południowej od źródeł do Dopływu spod Lipniaków jako umiarkowany (III klasa). O 
stanie wód decydowały elementy fizykochemiczne, które sklasyfikowano ogólnie jako element o potencjale 
poniżej dobrego (PPD), na co miały wpływ: stan fizyczny (temperatura – PPD), warunki tlenowe (tlen 
rozpuszczony – PPD, ogólny węgiel organiczny – PPD), azot Kjeldahla – PPD. Elementy biologiczne – fitobentos 
– sklasyfikowane zostały jako II klasa jakości wód, czyli stan dobry. Pozostałe elementy fizykochemiczne 
określono na I klasę – zasolenie, zakwaszenie, azot azotanowy i azot ogólny oraz na II klasę – azot amonowy i 
fosfor ogólny [11]. 

W Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły [12] ocena stanu jednolitych części wód 
powierzchniowych została przyjęta w oparciu o rozporządzenie z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu 

klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych. Na podstawie tego rozporządzenia GIOŚ 
opracował ocenę stanu części wód, dla których w ramach PMŚ prowadzony był monitoring. Przedstawiona 
w ramach planów ocena stanu została zweryfikowana w oparciu o istniejące dokumenty opracowane na 
potrzeby prac planistycznych tj. Opracowanie analizy presji i wpływów zanieczyszczeń antropogenicznych w 

szczegółowym ujęciu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych dla potrzeb opracowania 

programów działań i planów gospodarowania wodami z maja 2007 roku. Ocena ta została 
uszczegółowiona o dodatkowe materiały przekazane przez GIOŚ (m.in. Ocena stanu wód w dorzeczach na 
podstawie wyników monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych w latach 2008 – 2010) oraz w 
oparciu o dane pochodzące z regionalnych zarządów gospodarki wodnej poparte konsultacjami z 
terenowo odpowiedzialnymi jednostkami WIOŚ [12]. Zgodnie z wynikami tej oceny stan JCWP rzecznych 
płynących w obszarze gminy Łuków sklasyfikowano jako zły.  

Ocena stanu (chemicznego i ilościowego) jednolitych części wód podziemnych przedstawiona PGW 

wykonana została w 2008 roku w oparciu o klasyfikację wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 
lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. Nr 143, poz. 896) i 
opublikowana w Raporcie o stanie chemicznym i ilościowym jednolitych części wód podziemnych dla 

obszarów dorzeczy zgodnie z wymaganiami RDW z listopada 2008 roku. Ocena stanu jednolitych części wód 
podziemnych w części oceny stanu chemicznego pochodzi z Raportu o stanie chemicznym i ilościowym 

jednolitych części wód podziemnych dla obszarów dorzeczy zgodnie z wymaganiami RDW z listopada 2008, 
natomiast w części oceny stanu ilościowego jednolitych części wód podziemnych z Opracowania analizy 

presji i wpływów zanieczyszczeń antropogenicznych w szczegółowym ujęciu jednolitych części wód 

powierzchniowych i podziemnych dla potrzeb opracowania programów działań i planów gospodarowania 

wodami z maja 2007 roku. Ostateczny stan jednolitych części wód podziemnych określa gorszy ze stanu 
ilościowego lub chemicznego określonej jednolitej części wód podziemnych. Zgodnie z wynikami tej oceny, 
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zarówno stan chemiczny, jak i ilościowy JCW podziemnych w obszarze gminy Łuków określony został jako 
dobry. 

POWIETRZE ATMOSFERYCZNE 

Na potrzeby ocen jakości powietrza woj. lubelskie od 2010 r. jest podzielone na dwie strefy, którymi są: 
Aglomeracja Lubelska i strefa lubelska (obszar województwa poza aglomeracją) dla kryterium ochrony 
zdrowia oraz strefa lubelska dla kryterium ochrony roślin. W 2010 r. w obu strefach województwa dotrzymane 
były standardy jakości powietrza dla następujących zanieczyszczeń: dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenki 
azotu, benzen, tlenek węgla, substancje zawarte w pyle zawieszonym PM10 (ołów, arsen, kadm, nikiel i 
benzo/a/piren). Istotny problem stanowi zanieczyszczenie powietrza pyłem PM10 w sezonie grzewczym, a 
także przekraczanie poziomu celu długoterminowego ozonu w okresie letnim. W szczególności problemem 
jest przekraczanie poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 określonego dla stężeń 24-godzinnych. W 2010 r. 
stwierdzono występowanie przekroczeń standardów pyłu PM10 na obszarze obu stref, tj. Aglomeracji 
Lubelskiej oraz strefy lubelskiej. Strefy te zostały zaliczone do klasy C z powodu przekraczania dobowej 
wartości dopuszczalnej przez więcej niż 35 dni. Obszarami przekroczeń w strefie lubelskiej jest, obok Białej 
Podlaskiej i Radzynia Podlaskiego, miasto Łuków. Stężenia pozostałych zanieczyszczeń, z wyjątkiem ozonu i 
pyłu PM2,5, spełniały obowiązujące standardy dla obszaru kraju i obszarów ochrony uzdrowiskowej. W 
strefach o klasie C niezbędne jest prowadzenie działań mających na celu obniżenie stężeń przynajmniej do 
poziomów dopuszczalnych [11]. 

W ostatnich latach stężenia średnie roczne dla pyłu PM10 były porównywalne z niewielką tendencją 
rosnącą. Na większości stanowisk były dotrzymywane. Powodem przekroczeń, głównie stężeń 24–
godzinnych, była emisja pyłu i jego prekursorów ze spalania paliw na cele grzewcze oraz z transportu. 
Potwierdza to duża zmienność stężeń SO2 i pyłu PM10 w ciągu roku, wzrastająca w okresie jesienno-zimowym, 
zwłaszcza na terenach zabudowy mieszkaniowej [11].  

Pomiary frakcji pyłu PM2,5 prowadzone były w Aglomeracji Lubelskiej, Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu. 
Na dwu stanowiskach, w tym Białej Podlaskiej, stężenie średnie roczne tego pyłu przekraczało poziom 
dopuszczalny. Z uwagi na brak przekroczeń poziomu dopuszczalnego powiększonego o margines tolerancji 
strefa lubelska została zaliczona do klasy B. Wymagane działania w tej strefie to zmniejszenie emisji pyłu 
PM2,5 do wartości umożliwiającej w 2015 r. osiągnięcie standardu [11]. 

Strefa lubelska, pod kątem zanieczyszczenia powietrza ozonem dla kryterium ochrony zdrowia, z uwagi na 
brak przekroczeń poziomu docelowego została zaliczone do klasy A. Ze względu na drugie kryterium jakim 
jest poziom celu długoterminowego, strefę zaliczono do klasy D2 jako niespełniającą wymogu, gdyż 
wystąpiły dni z przekroczeniem wartości 120 µg/m3. Kryterium celu długoterminowego dla ozonu do 
osiągnięcia w 2020 r. nie dopuszcza żadnego przekroczenia wartości 120 µg/m3 w roku kalendarzowym [11]. 

W ocenie jakości powietrza za 2010 r. w odniesieniu do kryteriów ochrony roślin strefę lubelską podlegającą 
ocenie i klasyfikacji dla dwutlenku siarki, tlenków azotu i ozonu zaliczono do klasy A. Oznacza to, że na 
terenie strefy nie stwierdzono przekroczeń poziomu dopuszczalnego bądź docelowego ww. substancji [11]. 

Z uwagi na brak na terenie gminy dużych zakładów przemysłowych głównym źródłem zanieczyszczeń 
powietrza są paleniska domowe oraz małe kotłownie bazujące na węglu kamiennym. Należy jednak 
zaznaczyć, że o stanie zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy w dużej mierze mogą decydować 
emitory zanieczyszczeń zlokalizowane na terenie miasta Łuków, a przede wszystkim Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej Sp. z o. o., a także Zakłady Mięsne „Łmeat – Łuków” i Spółdzielnia Mleczarska w Łukowie.  

Obiektem mogącym znacząco wpływać na stan sanitarny środowiska dla miejscowości Świdry jest 
składowisko odpadów komunalnych zlokalizowane w południowej części miasta Łuków. 

GLEBY 

W gminie Łuków, jak w całym woj. lubelskim, na zanieczyszczenie gleb, obok nadmiernego stosowania 
nawozów sztucznych i środków ochrony roślin, duży wpływ ma niewłaściwie rozwinięta gospodarka wodno-
ściekowa oraz powstawanie nielegalnych wysypisk śmieci w lasach i wyrobiskach pokopalnianych. Gleby w 
pasach drogowych tranzytowych dróg krajowych Nr 63 i 76 znajdują się pod wpływem zanieczyszczeń 
komunikacyjnych (metali ciężkich, chlorków i fenoli). Największe zakwaszenie gleb występuje na południe od 
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miasta Łuków w rejonie miejscowości Gołąbki. Nadmierne zakwaszenie gleb jest czynnikiem zmniejszającym 
efektywność stosowania większości zabiegów agrotechnicznych, a zwłaszcza nawożenia mineralnego oraz 
przyczynia się do ograniczenia plonów. Oprócz tego obserwuje się wtórne skutki zakwaszenia gleby, do 
których należy zmniejszenie trwałości wiązań pakietów minerałów, rozpad makrokrystalicznej struktury 
wtórnych minerałów ilastych, zmniejszenie zdolności sorpcyjnej, a przede wszystkim pojawienie się dużych 
ilości glinu i manganu toksycznego dla roślin [13]. 

HAŁAS 

Z roku na rok coraz większa emisja hałasu komunikacyjnego do środowiska jest przyczyną pogarszania się 
komfortu życia. Wciąż rośnie liczba pojazdów na drogach województwa lubelskiego, od 2000 r. prawie o 
60%. Hałas kolejowy oraz hałas przemysłowy nie stanowiły dużej uciążliwości [11]. 

Badania klimatu akustycznego w 2010 r. pozwoliły na zidentyfikowanie dwunastu terenów zagrożonych 
hałasem drogowym na których zostały przekroczone dopuszczalne poziomy dźwięku wyrażone wskaźnikami 
LN i LDWN. W mieście Łuków hałas drogowy mierzony był w trzech punktach, tj. na ul. Radzyńskiej, ul. 
Warszawskiej i ul. Wyszyńskiego. We wszystkich punktach wartości długookresowego hałasu drogowego 
zostały przekroczone, dla LDWN wartości wahały się w przedziale 63,5 – 74,4 dB, zaś dla LN – w przedziale 56,6 – 
66,7 dB. W 2010 r. prowadzono również pomiary krótkookresowe hałasu drogowego i kolejowego wyrażone 
wskaźnikami LAeqD i LAeqN, które w obszarze miasta Łuków osiągały wartości odpowiednio 63 – 71 dB oraz 
56 – 67 dB [11]. 

PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE 

Promieniowanie elektromagnetyczne powstaje w wyniku działania zespołów sieci i urządzeń elektrycznych w 
pracy, w domu, stacji nadawczych, urządzeń energetycznych, telekomunikacyjnych, radiolokacyjnych i 
radionawigacyjnych. Najpowszechniejszymi sztucznymi źródłami pól elektromagnetycznych występującymi 
w środowisku są: 

• linie i stacje elektroenergetyczne – źródła pól elektrycznych i magnetycznych o częstotliwości 50 Hz; 
• instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne – urządzenia wytwarzające pola 

elektromagnetyczne o częstotliwości od ok. 0,1 MHz do ok. 100 GHz. 

Punkt pomiarowy PEM zlokalizowany był w mieście Łuków, gdzie średnia arytmetyczna zmierzonych wartości 
skutecznych natężeń pól elektrycznych promieniowania elektromagnetycznego dla zakresu częstotliwości co 
najmniej od 3 MHz do 3 000 MHz uzyskanych dla punktu pomiarowego wyniosła 0,187 V/m i była 
zdecydowanie niższa od wartości dopuszczalnej wynoszącej 7 V/m [11]. 

9. ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW 

Analizując stan zagospodarowania gminy Łuków można dostrzec szereg cech wskazujących na jej rozwój i 
użytkowanie zgodne z uwarunkowaniami przyrodniczymi. Ogólna powierzchnia ewidencyjna gminy Łuków 
wynosi 30 832 ha. W strukturze użytkowania gruntów wyodrębnia się następujący stan zagospodarowania 
gruntów: 

• użytki rolne – zajmują powierzchnię ok. 61% powierzchni ogólnej gminy; obejmują one grunty orne, 
sady, łąki trwałe i pastwiska, grunty rolne zabudowane zabudową zagrodową (700 ha), grunty pod 
rowami melioracyjnymi, 

• lasy – obejmują ok. 34% powierzchni gminy i stanowią głównie własność Skarbu Państwa – 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (80%), grunty leśne będące przedmiotem 
własności osób fizycznych zajmują zaledwie niecałe 2 000 ha; grunty zadrzewione i zakrzewione 
zajmują ok. 0,3% powierzchni ogólnej gminy, 

• grunty zabudowane i zurbanizowane – zajmują 2,4% powierzchni gruntów gminy i obejmują tereny 
zabudowy mieszkaniowej (jednorodzinnej), tereny przemysłowe, zurbanizowane tereny 
niezabudowane, tereny rekreacyjno–wypoczynkowe, inne tereny zabudowane, w tym zabudowy 
usługowej, tereny komunikacyjne oraz użytki kopalne, 

• wody – zajmują ok. 0,1%, z czego głównie są to wody płynące – rzeki i cieki wodne – Bystrzyca Duża, 
Krzna Południowa, Krzna Północna, Stanówka, Samica.  
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Rolniczy charakter gminy determinuje wykorzystanie najbardziej urodzajnych gleb – klasy III i IV do tego 
rodzaju użytkowania. Rozwój gminy wiejskiej Łuków jest w dużym stopniu zdeterminowany przez miasto Łuków 
– szybko rozwijający się ośrodek miejski, wokół którego położona jest gmina. Bezpośrednie sąsiedztwo silnego 
miasta powiatowego wywiera znaczący wpływ na układ osadniczy w gminie oraz podnosi atrakcyjność 
inwestycyjną i turystyczną gminy. 

Istotne znaczenie w fizjonomii krajobrazu gminy odgrywa zabudowa, która skupia się w 36 sołectwach. 
Rozmieszczenie przestrzenne sieci osadniczej na terenie gminy, w kontekście zasobów przyrodniczych, można 
uznać za harmonijny. Układ przestrzenny zabudowy wykazuje stosunkową zwartość, co pozwala ograniczyć 
inwazyjne zagospodarowanie terenów na cele techniczne i ogranicza rozczłonkowania funkcji rolniczych 
i przyrodniczych. Zwartość osadnictwa ułatwia obsługę komunikacyjną i uzbrojenie techniczne terenów ale 
przede wszystkim ogranicza zasięg wpływu urbanizacji na środowisko. 

Zjawisko presji zabudowy na tereny cenne przyrodniczo jest znikome, a zasady zagospodarowania terenów 
na obszarach prawnie chronionych – zachowane. Problemem pozostaje zawężanie korytarzy ekologicznych, 
zwłaszcza korytarza rangi krajowej – doliny rzeki Krzny Północnej i Południowej, poprzez zbliżanie się 
zabudowy do dolin rzek. Zjawisko to dotyczy głównie miejscowości Wólka Świątkowa i Suleje. Zawężanie 
dolin rzecznych powoduje ograniczanie przestrzeni przyrodniczej i tym samym swobodnej migracji zwierząt. 
Wiąże się to też z przekształcaniem naturalnych starorzeczy wraz z roślinnością łęgową, regulacją brzegów i 
osuszaniem dolin. Zwłaszcza silnie przekształcony pozostaje odcinek Krzny Południowej przy granicy z 
miastem. 

Korzystne natomiast pozostaje przestrzenne położenie miejscowości w odniesieniu do struktury 
hydrograficznej gminy. Grzbietowe położenie wsi zapewnia im bezpieczeństwo powodziowe i dobre warunki 
sanitarno – klimatyczne. 

10. POTENCJALNE ZMIANY ISTNIEJĄCEGO STANU ŚRODOWISKA W PRZYPADKU BRAKU 
REALIZACJI  PROJEKTOWANEGO  

SKALA LOKALNA  

W przypadku niezrealizowania projektowanych zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Łuków, odnoszących się do farm elektrowni wiatrowych, farm solarnych i biogazowni 
stan środowiska przyrodniczego gminy pozostanie niezmieniony. Pola uprawne, na których wskazuje się 
obszary potencjalnej lokalizacji elektrowni wiatrowych pozostaną nadal w całości obszarami rolnymi 
wykorzystywanymi pod uprawy. Zakłada się także, że w wyniku funkcjonowania obecnych terenów 
pozostałe elementy środowiska tj.: szata roślinna, fauna, zasoby naturalne, gleby i powierzchnia ziemi oraz 
wody powierzchniowe i podziemne nie ulegną żadnym zmianom. 

SKALA GLOBALNA 

Niezrealizowanie projektowanej funkcji i rezygnacja z wykorzystania do jej produkcji odnawialnych źródeł 
energii pochodzącej z wiatru, słońca i biomasy, w skali globalnej, na przestrzeni wielolecia spowoduje wzrost 
zanieczyszczenia powietrza gazami i pyłami. To z kolei przyczyniać się może do zmian klimatycznych w skali 
lokalnej a w następstwie globalnej. Realizowanie inwestycji polegających na budowie urządzeń 
produkujących energię ze źródeł odnawialnych jest ponadto działaniem umożliwiającym ograniczenie, 
bądź całkowite zaprzestanie wydobywania surowców nieodnawialnych  paliw kopalnianych (węgiel, ropa 
naftowa, gaz ziemny), które potrzebowały wielu milionów lat na powstanie z materii organicznej. 

IV. PROBLEMY ŚRODOWISKOWE I CELE OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNE Z PUNKTU 
WIDZENIA PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU 

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska przez ochronę środowiska rozumie się „podjęcie lub 

zaniechanie działań, umożliwiające zachowanie lub przywracanie równowagi przyrodniczej”. Ochrona ta 
polega w szczególności na: 

• racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu zasobami środowiska zgodnie z zasadą 
zrównoważonego rozwoju, czyli takiego rozwoju społeczno-gospodarczego, w którym następuje 
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proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem 
równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu 
zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności 
lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń; 

• przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom, tj. przeciwdziałaniu emisjom, które mogą być szkodliwe dla 
zdrowia ludzi lub stanu środowiska, mogą powodować szkody w dobrach materialnych, mogą 
pogarszać walory estetyczne środowiska lub mogą kolidować z innymi, uzasadnionymi sposobami 
korzystania ze środowiska; 

• przywracaniu elementów przyrodniczych do stanu właściwego. 

1. PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCE 
OBSZARÓW CHRONIONYCH 

W niniejszej Prognozie identyfikuje się problemy i obszary problemowe w kontekście projektowanych zmian w 
odniesieniu do przepisów ochrony środowiska, w tym przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody, w szczególności do obszarów Natura 2000 i innych obszarów chronionych lub projektowanych do 
objęcia ochroną prawną oraz systemu przyrodniczego gminy i innych obszarów objętych ochrona 
planistyczną. 

Dotychczasowe zagospodarowanie przestrzenne oraz działania inwestycyjne na terenie gminy nie 
wytworzyły znaczących kolizji przestrzennych mających wpływ na funkcjonowanie środowiska. Niemniej 
jednak, wśród zidentyfikowanych kolizji i problemów środowiskowych można wymienić: 

• presję urbanizacyjną na tereny okalające miasto Łuków tj. zabudowę lokalizowaną na przebiegu 
korytarzy ekologicznych wzdłuż dolin rzek: Krzny Północnej i Krzny Południowej; w szczególności 
dotyczy to okolic wsi: Suleje, Świdry, Czerśl, Ławki, Gołaszyn, Strzyżew, Aleksandrów, Gołąbki i Wólka 
Świątkowa; 

• istniejące osadnictwo jak i jego rozwój wiąże się także z emisją zanieczyszczeń powietrza z 
indywidualnych źródeł grzewczych, trwałym przekształcaniem i uszczuplaniem terenów dolin 
rzecznych ograniczającym drożność i ciągłość systemu przyrodniczego gminy; 

• przebieg tras komunikacyjnych drogowych i kolejowych przecinający obszary cenne przyrodniczo 
podlegające ochronie prawnej oraz planistycznej, w tym także korytarze ekologiczne; znaczenie 
tychże kolizji rośnie z uwagi na wzrastające natężenie ruchu komunikacyjnego, zwłaszcza na 
głównych ciągach komunikacyjnych (tj. drogi krajowe i wojewódzkie). Szczególnie dotyczy to okolic 
wsi: Gołaszyn, Suchocin, Gołąbki, Jeziory, Świdry, Ryżki, Sięciaszka Pierwsza; 

• występowanie w granicach OSO „Lasy Łukowskie” zwartej zabudowy wiejskiej, zabudowy 
przemysłowej (fabryka silikatów), terenów wojskowych (poligon lotniczy Jagodne), odkrywkowej 
kopalni piasku, sztucznego zbiornika wodnego „Zimna Woda” (w granicach miasta Łuków) [13]; 
zagrożeniem dla OSO „Lasy Łukowskie” jest obniżenie poziomu wód gruntowych, zanieczyszczenie 
wód, zaniechanie gospodarki rolnej w siedliskach otwartych, a także programowe zalesienia [1]; 

• brak sieci kanalizacyjnej na znacznych obszarach gminy; 
• melioracje, które na terenie gminy spowodowały okresowe przesuszanie gruntów, największe 

negatywne skutki melioracji dotyczą obszarów w sąsiedztwie rezerwatu „Jata”; 
• niedostateczna jakość oczyszczania miejskiej oczyszczalni ścieków w Łukowie; 
• niekontrolowane zrzuty ścieków na terenie miasta Łukowa; 
• nadmierne chemiczne nawożenie gleb i stosowanie chemicznych środków ochrony roślin w 

rolnictwie. 

W procesie planistycznym, dotyczącym możliwości realizacji w obszarze gminy inwestycji z zakresu energetyki 
odnawialnej, tj.: farm elektrowni wiatrowych, farm solarnych i małych biogazowni rolniczych, 
przeanalizowano szereg zagadnień, które mogłyby stanowić kwestie problematyczne z punktu widzenia 
realizacji projektowanych zmian Studium. Biorąc pod uwagę uwarunkowania środowiskowe, aktualny stan 
zagospodarowania oraz przewidywane kierunki rozwoju i charakter projektowanych funkcji skoncentrowano 
się na następujących tematach, mogących stać się potencjalnym źródłem problemów w zakresie ochrony 
środowiska, tj.: 

• istnienie w granicach gminy obszarów objętych ochroną prawną na podstawie przepisów ustawy o 

ochronie przyrody, 
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• istnienie w granicach gminy terenów leśnych objętych ochroną na podstawie ustawy o ochronie 

gruntów rolnych i leśnych oraz ustawy o lasach, 
• zasoby wodne objęte ochroną na podstawie ustawy Prawo wodne, 
• udokumentowane złoża kopalin i ich ochronę na podstawie ustawy Prawo geologiczne i górnicze, 
• istnienie w granicach gminy obiektów i obszarów objętych ochroną prawną na podstawie przepisów 

ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 
• występowanie w obszarze gminy i w jej najbliższym sąsiedztwie terenów żerowiskowych, lęgowych i 

gniazdowania ptaków i nietoperzy, 
• uwarunkowania krajobrazowe, 
• sieć osadnicza gminy i jej najbliższego sąsiedztwa. 

Projektowana zmiana Studium wprowadzając możliwość realizacji w obszarze gminy Łuków elektrowni 
wiatrowych, małych biogazowni rolniczych oraz farm solarnych, wyklucza z lokalizacji tych inwestycji: 

• obszary objęte ochroną prawną na mocy ustawy o ochronie przyrody, tj. rezerwaty przyrody (Topór, 
Jata, Kra Jurajska, Las Wagramski i Okniny), obszary chronionego krajobrazu (Radzyński i Łukowski 
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), 

• lasy i większe zadrzewienia oraz tereny przeznaczone pod zalesienie, 
• system przyrodniczy gminy, który obok lasów współtworzą także korytarze ekologiczne rangi 

regionalnej (doliny rzek Krzny Południowej, Krzny Północnej i Bystrzycy Północnej), lokalne korytarze 
ekologiczne (doliny rzek i cieków wodnych, obszary torfowiskowe, tereny podmokłe), 

• obszary udokumentowanych złóż surowców mineralnych. 

Możliwość realizacji inwestycji z zakresu poszczególnych rodzajów energetyki odnawialnej może powodować 
wystąpienie potencjalnych problemów środowiskowych, do których można zaliczyć: 

w zakresie inwestycji obejmujących realizację elektrowni i farm wiatrowych 

• wpływ na obszary podlegające ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
ochronie przyrody, 

• wpływ projektowanych funkcji na ptaki i nietoperze danego obszaru i najbliższej okolicy, tj.: 
możliwość zmniejszenia obszarów żerowiskowych, ograniczenie funkcji migracyjnej dobowej i 
sezonowej; 

• wpływ projektowanych funkcji na krajobraz; 
• wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo ludzi, w tym: oddziaływanie na środowisko akustyczne, 

oddziaływanie pola elektromagnetycznego; 

w zakresie farm solarnych 

• wpływ na obszary podlegające ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
ochronie przyrody; 

• wpływ projektowanej funkcji na krajobraz; 

w zakresie małych biogazowi rolniczych 

• wpływ na obszary podlegające ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
ochronie przyrody; 

• wpływ projektowanej funkcji na krajobraz; 
• wpływ na jakość zasobów wód podziemnych i powierzchniowych; 
• wpływ na jakość gleb; 
• wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo ludzi, w tym: emisja zanieczyszczeń do atmosfery, emisja hałasu, 

zagospodarowanie i utylizacja odpadów pofermentacyjnych. 

2. CELE OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA REALIZACJI 
PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU 

Najważniejszym dokumentem krajowym określających cele ochrony środowiska jest Polityka Ekologiczna 

Państwa na lata 2009–2012 z perspektywą do roku 2016 (PEP), zgodnie z którą działania w obszarze ochrony 
środowiska w Polsce wpisują się w priorytety w skali Unii Europejskiej i cele 6. Wspólnotowego programu 

działań w zakresie środowiska naturalnego. Głownymi celami współczesnej polityki ekologicznej w UE są: 
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• ochrona, zachowanie i podtrzymanie jakości środowiska, 
• ochrona zdrowia ludzi, 
• ostrożne i racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych, 
• podejmowanie działań zmierzających do rozwiązania regionalnych i światowych problemów 

związanych ze środowiskiem, 
• przystosowanie do zmian klimatu, 
• ochrona różnorodności biologicznej. 

W zakresie popraway jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego PEP jako cel średniookresowy do 
2016 r. uznaje dążenie do spełnienia przez RP zobowiązań wynikających z Traktatu Akcesyjnego oraz z 
dwóch dyrektyw unijnych, tj.: Dyrektywy 2001/80/WE z 23 października 2001 r. w sprawie ograniczenia emisji 

niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych źródeł spalania paliw (Dyrektywa LCP) i Dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego 

powietrza dla Europy (Dyrektywa CAFE).  

W PEP uznano, że duże znaczenie dla stanu zdrowia społeczeństwa, a także dla stanu środowiska 
przyrodniczego, ma ochrona powietrza przed zanieczyszczeniem. Mimo postępu w ograniczeniu emisji 
pyłów i gazów do atmosfery, w skali Unii Europejskiej emisja ta stale jeszcze jest znaczna. Związane jest to 
przede wszystkim z faktem, że spalanie węgla jest źródłem 95% energii elektrycznej i 80% energii cieplnej. 
Polska, na mocy zapisów Traktatu Akcesyjnego i Dyrektywy 2001/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 

dnia 23 października 2001 r. w sprawie krajowych poziomów emisji dla niektórych rodzajów zanieczyszczenia 

powietrza (Dyrektywie pułapowej), zobowiązała się do znacznej redukcji emisji SO2, NOx, NH3 i lotnych 
związków organicznych, a także do znacznej redukcji emisji SO2 i NOx z kotłów o mocy powyżej 50 MW. W 
2008 r. weszła w życie Dyrektywa CAFE, która narzuca niezwykle ostre stężenia dopuszczalne dla drobnych 
pyłów, o granulacji poniżej 2,5 µm i wymusza znaczące ograniczenie narażenia ludności na ich 
oddziaływanie. 

Szczególnie trudne zadania związane z ochroną atmosfery, a właściwie z przeciwdziałaniem zmianom 
klimatu, wynikają dla z przyjętej przez Radę Europejską w 2007 r. decyzji o redukcji emisji dwutlenku węgla z 
terenu UE o 20% do roku 2020. Poza tym Rada Europejska przyjęła, że w 2020 r. udział odnawialnych źródeł w 
produkcji energii wyniesie co najmniej 20% i o tyle samo wzrośnie efektywność energetyczna. W świetle 
powyższego w Polsce, z uwagi na bilans energii pierwotnej oparty na węglu, ochrona atmosfery to zarazem 
ochrona jej zasobów przed zanieczyszczeniem i zmianami klimatu. W ślad za tą decyzją Komisja Europejska 
zaproponowała pakiet czterech dyrektyw, których celem jest spełnianie decyzji Rady. W związku z tym, z 
punktu widzenia ochrony atmosfery, jest konieczne znaczne przyspieszenie w wykorzystaniu odnawialnych 
źródeł energii, z uwzględnieniem potencjału kraju w tym zakresie [14]. 

Naczelnym celem w zakresie ochrony zasobów wodnych, określonym w PEP, jest utrzymanie lub osiągnięcie 
dobrego stanu wszystkich wód, w tym również zachowanie i przywracanie ciągłości ekologicznej cieków. Cel 
ten jest realizowany m. in. przez opracowanie dla każdego wydzielonego w Polsce obszaru dorzecza planu 
gospodarowania wodami. 

W Planie gospodarowania wodami w obszarze dorzecza Wisły, w obszarze którego położona jest gmina 
Łuków, określono cele środowiskowe dla wód powierzchniowych oraz obszarów chronionych ustalonych na 
mocy art. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW), a także dla wód podziemnych ustalonych na mocy art. 4 
RDW. 

Cele środowiskowe dla części wód zostały oparte głównie na wartościach granicznych poszczególnych 
wskaźników fizyko-chemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych określających stan ekologiczny wód 
powierzchniowych oraz wskaźników chemicznych świadczących o stanie chemicznym wody, 
odpowiadających warunkom osiągnięcia przez te wody dobrego stanu, z uwzględnieniem kategorii wód, 
wg rozporządzenia w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych. Przy 
ustalaniu celów środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych brano pod uwagę aktualny 
stan JCWP w związku z wymaganym zgodnie z RDW warunkiem niepogarszania ich stanu. Dla jednolitych 
części wód, będących obecnie w bardzo dobrym stanie/potencjale ekologicznym, celem środowiskowym 
będzie utrzymanie tego stanu/potencjału. Ponadto, ustalając cele uwzględniano także różnicę pomiędzy 
naturalnymi, a silnie zmienionymi oraz sztucznymi częściami wód. Dla naturalnych części wód celem będzie 
osiągnięcie co najmniej dobrego stanu ekologicznego, dla silnie zmienionych i sztucznych części wód – co 
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najmniej dobrego potencjału ekologicznego. Ponadto, w obydwu przypadkach, w celu osiągnięcia 
dobrego stanu/potencjału konieczne będzie dodatkowo utrzymanie co najmniej dobrego stanu 
chemicznego [12]. 

Zgodnie z definicją umieszczoną w RDW dobry stan wód podziemnych oznacza stan osiągnięty przez część 
wód podziemnych, jeżeli zarówno jej stan ilościowy, jak i chemiczny jest określony, jako co najmniej „dobry”. 
RDW w art. 4 przewiduje dla wód podziemnych następujące główne cele środowiskowe [12]: 

• zapobieganie dopływowi lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych, 
• zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych (z zastrzeżeniami 

wymienionymi w RDW), 
• zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych, 
• wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się rosnącego trendu 

stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego w skutek działalności człowieka. 

Dla spełnienia wymogu niepogarszania stanu części wód, dla części wód będących w co najmniej dobrym 
stanie chemicznym i ilościowym, celem środowiskowym będzie utrzymanie tego stanu. 

W Programie ochrony środowiska województwa lubelskiego na lata 2008 – 2011 z perspektywą do roku 2015 

(2008) za cel średniookresowy w zakresie energii odnawilanej uznano „wzrost wykorzystania odanwialnych 
źródeł energii na terenie województwa lubelskiego”, który w założeniach programowych ma się przyczynić 
do osiągnięcia korzyści: ekologicznych (zmniejszenie emisji gazów i pyłów do atmosfery, zwłaszcza dwutlenku 
węgla co prowadzi do zmniejszenia efektu cieplarnianego, ograniczenie zużycia paliw kopalnych), 
gospodarczych (zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Polski, dywersyfikacja źródeł produkcji 
energii), społecznych (poprawa wizerunku regionu wdrażającego technologie przyjazne środowisku, 
możliwość rozwoju lokalnego rynku pracy). W Programie uwzględniono dodatkowe wymagania związane z 
koniecznością wdrożenia dyrektywy 2008/50/we z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza dla 

Europy (tzw. dyrektywy CAFE), która m. in. wprowadza kontrolę stopnia narażenia człowieka na działanie 
pyłu PM 2,5 zawartego w powietrzu, a pochodzącego m. in. z ze źródeł bytowo-komunalnych oraz różnego 
rodzaju zakładów przemysłowych. 

V. SPÓJNOŚĆ PROJEKTU ZMIANY STUDIUM Z POLITYKĄ OCHRONY ŚRODOWISKA NA 
SZCZEBLU MIĘDZYNARODOWYM I KRAJOWYM 

1. SPÓJNOŚĆ Z POLITYKĄ  OCHRONY ŚRODOWISKA NA SZCZEBLU 
MIĘDZYNARODOWYM I UNII EUROPEJSKIEJ 

Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu 

Celem nadrzędnym Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu jest 
doprowadzenie do ustabilizowania koncentracji gazów cieplarnianych w atmosferze na poziomie, który 
zapobiegałby niebezpiecznej antropogenicznej ingerencji w system klimatyczny. Natomiast celem 
Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu jest 
zobowiązanie do redukcji antropogenicznej emisji gazów cieplarnianych wymienionych w Załączniku A do 
Protokołu wyrażonej w równoważniku dwutlenku węgla w okresie rozliczeniowym (2008 - 2012) dla wszystkich 
Stron Konwencji. Cele te w projekcie zmiany Studium realizowane są poprzez: 

• określenie obszarów oraz kierunków i zasad rozwoju w obszarze gminy inwestycji z zakresu energetyki 
odnawialnej, tj.: farm i elektrowni wiatrowych, farm solarnych i biogazowi, 

• promocja wykorzystywania energii słonecznej do celów bytowych. 

Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt (Konwencja Bońska) 

Celem Konwencji Bońskiej jest ochrona gatunków wędrownych zwierząt lub jej geograficznie 
wyodrębnionych części, gdy znaczna liczba osobników tego gatunku podejmuje w sposób cykliczny 
wędrówkę i przekracza jedną lub kilka granic państwowych) na całym obszarze ich występowania. 
Największym zagrożeniem dla zwierząt wędrujących jest utrata siedlisk niezbędnych do tego, aby mogły 
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one przeżyć na różnych etapach ich wędrówki i bezpośrednia ich eksterminacja. W kontekście usytuowania 
terenu objętego projektowaną zmianą Studium istotne są ustalenia Konwencji dotyczące:  

• ochrony, o ile to jest możliwe i właściwe, odtworzenie tych siedlisk gatunku, które są ważne dla 
zapobieżenia groźby jego zagłady,  

• zapobiegania, usuwania, kompensowania lub minimalizowania, w zależności od potrzeb, 
niekorzystnego oddziaływania lub przeszkód poważnie utrudniających bądź uniemożliwiających 
wędrówkę gatunków.  

W ramach Konwencji Bońskiej zawarte zostało Porozumienie o ochronie nietoperzy w Europie EUROBATS, 
ratyfikowane także przez Polskę, w celu ochrony nietoperzy, które są ważnym elementem ochrony 
różnorodności biologicznej biosfery reprezentując niemalże 1/4 liczby żyjących obecnie ssaków. Należą one 
do zagrożonych wymarciem na skutek degradacji ich naturalnych siedlisk, niepokojenia w okresie 
hibernacji, stosowania pestycydów w rolnictwie, a także na skutek świadomego zabijania [15]. 

W nawiązaniu do celów i ustaleń Konwencji oraz Porozumienia można stwierdzić, że projektowana zmiana 
Studium nie stwarza zagrożeń dla wypełnienia jej postanowień, gdyż zachowana jest drożność korytarzy 
ekologicznych przebiegających przez obszar gminy, a główne korytarze przelotów ptaków wodno-błotnych 
omijają teren gminy Łuków (pkt. III.6). Zmiana Studium nie ingeruje również w obszary mogące stanowić 
naturalne siedliska nietoperzy, a w obszarze gminy nie występują przestrzenne formy ochrony przyrody 
ustanowione ze względu na ochronę nietoperzy lub ich siedlisk. 

Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk (Konwencja Berneńska)  

Celem Konwencji jest zachowanie europejskich gatunków dzikich zwierząt i roślin oraz ich naturalnych 
siedlisk, zwłaszcza gatunków endemicznych, zagrożonych i ginących, których ochrona wymaga 
współdziałania kilku państw [15], co w projekcie zmiany Studium realizowane jest m. in. poprzez: 

• utrzymanie istniejącej ochrony prawnej obszarów i obiektów o wysokich wartościach przyrodniczych i 
nie wprowadzanie nowych funkcji w obszarach objętych ochroną na podstawie przepisów ustawy z 

dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 
• zachowanie drożności systemu przyrodniczego gminy, 
• zachowanie w dolinach rzek lasów łęgowych, olsów i innych naturalnych formacji przyrodniczych 

jako ostoi rzadkich gatunków roślin i zwierząt oraz regulatorów wilgotności siedlisk i mikroklimatu, 
• zachowanie w stanie nienaruszonym śródleśnych nieużytków, tj. bagien, torfowisk, leśnych łąk wraz z 

ich florą i fauną, w celu ochrony różnorodności przyrodniczej i dalsze traktowanie ich jako użytki 
ekologiczne. 

Cele Konwencji nie będą, w wyniku zmiany Studium, zagrożone, ponieważ projektowany dokument nie 
przewiduje żadnych zmian w granicach obszarów objętych ochroną prawną, a realizacja inwestycji z 
zakresu energetyki odnawialnej (niezależnie od rodzaju źródła energii) uzależniona jest od wykonanych 
raportów oddziaływania na środowisko oraz od przeprowadzonych, zgodnie z procedurami, procesów 
uzyskiwania decyzji środowiskowych. 

Europejska Konwencja o ochronie dziedzictwa archeologicznego  

Celem Konwencji jest ochrona dziedzictwa archeologicznego, obejmującego struktury, konstrukcje, zespoły 
budowlane, eksploatowane tereny, przedmioty, zabytki innego rodzaju, jak też ich otoczenie znajdujące się 
na ziemi lub pod wodą, jako źródła zbiorowej pamięci europejskiej i jako instrumentu dla badań 
historycznych i naukowych, co respektowane jest w dokumencie Studium poprzez oznaczenie stanowisk 
archeologicznych i ich ochronę zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

Europejska Konwencja Krajobrazowa  

Głównym celem Konwencji jest współdziałanie państw na rzecz propagowania ochrony, zarządzania i 
planowania krajobrazu, rozumianego jako „obszar, postrzegany przez mieszkańców , którego charakter jest 
wynikiem działań i interakcji czynników naturalnych i (lub) ludzkich”. Odnosi się do obszarów naturalnych, 
wiejskich, miejskich i podmiejskich, obejmuje lądy wody śródlądowe i obszary morskie. Jak zapisano w 
preambule, krajobraz i różnorodność krajobrazów europejskich stanowią podstawowy składnik naturalnego i 
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kulturalnego dziedzictwa Europy oraz ważny element jakości życia ludzi „we wszystkich miejscach” [15]. Cele 
Konwencji w projektowanym dokumencie są wypełniane m. in. poprzez: 

• wykluczenie z zainwestowania związanego z energetyką odnawialną terenów w granicach 
obszarów chronionego krajobrazu, dolin rzecznych, korytarzy ekologicznych i systemu 
przyrodniczego gminy, 

• wskazanie zasad powodujących ograniczenie negatywnego wpływu elektrowni wiatrowych i 
biogazowni na otaczający ją krajobraz oraz negatywne podejście ze strony społeczeństwa. 

Konwencja o różnorodności biologicznej  

Celami Konwencji jest ochrona różnorodności biologicznej, zrównoważone użytkowanie jej elementów oraz 
uczciwy i sprawiedliwy podział korzyści wynikających z wykorzystywania zasobów genetycznych, co w 
projekcie dokumentu realizowane jest m. in. przez następujące zapisy: 

• zachowanie drożności korytarzy ekologicznych i eliminowanie barier utrudniających migrację fauny i 
flory, 

• zachowanie leśnego użytkowania obszarów leśnych oraz ochrona zasobów leśnych, 
• zachowanie możliwie maksymalnej powierzchni biologicznie czynnej przy realizacji inwestycji z 

energetyki odnawialnej i kontynuacja dotychczasowego sposobu użytkowania terenów niezajętych 
pod inwestycje. 

Ponadto zasady zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej, określone w Konwencji, znalazły 
swe odbicie zarówno w Konstytucji RP, jak i w Polityce Ekologicznej Państwa, politykach i strategiach 
sektorowych oraz w licznych ustawach, jak choćby: ustawa o ochronie przyrody, ustawa o lasach, ustawa o 

ochronie gruntów rolnych i leśnych, ustawa Prawo wodne, ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. W związku z powyższym, a także w świetle faktu, że ustalenia projektu zmiany Studium 
powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami, można stwierdzić, że projektowana zmiana nie stanowi 
przeszkody w wypełnianiu celów i postanowień Konwencji. 

6. Program Działań na rzecz środowiska 

Zadania polityki ekologicznej Unii Europejskiej w pierwszych latach XXI w. wyznacza 6. Program Działań na 

rzecz środowiska (6. PD), przyjęty w 2001 r. Koncentruje sie on na czterech obszarach priorytetowych: 

• zmiany klimatyczne – celem działań jest zmniejszenie efektu cieplarnianego do poziomu, który nie 
będzie powodował nienaturalnych odchyleń w klimacie Ziemi; dąży się do wdrożenia wymagań 
Protokołu z Kioto, a zatem do doprowadzenia, w latach 2008-2012 do corocznej redukcji emisji 
sześciu gazów cieplarnianych o 8 % w stosunku do roku bazowego (poziom emisji z 1990 r.); w 
dłuższej perspektywie, do 2020 r., konieczna jest dalsza redukcja emisji o 20-40 %; 

• ochrona przyrody i bioróżnorodności – działania mają na celu ochronę i odtwarzanie struktury i 
funkcjonowania naturalnych ekosystemów i powstrzymanie utraty bioróżnorodności zarówno na 
terenie UE, jak i na całej Ziemi; 

• środowisko naturalne i zdrowie – podstawowym celem jest osiągnięcie takiej jakości środowiska, aby 
poziomy zanieczyszczenia (w tym promieniowanie i hałas) nie wywierały zagrożenia dla zdrowia 
ludzi; 

• zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych i gospodarka odpadami – działania mają na 
celu zapewnienie, że konsumpcja odnawialnych i nieodnawialnych zasobów naturalnych nie 
przekroczy określonych limitów (pojemności środowiska). 

Wyniki analizy ustaleń projektu zmiany Studium oraz przytoczone powyżej argumenty na spójność 
projektowanego dokumentu z celami ochrony środowiska na szczeblu międzynarodowym pozwalają 
stwierdzić, że kierunki polityki przestrzennej i zasady zagospodarowania przestrzennego zapisane w 
projekcie zmiany Studium wpisują się i są spójne z celami i zadaniami określonymi w 6. PD.  

2. SPÓJNOŚĆ Z POLITYKĄ  OCHRONY ŚRODOWISKA NA POZIOMIE KRAJOWYM 

Na szczeblu krajowym politykę ochrony środowiska określa Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2009–2012 z 

perspektywą do roku 2016. Wyznaczone w niej cele średniookresowe obejmują: 
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• zachowanie bogatej różnorodności biologicznej polskiej przyrody wraz z umożliwieniem 
zrównoważonego rozwoju gospodarczego kraju, 

• racjonalne użytkowanie zasobów leśnych przez kształtowanie ich właściwej struktury gatunkowej i 
wiekowej, z zachowaniem bogactwa biologicznego, 

• racjonalizacja gospodarowania zasobami wód powierzchniowych i podziemnych, 
• przeciwdziałanie degradacji terenów rolnych, łąkowych i wodno-błotnych przez czynniki 

antropogeniczne, 
• zwiększenie skali rekultywacji gleb zdegradowanych i zdewastowanych, przywracając im funkcję 

przyrodniczą, rekreacyjną lub rolniczą, 
• wzmocnienie ochrony niezagospodarowanych złóż kopalin w procesie planowania przestrzennego, 
• redukcję emisji SO2 i NOx z dużych źródeł energii oraz pyłu drobnego, 
• utrzymanie lub osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód, w tym również zachowanie i 

przywracanie ciągłości ekologicznej cieków, 
• ograniczanie zagrożenia narażania społezeństwa na ponadnormatywny hałas i oddziaływanie pól 

elektromagnetycznych. 

Projekt zmiany Studium wyklucza z realizacji inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii: 

• obszary objęte ochroną prawną na mocy ustawy o ochronie przyrody, tj. rezerwaty przyrody, obszary 
chronionego krajobrazu, obszary sieci Natura 2000 ze strefą ochronną 2 km od granic ostoi, użytki 
ekologiczne istniejące, 

• lasy i większe zadrzewienia oraz tereny przeznaczone pod zalesienie, 
• elementy składające się na system przyrodniczy gminy, który obok lasów współtworzą także 

korytarze ekologiczne rangi regionalnej, lokalne korytarze ekologiczne, 
• obszary udokumentowanych złóż surowców mineralnych. 

Projektowany dokument uzależnia możliwość realizacji poszczególnych inwestycji w zakresie OZE od 
właściwie wykonanych raportów oddziaływania na środowisko tych inwestycji oraz wyników 
przeprowadzonego zgodnie z procedurami procesu uzyskiwania decyzji środowiskowych. Potencjalna 
przyszła realizacja inwestycji z zakresu OZE przyczyni się do osiągnięcia celów pakietu „3x20”. 

Ponadto sama procedura tworzenia dokumentu planistcycznego, jakim jest studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (lub jego zmiana), wpisuje się w realizację dwóch 
spośród kierunków działań systemowych przyjętych w PEP, jakimi są: udział społeczeństa w działaniach na 
rzecz ochrony środowiska oraz ekologizacja planownaia przestrzennego.  

W efekcie analizy spójności ustaleń projektu zmiany Studium z celami polityki ochrony środowiska określonych 
w w/w dokumencie można stwierdzić, że cele ochrony środowiska oraz proponowane zmiany Studium są 
zgodne i wpisują się w krajową politykę ochrony środowiska. 

VI. OBSZAR POZOSTAJĄCY W ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA WYNIKAJĄCEGO Z 
REALIZACJI ZMIANY STUDIUM 

Rzeczywiste oddziaływanie realizacji ustaleń dokumentu planistycznego, jakim w tym przypadku jest studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, na jakość środowiska i jego 
funkcjonowanie zawsze wynika z jednej strony od przeznaczenia terenu, a z drugiej – od wrażliwości na 
antropopresję jego otoczenia przyrodniczego z uwzględnieniem istniejących i przewidywanych powiązań 
ekologicznych w sąsiedztwie tego terenu. Za zasięg lokalny przyjmuje się spodziewany wpływ skutków 
realizacji ustaleń projektu zmiany Studium w obrębie kształtującego się geokompleksu. Geokompleks to 
przestrzenna jednostka przyrodnicza składająca się zarówno z komponentów przyrodniczych, jak i zmian 
spowodowanych działalnością człowieka, charakteryzująca się uformowaną osnową geologiczno-
geomorfologiczną i określoną sytuacją hydrologiczno-klimatyczną. Za oddziaływania ponadlokalne uważa 
się takie, które odczuwane są poza granicami geokompleksu. 

W odniesieniu do zmian wprowadzanych projektowanym dokumentem, polegających na wyznaczeniu 
obszarów potencjalnej lokalizacji elektrowni wiatrowych, a także wprowadzeniu możliwości realizacji farm 
solarnych i biogazowi, oddziaływania w aspekcie fizycznym, ekologicznym i krajobrazowym będą miały 
zarówno charakter lokalny, jak i ponadlokalny. 
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Oddziaływanie na środowisko o charakterze lokalnym będzie występowało: 

• pod względem fizycznym – ponieważ charakterystyki cech fizycznych środowiska, tj.: pokrywy 
glebowo-roślinnej, mikroklimatu, klimatu akustycznego, ukształtowania powierzchni ziemi ulegną 
zmianom (większym lub mniejszym) w obszarze lokalizacji inwestycji oraz infrastruktury technicznej im 
towarzyszącej, 

• pod względem ekologicznym – ponieważ pod realizację inwestycji przeznacza się tereny i obszary 
położone poza granicami obszarowych struktur ochrony przyrody oraz poza granicami systemu 
przyrodniczego gminy. 

• pod względem krajobrazowym – ponieważ  

Oddziaływanie na środowisko o charakterze ponadlokalnym będzie występowało: 

• pod względem fizycznym – ponieważ charakterystyki cech fizycznych środowiska (klimatu 
akustycznego, oddziaływań odorowych w przypadku biogazowni) ulegną zmianom (większym lub 
mniejszym) w bliższym bądź dalszym sąsiedztwie inwestycji, 

• pod względem krajobrazowym – ponieważ nowe inwestycje (elektrownie wiatrowe, farmy solarne, 
biogazownie) mogą być odbierane jako dominanty w otwartym krajobrazie rolniczym, mimo 
stosowania zalecanych środków minimalizujących takie odczucia. 

VII. PROGNOZA WPŁYWU PROJEKTU ZMIANY STUDIUM NA FUNKCJONOWANIE I 
JAKOŚĆ ŚRODOWISKA 

1. CZYNNIKI, KTÓRE BĘDĄ  ODDZIAŁYWAĆ  NA ŚRODOWISKO W WYNIKU 
ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ZGODNIE Z ICH PRZEZNACZENIEM 

W wyniku zagospodarowania terenu zgodnie z założeniami projektu zmiany Studium, na funkcjonowanie i 
jakość środowiska w trakcie bezawaryjnej pracy urządzeń będą oddziaływać następujące czynniki: 

w przypadku elektrowni wiatrowych 

• hałas mechaniczny emitowany przez pracującą turbinę, 
• hałas w postaci szumu aerodynamicznego, emitowanego przez obracające się łopaty wirnika, 

którego natężenie jest uzależnione od „prędkości końcówek” łopat (tzw. tip speed), 
• pole elektromagnetyczne , 
• zabudowa techniczna farmy wiatrowej, na którą składają się elektrownie wiatrowe, GPZ-ty, linie 

elektroenergetyczne, 
• infradźwięki; 

w przypadku farm solarnych 

• zabudowa techniczna farmy, na którą składają się kolektory oraz infrastruktura towarzysząca; 

w przypadku biogazowi 

• zanieczyszczenia emitowane do atmosfery (uciążliwości zapachowe), 
• odpady pofermentacyjne – składowanie i utylizacja, 
• hałas będący efektem pracujących silników spalinowych agregatów prądotwórczych, 
• hałas związany z ruchem drogowym generowanym przez środki transportowe przewożące do 

biogazowni biomasę, a z biogazowni odpady pofermentacyjne, 
• odpady eksploatacyjne silników oraz innych urządzeń i instalacji, 
• zabudowa techniczna biogazowi. 
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2. PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA REALIZACJI ZMIANY STUDIUM NA POSZCZEGÓLNE 
ELEMENTY ŚRODOWISKA, Z UWZGLĘDNIENIEM ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY TYMI 
ELEMENTAMI I MIĘDZY ODDZIAŁYWANIAMI NA TE ELEMENTY 

2.1.  ZMIANY W OBRĘBIE POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW ŚRODOWISKA 

Środowisko przyrodnicze gminy podlega nieustannym przemianom w wyniku procesów naturalnych oraz 
działalności gospodarczej, z których te pierwsze są niezależne od człowieka, ale mogą być  przez niego 
przyśpieszane lub modyfikowane. Również proces antropogenicznych zmian  środowiska jest nieuchronny; 
najczęściej jest związany z eksploatacją zasobów naturalnych użytecznych dla człowieka i przysposabianiem 
środowiska dla jego potrzeb, ale bywa również uruchamiany na skutek zaniechania bądź osłabienia 
antropopresji (dotyczy to zwłaszcza produkcji roślinnej). Przynosi zarówno korzyści, jak i straty. Poprzez zmiany 
w środowisku można bowiem również rozumieć ubytek zasobów naturalnych w wyniku ich marnotrawstwa, 
dewastacji ekologicznej i obniżenia ich jakości. 

Prognozowane zmiany w środowisku opisywane poniżej dotyczą stanu, jaki zaistnieje w wyniku 
wprowadzenia i realizacji ustaleń projektu zmiany Studium. 

ZMIANY W OBRĘBIE POWIERZCHNI ZIEMI 

Zmiany w obrębie powierzchni ziemi, rozumianej zgodnie z definicją zawartą w Ustawie z dnia 27 kwietnia 

2001 r. Prawo ochrony środowiska, polegać będą przede wszystkim na ubytku powierzchni biologicznie 
czynnej. Nie dojdzie do większych przekształceń powierzchni topograficznej, ponieważ zmiany Studium 
dotyczą terenów słabo urzeźbionych, z tego również powodu nie przewiduje się również aktywizacji ruchów 
masowych ziemi. Przekształcenia będą polegały na wykonywaniu wykopów pod fundamenty, zarówno 
elektrowni wiatrowych, farm solarnych, biogazowni, jak i infrastruktury technicznej związanej z ich 
funkcjonowaniem (GPZ, linie kablowe elektroenergetyczne), wykonywaniu nasypów niezbędnych do 
realizacji dróg dojazdowych do terenów realizacji inwestycji. 

Odpady pofermentacyjne generowane przez małe biogazownie rolnicze mogą być wykorzystywane w 
procesie nawożenia gleb. Projektowany dokument dopuszcza takie wykorzystanie odpadów 
pofermentacyjnych pod warunkiem stosowania w tym procesie przepisów Rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie procesu odzysku R10 (Dz. U. Nr 228, poz. 1685) oraz w 
Ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 147, poz. 1033). Stosowanie tychże 
przepisów, a także prawidłowo i zgodnie z przepisami Prawa budowlanego wykonana inwestycja nie będzie 
stanowić zagrożenia dla jakości gleb. 

ZMIANY W HYDROSFERZE 

Zagospodarowanie wszystkich terenów objętych zmianą Studium nie wpłynie znacząco na warunki krążenia 
wód podziemnych i spływu wód powierzchniowych. Można jedynie prognozować, że na skutek uszczelnienia 
podłoża zabudową techniczną wystąpi minimalne zmniejszenie infiltracyjnego zasilania warstwy wodonośnej, 
ale ze względu na ogół znacząco duże minimalne wskaźniki powierzchni biologicznie czynnej – pozostanie to 
bez większego wpływu na zmiany w położeniu zwierciadła wód podziemnych. Z uwagi na fakt, że 
elektrownie wiatrowe, farmy solarne nie generują zapotrzebowania na wodę, a w przypadku małych 
biogazowni rolniczych (które nie są przedsięwzięciami wodochłonnymi) ich zapotrzebowanie na wodę może 
być zaspokajane z gminnej sieci wodociągowej, realizacja projektu zmiany Studium nie pociągnie za sobą 
istotnych ilościowych zmian w zasobach wód podziemnych. 

Funkcjonująca mała biogazownia rolnicza należy do przedsięwzięć, która w swym procesie produkcyjnym 
unieszkodliwia odpady, a więc w ujęciu globalnym przyczynia się pozytywnie do zmniejszenia zanieczyszczeń 
gleb i wód podziemnych. Poza odpadami pofermentacyjnymi, które mają zastosowanie w nawożeniu gleb, 
biogazownia może generować odpady eksploatacyjne. Infrastruktura kanalizacyjna odprowadzająca ścieki 
sanitarno-bytowe oraz ścieki z utwardzonych placów biogazowni jest wystarczająca dla zapewnienia 
ochrony przed zanieczyszczeniem gleb i wód, zarówno powierzchniowych, jak i podziemnych. Reasumując – 
prawidłowo wykonana mała biogazownia rolnicza, tj. przy zastosowaniu najnowszych technologii i zgodnie z 
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przepisami Prawa budowlanego nie będzie znacząco wpływać negatywnie na zmiany jakości wód 
powierzchniowych i podziemnych, co jednocześnie pozwoli na niepogarszanie stanu ekologicznego 
jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych. 

ZMIANY W KLIMACIE LOKALNYM 

Mało znaczące zmiany nastąpią w klimacie lokalnym, tzn. topoklimacie, odnoszonym do podstawowych 
form ukształtowania terenu (dolin, zboczy, wierzchowin, itp.). Nie zostanie bowiem w istotny sposób 
naruszona rzeźba terenu (a tylko jej radykalne przekształcenie może wpłynąć na charakterystykę elementów 
klimatu). Warunki przewietrzania nie ulegną pogorszeniu, ponieważ wysokość instalacji biogazowni nie 
przekracza 10 m, a farm solarnych jest jeszcze niższa, zaś konstrukcje elektrowni wiatrowych mogą jedynie 
nieznacznie zakłócać strumień powietrza za nimi (bez wpływu na warunki przewietrzania). 

Pewne zmiany w mikroklimacie mogą zaistnieć w wyniku przyrostu powierzchni pod zabudową techniczną; 
spowoduje on wzrost (choć tylko w ułamkach °C) temperatury radiacyjnej podłoża, co prowadzić będzie do 
nieznacznego podwyższenia progu zawartości pary wodnej w powietrzu. 

ZMIANY W ZASOBACH KOPALIN 

Projekt zmiany Studium wyklucza realizację inwestycji z zakresu energetyki odnawialnej oraz infrastruktury z 
nimi związanej w granicach udokumentowanych złóż surowców mineralnych. Z tego względu nie wystąpią 
żadne zmiany zagrażające obecnej i przyszłej eksploatacji zasobów kopalin. 

ZMIANY W SZACIE ROŚLINNEJ 

Projekt zmiany Studium wyklucza z realizacji inwestycji energetyki odnawialnej na terenach leśnych i 
przeznaczonych pod zalesienia oraz na obszarze obszarów chronionego krajobrazu i systemu przyrodniczego 
gminy. Realizacja tych inwestycji, w zależności od ich charakteru, dopuszczona jest na terenach rolnych lub 
na terenach zabudowy przemysłowej w przypadku biogazowni. W związku z tym zmiany w naturalnej 
roślinności, jeśli w ogóle nastąpią, będą nieznaczne. Potencjalne zmiany w szacie roślinnej związane będą 
przede wszystkim z zabudowywaniem terenu pod place techniczne, drogi serwisowe i dojazdowe do 
obiektów elektrowni wiatrowych i biogazowni. W związku z realizacja linii kablowych elektroenergetycznych, 
które realizowane będą w celu włączenie elektrowni wiatrowych, biogazowni i farm solarnych do Krajowego 
Systemu Energetycznego, nastąpi czasowa degradacja roślinności. Spodziewana jest również ekspansja, 
choć umiarkowana, roślinności ruderalnej. 

W wyniku powstania biogazowi, mogą (ale nie muszą) nastąpić zmiany w strukturach upraw najbliżej 
zlokalizowanych pól (też poza granicami Studium i gminy) i tradycyjnych rozłogach pól. Fakt ten może także  
stwarzać potencjalne możliwości wprowadzenia do upraw odmian roślin genetycznie modyfikowanych, jak 
np. wierzba energetyczna. Zgodnie z ustawą z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie 

zmodyfikowanych, wprowadzanie do uprawy takich roślin wymaga przeprowadzenia oceny zagrożeń dla 
zdrowia ludzi i środowiska oraz zastosowania niezbędnych środków w celu uniknięcia tych zagrożeń. 

Według spotykanych w literaturze opinii, potencjalnym zagrożeniem dla przyrody może być ekspansja 
rolnictwa opartego na organizmach genetycznie zmodyfikowanych (GMO), w tym także upraw 
energetycznych. Według tych opinii, zaburzenia, jakie mogą spowodować GMO uwolnione do środowiska, 
w naturalnych i półnaturalnych ekosystemach, będą jeszcze większe niż te spowodowane introdukcją 
gatunków obcych [13]. 

Modyfikacje genetyczne zwiększające odporność roślin na herbicydy i szkodniki owadzie, choroby wirusowe, 
bakteryjne lub grzybowe oraz niekorzystne warunki termiczne lub wilgotnościowe, a także poprawiające 
cechy użytkowe lub energetyczne roślin stanowią kuszącą alternatywę wobec stosowania środków 
chemicznych w celu zwiększenia produkcji roślin lub walki z plagami chorób oraz szkodnikami roślin. Jednakże 
brak jest jednoznacznego stanowiska w sprawie wpływu na środowisko przyrodnicze upraw roślin GMO, a 
opinie na ten temat są podzielone pomiędzy zwolenników i przeciwników uprawy i stosowania roślin GMO. 
Według przeciwników GMO toksyczne białka wytwarzane przez zmodyfikowane genetycznie rośliny zalegają 
w glebie, powodując zaburzenia równowagi biologicznej, a rośliny zawierające geny odporności na 
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herbicydy po skrzyżowaniu z dziko żyjącymi krewnymi mogą wydać potomstwo o cechach ekspansywnego 
chwastu, praktycznie niemożliwego do zwalczenia [13]. 

Obecnie zminimalizowaniu przypuszczalnych zagrożeń związanych z wykorzystaniem, przemieszczaniem  
i przekazywaniem zmodyfikowanych żywych organizmów ma służyć Protokół kartageński o bezpieczeństwie 

biologicznym do Konwencji o różnorodności biologicznej. W art. 17 ust. 1 Protokołu można przeczytać,  
że: „Każda ze Stron w celu zawiadomienia państw narażonych lub potencjalnie narażonych, podejmie 
właściwe środki Systemu Wymiany Informacji o Bezpieczeństwie Biologicznym oraz tam, gdzie to stosowne, 
odpowiednich organizacji międzynarodowych, w przypadku powzięcia informacji, że na obszarze jej 
jurysdykcji zaszło zdarzenie, w wyniku którego nastąpiło uwolnienie, prowadzące lub mogące prowadzić  
do niezamierzonego trans granicznego przemieszczania żywego zmodyfikowanego organizmu,  
o prawdopodobnym znaczącym wpływie negatywnym na zachowanie i zrównoważone użytkowanie 
różnorodności biologicznej w tych państwach, z uwzględnieniem także zagrożeń dla ludzkiego zdrowia” [13]. 

ZMIANY W ŚWIECIE ZWIERZĄT 

Realizacja ustaleń projektu zmiany Studium nie będzie generować znaczących zmian mających wpływ na 
zwierzęta lądowe, poruszające się po ziemi. Zmiany liczebności bądź składu gatunkowego fauny naziemnej, 
do jakich może dojść na terenie realizacji poszczególnych inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii, 
będą raczej konsekwencją zmian roślinności pokrywającej ten teren, a wiec przede wszystkim zmian 
użytkowania gruntów. Jednakże nie powinno dojść do takich zmian, ponieważ projekt zmiany Studium 
zakłada kontynuowanie użytkowania rolniczego na tych terenach.  

W wyniku realizacji ustaleń projektowanego dokumentu najistotniejsze zmiany mogą zajść w świecie ptaków i 
nietoperzy. Związane to jest głównie z realizacją planowanych elektrowni wiatrowych, ale także i farm 
solarnych. W efekcie realizacji farmy solarnej o znacznej powierzchni może nastąpić ograniczenie obszaru 
żerowiskowego ptaków drapieżnych. Najmniej istotny wpływ (a nawet znikomy) w tym zakresie będą miały 
małe biogazownie rolnicze, których realizacja jest najmniej konfliktowa jeśli chodzi o ornitofaunę i 
chiropterofaunę. 

ORNITOFAUNA 

Najwięcej konfliktów będą generowały elektrownie wiatrowe, których realizacja, w przypadku ornitofauny, 
może oznaczać: 

• możliwość śmiertelnych zderzeń z obiektami farm, 
• odstraszanie – efektywna utrata lęgowisk lub żerowisk wywołana wypieraniem ptakow, 
• efekt bariery – zmiany tras przelotów wymuszone unikaniem siłowni, 
• utrata siedlisk – bezpośrednia utrata lęgowisk lub żerowisk wskutek przekształceń terenu wywołanych 

budową farmy [16] [17]. 

Ocena zagrożenia, jakie dla ptaków niesie możliwość zderzenia z elektrowniami wiatrowymi jest niezwykle 
trudna i wpływ na nią mają nie tylko charakter występowania ptaków na danym terenie (lęgowiska, 
żerowiska, miejsca wypoczynku, trasy migracyjne sezonowe lub stałe) i wielkości farmy wiatrowej (liczba 
elektrowni wiatrowych, odległości pomiędzy poszczególnymi turbinami, sposobu rozmieszczenia turbin w 
przestrzeni), ale też: rodzaj zastosowanych elektrowni wiatrowych (wysokość wieży, rodzaj wieży, średnica 
rotora, szybkość i częstość obrotów), pogoda, pora dnia, widoczność, gatunek ptaków, sposób oświetlenia 
farmy oraz jej otoczenia [18]. 

Poziom śmiertelności 

Śmiertelność ptaków wskutek kolizji z obiektami farm wiatrowych jest najbardziej znanym rodzajem 
oddziaływania i jednym z najbardziej kontrowersyjnych aspektów rozwoju energetyki wiatrowej w ogóle. Ptaki 
giną najczęściej wskutek zderzeń ze śmigłami rotora, nierzadko z wieżą lub gondolą turbiny, a także z 
towarzyszącymi obiektami, jak maszty meteorologiczne lub linie przesyłowe. Prawdopodobieństwo zderzeń 
wzrasta w warunkach złej widoczności – nocą, w czasie mgły lub deszczu – a także wskutek przyciągającego 
i dezorientującego ptaki oświetlania turbin. Jest też funkcją liczebności – w rejonach i okresach masowych 
koncentracji wędrówkowych czy lęgowych zwykle notowany jest najwyższy poziom śmiertelności [17]. 
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Podstawową metodą szacowania liczby ofiar w skutek kolizji z elektrowniami wiatrowymi jest systematyczne 
poszukiwanie ofiar w otoczeniu turbin, w związku z czym najwięcej wyników dotyczących śmiertelności 
ptaków pochodzi z krajów o dużej liczbie zainstalowanych elektrowni wiatrowych, zwłaszcza z USA, Hiszpanii i 
Niemiec. Wciąż jednak niewiele jest ocen długoterminowych, wymaganych do wiarygodniejszego 
obliczenia wskaźnikow rocznej śmiertelności. Z wyników dotychczasowych badań wynika, że do ptaków 
szczególnie podatnych na kolizje z turbinami wiatrwymi należą wróblowe Passeriformes i szponiaste 
Falconiformes, a w mniejszym stopniu także mewowce Lari i blaszkodziobe Anseriformes. Przewaga 
wróblowych zaznacza się w wynikach badań z wielu farm europejskich, w tym z rejonu Polski. Stanowiły one 6 
spośrod 7 ofiar znalezionych pod turbinami farmy Gnieżdżewo koło Pucka (w tym pięć mysikrólików Regulus 

regulus) lub 10 z 12 ofiar na farmie Břežany w Czechach (w tym 3 zniczki R. ignicapilla). W zestawieniu 909 
ofiar z lądowych farm niemieckich z lat 1989–2009 wróblowe stanowiły 26%. Duży udział ptaków szponiastych 

wśród ofiar kolizji jest charakterystyczną cechą niektórych rejonów, zwłaszcza w Kalifornii i Hiszpanii. Wynika to 
z wysokiej liczebności lokalnej tych ptaków (lęgowych lub przelotnych), ale także z ich cech behawioralnych 
– specyfiki lotu, małej płochliwości. Natomiast wysoka śmiertelność wymienionych i innych ptaków wodnych 

jest raportowana przede wszystkim z farm morskich i nadbrzeżnych, zwłaszcza jeśli usytuowane są na trasie 
wędrówkowej [17]. 

Kolizje ptaków z elektrowniami wiatrowymi notowane są w ciągu dnia i nocą. Generalną ich przyczyną jest 
niezauważanie przez ptaki przeszkód, w tym obracających się śmigieł. W przypadku kolizji dziennych 
tłumaczącą je, prawdopodobną hipotezą jest zjawisko „zamazywania ruchu”. Przypuszcza się, że zjawisko to 
jest odpowiedzialne za znaczną część śmiertelności ptaków drapieżnych na farmach wiatrowych, zwłaszcza 
że do zderzeń tej grupy ptaków dochodzi niemal wyłącznie w ciągu dnia. W celu zminimalizowania kolizji 
trwają poszukiwania metod znakowania śmigieł, zwiększającego ich widoczność: malowanie 
różnokolorowymi farbami, stosowanie zróżnicowanych wzorów czy powłok emitujących ultrafiolet. Niestety, 
dotychczasowe wyniki nie są satysfakcjonujące, zarówno eksperymenty neuropsychologiczne, jak i badania 
terenowe z wykorzystaniem oznakowanych turbin, nie wskazują na możliwość istotnego zredukowania 
śmiertelności ptaków. Zderzenia ptaków w czasie nocy dotyczą głównie ptaków migrujących – na lądzie 
zwłaszcza drobnych wróblowych, na farmach morskich – ptaków wróblowych i wodnych. Ciemność w 
oczywisty sposób ogranicza możliwość zauważenia turbin, zwłaszcza przez ptaki o aktywności dziennej, liczba 
kolizji jest więc funkcją częstości wkraczania w sytuacje kolizyjne. Zderzenia są konsekwencją zbieżności 
trzech faktów: dużej wysokości turbin, ich oświetlenia oraz niekorzystnej pogody. W niezakłóconych 
warunkach pułap, na jakim odbywa się nocna migracja ptaków nad lądem znacznie przewyższa wysokość 
największych turbin. Zmienia się to jednak przy niekorzystnych warunkach pogodowych, tj. w czasie mgły, 
deszczu, niskiego poziomu chmur lub wiatru przeciwnego do kierunku migracji, kiedy ptaki znacznie obniżają 
pułap wkraczając w strefę kolizyjną. Ma to miejsce także w czasie każdej doby w okresie zmierzchu (kiedy 
ptaki wzbijają się do lotu) i świtu (kiedy lądują poszukując miejsc odpoczynku dziennego). Ponieważ wszystkie 
te sytuacje zdarzają się regularnie, liczba kolizji dotyczących nocnych migrantów bywa znaczna. Czynnikiem 
silnie zwiększającym niebezpieczeństwo kolizji jest iluminacja turbin, uważana za konieczną ze względu na 
bezpieczeństwo w ruchu lotniczym. Wbrew oczekiwaniom, nie ostrzega ona, lecz przyciąga i dezorientuje 
ptaki, zwłaszcza w w/w warunkach pogodowych. Uważa się, że iluminacja jest jednym z najistotniejszych 
czynników odpowiedzialnych za wysoką śmiertelność ptaków wskutek zderzeń z wysokimi obiektami, jak 
budynki, wieże radiowo-telewizyjne, latarnie morskie. Liczba kolizji bywa niezależna od tego czy elektrownie 
pracują czy są wyłączone. W Nasudden w Szwecji samotna turbina, wyłączona, lecz oświetlona pojedynczą 
lampą na wysokości 10 m, spowodowała w ciągu jednej nocy ze złą widocznością śmierć 43 migrujących 
ptaków wróblowych. Wskazuje to, że turbiny stanowią niebezpieczeństwo dla nocnych migrantów jako 
fizyczne przeszkody na trasie przemieszczania się, podobnie jak inne wysokie obiekty, natomiast niezależnie 
od specyfiki ich pracy [17]. 

Skala poziomu śmiertelności ptaków w wyniku kolizji z elektrowniami wiatrowymi jest bardzo różna i zależna od 
wielu czynników. Większość badan kolizji ptaków z turbinami wskazuje na niewielki poziom śmiertelności [19]. 
Na lądowych farmach europejskich przeciętna liczba kolizji waha się od zaledwie kilku do 64 
ptaków/turbinę/rok. Średnia ocena wykonana dla obszaru Stanów Zjednoczonych (bez Kalifornii) została 
określona jako 2,3 ofiary/turbinę/rok. Zestawienie ocen śmiertelności wykonanych na 34 farmach wiatrowych 
w 9 państwach wskazało wartość średnią wynoszącą 8,1, zaś medianę 1,7 ofiar/turbinę/rok. Odpowiednie 
wartości dla ptaków drapieżnych wynosiły 0,6 i 0,3 ofiary/turbinę/rok. Jak wskazują dotychczasowe wyniki 
badań, poziom śmiertelności jest silnie uzależniony od usytuowania farmy. Wysokie wartości, przekraczające 2 
ofiary/turbinę/rok, notowane są na farmach zlokalizowanych na grzbietach górskich, w miejscach 
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gwałtownych zmian reliefu (np. na krawędziach płaskowyżu), w pobliżu mokradeł. Z reguły też więcej ofiar 
notowano w rejonach masowych koncentracji, np. na szlakach wędrówkowych czy w pobliżu rozległych 
terenów podmokłych [17]. 

Publikowane dane badań porównawczych śmiertelności ptaków, których powodem są czynniki 
antropogeniczne pozwalają stwierdzić, że elektrownie wiatrowe należą do tej grupy, która stanowi 
najmniejsze zagrożenie dla ptaków (tab. 5). Śmiertelność ptaków spowodowana kolizjami z elektrowniami 
wiatrowymi jest porównywalna ze śmiertelnością powodowaną przez samoloty. 

Tabela 4. Śmiertelność ptaków wywołana różnymi czynnikami 

Czynnik / powód ocena rocznej śmiertelności 

budynki / okna 550 mln 

koty 100 mln 

linie wysokiego napięcia 130 mln 

pojazdy 80 mln 

pestycydy 67 mln 

wieże komunikacyjne 4,5 mln 

samoloty 250 tys. 

elektrownie wiatrowe 28,5 tys. 
Źródło: http://www.wind-energy-the-facts.org    

Efekt odstraszania 

Dla zdecydowanej większości gatunków ptaków pojawienie się w danym miejscu farmy wiatrowej zmniejsza 
jego atrakcyjność i dostępność, niezależnie od okresu fenologicznego czy typu środowiska. Nie tylko na 
etapie budowy, ale też przez lata eksploatacji obecność turbin, hałas, wibracje, wizyty personelu 
obsługującego i pojazdów powodują zaburzenia w zachowaniach ptaków i prowadzą do efektywnej utraty 
dostępnych dotąd środowisk. Istotną miarą określającą reakcje ptaków na obecność farmy jest też dystans 
odstraszania (disturbance distance lub minimum avoidance distance), czyli odległość od turbin w jakiej 
notuje się brak lub obniżenie liczebności ptaków gniazdujących lub żerujących. Biorąc pod uwagę wielkości 
rewirów ptaków, stopień zagrożenia poszczególnych gatunków czy ich podatność na oddziaływanie farm 
wiatrowych, w róznych krajach formułowane są różne zalecenia dotyczące bezpiecznego lokalizowania 
inwestycji. Przykładowo, w Brandenburgii nie zaleca się sytuowanie farm w promieniu 3 km wokół gniazd 
szczególnie zagrożonych ptaków (bielika Haliaeetus albicilla, sokoła wędrownego Falco peregrinus, bociana 
czarnego Ciconia nigra). Natomiast w oparciu o doświadczenia Brytyjskie, w literaturze proponuje się aby 
przy dokonywaniu ocen lokalnego wpływu farm na ptaki przyjmować dystans odstraszania wynoszący 300 m 
w okresie lęgowym i 600 m w pozostałych okresach roku. Jednakże brak jest spójnych międzynarodowych 
rozwiązań, co zapewne ma związek ze stopniem przekształcenia krajobrazu poszczególnych państw i 
dostępnością dużych powierzchni nadających się pod inwestycje wiatrowe [17]. 

Istnieje ogólna zależność, iż efekt odstraszania ptaków jest silniejszy w okresach migracji i zimowania niż w 
okresie lęgowym. Ponadto, drobne ptaki wróblowe są mniej podatne na wypłaszanie niż ptaki „duże”, 
zwłaszcza te związane z terenami otwartymi. W przypadku lęgowych ptaków wróblowych najczęściej nie 
notowano zmniejszania liczebności wskutek obecności turbin. Obfite wyniki pochodzące z Wysp Brytyjskich 
lub Dolnej Saksonii nie wykazały istotnego wpływu pojawienia się farm na występowanie kilkudziesięciu 
gatunków ptaków wróblowych, zwłaszcza najliczniejszych skowronka Alauda arvensis i świergotka łąkowego 
Anthus pratensis. Podsumowania międzytaksonowe wskazują, że ptaki wróblowe stanowią grupę 
najmniejszego ryzyka, tzn. udział osobników podlegających negatywnemu oddziaływaniu elektrowni 
stanowi nieistotną część z reguły licznych populacji poszczególnych gatunków. 

Ptaki drapieżne, ze względu na rozmiary ciała, mniejszą manewrowość i częste wykorzystywanie pułapów 
kolizyjnych, uważa się za grupę szczegolnie narażoną na negatywny wpływ elektrowni wiatrowych. Z 
dotychczas przeprowadzonych badań na temat efektu odstraszania ptaków drapipeżnych wynika, że efekt 
ten jest odnotowywany wyjątkowo. Szczegółowa analiza dotycząca błotniaka zbożowego Circus cyaneus 

wskazywała na: brak lub nieistotny wpływ na ptaki żerujące, prawdopodobne, lokalne zmiany 
rozmieszczenia rewirów gniazdowych sięgające 200–300 m wokoł turbin, wpływ wywoływany kolizjami 

silniejszy od odstraszania, lecz wciąż niewielki. Zbliżone wnioski płynął również z wyników badań nad 
błotniakiem łąkowym C. pygargus w połnocnych Niemczech, gdzie struktura środowiska, zwłaszcza 
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obecność atrakcyjnych żerowisk, wpływały na rozmieszczenie ptaków w stopniu większym niż obecność 
turbin, lub też maskowały wpływ tych drugich [17]. 

Grupą szczegolnie podatną na wypłaszające oddziaływanie elektrowni są ptaki wodne.  Do ptaków 
najbardziej wrażliwych na oddziaływania farm zaliczają się blaszkodziobe i siewkowe, tj. wykazują największe 
spadki liczebności w efekcie budowy farm. Dystans odstraszania sięga w przypadku ptaków wodnych kilkuset 
metrów, co jest wartością większą niż u innych ptaków. Wyniki dotyczące odstraszania ptaków wodnych 
pochodzą głównie z farm morskich lub przybrzeżnych i w większości dotyczą gatunków ściśle związanych z 
wielkimi akwenami (kaczki morskie, mewy, rybitwy). W przypadku farm lądowych wyraźny wpływ na ptaki 
wodne dotyczy okresu pozalęgowego i ptaków żerujących. Okresowo bardzo liczne w Polsce gęsi należą do 
ptaków wyjątkowo wrażliwych na płoszenie i obecność struktur terenowych, ktore mogą zmniejszać 
bezpieczeństwo. Ptaki te wymagają dużych, nieosłoniętych przestrzeni, takich jak rozległe akweny wodne 
stanowiące noclegowiska oraz duże, otwarte pola będące żerowiskami. Wymagania te sprawiają, że 
niezależnie od niskiej śmiertelności bezpośredniej, notowany jest silny odstraszający efekt obecności turbin 
wiatrowych na migrujące i żerujące gęsi. Powoduje on zmiany miejsc żerowania lub nawet porzucanie 
dotychczas zajmowanych żerowisk [17]. 

Efekt bariery 

Obecność farmy wiatrowej może modyfikować trasy i sposób lotu ptaków. Dotyczy to zarówno migrantów, 
jak również ptaków odbywających lokalne przeloty pomiędzy gniazdem lub miejscem odpoczynku, a 
żerowiskami. Reakcja ptaków może być zrożnicowana – od nieznacznej zmiany kierunku lotu, szybkości czy 
pułapu, aż do szerokiego omijania farmy i efektywnej utraty jej obszaru [17]. Ptaki przelatujące przez tereny, 
na których zlokalizowane są farmy wiatrowe, omijają turbiny, zmieniając kierunek lotu w płaszczyźnie 
poziomej lub pionowej. Zachowanie to stanowi czynnik zmniejszający ryzyko kolizji i obniża wskaźnik 
śmiertelności ptaków wykorzystujących przestrzeń na obszarze farmy wiatrowej [18]. Efekt bariery jest 
powszechnym zjawiskiem, któremu podlega większość przebadanych gatunków lub grup gatunków ptaków. 
Szczegolnie silny jest w przypadku gęsi, żurawi, kań i wielu drobnych ptaków. Z kolei do mniej wrażliwych 
zaliczają się kormorany, czaple siwe, rożne gatunki kaczek, mew i rybitw, a także myszołowy, pustułki, szpaki i 
wrony [17]. 

W przypadku efektu bariery skala wpływu jest uzależniona od tego, jak często ptaki mu podlegają. 
Szczególnie istotny może być w sytuacji permanentnego rozdzielenia istotnych dla ptaków obszarów i 
wielokrotnych przelotów wydłużoną trasą, np. gniazdo – żerowisko. Niekorzystne jest także nakładanie się 
podobnych oddziaływań przez wiele farm napotykanych przez ptaki na trasie migracji, co określane jest jako 
tzw. efekt skumulowany. Mimo niewątpliwego wpływu na poszczególne osobniki, pary czy stada, 
dotychczasowe badania nie potwierdziły istotnego wpływu efektu bariery na trwałość populacji ptaków 
[17]. 

Utrata lęgowisk lub żerowisk 

Budowa farmy wiatrowej oznacza przekształcenie gruntów o określonej powierzchni, związane z 
zajmowaniem terenu pod fundament turbiny, drogi dojazdowe, infrastrukturę towarzyszącą. Infrastruktura ta 
wyłącza teren z dotychczasowego użytkowania, zatem wywołuje utratę istniejących środowisk. Uważa się, że 
strata ta stanowi 2 – 5% całej powierzchni współczesnych inwestycji wiatrowych, co oznacza, że w 

zdecydowanej większości przypadków bezpośrednia utrata terenu jest najmniej znaczącym rodzajem 
oddziaływania farm wiatrowych na ptaki. Istnieją jednak przykłady lokalizacji, w których lokalne populacje 
mogą zostać istotnie uszczuplone wskutek przekształceń terenu, jednakże dotyczy to miejsc o wysokiej 
wartości przyrodniczej, obejmujących zwarte obszary cennych środowisk skupiających trwałe populacje 
niektórych gatunków. Głębokie wykopy wymagane dla posadowienia turbin mogą naruszyć lokalne układy 
hydrologiczne, w szczególności na terenach podmokłych (torfowiska, łąki). Może to spowodować istotne 
zmiany reżimu wodnego prowadzące do przekształcenia środowisk na obszarze znacznie większym niż 
powierzchnia farmy. Bezpośrednia utrata lęgowisk lub żerowisk jest oczywista w przypadku farm wiatrowych 
budowanych na terenach zadrzewionych lub zakrzewionych, w związku z koniecznością usunięcia dużych 
płatów wysokiej roślinności [17]. 

W Polsce lokalizacja farm wiatrowych planowana jest na użytkach rolnych, gdzie utrata środowisk zapewne 
również będzie najmniej istotnym oddziaływaniem. Dominacja użytków rolnych w kraju stwarza dużą 
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dostępność tego typu siedlisk, zatem utrata ich niewielkiej części nie powinna wywołać znaczących 
konsekwencji dla stabilności populacji ptaków krajobrazu rolniczego. Biorąc pod uwagę tereny poza 
agrocenozami, ze względu na utratę i fragmentację środowisk szczególnie niekorzystne są lokalizacje farm w 
całym pasie gór i pogórzy na południu kraju, na terenach leśnych, łąkowych i mokradłowych. W celu 
zapobieżenia fragmentacji odpowiednie wydaje się łączenie funkcji gospodarczych, tj. sytuowanie farm w 
terenach z już istniejącą infrastrukturą drogową czy przemysłową [17]. 

Dla części obszarów wyznaczonych w projekcie zmiany Studium, jako obszary potencjalnej lokalizacji 
elektrowni wiatrowych zostały opracowane przez wnioskodawców oceny lokalizacji elektrowni wiatrowych. 
Dotyczy to obszarów położonych: 

• w południowo-zachodniej części gminy – tereny rolne wokół wsi  Sięciaszka Druga, na południe od 
wsi Ryżki oraz na północ od wsi Szczygły Dolne – Ocena wstępna „screening” lokalizacji, 

zaproponowanej pod budowę zespołu elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą: 

projekt Łuków, woj. lubelskie [3], 
• w południowo-wschodniej części gminy, w okolicy wsi Jeziory i Łazy – Ocena oddziaływania na 

awifaunę budowy i użytkowania planowanej farmy wiatrowej w miejscowości Łazy, gm. Łuków, woj. 

lubelskie [4]. 

Zgodnie z wynikami screeningu [3] dla obszarów wokół wsi  Sięciaszka Druga, na południe od wsi Ryżki oraz 
na północ od wsi Szczygły Dolne, który został przeprowadzony na podstawie wizji lokalnej, oceny 
zróżnicowania biotopowego terenu inwestycji oraz dostępnych danych literaturowych autor screeningu 
stwierdził, że prawdopodobieństwo negatywnego oddziaływania przyszłej farmy wiatrowej na ptaki jest: 

• dla obszaru wokół wsi  Sięciaszka Druga – średnie, 
• dla obszaru na południe od wsi Ryżki – niskie, 
• dla obszaru na północ od wsi Szczygły Dolne – nieskie. 

Grupa gatunków potencjalnie zagrożonych inwestycją stanowi niewielką część gatunków ważnych dla 
Wspólnoty Europejskiej i dotyczy tych gatunków, które zachowały w Polsce wysoką liczebność i szerokie 
rozprzestrzenienie. Wpływ parametrów lokalizacji elektrowni wiatrowych dla w/w obszarów oraz 
prawdopodobieństwo negatywnego oddziaływania przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 5. Zestawienie parametrów lokalizacji uwzględnionych w trakcie oceny wstępnej dla obszarów wokół wsi  
Sięciaszka Druga, na południe od wsi Ryżki oraz na północ od wsi Szczygły Dolne 
Parametr lokalizacji / prawdopodobieństwo negatywnego oddziaływania niskie średnie wysokie bardzo 

wysokie 
Lęgowe ptaki drapieżne (prognozowane lub publikowane zagęszczenia) X    
Zimujące ptaki drapieżne (prognozowane lub publikowane zagęszczenia) X    
Inne duże ptaki lęgowe (żurawie, bociany) (prognozowane lub publikowane 
zagęszczenia) 

 X 
  

Występowanie gatunków o niekkorzystnym statusie ochronnym  X   
Gatunki gniazdujące kolonijnie (prognozowane lub publikowane dane o wielkości 
kolonii) 

X  
  

Liczebność migrantów (prognozowane natężenie wykorzystania przestrzeni 
powietrznej) 

 X 
  

Możliwość występowania wąskich gardeł szlaków migracyjnych X    
Możliwość występowania dużych zgrupowań pozalęgowych i/lub regularnych 
przelotów lokalnych 

X  
  

Oddziaływanie na OSOP Natura 2000 (wynikające z odległości od granicy obszaru 
i składu gatunkowego) 

 X 
  

Oddziaływanie na inne powierzchniowe formy ochrony przyrody  X   
Źródło: Ocena wstępna „screening” lokalizacji, zaproponowanej pod budowę zespołu elektrowni wiatrowych wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą: projekt Łuków, woj. lubelskie. J. Hejduk. Warszawa, 2011. 

Zgodnie z wynikami prognozy oddziaływania planowanej inwestycji na ptaki zawartej w Ocenie 

oddziaływania na awifaunę budowy i użytkowania planowanej farmy wiatrowej w miejscowości Łazy, gm. 

Łuków, woj. lubelskie dla obszarów w okolicy wsi Jeziory i Łazy (dla całej farmy składającej się z 5 elektrowni) 
prognozowana średnia roczna wartość śmiertelności ptaków będzie sie wahać w przedziale 33,7-40,5 ofiar (w 
zależności od metody przeprowadzonej analizy), a ptaków szponiastych 1,5 osobnika. Planowana farma 
wiatrowa w tym obszarze nie powinna również stanowić istotnej bariery na trasie codziennych, regularnych 
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wędrówek dla ptaków między noclegowiskiem a miejscem żerowania i między miejscem lęgowym a 
żerowiskami. W czasie rocznego monitoringu nie stwierdzono tego rodzaju migracji. W promieniu 10 km nie 
ma innych farm wiatrowych, które zwiększałyby efekt bariery na tym terenie. Obszar ten leży także poza 
wyznaczonymi korytarzami ekologicznymi i nie stanowi terenu cennego dla regionalnej i krajowej awifauny. 
W wyniku realizacji elektrowni wiatrowych na tym obszarze zaniknie trwale co najmniej kilka terytoriów 
zajmowanych obecnie przez pospolite gatunki ptaków, typowych dla obszarów rolnych niżu Polki i Europy 
Środkowej. Dotyczy to 2 par skowronka (liczebność dla Polski 4-7 mln par) i 1 pary pliszki żółtej (liczebność dla 
Polski 400-800 tys.). Głównym wnioskiem zawartym w tym opracowaniu jest dopuszczenie realizacji 
elektrowni wiatrowych na obszarze w okolicy wsi Łazy i Jeziory [4]. 

Oceniając, na podstawie powyższych danych, informacji oraz analizy uwarunkowań przyrodniczo-
krajobrazowych gminy (pkt III) i jej otoczenia, można stwierdzić, że potencjalne negatywne oddziaływanie 
projektowanego dokumentu na awifaunę obszaru gminy Łuków jest (w zależności od lokalizacji) niskie lub 
średnie. Na obszarze gminy nie odnotowywano cennych przyrodniczo miejsc, które mogłyby kumulować 
duże ilości ptaków, a otwarte tereny rolne stanowią, szczególnie w okresie polęgowym, tereny żerowiskowe 
dla pospolitych gatunków takich jak: szpak, krukowate i nie stanowią miejsc odpoczynku czy żerowania dla 
stad żurawi, gęsi czy koncentracji bocianów. Grupa gatunków potencjalnie zagrożonych inwestycją stanowi 
niewielką część gatunków ważnych dla Wspólnoty Europejskiej i dotyczy tych gatunków, które zachowały w 
Polsce wysoką liczebność i szerokie rozprzestrzenienie. Gmina położona jest poza głównymi szlakami przelotu 
ptaków wodno-błotnych i innych o znacznych rozmiarach ciała, a większość zaobserwowanych gatunków 
(drapieżnych, żurawi, gęsi) przelatywała na wysokim pułapie poza zasięgiem pracy ramion wirnika elektrowni 
wiatrowych. 

CHIROPTEROFAUNA 

Negatywne oddziaływanie elektrowni wiatrowych na chiropterofaunę może polegać na: 

• śmiertelności na skutek kolizji z elektrownią lub urazu ciśnieniowego, 
• utraty lub zmiany tras przelotu, 
• utraty miejsc żerowania, 
• zniszczeniu kryjówek [16]. 

Straty spowodowane przez kolizje 

Liczne przeprowadzone w ostatnich latach badania wykazały, że straty spowodowane na skutek kolizji 
nietoperzy z turbinami wiatrowymi mogą być znaczące. Według danych zgromadzonych przez Krajowy 
Urząd Ochrony Środowiska Brandenburgii największą liczbę kolizji odnotowano w przypadku:  borowców 
(34% wszystkich znalezisk), karlika malutkiego (28% wszystkich znalezisk), oraz karlika większego (20% wszystkich 
znalezisk). Należy jednak podkreślić fakt, iż są to gatunki najbardziej powszechne, co ma niewątpliwy wpływ 
na częstość zderzeń. Pozostałe gatunki są odnotowywane w zderzeniach znacznie rzadziej. Przypuszcza się, 
że przyczyną kolizji może być fakt, że nietoperze nie są w stanie ocenić swoim ultradźwiękowym systemem 
echolokacyjnym ani dużych prędkości (nawet do 200 km/h na końcu skrzydła), ani rozmiaru wirników [18]. 

Rozkład strat w funkcji pory roku pokazuje, że przeważająca część ofiar uderzeń została odnotowana w 
sierpniu, natomiast w marcu i maju stwierdzono jedynie pojedyncze osobniki. Powyższe wyniki potwierdzają 
także badania przeprowadzone w górach Schwarzwaldu, podczas których największą liczbę ofiar kolizji z 
turbinami wiatrowymi zarejestrowano w sierpniu i na początku września (obserwacje te dotyczyły w 
szczególności karlika malutkiego przy turbinach wiatrowych zlokalizowanych w pobliżu lasów; pod 
instalacjami w terenie otwartym nie znaleziono żadnych ofiar uderzeń). Także badania przeprowadzane w 
Stanach Zjednoczonych wykazują największą koncentrację ofiar zderzeń pomiędzy środkiem lipca a 
wrześniem - 90% wszystkich znalezisk, przy czym ok. 50% wszystkich osobników zabitych przez uderzenie 
stwierdzono w sierpniu. Przeprowadzone badania w Saksonii w ramach studium „Nietoperze i turbiny 
wiatrowe w Saksonii 2006”   potwierdzają zasadniczo te obserwacje. Najwyższe współczynniki martwych 
znalezisk odnotowano w lipcu i sierpniu, przy czym ok. 50% wszystkich ofiar kolizji przypadło na dwa ostatnie 
tygodnie lipca. Jedynie dla karlika większego stwierdzono wysokie współczynniki kolizji także w maju. W 
zarejestrowanych martwych znaleziskach najczęściej spotykano borowce Nyctalus noctula, które stanowiły 
51,7%, po nich karliki większe Pipistrellus nathusii – 21 % i karliki malutkie Pipistrellus pipistrellus ze 



55 | S t r o n a  

wskaźnikiem 13,2 %. Ofiarami kolizji były najczęściej młode osobniki – ich udział stanowił 63% wszystkich ofiar 
uderzeń, pomimo tego, że udział zwierząt dorosłych w całej populacji jest wyższy, niż zwierząt młodych [18]. 

W odniesieniu do śmiertelności nietoperzy przy turbinach wiatrowych w ogóle i przy turbinach wiatrowych 
postawionych w pobliżu obszarów licznie zadrzewionych udokumentowano podwyższone ryzyko zderzeń 
w bezpośredniej bliskości obszarów zadrzewionych (w odległości 0 – 50 m od podstawy masztu). W 
przypadku borowców 53% martwych znalezisk znajdowało się przy turbinach wiatrowych ustawionych w 
odległości do 70 m od obszarów zadrzewionych, dla karlika większego współczynnik ten wyniósł 49%, a dla 
karlika malutkiego 51%. W przypadku graniczących szpalerów drzew/polnych grup krzewów uzyskano, w 
porównaniu z występowaniem w obszarach zadrzewionych, zredukowane wartości wskaźników śmiertelności 
przez uderzenie w obszarze do 70 m, a mianowicie 9% w przypadku borowców, 11 % karlika większego i 14 % 
karlika malutkiego.  Najwięcej martwych nietoperzy znajdowano wokół elektrowni zlokalizowanych w 
odległości mniejszej niż 100 m od terenów leśnych i zadrzewionych. W przypadku elektrowni 
zlokalizowanych w odległości 100 – 200 m od granicy lasu lub terenu zadrzewionego liczba martwych 
osobników była mniejsza o 80% [18]. 

W przeprowadzanych badaniach udowodniono znaczącą zależność ryzyka kolizji od prędkości wiatru. Wraz 
ze wzrastającą prędkością wiatru aktywność nietoperzy silnie maleje, a w konsekwencji zmniejsza się ryzyko 
uderzenia w obszarze wirników – 95,7% wszystkich aktywności nietoperzy miała miejsce przy prędkości wiatru 
poniżej 6 m/s. Przy prędkości 6,5 m/s w obszarze gondoli nie zarejestrowano prawie żadnych odgłosów 
nietoperzy [18]. 

Jeśli chodzi o techniczne parametry turbin wiatrowych zwiększone ryzyko zderzeń stwierdzono przyśrednicy 
łopat wirnika wynoszących 80 m i więcej oraz przy pozostającej przestrzeni swobodnej pomiędzy wirnikiem a 
górną krawędzią terenu na poziomie mniejszym od 30 m [18]. 

Przedstawione powyżej wyniki studiów są źródłem ważnych wskazówek dotyczących możliwości zmniejszania 
ryzyka kolizji nietoperzy z turbinami wiatrowymi. Należy jednak pamiętać o możliwych znacznych 
regionalnych i lokalnych różnicach. Nawet na obszarach o dużej gęstości aktywności nie każda turbina 
wiatrowa musi automatycznie powodować wysoką śmiertelność nadlatujących nietoperzy [18]. 

Ze względu na duże różnice w zakresie wyników przeprowadzonych dotychczas badań, nie można 
sporządzić prognozy faktycznego współczynnika śmiertelności nietoperzy przy turbinach wiatrowych. 
Generalnie jednak, niezależnie od typu instalacji (w szczególności jej wielkości), dla lokalizacji o dużej 
aktywności życiowej nietoperzy należy zasadniczo założyć, że ryzyko śmiertelnych kolizji nietoperzy z turbinami 
wiatrowymi będzie występować [18]. 

 Efekt płoszenia i bariery 

Większość gatunków nietoperzy wykorzystuje najprawdopodobniej każdego roku tradycyjnie te same obszary 
łowne. Jeżeli na obszarze tym postawione zostaną turbiny wiatrowe, zwierzęta prawdopodobnie nauczą się 
rozpoznawać przestrzenny zakres działania wirników. Tym samym wydaje się uzasadnionym, że nietoperze, 
których podstawowy teren łowny zostaje objęty zakresem działania turbiny wiatrowej, zaczynają unikać tego 
terenu ze względu na ruch wirnika i turbulencje. Tym samym na terenie danej farmy wiatrowej powstaje, 
szereg "powierzchni częściowych", na których nietoperze nie polują [18]. 

W badaniu mroczki późne znacznie zmieniły swoją aktywność w bezpośrednim otoczeniu turbin wiatrowych, 
unikając jego wykorzystywania jako regularnego terenu łownego, a w kolejnych latach w coraz większym 
stopniu unikając całego areału farmy wiatrowej. Badania przeprowadzone na farmach wiatrowych w 
Niemczech, a także pomiary wykonane w ramach studiów nad tolerancją przez środowisko naturalne na 
powiększenie farmy wiatrowej nie wykazały natomiast żadnego ograniczenia użytkowania przestrzeni 
życiowej nietoperzy na terenie farmy wiatrowej. Na podstawie wyników najnowszych badań można założyć, 
że po wybudowaniu farmy wiatrowej mroczki późne dalej będą użytkować zajętą przez nią powierzchnię. 
Tylko w ograniczonym stopniu można liczyć na to, że zrezygnują one z terenów łownych na tym obszarze. W 
przypadku karlika malutkiego nie stwierdzono w żadnego zmniejszonego użytkowania obszarów wokół turbin 
wiatrowych. Osobniki tego gatunku w dalszym ciągu korzystały ze swoich tras przelotu przez obszar zajęty 
pod farmę wiatrową. Zaobserwowano jednak uniki przed wirnikami, które znajdowały się poprzecznie do toru 
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lotu. Spostrzeżenia te potwierdzone zostały także w analizach prowadzonych na potrzeby studiów dla 
zbadania tolerancji środowiska naturalnego na powiększenie farmy wiatrowej [18]. 

Wpływ elektrowni wiatrowych na nietoperze, których występowanie stwierdzono w obszarze gminy, 
przedstawia poniższa tabela [20]. 

Tabela 6. 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 

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: 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. 

Dla części obszarów wyznaczonych w projekcie zmiany Studium, jako obszary potencjalnej lokalizacji 
elektrowni wiatrowych zostały opracowane przez wnioskodawców oceny lokalizacji elektrowni wiatrowych, 
tj. dla obszarów położonych: 

• w południowo-zachodniej części gminy – tereny rolne wokół wsi  Sięciaszka Druga, na południe od 
wsi Ryżki oraz na północ od wsi Szczygły Dolne – Ocena wstępna – „screening” chiropterologiczny 

dla lokalizacji farmy wiatrowej „Łuków” w województwie lubelskim [9], gdzie w części wnioskowej 
stwierdza się, że planowane obszary inwestycji nie generują sytuacji konfliktowych i mogą być 
dopuszczone do dalszego etapu postępowania; szacunkowy poziom ryzyka niekorzystnego 
oddziaływania na chropterofaunę określono jako średni do podwyższonego (tereny wokół wsi  
Sięciaszka Druga) i niski do średniego (tereny na południe od wsi Ryżki oraz na północ od wsi 
Szczygły Dolne); 

• w południowo-wschodniej części gminy, w okolicy wsi Jeziory i Łazy – Raport z rocznego monitoringu 

chiropterologicznego planowanej farmy wiatrowej w miejscowości Łazy, gm. Łuków, woj. lubelskie 

[10]. 
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W części wnioskowej Raportu [10] stwierdzono, że: 

• większość stwierdzeń nietoperzy odnotowywana była w obrębie zadrzewień lub zabudowań 
gospodarczych, w obrębie pól uprawnych, gdzie planowane jest posadowienie turbin wiatrowych 
zanotowano niską aktywność nietoperzy; pewne stwierdzenia (nietoperze oznaczone do gatunku) w 
obrębie pól uprawnych dotyczą gatunków takich jak: borowiec wielki, karlik malutki, karlik większy, 
które uważane są za niezagrożone w skali kraju i stosunkowo liczne; 

• w obrębie otwartej przestrzeni pól uprawnych, w głównych punktach nasłuchowych, w miejscach 
które nie sąsiadowały z zadrzewieniami (nie licząc okresu migracji jesiennej kiedy dominowały 
borowce wielkie, gdzie wyniki aktywności uznano za zawyżone) notowano brak aktywności (0,0) 
nietoperzy lub aktywność niską (od 0,4 do 1,3); 

• rejestrowane aktywności nietoperzy w obrębie zadrzewień i otwartej przestrzeni pól uprawnych 
potwierdzają fakt koncentrowania się nietoperzy przy zadrzewieniach oraz spadek aktywności 
nietoperzy w miarę oddalania się od tych elementów krajobrazu; 

• zarejestrowana niska lub umiarkowana aktywność nietoperzy w obrębie otwartej przestrzeni pól 
uprawnych oraz dochodzące do bardzo wysokich aktywności nietoperzy w obrębie zadrzewień i 
zabudowań dają podstawy do wnioskowania, że otwarta przestrzeń pól uprawnych nie znajduje się 
na trasie migracji gatunków odbywających wędrówki między kryjówkami letnimi a zimowymi ani na 
trasie przelotów między kryjówkami dziennymi a żerowiskami. 

Z uwagi na powyższe, a także wnioski z analizy uwarunkowań przyrodniczo-krajobrazowych (pkt III) oraz fakt, 
że projekt zmiany Studium wyznacza obszary potencjalnej lokalizacji elektrowni wiatrowych na ternach 
otwartych w odległości min. 100 m od lasów i większych zadrzewień oraz min. 450 m od terenów zabudowy 
można stwierdzić, że projektowane zmiany nie będą negatywnie oddziaływać na chiropterofaunę. 

ZMIANY W KRAJOBRAZIE 

Zmiany w krajobrazie sprowadzają się głównie do usytuowania na działkach, o dotychczas otwartym 
charakterze (pola) obiektów kubaturowych (budynków i urządzeń biogazowni oraz elektrowni wiatrowych). 
Obiekty terenów elektrowni wiatrowych oraz, w zależności od ostatecznych form kubaturowych silosy 
biogazowni mogą stanowić trwały i znaczący akcent architektoniczny, niejednokrotnie widoczny ze znacznej 
odległości, co niewątpliwie jest bezpośrednia, negatywna ingerencja w krajobraz o charakterze ocenianym 
powszechnie jako negatywny, choć teren gminy nie jest zaliczany do obszarów o wysokich walorach 
krajobrazowych (pkt III.5). Farma wiatrowa, jako zespół elektrowni wiatrowych wraz z tzw. infrastrukturą 
towarzyszącą, rozmieszczonych na terenie o znaczącej powierzchni, może więc stać się elementem 
dominującym w krajobrazie danego regionu. 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 [21]: 

• 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. 

Oceny estetyczne elektrowni wiatrowych są subiektywne, zależne od indywidualnych odczuć i upodobań, a 
w efekcie skrajnie zróżnicowane – od negatywnych, ze względu na charakter dużych konstrukcji 
technicznych, obcych w krajobrazie, po pozytywne, ze wskazaniem na prosty i nowoczesny kształt. Na 
etapie zmiany Studium nie są znane dokładne dane techniczne (moc czy wysokość wiatraków) – rezerwuje 
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się jedynie tereny pod potencjalną ich lokalizację (z zachowaniem strefy ograniczonego zainwestowania). 
Pozytywnym aspektem jest to, że największe dominanty krajobrazowe (maszty urządzeń energetyki 
wiatrowej, silosy biogazowni) lokowane są poza najcenniejszymi krajobrazowo terenami gminy. Oceniając 
obiektywnie wpływ planowanej farmy wiatrowej nie przewiduje sie znaczącego jej oddziaływania na 
krajobraz z racji, że turbiny zlokalizowane będą poza terenami stałego przebywania ludzi. W 
długoterminowej ocenie farma wiatrowa może mieć pozytywne oddziaływanie, ponieważ przez 20 – 30 lat 
będzie elementem ograniczającym rozprzestrzenianie się zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej, co może 
przyczynić się do poprawy jakości przestrzeni i ładu przestrzennego w dłuższej perspektywie czasu. Ustalenia 
projektu zmiany Studium mogą mieć więc zarówno bezpośredni, negatywny, jak i pozytywny, pośredni 
(poprzez wyznaczenia zgodnych z zasadami ładu przestrzennego terenów zainwestowania), długookresowy 
charakter. 

Projket zmiany Studium nie wprowadza zmian w sferze ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
sankcjonując ustalenia obecnie obowiązującego dokumentu w związku z czym projektowany dokument nie 
będzie generował negatywnych oddziaływań w tej sferze. 

ZMIANY W KLIMACIE AKUSTYCZNYM 

Zmiany w klimacie akustycznym wynikające z realizacji ustaleń projektowanego dokumentu będą związane z 
realizacją a następnie funkcjonowaniem elektrowni wiatrowych oraz biogazowni. 

Elektrownia 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 postępowi technologicznemu hałas ten został 
już w znacznym stopniu ograniczony. 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, 
• rozchodzenia się fal dźwiękowych w powietrzu. 

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 [21]. 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. Jeżeli natężenie hałasu tła jest zbliżone do poziomu hałasu emitowanego przez 
pracującą turbinę, dźwięki emitowane przez farmę wiatrową stają się właściwie „nierozróżnialne” od 
otoczenia. W środowisku człowiek istniej wiele źródeł, z którymi się styka nacodzień emitujących hałas o 
wartościach większych niż elektrownia wiatrowa, których porównanie przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 7. Poziom hałasu emitowany przez różne źródła 

 Źródło 
Orientacyjny poziom hałasu 

[dB] 
próg słyszalności 0 
poziom hałasu tła w porze nocnej 
(tereny wiejskie) 

20-40 

cicha sypialnia 35 
farma wiatrowa w odl. 350 m 35-45 
ruchliwa droga w odl. 5 km 35-45 
samochód jadący z prędkością 65 km/h w odl. 100 m 55 
rozmowa 60 
ciężarówka jadąca z prędkością 65 km/h w odl. 100 m 65 
miejski ruch uliczny 90 
młot pneumatyczny w odl. 7 m 95 
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 Źródło 
Orientacyjny poziom hałasu 

[dB] 
samolot odrzutowy w odl. 250 m 105 
próg bólu 140 

Źródło: http://www.wind-energy-the-facts.org  

Z wyników badań [22] 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. 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 [22]. 

Tereny największej uciążliwości akustycznej są jednak izolowane przestrzennie od obszarów stałego 
zamieszkania oraz przebywania ludzi. Ponadto projekt zmiany Studium w wyznaczonych wokół obszarów 
potencjalnej lokalizacji elektrowni wiatrowych strefach ograniczonego zainwestowania zakazuje lokalizacji 
funkcji podlegających ochronie akustycznej przed hałasem wyższym niż 40 dBA i 45 dBA. 

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 
sąsiednich 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 minimalizującymi 
skutki tych uciążliwości.  

ZMIANY W ATMOSFERZE 

W przypadku projektowanego dokumentu zmiany w atmosferze będą związane (obok wyżej wymienionych) 
także m. in. z emisją zanieczyszczeń do atmosfery oraz oddziaływaniem pól elektromagnetycznych. 

Emisja zanieczyszczeń do atmosfery związana jest z funkcjonowaniem biogazowni. Elektrownia wiatrowa oraz 
farma solarna stanowią nieemisyjne źródła energii. Produkcja biogazu niesie ze sobą uciążliwość 
zapachową, wynikającą z zastosowanych procesów technologicznych produkcji, transportu substratów i 
odpadów. Projekt zmiany Studium minimalizuje efekty tych uciążliwości poprzez przyjęte zasady rozwoju 
terenów pod funkcje biogazowni. 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, projekt zmiany Studium dopuszcza lokalizację biogazowni tylko na terenach, dla których 
bezpośrednim sąsiedztwem nie byłaby zabudowa mieszkaniowa, ani inna wrażliwa na uciążliwości 
zapachowe. 

Ze względu na lokalizacje turbiny wiatrowej na przypuszczalnej wysokości ok. 100 m nad poziomem gruntu 
poziom pola elektromagnetycznego generowanego przez elementy elektrowni, na poziomie terenu (na 
wysokości 1,8 m) jest w praktyce pomijalny. Urządzenia generujące fale elektromagnetyczne (zarówno 
generator jak i transformator) znajdą się wewnątrz gondoli i są zamknięte w przestrzeni otoczonej metalowym 
przewodnikiem o właściwościach ekranujących, co w konsekwencji powoduje, że efektywny wpływ 
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elektrowni wiatrowej na kształt klimatu elektromagnetycznego środowiska będzie równy zero. Pole 
generowane przez generator będzie polem o częstotliwości 100 Hz, natomiast pole generowane przez 
transformator – polem o częstotliwości 50 Hz. Wypadkowe natężenie pola elektrycznego na wysokości 1,8 m 
n.p.t. wyniesie ok. 9 V/m, tj. znacznie poniżej wartości występującej naturalnie. Wypadkowe pole 
magnetyczne wyniesie w tym miejscu ok. 4,5 A/m, a więc również mniej niż pole naturalne [18] [23]. Innym 
źródłem pola elektromagnetycznego są linie elektroenergetyczne służące wyprowadzeniu mocy z farmy 
wiatrowej do KSE. Projekt zmiany Studium preferuje rozwiązania oparte na liniach kablowych, co znacznie 
eliminuje wpływ pola elektromagnetycznego na środowisko. Jednocześnie w projektowanym dokumencie, 
ze względu na brak dokładnych danych co do parametrów elektrowni i ich rozmieszczenia, nie wskazuje się 
tras linii elektroenergetycznych związanych z funkcjonowaniem elektrowni wiatrowych i biogazowni, które 
winny być określone na etapie sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy. Na tym etapie dopiero będzie można znacznie dokładniej określić wpływ pola 
elektromagnetycznego emitowanego przez linie elektroenergetyczne na środowisko. 

2.2.  ZMIANY W FUNKCJONOWANIU ŚRODOWISKA 

Opis warunków naturalnych w ujęciu dynamicznym dla potrzeb planowania przestrzennego jest aspektem 
dającym wiedzę o funkcjonowaniu przyrody na danym obszarze, a jej wykorzystanie w planowaniu ułatwia 
harmonizowanie zagospodarowania przestrzennego z układem naturalnym. Geokomponentem 
uruchamiającym większość procesów i mechanizów działających w przyrodzie jest woda. Szczególnie istotną 
rolę odgrywa w kształtowaniu rzeźby terenu oraz w obiegu materii żywej i nieożywionej, a więc w szeroko 
rozumianej ekologii krajobrazu. Funkcjonowanie środowiska można rozpatrywać cząstkowo, a więc w 
aspektach: hydrologicznym, morfogenetycznym i ekologicznym na poziomie ekosystemów. 

Funkcjonowanie środowiska w aspekcie hydrologicznym obejmuje tzw. mały obieg wody (krążenie wody 
pomiędzy atmosferą a ziemią). Sposób krążenia wody zależny jest od warunków geologicznych (określają 
stopień przepuszczalności podłoża i gleb), hipsometrycznych (wpływają na szybkość krążenia wody), 
użytkowania terenu (współdecydują o skali ewapotranspiracji) i hydrodynamicznych. Poszczególne 
ekohydrotopy funkcjonujące w obszarze gminy posiadają różną powierzchnię (od kilku arów do kilkunastu 
hektarów) i sytuują się w 3 typach, tj.: infiltracyjnych, ewapotranspiracyjnych i spływowych. Ekohydrotopy 
spływowe występują praktycznie tylko w dolinach, a największą powierzchnią odznaczają się ekohydrotopy 
infiltracyjne; w ich obrębie skala infiltracji (wsiąkania) uzależniona jest od wielkości udziału ewapotranspiracji, 
a więc od rodzaju pokrycia roślinnego. Krążenie wody w skali ekohydrotopu bądź zespołu ekohydrotopów 
jest z reguły podatne na oddziaływania antropogeniczne, a najbardziej podatne na zakłócenia obiegu 
wody są ekohydrotopy spływowe i mieszane z przewagą spływów, w obrębie których projektowany 
dokument nie wprowadza żadnych zmian, które mogłyby zakłócać obieg wody. W związku z realizacją 
ustaleń projektowanego dokumentu nieznaczne zakłócenia w obiegu wody mogą nastąpić w obszarach 
ekohydrotopów  infiltracyjnych i ewapotranspiracyjnych. Związane to jest z przeznaczeniem części terenów 
upraw rolnych pod elektrownie wiatrowe, zabudowę techniczną biogazowni, czy infrastrukturę techniczną 
(drogi dojazdowe, place manewrowe itp.). Jednakże procent powierzchni przeznaczony pod takie 
zagospodarowanie będzie niewielki w porównaniu do pozostałej powierzchni biologicznie czynnej. W 
związku z powyższym prognozuje się, że projektowany dokument nie będzie miał istotnego wpływu na 
funkcjonowanie środowiska w aspekcie hydrologicznym. 

Głównym procesem rzeźbotwórczym na terenie gminy (jak i na obszarze województwa) jest planacja 
(wyrównywanie, łagodzenie rzeźby). Przyczynia się do niej erozja uprawowa, z jednej strony powodująca 
obniżanie stoków i wypukłych form rzeźby, a z drugiej strony nadbudowanie form wklęsłych, takich jak niecki, 
zagłębienia bezodpływowe czy dna dolin i cieków wodnych. Inne przemiany rzeźby uruchamiane przez 
człowieka i wynikające z projektowanego dokumentu będą przebiegać punktowo i liniowo i związane będą 
z wykopami pod fundamenty elektrowni wiatrowych, zabudowy technicznej biogazowni oraz realizacją dróg 
dojazdowych i placów manewrowych. 

Najpełniejszy obraz zachodzących zmian w funkcjonowaniu środowiska w aspekcie ekologicznym umożliwia 
analiza modelu strefowo-pasmowo-węzłowego krajobrazu gminy. Zastosowanie tego w analizie z jednej 
strony umożliwia bliską optymalnej identyfikację najcenniejszych i najbardziej wrażliwych elementów jego 
struktury, zaś z drugiej – poprzez porównanie układu ekologicznego z układem antropogenicznym krajobrazu 
– pozwala na określenie rejonów zagrożeń i charakteru zagrożeń dla stabilności krajobrazu. Funkcjonowanie 
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Systemu Przyrodniczego Gminy nie będzie, w wyniku realizacji zmiany Studium w znaczący sposób 
zmodyfikowane – projektowany dokument wyklucza z lokalizacji elektrowni wiatrowych, biogazowni i farm 
solarnych najcenniejsze przyrodniczo obszary, dopuszczając możliwość ich potencjalnej lokalizacji na 
terenach rolnych. Z lokalizacji tych inwestycji wykluczone są również tereny zabudowy zagrodowewj i 
mieszkaniowej oraz strefy ochronne tych terenów. Najistotniejsze zagrożenie dla funkcjonownaia środowiska 
w obszarze gminy Łuków, wynikające z projektowanych zmian Studium, mogą wynikać z realizacji i 
funkcjonowania elektrowni wiatrowych, które stanowią potencjalne zagrożenie dla ornitofauny i 
chiropterofauny (pkt VII.2.1). Zagrożenie to jest związane z możliwością wystąpienia na poziomie lokalnym: 
częściowej utraty żerowisk i lęgowisk, wystąppienia efektu bariery (zmiany tras przelotów wymuszone 
unikaniem siłowni), a także wystąpienia śmiertelnych zderzeń. Położenie gminy w ponadlokalnych systemach 
ochrony przyrody i krajobrazu (pkt. III.2) i uwarunkowania z tym związane pozwalają stwierdzić, że 
projektowane zmiany nie będą miały istotnego wpływu na funkcjonowanie środowiska na poziomie 
zarówno lokalnym, jak i ponadlokalnym. 

3. PROGNOZA WPŁYWU REALIZACJI PROJEKTU ZMIANY STUDIUM NA JAKOŚĆ 
ŚRODOWISKA 

O jakości środowiska decyduje skala zagrożeń zarówno antropogenicznych, jak i naturalnych. Zagrożenia 
antropogeniczne wynikają z działalności człowieka i niewystarczającego stopnia zabezpieczenia środowiska 
przed antropopresją. Zagrożenia naturalne są efektem zmian klimatycznych i hydrologicznych w sytuacji 
generalnie małej odporności środowiska przyrodniczego (zwłaszcza hydrosfery i pedosfery) i 
zagospodarowania przestrzennego na ekstremalne zjawiska naturalne.  

Proponowane w projekcie zmiany Studium kierunki rozwoju produkcji energii ze źródeł odnawialnych 
powszechnie uznawana jest za energię ekologicznie czystą, gdyż jej wytwarzanie nie pociąga za sobą 
konieczności spalania paliw kopalnych, a tym samym emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Dyrektywa 

UE 2009/28/WE w sprawie promocji stosowania energii z odnawialnych zródeł, nadaje wrecz instalacjom 
wykorzystujacym OZE status narzędzi służących ochronie środowiska poprzez redukcję emisji gazów 
cieplarnianych oraz innych zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery przez konwencjonalne zródła energii. 

3.1. PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU ZMIANY STUDIUM NA WARUNKI 
AEROSANITARNE 

Tło zanieczyszczeń powietrza w obszarze gminy ulegnie nieznacznemu pogorszeniu, tj. niemal 
niedostrzegalnej dla człowieka zmianie. Pogorszenie warunków aerosanitarnych związane będzie z 
funkcjonującymi małymi biogazowniami rolniczymi – elektrownie wiatrowe i farmy solarne nie będą 
stanowiły źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza i pogarszania warunków aerosanitarnych. 

Proces produkcji biogazu wykorzystuje naturalne zjawiska zachodzące w środowisku, dlatego też 
biogazownia nie wytwarza innych substancji, niż te, które w środowisku naturalnym występują powszechnie. 
Zintensyfikowana fermentacja beztlenowa biomasy niesie ze sobą uciążliwość zapachową, jednakże 
stosowanie w możliwie maksymalnym stopniu zamkniętych technologii produkcji biogazupowoduje znaczny 
spadek emisji niepożądanych zapachów. Najbardziej newralgicznym punktem w procesie technologicznym 
produkcji biogazu, mogącym powodować okresowe uwalnianie uciążliwych zapachów załadunek biomasy 
do dozowników komór fermentacyjnych. Dostępne obecnie na rynku rozwiązania techniczne rozładunku, 
ograniczają w emisję zapachów powodując, iż nie są one odczuwalne poza terenem biogazowni, a dla 
surowców tłoczonych rurociągami uciążliwość ta jest eliminowana całkowicie. Przy prawidłowo 
zastosowanych rozwiązaniach transportu i składowania odpadów pofermentacyjnych oraz właściwie 
dokonanym procesie fermentacji odpady nie powinny generować uciążliwych zapachów. 
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3.2. PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU ZMIANY STUDIUM NA WARUNKI 
HYDROSANITARNE I STAN SANITARNY GLEB 

Funkcjonowanie elektrowni wiatrowych, farm solarnych, czy też małych biogazowni rolniczych nie będzie 
powodować powstawania ścieków technologicznych.  Ubocznym efektem będą jedynie w przypadku 
funkcjonujących biogazowni ścieki sanitarno-bytowe, ścieki deszczowe oraz odpady pofermentacyjne. 

Funkcjonujące na terenie gminy ujęcia wód podziemnych posiadają wyznaczone i ogrodzone strefy ochrony 
bezpośredniej ujęć wód, w obszarze których obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zakresie 
użytkowania gruntów oraz korzystania z wody zgodnie z przepisami ustawy Prawo wodne. Projektowany 
dokument sankcjonuje ustalenia obowiązującego Studium i nie wprowadza zmian w zakresie gospodarki 
wodnej. Wprowadzane projektowaną zmianą funkcje zagospodarowania terenu nie ingerują w istniejące i 
projektowane ujęcia wód podziemnych i ich strefy ochronne. 

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, które nie 
stanowią zagrożenia dla stanu wód i gleb. Zmiana Studium nakazuje rozprowadzenie odpadów 
pofermentacyjnych w celu nawożenia lub ulepszenia gleby zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie procesu odzysku R10 (Dz. U. z 2007 r., Nr 228, poz. 1685) oraz 

ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2007 r., nr 147, poz. 1033). Prawidłowo 
zrealizowana i zgodnie z przepisami Prawa budowlanego infrastruktura kanalizacyjna odprowadzająca ścieki 
sanitarno-bytowe oraz ścieki z utwardzonych placów biogazowni jest wystarczająca dla zapewnienia 
ochrony przed zanieczyszczeniem gleb oraz wód powierzchniowych i podziemnych, a także zapewni 
niepogarszanie stanu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych. 

3.3. PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU ZMIANY STUDIUM NA KLIMAT 
AKUSTYCZNY 

Farmy solarne w czasie eksploatacji nie będą stanowić źródła emisji hałasu i tym samym nie będą wpływać 
na zmianę klimatu akustycznego. Na etapie budowy i likwidacji będą odnotowywane zwiększone poziomy 
hałasu związane z ruchem pojazdów wykorzystywanych na tych etapach do transportu i montażu instalacji. 
Będzie to oddziaływanie okresowe, krótkotrwałe i nie będzie w znaczący sposób oddziaływać na 
środowisko. 

Poziom tła akustycznego ulegnie podwyższeniu zarówno w okolicy budowy małych biogazowni rolniczych, 
jak i wzdłuż dróg, po których będą poruszać się pojazdy wykorzystywane do transportu elementów 
biogazowni. Na etapie eksploatacji biogazowni dominującym źródłem hałasu o charakterze ciągłym na jej 
terenie mogą być 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, zastosowanie pasów zieleni 
izolacyjnej powoduje, iż klimat akustyczny na sąsiednich terenach pozostaje niezakłócony. Poza terenem 
biogazowni nadmierny hałas może być związany z ruchem drogowym generowanym przez środki 
transportowe przewożące biomasę i odpady pofermentacyjne, jednakże ruch ten, w przypadku małych 
biogazowni rolniczych niestanowiących inwestycji o dużym zapotrzebowaniu na biomasę, nie będzie 
znaczący. Oddziaływanie małych biogazowni rolniczych na klimat akustycznych będzie okresowe i 
krótkotrwałe nie stanowiąc zagrożenia dla klimatu akustycznego gminy. 

Projekt zmiany Studium wprowadza obszary potencjalnej lokalizacji elektrowni wiatrowych zgodnie z 
rysunkiem Studium wraz z ich strefami ochronnymi, przy zachowaniu odległość terenów lokalizacji elektrowni 
wiatrowych od zabudowy zwartej lub rozproszonej wynoszącą min.  450 m oraz od zabudowy związanej ze 
stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży wynoszącą min. 500 m, zakłada również, że ostateczne 
wykluczenie negatywnego oddziaływania hałasu na zdrowie mieszkańców nastąpi na podstawie przepisów 
dotyczących ocen oddziaływania na środowisko przedsięwzięć. Elektrownia wiatrowa jest źródłem dwóch 
rodzajów hałasu: mechanicznego i szumu aerodynamicznego. Hałas mechaniczny emitowany przez 
nowoczesne, obecnie stosowane elektrownie wiatrowe osiąga poziom poniżej szumu aerodynamicznego 
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[23]. Drugi rodzaj hałasu jest wynikiem przepływu powietrza przez łopaty wirnika. Wraz ze wzrostem prędkości 
wiatru wzrasta poziom szumu aerodynamicznego emitowanego przez turbinę, a jednocześnie wzrasta 
również natężenie szumu wiatru, który w dużym stopniu maskuje dźwięki emitowane przez turbinę [21]. 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. Jeżeli 
natężenie hałasu tła jest zbliżone do poziomu hałasu emitowanego przez pracującą turbinę, dźwięki 
emitowane przez farmę wiatrową stają się właściwie „nierozróżnialne” od otoczenia [23]. Z wyników 
przeprowadzonych przez R. Ingielewicza i A. Zagubienia badań (pkt VII.2.1) 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 [22]. Ostateczne określenie 
odległości posadowienia elektrowni wiatrowej od terenów, dla których wyznaczono normy w zakresie 
klimatu akustycznego powinny zostać określone na etapie decyzji środowiskowej, w sytuacji gdy znane będą 
parametry techniczne planowanych instalacji. W związku z powyższym można stwierdzić, że przyjęte w 
projektowanym dokumencie odległości obszarów potencjalnej lokalizacji elektrowni wiatrowych od terenów 
zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej pozwalają, na obecnym etapie, ograniczyć do niezbędnego 
minimum uciążliwości hałasowe generowane przez elektrownie wiatrowe, a ich oddziaływanie nie będzie 
miało znacząco negatywnego wpływu na klimat akustyczny tych terenów. 

Elektrownie wiatrowe stanowią także źródło hałasu infradźwiękowego. Zgodnie z wynikami badań 
przeprowadzonymi przez R. Ingielewicza i A. Zagubienia [22] [23], którzy stwierdzają, 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”, należy stwierdzić, że oddziaływanie 
infradźwięków emitowanych przez elektrownie wiatrowe nie będzie miało negatywnego oddziaływania na 
klimat akustyczny terenów zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej. 

3.4. PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA INFRASTRUKTURY 
ELEKTROENERGETYCZNEJ 

Dopuszczalne wartości parametrów fizycznych pól elektromagnetycznych zostały określone w 
rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól 

elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. 2003 
Nr 192, poz. 1883). Dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową dopuszczalny poziom pól 
elektromagnetycznych dla zakresu częstotliwości jakie wytwarza generator elektrowni wiatrowej wynosi 1 000 
V/m dla pola elektrycznego i 60 A/m dla pola magnetycznego. Źródłami pól elektromagnetycznych są 
elektrownie wiatrowe oraz stacje GPZ i linie elektroenergetyczne związane z wyprowadzeniem mocy z farm 
wiatrowych, farm solarnych lub biogazowni. Ze względu na lokalizację turbiny wiatrowej na wysokości ok. 100 
m nad poziomem gruntu poziom pola elektromagnetycznego generowanego przez elementy elektrowni na 
poziomie terenu (na wysokości 2 m) jest w praktyce pomijalny, a wpływ elektrowni wiatrowej na kształt 
klimatu elektromagnetycznego środowiska jest nieznaczące. Ze względu na to, że projektowany dokument 
nie określa lokalizacji GPZ-ów i tras przebiegu linii elektroenergetycznych ustalając obowiązek ustalenia ich 
lokalizacji na etapie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy, ich wpływ na 
klimat elektromagnetyczny środowiska możliwy będzie do określenia na kolejnym etapie inwestycyjnym i 
planistycznym – na etapie zmiany planu miejscowego oraz uzyskiwania decyzji środowiskowej. 

4. RYZYKO WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII 

Elektrownie wiatrowe oraz farmy solarne nie będą stwarzać zagrożenia wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej w rozumieniu art. 248 ustawy Prawo ochrony środowiska. 

Projekt zmiany Studium dopuszcza realizację małych biogazowni rolniczych, których moc wynosi do 100 kW. 
Wytwarzany w biogazowni biogaz będzie głównie mieszaniną metanu i dwutlenku węgla. Metan zaliczany 
jest do substancji skrajnie łatwopalnych, określonych rodzajem zagrożenia R12. W rozumieniu art. 248 ustawy 
Prawo ochrony środowiska biogazownia, w zależności od skali inwestycji, może stwarzać zagrożenie 
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. O zakwalifikowaniu inwestycji do zakładów o zwiększonym ryzyku 
lub o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej decyduje Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 

kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie 
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decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia 

poważnej awarii przemysłowej. Przy takiej skali inwestycji, jaką dopuszcza projektowany dokument (tj. małe 
biogazownie rolnicze), ilość substancji łatwopalnych z reguły osiąga wartości poniżej wyznaczonych progów 
dla zakładów zwiększonego i dużego ryzyka. Ostateczne zakwalifikowanie biogazowni realizowanych na 
obszarze gminy do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej możliwe będzie w sytuacji znanych parametrów projektowanej inwestycji na etapie 
uzyskiwania decyzji środowiskowej. Taka kwalifikacja powodować będzie konieczność spełnienia przez 
prowadzącego zakład – zgodnie z art. 249 – 271 b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska – określonych warunków (rygorów, nakazów, zabezpieczeń, środków zapobiegawczych i środków 
ochronnych). 

5. OCENA PROJEKTU ZMIANY STUDIUM W ASPEKCIE WPŁYWU NA ZDROWIE LUDZI 

Zmiany w obrębie poszczególnych elementów środowiska, w jego funkcjonowaniu i jakości, rzutują w 
konsekwencji na zdrowie ludzi. Stąd istotne znacznie ma zarówno wielkość emisji hałasu i zanieczyszczeń do 
środowiska, jaka może być skutkiem realizacji projektowanego dokumentu planistycznego, jak i relacje 
przestrzenne terenów o różnych funkcjach, zwłaszcza terenów osiedleńczych do potencjalnych ognisk 
zanieczyszczeń i źródeł hałasu.  

Biorąc pod uwagę pierwszy aspekt zmiany Studium, stwierdza się, że skala spodziewanych emisji 
zanieczyszczeń nie będzie zagrażać zdrowiu ludzi, zarówno okresowo przebywających na terenie inwestycji 
– biogazowni, jak i tym bardziej zamieszkujących pobliskie osiedla. Oznacza to, że dopuszczalne normy 
zanieczyszczeń nie będą przekraczane (pkt VII.2.1). Uciążliwości hałasowe, związane z fazą realizacji 
(zabudową i zagospodarowaniem nowych terenów czy stworzeniem niezbędnej do ich funkcjonowania 
infrastruktury) będą miały charakter bezpośredni, ale jedynie chwilowy lub krótkoterminowy i lokalny. 

Pojawiające się uciążliwości akustyczne, których źródłem będzie funkcjonująca biogazownia (pkt VII.2.1), 
będą występowały w obszarze samej inwestycji nie zakłócając klimatu akustycznego terenów sąsiednich. 
Natomiast uciążliwości hałasowe związane z ruchem drogowym związanym z transportem do biogazowni 
biomasy odpadów pofermentacyjnych będą chwilowe, w związku z czym można je uznać za akceptowalne 
dla obsługi biogazowni. Z kolei dopuszczalne usytuowanie biogazowni  w stosunku do zabudowy 
mieszkaniowej (na terenach, dla których bezpośrednim sąsiedztwem nie jest zabudowa mieszkaniowa)jest 
dla niej bezpieczne biorąc pod uwagę możliwość wystąpienia poważnej awarii (pkt VII.4).  

Obszary potencjalnej lokalizacji elektrowni wiatrowych nie są lokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie 
terenów stałego przebywania ludzi. Projekt zmiany Studium nakazuje wprowadzenie strefy ochrony 
akustycznej wynoszącej 450 m od terenów zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej oraz 500 m od terenów 
zabudowy związanej ze stałym lub czasowym przebywaniem dzieci i młodzieży. Elektrownie wiatrowe są 
źródłem: 

• hałasu mechanicznego, 
• szumu aerodynamicznego, 
• hałasu infradźwiękowego, 
• pola elektromagnetycznego, 
• efektu stroboskopowego. 

Hałas mechaniczny w nowoczesnych instalacjach zredukowany jest do poziomu poniżej szumu 
aerodynamicznego, w związku z czym jego oddziaływanie na zdrowie i komfort życia ludności oraz klimat 
akustyczny terenów zabudowy będzie niezauważalne. 

Specyfika hałasu wynikającego z szumu aerodynamicznego, który powstaje w efekcie przepływu powietrza 
przez łopaty wirnika, powoduje, że wraz ze wzrostem prędkości wiatru wzrasta poziom szumu 
aerodynamicznego emitowanego przez turbinę, a jednocześnie wzrasta również natężenie szumu wiatru, 
który w dużym stopniu maskuje dźwięki emitowane przez turbinę (pkt VII.3.3) [21]. Na etapie sporządzania 
projektu zmiany Studium nie były znane dokładne dane techniczne instalacji, które będą realizowane oraz 
ich rozmieszczenie, z tego powodu miarodajne wnioski dotyczące oddziaływania akustycznego elektrowni 
wiatrowych na zdrowie ludzi będzie można przedstawić na późniejszym etapie planistycznym.  Projekt zmiany 
Studium uzależnia możliwość realizacji m. in. elektrowni wiatrowych od wyników właściwie wykonanych 
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raportów oddziaływania inwestycji na środowisko oraz procesu uzyskiwania decyzji środowiskowych. 
Ponadto dopuszcza możliwość realizacji 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”, zaś „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”. W świetle powyższego 
należy stwierdzić, że projektowany dokument w wystarczającym stopniu zabezpiecza i minimalizuje 
możliwość wystąpienia negatywnego oddziaływania elektrowni wiatrowych na zdrowie i komfort życia 
ludności oraz klimat akustyczny terenów położonych w ich sąsiedztwie. 

Ostateczne określenie odległości posadowienia elektrowni wiatrowej od terenów, dla których wyznaczono 
normy w zakresie klimatu akustycznego powinny zostać określone na etapie decyzji środowiskowej, w sytuacji 
gdy znane będą parametry techniczne planowanych instalacji. W związku z powyższym można stwierdzić, że 
przyjęte w projektowanym dokumencie odległości obszarów potencjalnej lokalizacji elektrowni wiatrowych 
od terenów zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej pozwalają, na obecnym etapie, ograniczyć do 
niezbędnego minimum uciążliwości hałasowe generowane przez elektrownie wiatrowe, a ich oddziaływanie 
nie będzie miało znacząco negatywnego wpływu na klimat akustyczny tych terenów. 

Hałas infradźwiękowy emitowany przez elektrownie wiatrowe nie stanowi źródła infradźwięków o poziomach 
mogących zagrozić zdrowiu ludzi (pkt VII.2.1). 

Obracające sie łopaty wirnika turbiny wiatrowej rzucają również na otaczające je tereny cień, powodując 
tzw. efekt migotania, z którym to mamy do czynienia głównie w krótkich okresach dnia, w godzinach 
porannych i popołudniowych, gdy nisko położone na niebie słońce świeci zza turbiny, a cienie rzucane przez 
łopaty wirnika są mocno wydłużone. Efekt ten jest szczególnie zauważalny w okresie zimowym, kiedy to kąt 
padania promieni słonecznych jest stosunkowo mały. Aby efekt migotania cieni wywoływany przez 
elektrownie wiatrowe mógł osiągnąć częstotliwość efektu stroboskopowego, rotor wiatraka musiałby 
wykonywać 50 obrotów wirnika na minutę, tymczasem nowoczesne wolnoobrotowe turbiny obracają się z 
prędkością maksymalną 20 obrotów na minutę.  

Intensywność zjawiska migotania cieni, a tym samym jego odbiór przez człowieka, uzależnione są od kilku 
czynników (nie do końca znanych na tym etapie) [18]: 

• wysokości wieży i średnicy wirnika, 
• odległości obserwatora od farmy wiatrowej – im zabudowania mieszkalne są bardziej oddalone od 

inwestycji, tym efekt migotania cieni jest mniejszy; zakłada się, że nie jest on w ogóle dostrzegalny 
przy odległości równej 10-krotnej długości łopaty wirnika, a więc średnio przy 400 – 800 metrach, 

• pory roku, 
• zachmurzenia – im większe zachmurzenie tym mniejsza intensywność migotania cieni, 
• obecności drzew pomiędzy turbiną wiatrową a obserwatorem – znajdujące się pomiędzy turbiną 

wiatrową a obserwatorem drzewa lub budowle znacznie redukują efekt migotania cieni, 
• orientacji okien w budynkach, które znajdują się w strefie migotania cieni, 
• oświetlenia w pomieszczeniu – jeśli dane pomieszczenie doświetlane jest przez oświetlenie sztuczne 

bądź przez okno, które nie znajduje się w strefie oddziaływania cieni, intensywność zjawiska 
migotania cieni w danym pomieszczeniu będzie znacznie ograniczona. 

Migotanie o częstotliwości powyżej 2,5 Hz, zwane efektem stroboskopowym, może być dla człowieka 
uciążliwe, jednakże maksymalne częstotliwości migotania wywołanego przez współczesne turbiny wiatrowe 
nie przekraczają 1 Hz, czyli znajdują się dużo poniżej progowej wartości 2,5 Hz i nie powinny być odbieranie 
jako szkodliwe. 

6. SZANSE OCHRONY BIORÓŻNORODNOŚCI W ŚWIETLE ZMIANY STUDIUM 

Projektowana zmiana Studium nie narusza obszarów ważnych dla zachowania różnorodności biologicznej, 
rozumianej zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody jako 
zróżnicowanie żywych organizmów występujących w ekosystemach, w obrębie gatunku i między gatunkami 
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oraz zróżnicowanie ekosystemów, w rejonie gminy. Wyklucza ona z lokalizacji elektrowni wiatrowych, 
biogazowni i farm solarnych: 

• rezerwaty przyrody, 
• obszary chronionego krajobrazu, 
• obszary sieci Natura 2000, 
• użytki ekologiczne istniejące i projektowane,  
• doliny rzeczne, 
• lasy i większe zadrzewienia wraz ze strefą 100 m od ich granic oraz bezpośrednie sąsiedztwo alei i 

szpalerów drzew, 
• korytarze ekologiczne, 
• 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. Projektowany dokument wymaga aby zasięgi stref ochronnych od planowanych inwestycji były 
określone i uszczegółowione na etapie zmiany mpzp w oparciu o monitoringi i analizy wykonywane w 
związku z procedurami środowiskowymi, w tym: monitoring ornitologiczny, monitoring chiropterologiczny, 
analizy botaniczne, akustyczne, krajobrazowe i inne badania. 

Zajęcie terenu pod lokalizację inwestycji z zakresu energetyki odnawialnej będzie dotyczyło głównie 
agroekosytemów, których udział w strukturze gminy jest dominujący, i które uważane są za ekosystemy o 
systematycznie przerywanej sukcesji naturalnej. Ekosystemy te cechują się ubóstwem gatunków 
producentów (wskutek preferowania gatunku uprawianego), obecnością gatunków synantropijnych, 
krótkotrwałością okresu wzrostu rośliny hodowlanej oraz systematycznym zakłócaniem struktur troficznych 
związanych z życiem roślin hodowlanych. Przekształcenie gruntów rolnych związane z realizacją tych 
inwestycji może wiązać się z utratą lęgowisk lub żerowisk ptaków, jednak dominacja użytków rolnych stwarza 
dużą dostępność tego typu siedlisk. Zatem utrata ich niewielkiej części nie powinna wywołać znaczących 
konsekwencji dla stabilności populacji ptaków krajobrazu rolniczego [17]. 

Powstanie na terenie gminy biogazowi może stwarzać potencjalne możliwości wprowadzenia do upraw 
odmian roślin genetycznie modyfikowanych, jak np. wierzba energetyczna. Mikrobiogazownie i małe 
biogazownie rolnicze, których realizację dopuszcza projektowany dokument wykorzystują głównie odchody 
zwierzęce i biomasę odpadową z gospodarstw rolnych (najczęściej wykorzystuje się kukurydzę, buraki, trawy 
– przeważnie w formie kiszonek, a także: koniczynę, ziemniaki, bób, żyto, słonecznik, cebulę, gorczycę, groch, 
kalarepę, kapustę, kalafior, pszenicę, owies, jęczmień, rzepak, dynię). Zgodnie z ustawą z dnia 22 czerwca 

2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych, wprowadzanie do uprawy takich roślin wymaga 
przeprowadzenia oceny zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska oraz zastosowania niezbędnych środków w 
celu uniknięcia tych zagrożeń.  

7. OCENA PROJEKTU ZMIANY STUDIUM W ASPEKCIE PRAWIDŁOWOŚCI 
GOSPODAROWANIA ZASOBAMI PRZYRODY 

Zasoby naturalne są to powstałe w procesach przyrodniczych elementy środowiska geograficznego, które są 
uznawane przez człowieka za użyteczne w danych warunkach (społecznych, ekonomicznych i 
technicznych), czasie i miejscu; są to: minerały, źródła energii, klimat, gleby, roślinność naturalna, świat 
zwierzęcy, wody, krajobraz, formy terenu, przestrzeń i jej położenie geograficzne. 

Projekt zmiany Studium nie narusza zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju, reguł w 
gospodarowaniu zasobami przyrody. Zrównoważony rozwój, rozumiany zgodnie z definicją zawartą w 
ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, oznacza rozwój społeczno-gospodarczy, w 
którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem 
równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania 
możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno 
współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń.  
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W przypadku zasobów niewyczerpywalnych, ale zmienialnych (woda, powietrze), projekt dokumentu 
zapewnia ich odnawialność. Jest to szczególnie ważne w przypadku takiego strategicznego zasobu jak 
woda. Wprowadzane zmianą Studium inwestycje z zakresu OZE nie stanowią inwestycji wodochłonnych. 
Ustalenia w zakresie ochrony wód (zawiera je pkt 3.2.2. Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych oraz 
pkt 10.1. Kierunki rozwoju gospodarki wodno-ściekowej obowiązującego Studium) zabezpieczają jej zasoby 
przed degradacją ilościową i jakościową. Projekt zmiany Studium przyczyni się również do poprawy jakości 
powietrza, gdyż instalacje wykorzystujące OZE uznawane są narzędzia służące ochronie środowiska poprzez 
redukcje emisji gazów cieplarnianych oraz innych zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery przez 
konwencjonalne źródła energii. 

W przypadku zasobów wyczerpywalnych i nieodnawialnych (zasoby surowców mineralnych), projekt 
dokumentu zapewnia ich ochronę. Ustalenia w zakresie ochrony surowców mineralnych (zawiera je pkt 3.2.7. 
Ochrona surowców mineralnych obowiązującego Studium) zabezpieczają ich zasoby przed takim 
zagospodarowaniem, które w przyszłości mogłoby utrudnić lub uniemożliwić podjęcie ich eksploatacji. 

W przypadku zasobów wyczerpywalnych, ale dość łatwo odnawialnych (zasoby przyrody ożywionej), 
zmiana Studium w sposób możliwie maksymalny ogranicza oddziaływanie inwestycji OZE na szatę roślinną i 
świat zwierzęcy, umożliwiając odnawianie tych zasobów. Pod rozwój tychże inwestycji przeznaczane są 
tereny rolne, które są najmniej cenne przyrodniczo – wykluczone z ich lokalizacji są tereny chronione, lasy, 
doliny, elementy stanowiące system przyrodniczy gminy, które stanowią najcenniejsze pod względem 
przyrodniczym elementy struktury przestrzennej gminy i główne siedliska i obszary żerowiskowe zwierząt.  

W odniesieniu do zasobu wyczerpywalnego, ale trudno odnawialnego, jakimi są gleby, zmiana Studium 
ogranicza do niezbędnego minimum przeznaczanie gruntów pod lokalizację inwestycji OZE zgodnie z 
przepisami ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. W przypadku lokalizacji elektrowni wiatrowych na 
gruntach rolnych nakazuje kierowanie się zasadą oszczędności terenu (tj. przeznaczanie na ten cel terenów 
o jak najmniejszej powierzchni, umożliwiających realizację i funkcjonowanie elektrowni wiatrowej) oraz 
zachowanie dotychczasowej funkcji terenu, umożliwiającej jego rolnicze wykorzystanie (z wyłączeniem 
terenu niezbędnego do realizacji i funkcjonowania elektrowni wiatrowej). 

8. OCENA PROJEKTU ZMIANY STUDIUM W ASPEKCIE PRZEWIDYWANYCH ZMIAN W 
KRAJOBRAZIE 

Przewidywane zmiany w krajobrazie należy rozpatrywać w dwóch aspektach: 

• relacji projektowanego zainwestowania do terenów już zainwestowanych i terenów otwartych,  
• skali projektowanego zainwestowania.  

Pierwszy z wymienionych aspektów sprowadza się do oceny tendencji w rozwoju przestrzennym zabudowy, tj. 
czy rozwój ten prowadzi do jej rozproszenia w terenach otwartych, czy jest przejawem dążności do jej 
koncentracji (aspekt ten ma związek z gospodarowaniem przestrzenią krajobrazową). W długoterminowej 
ocenie, projektowana zmiana Studium będzie prowadzić do koncentracji zainwestowania (zabudowy), z 
korzyścią dla otwartości krajobrazu. Farmy wiatrowe, a także farmy solarne (w pewnym zakresie) mogą mieć 
pozytywne oddziaływanie na krajobraz gminy z uwagi na fakt, że przez okres ich funkcjonowania będą 
stanowiły element ograniczający rozpraszanie zabudowy, co w przypadku gminy Łuków, jako gminy 
podmiejskiej gdzie nasilone jest zjawisko suburbanizacji i rozpraszania zabudowy, ma istotne znaczenie. Takie 
oddziaływanie farm wiatrowych i farm solarnych przyczyni się do poprawy jakości przestrzeni i ładu 
przestrzennego gminy w dłuższej perspektywie czasu, tj. w okresie poeksploatacyjnym inwestycji, gdy zostanie 
ona zdemontowana, a teren zrekultywowany. 

W odniesieniu do drugiego z wymienionych aspektów oceny projektu zmiany studium, który można również 
sprowadzić do oceny stopnia harmonizacji z otoczeniem nowych obiektów w krajobrazie, stwierdza się, że 
obiekty elektrowni wiatrowych oraz, w zależności od ostatecznych form kubaturowych, zabudowa 
techniczna biogazowni mogą stanowić trwały i znaczący akcent architektoniczny, niejednokrotnie widoczny 
ze znacznej odległości, co niewątpliwie jest bezpośrednią, negatywną ingerencją w krajobraz o charakterze 
ocenianym powszechnie jako negatywny, choć teren gminy nie jest zaliczany do obszarów o wysokich 
walorach krajobrazowych (pkt III.5). Projektowany dokument wprowadza elementy harmonizujące 
planowaną zabudowę techniczną biogazowni i farm solarnych z otaczającym krajobrazem, poprzez 
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wprowadzenie pasów zieleni wokół tych inwestycji. Oceny wpływu elektrowni wiatrowych na krajobraz są 
subiektywne, zależne od indywidualnych odczuć i upodobań, a w efekcie skrajnie zróżnicowane (od 
negatywnych po pozytywne) i trudne do jednoznacznego określenia. Pozytywnym aspektem jest to, że 
inwestycje OZE lokowane są poza najcenniejszymi krajobrazowo terenami gminy. 

9. OCENA PROJEKTU ZMIANY STUDIUM W ASPEKCIE WPŁYWU NA ZABYTKI I  DOBRA 
KULTURY 

W przypadku zabytków i zasobów dziedzictwa kulturowego zlokalizowanych na ternie gminy, projekt zmiany 
Studium zapewnia ochronę tych zasobów. Sankcjonuje on ustalenia obowiązującego Studium w tym 
zakresie, które określa pkt 4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej. 

Zapisy Studium zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami obejmują ścisłą 
ochroną konserwatorską obiekty wpisane do rejestru zabytków, tj.: zespół dworsko-leśny w Krynce (SA/470) i 
grodzisko wczesnośredniowieczne w Strzyżewie (C/27). Ustalają one, że na terenach i przy obiektach 
wpisanych do rejestru zabytków oraz w ich otoczeniu wszelkie zamierzenia inwestycyjne (w tym również 
podziały własnościowe, zmiana przeznaczenia lub sposobu korzystania) wymagają: uzyskania pozwolenia 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków 
programu zagospodarowania wraz z otoczeniem, z uwzględnieniem wyeksponowania jego wartości i 
uzyskania warunków i wytycznych konserwatorskich. 

Gminna ewidencja zabytków rejestruje ponad 240 obiektów, dla których Studium ustala kierunki działania, 
które obejmują m. in.: 

• zachowanie, w miarę możliwości, w celu utrzymania tożsamości kulturowej miejsca, 
• użytkowanie gwarantujące zachowanie i utrzymanie zabytku, 
• przy podejmowaniu działań inwestycyjnych przy obiektach i terenach znajdujących się  

w ewidencji zabytków obowiązuje uzyskanie warunków i wytycznych konserwatorskich,  
które określą zasady działania, 

• obejmowanie ochroną na mocy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 
• odpowiednie zagospodarowanie terenów otaczających zabytek w celu wyeksponowania  

go w krajobrazie,  
• zachowanie i utrzymanie kapliczek, figur, krzyży przydrożnych wraz z towarzyszącym drzewostanem i 

małą architekturą, 
• utrzymanie funkcji cmentarzy oraz zachowanie historycznych nagrobków, alejek  

i drzewostanu. 

W przypadku prowadzenia inwestycji budowlanych, w tym infrastruktury technicznej (gazociągi, wodociągi, 
kable elektroenergetyczne i telefoniczne, kanalizacje, melioracje) na terenach występowania znalezisk 
archeologicznych Studium ustala nakaz uzgodnienia warunków ich realizacji z wojewódzkim konserwatorem 
zabytków w celu uzyskania warunków konserwatorskich prowadzenia inwestycji. Wszelkie inwestycje 
budowlane prowadzone w obrębie stanowiska archeologicznego wymagają przeprowadzenia 
przedinwestycyjnych, ratowniczych badań wykopaliskowych lub prowadzenia prac pod nadzorem 
uprawnionego archeologa. 

VIII. PRZEWIDYWANE ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU ZMIANY STUDIUM  

1. PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

1.1. DEFINICJE I  KRYTERIA ODDZIAŁYWAŃ 

W zależności od rodzaju przeznaczenia terenu, jego zagospodarowanie może generować oddziaływania na 
środowisko zarówno pozytywne (korzystne), jak i negatywne (niekorzystne). Szczególnie istotne jest 
przewidywanie tych drugich, ponieważ właśnie one najczęściej powstają w wyniku zmian w 
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zagospodarowaniu (użytkowaniu) terenu i, aby im zapobiegać, bądź je minimalizować, istnieje potrzeba 
identyfikacji tego rodzaju oddziaływań. 

W obowiązującym ustawodawstwie brak jest definicji negatywnych oddziaływań na środowisko. Dla potrzeb 
niniejszego dokumentu przyjęto, że jakkolwiek prowadzą one do pogorszenia stanu środowiska bądź zmiany 
charakterystyki jego konstytutywnych cech, to spodziewana skala zmian nie uprawdopodabnia naruszenia 
określonych prawem standardów jakości środowiska. 

Również termin znaczące oddziaływania na środowisko nie jest zdefiniowany w obowiązujących ustawach. 
Dążąc do możliwie najbardziej precyzyjnego rozróżnienia obu terminów oparto się o literaturę przedmiotu i 
trwającą już kilkanaście lat praktykę sporządzania prognoz. Zgodnie ze stanowiskami prezentowanymi w 
publikacjach specjalistycznych, a także z najczęściej stosowanymi w prognozach kryteriami, o znaczącym 
oddziaływaniu na środowisko można mówić w sytuacji dużego prawdopodobieństwa naruszenia 
standardów jakości środowiska, bądź degradacji (z nieodwracalną włącznie) szczególnie cennych walorów 
przyrodniczych lub krajobrazu. Znaczące oddziaływania prowadzą również do deregulacji środowiska, 
przejawiającej się okresowym lub trwałym zakłóceniem procesów naturalnych, np. hydrologicznych 
(podtopienia, przesuszenia), glebotwórczych (jałowienie gleby), rzeźbotwórczych (aktywizacja erozji), 
ekologicznych (fragmentacja środowiska) itp. 

Gradację negatywnych oddziaływań uzupełniono o: oddziaływania słabe (pomijalne) i oddziaływania 
umiarkowane.  

W analizie oddziaływań znaczenie mają tylko oddziaływania umiarkowane – dlatego, że trwające w 
dłuższym okresie czasu mogą przeradzać się (w skutkach) w oddziaływania znaczące oraz oddziaływania 
znaczące – dlatego, że nie ograniczane już we wczesnej fazie funkcjonowania nowego zagospodarowania 
terenu mogą prowadzić do nieodwracalnych negatywnych zmian w środowisku, względnie do zmian 
odwracalnych, ale bardzo dużym kosztem. Oddziaływania umiarkowane wymagają działań 
minimalizujących negatywne skutki, a oddziaływania znaczące – działań mitygujących (realnie do poziomu 
umiarkowanego), bądź rozwiązań alternatywnych. 

Spośród rodzajów oddziaływań najwięcej trudności w ich identyfikacji nastręczają oddziaływania 
skumulowane, rozumiane jako te, które wynikają z łącznego działania skutków realizacji analizowanego 
przedsięwzięcia (planu, programu, strategii itp.), a także skutków spowodowanych przez inne działania, 
obecnie występujące, dokonane w przeszłości, bądź przewidywane [24]. Trudności te wynikają głównie z 
braku danych dotyczących możliwych przyszłych działań (oddziaływań), ale również niewystarczających 
informacji o zrealizowanych (i będących źródłem oddziaływań) przedsięwzięć. Wspomniane trudności są 
szczególnie trudne do przezwyciężenia w przypadku prognozy oddziaływań takiego dokumentu, jak studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, sporządzonego na bardzo dużym poziomie 
ogólności. 

1.2. PROGNOZA ODDZIAŁYWAŃ  

Zmiana Studium generuje negatywne oddziaływania niemal na wszystkie komponenty środowiska za 
wyjątkiem wód powierzchniowych, klimatu i zasobów naturalnych (tab. 8). Będzie to związane z rodzajem 
wprowadzanych nowych funkcji oraz lokalizacji tych funkcji, co głównie dotyczy lokalizacji elektrowni 
wiatrowych względem terenów cennych przyrodniczo oraz terenów zabudowy. 

Większość oddziaływań na środowisko przyrodnicze i kulturowe (tj. rzeźbę terenu, gleby, florę, faunę, spójność 
struktury ekologicznej i dobra kultury) będzie miała charakter bezpośredni, ale ich natężenie będzie bardzo 
zróżnicowane. Negatywne słabe oddziaływania mogą dotknąć gleby, florę i dobra kultury, a umiarkowane – 
rzeźbę terenu, faunę i spójność struktury ekologicznej i funkcji. Byłyby to oddziaływania odwracalne, które 
mogą i powinny być ograniczane metodami planistycznymi i działaniami mitygującymi (rozdz. XII), względnie 
rozwiązaniami alternatywnymi (rozdz. XIII). 

Oddziaływanie pośrednie będzie dotyczyło wód podziemnych, lecz będzie to oddziaływanie słabe. 

Oddziaływaniom skumulowanym będą poddawani ludzie (w wyniku niewielkiego pogorszenia klimatu 
akustycznego), różnorodność biologiczna, powietrze i krajobraz, traktowany zarówno holistycznie (w 
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rozumieniu Europejskiej Konwencji Krajobrazowej), jak i w rozumieniu zasobu naturalnego, z trudnością 
odnawialnego. W przypadku krajobrazu będzie to oddziaływanie znaczące, zaś w pozostałych przypadkach 
– słabe. 

Krajobraz będzie też poddany oddziaływaniu wtórnemu o charakterze pozytywnym, wynikającym z tego, że 
projektowane nowe funkcje będą się przyczyniać do minimalizowania efektu suburbanizacji i rozpraszania 
zabudowy. 

Tabela 8. Przewidywane oddziaływania na środowisko (w tym znaczące) planowanego zagospodarowania 
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różnorodność 
biologiczna5    - / s   - / s - / s  l  

ludzie6    - / s - / s   - / s  l  

rzeźba terenu7 - / u      - / u - / u  l  

wody 
podziemne8  - / s     - / s - / s   pl 

wody 
powierzchniowe9 o           

powietrze10    - / s - / s    - / s l  

klimat11 o           

gleby12 - / s     - / s  - / s  l  

flora13 - / s      - / s - / s  l  

fauna14 - / u     - / u  - / u   pl 

spójność 
struktury 
ekologicznej i 
funkcji15 

- / u      - / z - / z  l  

krajobraz16   + - / z   - / z - / z  l pl 

zasoby 
naturalne17 o           

dobra kultury18 - / s    - / s    - / s l  

Objaśnienia: 
+ pozytywne oddziaływania  
– negatywne oddziaływania: 
 /s słabe 
 /u umiarkowane 
 /z znaczące 

o brak oddziaływań 
l lokalne oddziaływania 
pl ponadlokalne oddziaływania 

1 bodźce 
2  odbiorniki lub odbiory oddziaływań, które pod ich wpływem ulegają nieodwracalnym (trwałym) bądź odwracalnym 

zmianom, albo generują określone reakcje 
3  oddziaływania w obrębie istniejącego bądź kształtującego się geokompleksu, tj. przestrzennej jednostki przyrodniczej 

składającej się zarówno z komponentów przyrodniczych, jak i zmian spowodowanych działalnością człowieka, 
charakteryzującej się uformowaną osnową geologiczno-geomorfologiczną i określoną sytuacją hydrologiczno-
klimatyczną 

4  oddziaływania wykraczające poza granice geokompleksu, odczuwane co najmniej w obrębie całego ekosystemu 
(nie mówiąc o ich zespole – tzw. fizjocenozie), w obszarze którego znajduje się przedmiotowy geokompleks 

5  zróżnicowanie żywych organizmów występujących w ekosystemach, w obrębie gatunku i między gatunkami oraz 
zróżnicowanie ekosystemów 

6  oddziaływanie na warunki życia ludności głównie w aspekcie klimatu akustycznego i/lub poziomów pól 
elektromagnetycznych w środowisku, a także możliwości wystąpienia poważnych awarii 

7  naturalne ukształtowanie terenu 
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8  głównie wody gruntowe, tj. wody oddzielone od powierzchni terenu mniej lub bardziej przepuszczalną warstwą aeracji, 
zasilane bezpośrednio w procesie infiltracji wód opadowych, charakteryzujące się swobodnym zwierciadłem 

9  wody stojące (jeziora, zbiorniki retencyjne) i płynące (rzeki, potoki – cieki o przepływach stałych i okresowych) 
10  mieszanina gazów oraz cząsteczek stałych, z których składa się atmosfera ziemska. Odstępstwa od składu czystego 

powietrza świadczą o jego zanieczyszczeniu. Zanieczyszczeniami są substancje, które w wyniku naturalnych zdarzeń 
przyrodniczych lub działalności ludzkiej dostają się do powietrza zmieniając ilościowo lub jakościowo jego skład 
naturalny 

11  regularne następstwo zmian atmosferycznych występujących w danej miejscowości lub regionie geograficznym. 
Wspomniane następstwo jest rezultatem działania zespołowego wszystkich elementów meteorologicznych oraz 
procesów fizycznych uwarunkowanych charakterem powierzchni ziemi i jej pokryciem. 

12  górna warstwa litosfery, złożona z części mineralnych, materii organicznej, wody, powietrza i organizmów, obejmująca 
wierzchnią warstwę gleby i podglebie 

13  ogół gatunków roślinnych występujących na określonym obszarze 
14  gatunki zwierząt – wszystkie lub jakiejś grupy systematycznej – zamieszkujące dany obszar 
15  spójność struktury ekologicznej i funkcji w obrębie siedlisk, kompleksu siedlisk i/lub populacji gatunków chronionych 
16  fizjonomia środowiska zarówno przyrodniczego, będącego dziełem natury, jak i kulturowego, którego twórcą jest 

człowiek 
17  zasoby wyczerpywalne i nieodnawialne (surowce mineralne) 
18  zabytki 

2. PRZEWIDYWANE ODDZIAŁYWANIA NA OBSZARY NATURA 2000 

2.1. DEFINICJE 

Pomimo, że ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko narzuca 
obowiązek analizy oddziaływań na obszary Natura 2000 dokumentów związanych z planowaniem 
przestrzennym, to literatura przedmiotu wprowadzająca w tę problematykę w większości odnosi się do tzw. 
przedsięwzięć, rozumianych, zgodnie z Dyrektywą Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1995 r. , jako 
wykonanie prac budowlanych lub innych instalacji lub systemów oraz inne ingerencje w otoczenie naturalne 
i krajobraz, włącznie z wydobywaniem surowców mineralnych.  

W odniesieniu do obszarów Natura 2000, pojęcie znaczącego negatywnego oddziaływania, jest 
zdefiniowane w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Zgodnie z tą 
definicja przez znaczące oddziaływanie na środowisko rozumie się oddziaływanie na cele ochrony obszaru 
Natura 2000, w tym w szczególności działania mogące: pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk 
gatunków roślin i zwierząt, dla ochrony których został wyznaczony obszar Natura 2000 lub wpłynąć 
negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000 lub pogorszyć 
integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami. 

2.2. PROGNOZA ODDZIAŁYWAŃ  

Biorąc pod uwagę zakres zmiany Studium oraz stan ochrony i integralności obu obszarów Natura 2000, tj. 
OSO „Lasy Łukowskie” (PLB 060010) i potencjalnego „Jata” (PLH 06_28), można stwierdzić, że realizacja 
zmiany Studium będzie generować negatywne oddziaływania na te obszary, a zwłaszcza na ostoję ptasią 
„Lasy Łukowskie. Kierując się definicją oddziaływań znaczących przywołaną w poprzednim punkcie nie 
będą to oddziaływania znaczące.  

W analizie skoncentrowano się na tych zagadnieniach i elementach środowiska przyrodniczego, które są 
związane z funkcjonowaniem obu obszarów i decydują o ich znaczeniu dla europejskiego i krajowego 
dziedzictwa przyrodniczego, a więc na siedliskach, florze, faunie i spójności (integralności) obszarów i 
różnorodności biologicznej. 

ODDZIAŁYWANIA NA SIEDLISKA I GATUNKI  

W prognozie oddziaływań na siedliska i gatunki najważniejsze są trzy okoliczności:  

• zakres ingerencji antropogenicznej w obszar Natura 2000, 
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• stan ochrony (kondycja) chronionych siedlisk,  
• stan ochrony (kondycja) chronionych gatunków.  

W granicach ostoi „Lasy Łukowskie” zlokalizowane są 2 rezerwaty przyrody (florystyczne):  Jata i Topór, 
ponadto znajduje się ona w granicach Łukowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. W ostoi występuje co 
najmniej 15 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej (spośród których populacje 14 gatunków 
oceniono jako niemające większego znaczenia, czyli populacje nieistotne), 2 gatunki z Polskiej Czerwonej 

Księgi (PCK). W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej (C6) lelka i sowy błotnej 
(PCK); w stosunkowo wysokim zagęszczeniu (C7) występują: gąsiorek, jarzębatka i lerka [1]. 

Należy przypuszczać, że projektowane zmiany Studium nie spowodują takich zmian abiotycznych warunków 
funkcjonowania siedlisk, które negatywnie wpływałyby na ich kondycję. W tym względzie najważniejszymi 
zagrożeniami dla osoti są: obniżenie poziomu wód gruntowych, zanieczyszczenie wód, zaniechanie 
gospodarki rolnej w siedliskach otwartych, a także programowe zalesienia [1]. Spośród nich, w związku z 
realizacją ustaleń zmiany Studium może wystąpić: nieznaczne i chwilowe obniżenie poziomu wód 
gruntowych związane z pracami ziemnymi podczas wykonywania fundamentów elektrowni wiatrowych lub 
biogazowni, zaniechanie gospodarki rolnej na niewielkich stosunkowo obszarach w dalszym sąsiedztwie ostoi. 
Pozostałe zagrożenia – zalesienia i zanieczyszczenie wód – nie wystąpią. 

Zmiana Studium wyklucza z lokalizacji elektrowni wiatrowych, biogazowni rolniczych i farm solarnych tereny w 
granicach obszarów Natura 2000 – OSO „Lasy Łukowskie” i potencjalnego „Jata” ze strefą 2 km od granic 
ostoi „Lasy Łukowskie”. Ponadto z lokalizacji elektrowni wiatrowych wykluczona jest 2 km strefa otoczająca 
zbiornik „Zimna Woda” położonego w granicach miasta Łuków. 

Kryterium integralności obszarów jest nie tylko stan ochrony, ale również stopień wewnętrznej spoistości 
obszarów, a także odporność i zdolności samoregulacyjne [24]. Zmiana Studium nie wpływa na stopień 
defragmentacji obszarów Natura 2000 (istniejącego i potencjalnego). 

ODDZIAŁYWANIA NA FAUNĘ  

Nie przewiduje się negatywnego znaczącego oddziaływania zmiany Studium na faunę obszaru Natura 2000.  

W odniesieniu do ptaków, pogorszenie ich warunków życiowych będzie niewielkie, a związane będzie z 
lokalizacją elektrowni wiatrowych w obszarach położonych najbliżej na północ i południe od OSO „Lasy 
Łukowskie” (pkt VII.2.1). Natomiast w odniesieniu do nietoperzy, których występowanie odnotowano w 
granicach ostoi, zmiana Studium nie będzie miała negatywnego wpływu. 

ODDZIAŁYWANIA NA RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNĄ  

Charakterystyczną cechą różnorodności biologicznej ostoi ptasiej jest występowanie silnie kontrastowych w 
stosunku do siebie siedlisk, tzn. z jednej strony siedlisk wodnych (oczek wodnych, rozlewisk, terenów 
źródliskowych) i od wody zależnych (różnego typu torfowisk i łąk o zróżnicowanym stopniu uwilgocenia), a z 
drugiej strony siedlisk suchych (muraw kserotermicznych, ciepłolubnych dąbrów, suchych borów). Ta 
rozmaitość siedlisk, której konsekwencją jest różnorodność gatunków zwierząt (zwłaszcza wśród owadów i 
ptaków), nie jest zagrożona zubożeniem ani defragmentacją. Ciągłość korytarzy ekologicznych, 
zapewniających wymianę i migrację gatunków, nie zostanie zakłócona. Tak więc, w aspekcie zróżnicowania 
ekosystemów i gatunków, projektowane zmiany nie będą negatywnie oddziaływać na różnorodność 
biologiczną obszarów Natura 2000. 

IX. OCENA ROZWIĄZAŃ  FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNYCH W ASPEKTACH 
ŚRODOWISKOWYCH 

1. OCENA ZGODNOŚCI PROJEKTU ZMIANY STUDIUM Z UWARUNKOWANIAMI 
EKOFIZJOGRAFICZNYMI 

Ustalenia projektu zmiany Studium uwzgledniają uwarunkowania ekofizjograficzne, w tym takie podstawowe, 
jak przydatrność terenów dla zagospodarowania przestrzennego. Dopuszczają one lokalizację inwestycji OZE 
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w terenach najbardziej przydatnych pod budownictwo. W tym przpadku wolne od zainwestowania 
pozostają obszary, które w podstawowym opracowaniu ekofizjograficznym określone zostały jako:  

• obszary pełniące funkcje ekologiczne, hydrologiczne i klimatyczne  w środowisku obejmujące tereny 
dolin rzecznych i łąk o niekorzystnych i mało korzystnych warunkach fizjograficznych i klimatycznych 
dla stałego przebywania ludzi, jak również niekorzystnych warunkach gruntowo-wodnych dla 
zabudowy kubaturowej, wskazane do pozostawienia w dotychczasowym użytkowaniu, 

• obszary wykluczone z zabudowy z uwagi na zlokalizowane udokumentowane złoża surowców 
mineralnych, istniejące lub projektowane zbiorniki wodne, projektowane użytki ekologiczne i 
rezerwaty występujące poza kompleksami leśnymi oraz cmentarze, 

• obszary lasów w istniejących granicach kompleksów leśnych wskazane do pozostawienia w 
dotychczasowym użytkowaniu. 

Wyznaczone obszary potencjalnej lokalizacji elektrowni wiatrowych wraz z ich strefami ochronnymi 
zlokalizowane zostały na terenach najbardziej przydarnych pod zabudowę. W przeważającej części 
położone są w obszarach, które w opracowaniu ekofizjograficznym okreslone zostały jako obszary przydatne 

pod zabudowę bez ograniczeń ze względu na warunki  fizjograficzne obejmujące tereny o korzystnych 

warunkach gruntowo-wodnych i klimatycznych dla stałego przebywania ludzi oraz korzystnych warunków 

gruntowo-wodnych dla różnych form zabudowy kubaturowej, woda gruntowa występuje na głębokości 

poniżej 2 m ppt., warunki klimatu są dobre, a jedynym ograniczeniem może być występowanie gleb 

wysokich klas bonitacyjnych, podlegających ochronie przed użytkowaniem nierolniczym [13]. Pozostała 
część tych obszarów położona jest w granicach obszarów przydatnych pod zabudowę z ograniczeniami ze 

względu na stosunkowo płytki i zmienny poziom wody gruntowej od 1 do 2 m ppt., słabą nośność gruntów 

bądź z uwagi na wysokie walory ekologiczne lub agroekologiczne wskazane do pozostawienia w 

dotychczasowym użytkowaniu.    

2. OCENA USTALEŃ PROJEKTU ZMIANY STUDIUM W ASPEKCIE ZGODNOŚCI Z 
PRZEPISAMI PRAWA DOTYCZĄCYMI OCHRONY ŚRODOWISKA 

Ustalenia projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Łuków nie są sprzeczne z przepisami ogólnymi skodyfikowanymi w ustawodawstwie ekologicznym. 
Uwzględniają one podstawowe zasady ochrony środowiska polegające m. in. na racjonalnym kształtowaniu 
środowiska i gospodarowaniu zasobami środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz 
przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom. 

Projekt zmiany Studium nie jest również sprzeczny z przepisami szczególnymi dotyczącymi ochrony przyrody, 
ponieważ nie wprowadza zagospodarowania objętego zakazem lokalizowania na obszarach chronionych 
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochro-nie przyrody. 

3. OCENA PROJEKTU ZMIANY STUDIUM W ASPEKCIE JEGO WPŁYWU NA OBSZARY 
OBJĘTE OCHRONĄ  PRAWNĄ  NA PODSTAWIE USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY 

Ochrona przyrody, w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody, polega na zachowaniu, zrównoważonym 
użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników przyrody. Projekt zmiany Studium wyklucza z 
lokalizacji inwestycji OZE wszelkie obszary objęte ochroną prawną oraz planowanych do objęcia ochroną 
prawną na podstawie przepisów ustawy, które zlokalizowane są w granicach gminy Łuków. Projektowany 
dokument nie będzie stanowił zagrożenia dla obszarów objętych ochroną prawną oraz dla celów ochrony 
przyrody. 
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X. PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE 
LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA 
ŚRODOWISKO MOGĄCYCH BYĆ REZULTATEM REALIZACJI PROJEKTU ZMIANY 
STUDIUM 

1. DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE NEGATYWNYM ODDZIAŁYWANIOM 

Jako działania i narzędzia zapobiegające negatywnym oddziaływaniom na środowisko i obszary Natura 
2000 projektowana zmiana Studium wskazuje raporty oddziaływania na środowisko oraz proces uzyskiwania 
decyzji środowiskowej, od wyników których uzależniona jest możliwość realizacji poszczególnych 
przedsięwzięć.  

W tym kontekście istotne są również zapisy projektu wykluczające ewentualne uciążliwość nowych funkcji 
poza granicami terenu wyznaczonego na ten cel. Zapisy te obejmują m. in. takie ustalenia jak: 

• 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 zmianie Studium nie mogą powodować przekroczeń 
standardów jakości środowiska, 

• 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. 

Zapobieganiu negatywnym oddziaływaniom na stan sanitarny środowiska służyć będzie infrastruktura 
sozotechniczna, w którą – na podstawie przepisów ustawy Prawo budowlane – tereny biogazowni 
obligatoryjnie będą wyposażane.  

2. DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU OGRANICZENIE NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ  

Najistotniejszymi oddziaływaniami, jakie powstaną na skutek realizacji zmiany Studium (a w konsekwencji 
poszczególnych inwestycji), i które będą występować, mimo zastosowania działań zapobiegawczych, będą: 
wpływ na krajobraz (elektrownie wiatrowe, biogazownie, farmy solarne), wpływ na ornito- i chiropterofaunę 
(elektrownie wiatrowe), hałas (biogazownie i związany z nimi transport substratów i odpadów). 

W celu ograniczenia negatywnego wpływu elektrowni wiatrowych na otaczający ją krajobraz, projekt 
zmiany Studium  wskazuje stosowanie następujących 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 

• elektrownie wiatrowe należy umieszczać na konstrukcjach o ujednoliconej kolorystyce 
harmonizującej z otaczającym krajobrazem oraz zmniejszającej ryzyko kolizji z przelatującymi 
ptakami i nietoperzami. 
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Z kolei wpływ obiektów biogazowni i farm solarnych na krajobraz minimalizowany jest zapisami 
projektowanego dokumentu nakazującymi harmonijne wkomponowywanie obiektów i urządzeń 
technicznych 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 średnią i wysoką zielenią. 

Ograniczeniu wpływu elektrowni wiatrowych na ptaki i nietoperze służą następujące zapisy projektowanego 
dokumentu, tj.: 

• dopuszczenie budowy obiektów energetyki wiatrowej w zakresie nie oddziałującym znacząco na 
środowisko po identyfikacji i ograniczeniu do minimum ryzyka przyrodniczego, 

• przeznaczenie terenów dla rozwoju energetyki wiatrowej na etapie opracowania miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 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, 

• prowadzenie monitoringu przyrodniczy równolegle z monitoringiem wietrzności poprzedzającym 
realizację elektrowni/farmy wiatrowej, 

• prowadzenie monitoringu porealizacyjnego zgodnie warunkami uzależnionymi od wyników 
procedury związanej z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia. 

Osłabieniu uciążliwości akustycznych wynikających z funkcjonujących biogazowni (co najwyżej 
umiarkowanych) może służyć zieleń izolacyjna zakładana w wokół terenu biogazowni lub w pobliżu 
punktowych źródeł hałasu zewnętrznego, tj. stanowisk agregatów. Ograniczeniu uciążliwości akustycznych 
służyć może również odpowiednia organizacja transportu substratów i odpadów 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. 

3. MOŻLIWOŚCI KOMPENSACJI PRZYRODNICZEJ 

Zgodnie z art. 75 ust. 3 ustawy, kompensacja przyrodnicza jest głównym narzędziem działań, których celem 
jest naprawianie wyrządzonych szkód w środowisku, i które podejmuje się wtedy gdzy ochrona elementów 
przyrodniczych nie jest możliwa. Projektowana zmiana Studium nie spowoduje szkód w środowisku 
rozumianych (zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich 

naprawie) jako negatywną, mierzalną zmianę stanu lub funkcji elementów przyrodniczych, ocenioną w 
stosunku do stanu początkowego, która została spowodowana bezpośrednio lub pośrednio przez 
działalność prowadzoną przez podmiot korzystający ze środowiska: 

• w gatunkach chronionych lub chronionych siedliskach przyrodniczych, mającą znaczący 
negatywny wpływ na osiągnięcie lub utrzymanie właściwego stanu ochrony tych gatunków lub 
siedlisk przyrodniczych, 

• w wodach, mającą znaczący negatywny wpływ na stan ekologiczny, chemiczny lub ilościowy wód, 
• w powierzchni ziemi, przez co rozumie się zanieczyszczenie gleby lub ziemi, w tym w szczególności 

zanieczyszczenie mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi. 

W związku z realizacją projektowanego dokumentu (mając na uwadze powyższe) nie zajdą okoliczności 
wymagające stosowania działań kompensacyjnych.  

XI. ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE 

Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko mówi, że zakres Prognozy oddziaływania na 

srodowisko powinien przedstawiać rozwiązania alternatywne do rozwiązań przyjętych w projekcie zmiany 
Studium (w szczególnosci w odniesieniu do obszarów Natura 2000). 

W przypadku przedmiotowej zmiany Studium lokalizacja projektowanych funkcji wynika z konkretnych sugestii 
samorządu lokalnego, inwestorów i właścicieli poszczególnych nieruchomości. Z tego względu 
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przedstawienie innych rozwiązań lokalizacyjnych obszarów potencjalnej lokalizacji elektrowni wiatrowych, 
jest utrudnione. Determinantami rozmieszczenia tych obszarów były również już istniejace obszary 
zainwestowania urbanistycznego i uwarunkowań ekofizjograficznych (tereny zalewowe, o odpowiedniej 
wystawie i warunkach wietrznych). Wpływ na projektowane lokalizacje mają również ograniczenia 
wynikajace m. in. z uwarunkowań przyrodniczych – istniejące i projektowane formy ochrony prawnej, czy 
elementy systemu przyrodniczego oraz tereny lasów, występowanie ptaków i nietoperzy. Uwzględniając 
powyższe uwarunkowania, wyznaczone obszary potencjalnej lokalizacji elektrowni wiatrowych zlokalizowane 
są na terenach o najmniejszej kolizyjności, a w trakcie planistycznych prac projektowych powierzchnia części 
obszarów pod rozwój energetyki wiatrowej została znacznie ograniczona w stosunku do powierzchni 
wynikającej z wniosków potencjalnych inwestorów. W takiej sytacji planistycznej oraz formalno-prawnej nie 
zachodzą okoliczności umożliwiające wyznaczenie w granicach gminy Łuków innych lokalizacji do rozwoju 
energetyki wiatrowej. 

Jako alternatywne rozwiązania w stosunku do energetyki wiatrowej (której, zgodnie z informacjami 
uzyskanymi podczas przeprowadzonego w gminie wywiadu, dotyczyły zgłaszane wnioski do zmiany Studium) 
projektowany dokument wprowadza możliwość rozwoju energetyki solarnej oraz małych biogazowni 
rolniczych.  

Studium wyznacza tereny pod energetykę odnawialną zgodnie z zasadami tematycznych opracowań Biura 
Planowania Przestrzennego w Lublinie [6] [25]. Szczegółowa lokalizacja poszczególnych inwestycji ustalona 
zostanie na etapie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy po uwzglednieniu 
wyników i wniosków płynacych z całorocznych monitoringów ptaków, nietoperzy, inwentaryzacji 
przyrodniczej oraz badań i modelowania wpływu hałasu oraz oddziaływań na krajobraz rejonu. 

XII. WSKAZANIE TRUDNOŚCI PRZY OPRACOWYWANIU PROGNOZY WYNIKAJĄCYCH Z 
CHARAKTERU DOKUMENTU PODLEGAJĄCEGO ZMIANIE 

Formuła studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jako dokumentu 
otwartego bardzo często nie pozwala na konkretyzację działań i przedsięwzięć w ramach podstawowego i 
ewentualnie uzupełniającego przeznaczenia terenu. Taka formuła jest uzasadniona względami 
praktycznymi, ponieważ w studium nie zawsze można przewidzieć np. charakter produkcji, z drugiej jednak 
strony brak szczegółowych informacji jest – dla prognoz – najbardziej odczuwalny, ponieważ nie sposób 
określić skali antropopresji. W takich sytuacjach szczególnego znaczenia nabiera wiedza o wrażliwości na 
antropopresję i uwarunkowaniach ochronnych obszarów, dla których ustalana jest funkcja, jak również 
obszarów otaczających, które oddziaływaniom nowej funkcji mogą podlegać, ponieważ dla oceny skutków 
wpływu na środowisko działalności wynikającej z funkcji terenu wiedza ta może zrekompensować choć w 
części niedobór informacji o charakterze tej działalności. 

Problemem przy sporządzaniu niniejszego dokumentu był brak publikowanych kompleksowych opracowań 
faunistycznych dla terenu gminy i terenów położonych w jej sąsiedztwie. W ocenie wpływu projektowanych 
zmian posłużono się opracowaniami screeningowymi sporządzonymi dla części gminy, których wyniki na 
zasadzie analizy porównawczej odnoszono do pozostałej części gminy. Wynika to z fakty, że prognozy 
oddziaływania na środowisko są na ogół wykonywane na potrzeby ogólne gospodarki przestrzennej gminy, 
a nie tylko pod kątem rozwoju energetyki wiatrowej, czy tym bardziej jednej farmy wiatrowej. Koszty 
opracowania tego typu dokumentów obciążają, zgodnie z prawem, gminę a nie inwestora. Wykonanie 
szczegółowej inwentaryzacji przyrodniczej, czy też wykonanie monitoringu ornitologicznego lub 
chiropterologicznego dla terenu całej gminy byłoby w wielu przypadkach nieuzasadnionym i nadmiernym 
obciążeniem finansowym gminy. Etapem, na którym niezbędne są szczegółowe informacje o wykorzystaniu 
przestrzeni przez ptaki czy nietoperze, biorąc pod uwagę faktyczny zakres możliwych oddziaływań na te 
zwierzęta elektrowni wiatrowych, jest zazwyczaj etap oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

XIII. METODY ANALIZY REALIZACJI POSTANOWIEŃ PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU 

Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz w celu uniknięcia 
powielania monitorowania, wpływ przedmiotowego projektu zmiany Studium przyrodnicze w zakresie: 

• jakości poszczególnych elementów przyrodniczych, 
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• dotrzymywaniu standardów jakości środowiska, 
• obszarach występowania przekroczeń, 
• występujących zmianach jakości elementów przyrodniczych i przyczynach tych zmian, 

kontrolowany będzie w ramach systemu Państwowego Monitoringu Środowiska. Wyniki prowadzonego 
monitoringu prezentowane będą corocznie w Raportach o stanie środowiska, wydawanej w formie 
ogólnodostępnej publikacji, ale źródłami danych w tym zakresie mogą też być: Wojewódzka Baza Danych 
(prowadzona przez Marszałka Województwa Lubelskiego), źródła administracyjne (także gminne) 
wynikające z obowiązków sprawozdawczych lub zapisów ustawowych (decyzje, zezwolenia, pozwolenia) 
czy badania statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego. 

Projekt zmiany Studium, w przypadku energetyki wiatrowej, zakłada prowadzenie monitoringu 
porealizacyjnego, którego warunki i zakres uzależnione będą od wyników procedury związanej z 
uzyskiwaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 

System monitorowania zmian zachodzących w omawianej przestrzeni opierać się powinien na okresowej 
ocenie przeglądu i rejestracji zmian w zagospodarowani przestrzennym gminy, którego obowiązek 
przeprowadzenia wynika z przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarownaiu przestrzennym. 

XIV. TRANSGRANICZNE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

Analiza ustaleń projektu zmiany Studium wykazała, iż projekt dokumentu nie przewiduje dalekosiężnych, 
wykraczających poza granice Polski oddziaływań na środowisko. Zgodnie z Konwencją o ocenach 

oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym oraz art. 104-117 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 nie zachodzą przesłanki do przeprowadzenia 
transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko. 

XV. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 

Przedmiotem Prognozy są ustalenia projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Łuków. Potrzeba opracowania zmiany Studium wynika z postępującego procesu 
rozwoju społeczno-gospodarczego. Podstawą przystąpienia do jego zmiany były wnioski mieszkańców 
gminy i potencjalnych inwestorów o dokonanie niezbędnych zmian w dotychczas obowiązującym 
dokumencie umożliwiających realizację na terenie gminy elektrowni wiatrowych. Projekt zmiany Studium 

obejmuje obszar gminy w jej granicach administracyjnych. Zgodnie z treścią uchwały intencyjnej Rady 
Gminy Łuków, celem sporządzenia zmiany Studium było „przeznaczenie terenów rolnych na tereny 
produkcyjno-usługowe związane z lokalizacją inwestycji i urządzeń pozyskujących energię ze źródeł 
odnawialnych”. 

Projekt zmiany Studium zakłada rozwój energetyki odnawialnej w obszarze gminy Łuków w oparciu o energię 
wiatru i słońca oraz mikro i małe biogazownie rolnicze i określa kierunki zagospodarowania przestrzennego 
dla rozwoju tych inwestycji oraz infrastruktury związanej z ich realizacją i funkcjonowaniem. Jako czynniki 
determinujące realizację inwestycji z zakresu energetyki odnawialnej, projektowany dokument wskazuje 
raporty oddziaływania na środowisko oraz zgodnie z procedurami przeprowadzony proces uzyskiwania 
decyzji środowiskowych. Obok ogólnych zasad zagospodarowania przestrzennego odnoszących się do 
inwestycji z zakresu energetyki odnawialnej, projekt zmiany Studium wprowadza także zasady odnoszące się 
oddzielnie do poszczególnych rodzajów energetyki odnawialnej. Zasady te mają na celu zminimalizowanie i 
zapobieganie negatywnym oddziaływaniom projektowanych zmian na środowisko i zdrowie ludzi. 

Z lokalizacji elektrowni wiatrowych, biogazowni i farm solarnych wykluczono obszary objęte ochroną oraz 
planowane do objęcia ochroną na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody, system przyrodniczy 
gminy, udokumentowane złoża surowców mineralnych, a także 2-kilometrową strefę od OSO „Lasy 
Łukowskie” w przypadku lokalizacji elektrowni wiatrowych. 

Projekt zmiany Studium wprowadza w obszarze gminy Łuków tereny potencjalnej lokalizacji elektrowni 
wiatrowych (EW), które zostały określone na rysunku zmiany Studium wraz z ich strefami ochronnymi, które 
wprowadzono w celu ochrony obszarów położonych w sąsiedztwie terenów potencjalnej lokalizacji EW 
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przed ich zabudową oraz zagospodarowaniem i użytkowaniem uniemożliwiającym lub ograniczającym 
rozwój energetyki wiatrowej. Miąższość tej strefy wynosi 450 m dla terenów zwartej i rozproszonej zabudowy 
zagrodowej i mieszkaniowej oraz 500 m dla budynków przeznaczonych na czasowy lub stały pobyt dzieci 
(szkoły, przedszkola). Obszary potencjalnej lokalizacji EW skupiają się w 9 lokalizacjach, tj.: 

• 3 zwarte obszary w północnej części gminy – tereny rolne na zachód od wsi Biardy, na północ od wsi 
Krynka oraz pomiędzy wsiami Krynka i Wólka Zagórna, 

• 4 obszary w południowo-zachodniej części gminy – tereny rolne wokół wsi  Sienciaszka Druga, na 
południe od wsi Ryżki, na północ od wsi Szczygły Dolne, 

• 1 obszar w południowo-wschodniej części gminy – tereny rolne w okolicy wsi Jeziory, położone na 
zachód i północ od niej, 

• 1 obszar we wschodniej części gminy – tereny rolne na północ od wsi Strzyżew. 

Projekt zmiany Studium zakłada rozwój energetyki solarnej do produkcji energii w oparciu o farmy solarne, na 
terenach rolnych (R2, R3), terenach zabudowy produkcyjno-usługowej (PU) oraz w sąsiedztwie elektrowni 
wiatrowych na terenach położonych w granicach obszarów potencjalnej lokalizacji EW oraz w granicach 
ich stref ochronnych określonych na rysunku studium. W związku tym, że farmy solarne są inwestycjami 
oddziaływującymi na środowisko w sposób niewymagający zastosowania stref ochronnych, w Studium nie 
określa się stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i 
użytkowaniu terenu. 

Rozwój energetyki w oparciu o mikrobiogazownie (o mocy do 50 kWel) i małe biogazownie rolnicze (o mocy 
do 100 kWel), zakład się na terenach rolnych (R2, R3), terenach zabudowy zagrodowej (M1, M2) i terenach 
zabudowy produkcyjno-usługowej (PU). 

Gmina Łuków położona jest w północno-zachodniej części województwa lubelskiego, przy granicy z 
województwem mazowieckim. Swym obszarem otacza miasto powiatowe – Łuków. Gmina Łuków położona 
jest w granicach mezoregionu Równina Łukowska. Jest to rozległy, w przeważającym stopniu piaszczysty 
obszar, położony w strefie odpływu wód rzeczno-lodowcowych z topniejącego lądolodu warciańskiego, 
nachylony ku SE od 170 do 140 m n.p.m. Ze względu na niską jakość gleb (piaszczyste gleby bielicoziemne) 
odznacza się dość dużym zalesieniem. Dominują siedliska kontynentalnych borów mieszanych, ale w leśnej 
roślinności rzeczywistej panują drzewostany sosnowe. 

Rzeźba terenu gminy Łuków jest słabo zróżnicowana. Teren jest lekko pofalowany o łagodnych spadkach 
2÷5 %. Wysokości bezwzględne wahają się w granicach 154÷183 m. Największe wzniesienia występują w 
północno–zachodniej i północnej części gminy, na terenie kompleksu leśnego i w okolicach wsi Biardy. 
Wyraźne obniżenie terenu występuje we wschodniej części gminy, oraz w dolinie rzek Krzna Południowa, 
Krzna Północna oraz Samica i Stanówka. Obszar gminy charakteryzuje się względnie naturalnym 
ukształtowaniem terenu. Wyjątkiem są obszary zainwestowane oraz pokopalniane, w których zaobserwować 
można przekształcenia i deformacje naturalnej rzeźby terenu. 

Wśród gruntów ornych przeważają gleby średniej i słabej jakości – IV i V klasy bonitacyjnej. Gleby chronione 
klasy III występują głównie w południowej części gminy. 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. 

Zgodnie z podziałem hydrograficznym kraju teren gminy Łuków położony jest w regionie wodnym Wisły 
Środkowej i w przeważającej części należy do zlewni Bugu granicznego, natomiast jej południowa część 
przynależy do zlewni Wieprza. Pod względem hydrologicznym obszar gminy Łuków przynależy do Niecki 
Mazowieckiej. Główny poziom wodonośny sięga utworów trzeciorzędowych – subniecki warszawskiej (GZWP 
215), zalegających na dużej głębokości. Wody tej warstwy, ze względu na wysokie stężenie związków żelaza i 
manganu, wymagają uzdatniania. 

Zwierciadło wód gruntowych na terenie gminy jest stosunkowo wysokie i waha się poniżej 1,0 m p.p.t. w 
dolinach rzek i obniżeniach powytopiskowych do ponad 2,0 m p.p.t. w obrębie wysoczyzny polodowcowej. 
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W przeważającej części gminy izolacja poziomu wodonośnego jest wyjątkowo słaba ze względu na 
przepuszczalność gruntów (piaski, żwiry). Sytuacja taka stwarza zagrożenie dla wód podziemnych z powodu 
łatwego przenikania zanieczyszczeń pochodzących z powierzchni terenu. Lepsza izolacja wód występuje w 
zachodniej części gminy. 

Szata roślinna gminy Łuków jest słabo zróżnicowana ze względu na stosunkowo jednorodne na całym 
obszarze warunki wodne i glebowe. Wyjątek stanowią kompleksy leśne, zwłaszcza uroczyska Jagodne i 
Wagram oraz łąki i zbiorowiska roślinności szuwarowej i wodnej w dolinach rzek: Krzny Północnej i Krzny 
Południowej. 

Według regionalizacji  zoogeograficznej gmina Łuków leży w wielkopolsko-podlaskim podokręgu 
zoogeograficznym, który nie posiada gatunków charakterystycznych i jest właściwie strefą 
współwystępowania gatunków wschodnich i zachodnich, północnych i południowych. Pod względem 
fizycznogeograficznym gmina położona jest na Równinie Łukowskiej, będącej mezoregionem wchodzącym 
w skład Niziny Południowopodlaskiej, której cechą jest dominacja niezbyt atrakcyjnych dla zwierząt, 
zwłaszcza bezkręgowców oraz płazów i gadów, polnych wysoczyzn morenowych, co decyduje o 
stosunkowo niewielkim (w porównaniu do Lubelszczyzny) bogactwie i zróżnicowaniu świata zwierząt. 
Najciekawsze i najcenniejsze zoocenozy są związane z dolinami rzecznymi Krzny Południowej i Północnej oraz 
Bystrzycy, a także (choć głównie pod względem liczebności zwierząt) z większymi kompleksami leśnymi – Lasy 
Łukowskie, Las Wagramski. 

Dla obszaru województwa lubelskiego, na którym położona jest gmina Łuków brak jest całościowych 
opracowań faunistycznych. Według informacji i danych zawartych w SDF dla OSO Lasy Łukowskie  oraz 
opracowaniach: Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym w Polsce,  Ocena wstępna „screening” 

lokalizacji, zaproponowanej pod budowę zespołu elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą: 

projekt Łuków, woj. lubelskie, Ocena oddziaływania na awifaunę budowy i użytkowania planowanej farmy 

wiatrowej w miejscowości Łazy, gm. Łuków, woj. lubelskie  stwierdzono występowanie 121 gatunków ptaków i 
możliwe występowanie 16 gatunków, co stanowi niewiele ponad 46% populacji ptaków województwa 
lubelskiego. 

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. Na terenie gminy Łuków nie występują kolonie letnie i zimowe nietoperzy. W Lasach Łukowskich 
stwierdzono występowanie 14 gatunków nietoperzy, co stanowiło 64% polskiej fauny nietoperzy. 

W obszarze gminy Łuków znajduje się jeden istniejący i jeden potencjalny obszar sieci Natura 2000. 
Zlokalizowane są one w północno-zachodniej części gminy i są to: OSO „Lasy Łukowskie” – istniejący i SOO 
„Jata” – potencjalny. Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody formami ochrony 
przyrody, występującymi na terenie gminy Łuków, a tworzącymi KSOCh, są: rezerwaty przyrody: „Topór”, 
„Jata”, „Kra Jurajska” i „Las Wagramski”, a także obszary chronionego krajobrazu: Łukowski i Radzyński. 

Pod względem geomorfologicznym gmina Łuków nie jest zbyt atrakcyjna - na obszarze dominują równiny z 
nielicznymi pagórkami piaszczysto-żwirowymi. Jedynymi elementami urozmaicającymi monotonną rzeźbę 
pozostają doliny rzek – Krzny Południowej i Północnej, przecinające teren gminy na linii wschód – zachód 
oraz mniejszych cieków, głównie w południowej części gminy. Doliny rzek i cieków wodnych z zaroślami 
łąkowymi i szuwarowymi, a także kompleks łąkowo–bagienny w okolicach miejscowości Dąbie stanowią 
elementy krajobrazu, które w nieznacznym stopniu zostały przekształcone przez człowieka. Pod względem 
przyrodniczym najcenniejsze są fragmenty doliny Krzny Południowej w okolicach miejscowości Łazy i 
Strzyżewice. Występują tu zabagnione łąki stanowiące miejsca lęgowe ptaków oraz łąki ziołoroślowe i 
torfowiska. Istotnym elementem krajobrazu gminy pozostają lasy, a najbardziej wyraziste i najcenniejsze 
kompleksy stanowią Lasy Łukowskie, Las Kryńszczak – w północno–zachodniej części gminy oraz Las 
Wagramski – w części południowo–wschodniej. Pod względem ciągłości przyrodniczej znacznie korzystniejsza 
pozostaje północna część gminy; w południowej części obszary leśne tworzą wyspy pozbawione połączeń 
ekologicznych, powodujące izolowanie gatunków zwierząt leśnych. Pozostała cześć gminy charakteryzuje 
się krajobrazem kulturowym z zabudową zagrodową oraz roślinnością pól uprawnych 
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W wyniku zagospodarowania terenu zgodnie z założeniami projektu zmiany Studium, na funkcjonowanie i 
jakość środowiska w trakcie bezawaryjnej pracy urządzeń będą oddziaływać następujące czynniki: 

w przypadku elektrowni wiatrowych 

• hałas mechaniczny emitowany przez pracującą turbinę, 
• hałas w postaci szumu aerodynamicznego, emitowanego przez obracające się łopaty wirnika, 

którego natężenie jest uzależnione od „prędkości końcówek” łopat (tzw. tip speed), 
• pole elektromagnetyczne , 
• zabudowa techniczna farmy wiatrowej, na którą składają się elektrownie wiatrowe, GPZ-ty, linie 

elektroenergetyczne, 
• infradźwięki; 

w przypadku farm solarnych 

• zabudowa techniczna farmy, na którą składają się kolektory oraz infrastruktura towarzysząca; 

w przypadku biogazowi 

• zanieczyszczenia emitowane do atmosfery (uciążliwości zapachowe), 
• odpady pofermentacyjne – składowanie i utylizacja, 
• hałas będący efektem pracujących silników spalinowych agregatów prądotwórczych, 
• hałas związany z ruchem drogowym generowanym przez środki transportowe przewożące do 

biogazowni biomasę, a z biogazowni odpady pofermentacyjne, 
• odpady eksploatacyjne silników oraz innych urządzeń i instalacji, 
• zabudowa techniczna biogazowi. 

Zmiany w obrębie powierzchni ziemi polegać będą przede wszystkim na ubytku powierzchni biologicznie 
czynnej. Nie dojdzie do większych przekształceń powierzchni topograficznej, ponieważ zmiany Studium 
dotyczą terenów słabo urzeźbionych, z tego również powodu nie przewiduje się również aktywizacji ruchów 
masowych ziemi. Odpady pofermentacyjne generowane przez małe biogazownie rolnicze mogą być 
wykorzystywane w procesie nawożenia gleb. Projektowany dokument dopuszcza takie wykorzystanie 
odpadów pofermentacyjnych pod warunkiem stosowanie w tym procesie przepisów Rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie procesu odzysku R10 (Dz. U. Nr 228, poz. 1685) oraz w 
Ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 147, poz. 1033). Stosowanie tychże 
przepisów, a także prawidłowo i zgodnie z przepisami Prawa budowlanego wykonana inwestycja nie będzie 
stanowić zagrożenia dla jakości gleb. 

Zagospodarowanie wszystkich terenów objętych zmianą Studium nie wpłynie znacząco na warunki krążenia 
wód podziemnych i spływu wód powierzchniowych. Można jedynie prognozować, że na skutek uszczelnienia 
podłoża zabudową techniczną wystąpi minimalne zmniejszenie infiltracyjnego zasilania warstwy wodonośnej, 
ale ze względu na ogół znacząco duże minimalne wskaźniki powierzchni biologicznie czynnej – pozostanie to 
bez większego wpływu na zmiany w położeniu zwierciadła wód podziemnych. 

Projekt zmiany Studium wyklucza realizację inwestycji z zakresu energetyki odnawialnej oraz infrastruktury z 
nimi związanej w granicach udokumentowanych złóż surowców mineralnych. Z tego względu nie wystąpią 
żadne zmiany zagrażające obecnej i przyszłej eksploatacji zasobów kopalin. 

Potencjalne zmiany w szacie roślinnej związane będą przede wszystkim z zabudowywaniem terenu pod 
place techniczne, drogi serwisowe i dojazdowe do obiektów elektrowni wiatrowych i biogazowni. W związku 
z realizacja linii kablowych elektroenergetycznych nastąpi czasowa degradacja roślinności. Spodziewana jest 
również ekspansja, choć umiarkowana, roślinności ruderalnej. W wyniku powstania biogazowi, mogą (ale nie 
muszą) nastąpić zmiany w strukturach upraw najbliżej zlokalizowanych pól (też granicami Studium i gminy) i 
tradycyjnych rozłogach pól. Fakt ten może także  stwarzać potencjalne możliwości wprowadzenia do upraw 
odmian roślin genetycznie modyfikowanych, jak np. wierzba energetyczna. Zgodnie z ustawą z dnia 22 

czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych, wprowadzanie do uprawy takich roślin 
wymaga przeprowadzenia oceny zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska oraz zastosowania niezbędnych 
środków w celu uniknięcia tych zagrożeń. 
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Realizacja ustaleń projektu zmiany Studium nie będzie generować znaczących zmian mających wpływ na 
zwierzęta lądowe. W wyniku realizacji ustaleń projektowanego dokumentu najistotniejsze zmiany mogą zajść 
w świecie ptaków i nietoperzy. Związane to jest głównie z realizacją planowanych elektrowni wiatrowych, ale 
także i farm solarnych. W efekcie realizacji farmy solarnej o znacznej powierzchni może nastąpić 
ograniczenie obszaru żerowiskowego ptaków drapieżnych. Najmniej istotny wpływ (a nawet znikomy) w tym 
zakresie będą miały małe biogazownie rolnicze, których realizacja jest najmniej konfliktowa jeśli chodzi o 
ornitofaunę i chiropterofaunę. 

Najwięcej konfliktów będą generowały elektrownie wiatrowe, których realizacja, w przypadku ornitofauny, 
może oznaczać: 

• możliwość śmiertelnych zderzeń z obiektami farm, 
• odstraszanie – efektywna utrata lęgowisk lub żerowisk wywołana wypieraniem ptakow, 
• efekt bariery – zmiany tras przelotów wymuszone unikaniem siłowni, 
• utrata siedlisk – bezpośrednia utrata lęgowisk lub żerowisk wskutek przekształceń terenu wywołanych 

budową farmy 

Potencjalne negatywne oddziaływanie projektowanego dokumentu na awifaunę obszaru gminy Łuków jest 
(w zależności od lokalizacji) niskie lub średnie. Na obszarze gminy nie odnotowywano cennych przyrodniczo 
miejsc, które mogłyby kumulować duże ilości ptaków, a otwarte tereny rolne stanowią, szczególnie w okresie 
polęgowym, tereny żerowiskowe dla pospolitych gatunków takich jak: szpak, krukowate i nie stanowią miejsc 
odpoczynku czy żerowania dla stad żurawi, gęsi czy koncentracji bocianów. Grupa gatunków potencjalnie 
zagrożonych inwestycją stanowi niewielką część gatunków ważnych dla Wspólnoty Europejskiej i dotyczy 
tych gatunków, które zachowały w Polsce wysoką liczebność i szerokie rozprzestrzenienie. Gmina położona 
jest poza głównymi szlakami przelotu ptaków wodno-błotnych i innych o znacznych rozmiarach ciała, a 
większość zaobserwowanych gatunków (drapieżnych, żurawi, gęsi) przelatywała na wysokim pułapie poza 
zasięgiem pracy ramion wirnika elektrowni wiatrowych. 

Negatywne oddziaływanie elektrowni wiatrowych na chiropterofaunę może polegać na: 

• śmiertelności na skutek kolizji z elektrownią lub urazu ciśnieniowego, 
• utraty lub zmiany tras przelotu, 
• utraty miejsc żerowania, 
• zniszczeniu kryjówek 

Wnioski z analizy uwarunkowań przyrodniczo-krajobrazowych oraz fakt, że projekt zmiany Studium wyznacza 
obszary potencjalnej lokalizacji elektrowni wiatrowych na ternach otwartych w odległości min. 100 m od 
lasów i większych zadrzewień można stwierdzić, że projektowane zmiany nie będą negatywnie oddziaływać 
na chiropterofaunę. 

Zmiany w krajobrazie sprowadzają się głównie do usytuowania na działkach, o dotychczas otwartym 
charakterze obiektów kubaturowych. Obiekty terenów elektrowni wiatrowych oraz, w zależności od 
ostatecznych form kubaturowych silosy biogazowni mogą stanowić trwały i znaczący akcent 
architektoniczny, niejednokrotnie widoczny ze znacznej odległości, co niewątpliwie jest bezpośrednia, 
negatywna ingerencja w krajobraz o charakterze ocenianym powszechnie jako negatywny, choć teren 
gminy nie jest zaliczany do obszarów o wysokich walorach krajobrazowych. 

Oceny estetyczne elektrowni wiatrowych są subiektywne, zależne od indywidualnych odczuć i upodobań, a 
w efekcie skrajnie zróżnicowane – od negatywnych, ze względu na charakter dużych konstrukcji 
technicznych, obcych w krajobrazie, po pozytywne, ze wskazaniem na prosty i nowoczesny kształt. 
Pozytywnym aspektem jest to, że największe dominanty krajobrazowe (maszty urządzeń energetyki 
wiatrowej, silosy biogazowni) lokowane są poza najcenniejszymi krajobrazowo terenami gminy. Oceniając 
obiektywnie wpływ planowanej farmy wiatrowej nie przewiduje sie znaczącego jej oddziaływania na 
krajobraz z racji, że turbiny zlokalizowane będą poza terenami stałego przebywania ludzi.  

W długoterminowej ocenie farma wiatrowa może mieć pozytywne oddziaływanie, ponieważ przez 20 – 30 
lat będzie elementem ograniczającym rozprzestrzenianie się zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej, co 
może przyczynić się do poprawy jakości przestrzeni i ładu przestrzennego w dłuższej perspektywie czasu. 
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Ustalenia projektu zmiany Studium mogą mieć więc zarówno bezpośredni, negatywny, jak i pozytywny, 
pośredni (poprzez wyznaczenia zgodnych z zasadami ładu przestrzennego terenów zainwestowania), 
długookresowy charakter. 

Projekt zmiany Studium nie wprowadza zmian w sferze ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
sankcjonując ustalenia obecnie obowiązującego dokumentu w związku z czym projektowany dokument nie 
będzie generował negatywnych oddziaływań w tej sferze. 

W przypadku projektowanego dokumentu zmiany w atmosferze będą związane także z emisją 
zanieczyszczeń do atmosfery oraz oddziaływaniem pól elektromagnetycznych. Tło zanieczyszczeń powietrza 
w obszarze gminy ulegnie nieznacznemu pogorszeniu, tj. niemal niedostrzegalnej dla człowieka zmianie. 
Pogorszenie warunków aerosanitarnych związane będzie z funkcjonującymi małymi biogazowniami 
rolniczymi – elektrownie wiatrowe i farmy solarne nie będą stanowiły źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza i 
pogarszania warunków aerosanitarnych. 

Funkcjonujące na terenie gminy ujęcia wód podziemnych posiadają wyznaczone i ogrodzone strefy ochrony 
bezpośredniej ujęć wód, w obszarze których obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zakresie 
użytkowania gruntów oraz korzystania z wody zgodnie z przepisami ustawy Prawo wodne. Projektowany 
dokument sankcjonuje ustalenia obowiązującego Studium i nie wprowadza zmian w zakresie gospodarki 
wodnej, a wprowadzane projektowaną zmianą funkcje zagospodarowania terenu nie ingerują w istniejące i 
projektowane ujęcia wód podziemnych i ich strefy ochronne. 

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 eksploatacyjne silników oraz innych urządzeń i instalacji, które nie 
stanowią zagrożenia dla stanu wód i gleb. Zmiana Studium nakazuje rozprowadzenie odpadów 
pofermentacyjnych w celu nawożenia lub ulepszenia gleby zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie procesu odzysku R10 (Dz. U. z 2007 r., Nr 228, poz. 1685) oraz 

ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2007 r., nr 147, poz. 1033). Prawidłowo 
zrealizowana i zgodnie z przepisami Prawa budowlanego infrastruktura kanalizacyjna odprowadzająca ścieki 
sanitarno-bytowe oraz ścieki z utwardzonych placów biogazowni jest wystarczająca dla zapewnienia 
ochrony przed zanieczyszczeniem gleb oraz wód powierzchniowych i podziemnych, a także zapewni 
niepogarszanie stanu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych. 

Na etapie eksploatacji biogazowni dominującym źródłem hałasu o charakterze ciągłym na jej terenie mogą 
być 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, zastosowanie pasów zieleni izolacyjnej 
powoduje, iż klimat akustyczny na sąsiednich terenach pozostaje niezakłócony. Poza terenem biogazowni 
nadmierny hałas może być związany z ruchem drogowym generowanym przez środki transportowe 
przewożące biomasę i odpady pofermentacyjne, jednakże ruch ten, w przypadku małych biogazowni 
rolniczych niestanowiących inwestycji o dużym zapotrzebowaniu na biomasę, nie będzie znaczący. 
Oddziaływanie małych biogazowni rolniczych na klimat akustycznych będzie okresowe i krótkotrwałe nie 
stanowiąc zagrożenia dla klimatu akustycznego gminy. 

Projekt zmiany Studium wprowadza obszary potencjalnej lokalizacji elektrowni wiatrowych w odległości min. 
450 m od terenów zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej oraz min. 500 m od terenów zabudowy związanej 
ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, zakłada również, że ostateczne wykluczenie 
negatywnego oddziaływania hałasu na zdrowie mieszkańców nastąpi na podstawie przepisów dotyczących 
ocen oddziaływania na środowisko przedsięwzięć. Przyjęte w projektowanym dokumencie odległości 
obszarów potencjalnej lokalizacji elektrowni wiatrowych od terenów zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej 
pozwalają, na obecnym etapie, ograniczyć do niezbędnego minimum uciążliwości hałasowe generowane 
przez elektrownie wiatrowe, a ich oddziaływanie nie będzie miało znacząco negatywnego wpływu na klimat 
akustyczny tych terenów. 

Praca elektrowni wiatrowych nie stanowi źródła infradźwięków o poziomach mogących zagrozić zdrowiu 
ludzi. 
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Obszary potencjalnej lokalizacji elektrowni wiatrowych nie są lokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie 
terenów stałego przebywania ludzi. Projekt zmiany Studium nakazuje wprowadzenie strefy ochrony 
akustycznej wynoszącej 450 m od terenów zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej oraz 500 m od terenów 
zabudowy związanej ze stałym lub czasowym przebywaniem dzieci i młodzieży.  

Zmiana Studium generuje negatywne oddziaływania niemal na wszystkie komponenty środowiska za 
wyjątkiem wód powierzchniowych, klimatu i zasobów naturalnych. Będzie to związane z rodzajem 
wprowadzanych nowych funkcji oraz lokalizacji tych funkcji, co głównie dotyczy lokalizacji elektrowni 
wiatrowych względem terenów cennych przyrodniczo oraz terenów zabudowy. 

Większość oddziaływań na środowisko przyrodnicze i kulturowe (tj. rzeźbę terenu, gleby, florę, faunę, spójność 
struktury ekologicznej i dobra kultury) będzie miała charakter bezpośredni, ale ich natężenie będzie bardzo 
zróżnicowane. Negatywne słabe oddziaływania mogą dotknąć gleby, florę i dobra kultury, a umiarkowane – 
rzeźbę terenu, faunę i spójność struktury ekologicznej i funkcji. Byłyby to oddziaływania odwracalne, które 
mogą i powinny być ograniczane metodami planistycznymi i działaniami mitygującymi, względnie 
rozwiązaniami alternatywnymi. 

Oddziaływanie pośrednie będzie dotyczyło wód podziemnych, lecz będzie to oddziaływanie słabe. 

Oddziaływaniom skumulowanym będą poddawani ludzie (w wyniku niewielkiego pogorszenia klimatu 
akustycznego), różnorodność biologiczna, powietrze i krajobraz, traktowany zarówno holistycznie (w 
rozumieniu Europejskiej Konwencji Krajobrazowej), jak i w rozumieniu zasobu naturalnego, z trudnością 
odnawialnego. W przypadku krajobrazu będzie to oddziaływanie znaczące, zaś w pozostałych przypadkach 
– słabe. 

Krajobraz będzie też poddany oddziaływaniu wtórnemu o charakterze pozytywnym, wynikającym z tego, że 
projektowane nowe funkcje będą się przyczyniać do minimalizowania efektu suburbanizacji i rozpraszania 
zabudowy. 

Biorąc pod uwagę zakres zmiany Studium oraz stan ochrony i integralności obu obszarów Natura 2000, tj. 
OSO „Lasy Łukowskie” i potencjalnego „Jata”, można stwierdzić, że realizacja zmiany Studium będzie 
generować negatywne oddziaływania na te obszary, a zwłaszcza na ostoję ptasią „Lasy Łukowskie. Kierując 
się definicją oddziaływań znaczących przywołaną w poprzednim punkcie nie będą to oddziaływania 
znaczące. Należy przypuszczać projektowane zmiany Studium nie spowodują takich zmian abiotycznych 
warunków funkcjonowania siedlisk, które negatywnie wpływałyby na ich kondycję. Nie przewiduje się 
negatywnego znaczącego oddziaływania zmiany Studium na faunę obszaru Natura 2000. W odniesieniu do 
ptaków, pogorszenie ich warunków życiowych będzie niewielkie, a związane będzie z lokalizacją elektrowni 
wiatrowych w obszarach położonych najbliżej na północ i południe od OSO „Lasy Łukowskie”. Natomiast w 
odniesieniu do nietoperzy, których występowanie odnotowano w granicach ostoi, zmiana Studium nie 
będzie miała negatywnego wpływu. 

Charakterystyczną cechą różnorodności biologicznej ostoi ptasiej jest występowanie silnie kontrastowych w 
stosunku do siebie siedlisk, tzn. z jednej strony siedlisk wodnych (oczek wodnych, rozlewisk, terenów 
źródliskowych) i od wody zależnych (różnego typu torfowisk i łąk o zróżnicowanym stopniu uwilgocenia), a z 
drugiej strony siedlisk suchych (muraw kserotermicznych, ciepłolubnych dąbrów, suchych borów). Ta 
rozmaitość siedlisk, której konsekwencją jest różnorodność gatunków zwierząt (zwłaszcza wśród owadów i 
ptaków), nie jest zagrożona zubożeniem ani defragmentacją. Ciągłość korytarzy ekologicznych, 
zapewniających wymianę i migrację gatunków, nie zostanie zakłócona. Tak więc, w aspekcie zróżnicowania 
ekosystemów i gatunków, projektowane zmiany nie będą negatywnie oddziaływać na różnorodność 
biologiczną obszarów Natura 2000. 

Jako działania i narzędzia zapobiegające negatywnym oddziaływaniom na środowisko i obszary Natura 
2000 projektowana zmiana Studium wskazuje raporty oddziaływania na środowisko oraz proces uzyskiwania 
decyzji środowiskowej, od wyników których uzależniona jest możliwość realizacji poszczególnych 
przedsięwzięć. 

W związku z realizacją projektowanego dokumentu nie zajdą okoliczności wymagające stosowania działań 
kompensacyjnych.  
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W przypadku przedmiotowej zmiany Studium lokalizacja projektowanych funkcji wynika z konkretnych sugestii 
samorządu lokalnego, inwestorów i właścicieli poszczególnych nieruchomości. Z tego względu 
przedstawienie innych rozwiązań lokalizacyjnych obszarów potencjalnej lokalizacji elektrowni wiatrowych, 
jest utrudnione. Determinantami rozmieszczenia tych obszarów były również już istniejące obszary 
zainwestowania urbanistycznego i uwarunkowań ekofizjograficznych (tereny zalewowe, o odpowiedniej 
wystawie i warunkach wietrznych). Wpływ na projektowane lokalizacje mają również ograniczenia 
wynikające m. in. z uwarunkowań przyrodniczych – istniejące i projektowane formy ochrony prawnej, czy 
elementy systemu przyrodniczego oraz tereny lasów, występowanie ptaków i nietoperzy. Uwzględniając 
powyższe uwarunkowania, wyznaczone obszary potencjalnej lokalizacji elektrowni wiatrowych zlokalizowane 
są na terenach o najmniejszej kolizyjności, a w trakcie planistycznych prac projektowych powierzchnia części 
obszarów pod rozwój energetyki wiatrowej została znacznie ograniczona w stosunku do powierzchni 
wynikającej z wniosków potencjalnych inwestorów. W takiej sytuacji planistycznej oraz formalno-prawnej nie 
zachodzą okoliczności umożliwiające wyznaczenie w granicach gminy Łuków innych lokalizacji do rozwoju 
energetyki wiatrowej. 

Jako alternatywne rozwiązania w stosunku do energetyki wiatrowej (której, zgodnie z informacjami 
uzyskanymi podczas przeprowadzonego w gminie wywiadu, dotyczyły zgłaszane wnioski do zmiany Studium) 
projektowany dokument wprowadza możliwość rozwoju energetyki solarnej oraz małych biogazowni 
rolniczych. 

Analiza ustaleń projektu zmiany Studium wykazała, iż projekt dokumentu nie przewiduje dalekosiężnych, 
wykraczających poza granice Polski oddziaływań na środowisko. Zgodnie z Konwencją o ocenach 

oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym oraz art. 104-117 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 nie zachodzą przesłanki do przeprowadzenia 
transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko. 
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