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1. WSTĘP
Program Ochrony Środowiska" dla Gminy Józefów stanowić będzie podstawę
podejmowanych działań proekologicznych w Gminie na okres do 2022 r. z
perspektywą do roku 2026.
Ochrona Środowiska zgodnie z postanowieniami Konstytucji RP jest obowiązkiem
władz publicznych, na których spoczywa obowiązek prowadzeni polityki ekologicznej
w Państwie.
Polityka ta ma zapewnić bezpieczeństwo ekologiczne jak też zapobiegać
przyczynom degradacji środowiska, przy jego gospodarczym wykorzystaniu bez
ujemnych oddziaływań na życie i zdrowie ludzi.
Dbałość o stan środowiska jest także podstawowym obowiązkiem obywatelskim,
wynikającym z postanowień Konstytucji RP„Każdy jest zobowiązany do dbałości o
stan środowiska i ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego
pogorszenie"
Zrównoważony rozwój, w myśl Prawa ochrony środowiska, to taki 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. Władze
publiczne poprzez swoją politykę powinny zapewnić nie tylko bezpieczeństwo
ekologiczne, ale i dostęp do nieuszczuplonych zasobów naturalnych współczesnemu
i przyszłemu pokoleniu. Cele polityki ekologicznej na każdym szczeblu, w tym gminy,
muszą być wyznaczone w oparciu o rozpoznanie potrzeb, oraz kryteria efektywności
ekologicznej i ekonomicznej.
Bezpieczeństwo ekologiczne społeczeństwa i gospodarki wymaga
wprowadzenia zabezpieczeń przed niekorzystnym oddziaływaniem prowadzonej
działalności bytowej i gospodarczej (ścieki, odpady, emisje pyłów i gazów, emisja
hałasu), a także zabezpieczenia odpowiednich zasobów dyspozycyjnych wody
(potrzeby ilościowe i jakościowe), przyrody, zachowania rolniczej przestrzeni
produkcyjnej o pożądanych parametrach.
Gmina Józefów, realizując zasady zrównoważonego rozwoju realizować
będzie takie kierunki rozwoju, które prowadzą do poprawy jakości życia
mieszkańców,
jak
i ograniczania
emisji
zanieczyszczeń,
zmniejszania
energochłonności, poprawy jakości środowiska przyrodniczego, wzmacniania struktur
ekologicznych, rozwijania aktywności obywatelskiej. Winno w tym pomóc właściwe,
zgodne z ideą ekorozwoju, planowanie wszelkich działań. Coraz częściej za istotny
element określający poziom życia uznaje się jakość środowiska. Czyste powietrze,
woda, gleby, brak zagrożeń radiacyjnych i uciążliwości hałasowych, obecność
różnorodnej fauny i flory są ważnymi czynnikami wpływającymi na zdrowie
i zadowolenie mieszkańców.
Realizacja Programu przyczyni się utrzymania pozytywnych elementów
środowiska oraz do jego poprawy oraz zapewni skuteczne mechanizmy chroniące
środowisko przed degradacją.
1.1. Podstawa prawna opracowania
Opracowanie Programu ochrony środowiska jest realizacją wymogu art.17
Prawa ochrony środowiska (Dz. U. 2018 poz. 799), który stanowi w art. 17 ust.1, że
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organy wykonawcze województwa, powiatu i gminy w celu realizacji polityki ochrony
środowiska sporządzają odpowiednio wojewódzkie, powiatowe i gminne programy
ochrony środowiska.
Projekty opracowanych dokumentów podlegają zaopiniowaniu przez:
• ministra właściwego do spraw środowiska - w przypadku projektów
wojewódzkich programów,
• organ wykonawczy województwa - w przypadku projektów powiatowych,
• organ wykonawczy powiatu - w przypadku projektów gminnych.
Zgodnie z ustawą organy wykonawcze zapewniają możliwość udziału
społeczeństwa, na zasadach i w trybie określonych 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
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), w postępowaniu, którego przedmiotem jest
sporządzenie programu ochrony środowiska.
Ustawa Prawo ochrony środowiska obliguje organy wykonawcze do
sporządzania co 2 lata raportów z wykonania programów, które przedstawia się
odpowiednio sejmikowi województwa, radzie powiatu lub radzie gminy.
Poprzedni Program Ochrony Środowiska dla Gminy Józefów
opracowany był na lata 2011-2014 z perspektywa do roku 2018, przyjęty
Uchwałą Nr XXI/152/12 Rady Miejskiej w Józefowie z dnia 30 sierpnia 2012 r.
1.2. Cel i zakres opracowania
Program ochrony środowiska jest jednym z narzędzi służących do realizacji
polityki ochrony środowiska, określonej w ustawie Prawo ochrony środowiska jako to
zespół działań mających na celu stworzenie warunków niezbędnych do realizacji
ochrony środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Wyznacza on
uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięć mogących niekorzystnie wpływać na
stan środowiska z uwzględnieniem założeń dokumentów strategicznych
i programowych wyższego szczebla (krajowych, wojewódzkich i powiatowych) oraz
dokumentów na poziomie gminy.
Niniejszy Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Józefów na lata 20192022 z perspektywą do roku 2026 przedstawia wytyczne dla formułowania polityki
ochrony środowiska na terenie gminy.
Program opracowano w celu:
- wskazania negatywnego wpływu zanieczyszczeń na środowisko naturalne,
- dążenia do sukcesywnej poprawy stanu środowiska na terenie gminy,
- racjonalnego gospodarowania zasobami środowiska.
Program wyznacza priorytety ekologiczne, rodzaj i harmonogram działań
proekologicznych, jak również środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym także
mechanizmy prawno– ekonomiczne.
Realizacja
niniejszego
dokumentu
poprzez
wprowadzenie
skutecznych
mechanizmów chroniących środowisko przed degradacją, przyczyni się do poprawy
stanu środowiska naturalnego na analizowanym obszarze oraz stworzy warunki dla
wdrożenia spójnego prawodawstwa miejscowego uwzględniającego zasady ochrony
środowiska.
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1.3. Metodyka pracy nad programem
Kierując się potrzebą wprowadzenia jasnej i czytelnej zasady zgodności
Programu ochrony środowiska dla Gminy Józefów z polityką zawartą w programach
wyższego szczebla przyjęto, że dokument powinien mieć strukturę podobną z
programem ochrony środowiska szczebla wojewódzkiego i powiatowego.
Cele i działania zawarte w Programie są realizacją polityki ekologicznej
określonych w aktualnych dokumentach szczebla wojewódzkiego, powiatowego oraz
gminnego.
Budowę Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Józefów na lata 20192022 z perspektywą do roku 2026 dokonano w oparciu o aktualny stan środowiska
na terenie gminy, obowiązujących aktów prawnych oraz dokumentów planistycznych
o znaczeniu krajowym, a także tych dotyczących województwa i powiatu oraz gminy.
Głównym źródłami uwarunkowań rozwoju Gminy i danych charakteryzujących
aktualny stan środowiska są:
• Program Ochrony Środowiska Województwa Lubelskiego na lata 2016-2019
z perspektywą do roku 2023,
• Raport o stanie środowiska województwa lubelskiego w 2017 roku – WIOŚ Lublin,
• Program ochrony środowiska dla Powiatu Biłgorajskiego– 2018-2021z
perspektywą do 2025 r,
• Strategią Rozwoju Gminy Józefów 2015-2030,
• Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Józefów- 2015.
• Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla terenu Gminy
Józefów na lata 2017 – 2032
• Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Józefów 2002.
• Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
Zebrane materiały i informacje poddane analizie umożliwiły określenie
diagnozy stanu środowiska na terenie gminy, a także zdefiniowanie priorytetów
ochrony środowiska, w tym zadań niezbędnych do realizacji w analizowanym okresie
czasowym.
Przygotowanie Programu z określeniem zadań - działań operacyjnych
i zaakceptowanie ich przez władze gminy, ma istotne znaczenie, gdyż pozwoli:
1.Jasnookreślićkierunki proekologiczne rozwoju gminy w ramach przyjętej spójnej
polityki (państwa, regionu, powiatu),
2. Nakreśli zadania do wykonania w ramach ustalonych priorytetów,
3. Ułatwi ubieganie się o środki pomocowe, pozabudżetowe,
4. Przyczyni się do stworzenia warunków do podejmowania działalności rozwojowych.
Opracowanego programu nie należy traktować jako dokumentu zamkniętego,
a wręcz przeciwnie - musi on mieć charakter otwarty dla zmian wynikających z
przyjętej polityki państwa, województwa i powiatu, a także transponującego przepisy
UE do naszego porządku prawnego-ekologicznego.

2. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE PROGRAMU
Założenia wyjściowe do opracowania programu ochrony środowiska opierają
się na uwarunkowaniach, zarówno tych, które dotyczą programów wyższego
szczebla i są uwarunkowaniami zewnętrznymi, jak i tych, które wynikają z
zamierzeń rozwojowych gminy, determinujących przyszły kształt jego rozwoju
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gospodarczego, społecznego, a także środowiskowo-przestrzennego określanych
mianem uwarunkowań wewnętrznych.
Analiza uwarunkowań stanowi podstawę do sformułowania zawartych
w Programie celów ekologicznych, kierunków działań, priorytetów ekologicznych oraz
konkretnych przedsięwzięć zmierzających do poprawy jakości środowiska
bezpieczeństwa ekologicznego, ochrony dziedzictwa przyrodniczego i racjonalnego
użytkowania zasobów przyrody.
2.1. Uwarunkowania zewnętrzne szczebla krajowego
Program ochrony środowiska dla Gminy Józefów winien być spójny
z ustaleniami i rekomendacjami wynikającymi z ustaleń zawartych w dokumentach
zewnętrznych.
Poniżej
przedstawiono
założenia
i
cele
środowiskowe
najważniejszych dokumentów szczebla krajowego.
Polityka ekologiczna państwa
Polityka ekologiczna państwa, a więc i polityka Gminy Józefów, oparte są na
konstytucyjnej zasadzie zrównoważonego rozwoju. Oznacza to konieczność
uwzględniania tej zasady we wszystkich dokumentach strategicznych oraz
programach, przygotowywanych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym.
Polityka ekologiczna państwa w latach 2009 – 2012 z perspektywą do roku 2016
Polityka ekologiczna państwa w latach 2009 – 2012 z perspektywą do roku
2016 określa cele i priorytety ekologiczne, poprzez które wskazuje kierunek działań
koniecznych dla zapewnienia właściwej ochrony środowisku naturalnemu. Według
dokumentu najważniejsze działania priorytetowe to m.in.:
- uporządkowanie gospodarki odpadami, w tym zamknięcie składowisk odpadów nie
spełniających wymogów UE,
- wprowadzenie w życie tzw. zielonych zamówień,
-wzmocnienie kadry inspekcji ochrony środowiska, która usprawni ochronę
środowiska i pozwoli na kontrolę przestrzegania prawa,
-wspieranie platform technologicznych i ekoinnowacyjności w ochronie środowiska,
-przywrócenie podstawowej roli miejscowym planom zagospodarowania
przestrzennego jako podstawy lokalizacji inwestycji,
-opracowanie krajowej strategii ochrony gleb,
-ochrona atmosfery, w tym realizacja założeń dyrektywy unijnej CAFÉ, dotyczącej
ograniczenia emisji pyłów,
-ochrona wód (w tym redukcja o 75% ładunku azotu i fosforu w oczyszczanych
ściekach komunalnych),
-modernizacja systemu energetycznego,
-ochrona przed hałasem, w tym sporządzanie map akustycznych dla wszystkich
miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców i opracowania programów ochrony
środowiska przed hałasem,
- działania związane z nadzorem nad chemikaliami dopuszczonymi na rynek.
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II Polityka ekologiczna państwa (dokument z perspektywą do 2025 roku)
Wiodącą zasadą Polityki ekologicznej jest zasada zrównoważonego rozwoju.
W praktyce zasada zrównoważonego rozwoju powinna być stosowana wraz
z zasadami pomocniczymi i konkretyzującymi, do których należy:
Zasada przezorności - przewiduje rozwiązywanie pojawiających się problemów już
wtedy, gdy pojawia się uzasadnione prawdopodobieństwo ich powstania, a nie
wówczas, gdy istnieje pełne tego naukowe potwierdzenie. Pozwala to unikać
czasochłonnych badań, braku środków lub zachowawczego działania odpowiedzialnych
podmiotów.
Zasada prewencji – zakłada, że przeciwdziałanie negatywnym skutkom dla
środowiska powinno być podejmowane na etapie planowania i realizacji
przedsięwzięć w oparciu o posiadaną wiedzę, wdrożone procedury ocen
oddziaływania na środowisko oraz monitorowanie prowadzonych przedsięwzięć.
Oznacza to, że przy wyborze środków zapobiegawczych oraz likwidacji skutków
określonych procesów lub zdarzeń, a także podziale środków na ochronę środowiska
preferencję będą uzyskiwały działania usytuowane w następującym porządku
hierarchicznym:
• zapobieganie powstawaniu zanieczyszczeń i innych uciążliwości tj. działanie na
rzecz przebudowy modelu produkcji i konsumpcji - poprzez stosowanie tzw.
najlepszych dostępnych technik (BAT),
• recykling, zamykanie obiegu materiałów i surowców, odzysk energii, wody
i surowców ze ścieków i odpadów oraz gospodarcze wykorzystanie odpadów
zamiast ich składowania,
• zintegrowane podejście do ograniczania i likwidacji zanieczyszczeń i zagrożeń,
zgodne z zaleceniami Dyrektywy Rady 96/61/WE w sprawie zintegrowanego
zapobiegania zanieczyszczeniom i kontroli (tzw. dyrektywa IPPC),
• wprowadzanie prośrodowiskowych systemów zarządzania.
Zasada wysokiego poziomu ochrony środowiska - zakłada, że stosowanie zasad
prewencji i przezorności powinno być ukierunkowane na wysoki i bezpieczny dla
zdrowia ludzkiego poziom ochrony środowiska,
Zasada integracji polityki ekologicznej z politykami sektorowymi - oznacza
uwzględnienie w politykach sektorowych celów ekologicznych na równi z celami
gospodarczymi i społecznymi.
Zasada równego dostępu do środowiska przyrodniczego - traktowana jest
w kategoriach:
• zaspokajania potrzeb obecnego pokolenia z równoczesnym tworzeniem
warunków do zaspokajania potrzeb przyszłych pokoleń,
• sprawiedliwego dostępu do ograniczonych zasobów i walorów środowiska
wraz zrównoprawnym traktowaniem potrzeb ogólnospołecznych z potrzebami
społeczności lokalnych,
• równoważenie szans pomiędzy człowiekiem a przyrodą.
Zasada regionalizacji – oznacza m.in. rozszerzenie uprawnień dla samorządu
terytorialnego i wojewodów do ustalania regionalnych opłat, normatywów, ulg
i wymogów ekologicznych wobec jednostek gospodarczych; regionalizowanie
ogólnokrajowych narzędzi polityki ekologicznej w odniesieniu do trzech rodzajów
obszarów, tj. obszarów silnie przekształconych i zdegradowanych lub zagrożonych
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degradacją, obszarów o wysokich walorach przyrodniczych, obszarów pośrednich;
skoordynowanie polityki regionalnej z regionalnymi ekosystemami w Europie.
Zasada uspołecznienia – oznacza udział obywateli, grup społecznych i organizacji
pozarządowych w procesie kształtowania modelu wynikającego z ekorozwoju przy
jednoczesnym rozwoju edukacji ekologicznej, wzbudzaniu świadomości i wrażliwości
ekologicznej oraz kształtowaniu etyki zachowań wobec środowiska.
Zasada "zanieczyszczający płaci"–oznacza złożenie pełnej odpowiedzialności, w tym
materialnej, za skutki zanieczyszczania i stwarzania innych zagrożeń dla środowiska
na sprawcę, tj. na jednostki użytkujące zasoby środowiska.
Zasada stosowania najlepszych dostępnych technik (BAT) – stosowanie najlepszych
z punktu widzenia technologiii uzasadnionych ekonomicznie,
Zasada subsydiarności – oznacza decentralizację decyzji dotyczących ochrony
środowiska, które powinny być podejmowane na szczeblu „jak najbliższym obywateli",
co wiąże się z przekazywaniem części kompetencji i uprawnień władczych ze szczebla
centralnego na szczebel regionalny lub lokalny (wojewódzki, powiatowy, gminny).
Zasada klauzul zabezpieczających -umożliwia ona państwom członkowskim
stosowanie w uzasadnionych przypadkach ostrzejszych środków w porównaniu
z wymaganiami wspólnotowego prawa ekologicznego.
Zasada skuteczności ekologicznej i efektywności ekonomicznej –ma zastosowanie
do wyboru planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych ochrony środowiska (szerzej:
przedsięwzięć wymagających nakładów finansowych), a następnie, w trakcie i po
zakończeniu ich realizacji - do oceny osiągniętych wyników. W praktyce oznacza ona
potrzebę minimalizacji nakładów na jednostkę uzyskanego efektu.
Program stanowi realizację poniższych zasad polityki ekologicznej państwa w skali
gminy. Zasady te odzwierciedlają tendencje europejskiej polityki ekologicznej.
W „II Polityce ekologicznej państwa”, przyjętej przez Rade Ministrów w czerwcu 2000
r. a następnie przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w sierpniu 2001 r. ustalone
zostały następujące ważniejsze limity krajowe, związane z racjonalnym
wykorzystaniem zasobów naturalnych i poprawa stanu środowiska:
- zmniejszenie wodochłonności produkcji o 50% w stosunku do stanu w 1990 r.
(w przeliczeniu na PKB i wartość sprzedana w przemyśle),
- ograniczenie materiałochłonności produkcji o 50% w stosunku do 1990 r. w taki
sposób, aby uzyskać co najmniej średnie wielkości dla państw OECD (w przeliczeniu
na jednostkę produkcji, wartość produkcji lub PKB),
- ograniczenie zużycia energii o 50% w stosunku do roku 1990 i 25% w stosunku do
2000 r. równie w przeliczeniu na jednostkę produkcji lub PKB,
- dwukrotne zwiększenie udziału odzyskiwanych i ponownie wykorzystywanych
w procesach produkcyjnych odpadów w porównaniu ze stanem z 1990r.
- odzyskanie i powtórne wykorzystanie co najmniej 50% papieru i szkła z odpadów
komunalnych,
- pełna 100% likwidacja zrzutów ścieków nieczyszczonych z miast i zakładów
przemysłowych,
- zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód powierzchniowych
w stosunku do stanu z 1990 r., z przemysłu o 50%, z gospodarki komunalnej (na
terenie miast i osiedli wiejskich) o 30% i ze spływu powierzchniowego, również
o 30%,
- emisji pyłów o 75%, dwutlenku siarki o 50%, tlenku azotu o 31%,niemetalowych
lotnych związków organicznych o 4% i amoniaku o 8% w stosunku roku 1990.

11

Poniżej przedstawiono główne cele i kierunki działań najważniejszych dokumentów
strategicznych szczebla krajowego.
Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju – „Polska 2030. Trzecia fala
nowoczesności”
Cel 7 – Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrona i poprawa stanu
środowiska
Kierunek interwencji – Modernizacja infrastruktury i bezpieczeństwo energetyczne,
Kierunek interwencji – Modernizacja sieci elektroenergetycznych i ciepłowniczych,
Kierunek interwencji – Realizacja programu inteligentnych sieci w elektroenergetyce,
Kierunek interwencji – Wzmocnienie roli odbiorców finalnych w zarządzaniu
zużyciem energii,
Kierunek interwencji – Stworzenie zachęt przyspieszających rozwój zielonej
gospodarki,
Kierunek interwencji – Zwiększenie poziomu ochrony środowiska.
Cel 8 – Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju dla
rozwijania i pełnego wykorzystania potencjałów regionalnych
Kierunek interwencji – Rewitalizacja obszarów problemowych w miastach;
Kierunek interwencji – Wprowadzenie rozwiązań prawno-organizacyjnych
stymulujących rozwój miast.
Cel 9 – Zwiększenie dostępności terytorialnej Polski
Kierunek interwencji – Udrożnienie obszarów miejskich i metropolitalnych poprzez
utworzenie zrównoważonego, spójnego i przyjaznego użytkownikom systemu
transportowego.

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do
2030 r.)
Cel główny: Tworzenie warunków dla wzrostu dochodów mieszkańców Polski przy
jednoczesnym wzroście spójności w wymiarze społecznym, ekonomicznym,
środowiskowym i terytorialnym
Cel szczegółowy I – Trwały wzrost gospodarczy oparty coraz silniej o wiedzę, dane
i doskonałość organizacyjną
Kierunek interwencji – Rozwój nowoczesnego przemysłu
• Działanie – Wsparcie inwestycji obniżających emisyjność przemysłu,
• Projekt strategiczny – Strategia transformacji do gospodarki niskoemisyjnej
• Projekt flagowy – Program Ekobudownictwo – stymulowanie przygotowania
i wdrażania wybranych produktów budownictwa ekologicznego (w tym
z surowców naturalnych, m.in. z drewna), z uwzględnieniem wymogów
efektywności energetycznej nowoczesnych materiałów budowlanych.
Cel szczegółowy II – Rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony
Kierunek interwencji – Aktywne gospodarczo i przyjazne mieszkańcom .
• Działanie – Wspieranie realizacji zintegrowanych działań rewitalizacyjnych na
podstawie programów rewitalizacji ukierunkowanych na przekształcenie obszarów
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zdegradowanych (w wymiarze społecznym, gospodarczym, środowiskowym,
przestrzenno-funkcjonalnym, technicznym),
• Działanie – Realizacja niskoemisyjnych strategii miejskich i związanych
z poprawą jakości powietrza oraz przystosowanie do zmian klimatycznych
obszarów miejskich, w powiązaniu z działaniami wskazanymi w obszarach SOR
dotyczących energetyki i środowiska naturalnego,
• Działanie – Rozwiązanie kwestii środowiskowych, w tym zmniejszenie problemu
zanieczyszczeń
powietrza
i
emisji
gazów
cieplarnianych
oraz
dostosowanie/adaptacja obszarów zurbanizowanych do zmian klimatu,
Cel szczegółowy III – Skuteczne państwo i instytucje służące wzrostowi oraz
włączeniu społecznemu i gospodarczemu
Kierunek interwencji – Zwiększenie efektywności programowania rozwoju poprzez
zintegrowanie planowania przestrzennego i społeczno-gospodarczego oraz
zapewnienie realnej partycypacji społecznej
Kierunek interwencji – Zmiany w indywidualnej i zbiorowej mobilności
• Działanie – Działania na rzecz zmniejszenia udziału przejazdów indywidualnym
transportem zmotoryzowanym i zachęcenia do korzystania z transportu
publicznego, promocja ruchu rowerowego i pieszego,
• Działanie – Stopniowa wymiana taboru wykorzystywanego do świadczenia usług
publicznego transportu na ekologiczny, niskoemisyjny, przystosowany do potrzeb
osób starszych i niepełnosprawnych,
• Działanie – Budowa systemów ładowania pojazdów niskoemisyjnych,
Kierunek interwencji – Poprawa efektywności wykorzystania publicznych środków na
przedsięwzięcia transportowe
• Kierunek interwencji – zachowanie priorytetowej roli poprawy efektywności
energetycznej gospodarki, w tym eliminowania emisji szkodzących środowisku.
Kierunek interwencji – Poprawa bezpieczeństwa energetycznego kraju
• Działanie – Wspieranie pozyskiwania i wykorzystania energii z nowych źródeł
(gaz z norweskiego szelfu kontynentalnego, LNG, stabilne OZE, energetyka
jądrowa przy wykorzystaniu polskiego potencjału przemysłowego i naukowego),
• Działanie – Budowa, rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczej w celu
zwiększenia bezpieczeństwa dostaw oraz zwiększenia dostępu nowych
odbiorców,
• Działanie – Stymulowanie rozwoju alternatywnych, bezemisyjnych źródeł ciepła
(m.in. taniego ogrzewania elektrycznego), co przyczyni się do obniżenia niskiej
emisji, w szczególności na terenach słabiej zurbanizowanych,
Kierunek interwencji – Poprawa efektywności energetycznej
• Działanie – Zwiększanie efektywności energetycznej budynków użyteczności
publicznej i mieszkalnych oraz w przedsiębiorstwach,
• Działanie – Rozbudowa i modernizacja systemów ciepłowniczych i chłodniczych,
• Działanie – Wsparcie dla strategii nisko- i zeroemisyjnych,
Kierunek interwencji – Rozwój techniki
• Działanie – Promowanie i inicjowanie lokalnych przedsięwzięć (klastry,
spółdzielnie energetyczne itp.) z zakresu wytwarzania energii (ze wskazaniem na
rozwój OZE) oraz efektywności energetycznej w celu dążenia do
samowystarczalności energetycznej gmin i powiatów (autonomiczne obszary
energetyczne),
• Działanie – Inwestycje w celu wykorzystania lokalnie dostępnych surowców
energetycznych i innych zasobów, zgodnie z terytorialnym potencjałem (np.
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elektrownie wodne, biomasa, biogaz i biogaz rolniczy, odpady, instalacje
geotermalne),
• Działanie – Poszukiwanie i wydobycie paliw kopalnych z nowych złóż,
• Projekt strategiczny - Rozwój i wykorzystanie potencjału geotermalnego w Polsce
– stworzenie warunków dla promocji oraz rozwoju energetyki odnawialnej,
bazującej na źródłach geotermalnych,
• Projekt strategiczny – Energetyka rozproszona – projekt mający na celu rozwój
wytwarzania energii elektrycznej i ciepła przy wykorzystaniu źródeł odnawialnych
(OZE) na potrzeby społeczności lokalnej oraz tworzenie warunków regulacyjnych
pozwalających na rozwój lokalnych obszarów zrównoważonych energetycznie –
klastrów energii, spółdzielni energetycznych itp.,
Kierunek interwencji – Zwiększenie dyspozycyjnych zasobów wodnych i osiągnięcie
wysokiej jakości wód
• Działanie – Budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków na podstawie
zaktualizowanego Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych,
• Działanie – Proekologiczne zarządzanie lokalnymi zasobami wodnymi,
obejmujące także kształtowanie krajobrazów sprzyjających zatrzymywaniu wody,
• Działanie – Zarządzanie wodami opadowymi na obszarach zurbanizowanych
poprzez różne formy retencji i rozwój infrastruktury zieleni,
Kierunek interwencji - Likwidacja źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza lub istotne
zmniejszenie ich oddziaływania
• Działanie – Dynamizacja przedsięwzięć na rzecz likwidacji niskiej emisji z
systemów grzewczych,
• Działanie – Rozwój i wsparcie finansowe Państwowego Monitoringu Środowiska
w zakresie pomiarów jakości powietrza
• Działanie – Wsparcie merytoryczne samorządów gminnych, w tym przygotowanie
wytycznych w zakresie przygotowywania Programów Ograniczania Niskiej Emisji
(PONE), obejmujące wielokryterialność programowanych działań oraz
inwentaryzację źródeł emisji,
• Działanie – Dalsze ograniczenie emisji z transportu drogowego,
• Projekt strategiczny – Czyste powietrze – zintegrowane działania mające na celu
kompleksową poprawę jakości powietrza. Projekt obejmuje m.in. rozwój
mechanizmów kontrolowania źródeł niskiej emisji, standaryzację urządzeń
grzewczych i paliw stałych, dostosowanie mechanizmów finansowych i ich
społeczną dostępność oraz stworzenie ram prawnych sprzyjających realizacji
efektywnych działań, wynikających z Krajowego Programu Ochrony Powietrza,
jak również z programów ochrony powietrza szczebla wojewódzkiego i lokalnego
oraz planów działań krótkoterminowych, sporządzanych dla stref, w których
zostały stwierdzone przekroczenia norm jakości powietrza, w tym wprowadzenie
do obiegu prawnego brakujących pojęć (np. niska emisja),
Kierunek interwencji – Zarządzanie zasobami dziedzictwa przyrodniczego
• Działanie – Obiektywna ocena i weryfikacja powierzchni chronionych i ich
zasobów w celu podniesienia skuteczności ochrony przestrzeni szczególnie
cennej ze względów przyrodniczych i krajobrazowych,
• Działanie – Dostosowanie norm systemu planowania i zagospodarowania
przestrzeni oraz wprowadzenie zmian w zarządzaniu obszarami poddanymi
ochronie w celu zmniejszenia naturalnej konfliktogenności ochrony wartości
wysoko cenionych,
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•

Działanie – Utrzymanie, a w miarę dostępności gruntów do zalesienia,
zwiększenie ogólnej lesistości kraju oraz zwartości kompleksów leśnych i
powierzchni zalesianych,
Kierunek interwencji – Ochrona gleb przed degradacją
• Działanie – Realizacja zasady pierwszeństwa wtórnego użytkowania
przestrzeni w procesach inwestycyjnych,
• Działanie – Realizacja programu identyfikacji gleb zanieczyszczonych,
• Działanie – Ochrona produktywności gruntów rolnych i leśnych
Kierunek interwencji – Zarządzanie zasobami geologicznymi
• Działanie – Delimitacja złóż strategicznych dla gospodarki oraz zapewnienie
ich ochrony. racjonalnego użytkowania i ochrony dostępu do złóż w długim
okresie czasowym,
• Działanie – Wsparcie innowacyjności w eksploatacji, przeróbce
i wykorzystaniu surowców z wtórnego obiegu, z zasobu tworzonego przez
odpady poużytkowe i produkcyjne oraz antropogeniczne złoża wtórne,
Kierunek interwencji – Gospodarka odpadami
• Działanie – Gospodarowanie odpadami zgodnie z hierarchią sposobów
postępowania z odpadami,
• Działanie – Rozwijanie recyklingu odpadów,
• Działanie – Dążenie do maksymalizacji wykorzystywania odpadów jako
surowców.
Kierunek interwencji –Oddziaływanie na jakość życia w zakresie klimatu
akustycznego i oddziaływania pól elektromagnetycznych
• Działanie – Zapewnienie odpowiednich poziomów ochrony przed skutkami
oddziaływań pól elektromagnetycznych na podstawie stałego przeglądu
wyników badań naukowych,
Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 r.
Cel 1. Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska
Kierunek interwencji –Racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami kopalin,
Kierunek interwencji – Gospodarowanie wodami dla ochrony przed powodzią, suszą
i deficytem wody,
Kierunek interwencji – Zachowanie bogactwa różnorodności biologicznej, w tym
wielofunkcyjna gospodarka leśna,
Kierunek interwencji – Uporządkowanie zarządzania przestrzenią.
Cel 2. Zapewnienie gospodarce krajowej bezpiecznego i konkurencyjnego
zaopatrzenia w energię
- Kierunek interwencji – Lepsze wykorzystanie krajowych zasobów energii,
- Kierunek interwencji – Poprawa efektywności energetycznej,
- Kierunek interwencji – Wzrost znaczenia rozproszonych, odnawialnych źródeł
energii,
- Kierunek interwencji – Rozwój energetyczny obszarów podmiejskich i wiejskich,
- Kierunek interwencji – Rozwój systemu zaopatrywania nowej generacji pojazdów
wykorzystujących paliwa alternatywne.
Cel 3. Poprawa stanu środowiska
- Kierunek interwencji – Zapewnienie dostępu do czystej wody dla społeczeństwa
i gospodarki,
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- Kierunek interwencji – Racjonalne gospodarowanie odpadami, w tym wykorzystanie
ich na cele energetyczne,
- Kierunek interwencji – Ochrona powietrza, w tym ograniczenie oddziaływania
energetyki,
- Kierunek interwencji – Wspieranie nowych i promocja polskich technologii
energetycznych i środowiskowych,
- Kierunek interwencji – Promowanie zachowań ekologicznych oraz tworzenie
warunków do powstawania zielonych miejsc pracy.
Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku
Kierunek – poprawa efektywności energetycznej:
Cel główny – dążenie do utrzymania zero energetycznego wzrostu gospodarczego,
tj. rozwoju gospodarki następującego bez wzrostu zapotrzebowania na energię
pierwotną,
Cel główny – konsekwentne zmniejszanie energochłonności polskiej gospodarki do
poziomu UE-15.
Kierunek – wytwarzanie i przesyłanie energii elektrycznej oraz ciepła:
Cel główny – zapewnienie ciągłego pokrycia zapotrzebowania na energię przy
uwzględnieniu maksymalnego możliwego wykorzystania krajowych zasobów oraz
przyjaznych środowisku technologii.
Kierunek – rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw:
Cel główny – wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii,
co najmniej do poziomu 15% w 2020 roku oraz dalszy wzrost tego wskaźnika
w latach następnych,
Kierunek – ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko:
Cel główny – ograniczenie emisji CO2 do 2020 roku przy zachowaniu wysokiego
poziomu bezpieczeństwa energetycznego,
Cel główny – ograniczenie emisji SO2 i NOx oraz pyłów (w tym PM10 i PM2,5) do
poziomów wynikających z obecnych i projektowanych regulacji unijnych,
Cel główny – ograniczanie negatywnego oddziaływania energetyki na stan wód
powierzchniowych i podziemnych,
Cel główny – minimalizacja składowania odpadów poprzez jak najszersze
wykorzystanie ich w gospodarce,
Cel główny – zmiana struktury wytwarzania energii w kierunku technologii
niskoemisyjnych.
Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020
Cel szczegółowy 4. Poprawa zdrowia obywateli oraz efektywności systemu opieki
zdrowotnej:
Kierunek interwencji – kształtowanie zdrowego stylu życia poprzez promocję zdrowia,
edukację zdrowotną oraz pro środowiskową oraz działania wspierające dostęp do
zdrowej i bezpiecznej żywności.
Narodowa Strategia Spójności - Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia
2014-2020
Narodowa Strategia Spójności (NSS) (nazwa urzędowa: Narodowe Strategiczne
Ramy Odniesienia, NSRO) to dokument strategiczny określający priorytety i obszary
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wykorzystania oraz system wdrażania funduszy unijnych w ramach budżetu
Wspólnoty na lata 2014–2020.
Celem strategicznym NSS jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności
gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost
zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej
NSRO wdrażane są poprzez programy operacyjne, m.in. Program Operacyjny
Infrastruktura i Środowisko i Program Operacyjny Rozwoju Polski Wschodniej.
Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia są wdrażane poprzez 6 Programów
Operacyjnych (PO) oraz poprzez Regionalne Programy Operacyjne (RPO).
Z sześciu Programów Operacyjnych dwa ma istotne znaczenie dla niniejszego
Programu ochrony środowiska. Są to:
- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
- Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020.
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 to program wspierający
gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do
zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne. Środki unijne z programu
przeznaczone zostaną również w ograniczonym stopniu na inwestycje w obszary
ochrony zdrowia i dziedzictwa kulturowego.
Cel główny Programu jest wzrost zrównoważony rozumiany jako wspieranie
gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku
i bardziej konkurencyjnej, w której cele środowiskowe są dopełnione działaniami na
rzecz spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. Priorytet ten został oparty na
równowadze oraz wzajemnym uzupełnianiu się działań w trzech podstawowych
obszarach:
• czystej i efektywnej energii, w tym efektywności energetycznej, ograniczeniu
emisji gazów cieplarnianych, rozwoju energii ze źródeł odnawialnych oraz
integracji i poprawy funkcjonowania europejskiego rynku energii;
• adaptacji do zmian klimatu oraz efektywnego korzystania z zasobów,
wzmocnieniu odporności systemów gospodarczych na zagrożenia związane
z klimatem oraz zwiększeniu możliwości zapobiegania zagrożeniom (zwłaszcza
zagrożeniom naturalnym)i reagowania na nie;
• konkurencyjności, w tym wnoszeniu istotnego wkładu w utrzymanie przez UE
prowadzenia na światowym rynku technologii przyjaznych środowisku,
zapewniając jednocześnie efektywne korzystanie z zasobów i usuwając
przeszkody w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych.
Program Operacyjny Polska Wschodnia2014-2020jest dodatkowym instrumentem
wsparcia rozwoju gospodarczego i społecznego dla 5 województw Polski
Wschodniej, w tym województwa lubelskiego.. Podejmowane w ramach programu
działania, przyczynią się do trwałego zdynamizowania procesów rozwojowych
makroregionu, wzmocnienia jego konkurencyjności i atrakcyjności, a w konsekwencji
do zwiększenia zamożności jego mieszkańców i poprawy jakości ich życia.
Najważniejsze cele programu to wzrost konkurencyjności i innowacyjności firm
działających w Polsce Wschodniej, rozwój połączeń drogowych miast wojewódzkich
z otaczającymi je obszarami, a także większe wykorzystanie transportu miejskiego
oraz dostępność makroregionu w zakresie infrastruktury kolejowej.
Krajowy Program Ochrony Powietrza do roku 2020 (z perspektywą do 2030)
Celem głównym Krajowego Programu Ochrony Powietrza jest poprawa jakości życia
mieszkańców Rzeczypospolitej Polskiej, szczególnie ochrona ich zdrowia i warunków
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życia, z uwzględnieniem ochrony środowiska, z jednoczesnym zachowaniem zasad
zrównoważonego rozwoju.
Celami szczegółowymi Krajowego Programu Ochrony Powietrza są:
- osiągnięcie w możliwie krótkim czasie poziomów dopuszczalnych i docelowych
niektórych substancji, określonych w dyrektywie 2008/50/WE i 2004/107/WE oraz
utrzymanie ich na tych obszarach, na których są dotrzymywane, a w przypadku pyłu
PM2,5 także pułapu stężenia ekspozycji oraz Krajowego Celu Redukcji Narażenia,
- osiągnięcie w perspektywie do roku 2030 stężeń niektórych substancji w powietrzu
na poziomach wskazanych przez WHO oraz nowych wymagań wynikających
z regulacji prawnych projektowanych przepisami prawa unijnego.
Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032
Dokument wyznacza następujące cele dotyczące azbestu:
- usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest do 2032 r.,
- minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością
azbestu na terytorium kraju,
- likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.
Program tworzy m.in. następujące możliwości:
- składowanie odpadów azbestowych na składowiskach podziemnych,
- wdrażanie nowych technologii umożliwiających unicestwianie włókien azbestu,
- pozostawianie w ziemi (w dopuszczonych prawem przypadkach) wyrobów
azbestowych wycofanych z użytkowania.
Powyższe cele powinny być realizowane przez następujące działania:
-do 2012 r. przeprowadzenie pełnej i rzetelnej inwentaryzacji oraz ustalenie
rozmieszczenia terytorialnego azbestu i wyrobów zawierających azbest,
-utworzenie i uruchomienie elektronicznego Systemu Informacji Przestrzennej do
monitoringu usuwania wyrobów zawierających azbest,
-podjęcie prac legislacyjnych umożliwiających egzekwowanie obowiązków
nałożonych na osoby fizyczne i prawne oraz zasilanie danymi elektronicznego
systemu monitorowania realizacji programu,
-działania edukacyjno-informacyjne,
-realizacja zadań w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest,
-działania w zakresie oceny narażenia i ochrony zdrowia, w tym: działalność Ośrodka
Referencyjnego Badań i Oceny Ryzyka Zdrowotnego związanych z realizacją zadań
dotyczących usuwania azbestu.
Krajowy Program Gospodarki Odpadami 2022
Głównym celem dokumentu jest określenie polityki gospodarki odpadami zgodnej
z hierarchią sposobów postępowania z odpadami oraz zasadą zanieczyszczający
płaci.
Celami wskazanymi w dokumencie są między innymi:
- zapobieganie powstawaniu odpadów,
- zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych
na składowiska odpadów, aby w 2020 r. nie było składowanych więcej niż 35% masy
tych odpadów wytworzonych w 1995 r.,
- dążenie do zmniejszania ilości składowanych odpadów,
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- osiągnięcie wymaganego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego
użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła pochodzących ze strumienia
odpadów komunalnych,
- zapewnienie osiągnięcia odpowiedniego poziomu zbierania zużytego sprzętu oraz
zużytych baterii i akumulatorów,
- osiągnięcie odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu odpadów powstających
z produktów, między innymi odpadów opakowaniowych, zużytych opon, olejów
odpadowych,
- dokończenie likwidacji mogilników, zawierających przeterminowane środki ochrony
roślin i inne odpady niebezpieczne,
- zwiększenie udziału odpadów poddawanych procesom odzysku.
Dla osiągnięcia założonych celów określone zostały kierunki działań dotyczące
między innymi edukacji ekologicznej, rozwoju selektywnego zbierania odpadów,
a także zostały wskazane działania takie jak np. prowadzenie kontroli przez inspekcję
ochrony środowiska, prowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnych mających na
celu podniesienie świadomości ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami,
wspieranie budowy sieci napraw i ponownego użycia produktów.
Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (aktualizacja z 2017 r.)
Celem Programu jest ograniczenie zrzutów niedostatecznie oczyszczanych ścieków,
a co za tym idzie ochrona środowiska wodnego przed ich niekorzystnymi skutkami.
Cel zostanie osiągnięty przez realizację ujętych w Krajowym programie oczyszczania
ścieków komunalnych i jego aktualizacji inwestycji. W ramach piątej aktualizacji
planowane jest wybudowanie 116 nowych oczyszczalni ścieków oraz
przeprowadzenie innych inwestycji na 1060 oczyszczalniach. Planowane jest również
wybudowanie 14 661,2 km nowej sieci kanalizacyjnej oraz zmodernizowanie 3 506,4
km sieci. Po zakończeniu wszystkich inwestycji RLM korzystających z sieci
kanalizacyjnej będzie wynosiło 37 774 689, co stanowi 97,4% całego RLM.
Natomiast potrzeby finansowe na realizację ww. przedsięwzięć wynoszą razem
27,85 mld zł.
2.2. Uwarunkowania zewnętrzne szczebla wojewódzkiego
2.2.1. Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego 2014-2020 (z perspektywa
do roku 2030)
Strategia rozwoju województwa jest podstawowym narzędziem prowadzonej
przez samorząd województwa polityki regionalnej. Obecna Strategia rozwoju
województwa lubelskiego na lata 2014-2020 uwzględnia zmienione uwarunkowania
zewnętrzne (europejskie i krajowe) rozwoju regionu stwarzające nowe perspektywy
realizacji strategicznych celów rozwojowych województwa. Ponadto model
programowania dopasowany jest do nowej formuły planowania działań wspieranych
z funduszy Unii Europejskiej. Zatem stanowi bazowy dokument do opracowania
i wdrożenia na terenie województwa lubelskiego programów rozwoju,
współfinansowanych ze środków krajowych i funduszy strukturalnych Unii
Europejskiej w latach 2014 – 2018.
Misją Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego jest uruchomienie
wielokierunkowych procesów rozwojowych w regionie umożliwiających trwały
i zrównoważony rozwój województwa, przyczyniających się do poprawy jakości życia
i wzrostu dobrobytu mieszkańców Lubelszczyzny.
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Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego jest realizowana poprzez wiele
programów, a przede wszystkim poprzez „Regionalny Program Operacyjny
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020”.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020”.
Główne priorytety inwestycyjne w zakresie środowiska naturalnego wynikające
z programu to:
OŚ PRIORYTETOWA 5 - EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA
NISKOEMISYJNA
I. Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł
energii w przedsiębiorstwach.
Celem priorytetu jest zwiększona efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach.
II. Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią
i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym
w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym.
Celem priorytetu jest zwiększona efektywność energetyczna w sektorze publicznym
i mieszkaniowym.
III. Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów,
w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej
multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie
łagodzące na zmiany klimatu.
Celem priorytetu jest poprawiona jakość powietrza.
OŚ PRIORYTETOWA 6 - OCHRONA ŚRODOWISKA I EFEKTYWNE
WYKORZYSTANIE ZASOBÓW
I. Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń przy
jednoczesnym zwiększeniu odporności na klęski i katastrofy i rozwijaniu systemów
zarządzania klęskami i katastrofami.
Celem priorytetu jest zwiększone bezpieczeństwo powodziowe w regionie.
II. Inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypełnienia zobowiązań
określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia
wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych określonych przez
państwa członkowskie.
Celem priorytetu jest sprawny system selektywnej zbiórki odpadów w oparciu
o instalacje regionalne.
III. Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań
określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia
wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych przez
państwa członkowskie.
Celem priorytetu jest realizacja zobowiązań akcesyjnych w zakresie gospodarki
ściekowej w aglomeracjach 2 – 10 tys. RLM.
OŚ PRIORYTETOWA - 7 OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I
NATURALNEGO
I. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego.
Celem priorytetu jest zwiększona dostępność zasobów dziedzictwa kulturowego
i naturalnego regionu.
II. Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby
oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program „Natura 2000”
i zieloną infrastrukturę.
Celem priorytetu są wzmocnione mechanizmy ochrony różnorodności biologicznej
i krajobrazowej w regionie.
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2.2.2. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego 2015
Plan Zagospodarowania Województwa Lubelskiego przyjęto Uchwałą NrXI/162/2015
Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30.10.2015 r.
Uwarunkowania – potencjały i bariery rozwoju zagospodarowania wynikające z Planu
zagospodarowania przestrzennego województwa Lubelskiego w odniesieniu do
Gminy Józefów.
Potencjały:
- korzystne warunki glebowo- klimatyczne,
- walory środowiska kulturowego,
- atrakcyjność krajobrazowa,
- warunki bioklimatyczne,
- wysokie zasoby przyrodnicze,
Bariery:
- słabo rozwinięty przemysł,
- niekorzystna struktura gospodarstw rolnych (rozdrobnienie),
-niekorzystny proces demograficzny.
W procesie dynamizacji rozwoju regionu i Gminy Józefów celem wiodącym jest
zrównoważony rozwój prowadzący do podniesienia konkurencyjności i poprawy
warunków życia.
System przyrodniczy Gminy Józefów poprawiający jakość i warunki życia
mieszkańców oraz wpływający na tożsamość przyrodniczą i krajobrazową gminy.
Trwałość i należyte pełnienie funkcji przez system przyrodniczy uzależnia się od
zapewnienia im przestrzennych związków z terenami otwartymi i leśnymi, położonymi
w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów zurbanizowanych oraz poza ich granicami.
System przyrodniczy gminy należy bezwzględnie zachować i chronić przed
ekspansją terenów zurbanizowanych.
W Planie Zagospodarowania przestrzennego województwa wskazano cele główne
wraz z towarzyszącymi im celami szczegółowymi, a także zasady zagospodarowania
przestrzennego odnoszą się do rozwoju poszczególnych sfer i dziedzin
zagospodarowania przestrzennego, w tym do sfery środowiska przyrodniczego. Cele
te przedstawiono poniżej.
ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE
Cel główny:
I Wzbogacanie i racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi uwzględniające
potrzeby przyszłych pokoleń.
II Utrzymanie walorów środowiska przyrodniczego i krajobrazu.
III. Zintegrowana ochrona jakości środowiska życia człowieka.
IV Wzmocnienie stabilności środowiska przyrodniczego.
Cele szczegółowe:
a) Zabezpieczenie potrzeb wodnych regionu.
b) Harmonijne zagospodarowanie przestrzeni krajobrazowej.
c) Powiększanie zasobów leśnych.
d)Utrzymanie walorów obszarów wyróżniających się szczególnymi cechami
przyrodniczymi i krajobrazowymi.
e) Integrowanie regionalnego systemu obszarów chronionych z systemami krajowymi
i europejskimi.
f) Przywrócenie walorów przyrodniczych i krajobrazowych obszarom zdegradowanym
i o zniekształconych stosunkach ekologicznych.
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g)Zwiększenie odporności środowiska na antropopresję oraz
bezpieczeństwa przed ekstremalnymi zjawiskami naturalnymi.
i) Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania ekosystemów w gminach.

poziomu

Zasady ogólne
I Dostosowanie zagospodarowania przestrzennego do cech naturalnych,
predyspozycji, walorów i odporności środowiska na antropopresję.
II Zapewnienie spójności i ciągłości przestrzeni przyrodniczej.
Zasady szczegółowe
a) Przeznaczanie wód podziemnych na cele komunalne (pitne) i dla gałęzi przemysłu
wymagających wód szczególnie dobrej jakości (spożywczego), a wód
powierzchniowych na cele technologiczne w pozostałych gałęziach przemysłu,
a także do nawodnień i na cele energetyczne.
b) Trwałe utrzymywanie terenów zalesionych w strefach wododziałowych i mokradeł
sprzyjających retencjonowaniu wody w glebie.
c) Ochrona złóż surowców mineralnych przed zagospodarowaniem utrudniającym
w przyszłości podjęcie eksploatacji.
d) Zachowywanie ciągłości morfologicznej rzek dla osiągnięcia ich dobrego stanu
i potencjału dla potrzeb ichtiofauny.
e) Ochrona różnorodności biologicznej w użytkowanym rolniczo środowisku
przyrodniczym.
f) Oszczędne wykorzystywanie otwartej przestrzeni na cele inwestycyjne.
g) Dbałość o integralność obszarów cennych przyrodniczo i ich łączność z innymi
obszarami.
h) Zwiększanie przenikalności barier utrudniających migrację zwierząt.
i) Minimalizowanie kolizji inwestycji transportowych ze środowiskiem przyrodniczym,
w tym w szczególności z siecią ekologiczną.
j) Przywracanie drożności dolinnym korytarzom ekologicznym.
k) Kompleksowa ochrona ekosystemów rzecznych przed degradacją obejmująca
koryta rzek oraz obszary przyrzeczne z podziemnymi zasobami wód aluwialnych.
l) Komplementarne stosowanie działań ekologicznych i technicznych w podnoszeniu
odporności środowiska na zagrożenia.
m) Preferowanie gospodarki niskoemisyjnej.
n) Zwiększanie zasobów wodnych i leśnych w sposób zapewniający ochronę siedlisk
cennych przyrodniczo i walorów krajobrazowych.
o) Wzbogacanie przestrzeni zabudowanych i ciągów komunikacyjnych zielenią
towarzyszącą, służącą zaspokajaniu instynktownych potrzeb ludzi żyjących
w środowisku przekształconym antropomorficznie (zurbanizowanym).
Kierunki rozwoju przestrzennego odnoszące się do sfery przyrodniczej
W sferze przyrodniczej wyodrębnia się następujące grupy zagadnień:
- gospodarowanie zasobami naturalnymi,
- ochrona przyrody i kształtowanie środowiska,
- odporność środowiska,
- poprawa jakości środowiska.
Gospodarowanie zasobami naturalnymi
Racjonalne korzystanie z zasobów środowiska powinien zapewnić
i zrównoważony rozwój gospodarczy i zwiększyć poziom życia ludności.
Główne zasoby naturalne obejmują:
- zasoby wód śródlądowych (podziemnych i powierzchniowych),

stały
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- złoża kopalin,
- zasoby glebowe,
- lasy wszystkich form własności,
-zasoby przyrodnicze oraz przestrzeń krajobrazową.
Przestrzenne warunki realizacji celów:
Dla zachowania walorów hydrograficznych zlewni w celu ochrony ilościowej
i jakościowej zasobów wodnych ustanawia się, jako formę planistycznej ochrony
hydrosfery, projektowane obszary ochronne zlewni wód powierzchniowych(tzw.
projektowane zlewnie chronione) na terenach:
- wyznaczonych do ujmowania wody przeznaczonej dla zaopatrzenia ludności
w wodę do spożycia,
- części wód przeznaczonych do celów rekreacyjnych,
-wyznaczonych jako wrażliwe na substancje biogenne.
Do ochrony planistycznej w terenie powiązanym z Gminą Józefów w planie
zagospodarowania przestrzennego województwa lubelskiego wskazuje się :
- powiązania przyrodnicze leśne o znaczeniu regionalnym jako obszary wymagające
utrzymania i kształtowania ciągłości korytarzy ekologicznych. Są to ciągi
przyrodnicze połączone z gminami: Zwierzyniec, Krasnobród, Susiec, Łukowa.
W celu zapewnienia trwałości zasobów leśnych istotnych dla zasilania systemu
przyrodniczego wyróżnia się lasy ekologicznie ważne.
Za takie uznaje się ekosystemy leśne, które:
- reprezentują na obszarze Polski spectrum zmienności krajobrazów roślinnych
Europy,
- są szczególnie reprezentatywne dla krajobrazowej struktury roślinności w kraju,
- zachowały naturalne lub zbliżone do naturalnego charakter i warunki do
naturalizacji,
- odgrywają szczególnie istotną rolę w funkcjonowaniu środowiska,
- stanowią ostoję dla wielu gatunków, w tym zwłaszcza rodzimych.
W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania ekosystemów leśnych ustala się
wyznaczanie w gminnych dokumentach planistycznych stref ochrony warunków
siedliskowych lasu (otulin),których zadaniem jest wykluczanie zagospodarowania
mogącego mieć negatywny wpływ na gatunki wnętrza lasu oraz ekoton.
Przy realizacji wszelkiego rodzaju inwestycji należy uwzględniać ich wizualne
oddziaływanie na krajobraz. Szczególną ochroną obejmuje się najcenniejsze walory
krajobrazowe w postaci tzw. krajobrazów priorytetowych.
Ze względu na duże znaczenie źródeł i wód podziemnych w zasilaniu rzek
wskazuje się ochronę planistyczną i sposób zagospodarowania terenów
źródliskowych obejmujące:
- bezwzględne zachowanie istniejącej szaty roślinnej,
- wprowadzanie zalesień i zakrzewień na gruntach ornych w bezpośrednim otoczeniu
źródlisk pozbawionych osłony biologicznej,
- zachowanie naturalnego ukształtowania nisz źródliskowych,
-ograniczanie poboru wód podziemnych w celu przeciwdziałania obniżenia
zwierciadła wód podziemnych w sąsiedztwie źródła,
- dbałość o stan sanitarny otoczenia źródła,
-ustanawianie ochrony indywidualnej (użytki ekologiczne, pomniki przyrody)
najcenniejszych krenologicznie i krajobrazowo źródeł.

23

W przypadku ujmowania wód źródlanych dla celów pitnych wskazuje się obowiązek
wyznaczenia w lokalnych dokumentach planistycznych stref ochronnych źródeł
i ustanowienia wymagań w zagospodarowaniu, w tym w szczególności zakazów:
- wprowadzania ścieków do wód lub do gruntu,
- prowadzenia upraw wymagających intensywnego stosowania środków ochrony
roślin,
- lokalizowania zakładów przemysłowych oraz ferm chowu lub hodowli zwierząt,
-lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych oraz innych substancji
niebezpiecznych,
- lokalizowania cmentarzy oraz grzebowisk zwierząt.
W celu ochrony jakości wód cieków i zbiorników wodnych wyodrębnia się
ekologiczne obszary funkcjonalne na obszarach skupionej i rozproszonej zabudowy
nie objętych sanitacją w ramach realizacji KPOŚK. Jako priorytetowe uznaje się
tereny o dominującej zabudowie rozproszonej na obszarach szczególnej ochrony
wód podziemnych oraz na obszarach bardzo podatnych i podatnych na zagrożenia
w projektowanych strefach ochronnych.
W celu zabezpieczenia jakości wód płynących wskazuje się na ochronę naturalnej
obudowy biologicznej (tj. roślinności przywodnej) rzek i kształtowanie biologicznych
buforów w postaci pasów ochronnych. Szczególną ochroną w tym zakresie obejmuje
się zbiorowiska łęgowe.
Za kopaliny strategiczne uznaje się kopaliny, które mają szczególne znaczenie dla
gospodarki Państwa. Należą do nich surowce energetyczne (węgiel kamienny, ropa
naftowa, gaz ziemny) oraz wapienie i margle dla przemysłu cementowego.
Za elementy ekspozycji krajobrazowej wskazane do zachowania i ochrony
planistycznej uznaje się:
- elementy ekspozycji czynnej: punkty widokowe, ciągi widokowe, osie widokowe,
powiązania widokowe;
- elementy ekspozycji biernej: panoramy, panoramy miast i miejscowości, strefy
ekspozycji widokowej obiektów, zespołów i elementów rzeźby terenu, dominanty
naturalne i urbanistyczne,.
Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
Lubelskiego powyższe elementy powinny być wyodrębniane w studiach
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego oraz
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gminy wraz z
ustaleniem warunków ich ochrony.
Ochrona przyrody i kształtowanie środowiska
Jednym z podstawowych elementów struktury funkcjonalno-przestrzennej jest
przestrzeń o nadrzędnej funkcji przyrodniczej, na którą składają się struktury
węzłowe, pasmowe i obszarowe. Właściwe funkcjonowanie tych struktur
decydujących o jakości środowiska życia człowieka wymaga z jednej strony integracji
systemów obszarów chronionych służącej zapewnieniu ciągłości i spójności
przestrzeni przyrodniczej, z drugiej zaś harmonizacji rozwoju społecznogospodarczego i infrastruktury z przestrzenią przyrodniczą.
Harmonizacja zadań inwestycyjnych z siecią ekologiczną powinna polegać,
w głównej mierze, na stosowaniu rozwiązań technicznych zapewniających
utrzymanie drożności korytarzy ekologicznych lub rekompensowaniu utraty
fragmentów korytarzy ekologicznych poprzez odtwarzanie ich w innym miejscu
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w nawiązaniu do sieci ekologicznej w przypadku gdy uniknięcie kolizji jest
niemożliwe.
Uwzględniając obszary ochrony przyrody i krajobrazu identyfikuje się elementy
pełniące funkcję obszarów węzłowych (ostoje przyrody) lub powiązań przyrodniczych
(korytarze ekologiczne)stanowiących regionalną sieć ekologiczną, tj.:
- obszary węzłowe – główne ostoje przyrody (tereny charakteryzujące się trwałym
nagromadzeniem gatunków zagrożonych, istotne dla zachowania różnorodności
biologicznej),których funkcjonowanie wymaga zachowania łączności,
-korytarze ekologiczne (rzeczne, dolinne, leśne, kserotermiczne)– tereny powiązań
pomiędzy obszarami węzłowymi wymagające zachowania i kształtowania drożności
ekologiczno-przestrzennej. Ze względu na znaczenie powiązań przyrodniczych
wyróżnia się korytarze ekologiczne o znaczeniu ponadregionalnym oraz korytarze
ekologiczne o znaczeniu regionalnym.
W kształtowaniu zagospodarowania na terenach korytarzy ekologicznych uznaje się
za niezbędne:
- zapewnienie odpowiedniej infrastruktury umożliwiającej migrację zwierząt (np.
mosty ekologiczne, przepusty, estakady itp.) w przypadku konieczności sytuowania
nasypów ziemnych poprzecznie do osi korytarza,
- kształtowanie naturalnych alternatywnych sposobów łączności ekologicznej (obejść
ekologicznych) w przypadku niemożliwości utrzymania naturalnych powiązań bądź
realizacji odpowiednich rozwiązań technicznych,
- utrzymywanie przestrzeni wolnej od zabudowy,
- kształtowanie pasmowych struktur przyrodniczych (łąk, zadrzewień i zakrzewień
śródpolnych),
- zwiększanie ciągłości leśnych korytarzy ekologicznych poprzez zalesienia,
- odbudowę stosunków hydrologicznych.
W kształtowaniu jak najlepszych warunków życia mieszkańców miast, na bazie
pierwotnych uwarunkowań przyrodniczych, wpływających na tożsamość
przyrodniczą, krajobrazową i kulturową miast, niezbędne jest wyodrębnianie
w strukturach przestrzennych gmin, tzw. Systemów Przyrodniczych Gmin (SPG).
Traktuje się je jako spójną przestrzennie, wyodrębniającą się w obszarze
zurbanizowanym sieć terenów o nadrzędnych funkcjach przyrodniczych
(hydrologicznych, biologicznych i klimatycznych, w tym przewietrzających) oraz
podporządkowanych im innych funkcjach (np. wypoczynkowej, estetycznej,
mieszkaniowej o ekstensywnym zagospodarowaniu), stabilizującą i zasilającą
przyrodę w mieście. Systemy Przyrodnicze Gmin (SPG) powinny być wzajemnie
spójne i uwzględniać elementy regionalnej sieci ekologicznej. W ramach
kształtowania SPG, w dokumentach planistycznych szczebla lokalnego należy:
• zidentyfikować elementy systemu, które wymagają ochrony,
• określić newralgiczne, najczęściej zdegradowane ogniwa systemu i kierunki
ich rewaloryzacji ekologicznej,
• ustalić optimum powierzchniowe SPG w granicach gminy,
• określić sposób użytkowania terenów znajdujących się w granicach SPG i w
jego bezpośrednim otoczeniu;
• uwzględnić warunki zewnętrzne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania
systemu.
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Odporność środowiska na ekstremalne zjawiska naturalne
Przewidywany wzrost częstości występowania oraz natężenia ekstremalnych zjawisk
naturalnych wymaga podjęcia działań zaradczych. Identyfikacja skali potencjalnych
zagrożeń
umożliwia
zawczasu
wprowadzenie
odpowiednich
rozwiązań
minimalizujących straty. Identyfikacja najcenniejszych oraz najbardziej zagrożonych
degradacją zasobów umożliwia określenie kierunków ich ochrony oraz racjonalnego
zagospodarowania. Analiza uwarunkowań przyrodniczych i krajobrazowych
przestrzeni zapewnia dostosowanie sposobu zagospodarowania do predyspozycji,
odporności środowiska i umożliwia optymalne wykorzystanie jego zasobów. Do
najbardziej wrażliwych na degradację elementów struktury krajobrazu, oprócz
mokradeł, należą doliny rzeczne i pobrzeża zbiorników wodnych.
Cel główny
Zapewnienie warunków przestrzennych służących ochronie ludności i jej mienia
przed zagrożeniami naturalnymi i cywilizacyjnymi.
Cele szczegółowe
I Zwiększenie odporności zagospodarowania przestrzennego na skutki
ekstremalnych zjawisk naturalnych.
II Zapobieganie i zminimalizowanie skutków poważnych awarii przemysłowych.
Zasady ogólne
Zapobieganie w zagospodarowaniu przestrzennym
tworzącym zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego.

kolizjom

funkcjonalnym

Zasady szczegółowe
a) Wprowadzanie ograniczeń w sposobie zagospodarowania i użytkowania terenu na
obszarach zagrożonych powodzią.
b)aPreferowanie możliwie najmniej inwazyjnych w środowisko rozwiązań
przestrzennych służących ochronie przed powodzią.
c) Zachowanie drożności fluwialnej dolin dla zapewnienia naturalnego spływu wód
wezbraniowych.
Za podstawowe przedsięwzięcia służące poprawie stopnia retencyjności
zlewni(przeciwdziałanie okresowym nadwyżkom lub niedoborom wody) uznaje się:
-zalesianie stref wododziałowych w celu zwiększania stopnia odpływu podziemnego,
- budowę zbiorników małej retencji,
-ochronę i rewitalizację struktur przestrzennych odpowiadających za mikroretencję
obszarową,
- ochronę i restytucję obszarów mokradłowych.
Przeciwdziałanie erozji wodnej i wietrznej polega głównie na wprowadzaniu zalesień
i zadrzewień oraz trwałych użytków zielonych.
W ramach kształtowania odporności środowiska wskazuje się do ochrony i działań
stabilizacyjnych:
- doliny rzeczne mało przekształcone i naturalne, doliny zmeliorowane i z częściowo
uregulowanymi rzekami, ale o zachowanych walorach przyrodniczo-krajobrazowych,
- mało przekształcone i naturalne pobrzeża zbiorników wodnych,
-struktury krajobrazowe odpowiedzialne za mikroretencję, w tym obszary
mokradłowe.
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Jakość środowiska
W celu uzyskania dobrego stanu środowiska, co odpowiada osiągnięciu
odpowiednich wskaźników jego jakości, wskazuje się działania i zadania
ukierunkowane na poprawę stanu czystości powietrza i wód, zmniejszenie
uciążliwości hałasu (głównie komunikacyjnego), a także przywrócenie właściwego
stanu środowiska na terenach przekształconych. Działania skupiają się równieżna
ograniczaniu negatywnego wpływu gospodarki rolnej na stan środowiska na terenach
wrażliwych i narażonych na oddziaływanie azotu ze źródeł rolniczych (spływy
obszarowe).
W planowaniu zagospodarowania obszarów szczególnie narażonych na
zanieczyszczenia związkami azotu pochodzącymi ze źródeł rolniczych (OSN)
wskazuje się obowiązek stosowania odpowiednich rozwiązań technicznych
zapobiegających temu zjawisku oraz eliminowania potencjalnych ognisk
zanieczyszczeń.
Rewaloryzacja zdegradowanych elementów systemów przyrodniczych obejmuje
w pierwszym rzędzie zdegradowane doliny rzeczne i pobrzeża jezior.
Rewaloryzacja dolin rzecznych oznacza:
- sukcesywną likwidację zabudowy znajdującej się na terenach zalewowych,
-możliwie pełny odzysk powierzchni biologicznie czynnej poprzez eliminowanie
funkcji terenów pod sztuczną nawierzchnią (placów, składów, targowisk itp.),
- likwidowanie niekontrolowanych punktów zrzutu ścieków,
- likwidację śmietnisk, wysypisk, gnojowisk, gruzowisk, złomowisk,
- odtwarzanie nadrzecznych zadrzewień i zakrzewień (łęgów).
Rewaloryzacja pobrzeży zbiorników wodnych polega na:
-realizacji infrastruktury technicznej służącej ochronie środowiska (np. sieci
kanalizacyjnej),
-realizacji infrastruktury rekreacyjnej, dostosowanej do pojemności turystycznej
obiektu,
-sukcesywnej likwidacji zabudowy letniskowej znajdującej się w strefie ochronnej
zbiornika wodnego,
-likwidacji infrastruktury prowizorycznej zagrażającej życiu lub zdrowiu użytkowników,
-likwidacji „dzikich” kąpielisk,
-likwidacji „dzikich” wysypisk,
-usunięciu
infrastruktury
urządzeń
turystycznych
zagrażający
cennym
ekosystemom(ułatwiających penetrację siedlisk wrażliwych, zagrażających
stanowiskom gatunków zagrożonych),
-kształtowaniu stref buforowych (ekotonalnych), spowalniających procesy eutrofizacji.
W ramach przeciwdziałania uciążliwościom akustycznym generowanym przez ruch
komunikacyjny wskazuje się nie lokalizowanie (w lokalnych dokumentach
planistycznych) funkcji wrażliwych na uciążliwości hałasu na terenach położonych w
bezpośrednim sąsiedztwie głównych drogowych powiązań transportowych.
Na terenach szczególnie wrażliwych na oddziaływanie hałasu (np. ostoje ptasie
wykorzystywane turystycznie itp.) uznaje się za celowe ustanawianie stref ciszy.
Poza kierunkami rozwoju odnoszącymi się dla sfery przyrodniczej w omawianym
Planie Zagospodarowania przestrzennego województwa wskazanocele główne wraz
z towarzyszącymi im celami szczegółowymi, a także zasady zagospodarowania
przestrzennego w stosunku do sfery infrastruktury technicznej. Cele te przedstawiono
poniżej.
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Energetyka
Cel główny
Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego.
Cele szczegółowe
I zaspokojenie zapotrzebowania odbiorców na media energetyczne
II osiągnięcie stabilności dostaw energii
II dywersyfikacja źródeł energii przy uwzględnieniu odnawialnych źródeł energii.
Zasada ogólna
Tworzenie układów przestrzennych sieci dystrybucyjnych sprzyjających rozwojowi
społeczno-gospodarczemu.
Zasady szczegółowe
a)uwzględnianie
warunków
środowiskowych
w
lokalizowaniu
urządzeń
produkujących energię ze źródeł odnawialnych,
b)wprowadzanie rozwiązań zmniejszających zużycie energii pierwotnej (surowce
energetyczne) i finalnej (elektrycznej i cieplnej)
c)wykorzystywanie istniejących korytarzy technicznych przy realizacji nowych linii,
d)zmniejszenie uciążliwości energetyki dla środowiska.
Teleinformatyka
Cel główny
Powszechny dostęp do usług teleinformacyjnych.
Cele szczegółowe
I poprawa dostępności do szerokopasmowego Internetu
II zapewnienie łączności telekomunikacyjnej w obszarze całej gminy,
III rozwój sieci punktów publicznego dostępu do Internetu (hot spot).
Zasada ogólna:
Optymalizacja rozmieszczenia infrastruktury telekomunikacyjnej.
Zasada szczegółowa: dbałość o walory krajobrazowe i unikanie kolizji z terenami
zabudowy mieszkaniowej przy lokalizowaniu masztów telefonii komórkowej.
Gospodarka wodno-ściekowa
Cel główny
Wyposażenie jednostek osadniczych w kompleksowe systemy wodno-kanalizacyjne.
Cele szczegółowe
I ochrona obszarów zasobowych wód podziemnych oraz ujęć wody
II uporządkowanie gospodarki ściekowej w pierwszej kolejności na obszarach
wskazywanych do szczególnej ochrony wód
III zapewnienie skutecznej ochrony terenów zurbanizowanych przed ściekami
deszczowymi
IV zmniejszenie dysproporcji pomiędzy rozwojem sieci wodociągowych i sieci
kanalizacyjnych.
Zasada ogólna
Zintegrowanie zarządzania poborem wody i odprowadzaniem ścieków w obrębie
jednostek bilansowych zlewni.
Zasady szczegółowe
a)równoległa realizacja sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej na terenach zwartej
zabudowy
b)stosowanie wodooszczędnych technologii.
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Gospodarka odpadami
Cel główny
Zapewnienie przez regionalne instalacje odzysku i unieszkodliwiania odpadów
wszystkich rodzajów wytwarzanych na terenie gminy odpadów.
.Cele szczegółowe
I objęcie wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym systemem selektywnego
odbierania odpadów komunalnych, przemysłowych i niebezpiecznych
II zapobieganie degradacji środowiska poprzez zmniejszenie uciążliwości składowisk
gminnych i „dzikich”, w tym poprzez rekultywację zamkniętych obiektów i likwidację
„dzikich”.
Zasada ogólna
Kompleksowe i systemowe prowadzenie gospodarki odpadami.

2.2.3. Program Ochrony Środowiska Województwa Lubelskiego na lata 20162019 z perspektywą do roku 2023
Celem strategicznym POŚ jest Zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego
województwa (mieszkańców, zasobów przyrodniczych i infrastruktury
społecznej) oraz harmonizacja rozwoju gospodarczego i społecznego
z ochroną walorów środowiskowych. Zgodnie z Wytycznymi MŚ, cele
środowiskowe zostały zweryfikowane w każdym z dziesięciu niżej wymienionych
obszarów przyszłej interwencji:
I.
Ochrona klimatu i jakości powietrza
Cel: Poprawa jakości powietrza do osiągnięcia poziomów wymaganych przepisami
prawa, spełnianie standardów emisyjnych z instalacji oraz promocja wykorzystania
odnawialnych źródeł energii.
II.
Zagrożenia hałasem
Cel: Zmniejszenie zagrożenia mieszkańców województwa ponadnormatywnym
hałasem, zwłaszcza emitowanym przez środki transportu drogowego.
III.
Pola elektromagnetyczne
Cel: Stała kontrola potencjalnych źródeł pól elektromagnetycznych.
IV.
Gospodarowanie wodami
Cel: Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych
województwa oraz zapewnienie skutecznej ochrony przed powodzią i suszą.
V.
Gospodarka wodno-ściekowa
Cel: Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych
województwa.
VI Zasoby geologiczne
Cel: Optymalizacja wykorzystania zasobów kopalin oraz ograniczenie presji na
środowisko w trakcie prowadzenia geologicznych prac poszukiwawczych
i rozpoznawczych oraz w trakcie eksploatacji złóż kopalin.
VII . Gleby
Cel: Ochrona gleb na terenach rolnych i leśnych, ograniczenie negatywnego
oddziaływania procesów gospodarczych na środowisko glebowe oraz zwiększenie
skali rekultywacji terenów zdegradowanych.
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VIII. Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów
Cel: Ograniczenie ilości odpadów kierowanych do składowania, zapobieganie
powstawaniu odpadów, zwiększenie poziomu recyklingu odpadów i przygotowania
do ponownego użycia, zwiększenie udziału odpadów zbieranych selektywnie.
IX Zasoby przyrodnicze
Cel: Zachowanie i wzmocnienie różnorodności biologicznej i krajobrazowej
województwa, a także rozwój trwale zrównoważonej, wielofunkcyjnej gospodarki
leśnej oraz wdrożenie systemu prewencyjnego, mającego na celu zapobieganie
szkodom w środowisku i sygnalizującego możliwość wystąpienia szkody.
X Zagrożenia poważnymi awariami
Cel: Ograniczanie skutków poważnych awarii przemysłowych dla ludzi i środowiska.
Diagnoza stanu środowiska przeprowadzona w ramach POŚ dla
Województwa Lubelskiego wskazała, że priorytetowymi obszarami przyszłej
interwencji w ramach Programu Ochrony Środowiska powinny być:
- ochrona powietrza i klimatu - w zakresie ograniczenia niskiej emisji pyłów i poprawy
jakości powietrza,
- ochrona przed zagrożeniem hałasem - w zakresie ograniczenia narażenia
mieszkańców na ponadnormatywny hałas drogowy,
- gospodarowanie wodami - w zakresie poprawy jakości oraz ilości wód
powierzchniowych i podziemnych,
- gospodarka wodno-ściekowa - w zakresie efektywnych rozwiązań dla gromadzenia
i oczyszczania ścieków w zabudowie rozproszonej.
Zgodnie z założeniem programu każdy analizowany obszar, z wyjątkiem pól
elektromagnetycznych, będzie wymagał prowadzenia działań o charakterze
infrastrukturalnym, a także edukacyjnym.
2.2.4. Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego 2022
Cele na lata 2016-2030 w gospodarce odpadami komunalnymi, w tym odpady
żywności i inne odpady ulegające biodegradacji to:
Cele główne:
1. Zmniejszenie ilości powstających odpadów:
a) ograniczenie marnotrawienia żywności,
b)wprowadzenie selektywnego zbierania bioodpadów z zakładów zbiorowego
żywienia.
2. Zwiększanie świadomości społeczeństwa na temat należytego gospodarowania
odpadami komunalnymi (w tym odpadami żywności i innymi odpadami ulegającymi
biodegradacji).
3. Planowanie systemów zagospodarowania odpadów w regionach zgodnych
z hierarchią sposobów postępowania z odpadami.
4. Zapewnienie jak najwyższej jakości zbieranych odpadów przez odpowiednie
systemy selektywnego zbierania odpadów, w taki sposób, aby mogły one zostać
w możliwie najbardziej efektywny sposób poddane recyklingowi.
5. Zmniejszenie udziału zmieszanych odpadów komunalnych w całym strumieniu
zbieranych odpadów (zwiększenie udziału odpadów zbieranych selektywnie).
6. Zwiększenie udziału odzysku, w szczególności recyklingu w odniesieniu do szkła,
metali, tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury, jak również odzysku energii
z odpadów zgodnego z wymogami ochrony środowiska.
7.Zwiększenie
ilości
zbieranych
selektywnie
odpadów
niebezpiecznych
występujących w strumieniu odpadów komunalnych.

30

8. Zmniejszenie ilości odpadów ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez
składowanie.
9.Zaprzestanie składowania odpadów ulegających biodegradacji selektywnie
zebranych.
10.Zaprzestanie
składowania
zmieszanych
odpadów
komunalnych
bez
przetworzenia.
11. Ograniczenie liczby miejsc nielegalnego składowania odpadów komunalnych.
12.Monitorowanie i kontrola postępowania z frakcją odpadów komunalnych
wysortowaną ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych i nieprzeznaczoną
do składowania (frakcja 19 12 12).
13. Kontynuacja prowadzenia przez gminy gospodarki odpadami w ramach regionów
gospodarki odpadami komunalnymi.
Cele szczegółowe:
1. Objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
systemem selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
2. Do 2020 roku udział masy termicznie przekształcanych odpadów komunalnych
oraz odpadów pochodzących z przetworzenia odpadów komunalnych w stosunku do
wytworzonych odpadów komunalnych w województwie nie może przekraczać 30%.
3. Do końca 2021 r. zsynchronizowanie w województwie lubelskim systemu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych do tego, jaki będzie ujednolicony na
terenie całego kraju.
4. Do 2025 r. poddanie recyklingowi 60% odpadów komunalnych.
5. Do 2030 r. poddanie recyklingowi 65% odpadów komunalnych.
6. Do 2030 r. redukcja składowania odpadów komunalnych maksymalnie do 10%.
7.Do końca 2021 r. wprowadzenie we wszystkich gminach w województwie
systemów selektywnego odbierania odpadów zielonych i bioodpadów
Cele na lata 2016-2030 w gospodarce odpadami, z wyłączeniem odpadów
komunalnych przedstawiono w tabeli poniżej.
Tabela 1. Wybrane cele szczegółowe gospodarowania niektórymi odpadami.
Cele gospodarowania odpadami

Cele

Cele

Cele

Oleje odpadowe
1. Zapobieganie powstawaniu olejów odpadowych.
2. Dążenie do zwiększenia ilości zbieranych olejów odpadowych.
3. Utrzymanie poziomu odzysku na poziomie co najmniej 50%, a recyklingu
rozumianego jako regeneracja na poziomie co najmniej 35%.
4. W przypadku preparatów smarowych: wzrost poziomu recyklingu do wartości
co najmniej 35% oraz poziomu odzysku do wartości co najmniej 50% w 2020 r.
Zużyte opony
1. Utrzymanie dotychczasowego poziomu odzysku w wysokości co najmniej
75%, a recyklingu w wysokości co najmniej 15%.
2. Zwiększenie świadomości społeczeństwa (w tym przedsiębiorców) na temat
właściwego tj. zrównoważonego użytkowania pojazdów, w szczególności opon
oraz dozwolonych przepisami prawa sposobów postępowania ze zużytymi
oponami.
Zużyte baterie i akumulatory
1. Wzrost świadomości społeczeństwa oraz przedsiębiorców na temat
prawidłowego sposobu postępowania ze zużytymi bateriami i zużytymi
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Cele

Cele

Cele

Cele

Cele

Cele

akumulatorami.
2. Osiągnięcie w 2016 r. i w latach następnych poziomu zbierania zużytych
baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych, w wysokości co
najmniej 45% masy wprowadzonych baterii i akumulatorów przenośnych.
3. Utrzymanie poziomu wydajności recyklingu (50%, 65% lub 75% w zależności
od rodzaju akumulatora).
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny(ZSEE)
1. Zwiększenie świadomości społeczeństwa i przedsiębiorców na temat
prawidłowego sposobu postępowania ze ZSEE.
2. Zapewnienie osiągnięcia odpowiedniego poziomu zbierania zużytego sprzętu.
3. Zapewnienie osiągnięcia odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu
zużytego sprzętu.
Odpady opakowaniowe
1. Zapewnienie odpowiedniej jakości odpadów opakowaniowych zbieranych
selektywnie w gospodarstwach domowych.
2. Zapobieganie powstawaniu odpadów, w tym zmniejszenie zużycia opakowań
(szczególnie jednorazowych), wszędzie tam gdzie jest to możliwe i uzasadnione.
3. Utrzymanie poziomów odzysku i recyklingu co najmniej na poziomie
określonym w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i
odpadami opakowaniowymi.
4. Wzrost świadomości użytkowników i sprzedawców środków zawierających
substancje niebezpieczne (w tym środków ochrony roślin) odnośnie właściwego
postępowania z opakowaniami po tych środkach.
5. Zwiększenie powszechności korzystania z zielonych zamówień publicznych
(ZZP) - nie tylko wśród administracji publicznej oraz podmiotów zależnych, ale
także w ramach inwestycji realizowanych w ramach Programów Operacyjnych w
perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020. Wzrost świadomości w zakresie
znaczenia stosowania ZZP.
Pojazdy wycofane z eksploatacji
1. Osiąganie minimalnych poziomów odzysku i recyklingu odniesionych do masy
pojazdów przyjętych do stacji demontażu w skali roku na poziomie odpowiednio:
95% i 85% Ograniczenie nieuczciwych praktyk w zakresie zbierania i demontażu
pojazdów wycofanych z eksploatacji (zwiększenie ilości pojazdów wycofanych z
eksploatacji kierowanych do legalnych stacji demontażu).
2. Ograniczenie liczby pojazdów sprowadzanych z zagranicy bezpośrednio do
krajowych stacji demontażu w sposób nielegalny.
Odpady medyczne i weterynaryjne
1. Zapewnienie odpowiedniego rozmieszczenia, ilości oraz wydajności spalarni
odpadów spalających odpady medyczne i weterynaryjne w ujęciu nie tylko
krajowym, ale i regionalnym tak, by ograniczyć transport tych odpadów w celu
przestrzegania zasady bliskości).
2. Podniesienie efektywności selektywnego zbierania odpadów medycznych i
weterynaryjnych, w tym segregacji odpadów u źródła powstawania. Ograniczenie
ilości odpadów innych niż niebezpieczne w strumieniu odpadów
niebezpiecznych.
Odpady zawierające azbest
Intensyfikacja działań na rzecz usuwania wyrobów zawierających azbest w
kierunku osiągnięcia celów określonych w Programie usuwania wyrobów
zawierających azbest dla terenów województwa lubelskiego.
Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych i
infrastruktury budownictwa
1. Zwiększenie świadomości wśród inwestorów oraz podmiotów wytwarzających
odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz
infrastruktury drogowej na temat należytego postępowania ze strumieniem w/w
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Cele

odpadów, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania oraz recyklingu.
2. Utrzymanie poziomu przygotowania do ponownego użycia, recyklingu oraz
innych form odzysku materiałów budowlanych i rozbiórkowych na poziomie
minimum 70% wagowo.
Komunalne osady ściekowe
1. Całkowite zaniechanie składowania osadów ściekowych.
2. Zwiększenie ilości KOŚ przetwarzanych przed wprowadzeniem do środowiska
oraz ilości osadów poddanych termicznemu przekształceniu.
3. Dążenie do maksymalizacji stopnia wykorzystania substancji biogennych
zawartych w osadach przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymogów
dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego, chemicznego oraz środowiskowego
Źródło: opracowanie własne

2.2.5. Aktualizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla
terenu województwa lubelskiego na lata 2016-2032
Celem programu jest aktywizacja działań związanych z oczyszczeniem terenu
województwa lubelskiego z azbestu, tj. wyrobów budowlanych zawierających azbest
jak również pozostałych wyrobów zawierających azbest i odpadów azbestowych
w określonym horyzoncie czasowym. Aktualizacja „Programu” utrzymuje cele
i aktualizuje zadania Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla terenu
Województwa Lubelskiego na lata 2012-2032.
Do głównych celów programu należy:
• usunięcie (demontaż, rozbiórka, pakowanie), transport) i unieszkodliwienie
wyrobów zawierających azbest,
• minimalizacja i likwidacja emisji włókien azbestowych do powietrza na terenie
województwa lubelskiego, eliminująca szkodliwe oddziaływanie na zdrowie
ludzi i na środowisko.
Do celów szczegółowych należy przyjąć:
• instruktaż z zakresu postępowania z wyrobami zawierającymi azbest dla osób
fizycznych, prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym obowiązki
inwentaryzacji i oceny stanu technicznego wyrobów zawierających azbest
wynikające z tytułu własności, użytkowania lub zarządzania obiektami
zabudowanymi tymi wyrobami oraz obowiązki bezpiecznego demontażu,
rozbiórki wyrobów zawierających azbest, opakowania, transportu i
unieszkodliwiania odpadów azbestowych,
• pomoc mieszkańcom województwa i podległym jednostkom samorządu
terytorialnego w realizacji usuwania wyrobów zawierających azbest zgodnie
z przepisami prawa,
• identyfikację dostępnych źródeł finansowania oraz zaprogramowania wsparcia
finansowego przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów zawierających
azbest i odpadów azbestowych.
PROGRAM określa m.in.:
• ilość i rozmieszczenie wyrobów zawierających azbest na terenie województwa
lubelskiego na podstawie Bazy Azbestowej prowadzonej przez gminy i urzędy
marszałkowskie (Ministerstwo Rozwoju utrzymuje system Bazy Azbestowej
w gotowości do pracy) i informacje uzyskane bezpośrednio od gmin
województwa lubelskiego),
• ocenę stężeń włókien azbestu w powietrzu na terenie województwa
lubelskiego,
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•
•
•
•
•

sposób unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest powstających w
wyniku demontażu wyrobów zawierających azbest,
harmonogram realizacji celów i zadań programu,
szacunkowe koszty usuwania wyrobów zawierających azbest (płyty
azbestowo- cementowe),
finansowanie, w tym propozycje odnośnie udzielenia przez samorządy
pomocy mieszkańcom w realizacji programu,
zarządzanie programem.

2.2.6. Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa
Lubelskiego
Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Lubelskiego kreuje
politykę regionalną w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii, której formalnym
wyznacznikiem jest dokument rządowy Polityka Energetyczna Polski do roku 2030.
Za cel nadrzędny określony dokumentu przyjęto racjonalne wykorzystywanie
zasobów odnawialnych źródeł energii dla rozwoju społeczno-gospodarczego
regionu. Dla tak zdefiniowanego celu nadrzędnego określone zostały cele
szczegółowe odzwierciedlające aspiracje rozwojowe województwa w dziedzinie
energetyki oraz innych sferach, dla których rozwój odnawialnych źródeł energii może
mieć istotne znaczenie. Do celów tych należy:
1.Zwiększenie bezpieczeństwa i zaspokojenie potrzeb energetycznych mieszkańców.
2.Wzrost znaczenia sektora energetycznego regionu poprzez specjalizację
gospodarki w produkcji energii ze źródeł odnawialnych.
3.Rozwój działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich i dywersyfikacja produkcji
rolniczej w kierunku energetycznym.
4. Ochrona środowiska i kształtowanie wizerunku regionu przyjaznego środowisku.
5.Wzrost innowacyjności gospodarki opartej na wiedzy i nowoczesnych
technologiach.
Przedstawiona w programie analiza zasobów województwa lubelskiego,
potencjalnego wpływu wykorzystywania poszczególnych źródeł energii na rozwój
społeczno-gospodarczy regionu oraz skutków środowiskowych przy uwzględnieniu
celów wskaźnikowych krajowej polityki energetycznej pozwoliła na sformułowanie
poniższych tez:
1. Potencjał biomasy w regionie, głównie pochodzenia rolniczego i z przemysłu rolno
- spożywczego, przy uwzględnieniu strategicznych celów rozwojowych województwa
oraz istniejących uwarunkowań społecznych, gospodarczych i środowiskowych,
stanowić powinien o głównym kierunku rozwoju energii odnawialnej w województwie.
2. Znaczne w skali kraju zasoby energii słonecznej w województwie pozwalają na
osiągnięcie przez region pozycji krajowego lidera w wykorzystaniu energii słonecznej
do produkcji ciepła i energii elektrycznej.
3. Rozwój energetyki wiatrowej powinien występować na takich obszarach, na
których inwestycje nie będą powodować kolizji z zabudową, środowiskiem
przyrodniczym, kulturowym oraz krajobrazem.
4. Niewielki stan wodnych zasobów energetycznych ogranicza lecz nie eliminuje
rozwój małej energetyki wodnej.
5. Niewystarczające rozpoznanie zasobów wód geotermalnych wpływa na wysokie
ryzyko inwestycyjne przedsięwzięć geotermalnych oraz powoduje, że energię
geotermalną możemy obecnie traktować jedynie jako źródło perspektywiczne
i wspomagające inne źródła pozyskiwania ciepła.
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2.2.7. Programy ochrony powietrza
„Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla strefy lubelskiej ze względu na
przekroczenie
poziomu
dopuszczalnego
pyłu
zawieszonego
PM10
z uwzględnieniem pyłu PM2,5”
Dokument opracowany został dla strefy lubelskiej – kod strefy: PL0602, w związku
z przekroczeniem w 2015 r. standardów jakości powietrza:
- poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 o okresie uśredniania wyników
pomiarów 24 godziny,
- poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 o okresie uśredniania wyników
pomiarów rok kalendarzowy.
Zgodnie z „Oceną jakości powietrza w województwie lubelskim za 2015 r.”, w ramach
klasyfikacji stref z uwzględnieniem kryteriów ochrony zdrowia, strefa lubelska została
zakwalifikowana do klasy C pod względem zanieczyszczenia pyłem zawieszonym
PM10 oraz pyłem zawieszonym PM2,5. Aktualizacja Programu jest dokumentem,
który wskazuje istotne powody (źródła) wystąpienia przekroczeń standardów jakości
powietrza w odniesieniu do pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 w strefie oraz określa
skuteczne i możliwe do zrealizowania działania, których wdrożenie spowoduje
obniżenie średnich dobowych stężeń pyłu zawieszonego PM10 co najmniej do
poziomu dopuszczalnego a także spowoduje osiągnięcie II fazy poziomu
dopuszczalnego pyłu PM2,5 (do osiągnięcia od 2020 r.).
Głównym celem sporządzenia i wdrożenia aktualizacji Programu jest osiągnięcie
poziomów dopuszczalnych: średniodobowego pyłu zawieszony PM10, a także II fazy
pyłu PM2,5 (do osiągnięcia od 2020 r.) oraz utrzymanie ich, a poprzez to poprawa
warunków życia mieszkańców, podwyższenie standardów cywilizacyjnych oraz
lepsza jakość życia w strefie. Aktualizacja Programu opracowana została za rok
2015, zaś realizację zaproponowanych działań naprawczych przewidziano na 10 lat
– do 31.12.2026 r.
Program ochrony powietrza dla Strefy Lubelskiej z wyłączeniem planu działań
krótkoterminowych ze względu na przekroczenie poziomu docelowego
benzo(a)pirenu
Program opracowany został dla strefy lubelskiej – kod strefy: PL0602, w związku
z przekroczeniem w 2014 r. poziomu docelowego benzo(a)pirenu.
Konieczność wykonania programu ochrony powietrza w strefie lubelskiej, w zakresie
przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu z ustawy wynikała z ustawy
Prawo ochrony środowiska oraz z oceny jakości powietrza w województwie lubelskim
za 2014 rok, wykonanej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Lublinie. Zgodnie z oceną roczną w 2014 r., w wyniku klasyfikacji stref
z uwzględnieniem kryteriów ochrony zdrowia dla benzo(a)pirenu, strefa lubelska
została zakwalifikowana do klasy C. Program ochrony powietrza jest dokumentem,
który wskazuje istotne powody (źródła) występowania naruszeń stanu jakości
powietrza w zakresie zanieczyszczenia benzo(a)pirenem oraz określa skuteczne
i możliwe do zrealizowania działania, których wdrożenie spowoduje obniżenie
poziomu B(a)P co najmniej do poziomu docelowego.
Głównym celem sporządzenia i wdrożenia Programu ochrony powietrza jest
przywrócenie dobrej jakości powietrza, a przez to poprawa warunków życia
mieszkańców strefy lubelskiej, podwyższenie standardów cywilizacyjnych oraz
lepsza jakość życia. Program opracowany został za rok 2014, natomiast realizację
zaproponowanych działań naprawczych przewidziano na 10 lat – do 31.12.2026 r.
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Plan działań krótkoterminowych dla Strefy Lubelskiej - ze względu na ryzyko
wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu (2015 r.)
Plan działań krótkoterminowych dla strefy lubelskiej opracowano ze względu na
przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu w powietrzu. Plan działań
wskazuje zakres działań i sposób postępowania w przypadku ryzyka przekroczenia
poziomów normatywnych benzo(a)pirenu.
Wśród działań krótkoterminowych za które odpowiedzialni są wójtowi, burmistrzowie
i prezydenci miast wskazano m.in.:
- wzmocnienie kontroli palenisk domowych, kontrola przestrzegania zakazu spalania
odpadów,
- zalecenie zaniechania palenia w kominkach (nie dotyczy okresu zimowego
w sytuacji, gdy jest to jedyne źródło ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych),
- zakaz rozpalania ognisk na terenie ogródków działkowych,
- zalecenia ograniczenia spalania paliw stałych złej jakości w kotłach i piecach,
- zakaz wjazdu samochodów ciężarowych powyżej 3,5 t na wyznaczone tereny (nie
dotyczy samochodów bezpośredniego zaopatrzenia),
- czyszczenie ulic na mokro.
2.3. Uwarunkowania zewnętrzne szczebla powiatowego.
Strategia Rozwoju Powiatu Biłgorajskiego na lata 2007-2015
1. Misja i wizja strategii (cel generalny) –zrównoważony rozwój Powiatu
Biłgorajskiego poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów, stymulowanie
rozwoju społeczno-gospodarczego oraz podnoszenie atrakcyjności gmin.
2. Cele strategiczne (obszary priorytetowe):
1.Rozwój i wykorzystanie zasobów ludzkich.
2.Rozwój ekonomiczno-gospodarczy.
3.Rozwój infrastruktury technicznej.
Program ochrony środowiska dla Powiatu Biłgorajskiego na lata 2018-2021.
Cele priorytetowe wynikające z Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu
Biłgorajskiego na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025:
1. Z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego realizowany poprzez:
Cel główny
Poprawa jakości powietrza do osiągnięcia poziomów wymaganych przepisami
prawa, spełnianie standardów emisyjnych z instalacji oraz promocja wykorzystania
odnawialnych źródeł energii
Kierunki działania
- Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń emitowanych
do powietrza m.in. poprzez przejście na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich
sektorach.
- Rozwój i modernizacja transportu zbiorowego w kierunku transportu przyjaznego
dla środowiska; wspieranie ekologicznych form transportu.
- Budowa ścieżek rowerowych.
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- Termomodernizacja obiektów budowlanych.
- Rozbudowa energooszczędnych systemów oświetlenia budynków i dróg
Publicznych.
- Modernizacja/wymiana indywidualnych źródeł ciepła .
- Rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii.
- Rozwój i modernizacja zbiorowych systemów ciepłowniczych.
- Edukacja.
2. Z zakresu ochrony przed hałasem :
Cel główny
Zmniejszenie zagrożenia mieszkańców województwa ponadnormatywnym
hałasem, zwłaszcza emitowanym przez środki transportu drogowego
Kierunki działania
- Ochrona przed hałasem
- Zmniejszenie hałasu
3. Z zakresu ochrony wód powierzchniowych i podziemnych realizowany
poprzez:
Cel główny
Zapewnienie skutecznej ochrony przed powodzią i suszą.
Kierunki działania
- Gospodarowanie wodami dla ochrony przed: powodzią, suszą i deficytem wody;
zwiększenie retencji wodnej.
- Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi.
-Zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego, minimalizacja ryzyka powodziowego
- Optymalizacja zużycia wody.
- Dążenie do osiągnięcia dobrego stanu wód.
- Ograniczenie odpływu biogenów z terenów rolniczych.
- Działania rekultywacyjne.
4. Z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.
Cel główny
Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych
województwa; Rozbudowa infrastruktury związanej z oczyszczaniem ścieków na
obszarach wiejskich.
Kierunki działania
- Zapewnienie dostępu do czystej wody dla społeczeństwa i gospodarki.
- Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych.
- Rozbudowa infrastruktury oczyszczania ścieków, w tym realizacja programów
sanitacji w zabudowie rozproszonej.
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5. Zasoby geologiczne
Cel główny
Optymalizacja wykorzystania zasobów kopalin oraz ograniczenie presji na
środowisko w trakcie prowadzenia geologicznych prac poszukiwawczych i
rozpoznawczych oraz w trakcie eksploatacji złóż kopalin.
Kierunki działania
- Racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami kopalin ze złóż.
- Ochrona zasobów złóż kopalin.
- Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobywania kopalin.
6. W zakresie ochrony gleb.
Cel główny
Ochrona gleb na terenach rolnych i leśnych, ograniczenie negatywnego
oddziaływania procesów gospodarczych na środowisko glebowe oraz zwiększenie
skali rekultywacji terenów zdegradowanych.
Kierunki działania
- Ochrona i zapewnienie właściwego sposobu użytkowania powierzchni ziemi
- Remediacjaterenów zanieczyszczonych oraz rekultywacja terenów
zdegradowanych
- Edukacja
7. W zakresie gospodarki odpadami
Cel główny
Ograniczenie ilości odpadów kierowanych do składowania, zwiększenie poziomu
recyklingu odpadów i przygotowania do ponownego użycia, zwiększenie udziału
odpadów zbieranych selektywnie
Kierunki działania
- Zapobieganie powstawaniu odpadów.
- Racjonalne gospodarowanie odpadami zgodnie z hierarchią sposobów
postępowania z odpadami, w tym wykorzystanie ich na cele energetyczne.
- Budowa infrastruktury do selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
- Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne.
- Budowa instalacji służących do odzysku (w tym recyklingu), termicznego
przekształcania z odzyskiem energii oraz instalacji unieszkodliwiania odpadów;
minimalizacja składowanych odpadów, zredukowanie liczby nieefektywnych,
lokalnych składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, zamykanie i
rekultywacja składowisk odpadów komunalnych
- Edukacja
8. W zakresie ochrony przyrody.
Cel główny
Zachowanie i wzmocnienie różnorodności biologicznej i krajobrazowej
województwa; Rozwój trwale zrównoważonej, wielofunkcyjnej gospodarki leśnej;
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Wdrożenie systemu prewencyjnego, mającego na celu zapobieganie szkodom w
środowisku i sygnalizującego możliwość wystąpienia szkody.
Kierunki działania
- Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów, w tym m.in.:
przywrócenie/ utrzymanie właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i
gatunków fauny i flory w ramach sieci Natura 2000; ochrona form ochrony przyrody
i innych obszarów cennych przyrodniczo.
- Stworzenie warunków ochrony korytarzy ekologicznych i przeciwdziałanie
fragmentacji przestrzeni przyrodniczej.
- Utrzymanie i odtwarzanie ekosystemów i ich funkcji.
- Ochrona krajobrazu - Trwale zrównoważona gospodarka leśna, ochrona
gatunkowa.
- Tworzenie zielonej infrastruktury.
- Edukacja.
9. W zakresie poważnych awarii
Cel główny
Ograniczanie skutków poważnych awarii przemysłowych dla ludzi i środowiska
Kierunki działania
- Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń
- Przeciwdziałanie awariom instalacji przemysłowych, minimalizacja potencjalnych
negatywnych skutków awarii dla ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego,
działalności gospodarczej
- Edukacja

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu
biłgorajskiego- 2018
Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu
biłgorajskiego stanowi
jedno z zadań samorządu określonych w Programie
Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032 przyjętego uchwałą Rady
Ministrów z dnia 14 lipca 2009 r.
Główne cele Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla powiatu
biłgorajskiego to:
1. Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu do
roku 2032.
2. Minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością
azbestu na terytorium kraju.
3. Likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.
Plan gospodarki odpadami dla powiatu biłgorajskiego-2009

„Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Biłgorajskiego na lata

20092012 obejmuje działania mające na celu poprawę sytuacji w środowisku związanym z
gospodarką odpadami.
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Celem PGO jest wybór i wskazanie optymalnej drogi postępowania w zakresie
gospodarki odpadami, a w szczególności odpadami komunalnymi powstającymi na
terenie powiatu. Istotnym aspektem opracowania aktualizacji PGO jest
przedstawienie proponowanego dla całego powiatu systemu gospodarki odpadami,
którego budowa możliwa jest poprzez realizację poszczególnych zadań
strategicznych.
PGO wpisuje się swoimi celami w dokumenty tematyczne plan wyższego szczebla.

2.3. Uwarunkowania wewnętrzne
Uwarunkowania wewnętrzne wynikają z zamierzeń rozwojowych gminy
zawartych w dokumentach strategicznych na szczeblu gminy, determinujących
przyszły kształt jej rozwoju gospodarczego, społecznego, a także środowiskowoprzestrzennego.
Program ochrony środowiska powinien być zgodny z:
• Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Józefów 2002
• Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego,
• Strategią Rozwoju Lokalnego Gminy Józefów 2015-2030,
• Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Józefów- 2015.
• Programem usuwania wyrobów zawierających azbest dla terenu Gminy Józefów
na lata 2017-2032.
Zgodnie ze wskazaniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Józefów oraz wskazaniami Planu zagospodarowania
przestrzennego Województwa Lubelskiego ochrona planistyczna na poziomie
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego powinna obejmować:
- system Przyrodniczy Gminy /SPG/, stanowiący aktywny biologicznie i ciągły
przestrzennie układ siedlisk o charakterze naturalnym, zidentyfikowany
i zdefiniowany dla potrzeb miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
miasta,
- obszary projektowane do ochrony prawnej do czasu uzyskania odpowiedniego
statusu,
- punkty widokowe i panoramy widokowe.
Elementy Systemu Przyrodniczego Gminy powinny być wyodrębniane
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i obejmowane ochroną
planistyczną, polegająca na:
• szczególnej dbałości o estetykę krajobrazu, w tym ochronie punktów i panoram
widokowych, ochronie naturalnego krajobrazu dolin rzecznych i zbiorników
wodnych, ochronie krajobrazu naturalnych ekosystemów,
• szczególnej dbałości o harmonię użytkowania gospodarczego z wartościami
przyrodniczo-krajobrazowymi,
• wymogu zachowania przestrzennej zwartości oraz przestrzennych powiązań
pomiędzy obszarami o wysokiej aktywności biologicznej,
• zakazie lokalizowania inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko
na terenach określonych w ustawie o ochronie przyrody.

40

2.3.1. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Józefów 2015
Strategicznym celem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Józefów jest
„Wskazanie zintegrowanego podejścia do zarządzania energią i środowiskiem
naturalnym na poziomie lokalnym, w celu uzyskania trwałej poprawy poziomu i
komfortu życia mieszkańców, wzrostu niezawodności i jakości dostarczania
energii, wykorzystania naturalnych zasobów energetycznych, optymalizacji
kosztów zaopatrzenia Gminy i mieszkańców w energię”.
Plan wskazuje możliwości redukcji niskiej emisji do 2020 roku według wskaźników
określonych w tzw. tzw. Pakiecie energetyczno-klimatycznym (znany także jako
pakiet klimatyczny, pakiet „3x20” lub „20-20-20”), który jest zbiorem wiążących ustaw
mających na celu zapewnienie realizacji założeń Unii Europejskiej dotyczących
przeciwdziałania zmianom klimatycznym.
Uwzględniając dokonane w dokumencie analizy, stan środowiska, główne problemy
środowiskowe, obowiązujące i planowane zmiany przepisów prawa polskiego i
unijnego, programy i strategie rządowe, regionalne i lokalne koncepcje oraz
dokumenty planistyczne, określono w PGN cele strategiczne i szczegółowe,
długoterminowe do roku 2030 oraz krótkoterminowe na lata 2016-2020.
Główny cel przedmiotowego PGN brzmi: Rozwój gospodarki niskoemisyjnej na
terenie Gminy Józefów. Cele strategiczne gminy uwzględniają zapisy określone w
pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2023.

Za rok bazowy przyjęto emisję z 2014 roku, w stosunku do którego
wyznaczono następujące cele do roku 2020:
• dokonanie redukcji o 20% emisji gazów cieplarnianych w stosunku do poziomu
emisji z 1990 r.,
• zwiększenie udziału zużycia energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii
do 20%,
• zwiększenie o 20% efektywność energetyczną w stosunku do prognoz na rok
W Planie Gospodarki Niskoemisyjnej wskazano zakres działań na szczeblu gminy
spójny z Programem Ochrony Powietrza dla strefy województwa lubelskiego.
W programie Ochrony Powietrza dla strefy województwa lubelskiego określono
podstawowe kierunki i zakres działań niezbędnych do przywrócenia standardu
jakości powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 i poziomu docelowego
benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10, a mianowicie:
w zakresie ograniczania emisji powierzchniowej pochodzącej z sektora
komunalno-bytowego:
stosowanie paliwa o parametrach jakościowych jak najlepiej dostosowanych do
danego rodzaju/typu kotła,
stosowanie źródeł ciepła bezemisyjnych lub/i niskoemisyjnych posiadających
certyfikaty energetyczno–emisyjne (znak „bezpieczeństwa ekologicznego”),
stosowanie źródeł ciepła niskoemisyjnych lub bezemisyjnych źródeł energii
odnawialnej odpowiadających normom polskim i europejskim,
przegląd kotłowni węglowych w zakresie stanu technicznego, efektywności
energetycznej oraz wielkości w odniesieniu do potrzeb użytkowych, w celu określenia
zakresu prac dot. wymiany kotłów (wraz z instalacją wewnętrzną), ich modernizacji,
remontu lub konserwacji,
prowadzenie na bieżąco konserwacji i remontów kotłów oraz kominów
odprowadzających do powietrza spaliny,
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termomodernizacja budynków,
kontrola gospodarstw domowych

w zakresie właściwego gospodarowania
odpadami, w celu zaniechania praktyk spalania w domowych kotłach i paleniskach
odpadów lub paliw niekwalifikowanych,
skuteczne egzekwowanie zakazu wypalania łąk, ściernisk i pól,
w zakresie ograniczania emisji liniowej (komunikacyjnej):
budowa systemu tras rowerowych jako alternatywnego środka transportu,
planowe utwardzanie dróg gruntowych,
modernizacja dróg i parkingów – wymiana nawierzchni na nową wykonaną z

materiałów i w technologii gwarantującej ograniczenie emisji pyłu podczas
eksploatacji,
w zakresie gospodarowania zużytymi oponami:
likwidacja „dzikich” składowisk zużytych opon,
zapewnienie możliwości odpowiedniego gromadzenia zużytych opon,
wyznaczenie specjalnych dni zbiórki zużytych opon;
w zakresie edukacji ekologicznej i reklamy:
kształtowanie właściwych zachowań społecznych poprzez propagowanie metod

oszczędzania energii cieplnej, elektrycznej i paliw oraz uświadamianie o szkodliwości
spalania paliw niskiej jakości, rozpowszechnianie metod zapobiegania pożarom,
prowadzenie akcji edukacyjnych mających na celu uświadamianie społeczeństwa o
szkodliwości spalania odpadów połączonych z informacją na temat kar
administracyjnych za spalanie paliw niekwalifikowanych i odpadów,
uświadamianie społeczeństwa o korzyściach płynących z użytkowania
scentralizowanej sieci cieplnej, termomodernizacji i innych działań związanych z
ograniczeniem emisji niskiej,
promocja nowoczesnych, niskoemisyjnych kotłów o wysokim wskaźniku
efektywności energetycznej oraz źródeł energii odnawialnej,
promowanie budownictwa pasywnego i energooszczędnego,

w zakresie planowania przestrzennego:

Uwzględnianie w dokumentach planistycznych wynikających z ustawy o
zagospodarowaniu przestrzennym, służących jako podstawa formalna podejmowania
inwestycji, w szczególności takich jak: w planach miejscowego zagospodarowania
przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy oraz decyzje o warunkach zabudowy uwzględnianie zapisów
dotyczących:
sposobu zaopatrzenia w ciepło, nadając priorytet, w przypadku gdy istnieją ku temu
techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci i dostarczenia energii,
ogrzewaniu gazowemu, olejowemu i ze źródeł energii odnawialnej (odpowiadających
normom polskim i europejskim) oraz ogrzewaniu paliwami stałymi, ale pod
warunkiem że spalanie paliw stałych prowadzone będzie w kotłach nowej generacji
posiadających
certyfikaty
energetyczno-paliwowe
(znak:
bezpieczeństwa
ekologicznego),
lokowania nowych instalacji wytwarzających energię cieplną i zakładów
przemysłowych wytwarzających ciepło odpadowe w miejscach umożliwiających
maksymalne wykorzystanie energii cieplnej w celu zaopatrzenia w ciepło innych
obiektów przemysłowych, mieszkalnych i użyteczności publicznej,
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wprowadzania

zieleni
izolacyjnej
i
urządzonej
oraz
niekubaturowe
zagospodarowanie przestrzeni publicznych miejscowości sołeckich i gminnych
(place, skwery),

2.3.2. Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Józefów 2015-2030
Strategia rozwoju jest najważniejszym dokumentem programowym dla każdej
organizacji, zarówno przedsiębiorstwa jak i jednostki samorządu terytorialnego.
Dokument Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Józefów powstał w celu
zintensyfikowania
kompleksowego
rozwoju
gminy
poprzez
wskazanie
zrównoważonej ścieżki rozwoju. W strategii określono główny cel strategiczny oraz
priorytety operacyjne :
Cel strategiczny:
Misją Gminy Józefów do 2030 roku jest zapewnienie trwałego i zrównoważonego
rozwoju społeczno-gospodarczego gwarantującego poprawę warunków i jakości
życia lokalnej wspólnoty poprzez rozwój infrastruktury, wspieranie biznesu i
inwestorów, w oparciu o potencjał, zasoby, talenty, wiedzę oraz aktywność społeczną
i gospodarczą mieszkańców.
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Tab.2 Cele Strategiczne wynikające ze Strategii Rozwoju Gminy Józefów
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2.3.3. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Józefów na lata 2017-2032
Usuwanie wyrobów zawierających azbest stanowi w ostatnich latach priorytet
w walce z odpadami niebezpiecznymi ze względu na zagrożenie zdrowia ludzi
i ochronę środowiska. Docelowy okres usunięcia wyrobów azbestowych na
terytorium Polski określono do roku 2032.
Opracowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest stanowiło
jedno z zadań samorządu gminnego określonych w Programie Oczyszczania Kraju
z Azbestu na lata 2009 – 2032 przyjętego uchwałą Rady Ministrów z dnia 14 lipca
2009 r., dokumentu, który zastąpił wcześniej obowiązujący Program usuwania
azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski.
Główne cele Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Józefów
to:
1. Usunięcie i unieszkodliwienie wszystkich wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy do roku 2032..
2. Minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością
azbestu na terytorium kraju.
3. Likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.
Zgodnie z założeniem cele programu będą realizowane sukcesywnie aż do roku
2032, w którym zakładane jest oczyszczenie terenu gminy z azbestu.

3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY JÓZEFÓW
3.1. Położenie Gminy Józefów
Gmina Józefów położona jest w południowej części województwa lubelskiego, około
125 km na południe od Lublina. Jest gminą miejsko-wiejską z siedzibą w
miejscowości Józefów. Gmina Józefów jest jedną z 14 gmin powiatu biłgorajskiego.
Sąsiaduje z gminami: od wschodu z gminą Susiec z powiatu tomaszowskiego, od
północy z gminą Zwierzyniec i Krasnobród z powiatu zamojskiego, od zachodu z
gminą Tereszpol i Aleksandrów, a od południa z gminą Łukowa. Poniższa mapa
przedstawia położenie gminy Józefów na tle gmin sąsiednich.
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Mapa. 1. Położenie Gminy Józefów.

3.2. Położenie fizyczno-geograficzne
Według podziału fizyczno-geograficznego Lubelszczyzny /wg J. Kondrackiego/ teren
Gmina Józefów położony jest w południowo-wschodniej części powiatu biłgorajskiego
na granicy dwóch krain geograficznych: Równiny Biłgorajskiej, wchodzącej w skład
makroregionu Kotlina Sandomierska – część południowa gminy oraz Roztocza
Środkowego tomaszowskiego (makroregion Roztocze) – część północna. Te dwie
krainy oddzielone są od siebie wysoką Krawędzią Roztocza Południowo-zachodnia
część gminy znajduję się w obrębie Równiny Biłgorajskiej. Jest to piaszczysta
równina pochylona w kierunku zachodnim, na której występują piaski
czwartorzędowe. Obie krainy geograficzne oddziela wysoka Krawędź Roztocza.
Wysokości bezwzględne na terenie gminy wahają się od 205 m n.p.m. do 346 m
n.p.m.
Siedzibą gminy jest miasto Józefów, odległe od Lublina o około 125 km.
Powierzchnia gminy wynosi 126,50 km2. W jej skład wchodzi 17 sołectw: Osiedle
Józefów Centrum, Osiedle Józefów Morgi, Osiedle Józefów Pardysówka, Borowina,
Brzeziny, Czarny Las, Długi Kąt, Górniki, Górecko Stare, Hamernia, Majdan
Kasztelański, Majdan Nepryski, Samsonówka, Siedliska, Stanisławów, Szopowe,
Tarnowola.
.
3.3. Klimat
Obszar gminy leży w biłgorajskiej dzielnicy klimatycznej, o klimacie zbliżonym
do klimatu kontynentalnego. Charakteryzują go stosunkowo gorętsze lata i
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mroźniejsze zimy w porównaniu z innymi rejonami Polski. Średnia roczna
temperatura powietrza wynosi 9°C. Średnia
rednia wieloletnia temperatura lipca wynosi
+18°, średnia
rednia temperatura stycznia -4 °. Opad roczny to 650 – 700 mm. Najwyższe
Najwy
opady notowane są w lipcu. Przeważające
Przewa
ce kierunki wiatrów w okresie zimowym –
wschodnie (suche), latem – zachodnie (wilgotne).
Niekorzystnymi
ekorzystnymi zjawiskami są
s możliwości
ci powstawania inwersji termicznych i
zastoisk chłodnego powietrza na terenach nizinnych i w dolinach rzek.

Mapa 2.Średnioroczne
rednioroczne sumy usłonecznienia godz./rok dla reprezentatywnych rejonów Polski
Źródło:
ródło: http://www.eni
http://www.enis-pv.com/naslonecznienie-w-polsce.html

Zgodnie z powyższą grafiką średnioroczne
rednioroczne nasłonecznienie terenu gminy Józefów
wyniosło w 2017 r. powyżej
żej 1100 kWh/m2.
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Źródło: Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Mapa.3. Średnia temperatura na terenie Gminy Józefów.
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Mapa 4. Opady na terenie Gminy Józefów- wrzesień 2017
Źródło: Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej

3.4. Infrastruktura gminy.
3.4.1. Wodociągi - zaopatrzenie ludności gminy w wodę
Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Józefów jest obecnie tylko częściowo
uregulowana. Gmina przy dobrym stopniu zwodociągowania jest gorzej wyposażona
w sieć kanalizacji sanitarnej, co zwiększa zagrożenie zanieczyszczenia środowiska
naturalnego ściekami bytowymi.
Udział mieszkańców objętych siecią wodociągową wynosi 92,7 %. Długość czynnej
sieci wodociągowej wynosi 66,1, km, ilość przyłączy 1856 szt., zużycie wody
21,5m3/M/rok.
Wszystkie większe obiekty użyteczności publicznej i budynki mieszkalne
wyposażone w wewnętrzną instalację wodno-kanalizacyjną są podłączone do sieci
kanalizacyjnej.
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Na terenie gminy Józefów znajdują się dwie oczyszczalnie ścieków w m.
Józefów(przepustowość420m3/dobę) i miejscowości Siedliska (przepustowość
200m3/dobę), długość sieci kanalizacyjnej wynosi 25,9km.
Obecnie na sieci znajduje się 684 przyłączy. Oczyszczalnie obsługują 33,2%
mieszkańców w liczbie 2048 osób.
Tabela 2. Dane charakteryzujące sieć wodociągową w Gminie Józefów
w poszczególnych latach.
Sieć wodociągowa
Wodociągi

2014

2015

2016

2017

długość czynnej sieci rozdzielczej

65,0

65,0

65,9

66,1

przyłącza prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania

1835

1835

1849

1856

ludność korzystająca z sieci wodociągowej

6614

6614

6575

6514

zużycie wody w gospodarstwach domowych na 1 mieszkańca

21,0

21,0

20,7

21,5

Źródło: BDL, GUS

Tabela3. Dane charakteryzujące sieć kanalizacyjną w Gminie Józefów
w poszczególnych latach.
Sieć kanalizacyjna
Kanalizacja

2014

2015

2016

2017

długość czynnej sieci kanalizacyjnej

km

15,9

15,9

15,9

25,9

przyłącza prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego
zamieszkania

szt.

504

506

510

684

ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej

osoba

1830

1831

1836

2048

Źródło: BDL, GUS.

Tabela 4.Korzystający z instalacji w % ogółu ludności
Korzystający z instalacji w % ogółu ludności

2014

2015

2016

2017

wodociąg

93,0

93.0

93,0

92,7

kanalizacja

24,6

24,6

24,6

33,2

Źródło: BDL, GUS.

3.4.3. Sieć komunikacyjna
Na aktualny układ drogowy składają się drogi wojewódzkie oraz sieć dróg
powiatowych i gminnych. Przez teren gminy przebiega droga wojewódzka nr 849
Zamość-Jacnia – Józefów - Wola Obszańska oraz numer 853 Nowy Majdan –
Józefów –Tomaszów Lubelski. Ogólna długość dróg publicznych na terenie gminy
Józefów wynosi 105,3 km, w tym o nawierzchni utwardzonej – 89,6 km. Łączna
długość dróg powiatowych wynosi 40,2 km, a dróg gminnych 34,9 km. Przez teren
gminy przebiega
linia
kolejowa
relacji Zamość-Bełżec
o
znaczeniu
międzynarodowym relacji Warszawa-Lwów .Obciążenie sieci drogowej i znaczny
wzrost ruchu ograniczyły możliwość utrzymania odpowiedniego standardu
technicznego poszczególnych kategorii dróg. Dotyczy to zarówno dróg
wojewódzkich, jak i powiatowych oraz gminnych. Ponadto, w większości przypadków
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brakuje oddzielnie wydzielonych ciągów pieszych i rowerowych, co wpływa na
pogorszenie użytkowania dróg.
3.4.4. Infrastruktura energetyczna, cieplna i gazowa.
Źródłem energii elektrycznej na terenie gminy jest:
- węzeł energetyczny w Józefowie o napięciu 110/15 kV zasilany jest jednostronnie
linią wysokiego napięcia relacji Zamość-Józefów,
- dwie linie magistralne średniego napięcia 15 i 30 kV, które zasilają stacje
transformatorowe w poszczególnych miejscowościach gminy, każda miejscowość
gminna posiada sieć niskiego napięcia.
Przeciętnym odbiorcą energii elektrycznej w gminie Józefów jest średniej wielkości
gospodarstwo rolne pobierające energię o mocy szczytowej 5-10 kW, do celów
bytowych i zasilania urządzeń do produkcji rolnej. Zużycie energii na jednego
mieszkańca wyniosła w 2017 r. , 623,4 kWh/rok, a w 2015 r, 596,1 kWh.
Gmina Józefów w 2015 roku zakończyła realizację projektu pt. "ECO ENERGIA W
GMINIE JÓZEFÓW", którego efektem było zamontowanie ponad 480 instalacji
solarnych. Instalacje mieszczą się na budynku Szkoły Podstawowej, Warsztatów
Terapii Zajęciowej, Środowiskowego Domu Samopomocy i Schroniska
Młodzieżowego przy Samorządowym Zespole Szkół oraz oddziału Domu Pomocy
Społecznej w Teodorówce. w Długim Kącie. Pozostałe kolektory zostały
zamontowane w indywidualnych gospodarstwach w Józefowie, Brzezinach, Górecku
Starym, Górnikach, Hamerni, Majdanie Nepryskim, Samsonówce, Borowinie,
Górecku Kościelnym, Siedliskach, Stanisławowie, Szopowem, Tarnowoli, Majdanie
Kasztelańskim, Czarnym Lesie i w Górnikach Starych.
Dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz właściwej eksploatacji linii napowietrznych,
stosowne są strefy bezpieczeństwa dla obiektów przeznaczonych na stały pobyt
ludzi.
Lokalizacja obiektów w pobliżu istniejących linii elektroenergetycznych może
odbywać się zgodnie z warunkami określonymi w normach PN/E-05100-1, PN-EN
50423 oraz PN/E-05125-1 t.j. przy zachowaniu odpowiednich odległości. Strefa
wolna od zabudowy wynosi:
- dla linii napowietrznej SN 15 kV- pas 12,0 m (po 6,0 m od osi linii)
- dla linii napowietrznej nN 0,4 kV- pas 5,0 m (po 2,5 m od osi linii)
- dla linii kablowej SN 15 kV - pas 2,0 m (po 1,0 m od osi linii)
- dla linii kablowej nN 0,4 kV - pas 1,0 m (po 0,5 m od osi linii)
Obecnie eksploatowane sieci dystrybucji energii elektrycznej w naszym regionie
budowano w znacznej części jeszcze w latach 50-tych i 60-tych, co dziś powoduje,
że znaczna ich część nie spełnia nowoczesnych wymagań eksploatacyjnych i osiąga
kres swojej żywotności technicznej.
Gaz ziemny.
Źródłem gazu dla Gminy Józefów jest stacja redukcyjno-pomiarowa I stopnia
o wydajności 3000 m 3/h zlokalizowana w miejscowości Grabownica w gm. Susiec.
Według danych z GUS na terenie gminy Józefów zgazyfikowane jest 60%
miejscowości. W 2017roku łączna długość czynnej sieci gazowej wynosiła 59,4 km.
Ilość przyłączy wynosi 1273.
Zużycie gazu na jednego mieszkańca w roku 2017 wyniosła 55,7 m3
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Pod względem ilościowym w ogrzewaniu pomieszczeń wiodącą rolę odgrywają
paliwa stałe. Paliwa stałe są podstawowym nośnikiem energii grzewczej dla domów
jednorodzinnych i są wykorzystywane przez 95 % gospodarstw domowych. Dwa
najważniejsze i najpowszechniej stosowane paliwa stałe to węgiel kamienny i drewno
opałowe, a pozostałe paliwa (inne rodzaje biomasy, węgiel brunatny, koks) są
rzadziej stosowane. Węgiel kamienny i drewno opałowe zużywane są zazwyczaj
jednocześnie lub zamiennie w tych samych kotłach i piecach.
3.4.5. Telekomunikacja
Przez gminę przebiegają magistrale telekomunikacyjne, włączone do
krajowego systemu łączności przewodowej. Sieć telekomunikacyjna istnieje w całej
gminie. Na terenie gminy znajdują się cztery wieże telefonii komórkowej : w m.
Szopowe, Majdan oraz Józefów (2).
3.4.6. Gospodarka
Według stanu na koniec 2018 r.na terenie Gminy Józefów funkcjonuje 501
podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON.
Przeważająca liczba firm (ponad 400 firm) stanowią osoby fizyczne prowadzące
jednoosobową działalność gospodarczą, status spółek cywilnych posiada 21
podmiotów, sektor publiczny 24 podmioty, spółdzielni – 11 podmioty, spółki prawa
handlowego 5 podmiotów,
Ilościowo przeważają podmioty zajmujące się handlem, budownictwem,
produkcją, rolnictwem.
Do największych i najbardziej znaczących firm na terenie Gminy Józefów należy
zaliczyć:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "Dąb",
Spółdzielczy Zakład Gospodarczy w Józefowie,
Aldrew Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, Janusz Rybak,
Zakład Kamienia Budowlanego "WALD-BUD" w Józefowie,
Przedsiębiorstwo "FOKA" w Lublinie.
Na terenie gminy nie ma podmiotów mogących zawsze znacząco oddziaływać na
środowisko.

4. STAN ŚRODOWISKA NA TERENIE GMINY JÓZEFÓW,
ZAGROŻENIA, CELE I KIERUNKI INTERWENCJI
4.1. Powietrze i klimat akustyczny.
Cele do roku 2026
Poprawa jakości powietrza do osiągnięcia poziomów wymaganych przepisami
prawa, spełnianie standardów emisyjnych z instalacji oraz promocja
wykorzystania odnawialnych źródeł energii
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Zanieczyszczenia powietrza można podzielić na pyłowe i gazowe, zaś ich
źródłem jest emisja antropogeniczna, wynikająca z działalności człowieka, jak
również emisja naturalna. Wyróżnia się różne kategorie źródeł emisji: punktową,
liniową, powierzchniową, niezorganizowaną z kopalń i hałd, naturalną pochodzącą
od lasów i emisję z rolnictwa (uprawy i hodowla zwierząt). Źródłem emisji punktowej
jest energetyka zawodowa, procesy technologiczne oraz wprowadzanie
zanieczyszczeń w sposób zorganizowany. Spalanie paliw w środkach transportu jest
powodem występowania emisji liniowej, zaś emisja powierzchniowa pochodzi
z sektora komunalno-bytowego. Poniższy wykres przedstawia udział poszczególnych
rodzajów emisji zanieczyszczeń w województwie lubelskim.

Rys.1 Udział poszczególnych rodzajów emisji w 2017 w woj. lubelskim ( źródło
Raport WIOŚ Lublin 2017).
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Rys.2 Udział poszczególnych rodzajów zanieczyszczeń w woj. Lubelskim w
2017r. ( źródło Raport WIOŚ Lublin 2017).
Największy wpływ na stan powietrza terenu Gminy Józefów, podobnie jak powierza
całego województwa, ma emisja powierzchniowa na którą wpływa sektor bytowy.
Ogrzewanie domów węglem kamiennym, spalanie paliw w przestarzałych piecach
domowych, a w skrajnych przypadkach również spalanie odpadów plastikowych czy
gumy w domowych kotłowniach generuje zanieczyszczenia w postaci pyłu,
dwutlenku siarki, tlenków azotu, tlenków węgla i toksycznych związków
organicznych.
Stan powietrza w na terenie gminy uzależniony jest również od
zanieczyszczeń z transportu, będącego źródłem emisji liniowej. Emitowane
substancje: tlenek węgla, dwutlenek siarki, tlenki azotu pochodzą ze spalania paliw.
Tlenek węgla jako produkt niezupełnego spalania paliw pochodzi ze źródeł
przemysłowych, kotłowni komunalnych, palenisk domowych oraz środków transportu.
Dwutlenek siarki pochodzi w 80% ze spalania paliw. Tlenki azotu są
emitowane z transportu samochodowego i spalania paliw, procentowy udział tych
dwu źródeł zmienia się. Głównymi źródłami pyłów są kotłownie lokalne (popioły lotne
ze spalania paliw).
Ponadto występują emisje substancji z niektórych procesów technologicznych:
chłodzenie (amoniak), nakładanie powłok ochronnych, w tym malowanie
i lakierowanie (chlorowcopochodne węglowodorów), wędzenie (aldehydy, kwasy
organiczne). Poniższy wykres przedstawia udział poszczególnych rodzajów
zanieczyszczeń występujących w powietrzu na terenie województwa lubelskiego
w 2017 r. Zgodnie z danymi charakteryzującymi zanieczyszczenia powietrza w 2017
r. największy udział stanowiła emisja tlenku węgla. Związek ten powstaje w trakcie
procesów spalania przy niedoborze tlenu. Naturalnymi źródłami emisji są erupcje
wulkanów i pożary lasów. W ramach działalności człowieka największą emisję
powodują spaliny samochodowe, kotły domowe opalane węglem, spalanie odpadów,
także suchych pozostałości roślinnych oraz przemysł energetyczny, hutniczy
i chemiczny. Wielkość emisji tlenku węgla z komunikacji zależy od typu pojazdu
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i szybkości poruszania się. W kotłach domowych największy wpływ na wielkość
emisji tlenku węgla ma sposób podawania paliwa - w przypadku kotłów zasilanych
automatycznie emisja tlenku węgla jest ponad 5-krotnie mniejsza niż w przypadku
zasilania ręcznego. Wielkość emisji tlenku węgla uzależniona jest również od jakości
spalanego węgla. Tlenek węgla może wywołać ogólne osłabienie, uczucie duszności,
bóle i zawroty głowy, a także zmniejszoną sprawność psychomotoryczną organizmu.
Wysokie stężenia tlenku węgla powodują przyspieszenie akcji serca i oddechu,
zmniejszoną sprawność fizyczną i umysłową organizmu oraz wpływają niekorzystnie
na rozwijający się płód. Związek ten wpływa na podwyższenie temperatury na Ziemi
z uwagi na pochłanianie długich fal promieniowania cieplnego, powodując
wzmocnienie efektu cieplarnianego, który sprzyja występowaniu zjawisk
ekstremalnych takich jak powodzie, susze i huragany.
Jakość powietrza pogarsza również dwutlenek siarki, pochodzenia
naturalnego i antropogenicznego. Na czystość powietrza wpływa negatywnie
dwutlenek azotu, powstający jako produkt uboczny w procesie spalania oraz
w procesach naturalnych, jak wyładowania elektryczne i reakcje fotochemiczne. Jest
on związkiem bardzo reaktywnym i powoduje, w wyniku licznych przemian
chemicznych, powstawanie nadmiaru azotu, przyczyniając się do zmian
w ekosystemach.
Tereny przydrożne narażone są na emisję spalin z tras komunikacyjnych.
Lokalnym źródłem zanieczyszczenia powietrza toksycznymi związkami, np. arsenu,
kadmu, chromu i rtęci, mogą być preparaty ochrony roślin w czasie wykonywania
oprysków na polach.
W rejonie gminy Józefów nie ma stacji pomiarowej stanu powietrza. W 2017 r.
najbliżej zlokalizowaną stacją pomiarową była stacja WIOŚ w Lublinie zlokalizowana
w Zamościu przy ul. Hrubieszowskiej 69A. Ocena jakości powietrza została
wykonana przez WIOŚ w Lublinie w oparciu o kryteria określone w rozporządzeniu
Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych
substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031).
Teren gminy położony jest w obszarze Strefy Lubelskiej.
Tab. 5. Klasyfikacja Strefy Lubelskiej dla poszczególnych zanieczyszczeń , uzyskane
w ocenie rocznej za rok 2017 z uwzględnieniem kryteriów ochrony zdrowia .
Nazwa
strefy

Kod
Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru
strefy całej strefy
SO2 NO2 PM10 Pb C6H6 CO O3 As Cd Ni BaP PM2,5
Strefa
PL
A
A
C
A
A
A
A
A
A
A
C
A
Lubelska 0602

Tab.6 Klasyfikacja Strefy Lubelskiej dla poszczególnych zanieczyszczeń uzyskane w
ocenie rocznej za rok 2017 z uwzględnieniem kryteriów ochrony roślin.
Nazwa strefy

Kod strefy

Strefa
Lubelska

PL 0602

Klasyfikacja strefy dla poszczególnych zanieczyszczeń
SO2
NOx
O3
A
A
A/D2

Jak wynika z oceny jakości powietrza w województwie lubelskim w roku 2017, na
terenie strefy lubelskiej, stwierdzono występowanie w ciągu roku, ponadnormatywnej
ilości przekroczeń dopuszczalnego średnio dobowego stężenia pyłu zawieszonego
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PM10, a także przekroczenie wartości docelowej stężenia średniorocznego
benzo(a)pirenu w pyle PM10 oraz niedotrzymane poziomy dla ozonu w przypadku
celu długoterminowego (2020r.).
Wyniki oceny stężeń zanieczyszczeń w powietrzu występujących w 2017r. na
obszarze strefy lubelskiej, uwzględniające kryterium ochrony roślin, nie wykazały
przekroczeń stanu dopuszczalnego poza niedotrzymaniem poziomu dla ozonu w
przypadku celu długoterminowego(2020r.).
Mapa 5. Obszary przekroczeń BaP i PM10 na terenie powiatu biłgorajskiego w 2016r
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Głównym źródłem emisjisą piece paliwa stałe: węgiel, koks i drewno w których
niejednokrotnie spalane są różne odpady.Przy obecnej infrastrukturze i dostępności
paliw czystość powietrza poprawiać się będzie w miarę modernizacji systemów
grzewczych i zastępowania węgla kamiennego paliwami niskoemisyjnymi. Radykalne
zmniejszenie zanieczyszczeń w powietrzu może nastąpić z chwilą przejścia
większości mieszkańców na gaz ziemny. Zależy to jednak głównie od struktury cen
nośników energii. Istotnym czynnikiem pozwalającym zmniejszyć ilość spalanego
węgla jest termoizolacja budynków.
Pomimo dostępu do gazu powszechnie funkcjonują lokalne kotłownie węglowe oraz
kotłownie indywidualne na paliwa stałe w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i
usługowej. O stopniu wykorzystania gazu ziemnego do ogrzewania decyduje w
znacznym stopniu cena.
Obecnie zwiększa się zainteresowanie niekonwencjonalnymi źródłami energii,
głównie konwektorami słonecznymi.
Na terenie gminy zainstalowano w ramach programu EKO-ENERGIA 2013 r.- 478
kolektorów słonecznych na ciepłą wodę w gospodarstwach domowych oraz 5
instalacji w budynkach użyteczności publicznej. Z Projektu OZE w latach 2018-2019
realizowanych jest 219 instalacji kolektorów słonecznych na ciepłą wodę oraz 50
kotłów c.o. na biomasę.
Ponadto na terenie gminy wykonano farmę fotowoltaiczną o mocy 0,96 MW w
miejscowości Samsonówka (inwestor prywatny) oraz funkcjonuje kilkanaście
instalacji fotowoltaicznych wykonanych w ramach indywidualnych przez
mieszkańców.
Energetyka wiatrowa
Na terenie gminy nie ma instalacji energetyki wiatrowej, w najbliższych latach nie
planuje się budowy farm wiatrowych.
Wojewódzki Program Rozwoju Alternatywnych Źródeł Energii dla Województwa
Lubelskiego (Biuro Planowania Przestrzennego w Lublinie 2006r.)wyklucza
lokalizację zawodowej energetyki wiatrowej w granicach administracyjnych
zabudowy. Możliwe jest jednak lokalizowanie małych obiektów do zasilania
pojedynczych obiektów lub zespołów obiektów małymi elektrowniami świderkowymi
montowanymi około 5 m nad dachem lub na konstrukcji wolnostojącej wysokości
około 25m.
Ograniczenia rozwoju energetyki wiatrowej
Realizacja elektrowni wiatrowych wiąże się z: pogorszeniem walorów
krajobrazowych, wpływem na migrację ptaków wędrownych, występowaniem
uciążliwości dla ludności w postaci hałasu oraz powodowaniem niepokoju
optycznego.
Elektrownie wiatrowe nie wytwarzają dźwięków o dużym natężeniu. Problemem jest
jednak monotonność dźwięku i jego długotrwałe oddziaływanie na psychikę
człowieka. Jak wynika z badań, strefą ochronną powinien być objęty obszar ok. 500
m od masztu elektrowni o mocy do 1,65 MW. Innym czynnikiem oddziaływującym na
psychikę człowieka jest stałe poruszanie się śmigieł, powodujące niepokój optyczny.
W celu przeciwdziałania negatywnemu oddziaływaniu elektrowni wiatrowych na
migrujące ptaki zaleca się wykluczenie ich lokalizacji na szlakach stałych wędrówek.
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Możliwości rozwoju energetyki wiatrowej uwarunkowane są nie tylko
występowaniem odpowiednich warunków terenowych, ale również regulacjami
prawnymi w zakresie ochrony przyrody i ustalonymi przez Samorząd Województwa
Lubelskiego w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa zasadami
gospodarowania przestrzenią. Ograniczenia prawne dotyczą wykluczenia inwestycji z
terenów chronionych lub dostosowania skali realizowanych przedsięwzięć do
uwarunkowań terenowych i środowiskowych. Samorząd Województwa wskazując
obszary potencjalnych lokalizacji inwestycji nawiązuje do przyjętej w Planie
Województwa polityki kształtowania przestrzeni regionu.
Wyłącza się z inwestowania energetyki wiatrowej:
- parki narodowe wraz z projektowanymi ich powiększeniami oraz istniejące i
projektowane rezerwaty przyrody, zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody i rozporządzeniami powołującymi poszczególne formy ochrony
przyrody oraz Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
Lubelskiego;
- strefy „A” ochrony uzdrowiskowej, zgodnie z Ustawą z dnia 28 lipca 2000 r. o
lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz
o gminach uzdrowiskowych
W odniesieniu do obszarów chronionych na podstawie ustawy o ochronie przyrody
wyklucza się lokalizację inwestycji mogących znacząco:
- oddziaływać na środowisko na terenie parków krajobrazowych i obszarów
chronionego krajobrazu, zgodnie rozporządzeniami zatwierdzającymi poszczególne
formy ochrony, z wyjątkiem inwestycji celu publicznego;
- pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków fauny i flory, a także
w znaczący sposób wpłynąć na gatunki, dla których został utworzony obszar Natura
2000 (dotyczy zarówno projektowanych, jak i potencjalnych obszarów).
Ograniczeniu podlega realizacja inwestycji:
- wymagających sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko:
- elektrowni wiatrowych o mocy nie mniejszej niż 100 MW;
- dla których może być wymagane sporządzenie raportu oddziaływania na
środowisko;
- elektrowni wiatrowych o całkowitej wysokości nie mniejszej niż 30 m negatywnie
oddziaływających na środowisko (na podstawie oceny oddziaływania na
środowisko);
- nie wymienionych powyżej, mogących znacząco oddziaływać na obszary sieci
Natura 2000 (dotyczy zarówno projektowanych, jak i potencjalnych obszarów sieci
Natura 2000).
Zgodnie z polityką przestrzenną województwa, określoną w Planie
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego, nie zaleca się
lokalizacji inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko na terenie
projektowanych parków krajobrazowych i projektowanych obszarów chronionego
krajobrazu, w otulinach parków narodowych i krajobrazowych oraz w korytarzach
ekologicznych. Zalecenie to dotyczy elektrowni wiatrowych o mocy nie mniejszej niż
100 MW, a także elektrowni wiatrowych o mocy poniżej 100 MW i o całkowitej
wysokości nie mniejszej niż 30 m, negatywnie oddziałujących na środowisko (na
podstawie oceny oddziaływania na środowisko).
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Ponadto należy unikać lokalizowania wiatraków na przedpolach punktów
widokowych, w osiach widokowych oraz w obrębie wnętrz krajobrazowych o dużych
walorach krajobrazu przyrodniczego lub kulturowego.
Wojewódzki Program Rozwoju Alternatywnych Źródeł Energii dla Województwa
Lubelskiego (Biuro Planowania Przestrzennego w Lublinie 2006r.) wyklucza
lokalizację zawodowej energetyki wiatrowej w granicach administracyjnych
zabudowy. Możliwe jest jednak lokalizowanie małych obiektów do zasilania
pojedynczych obiektów lub zespołów obiektów małymi elektrowniami świderkowymi
montowanymi około 5 m nad dachem lub na konstrukcji wolnostojącej wysokości
około 25 m.
Rozwój energetyki słonecznej
Rejon wschodni Polski należy do drugiego z kolei ( po rejonie północnym) o
najwyższych sumach rocznego promieniowania słonecznego i rocznych zasobach
przekraczających 950 kWh/m2.Na obszarze województwa lubelskiego najlepsze
warunki solarne dla pozyskania energii słonecznej występują we wschodniej
i południowej jego części, Gmina Józefów należy do tego obszaru.
Ograniczenia rozwoju energetyki słonecznej
Możliwości rozwoju energetyki słonecznej uwarunkowane są nie tylko
występowaniem odpowiednich warunków solarnych, ale również regulacjami
prawnymi w zakresie ochrony przyrody. Ograniczenia prawne dotyczą w
szczególności dostosowania skali realizowanych przedsięwzięć do lokalnych
uwarunkowań oraz wykluczenia inwestycji na obszarach o najwyższych rygorach
ochronnych.
Wyłączenia i ograniczenia energetyki słoneczne w odniesieniu do obszarów
chronionych zgodnie z ustawą o ochronie przyrody są analogiczne jak przy
energetyce wiatrowej. Gmina Józefów posiada takie obszary na przeważającym
obszarze.
Zgodnie z Programem rozwoju alternatywnych źródeł energii wobec braku
uzasadnienia ekonomicznego lokalizowania dużych elektrowni słonecznych
(rozbudowanych systemów kolektorów słonecznych usytuowanych samodzielnie w
terenie) i możliwości ich negatywnego oddziaływania na środowisko nie zaleca się
realizacji tego typu przedsięwzięć na terenach o walorach przyrodniczych.
Należy jednak podkreślić, że ustawa Prawo ochrony środowiska nie przewiduje
ograniczania inwestycji związanych z wykorzystaniem energii słonecznej.
Małe instalacje słoneczne, realizowane na potrzeby indywidualnych użytkowników i
lokalizowane na dachach lub w obrębie posesji, nie wpływają w sposób istotny na
środowisko.
Większe typy elektrowni słonecznych natomiast mogą negatywnie oddziaływać na
krajobraz poprzez wywoływanie niepokoju optycznego, co ma szczególne znaczenie
na obszarach ochrony uzdrowiskowej i krajobrazowej. Szczególnie negatywnie mogą
oddziaływać elektrownie nastawione na przemysłowe wykorzystanie energii
słonecznej. Inwestycje takie zajmują duże powierzchnie i znacząco pogarszają
walory krajobrazowe.
Terenu gminy dotyczą ograniczenia dla tych przedsięwzięć ze względu obszary
NATURA 2000 – niemal na terenie całej gminy.
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Mapa.6.Strefy energetyczne wiatrów na terenie Polski.

Zagrożenia w zakresie zanieczyszczenia powietrza.
•
•
•

zwiększanie się liczby emitorów niskich w wyniku rozwoju budownictwa
mieszkaniowego i usługowego,
przestarzałe systemy grzewcze,
niedostateczna termoizolacja znacznej części budynków – zwiększone zużycie
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•
•

opału,
rozwój motoryzacji,
spalanie odpadów w paleniskach domowych i na powierzchni ziemi,

Kierunki działania do roku 2020
1. Ograniczenie niskiej emisji poprzez zastępowanie węgla innymi, bardziej
ekologicznymi nośnikami ciepła, w tym odnawialnych źródeł energii (np. ciepło ziemi,
energia słoneczna, energia wiatrowa, energia biomasy z lokalnych źródeł).
2. Termomodernizacja i termorenowacja budynków użyteczności publicznej i
budynków mieszkalnych.
3. Rozbudowa sieci gazowej.
4. Budowa ścieżek rowerowych
5. Rozbudowa energooszczędnych systemów oświetlenia.
6. Modernizacja/wymiana źródeł energii cieplnej
7. Promocja i wspieranie technologii zwiększających efektywne wykorzystanie energii
i zmniejszających materiałochłonność gospodarki.
8. Rozwój infrastruktury drogowej z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska (
poprawa stanu technicznego dróg, itp.).
9.Działania edukacyjne i kontrolne Urzędu Gminy w kierunku eliminowania spalania
odpadów w paleniskach domowych w oparciu o ustawę o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach oraz Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy .
10.Odtwarzanie zadrzewień przydrożnych oraz tworzenie enklaw zieleni publicznej w
obszarach zabudowanych.
11. Edukacja.

4.2. Hałas
CEL GŁÓWNY
Zmniejszenie zagrożenia mieszkańców województwa ponadnormatywnym
hałasem, zwłaszcza emitowanym przez środki transportu drogowego
Hałas w środowisku oznacza niepożądane lub szkodliwe dźwięki powodowane
przez działalność człowieka na wolnym powietrzu, w tym emitowane przez środki
transportu, ruch drogowy, kolejowy, samolotowy, oraz hałas pochodzący
z działalności przemysłowej i usługowej. Hałas stanowi jedno z istotnych
zanieczyszczeń środowiska, które w związku z ciągłym rozwojem komunikacji,
wzrastającym uprzemysłowieniem i postępującą urbanizacją stale wzrasta. Hałas
jako zanieczyszczenie środowiska podlega unormowaniom. Dopuszczalne poziomy
hałasu są regulowane rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007
r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz.
112).
W latach 2012-2016 w województwie lubelskim prowadzono pomiary
długookresowe hałasu drogowego, jednak na terenie powiatu biłgorajskiego takich
pomiarów nie prowadzono ( WIOŚ Lublin). W roku 2016 zarządzający drogami
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prowadzili badania krótkookresowe dla dróg publicznych. Wyniki tych pomiarów
Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad Oddział w Lublinie oraz zarząd Dróg
Wojewódzkich w Lublinie przekazały do WIOŚ w Lublinie. Na terenie powiatu
biłgorajskiego zlokalizowane były trzy punkty pomiarowe:

Na terenie gminy zagrożenie emisją hałasu z działalności przemysłowej jest
stosunkowo niewielkie. W okresie letnim następuje nieznaczny wzrost emisji
związany z pracami polowymi.
Kierunki działań do roku 2026
1. Realizacja inwestycji zmniejszających narażenie na hałas komunikacyjny
(modernizacja szlaków komunikacyjnych).
2. Dalsze ograniczanie emisji hałasu pochodzącego z sektora gospodarczego, m.in.
poprzez kontrole przestrzegania dopuszczalnej emisji hałasu, wprowadzanie
urządzeń ograniczających emisję hałasu).
3. Przestrzeganie wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w odniesieniu do nowo
zagospodarowywanych terenów: stosowanie w planowaniu przestrzennym zasady
strefowania.
4. Wyznaczanie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego terenów
wymagających ochrony przed hałasem oraz stref „cichych”,
5. Modernizacja dróg publicznych oraz ulic ruchu wolnego,
4.3. Promieniowanie elektromagnetyczne
Cel długookresowy do roku 2026.
Stała kontrola źródeł pól elektromagnetycznych- monitoring.
Przez teren gminy przebiegają linie wysokiego napięcia 110 kV. Sieć zasilają
stacje GPZ 110/15KV, a źródłem zasilania w energię odbiorców są stacje 15/0,4 kV.
Na terenie gminy znajdują się cztery maszty telefonii komórkowej w m. Szopowe,
Majdan oraz Józefów (2).
Urządzenia stosowane w energetyce oraz w nowoczesnych systemach
telekomunikacyjnych, tj. przewody linii elektromagnetycznych lub anteny nadawcze
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stacji bazowych wytwarzają i wypromieniowują energię elektromagnetyczną. Energia
ta, mimo braku możliwości jonizacji cząsteczek może wywołać w organizmach
żywych, w tym u ludzi efekty biologiczne. Wysokie częstotliwości i natężenia mogą
powodować powstawanie tzw. Efektu termicznego, który objawia się podwyższeniem
ciepłoty tkanek, a następnie zaburzeniem reakcji biochemicznych w komórkach.
Opisany wpływ na organizmy żywe może wystąpić jedynie w przypadku
kilkunastokrotnego
przekroczenia
wartości
dopuszczalnych
poziomów
promieniowania niejonizującego i długotrwałej ekspozycji na promieniowanie. Przy
długotrwałym oddziaływaniu pól elektromagnetycznych o zbyt dużych poziomach
mogą wystąpić również inne zakłócenia w funkcjonowaniu organizmu /układu
nerwowego, układu krążenia, zmniejszenie odporności organizmu/.
Oddziaływanie pól elektromagnetycznych może negatywnie wpływać na życie
człowieka. Istnieje ryzyko wystąpienia m.in. zaburzenia funkcji ośrodkowego układu
nerwowego, układu rozrodczego, hormonalnego i krwionośnego oraz narządów
słuchu i wzroku. Pola elektromagnetyczne mogą mieć również niekorzystny wpływ na
środowisko przyrodnicze: u roślin – powoduje opóźnienie wzrostu i zmiany w
budowie zewnętrznej, u zwierząt – zaburzenia neurologiczne, zakłócenia wzrostu,
żywotności i płodności.
Natężenie promieniowania elektromagnetycznego na poziome uznawanym za
stanowiący zagrożenie pod względem biologicznym może występować w
bezpośrednim otoczeniu wszelkiego rodzaju stacji nadawczych, w odległościach
zależnych od mocy, częstotliwości i konstrukcji stacji. Ponadto może to mieć miejsce
także podczas zjawiska nakładania się pól z kilku źródeł.
W celu uniknięcia ewentualnych negatywnych skutków ubocznych konieczna jest
ochrona człowieka przed polami elektromagnetycznymi poprzez wyeliminowanie
możliwości
występowania
obszarów,
na
których
promieniowane
pola
elektromagnetycznych mają wartości wyższe od dopuszczalnych. Ochrona taka jest
możliwa w drodze separacji przestrzennej urządzeń emitujących promieniowanie o
wartościach pól elektromagnetycznych wyższych od dopuszczalnych, określonych w
stosownych przepisach. Anteny powinny być instalowane w przestrzeni niedostępnej
dla ludzi – na wysokości około 30-40m. Promieniowanie ponadnormatywne
występuje na wysokości montażu anten w promieniu kilkudziesięciu metrów od
masztu.
Ocenę oddziaływania pól elektromagnetycznych na środowisko przeprowadza
się w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska na podstawie badań
monitoringowych oraz informacji o źródłach emitujących pola. WIOŚ w Lublinie w
2016 r. prowadził pomiary monitoringowe pól elektromagnetycznych w oparciu o
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zakresu i
sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w
środowisku (Dz. U. z 2007 r., Nr 221, poz. 1645).
Na terenie powiatu biłgorajskiego pomiary przeprowadzono w 3 punktach, w tym w
m. Józefów, których wartości przedstawia poniższa tabela.
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Tab.9.Wartości zmierzonych natężeń pól promieniowania elektromagnetycznego w
obszarze anten telefonii komórkowej.

Zgodnie z danymi WIOŚ Lublin wyniki pomiarów badań promieniowania
elektromagnetycznego wykonane w 2016 r. na terenie województwa lubelskiego
wykazały wartości promieniowania znacznie niższe od dopuszczalnego
wynoszącego7 V/m określonego w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30
października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych
w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z
2003 r. poz. 1883).
W ramach badań prowadzono badania w obszarze Gminy Józefów.
Prowadzone badania obejmowały pomiary natężenia składowej elektrycznej pola
elektromagnetycznego w przedziale częstotliwości co najmniej od 3 MHz do 3 000
MHz.
W przypadku stacji radiowo – nadawczych, w tym stacji bazowych telefonii
komórkowej, separacja sprowadza się głównie do takiego usytuowania anten
nadawczych, aby pola ewentualnie docierające do miejsc przebywania ludzi, były
całkowicie bezpieczne dla ich zdrowia.
Ograniczenia lub sposoby korzystania z obszarów położonych bezpośrednio
pod liniami elektromagnetycznymi oraz w ich sąsiedztwie powinny być zapisane w
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Ochrona przed polami
elektromagnetycznymi polega na utrzymaniu poziomów pól elektromagnetycznych
poniżej poziomów dopuszczalnych lub na tych poziomach oraz poprzez zmniejszenie
poziomów tych pól do wartości dopuszczalnych, jeśli zostały przekroczone. Metodą
ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym niejonizującym w przypadku
stacji nadawczych, polegają na separacji przestrzennej miejsc przebywania
człowieka i obszarów o zbyt intensywnym poziomie wypromieniowanych pól.
W przypadku linii energetycznych w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego wyznacza się strefy bezpieczeństwa z zakazem lokalizacji obiektów
budowlanych przeznaczonych na stały pobyt ludzi:
• od linii o napięciu 400 kV-40 m od osi /pas 80,0m/,
• od linii o napięciu 220kV –36,5m od osi / pas 73m/,
• od linii o napięciu 110 kV-18 m od osi / pas 36,0m/,
• od linii o napięciu 15kV – 7,5 m od osi /pas 15,0m/.
Kierunki działań do roku 2026
1.Poszerzenie wiedzy na temat stopnia ich oddziaływania pól elektromagnetycznych,
edukacja na temat zagrożenia.
2. Wprowadzenie do planów zagospodarowania przestrzennego zapisów
poświęconych ochronie przed polami elektromagnetycznymi.
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3. Preferowanie niskokonfliktowych lokalizacji źródeł pól elektromagnetycznych.
4.4. Gospodarowanie wodami
CELE STRATEGICZNE
1. Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód powierzchniowych i
podziemnych na obszarze gminy.
2. Zapewnienie skutecznej ochrony przed powodzią i suszą.
Cel ten jest zgodny z zapisami ustawy Prawa wodne, Polityką ekologiczną Państwa
oraz„: Programem ochrony środowiska województwa lubelskiego na lata 2012-2015 z
perspektywa do roku 2019”, Programem, ochrony środowiska dla powiatu
biłgorajskiego- 2018-2021 oraz Planem gospodarowania wodami dorzecza Wisły
2011.
Jedną z podstawowych zasad w gospodarce wodnej jest niedopuszczenie do
wystąpienia możliwego do uniknięcia pogorszenia ekologicznego funkcji wód oraz
pogorszenia stanu ekosystemów lądowych i terenów podmokłych.
Ogólne zasady gospodarowania przestrzennego w odniesieniu do jakości wód
powinny zmierzać do uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, eliminacji ognisk
zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych, racjonalnego stosowania
nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin, gospodarowanie
zgodnie z Kodeksem dobrej praktyki rolniczej.
4.4.1. Wody podziemne
Gmina leży w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych -GZWP nr 406.
Główny zbiornik wód podziemnych nr 406 znajduje się w zachodniej części
województwa lubelskiego. Jego granice stanowią: od zachodu rzeka Wisła, od
wschodu i północy rzeka Wieprz, od południa linia miasta Biłgoraj- Janów LubelskiZaklików - Szczecyn. Zbiornik ma charakter porowo-szczelinowy i zajmuje
powierzchnię 7476,66 km2.
Obszar jest związany z występowaniem poziomu wodonośnego w węglanowych
utworach kredy górnej wykształconych w postaci margli , opok, gez, kredy piszącej.
Występowanie wód podziemnych przestrzennie jest zróżnicowane. Głębokość do
zwierciadła wody jest zróżnicowana i zawiera się ona w przedziale 15-50 m.
Najpłycej do wody jest w dolinach rzecznych (ok.2m), a najgłębiej w strefach
wododziałowych.
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Lokalizacja GZWP 406.
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Tab.10. Charakterystyka Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 406.

Źródło: Informator psh 2017

Zgodnie z podziałem na jednolite części wód podziemnych Gmina Józefów położona
jest obszarze dorzecza Wisły w Regionie Wodnym Górnej Wisły na terenie
Jednolitych części wód podziemnych JCzWPd120.
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Mapa.7. Granice obszaru dorzecza Wisły
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Mapa 8. Podział Polski na Jednolite Części Wód (wg podziału na 172 części)

Tab. 11. Charakterystyka jednolitych części wód podziemnych PLGW 2000120
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Ustalenia wynikające z planu gospodarowania wodami w obszarze dorzecza.
Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły opublikowano w Rozporządzeniu
Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisły ( Dz.U. 2016, poz.1911).
Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, jako podstawowy dokument
planistyczny według Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW), opracowywany jest przez Prezesa
Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Tworzony jest dla potrzeb osiągnięcia dobrego
stanu wód i jest podsumowaniem każdego z 6 letnich cyklów planistycznych wymaganych w
RDW (2003-2009; 2009-2015; 2015-2021; 2021-2027). PGW powinien stanowić podstawę
podejmowania wszelkich decyzji mających wpływ na stan zasobów wodnych oraz zasady
gospodarowania nimi w przyszłości.

Zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną (art. 4) głównymi celami środowiskowymi dla
wód podziemnych na obszarze dorzecza Wisły jest:
- 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 zasileniem i poborem wód podziemnych;
- wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się
rosnącego trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego w skutek
działalności człowieka.
Zawarte w Programie działania są spójne z celami środowiskowymi dla wód
podziemnych.
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Ogniska zanieczyszczeń wód podziemnych występują w różnorakiej formie.
Rozróżnia się ich charakter:
- punktowy (studnie chłonne),
- liniowy lub pasmowy (kanały),
- małopowierzchniowy (małe składowiska odpadów),
- wielkopowierzchniowy (opady gazów i pyłów, chemizacja dużych
obszarów rolnych i leśnych).
Ochronę jakości realizuje się przez eliminowanie zanieczyszczeń, ale również
często przez ochronę ilości, bowiem przy ograniczeniu poboru wody do ściśle
określonych wielkości zanieczyszczenie nie zagraża, bądź jest minimalne, a po ich
przekroczeniu jakość wody ulega pogorszeniu.
Dzieje się to dlatego, że przy nadmiernej eksploatacji ujęcia wody wytwarzający się
duży i stały lej depresyjny jak gdyby zasysa zanieczyszczenia znajdujące się w
strefie oddziaływania leja.
W celu zapewnienia warunków dla zachowania przez ujmowaną wodę pożądanego
poziomu czystości ustanawia się dla danych zasobów maksymalne ilości
wydobywanej wody w jednostce czasu oraz strefy ochrony sanitarnej
eksploatowanych ujęć.
Mimo stworzenia prawnych podstaw ochrony ujęć odnotowuje się liczne wypadki
występowania zanieczyszczeń typu antropogennego w studniach zaopatrujących
ludność w wodę. Dotyczy to – choć rzadziej – studni ujmujących wody z głębszych
horyzontów wodonośnych, ale na szeroką skalę ma miejsce w studniach
indywidualnych.
Brak świadomości ekologicznej, a w większym stopniu brak dyscypliny sanitarnej
przejawia się na terenach wiejskich postępującym zanieczyszczeniem gleby i wód.
Bezpośrednim zagrożeniem dla zdrowia ludności stanowią przede wszystkim studnie
przydomowe.
Stwierdza się bardzo liczne przypadki sytuowania w pobliżu studni groźnych źródeł
zanieczyszczenia (gnojowniki, kiszonki paszowe, szamba bez uszczelnionego dna),
a także wprowadzanie do gruntu w obrębie depresji zwierciadła wody gruntowej
ścieków.
Ten stan rzeczy zmienić można jedynie poprzez:
- świadomość ekologiczną,
- konsekwencję organów gminy w egzekwowaniu przepisów,
- zaopatrzenie wszystkich mieszkańców w wodę o właściwych parametrach
jakościowych.
4.4.2. Wody powierzchniowe
Obszar gminy Józefów leży w obrębie zlewni 4 rzek: Szumu, Sopotu (dopływy
Tanwi), Nepryszki (dopływ Szumu) oraz bezimiennego cieku (dopływ Wieprza).
Granice między zlewniami rzek są bardzo słabo zaznaczone.
Wody powierzchniowe odznaczają się niską zasobnością a ich podstawowa funkcja to
funkcja ekologiczna – doliny rzek są ciągami łącznikowymi między obszarami węzłowymi
w systemie przyrodniczym regionalnym i lokalnym. Ze względu na rolniczy charakter
gminy nie występują poważniejsze źródła zanieczyszczeń.
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Źródłem zanieczyszczeń są przede wszystkim zanieczyszczenia bytowo – rolnicze, które
tworzą wypływy z gnojowników gospodarstw indywidualnych oraz z pól nawożonych
i chronionych środkami ochrony roślin.
System rzeczny gminy Józefów obejmuje:
• rzekę Szum ze zbiornikiem i małą elektrownią w Górecku Kościelnym,
lewostronny dopływ Tanwi, obejmujący ok. 30 % powierzchni gminy; zlewnia
rzeki obejmuje tereny Górecka Starego, Górecka Kościelnego, Brzezin,
Tarnowoli, Majdanu Kasztelańskiego i częściowo Szopowego. Do zlewni
Szumu wpada strumień Krupiec, do którego wpływa prawostronny dopływ
Świerz.
• rzekę Nepryszkę z dwoma zalewami w Józefowie o łącznej powierzchni 5 ha,
najdłuższy dopływ rzeki Szum, którego źródła biorą swój początek w
Józefowie-Morgach. Zlewnia rzeki obejmuje tereny miasta Józefowa,
Borowiny, Majdanu Nepryskiego i zachodnią część Długiego Kątu.
• rzekę Sopot - lewostronny dopływ Tanwi; zlewnia Sopotu obejmuje część
Hamerni, Czarnego Lasu i wschodnią część Długiego Kątu.
W części gminy znajdującej się w mezoregionie Równiny Biłgorajskiej rzeki
płyną w rozległych i szerokich obniżeniach terenowych, bez wyraźnie wykształconych
form dolinnych. Tereny gminy znajdujące się w obrębie Roztocza Środkowego
charakteryzują się występowaniem wyraźnie wykształconych i dość głęboko wciętych
form dolinnych urozmaiconych progami skalnymi tworzącymi małe wodospady. Na
terenie gminy Józefów występują liczne (17) źródła szczelinowe, które znajdują się
w strefie krawędziowej Roztocza i występują głównie w okolicach Józefowa.
W Górecku Kościelnym na rzece Szum i w Józefowie na rzece Nepryszka znajdują
się sztuczne zbiorniki wodne o łącznej powierzchni około 6 ha. Natomiast
w miejscowości Majdan Kasztelański są 2 prywatne stawy rybne o łącznej
powierzchni 1 ha. Ponadto w miejscowości Długi Kąt istnieje oczko wodne po byłej
kopalni piasku. Zbiorniki te pełnią funkcję retencyjno – rekreacyjną a w Górecku
Kościelnym dodatkowo funkcję małej elektrowni wodnej.
Ochrona wód powierzchniowych
Ochrona wód powierzchniowych stanowi istotny element programu ochrony
środowiska i ściśle związany jest i uzależniony od innych elementów ochrony
środowiska.
Ponieważ na terenie gminy Józefów nie ma zakładów produkcyjnych
odprowadzających ścieki przemysłowe do wód powierzchniowych pozostaje zatem
ochrona wynikająca z gospodarki komunalnej oraz działalności rolniczej.
Zagrożenia dla wód powierzchniowych wynikające z gospodarki komunalnej oraz
działalności rolniczej to głównie:
-

nie oczyszczone ścieki sanitarne odprowadzane „na dziko” przez mieszkańców
bezpośrednio do wód powierzchniowych,
wylewanie ścieków i gnojowicy do gruntu w pobliżu wód powierzchniowych,
odprowadzanie ścieków nie właściwie oczyszczonych z oczyszczalni ścieków,
stosowanie nawozów sztucznych w nie odpowiednich dawkach,
stosowanie oprysków,
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- gromadzenie odpadów w pobliżu wód powierzchniowych.
Lokalizacja zabudowy mieszkalnej w pobliżu rzek: oraz jej dopływów sprzyja
„dzikiemu” odprowadzaniu ścieków z urządzeń kanalizacyjnych bezpośrednio do
rzeki. Wpływa to bardzo niekorzystnie na stan fizyko-chemiczny i bakteriologiczny
rzeki.
Aby to wyeliminować i zapobiec tym przypadkom należy przeprowadzić spotkania
z mieszkańcami w celu ich uświadomienia oraz zapoznania z przepisami prawnymi
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku określającej obowiązki właścicieli posesji
w zakresie właściwego unieszkodliwiania nieczystości płynnych jak również
posiadania dokumentów potwierdzających wywóz nieczystości przez jednostki
prowadzące działalność w tym zakresie lub dokumentu wywozu we własnym
zakresie do miejsca unieszkodliwiania (oczyszczalnia ścieków).
Zanieczyszczenie wód powierzchniowych może być spowodowane również
poprzez stosowanie gnojowicy i ścieków do użyźniania gruntów w pobliżu cieków
wodnych lub zbiorników wód.
Należy podkreślić, że wywóz ścieków surowych na grunty jest zabronione,
a gnojowica powinna być stosowana w dawkach ściśle określonych oraz na gruntach
nie leżących w strefie spływów wód powierzchniowych do cieków lub zbiorników
wodnych.
Czynnikiem powodującym zanieczyszczenie wód powierzchniowych może być
również odprowadzanie nieodpowiednio oczyszczonych ścieków z oczyszczalni.( np.
w wyniku stanów awaryjnych).
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Tab. 12. Wyniki klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego, stanu chemicznego i
stanu wód w jednolitych częściach wód powierzchniowych, objętych monitoringiem
na terenie powiatu biłgorajskiego w 2016 roku.
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Zgodnie z podziałem dokonanym w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Wisły gmina położona jest w obszarze jednolitych części wód powierzchniowych:

Jednolite Części Wód Powierzchniowych Rzecznych
Nazwa jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych:Szum
Dorzecze: obszar dorzecza Wisły
Region wodny:region wodny Górnej Wisły
ZlewniaSan z Wisłokiem
S. P. EKO.UMIARKOWANY
DETER. S. P.Fitobentos
STAN CHEM.DOBRY
DETER. SCH Akt. Stan ZŁY
CEL ST. EKO.dobry stan ekologiczny
CEL CHEM.dobry stan chemiczny
Użytkowanaleśna
Ryzyko zagrożona
Krajowy kod Jednolitej części wód powierzchniowych rzecznychRW20001722849
Długość jednolitej części wód [km]43.50
Powierzchnia [km2]137.47
RZGWKR

Jednolite Części Wód Powierzchniowych Rzecznych
Nazwa jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych:Sopot
Dorzecze:obszar dorzecza Wisły
Region wodny :region wodny Górnej Wisły
ZlewniaSan z Wisłokiem
S. P. EKO.SŁABY
DETER. S. P.Fitobentos, Ichtiofauna
STAN CHEM.DOBRY
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DETER. SCH Akt. Stan ZŁY
CEL ST. EKO.dobry stan ekologiczny
CEL CHEM.dobry stan chemiczny
Użytkowanarolno-leśna
Ryzykozagrożona
Krajowy kod Jednolitej części wód powierzchniowych rzecznychRW200017228389
Długość jednolitej części wód [km]29.18
Powierzchnia [km2]135.45
RZGWKR

Ustalenia wynikające z warunków korzystania z wód regionu wodnego.
Warunki korzystania z wód na obszarze, na którym zlokalizowana jest gmina
określono w Rozporządzeniu nr 4/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Krakowie z dnia 16 stycznia 2014r w sprawie ustalenia warunków
korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły
Warunki korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły określają:
1) szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód, wynikające z ustalonych celów
środowiskowych;
2) priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych;
3) ograniczenia w korzystaniu z wód.
Celem wprowadzenia rozporządzenia jest osiągnięcie dobrego stanu lub
potencjału wód. Zawiera ono wymagania w zakresie jakości wód powierzchniowych,
ciągłości morfologicznej cieków, wymagania odnośnie do poborów wód podziemnych
oraz zachowania przepływu nienaruszalnego.
Rozporządzenie ustala priorytet poboru wody z przeznaczeniem do spożycia
przez ludzi przy uwzględnieniu potrzeb wodnych ekosystemów wodnych i od wód
zależnych;
Zawarte w Programie działania uwzględniają realizację celów środowiskowych.
4.4.3. Zagrożenie powodzią
Ustalenia wynikające z planu zarządzania ryzykiem powodziowym
Celem planów zarządzania ryzykiem powodziowym jest ograniczenie
potencjalnych negatywnych skutków powodzi dla życia i zdrowia ludzi, środowiska,
dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej, poprzez realizację
wybranych działań służących minimalizacji zidentyfikowanych zagrożeń.
W Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie
przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły (Dz.
U. 2016 poz. 1841) określono m.in. wstępną ocenę ryzyka powodziowego
z wyznaczeniem obszarów ze znaczącym ryzykiem powodziowym (ONNP)
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i zidentyfikowano znaczące powodzie historyczne, tj. powodzie, które wystąpiły
w przeszłości i miały znaczące negatywne skutki dla zdrowia ludzkiego, środowiska,
dziedzictwa kulturowego i działalności gospodarczej oraz powodzie, do których
doszło w przeszłości, jeżeli można przewidzieć, że podobne zjawiska w przyszłości
będą miały znaczące negatywne skutki.
Gmina Józefów znajduje się w obszarze Regionu Górnej Wisły, w którym
zidentyfikowano wyłącznie powodzie rzeczne związane z topnieniem śniegu
(wezbrania roztopowe, często podpiętrzane zatorami lodowymi). Topnieniu pokrywy
śnieżnej często towarzyszą opady deszczu, co powoduje zwiększenie wysokości
wezbrania. Wielkość i przebieg tego typu powodzi zależy od ilości wody
zgromadzonej w pokrywie śnieżnej, intensywności procesu topnienia (temperatura
powietrza) i stopnia przemarznięcia gruntu.
- udział w łącznej długości rzek, odcinków rzek i fragmentów wybrzeża
odpowiadających ONNP dla obszaru dorzecza Wisły [%]: 42,3.
Cele oraz kierunki działań na obszarach oddziaływania rzek określone w Planie
zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły
Na obszarach oddziaływania rzek, proponuje się w pierwszej kolejności wykonanie
działań o nadanym wysokim priorytecie, realizujących następujące cele szczegółowe:
1.Utrzymanie oraz zwiększenie istniejącej zdolności retencyjnej zlewni w regionie
wodnym.
2.Wyeliminowanie lub unikanie wzrostu zagospodarowania na obszarach
szczególnego zagrożenia powodzią.
3.Unikanie wzrostu oraz określenie warunków zagospodarowania na obszarach
o niskim (Q0,2%) prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi.
3.1. Ograniczanie istniejącego zagrożenia powodziowego.
3.2. Ograniczenie wrażliwości obiektów i społeczności na zagrożenie powodziowe.
4. Doskonalenie prognozowania i ostrzegania o zagrożeniach meteorologicznych
i hydrologicznych.
4.1. Doskonalenie skuteczności reagowania ludzi, firm i instytucji publicznych na
powódź.
5. Wdrożenie i doskonalenie skuteczności analiz popowodziowych.
6. Budowa instrumentów prawnych i finansowych zniechęcających lub skłaniających
do określonych zachowań zwiększających bezpieczeństwo powodziowe.
7. Budowa programów edukacyjnych poprawiających świadomość i wiedzę na temat
źródeł zagrożenia powodziowego i ryzyka powodziowego.
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Mapy 9. Mapy obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi dla
województwa lubelskiego według opracowania PGW Wody Polskie.
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4.4.4. Zagrożenie suszą
Ochrona przed suszą jest zadaniem organów administracji rządowej
i samorządowej. Głównymi dokumentami planistycznymi w zakresie zarządzania
ryzykiem suszy są:
• Plany przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych,
• Plany przeciwdziałania skutkom suszy w dorzeczach.
W Projekcie Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Wisły
w regionie wodnym Środkowej Wisły większość obszarów (42,5%) zaklasyfikowano
jako zagrożone wystąpieniem suszy w stopniu znacznym, jednak niewiele mniej
stanowią obszary, gdzie zidentyfikowany poziom zagrożenia suszą jest wysoki.
Takich obszarów na terenie regionu wodnego Górnej Wisły jest 38,7%. Obszary
bardzo zagrożone występowaniem suszy stanowią jedynie 5,7% całej powierzchni
regionu wodnego. Zlokalizowane są one głównie w jego zachodniej i centralnej
części. Dla 12,1% obszaru stopień zagrożenia wystąpieniem suszy określono jako
umiarkowany. Występują one głównie w południowej i wschodniej części regionu
wodnego Środkowej Wisły.
Gmina Józefów leży w obszarze narażonym na dwa typy suszy, tj. suszę
atmosferyczną i suszę hydrologiczną. Do czynników wpływających na występowanie
suszy atmosferycznej zaliczyć można brak/niewielką ilość odpadów, wysoką
temperaturę, dużą prędkość wiatru, wysokie usłonecznienie, niską wilgotność
powietrza. Susza hydrologiczna jest w zasadzie następstwem suszy atmosferycznej
i objawić się może zmniejszeniem przepływu wody w rzekach.
Obszarem w dużym stopniu narażonym na konsekwencje występowanie
zjawiska suszy jest gospodarka komunalna, w tym sektor zaopatrzenia w wodę do
celów komunalnych czy gospodarka ściekowa. Negatywne skutki może mieć przede
wszystkim wystąpienie suszy hydrologicznej i hydrogeologicznej. W zakresie
zaopatrzenia w wodę do picia oraz na inne cele bytowe konsekwencje będą tym
bardziej dotkliwe, im dłuższy i głębszy deficyt wody panuje na danym terenie.

4.5. Gospodarka wodno-ściekowa
W gminie Józefów są 2 systemy zaopatrzenia w wodę: dominujący grupowy i
uzupełniający lokalny. Funkcjonuje tu 8 wodociągów grupowych, zasilanych z ujęć
gminnych (w Józefowie, Brzezinach, Górecku Starym, Górnikach, Hamerni, Majdanie
Nepryskim, Stanisławowie i Szopowem).
System sieci wodociągowej obejmuje wszystkie miejscowości gminy. Łączna długość
sieci wodociągowej rozdzielczej w gminie Józefów wynosi 66,1 km, długość
przyłączy: 50,7 km, ilość przyłączy: 1856 sztuk, liczba korzystających z wody 6514
osób, zużycie wody na jednego mieszkańca ogółem 21,5 m3,, zużycie w
gospodarstwach domowych 23,6 m3/osobę. Stacje uzdatniania wody zlokalizowane
są w miejscowościach: Hamernia, Górniki Nowe i Brzeziny.
Łączna długość sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Józefów wynosi 25,9 km, ilość
przyłączy wynosi 684. Z kanalizacji sanitarnej korzysta obecnie 2048 mieszkańców
gminy, korzystających z kanalizacji 33,2%. W gminie Józefów funkcjonują dwie
oczyszczalnia ścieków: oczyszczalnia typu BIOBLOK zlokalizowana w miejscowości
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Siedliska o łącznej przepustowości 200 m3/dobę. Do oczyszczalni odprowadzane są
ścieki z zakładów PREFABET, osiedla Długi Kąt, Samsonówka, SP Majdan Nepryski,
oraz dowożone z istniejących zbiorników bezodpływowych oraz w Józefowie
oczyszczalnia ścieków typu "BIOPAK" o wydajności 420 m3/dobę (po dokonanej
rozbudowie).
W Gminie realizowany jest projekt "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Józefów
i Borowina
oraz
modernizacja
oczyszczalni
ścieków
w Józefowie"
współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 finansowanego w ramach programu
RPLU.06.04.00-06-0078/15-00 Oś priorytetowa 6 Ochrona środowiska i efektywne
wykorzystanie zasobów. Działanie 6.4.
Projekt w zakresie modernizacji Oczyszczalni Ścieków w Józefowie obejmował
budowę m.in. nowych większych zbiorników (reaktorów), budowę przepompowni
głównej, budynku technologicznego i wiaty, oraz budowę zbiornika ścieków
dowożonych, dostawę urządzenia wysokociśnieniowego typu WUKO, a także
utworzenie i wdrożenie Elektronicznego Biura Obsługi Klienta. Całkowity koszt
modernizacji oczyszczalni ścieków to4 735 500,00 zł.
W ramach inwestycji została również wykonana kanalizacja sanitarna w Józefowie
przy ul. Armii Krajowej, części ul. Kościuszki, ul. Usługowej, ul. Przemysłowej, części
ul. Leśnej, części ul. Batalionów Chłopskich, ul. 29 Marca oraz w miejscowości
Borowina wraz z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej. Koszt budowy kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Borowina i Józefów to
2 089 037,10 zł –
Ścieki monitorowane są pod względem ilościowym i jakościowym zgodnie z
obowiązującymi przepisami (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia z dnia 18
listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu
ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla
środowiska wodnego).
Na terenie gminy jak i innych terenach kraju występują zagrożenia jakościowe i
ilościowe wód podziemnych, zarówno czwartorzędowych jak i kredowych.
Zagrożenia jakościowe wiążą się z takimi brakami infrastruktury technicznej jak:
- przypadki nieszczelności zbiorników ściekowych na terenach gdzie brak zbiorowych
systemów odprowadzania ścieków,
- niewłaściwe rolnicze wykorzystanie ścieków, w szczególności gnojowicy /na
stromych stokach, w dolinach rzek, w obszarze wychodni wodonośca, na glebę bez
pokrywy roślinnej/,
- pryzmowanie obornika i kiszonek na nieuszczelnionym podłożu,
- spływ ścieków nieoczyszczonych zawierających ropopochodne i metale ciężkie /z
dróg do rowów przydrożnych i infiltracja w głąb lub odprowadzenie do rowów
melioracyjnych,
- infiltracja w głąb i spływ do wód powierzchniowych soli używanej przez zarządy
dróg do zwalczania zimowej śliskości jezdni,
- niewłaściwe stosowanie nawozów i środków chemicznej ochrony roślin.
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Kierunki działań do roku 2020.
•budowa systemów zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków ,
•budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach, gdzie uwarunkowania
techniczne lub ekonomiczne wskazują na nieefektywność rozwiązań w zakresie
zbiorowego odprowadzania ścieków,
• modernizacja systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę i likwidacja strat wody
nasieciach wodociągowych,
• likwidacja nieużywanych studni,
• zapewnienie szczelności szamb – przeglądy i modernizacja szamb lub likwidacja
w przypadku podłączenia do kanalizacji,
• wykluczenie pryzmowania kiszonek bezpośrednio na powierzchni ziemi,
• budowa płyt obornikowych i zbiorników na gnojowicę w gospodarstwach
prowadzących bez-ściółkową hodowlę zwierząt,
• wykluczenie składowania soli, nawozów i innych środków chemicznych
bezpośrednio na powierzchni ziemi,
4.7. Gleby
Cel do roku 2026.
Ochrona i racjonalne wykorzystanie gleb, ograniczenie negatywnego
oddziaływania procesów gospodarczych na środowisko glebowe oraz
rekultywacja terenów zdegradowanych. Optymalizacja wykorzystania kopalin.
Podstawowym zadaniem w zakresie ochrony gleb będą działania prewencyjne
(gospodarka rolna przeciwdziałająca erozji gleb, rozwój rolnictwa ekologicznego,
racjonalne stosowanie nawozów i środków ochrony roślin, planowanie przestrzenne
uwzględniające ochronę gleb).
Stan wyjściowy.
Powierzchnia ziemi jest w różnym stopniu przekształcana przez czynniki
antropogeniczne i naturalne. Do czynników naturalnych należą głównie: erozja
wodna i wietrzna powierzchni ziemi, zalewanie gruntów. Do czynników
antropogenicznych należą zanieczyszczenia: komunalne, przemysłowe, rolnicze,
komunikacyjne, urbanizacja terenu, pozyskiwanie kopalin. Zanieczyszczenie gleb jest
potencjalnym zagrożeniem zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych.
Gleba obok wody i powietrza stanowi jeden z podstawowych komponentów
środowiska i ma bezpośredni wpływ na utrzymywanie się procesów odnowy życia.
Kontrola środowiska glebowego jest konieczna ze względu na kumulowanie
się w nim składników pochodzących z gospodarczej działalności człowieka.
Użytkowanie gruntów
Gmina ma charakter rolniczy. Powierzchnia użytków rolnych w gminie wynosi 4797
ha, co stanowi 38,4 % ogólnej powierzchni gminy. Liczba gospodarstw w gminie
ogółem wynosi 1250. Przeważają gospodarstwa o powierzchni do 5 ha, niewielki
procent stanowią gospodarstwa powyżej 15 ha. Działalność rolnicza jest
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podstawowym źródłem utrzymania dla większości mieszkańców gminy. Rozwój
produkcji rolniczej na terenie gminy ograniczają słabe klasy gleb. W produkcji
roślinnej dominuje uprawa zbóż, ziemniaków, tytoniu.
Gleby dobre zajmują w gminie 51,1 % powierzchni gruntów ornych, w tym klasa III
stanowi 4,3 % areału gruntów ornych, klasa IV – 46 %. Znaczny odsetek gruntów
stanowią słabe V i VI klasy niekorzystne i mało korzystne dla gminy. Najlepsze gleby
występują na gruntach miejscowości Majdan Nepryski i Stanisławów, najsłabsze w
miejscowościach: Tarnowola, Brzeziny, Szopowe.
Gmina posiada niezbyt korzystne warunki do produkcji rolnej – teren jest dość
trudny do uprawy ze względu na urozmaiconą rzeźbę. Gleby, które występują na
terenie gminy Józefów są glebami słabymi. Głównie są to gleby kompleksu żytnio
buraczanego. Przydatność rolnicza gleb wynosi 41,4 punktu w skali 30-90. W gminie
brak zupełnie gleb klas I-IIIa. Dominują grunty w klasie IIIb do IVb. Najwięcej gleb
gminy należy do klasy VI. Są to gleby bardzo słabe, które kwalifikują się pod
zalesianie. Lasy zajmują znaczną część obszaru gminy i stanowią 56 % jej
powierzchni.
Głównym źródłem zanieczyszczenia gleb na terenie gminy jest chemizacja
rolnictwa i zanieczyszczenia komunikacyjne. Skażenia gleby wskutek chemizacji
rolnictwa nie stanowią obecnie zagrożenia, z uwagi na zmniejszone stosowanie
nawozów mineralnych. Niższe jest również stosowanie środków ochrony roślin w
przeliczeniu na jeden hektar użytków rolnych, przeważa stosowanie środków III i IV
klasy toksyczności. Zagrożenia dla gleb i roślin rosnących w pobliżu traktów
komunikacyjnych,
może
stanowić
nasilający
się
ruch
samochodowy.
Przeprowadzone badania nie wykazały jednak większego zagrożenia metalami
ciężkimi.
Podstawowym zagrożeniem powierzchni ziemi na terenie gminy są procesy erozyjne
występujące na obszarze do 20 % gruntów ornych, powodujące degradację gleby i
zmiany rzeźby terenu. Erozję tych gleb może nasilać duży opad roczny (ponad 700
mm), pionowa rzeźba terenu, wadliwy układ pól uprawnych, który przebiega na ogół
zgodnie z nachyleniem terenu oraz liczne drogi gruntowe o dużym spadku.
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Tab. 13. Struktura użytkowania gruntów w Gminie Józefów.

Źródło danych: Urząd Miejski w Józefowie

Zasoby geologiczne
Surowce mineralne (kopaliny)
Surowce mineralne na terenie Gminy Józefów związane są z utworami trzeciorzędu
i czwartorzędu.
Z trzeciorzędem związane są utwory węglanowe, które są wykorzystywane jako
kamienie drogowe i budowlane, surowce ilaste – iły krakowieckie, piaski szklarskie.
Surowce mineralne występujące na terenie gminy to:
1) kamienie budowlane i drogowe,
2) piaski kwarcowe do produkcji betonów komórkowych.
W grupie kamieni budowlanych i drogowych rozpoznano 5 złóż, z tego pełne
udokumentowanie mają 2 złoża – Babia Dolina i Tarnowola, dla pozostałych
opracowano karty rejestracyjne. Złoża te, to wapienie trzeciorzędowe.
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Tab.14. Wykaz udokumentowanych złóż surowców mineralnych na terenie Gminy
Józefów.
Lokalizacja złoża

Wielkość zasobów tyś Mg

Stan użytkowy

Babia Dolina

3952

E

Józefów

595

E

Borsuki

146

R

Szopowe II

351

R

Tarnowola

4850

R

Górniki II

74

E

Górniki III

163

E

Górniki IV

147

E

Hamernia-Nowiny

1363

R

Długi Kąt

509

R

Futymówka

9486

R

Józefów

1024

E

Pardysówka

797

R

E- eksploatowane,

R- rozpoznane,
Czynniki zagrożenia.
Do podstawowych czynników zagrożenia zanieczyszczenia powierzchni ziemi oraz
gleb w obszarze gminy należą:
• rolnicze użytkowanie gruntów na znacznym obszarze strefy spływowej do dolin
rzek powodujące gwałtowny spływ powierzchniowy wód roztopowych i
opadowych,
• przypadki „dzikiego” pozyskiwania surowców naturalnych powodujące degradację
mechaniczną terenów,
• zanieczyszczanie gleb związkami chemicznymi, w tym metalami ciężkimi w
terenach zabudowanych, wzdłuż dróg oraz w obszarach intensywnie
użytkowanych rolniczo /nieprawidłowe dawkowanie nawozów, chemizacja/,
• zanieczyszczanie gleb ściekami bytowymi odprowadzanymi do ziemi w obszarach
osadnictwa nie posiadających systemów kanalizacyjnych,
• zanieczyszczenie gleb odciekami z obornika lub kiszonek pryzmowanych na
nieuszczelnionym podłożu,
• zanieczyszczenia gleb wodami deszczowymi z koron dróg,
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• Kierunki działań do roku 2026.
1. Przestrzeganie zasad dobrej praktyki rolniczej (KDPR) w zakresie ochrony gleb
użytkowanych rolniczo.
2. Wdrażanie programów rolno-środowiskowych uwzględniających działania
prewencyjne w zakresie ochrony gleb, w tym erozji gleb.
3. Wspieranie i rozwijanie rolnictwa ekologicznego i rynku zdrowej żywności.
4. Minimalizacja negatywnego wpływu działalności gospodarczej na stan środowiska
glebowego poprzez modernizację technologii.
5. Rekultywacja terenów, na których występuje zanieczyszczenie gleb lub
niekorzystne przekształcenie terenu (w tym wyłączonych z eksploatacji składowisk).
6. Ochrona udokumentowanych oraz perspektywicznych zasobów złóż kopalin na
terenach chronionych poprzez stosowanie odpowiednich zapisów w miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego.
7. Przeciwdziałanie nielegalnej eksploatacji kopalin.
8.Uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego obszarów
wyłączonych z eksploatacji surowców mineralnych.

4.8. Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów
Cel do roku 2026.
Racjonalne gospodarowanie odpadami, ograniczenie ilości odpadów
kierowanych do składowania, zwiększenie udziału odzysku oraz
wyeliminowanie praktyk nielegalnego składowania odpadów
Stan aktualny.
Gospodarka odpadami komunalnymi należy do zadań własnych gminy.
Gospodarowanie odpadami przez gminę to proces organizacji i zarządzania tą
dziedziną gospodarki mający na celu:
− ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów,
− zwiększenie ilości zebranych selektywnie odpadów do odzysku w tym recyklingu,
− zmniejszenie ilości odpadów unieszkodliwianych poprzez składowanie,
− bezpieczne dla środowiska unieszkodliwianie odpadów, których nie udało się
odzyskać,
− zmniejszenie ilości odpadów ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez
składowanie,
− wyeliminowanie praktyk nielegalnego składowania odpadów,
− dostosowanie do obowiązujących przepisów prawnych lub zamknięcie instalacji
niespełniających wymogów ochrony środowiska.
Podany powyżej cel ekologiczny do 2026 roku jest zgodny z celem nadrzędnym
polityki ekologicznej państwa w odniesieniu do gospodarki odpadami (zapobieganie
powstawaniu odpadów, odzysk surowców i ponowne wykorzystanie odpadów,
bezpieczne
dla
środowiska
końcowe
unieszkodliwianie
odpadów
niewykorzystanych).
Celem tworzenia systemu gospodarki odpadami jest gospodarowanie odpadami
zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju, w którym w pełni realizowane są zasady
gospodarki odpadami, w szczególności zasada postępowania z odpadami zgodnie z
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hierarchią gospodarki odpadami. Oznacza to po pierwsze zapobieganie i
minimalizację ilości wytwarzanych odpadów oraz ograniczanie ich właściwości
niebezpiecznych, a po wtóre wykorzystanie właściwości materiałowych i
energetycznych odpadów, a w przypadku, gdy odpadów nie można poddać
procesom odzysku – ich unieszkodliwienie, przy czym składowanie generalnie
traktowane jest jako najmniej pożądany sposób postępowania z odpadami.
W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w ostatnim czasie wprowadzano
istotne zmiany. Zmiany te wynikają z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.
nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ustawodawca nałożył
na gminy spore obowiązki. Z wprowadzonej ustawy gminy otrzymują nowe zadania i
kompetencje.
Z dniem 1lipca 2013r. gmina stała się właścicielami odpadów komunalnych na swoim
terenie. Przejęły odpowiedzialność za wywóz i przetwarzanie odpadów komunalnych
poprzez zawarcie umowy z wyłonionym w drodze przetargu wykonawcą. Ustawa
wprowadziła tzw. „opłatę śmieciową”, którą właściciele nieruchomości uiszczają na
konto gminy.
Wykonawca usługi przekazuje do Burmistrza kwartalne sprawozdanie ze sposobu
realizacji zadań objętych zakresem usługi.
Z analizy wprowadzonego systemu wynika, że działa on prawidłowo. Wszystkie
nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe objęte zostały zorganizowanym
odbiorem odpadów komunalnych. System obejmuje odbieranie wszystkich rodzajów
odpadów komunalnych, zarówno zmieszanych jak i selektywnie zbieranych w tym
również odpadów niebezpiecznych. Odbiór zmieszanych odpadów komunalnych jak i
selektywnie zebranych odbywa się raz w miesiącu. Gmina wykonała projekt
Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Komunalnych ( PSZOK) w m. Józefów przy
oczyszczalni Ścieków, który jest aktualnie realizowany.
Z dotychczasowego funkcjonowania systemu wynika, że został on wdrożony z
dobrymi efektami, gmina osiąga wymagane poziomy odzysku i recyklingu odpadów
komunalnych oraz osiąga wymagany poziom ograniczenia
masy odpadów
ulegających biodegradacji kierowanych do składowania.
Zgodnie z obowiązującą ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
każda gmina ma obowiązek zapewnić odbieranie oraz właściwe, ekologiczne
i bezpieczne zagospodarowanie wszystkich odpadów komunalnych wytwarzanych
przez mieszkańców, jak również zapewnienie selektywnego zbierania odpadów.
Plan
gospodarki odpadami
dla
województwa
lubelskiego
2022
przyporządkowuje Gminę
Józefów do Regionu Południowego. W Regionie
Południowym instalacją regionalną do mechaniczno-biologicznego przetwarzania
odpadów komunalnych jest Zakład Zagospodarowania Odpadów w Łaskowie,
regionalną instalacją do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych
jest Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Korczowie, zaś
regionalnymi instalacjami do składowania odpadów powstających w procesie
mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych są
oba ww. zakłady. Obecnie trwa modernizacja instalacji mechaniczo-biologicznego
przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych Zakładu Zagospodarowania
Odpadów w Korczowie, po modernizacji instalacja uzyska status instalacji
regionalnej.
Na terenie gminy w m. Józefów funkcjonowało do roku 2013 składowisko
odpadów komunalnych przeznaczone dla Gminy Józefów. W związku
obowiązującymi wymogami prawnymi i wdrożeniu nowego systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi w skali kraju składowisko podlegało zamknięciu. Z dniem
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31.06.2013 r zaprzestano składowania odpadów na składowisku. W zakresie
procedury zamknięcia składowiska wydana została decyzja Starosty Biłgorajskiego
wyrażająca zgodę na zamknięcie składowiska z określeniem harmonogramu
przeprowadzenia rekultywacji. Składowisko nie zostało jeszcze zrekultywowane.
Gmina zapewnia(organizuje) odbiór odpadów komunalnych wytwarzanych na
terenach nieruchomości zamieszkałych. Odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych odbierane są obecnie przez wyłoniony w drodze
przetargu. Odbiór odpadów z terenu nieruchomości niezamieszkałych odbywa się na
podstawie umowy podpisanej przez podmiot mający tytuł prawny do nieruchomości
a firmą świadczącą usługę odbioru odpadów.
W przeciągu ostatnich lat obserwuje się wzrost ilości odbieranych odpadów.
Świadczy to o uszczelnieniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
W 2018 r. odebrano z terenu gminy 413,760 Mg zmieszanych odpadów komunalnych
oraz 260,078 Mg odpadów selektywnie zebranych. W związku z zaostrzającymi się
przepisy Unii Europejskiej w zakresie recyklingu odpadów wskazane jest utrzymać
działania mające na celu selektywną gospodarkę odpadami komunalnymi.
4.8.1 Wyroby zawierające azbest
Ilość i rozmieszczenie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Józefów
Dane dotyczące ilości i rozmieszczenia wyrobów zawierających azbest zostały
opracowane na podstawie aktualnej weryfikacji danych zawartych w Programie
usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Józefów oraz danych
zawartych w Programie usuwania wyrobów azbestowych z terenu woj. lubelskiegoaktualizacja 2017.
Województwo lubelskie zajmuje drugie miejsce w kraju pod względem
zabudowanych wyrobów zawierających azbest.
W przypadku osób fizycznych stanowi to ok. 17 % wyrobów zawierających azbest na
terenie kraju.
Łączna ilość wyrobów zawierających azbest na terenie województwa lubelskiego
wynosi 834420,0 Mg (stan sierpień 2016 r.), w tym 96,7 % to osoby fizyczne tj. 806
778,3 Mg.
Łączna ilość wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu biłgorajskiego wynosi
36436 Mg, łączna ilość odpadów u osób fizycznych na terenie Gminy Józefów
wynosi 1737,271 Mg.
Średni wskaźnik występowania wyrobów zawierających azbest dla woj. lubelskiego
wynosi 36,4 Mg/km2, dla powiatu biłgorajskiego 19,5 Mg/km2, dla Gminy
Józefów13,742 Mg/km2.
Natomiast wskaźnik na mieszkańca wynosi w województwie 428 kg/M, w powiecie
biłgorajskim 317 kg/M, w Gminie Józefów254,84kg/M.
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Tabela.15 Ilość wyrobów zawierających azbest w poszczególnych miejscowościach
gminy Józefów ,wskaźniki występowania materiałów azbestowo-cementowych [Mg],
[Mg/km2],[kg/M/km2].
Źródło: Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Józefów.
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Rys. nr 3. Ilość wyrobów zawierających azbest w poszczególnych miejscowościach gminy
Józefów.
Źródło: Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Józefów.
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Rys 4. Wskaźniki występowania wyrobów azbestowych na terenie Gminy Józefów
[Mg/km2]
Źródło: Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Józefów.
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Rys.5.Wielkości zagrożenia wyrobami zawierającymi azbest na terenie Gminy
Józefów [kg/M/km2]
Źródło: Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Józefów.

Cele długoterminowe obejmują działania związane z gospodarką odpadami
azbestowymi, które realizowane będą do roku 2032. W ramach realizacji tych celów
dla miasta przyjęto cele:
•
wdrożenie systemu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest oraz
systemu ich magazynowania i wywozu na składowisko odpadów
niebezpiecznych;
•
oczyszczenie terenów miasta i innych terenów publicznych z odpadów
azbestowych;
•
wyeliminowanie nielegalnego porzucania wyrobów zawierających azbest,
•
prowadzenie monitoringu realizacji Programu i okresowe raportowanie jego
realizacji władzom samorządowym oraz mieszkańcom.
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Zagrożenia
Obecna struktura odpadów komunalnych niesie ze sobą wiele substancji
niebezpiecznych dla środowiska znajdujących się w odpadach z gospodarstw
domowych, rolnictwa, ogrodnictwa.
Nieuporządkowana gospodarka odpadami stwarza potencjalne zagrożenie
zanieczyszczenia wszystkich elementów środowiska poprzez:
-przenikanie zanieczyszczeń zawartych w odpadach do gleb oraz wód
powierzchniowych i podziemnych,
- zanieczyszczenie powietrza w wyniku praktyk spalania odpadów,
- zaśmiecenie powierzchni ziemi w wyniku „dzikiego” porzucania odpadów,
- niewłaściwe wykorzystanie osadów ściekowych w rolnictwie,
Kierunki działań do roku 2026
1. Intensyfikacja działań edukacyjno - informacyjnych promujących zapobieganie
powstawania odpadów oraz właściwe postępowanie z wytworzonymi odpadami.
2. Promowanie wykorzystywania produktów wytwarzanych z materiałów odpadowych
poprzez odpowiednie działania promocyjne i edukacyjne.
3. Eliminowanie uciążliwości dla środowiska związanych z eksploatacją dzikich
składowisk.
4. Systematyczne prowadzenie kontroli zgodności ustaleń zawartych w przepisach
dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
5. Zapewnienie prawidłowego przepływu strumieni odpadów tj. zmieszane odpady
komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych
przeznaczone do składowania do wskazanych instalacji regionalnych zgodnie z
uchwalonym planem gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego.
6. Zapewnienie prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania co najmniej
następujących frakcji odpadów komunalnych: odpady zielone z pielęgnacji ogrodów i
parków, papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itd.), odpady
opakowaniowe ze szkła w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe, tworzywa
sztuczne, metale, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny, przeterminowane leki, chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje
odpadowe, itd.), meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlano remontowe.
7. Ograniczenie składowania odpadów ulegających biodegradacji poprzez
selektywne zbieranie odpadów ulegających biodegradacji i promowanie
kompostowania przydomowego.
8. Realizacja programu usuwania wyrobów azbestowych.

4.9. Zasoby przyrodnicze
Cel strategiczny:
Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych w tym.: racjonalna
gospodarka wodą, zmniejszenie energochłonności , ekologiczne formy
działalności w rolnictwie, utrzymanie spójnego systemu obszarów
chronionych.

101

Powyższy cel jest spójny z „:Programem ochrony środowiska województwa
lubelskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019”oraz „Strategią rozwoju
województwa lubelskiego na lata 2006-2020”, która w uzasadnieniu celu podaje, że
„walory środowiska przyrodniczego i krajobraz kulturowy należą do najważniejszych
potencjałów endogenicznych regionu, stanowią jego mocną stronę i szansę rozwoju”.
Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody formami ochrony przyrody są:
• parki narodowe,
• rezerwaty przyrody,
• parki krajobrazowe,
• obszary chronionego krajobrazu,
• obszary Natura 2000,
• pomniki przyrody,
• stanowiska dokumentacyjne,
• użytki ekologiczne,
• zespoły przyrodniczo-krajobrazowe,
• ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.
Gmina Józefów posiada wyjątkowe walory przyrodniczo-krajobrazowe. Części
obszaru gminy znajdują się w obrębie Roztoczańskiego Parku Narodowego (niewielki
skrawek), Otuliny Roztoczańskiego Parku Narodowego, Parku Krajobrazowego
Puszczy Solskiej oraz Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego.
Obszar gminy znajduje się w klasyfikacji Europejskiej Sieci Ekologicznej ECONET.
Krajowa sieć ekologiczna ECONET-POLSKA jest wielkoprzestrzennym 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."
Sieć ECONET-POLSKA pokrywa 46% kraju. Składa się ona z obszarów węzłowych i
łączących je korytarzy ekologicznych, wyznaczonych na podstawie takich kryteriów,
jak naturalność, różnorodność, reprezentatywność, rzadkość i wielkość.
NATURA 2000

Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 jest systemem ochrony zagrożonych
składników różnorodności biologicznej kontynentu europejskiego, wdrażanym od
1992 r. w sposób spójny pod względem metodycznym i organizacyjnym na terytorium
wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej.
Celem utworzenia sieci Natura 2000 jest zachowanie zarówno zagrożonych
wyginięciem siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt w skali Europy,
ale też typowych, wciąż jeszcze powszechnie występujących siedlisk przyrodniczych,
charakterystycznych dla 9 regionów biogeograficznych (tj. alpejskiego, atlantyckiego,
borealnego,
kontynentalnego,
panońskiego,
makaronezyjskiego,
śródziemnomorskiego, stepowego i czarnomorskiego). W Polsce występują 2
regiony: kontynentalny (96 % powierzchni kraju) i alpejski (4 % powierzchni kraju).
Podstawą prawną tworzenia sieci Natura 2000 jest dyrektywa Rady 79/409/EWG z
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dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikich ptaków i dyrektywa Rady
92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych
oraz dzikiej fauny i flory, które zostały transponowane do polskiego prawa, głównie
do ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszarów:
- obszary specjalnej ochrony ptakówOSO,
- specjalne obszary ochrony siedliskSOO.
Podstawą wyznaczania obszarów Natura 2000 są jedynie kryteria naukowe.
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.

Najważniejszymi instrumentami realizacji celów sieci Natura 2000 są oceny
oddziaływania na środowisko oraz plany ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków,
dla których utworzono obszar Natura 2000. Działania ochronne winny uwzględniać
wymogi gospodarcze, społeczne i kulturowe oraz cechy regionalne i lokalne danego
obszaru Natura 2000.
Na terenie gminy Józefów zlokalizowane są następujące obszary NATURA
2000.
Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków NATURA 2000 –PLB060008 Puszcza Solska
obszar obejmuje 79.349,1 ha, w tym, na terenie gmin: Biłgoraj gmina wiejska
(17829,3 ha), Biłgoraj gmina miejska (259,4ha), gmina Aleksandrów (5428,3 ha),
gmina Frampol (3247,7 ha), gmina Józefów (3811,3ha), gmina Księżpol (3945,8 ha)
gmina Łukowa (9942,2 ha), gmina Obsza (3338,4 ha)gmina Tereszpol (10706,9 ha).
Jest to rozległy kompleks leśny położony w strefie kontaktu Roztocza i Kotliny
Sandomierskiej, przecięty licznymi dolinami rzecznymi. Przełamujące się przez
krawędź Roztocza rzeki tworzą systemy niewielkich wodospadów, zwanych
szumami,o dużej atrakcyjności krajobrazowej. Dominują bory sosnowe: od boru
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suchego i świeżego poprzez wilgotny do bagiennego. Znaczna część drzewostanów
to stosunkowo młode monokultury sosnowe. Bardzo liczne tereny bagiennotorfowiskowe w południowej i zachodniej części ostoi decydują o dużej wartości
przyrodniczej tego obszaru. Ostoja obejmuje ponadto kompleks stawów rybnych w
rejonie Rudy Różanieckiej. Osobliwością w skali kraju jest południowo-zachodnia
krawędź Roztocza. Jest to kilkukilometrowa strefa składająca się z krawędzi
wewnętrznej, pasa obniżeń wysłanych piaskami, silnie zalesionych i podmokłych
wzgórz zewnętrznych zbudowanych ze skał trzeciorzędowych, mających charakter
ostańców. Jest to jedyny w Polsce, wyraźnie zaznaczony w rzeźbie terenu, fragment
granicy geologicznej między fałdową Europą Zachodnią, a płytową Wschodnią.
Wartość przyrodnicza obszaru - Jest to ostoja ptasia o randze europejskiej E 74.
Występuje co najmniej 30 gatunków ptaków z załącznika I Dyrektywy Rady
79/409/EWG,13 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). Występuje tu 135
gatunków lęgowych ptaków; jedno z nielicznych w Polsce stanowisk lęgowych
gadożera. W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej
następujących gatunków ptaków: bocian czarny, gadożer , głuszec , orlik krzykliwy ,
puchacz , trzmielojad i lelek; w stosunkowo wysokim zagęszczeniu występuje bielik,
cietrzew , żuraw, derkacz i zimorodek. Bardzo ważna w skali regionu ostoja
puszczańskiej fauny kręgowców, z licznymi zagrożonymi i rzadkimi gatunkami;
jedyne znane w Polsce stanowisko pluskwiaka Nobis major (=Anaptus major).
Zagrożenia - Obniżenie poziomu wód gruntowych, wycinanie starych drzewostanów,
niekontrolowana penetracja terenu przez ludzi, kłusownictwo.
Status ochrony - Występują następujące formy ochrony: Rezerwat Przyrody:
Czartowe Pole (63,7 ha), Nad Tanwią (41,3 ha), Szum (17,0 ha), Bukowy Las (86,3
ha), Obary (82,3ha) Przecinka (31,9 ha), Park Krajobrazowy: Puszczy Solskiej
(28980,0 ha), Szczebrzeszyński (20209,0 ha), Obszar Chronionego Krajobrazu:
Roztoczański
Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków NATURA 2000 –PLB060012 Roztocze
obejmuje obszar 103503,3 ha. Jest to rozległy obszar obejmujący Lasy
Zwierzyniecko - Kosobudzkie oraz całe Roztocze Środkowe i Południowe. Roztocze
to pas łagodnych wzniesień ciągnących się z północnego-zachodu a południowy wschód. Na terenie gminy Józefów zajmuje powierzchnię 8842,5 ha. Około
70% powierzchni stanowią lasy, między którymi występują wąskie pasy pól
uprawnych oraz wsie i niewielkie miasta. Znaczna część lasów ma charakter
zbliżony do naturalnego. Dominują bory sosnowe, ale też spory udział mają
mieszane bory jodłowe i buczyna karpacka. Sieć wód powierzchniowych jest dość
uboga. Główną rzeką jest Wieprz. Ponadto z południowych stoków Roztocza
spływają w kierunku Kotliny Sandomierskiej Tanew, Sopot i Szum.
W ostoi występuje co najmniej 27 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej,
4 gatunki z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). W okresie lęgowym obszar zasiedla co
najmniej 1% populacji krajowej (C6) następujących gatunków ptaków: dzięcioł
białogrzbiety , dzięcioł zielonosiwy, puchacz , puszczyk uralski , trzmielojad; w
stosunkowo wysokim zagęszczeniu występuje bocian biały i orlik krzykliwy, a także
przepiórka (c. 1% populacji krajowej).
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Zagrożenia : Wypalanie roślinności, intensyfikacja gospodarki stawowej, zalesianie
łąk, pastwisk, bagien, wycinanie drzew, penetrowanie siedlisk, płoszenie, niszczenie
gniazd, zmiana użytkowania ziemi, silna presja turystyczno- rekreacyjna.
•

Obszar Specjalnej Ochrony Siedlisk- NATURA 2000- PLH060034 Uroczyska
Puszczy Solskiej - w strefie kontaktu Roztocza i Kotliny Sandomierskiej z
przełomami rzek spływających z Roztocza. Ostoja stanowi znaczącą część jednego
z największych kompleksów leśnych w Polsce. Stwierdzono tu występowanie 16
typów siedlisk z Zał. I DS, zagrożonych w skali europejskiej, które zajmują łącznie
14200 ha.
Większość siedlisk związanych jest z lasami sosnowymi, wśród których wyróżniają
się piaszczyste wydmy, u podnóża których wytworzyły się w bezodpływowych
zagłębieniach torfowiska oraz naturalne zbiorniki wodne. Najważniejszymi
siedliskami w obszarze są: bory bagienne (lasy sosnowe z typową roślinnością:
bagnem zwyczajnym oraz borówką łochynią, zwaną również pijanicą), torfowiska
wysokie i przejściowe (wyróżnia je obecność charakterystycznych mchów torfowców, a także rosiczek, turzyc - wszystko rosnące w nasiąkniętym niczym
gąbka gruncie) oraz bory jodłowe. Obowiązuje utrzymanie ich siedlisk w
niepogorszonym stanie. Zgodnie z art. 33. 1. ustawy o ochronie przyrody zabrania
się w w/w obszarze podejmowania działań mogących, osobno lub w połączeniu z
innymi działaniami, znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru
Natura 2000, w tym w szczególności: pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub
siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura
2000 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.
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Mapa nr 10. Obszary NATURA 2000 w obszarze Gminy Józefów.

Szczególne walory terenów i obszarów chronionych to:
1)Otulina Roztoczańskiego Parku Narodowego - obok roli ochronnej otulina parku
ma wyjątkowe walory przyrodniczo-krajobrazowe. Na terenie otuliny wzdłuż rzeki
Szum ciągnie się rezerwat Szum.
2)Park Krajobrazowy „Puszcza Solska” - park obejmuje ochroną rezerwaty:
"Czartowe Pole", "Nad Sopotem" i "Bukowy Las" oraz zwarte bory sosnowe, krawędź
południowo-zachodnią Roztocza, kompleks wydm śródlądowych, licznych małych
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wodospadów na rzekach Sopot, Tanew, Jeleń zwanych "szumami", stanowiska i
skupiska chronionych roślin oraz ostoi rzadkich ptaków i zwierząt.
Północno-wschodnia część gminy znajduje się w granicach tego parku. Park
Krajobrazowy Puszczy Solskiej położony jest na terenie południowego skrawka
Roztocza Środkowego oraz Kotliny Sandomierskiej w dorzeczu górnej Tanwi, Sopotu
i Szumu. Puszcza Solska jest jednym z największych obszarów leśnych w Polsce.
Zajmuje powierzchnię 28 980 ha, z czego 21 305 ha znajduje się w woj. lubelskim.
Park krajobrazowy został utworzony w 1988 roku w celu zachowania unikalnych
walorów przyrodniczych, a w szczególności zwartych kompleksów leśnych o
charakterze puszczańskim z charakterystyczną florą i fauną, jak również bogactwa
krajobrazowego dolin rzek Tanwi i Sopotu.
Najciekawszą na terenie Parku strefą jest strefa krawędziowa, którą Roztocze opada
ku Kotlinie Sandomierskiej. Przez strefę krawędziową przepływają rzeki Niepryszka,
Sopot, Jeleń i Potok Łosieniecki tworząc niewielkie wodospady – szumy. Jest to
jedyne
takie
miejsce
w
kraju.
Powierzchnia Parku w ok. 86% pokryta jest lasami. Tworzą one jeden zwarty
kompleks leśny, przebiegający wzdłuż krawędzi Roztocza. Zalesioną równinę
urozmaicają wydmy piaszczyste osiągające 30m n.p.m. oraz przełomy dolin
rzecznych.
Do wartości przyrodniczych Parku należą także liczne śródleśne torfowiska, bagna
i bory bagienne. W obrębie parku utworzone zostały dwa rezerwaty krajobrazowe:
Nad Tanwią (41,33 ha) i Czartowe Pole (63,71 ha) oraz rezerwat leśny Bukowy Las
(86,29 ha), chroniący typowy dla Roztocza fragment lasu bukowo-jodłowego.
W otulinie Parku Krajobrazowego znajduje się rezerwat Nowiny – utworzony w celu
zachowania torfowisk przejściowych z szeregiem niedużych oczek wodnych.
Na obszarze Puszczy Solskiej znajduje się 9 pomników przyrody ożywionej – w
postaci pojedynczych drzew bądź grupy drzew oraz 2 pomniki przyrody nieożywionej
– 1,5 metrowy wodospad na rzece Jeleń i źródlisko rzeki Jeleń.
Uroku tej przepięknej krainie dodaje szata roślinna wyróżniająca się bogactwem
występowania wielu naturalnych zbiorowisk roślinnych z rzadkimi i chronionymi
gatunkami roślin, m.in. rosiczką długolistną i pośrednią , lilią złotogłów oraz
śnieżyczką przebiśnieg. Na niższym terenie puszczańskim pomiędzy strefą
krawędziową a ciągąmi wydm występują cenne zbiorowiska roślinne siedlisk
wilgotnych. Równie bogata jest fauna Parku. Wśród ssaków występują tu takie
gatunki jak: jeleń, wilk, łoś, jenot, nietoperze. Spośród ptaków znajdujących się na
terenie Parku na uwagę zasługują: orlik krzykliwy, perkoz rdzawoszyi, głuszec,
bocian czarny, podróżniczek.
3) Krasnobrodzki Park Krajobrazowy - obejmuje tereny cenne przyrodniczo i krajobrazowo
oraz obszary o walorach kulturowo-historycznych.



rezerwaty:
a) rezerwat krajobrazowy ścisły/częściowy „Czartowe Pole" - utworzony w celu
ochrony przełomowego odcinka rzeki Sopot, z przepięknymi, nieregularnymi
wodospadami. W rezerwacie występują rzadkie gatunki flory i fauny,
b) rezerwat częściowy krajobrazowo leśny „Szum" - w celu ochrony krajobrazu
przełomowego odcinka rzeki Szum. Występują tu rzadkie gatunki roślin
chronionych. Wdrożona została procedura powiększenia obszaru rezerwatu.
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pomniki przyrody – w rejestrze:
a) wzgórze „Kamień” – położone w sąsiedztwie Stanisławowa, o wysokości 340
m npm., z najpiękniejszą ze skałek ostańcowych o nazwie „Diabelski
Kamień”;
b) w Hamerni - lipa drobnolistna o obwodzie na wysokości 1,3 m – 535 cm;
c) w Stanisławowie - 2 lipy drobnolistne, grab pospolity;
d) w Górecku Kościelnym – grupa 6 dębów szypułkowych + 1 dąb szypułkowy
w odległości od grupy 6 dębów;
e) w Górecku Starym – źródlisko o powierzchni 0,44 ha;
f) w Józefowie – 6 lip drobnolistnych;
g) drobnolistnych Józefowie – źródlisko o powierzchni 7,05 ha;
h) w Majdanie Nepryskim (na terenie parku dworskiego) – 55 lip drobnolistnych,
6 klonów pospolitych, 3 świerki pospolite, 2 robinie akacjowe;
Rolą pomników przyrody jest zapewnienie trwałości i odnawialności, a także
właściwego użytkowania ożywionych i nieożywionych składników przyrody. Gmina
Józefów posiada nieskażone środowisko naturalne. Pod względem stanu czystości
środowiska naturalnego zajmuje jedną z najwyższych pozycji w skali całego kraju.
Na obszarze gminy Józefów nie występują obiekty szczególnie szkodliwych dla
środowiska i zdrowia ludzi.
 potencjalne obszary ochrony przyrody (postulowane:
- Wzgórze „Krzyżowa Góra” znajdujące się w pobliżu Hamerni i Nowin
o wysokości 250 m npm., będący pięknym miejscem widokowym na Roztocze
i Puszczę Solską
- Wzgórze „Wysoka Góra" o wysokości 321 m npm. i „Brzezińska Góra"
o wysokości 285 m n.p.m.
- Kompleks torfowiskowy „Jęzior" - 5 gatunków gadów, 8 gatunków płazów
i kilkadziesiąt gatunków ptaków oraz wiele rzadkich okazów roślin.
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Mapa 11. Środowisko przyrodnicze w obszarze Gminy Józefów.
Źródło: opracowanie własne.
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4.9.1. System przyrodniczy gminy
Podstawową strukturę funkcjonalną środowiska kraju i województwa definiuje
ECONET PL - spójny przestrzennie i funkcjonalnie system reprezentatywnych
i najlepiej zachowanych pod względem różnorodności biologicznej obszarów.
Mapa 12.Przebieg krajowej sieci ekologicznej ECONET-PL przez województwo
lubelskie

Źródło: www.plan.lubelskie.pl
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Plan zagospodarowania przestrzennego województwa lubelskiego nakłada na
gminy obowiązek wyodrębnienia systemu przyrodniczego i jego ochrony przy
tworzeniu studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Dla potrzeb miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego zdefiniowano System Przyrodniczy
Gminy /SPG/ gminy, stanowiący aktywny biologicznie i ciągły przestrzennie układ
siedlisk o charakterze naturalnym.
System Przyrodniczy Gminy Józefów, poprawiający jakość i warunki życia
mieszkańców oraz wpływający na tożsamość przyrodniczą i krajobrazową gminy
tworzą:
Lokalny system powiązań przyrodniczych Gminy Józefów jest uzupełnieniem
obszarów objętych szczególnymi formami ochrony przyrody o znaczeniu regionalnym
i krajowym. Strefę tą tworzą najbardziej aktywnie biologicznie ekosystemy wodne,
leśne, łąkowe, połączone ze sobą w jeden spójny i ciągły przestrzennie układ.
Występujące w gminie ekosystemy odgrywają istotną rolę w utrzymaniu równowagi
ekologicznej i funkcjonowaniu systemu ekologicznego, zarówno w skali lokalnej, jak i
regionalnej.
Do kluczowych ekosystemów w skali regionu zalicza się:
W części niezurbanizowanej są to doliny rzeczne pełniące lokalne korytarze
ekologiczne oraz lasy gospodarcze i lasy Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej,
które pełnią rolę obszarów węzłowych, nadrzędnych w stosunku do węzłów strefy
zurbanizowanej. Pełnią funkcję biologiczną, hydrologiczna, klimatyczną , posiadają
zdolność retencji, ochrony powierzchni przed erozją i transformacji zanieczyszczeń.
•
•
•
•
•
•
•

Do obiektów krajoznawczych znajdujących się w okolicach Józefowa należą
również:
Wzgórze „Kamień” – pomnik przyrody -położone w są w sąsiedztwie
Stanisławowa
o wysokości 340 m n.p.m. z najpiękniejszą ze skałek o nazwie „Diabelski
Kamień”,
Wzgórze „Krzyżowa Góra” znajdujące się w pobliżu Hamerni i Nowin o
wysokości
250 m n.p.m., będący pięknym miejscem widokowym na Roztoczę i Puszczę
Solską,
Wzgórze „Wysoka Góra” o wysokości 321 m n.p.m. i „Brzezińska Góra”
o wysokości 285 m n.p.m.

4.9.2. Zabytki kultury materialnej
Krajobraz kulturowy jest chroniony przepisami prawa o ochronie dóbr kultury.
Ważnym elementem krajobrazu Gminy Józefów są obiekty zabytkowe, do których
zaliczyć należy:
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Tab.16. Wykaz zabytków na terenie Gminy Józefów, wpisane do rejestru.
Źródło: Urząd Miejski w Józefowie- Strategia Rozwoju Gminy Józefów 2015-2030

Zagrożenia
Oddziaływanie człowieka powoduje negatywne zjawiska w środowisku
przyrodniczym w wyniku:
- braku dostatecznej infrastruktury turystycznej,
-„dzikie zagospodarowanie” pod kątem turystycznym obszarów cennych
przyrodniczo,
- niszczenie obszarów cennych przyrodniczo w wyniku niezorganizowanej turystyki,
- przekształcenie terenu w wyniku eksploatacji złóż naturalnych,
- przekształcenie naturalnych zbiorowisk roślinnych (lasów, łąk) na grunty orne
wykorzystywane w produkcji rolnej,
- przekształcenie dolin cieków wodnych powodujące zmiany w stosunkach glebowo
–wodnych i osuszanie terenów a tym samym obniżanie poziomu wód podziemnych,
-zanieczyszczenie środowiska, a zwłaszcza wód odprowadzaniem nie
oczyszczonych ścieków,
- zanieczyszczenie środowiska, a szczególnie lasów i nieużytków odpadami (tzw.
dzikie wysypiska śmieci).
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Kierunki działań do roku 2020.
- przestrzeganie racjonalnego gospodarowania w obszarach o szczególnych
walorach przyrodniczych,
- dbałość o obszary i obiekty o wysokich walorach kulturowych,
-monitorowanie przez gminę przestrzegania zakazu eksploatacji kopalin w
obszarach chronionych,
- zapewnienie warunków w zakresie infrastruktury w obszarach wzmożonego ruchu
turystycznego,
- wzmocnienie znaczenia ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej w
planowaniu przestrzennym,
- prowadzenie szkoleń i edukacji (formalnej i nieformalnej) w zakresie ochrony
przyrody i różnorodności biologicznej.
4.9.2. Lasy i zieleń
Cel e do roku 2026:
Rozwój trwale zrównoważonej, wielofunkcyjnej gospodarki leśnej.

Lasy pełnią istotną rolę w środowisku przyrodniczym i mają wielkie znaczenie
gospodarcze. Funkcje ekologiczne lasu to retencja i stabilizacja warunków wodnych,
zmniejszenie zagrożenia powodziowego, łagodzenie okresowych niedoborów wody,
regulacja klimatu oraz redukcja zanieczyszczeń powietrza.
Mają wpływ na poprawę efektu cieplarnianego poprzez akumulację węgla
atmosferycznego. Powodują wzrost wilgotności względnej powietrza, utrudniają
rozpraszanie zanieczyszczeń, osłabiają prędkość wiatru. Są także „producentem”
olejków eterycznych wpływających regenerująco na organizm.
Lasy mają także duże znaczenie gospodarcze, warunkują rozwój wielu branż
gospodarki i są odnawialnym surowcem ekologicznym. Stanowią też miejsce
wypoczynku, turystyki oraz rekreacji.
Lasy w Gminie Józefów zajmują powierzchnię 7307 ha, co daje wskaźnik lesistości
na poziomie 57,78% (w powiecie biłgorajskim –38,3%, w województwie lubelskim
22,5 %, a w kraju – 29,0 %).
Czynniki zagrożenia
Według syntetycznej oceny stanu zagrożenia lasów w Polsce zawartej w „Raporcie o
stanie lasów” –2012 opracowanym w na zlecenie Generalnej Dyrekcji Lasów główne
czynniki zagrożenia dla lasów mają pochodzenie:
Abiotyczne – wynikające z :
Czynników atmosferycznych tj.:
a/anomalie pogodowe ( ciepłe zimy, niskie temperatury, późne przymrozki, upalne
lata, obfity śnieg i szadź, huragany
b/termiczno-wilgotnościowe ( niedobór wilgoci, powodzie, wiatr i huragany),
Biotyczne wynikające z:
Struktury drzewostanów.
a/ skład gatunkowy ( dominacja gatunków iglastych)
b/ niezgodność z siedliskiem ( drzewostany iglaste na siedliskach lessowych),
Szkodniki, choroby grzybowe.,
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Antropogeniczne.
- Zanieczyszczenia powietrza ( energetyka, gospodarka komunalna, l transport),
- Zanieczyszczenie wód i gleb ( przemysł, gospodarka komunalna, rolnictwo).
- Przekształcenia powierzchni ziemi (eksploatacja surowców naturalnych),
- Pożary lasów.
- Szkodnictwo leśne ( kłusownictwo i kradzieże, nadmierna rekreacja,masowe
grzybobrania
- Niewłaściwa gospodarka leśna (schematyczne postępowanie, l nadmierne
użytkowanie, zaniechanie pielęgnacji
Podstawą działań w gospodarce leśnej na terenie gminy jest racjonalne użytkowanie
zasobów leśnych poprzez kształtowanie właściwej struktury lasów (gatunkowej i
wiekowej) i ich wykorzystania gospodarczego w sposób zapewniający zachowanie
ich bogactwa biologicznego,
wysokiej produkcyjności oraz potencjału
regeneracyjnego.
W utrzymaniu właściwej funkcji lasów największe znaczenie mają działania związane
z ochroną różnorodności biologicznej, poprzez ochronę najwartościowszych populacji
drzew leśnych, przebudowę drzewostanów pod kątem ich zgodności z siedliskiem,
zwiększanie odporności na szkodliwe emisje przemysłowe.
Podstawowym i najważniejszym celem jest uzyskanie drzewostanów o najlepszych
cechach genetycznych i jakościowych, odpornych na działanie czynników
biotycznych (owady, grzyby) i abiotycznych (wiatry, zanieczyszczenia powietrza, itp.).
Dla doskonalenia procesu włączenia społeczeństwa w zagadnienie gospodarki leśnej
należy kontynuować edukację leśną wśród właścicieli lasów prywatnych.
Polityka leśna (zrównoważona) zakłada odejście od surowcowego modelu
gospodarowania w kierunku rozwijania zrównoważonej wielofunkcyjnej gospodarki
leśnej, której podstawowym elementem jest także ochrona różnorodności
biologicznej w lasach i wytycza cele:
1) Stałe powiększanie zasobów leśnych.
2) Kształtowanie lasu wielofunkcyjnego – poprawa funkcji wodochronnej,
klimatotwórczej i glebochronnej.
3) Zachowanie zdrowotności i żywotności ekosystemów leśnych.
4) Ochrona i powiększanie biologicznej różnorodności lasów na poziomie
genetycznym, gatunkowym i ekosystemowym.
5) Zapewnienie lasom i zadrzewieniem właściwego znaczenia w planowaniu
przestrzennym gminy, w tym kształtowaniu granicy polno – leśnej i w ochronie
krajobrazu.
6) Utrzymywania funkcji lasów.
7) Wdrażanie monitoringu stanu lasów wzmacnianie funkcji lasów (komunikacja
społeczna i edukacja).
Realizując strategię działań w zakresie gospodarki leśnej zawartą „Programie
ochrony środowiska dla woj. Lubelskiego główne kierunki działań w zakresie
utrzymania właściwej funkcji lasów gminie to w szczególności:
Kierunki działań do 2026 r.
1.Uwzględnianie w opracowywanych miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego gruntów do zalesień, z uwzględnieniem uwarunkowań przyrodniczokrajobrazowych.
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2. Zalesianie nowych terenów z uwzględnieniem uwarunkowań przyrodniczokrajobrazowych
3. Zwiększenie powierzchni lasów ochronnych na terenach lasów prywatnych.
4. Tworzenie spójnych kompleksów leśnych, szczególnie w obszarze korytarzy
ekologicznych i wododziałów.
5. Systematyczna zmiana struktury wiekowej i składu gatunkowego drzewostanów, w
celu dostosowania ich do charakteru siedliska i zwiększenia różnorodności
genetycznej i biologicznej biocenoz leśnych.
6. Restytucja i rehabilitacja ekosystemów leśnych, uszkodzonych w wyniku działania
czynników abiotycznych i biotycznych.
7. Kontynuowanie przebudowy drzewostanów zniekształconych lub uszkodzonych w
wyniku działalności człowieka.
8. Kontynuacja i rozwój monitoringu środowiska leśnego w celu rozpoznania stanu
lasu, przeciwdziałania pożarom, rozwojowi szkodników i chorób.
9. Prowadzenie edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju przez nadleśnictwa
(tworzenie izb przyrodniczych, leśnych ścieżek dydaktycznych).
10. Ochrona różnorodności biologicznej w lasach prywatnych.
11. Minimalizowanie przeznaczania gruntów leśnych na cele nieleśne, w tym głównie
lasów ekologicznie ważnych.
4.10. Zagrożenia poważnymi awariami
Na terenie Gminy Józefów nie występują zakłady dużego ryzyka wystąpienia
poważnej awarii (ZDR) ani zakłady zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej
awarii (ZZR).
Przez teren gminy nie przebiegają drogowe trasy tranzytowe jak również trasy
kolejowe po których odbywa się transport substancji niebezpiecznych.
CEL GŁÓWNY
Ograniczanie skutków poważnych awarii przemysłowych dla ludzi i środowiska
Ograniczanie skutków poważnych awarii przemysłowych dla ludzi i środowiska
KIERUNKI INTERWENCJI
Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń
- Przeciwdziałanie awariom instalacji przemysłowych, minimalizacja potencjalnych
negatywnych skutków awarii dla ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego,
działalności gospodarczej
- EDUKACJA
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11. ANALIZA SWOT STANU ŚRODOWISKA GMINY JÓZEFÓW
Tab.17.
Obszar interwencji
Powietrze
atmosferyczne

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

(czynniki wewnętrzne)

(czynniki wewnętrzne)

- opracowany Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy
Józefów na lata 2015-2020,
- brak zakładów szczególnie uciążliwych,
- rozwój alternatywnych źródeł energii ( słoneczne, piece na
biomasę)

Hałas i
promieniowanie
elektromagnetyczne

- brak przekroczeń dopuszczalnych wartości hałasu oraz pola
elektromagnetycznego.
- brak uciążliwych zakładów w zakresie hałasu,
- brak uciążliwych tras komunikacyjnych,

Gospodarowanie
wodami

- brak zagrożenia powodziowego,
- zadawalający stan wód podziemnych (JCWPd),
- brak istotnych zagrożeń dla jakości wód podziemnych,

Gospodarka
wodno-ściekowa

- wyznaczone stref ochrony bezpośredniej ujęć wody
podziemnej,
- wysoki odsetek ludności podłączonej do sieci wodociągowej,
- wzrost odsetek ludności podłączonej do kanalizacji,

- systemy ogrzewania indywidualnego w przeważającym stopniu
oparte na spalaniu paliw stałych w kotłach o niskiej efektywności,
- przeważające stosowanie paliw do ogrzewania o wysokich
wskaźnikach emisji,
- stały wzrost wyeksploatowanych pojazdów oraz maszyn,

- stosowanie uciążliwych urządzeń i narzędzi na terenach zabudowy
gospodarczej,
- niska świadomość mieszkańców na temat szkodliwości hałasu i
promieniowania elektromagnetycznego dla zdrowia człowieka.

- zły stan JCWPow.
- zagrożenie suszą atmosferyczną i suszą hydrologiczną,
- rolnicze i komunalne zagrożenia zanieczyszczenia wód
powierzchniowych,
-niski stopień rozwiązań małej retencji.
- brak pełnej kontroli nad szczelnością zbiorników bezodpływowych i
gospodarowaniem nieczystościami płynnymi,
- zwiększająca się ilość zużywanej wody, w tym głównie na cele
komunalne,
- presja na wody powierzchniowe oczyszczonych ścieków
odprowadzanych do środowiska i rolnictwa,
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Zasoby geologiczne i
gleby

- w większości dobrej jakości gleby,
- nie występują zanieczyszczenia gleb zanieczyszczeniami
przemysłowymi
- niska podatność gleb na suszę,
- brak gleb zdegradowanych i zdewastowanych.

- wysoki odsetek gleb narażonych na presję antropogeniczną
związaną ze stosowaniem środków ochrony roślin,
- zanieczyszczenie gleb w wyniku wykorzystywanie mało sprawnych
urządzeń do zabiegów agrotechnicznych,
- pozarolnicze wykorzystanie gleb dobrej jakości,

Gospodarka
odpadami i
zapobieganie
powstawaniu
odpadów

- objęcie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi
wszystkich mieszkańców,

-przypadki nieprawidłowej segregacji odpadów,

- selektywna zbiórka odpadów prowadzona przez wszystkich
właścicieli nieruchomości (100%),

- częste przypadki unieszkodliwiania odpadów poprzez spalanie
zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym,

- wywiązywanie się z obowiązku dotrzymania poziomów
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku
innymi metodami niż składowanie niektórych frakcji odpadów
komunalnych, tj. papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło,

- niewystarczająca świadomość ekologiczna mieszkańców w
zakresie zagospodarowania odpadów,
- niski wskaźnik zbierania odpadów komunalnych,
- nie zrekultywowane składowisko odpadów w m. Józefów,

- wywiązywanie się z obowiązku ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do
składowania,
- przeprowadzona rekultywacja gminnego składowiska
odpadów
- brak „dzikich” składowisk odpadów,
- opracowanie i realizowanie Programu usuwania wyrobów
zawierających azbest dla Gminy Józefów na lata 2017-2032
- duży wskaźnik usunięcia wyrobów zawierających azbest,
- organizowane akcje zbierania odpadów problemowych.
Zasoby przyrodnicze

Poważne awarie
przemysłowe

- wyjątkowo wysokie walory przyrodnicze terenu gminy,
- dbałość o System Przyrodniczy Gminy poprawiający jakość i
warunki życia mieszkańców oraz wpływający na tożsamość
przyrodniczą i krajobrazową.

Presja turystyki na obszary chronione.
Niewystarczający rozwój infrastruktury turystycznej.

- brak zakładów dużego i zwiększonego ryzyka wystąpienia
poważnej awarii przemysłowej,

- nie występują,

- brak głównych tras tranzytowych przemieszczających
substancje niebezpieczne,
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Obszar interwencji
Powietrze
atmosferyczne

SZANSE

ZAGROŻENIA

(czynniki zewnętrzne i wewnętrzne)

(czynniki zewnętrzne i wewnętrzne)

- ochrona powietrza będąca kierunkiem priorytetowym
dokumentów wyższego szczebla z zakresu ochrony
środowiska,

- brak sieci gazu uniemożliwiający skuteczne obniżanie emisji niskiej
do powietrza atmosferycznego,

- wdrażanie Programów Ochrony Powietrza dla strefy lubelskiej
oraz Planu Działań Krótkoterminowych,

- wzrost liczby pojazdów nadmiernie wyeksploatowanych negatywnie
oddziałujący na stan powietrza.
- spalanie odpadów paleniskach i na powierzchni ziemi.
- wzrost liczby pojazdów negatywnie oddziałujący na stan
akustyczny terenu gminy,

- duży potencjał zasobów energii odnawialnej, zwłaszcza
energii słonecznej,
- możliwość pozyskania środków na działania związane z
ochroną powietrza,
- uregulowanie kwestii prawnych w zakresie standardów
produkowanych kotłów c.o. - zakaz produkcji i sprzedaży
kotłów niskiej generacji,
- wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
- możliwość pozyskania środków na rozwój i poprawę sieci
drogowej, komunikacji zbiorowej i ścieżek rowerowych,

Hałas i
promieniowanie
elektromagnetyczne

Gospodarowanie
wodami

- poprawa dbałości o stan techniczny ( akustyczny) pojazdów,

- lokalizowanie obiektów radiokomunikacyjnych i radiolokacyjnych w
pobliżu obszarów zabudowanych,

- wydzielanie w miejscowych planach zagospodarowania
terenu obszarów „ciszy” oraz wyłączenia lokalizacji obiektów
radiokomunikacyjnych i radiolokacyjnych w obrębie zabudowy,

- niska świadomość społeczeństwa na temat szkodliwości hałasu i
promieniowania elektromagnetycznego dla zdrowia człowieka.

- aktualizacja i wdrożenie planów gospodarowania wodami w
obszarze dorzecza Wisły,

- zmiany klimatu prowadzące do wzrostu intencyjności i
częstotliwości występowania zjawisk o charakterze ekstremalnym
(susze, deszcze nawalne),- wzrastające zużycie wody,

- opracowanie i wdrożenie planów przeciwdziałania skutkom
suszy oraz dalsza realizacja programu małej retencji na terenie

- zanieczyszczenie wód powierzchniowych powodowane: zrzutem
ścieków nie właściwie oczyszczonych z oczyszczalni, spływowymi
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województwa,
- możliwość pozyskania środków na działania związane z
ochroną środowiska, w tym gospodarowanie wodami,

zanieczyszczeniami obszarowymi z terenów zabudowanych oraz
wykorzystywanych rolniczo.

- wdrażanie nowych technologii (stosowanie najlepszych
dostępnych technik), w tym w zakresie ochrony środowiska, co
spowoduje zmniejszenie materiałochłonności, wodochłonności i
energochłonności systemów produkcyjnych.

Gospodarka
wodno-ściekowa

- systematyczny rozwój sieci kanalizacyjnej ,

- nieprawidłowa eksploatacja bezodpływowych zbiorników,

- rozwój nowych technologii w sektorze przemysłu i
indywidualnych gospodarstw w zakresie gospodarowania wodą
(np. zamykanie obiegów wody, wykorzystywanie „deszczówki”),

- zwiększająca się ilość zużywanej wody, w tym głównie na cele
komunalne, powodująca zwiększeniem ilości wytwarzanych
ścieków,.

- możliwość pozyskania środków zewnętrznych na działania w
zakresie gospodarki wodno-ściekowej.
Zasoby geologiczne i
gleby

- możliwość rozwoju rolnictwa ekologicznego,
- możliwość rozwoju upraw roślin energetycznych,
- wsparcie dla rolników wprowadzających uprawy ekologiczne
oraz bezpłatne doradztwo rolnicze,
- programy rolno-środowiskowe oraz zalesieniowe.

Gospodarka
odpadami i
zapobieganie
powstawaniu
odpadów

- uchwalenie i realizacja Programu gospodarki odpadami dla
województwa lubelskiego 2022” - możliwość pozyskania
środków w ramach RPO WL 2014-2020,
- wdrażanie nowych technologii (stosowanie najlepszych
dostępnych technik), w tym w zakresie ochrony środowiska, co
spowoduje zmniejszenie materiałochłonności, wodochłonności i
energochłonności systemów produkcyjnych,
- edukacja ekologiczna społeczeństwa prowadzona przez
media,

- wzrastająca presja terenów zurbanizowanych,
- zmiany klimatyczne powodujące m.in. przesuszanie gruntów,
- nasilenie zjawisk ekstremalnych zwiększających ryzyko
zanieczyszczenia gleb, erozji,
- intensyfikacja rolnictwa powodująca zwiększenie ilości stosowanych
środków ochrony roślin,
- niewystarczające zaangażowanie społeczeństwa w działania na
rzecz ograniczenia ilości powstających odpadów w gospodarstwach
domowych,
- wzrost zamożności społeczeństwa przedkładający się na
zwiększoną konsumpcję, a tym samym na zwiększenie ilości
wytwarzanych odpadów,
- „szara strefa” w gospodarce odpadami.
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- zmiana prawa pozwalająca na skuteczniejszą walkę z „szarą
strefą” i nieprawidłowościami w gospodarce odpadami.
Zasoby przyrodnicze i
kulturowe

Poważne awarie

- wzrastająca świadomość ekologiczna społeczeństwa
zmniejszająca ryzyko dewastacji zasobów przyrodniczych i
zasobów kulturowych,
- dbałość o zasoby przyrodnicze i kulturowe,

- wzrastająca świadomość mieszkańców z zakresu
postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii,
- brak potencjalnych sprawców poważnych awarii na terenie
gminy,

- wycinka lasów powodująca zmniejszenie lesistości,
- zmiany klimatyczne powodujące nieodwracalne przekształcenia w
ekosystemach,
- presja urbanizacyjna.

- brak
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12. CELE, KIERUNKI INTERWENCJI ORAZ DZIAŁANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA
Tab.18
CELE, KIERUNKI DZIAŁAŃ ORAZ ZADANIA POŚ NA LATA 2019- 2022 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2026
Cel
strategi
-czny

Obszar
interwencji

Cele do 2026 r.

Kierunki interwencji do 2022 r. z
perspektywą do 2026 r.

Działania w latach 2019-2022

OBSZAR STRATEGICZNY I
Poprawa jakości środowiska

Poprawa jakości powietrza i ochrona klimatu

Powietrze i klimat
Ochrona
klimatu i
jakości
powietrza

Poprawa jakości
powietrza do
osiągnięcia poziomów
wymaganych
przepisami prawa;
oraz promocja
wykorzystania
odnawialnych źródeł
energii

1. Zmniejszenie emisji gazów
cieplarnianych.
2. Poprawa efektywności energetycznej.
3. Promocja i wspieranie technologii
zwiększających efektywne wykorzystanie
energii i zmniejszających
materiałochłonność gospodarki.
4. Rozwój odnawialnych źródeł energii.
5. Rozwój infrastruktury drogowej z
uwzględnieniem wymagań ochrony
środowiska.

1. Wdrażanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Józefów na lata
2016-2020.
2. Wymiana kotłów c.o. na bardziej efektywne.
3. Ograniczenie pylenia poprzez modernizację dróg.
4. Wymiana oświetlenia na energooszczędne.
5.Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynków
mieszkalnych.
6. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do produkcji energii cieplnej
i elektrycznej.
7.Promowanie odnawialnych źródeł energii.
8. Wprowadzenie w planach zagospodarowania przestrzennego zapisów
stwarzających warunki do stosowania odnawialnych źródeł energii.
9. Pozyskiwanie funduszy na realizację działań związanych z ochroną
powietrza.
10. Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
11. Rozbudowa sieci gazowniczej.
.
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Stan akustyczny

Poprawa stanu akustycznego

Zagrożenie
hałasem

Zmniejszenie
zagrożenia
mieszkańców
ponadnormatywnym
hałasem, zwłaszcza
emitowanym przez
środki transportu
drogowego

1. Uwzględnianie w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego
warunków akustycznych terenu.
2. Działania w zakresie ograniczenia
uciążliwości hałasu komunikacyjnego dla
środowiska i człowieka.

1. Realizacja inwestycji drogowych ograniczających emisję hałasu (m.in.
modernizacja dróg, stosowanie „cichych” nawierzchni).
2. Urządzanie pasów zieleni.
3. Zachowanie istniejącej zieleni wzdłuż szlaków komunikacyjnych i terenów
zabudowy mieszkaniowej.
4. Rozpoznanie akustyczne terenów w trakcie opracowania miejscowych
planów zagospodarowania.
5. Działania prewencyjne i kontrolne w obszarze działalności gospodarczej
pod kątem emisji hałasu.
6. Stosowanie w planowaniu przestrzennym zasady strefowania,
wyznaczanie „stref ciszy”, ograniczenia prędkości.
7. Prowadzenie kampanii edukacyjnych w zakresie szkodliwości hałasu
oraz promowanie rozwiązań przyczyniających się do jego redukcji (np.
promowanie transportu publicznego i jazdy na rowerze).

Ochrona przed oddziaływaniem
pól elektromagnetycznych

Pola elektromagnetyczne
Pola elektromagnetyczne

Stała kontrola
potencjalnych źródeł
pól
elektromagnetycznych

1. Ograniczanie zagrożenia powodowanego
oddziaływaniem pól elektromagnetycznych.

1. Wprowadzenie do planów zagospodarowania przestrzennego zapisów
dotyczących ochrony przed polami elektromagnetycznymi.
2. Rozważne planowanie lokalizacji instalacji wytwarzających pola
elektromagnetyczne
3. Preferowanie niskokonfliktowych lokalizacji źródeł pól
elektromagnetycznych.
4.Działania edukacyjno-informacyjne w zakresie oddziaływania pól
elektromagnetycznych.
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Racjonalna gospodarka
wodno-ściekowa

Gospodarka wodno-ściekowa
Gospodarka
wodnościekowa

Osiągnięcie i
utrzymanie dobrego
stanu wód
powierzchniowych i
podziemnych.
Rozbudowa
infrastruktury
związanej z
oczyszczaniem
ścieków

1. Zapewnienie dostępu do czystej wody
dla społeczeństwa i gospodarki.
2. Poprawa jakości wód powierzchniowych
i podziemnych.
3. Rozbudowa infrastruktury oczyszczania
ścieków.

1. Rozbudowa i modernizacja zbiorczej sieci wodociągowej, modernizacja
ujęć oraz modernizacja stacji uzdatniania wody.
2. Porządkowanie gospodarki wodami opadowymi poprzez rozbudowę
kanalizacji deszczowej oraz urządzeń podczyszczających i rozsączających.
3. Zapewnienie szczelności szamb – przeglądy i modernizacja szamb lub
likwidacja w przypadku podłączenia do kanalizacji.
3. Działania edukacyjne, promocyjne, propagujące i upowszechniające
wiedzę o konieczności, celach, zasadach i sposobach oszczędnego
użytkowania wody i racjonalnej gospodarki ściekowej.
4. Budowa przydomowych oczyszczalni w obszarach o rozproszonej
zabudowie.

Racjonalne gospodarowanie zasobami
wodnymi

Wody powierzchniowe i podziemne
Gospodarow
anie wodami

Zapewnienie
skutecznej ochrony
przed powodzią i
suszą

1. Gospodarowanie wodami dla ochrony
przed: powodzią, suszą i deficytem wody;
zwiększenie retencji wodnej.
2. Ochrona i zrównoważone
gospodarowanie zasobami wodnymi.
3. Zwiększenie bezpieczeństwa
powodziowego, minimalizacja ryzyka
powodziowego.
4. Optymalizacja zużycia wody.
5. Dążenie do osiągnięcia dobrego stanu
wód.

1. Realizacja zasad gospodarowania wodami wynikających z planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.
2. Realizacja zasad gospodarowania wodami wynikających z „Programu
małej retencji dla woj. lubelskiego” i „ Programu gospodarki wodnej
województwa lubelskiego”
3. Rozbudowa, modernizacja i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych.
4. Eliminowanie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
zabudowy w obszarach narażonych na podtopienia.
5. Prowadzenie ewidencji i kontrola zbiorników bezodpływowych oraz
przydomowych oczyszczalni ścieków.
6. Ograniczenie zużycia wody (ponowne wykorzystanie „wody szarej” i
„deszczówki” do celów gospodarczych).
7. Stosowanie technologii i urządzeń ograniczających możliwość
przedostawania się nieczystości do gruntu i wód.
8.
Uwzględnianie
w
planowaniu
przestrzennym
przedsięwzięć
zwiększających retencję wodną na terenach leśnych, rolniczych i
zurbanizowanych – budowa zbiorników małej retencji.
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Racjonalna gospodarka odpadami i efektywne
zapobieganie powstawaniu odpadów

Odpady
Gospodarka
odpadami i
zapobieganie
powstawaniu
odpadów

Ograniczenie ilości
odpadów kierowanych
do składowania,
zwiększenie poziomu
recyklingu odpadów i
przygotowania do
ponownego użycia,
zwiększenie udziału
odpadów zbieranych
selektywnie.

1. Zapobieganie powstawaniu odpadów.
2. Racjonalne gospodarowanie odpadami
zgodnie z hierarchią sposobów
postępowania z odpadami.
3. Budowa infrastruktury do selektywnego
zbierania odpadów komunalnych.
4. Gospodarowanie odpadami innymi niż
komunalne.
5. Edukacja.

1. Działania w zakresie zapewnienie funkcjonowania punktu selektywnego
zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).
2.Intensyfikacja
działań
edukacyjno-informacyjnych
promujących
zapobieganie powstawania odpadów .
3. Promowanie wykorzystywania produktów wytwarzanych z materiałów
odpadowych poprzez odpowiednie działania promocyjne i edukacyjne.
5. Prowadzenie selektywnego odbierania co najmniej następujących frakcji
odpadów komunalnych: papier i tektura, metal i tworzywa sztuczne(w tym
opakowania wielomateriałowe), szkło, odpady biodegradowalne, oraz
zbierania zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, przeterminowanych leków, chemikaliów, mebli i innych
odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlano-remontowych, opon.
6. Kontrola podmiotów odbierających odpady komunalne pod kątem
zgodności ustaleń zawartych w przepisach prawa miejscowego oraz
osiąganych celów.
7. Współdziałanie z przedsiębiorcami odbierającymi odpady komunalne
w zakresie osiągania poziomów odzysku i recyklingu odpadów.
8. Monitorowanie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
9. Realizacja działań w zakresie gospodarowania azbestem, określonych w
„Programie usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Józefów na
lata 2017-2032”.
10. Eliminowanie „dzikich składowisk”.
11. Działania w zakresie rekultywacji składowiska odpadów w m. Józefów.

Przeciwdziałanie
poważnym
awariom

Poważne awarie przemysłowe
Zagrożenia
poważnymi
awariami
przemysłowy
-mi

Ograniczanie skutków
poważnych awarii
przemysłowych dla
ludzi i środowiska

Przeciwdziałanie awariom, minimalizacja
potencjalnych negatywnych skutków awarii
dla ludzi, środowiska, dziedzictwa
kulturowego, działalności gospodarczej

1.Edukacja mieszkańców i podmiotów gospodarczych w zakresie
poważnych awarii.
2. Organizacja konkursów o tematyce pożarniczej i bezpieczeństwa w
szkołach na terenie Gminy.
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Ochrona gleb

Ochrona zasobów przyrodniczych

OBSZAR STRATEGICZNY II
Ochrona zasobów naturalnych
Zasoby
przyrodnicze

Zachowanie i
wzmocnienie
różnorodności
biologicznej i
krajobrazowej oraz
kulturowej. Rozwój
trwale
zrównoważonej,
wielofunkcyjnej
gospodarki leśnej.
Wdrożenie systemu
prewencyjnego,
mającego na celu
zapobieganie
szkodom w
środowisku.

1. Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji
ekosystemów.
2. Ochrona form ochrony przyrody i innych
obszarów cennych przyrodniczo i kulturowo.
3. Wzmocnienie znaczenia ochrony
różnorodności biologicznej i krajobrazowej w
planowaniu przestrzennym.
4. Stworzenie warunków ochrony korytarzy
ekologicznych i przeciwdziałanie fragmentacji
przestrzeni przyrodniczej.
5. Trwale zrównoważona gospodarka leśna,
ochrona gatunkowa.
6. Edukacja ekologiczna.

1. Wykonywanie opracowań ekofizjograficznych (do nowych miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego).
2. Uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego wymagań
przepisów ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wyników monitoringu
środowiska (w szczególności w zakresie powietrza, hałasu i wód),
identyfikacja konfliktów środowiskowych i przestrzennych oraz sposobów
zarządzania nimi.
3. Uwzględnianie zapisów „Planu zagospodarowania przestrzennego woj.
Lubelskiego” w zakresie ochrony terenów otwartych, tożsamości
krajobrazu, kształtowania zabudowy – w studiach kierunków i uwarunkowań
zagospodarowania przestrzennego gminy i m.p.z.p.
4. Nasadzanie drzew i krzewów.
5. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni gminnej.
6. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni wzdłuż dróg.
7. Uwzględnienie w planach zagospodarowania przestrzennego i studium
uwarunkowań terenów predysponowanych do zalesień.
8. Promowanie zalesień jako alternatywnego sposobu zagospodarowania
nieużytków i gruntów nieprzydatnych rolniczo.
9. Edukacja ekologiczna realizowana w przedszkolach, szkołach (programy
ekologiczne, konkursy, olimpiady).

Gleby

Ochrona gleb na
terenach rolnych i
leśnych,
ograniczenie
negatywnego
oddziaływania
procesów
gospodarczych na
środowisko
glebowe oraz
zwiększenie skali
rekultywacji
terenów
zdegradowanych

1. Ochrona i zapewnienie właściwego sposobu
użytkowania powierzchni ziemi.
2. Edukacja.

1. Uwzględnianie w m.p.z.p. eliminowania zabudowy na gruntach wyższych
klas.
2. Wprowadzenie do m.p.z.p. konieczności ochrony gleb klasy I-IV
i racjonalnego gospodarowania ich zasobami.
3. Przestrzeganie zasad dobrej praktyki rolniczej (KDPR) w zakresie
ochrony gleb użytkowanych rolniczo.
3.Edukacja rolników w zakresie nawożenia, stosowania środków ochrony
roślin.
5.Bieżącą likwidacja „dzikich” wysypisk odpadów.

Zwiększenie świadomości ekologicznej

Ochrona zasobów
geologicznych
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Gospodar
owanie
zasobami
geologiicznymi

Społeczeństwo

Optymalizacja
wykorzystania
zasobów kopalin
oraz ograniczenie
presji na
środowisko w
trakcie
prowadzenia
geologicznych prac
poszukiwawczych i
rozpoznawczych
oraz w trakcie
eksploatacji złóż
kopalin
Edukacja
mieszkańców w
zakresie ochrony
środowiska,
kształtowanie i
promocja postaw
proekologicznych,
zagwarantowanie
dostępu do
informacji o
środowisku oraz
zrównoważona
polityka
konsumpcyjna

1. Ochrona udokumentowanych oraz
perspektywicznych zasobów złóż kopalin
poprzez stosowanie odpowiednich zapisów w
miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego.
2. Optymalne wykorzystanie kopalin głównych
i kopalin towarzyszących z eksploatowanych
złóż.
3. Sukcesywna rekultywacja i
zagospodarowanie terenów po eksploatacji
kopalin.
4. Przeciwdziałanie nielegalnej eksploatacji
kopalin.

1. Uwzględnianie w m.p.z.p terenów udokumentowanych złóż kopalin
z możliwością ich eksploatacji oraz terenów przyrodniczych wyłączonych
z eksploatacji kopalin.
2. Przegląd terenu gminy w zakresie nielegalnego pozyskiwania kopalin,
likwidacja występujących przypadków oraz działania w zakresie rekultywacji
terenów.

1. Informowanie mieszkańców gminy o stanie
środowiska i działaniach na rzecz jego
ochrony.
2. Prowadzenie działań z zakresu edukacji
ekologicznej .
3. Upowszechnianie postaw opartych na idei
zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnej
konsumpcji.

1. Zamieszczanie dokumentów zawierających informacje o stanie i ochronie
środowiska na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.
2. Współdziałanie z lokalną prasą i mediami w zakresie prezentacji stanu
środowiska i działań na rzecz jego ochrony.
3. Wsparcie merytoryczne edukacji ekologicznej prowadzonej przez
podmioty zewnętrzne.
4. Kolportaż materiałów związanych z ochroną środowiska oraz
promujących czyste środowisko (ulotki, foldery, kalendarze).
5. Uczestnictwo pracowników Urzędu Miejskiego w szkoleniach z zakresu
ochrony środowiska.
5. Promowanie finansowe i społeczne postaw ekologicznych.
7. Wspieranie merytoryczne i finansowe działań z zakresu edukacji
ekologicznej prowadzonej w szkołach, oraz promowanie aktywnych form
edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży.
9. Współpraca ze szkołami, przedstawicielami środowiska naukowego,
zakładami pracy i pozarządowymi organizacjami w celu wykorzystania
różnorodnych form edukacji ekologicznej.
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13. PLAN OPERACYJNY- RODZAJE I HARMONOGRAM DZIAŁAŃ
PROEKOLOGICZNYCH ORAZ ŚRODKÓWNIEZBĘDNYCH DO OSIĄGNIĘCIA CELÓW
NA LATA 2019-2022.

Tab.19.Harmonogram rzeczowo–finansowy realizacji strategicznych działań
proekologicznych na lata 2019-2022 oraz planowanych źródeł finansowania.

OBSZAR STRATEGICZNY I
Poprawa jakości środowiska
Poprawa jakości powietrza i ochrona klimatu
Poprawa stanu akustycznego

Cele

Poprawa
jakości
powietrza do
osiągnięcia
poziomów
wymaganych
przepisami
prawa;
spełnianie
standardów
emisyjnych z
instalacji oraz
promocja
wykorzystania
odnawialnych
źródeł energii

Działania

Odpowiedzialny

Wdrażanie Planu gospodarki
niskoemisyjnej

Urząd
Miejski

Zakup i montaż kolektorów
słonecznych ilości 219 szt.

Gmina

Zakup i montaż kotłów na
biomasę 50szt

Gmina

Działania informacyjnoedukacyjne w zakresie
wdrażania ekonomicznych i
ekologicznych systemów
ogrzewania w indywidualnych
kotłowniach
Przeprowadzenie akcji
informacyjnej (akcja ulotkowa
i plakatowa) z zakresu
negatywnych konsekwencji
środowiskowych spalania
odpadów w paleniskach
domowych
Termomodernizacja budynku
Zmniejszenie
Miejsko- Gminnego Ośrodka
zagrożenia
kultury w Józefowie,
mieszkańców
ponadnormaty Przedszkola w Józefowie,
wnym hałasem, budynku SZS w Józefowie
Termomodernizacja
zwłaszcza
budynków remiz strażackich
emitowanym
w Hamerni i Pardysówce
przez środki
transportu
Termomodernizacja
drogowego
budynków ZWiK w Józefowie
Ograniczenie pylenia poprzez
remont dróg gminnych ,ul.
Biłgorajska i ul. Wojska
Polskiegon w Józefowie

Szacunkowe
nakłady –
Źródła
Lata
wydatki
finansowania realizacji
gminy (PLN)
Budżet Gminy
2019b.d.
RPO WL,
2022
WFOŚiGW
Budżet Gminy
117 000,RPO WL,
2019
beneficjenci
Budżet Gminy
380 000,RPO WL,
2019
beneficjenci

Urząd
Miejski

W ramach
działalności
UM

-

20192020

Urząd
Miejski

3 000

Budżet Gminy

20192020

Gmina

2 745 280,-

RPO WL
Budżet Gminy

20192020

Gmina

b.d

RPO WL

20212022

Gmina

b.d

RPO WL

20212022

Gmina

990 000,0

RPO WL
Budżet Gminy

20192022
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Budowa chodnika w
Górnikach
Utwardzenie drogi
dojazdowej i parkingu przy
zalewie w Józefowie
Promowanie i pomoc
przedsiębiorcom we
wdrażaniu technologii
zmniejszających
energochłonność i
materiałochłonność
Promowanie i pomoc we
wdrażaniu odnawialnych
źródeł energii(głównie energia
słoneczna-ogniwa
fotowoltaiczne, kolektory
słoneczne, piece na biomasę)
Wprowadzanie w planach
zagospodarowania
przestrzennego zapisów
stwarzających warunki do
stosowania odnawialnych
źródeł energii.
Promowanie jazdy na rowerze
(np. zorganizowanie akcji
„Dzień roweru”)
Rozbudowa systemu sieci
gazowych
Utrzymanie i odtwarzanie
zadrzewień przydrożnych
oraz enklaw zieleni publicznej
w obszarach zabudowy
Stosowanie w planowaniu
przestrzennym zasady
strefowania, wyznaczanie
„stref ciszy”, ograniczenia
prędkości.

Budżet
Gminy,
RPO WL
Budżet
Gminy,
RPO WL

20192022

Gmina

80 000-,

Gmina

30 000-,

Urząd
Miejski

b.d.

RPO WL,
beneficjenci

20192022

Urząd
Miejski

b.d.

Budżet
Gminy,
WFOŚiGW

20192022

Urząd
Miejski

b.d.

Budżet Gminy

20192022

Urząd
Miejski

b.d.

Budżet Gminy

20192020

Gmina

b.d.

Budżet Gminy
WFOŚiGW,
mieszkańcy

20192022

Gmina

b.d.

Budżet
Gminy,WFOŚi
GW

20192022

Urząd
Miejski

W ramach
działalności
UM

-

20192022

2019

Gospodarka wodno-ściekowa
Gospodarowanie wodami
Cele

Osiągnięcie i
utrzymanie
dobrego stanu
wód
powierzchniowychi
podziemnych.
Rozbudowa
infrastruktury
związanej z

Działania

Rozbudowa i modernizacja
sieci wodno-kanalizacyjnych na
terenie gminy
(budowa sieci kanalizacji
sanitarnej, bezwykopowe
renowacje kanałów, budowa
farmy fotowoltaicznej na ujęciach
wody,)

Odpowiedzialny

Gmina

Szacunkowe
Źródła
nakłady
finansowa
nia
(w PLN)

Lata
realizacji

Budżet
Gminy,
RPO WL,
POIiŚ
WFOŚiGW

2019-2022

b.d.
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oczyszczaniem
ścieków

Zapewnienie
skutecznej
ochrony przed
powodzią i
suszą

Budżet
Gminy
RPO WL,

Budowa oczyszczalni ścieków i
kanalizacji w m. Siedliska

Gmina

Realizacja przydomowych
oczyszczalni ścieków

Gmina, osoby
indywidualne

b.d.

Likwidacja zbiorników
bezodpływowych w przypadku
podłączenia do kanalizacji

Urząd Miejski
osoby
indywidualne

b.d.

Kontrola opróżniania zbiorników
bezodpływowych

Urząd Miejski

W ramach
działalności
UM

-

2019-2022

W ramach
działań UM

-

2019-2022

W ramach
działalności
UM

-

2020

Przegląd zbiorników
bezodpływowych na ścieki oraz
przydomowych oczyszczalni
Promowanie oszczędnego
korzystania z wody i racjonalnej
gospodarki wodno-ściekowej

4 399 991-,

Urząd Miejski

Urząd Miejski

Budżet
Gminy
NFOŚiGW
osoby
indywidual
ne

2019

2018-2021

2019-2022

Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów
Cele

Działania

Budowa Punktu Selektywnej
Zbiórki
Odpadów
Komunalnych w Józefowie,
Ograniczenie
ilości odpadów Akcje edukacyjnokierowanych do informacyjne promujące
zapobieganie powstawaniu
składowania,
odpadów
zwiększenie
Monitorowanie selektywnego
poziomu
zbierania odpadów
recyklingu
komunalnych w
odpadów i
przygotowania gospodarstwach domowych
do ponownego Akcje edukacyjne w zakresie
selektywnego zbierania
użycia,
odpadów w szkołach
zwiększenie
Akcje edukacyjne zakresie
udziału
selektywnego zbierania
odpadów
odpadów dla dorosłych
zbieranych
selektywnie.
Kontrola podmiotu
odbierającego odpady
komunalne (kontrola
przedkładanej dokumentacji,
kontrola w terenie)
Przeglądy terenu pod kątem
likwidacji„dzikich”
Wysypisk odpadów)

Odpowiedzialny

Orientacyjne
Lata
Źródła
nakłady
realizacji
finansowania
(PLN)

Gmina

92 000-,.

Budżet Gminy
NFOŚiGW

20192020

Urząd
Miejski

2 000

Budżet Gminy

20192022

Urząd
Miejski

W ramach
działalności
UM

-

20192022

2.500

Budżet Gminy

20192022

W ramach
działalności
UM

-

20192022

W ramach
działalności
UM

-

20192022

W ramach
działalności
UM

Budżet Gminy

20192020

Urząd
Miejski
Urząd
Miejski

Urząd
Miejski
Urząd
Miejski
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Realizacja działań w zakresie
usuwania wyrobów
zawierających azbest
Urząd
określonych w „Programie
usuwania wyrobów
Miejski
zawierających azbest dla
Gminy Józefów na lata 20172032”
Rekultywacja
składowiska
odpadów komunalnych w m. Gmina
Józefów

b.d.

RPO WL,
WFOŚiGW,
osoby
indywidualne,
podmioty
gospodarcze

20192022

150 000-,

Budżet Gminy
NFOŚiGW

20192020

OBSZAR STRATEGICZNY II
Ochrona zasobów naturalnych
Zasoby przyrodnicze
Cele
Ochrona
zasobów
o
szczególnych
wartościach
przyrodniczych
i kulturowych.

Działania

Utrzymanie
i
pielęgnacja
zieleni gminnej
Modernizacja terenów
zielonych, parków, zieleńców,
skwerów
Ujmowanie w
opracowywanych
(zmienianych) miejscowych
planach zagospodarowania
przestrzennego gruntów do
zalesień z uwzględnieniem
uwarunkowań przyrodniczokrajobrazowych

Odpowiedzialny

Gmina
Gmina

Urząd
Miejski

Szacunkowe
Źródła
Lata
nakłady
finansowania realizacji
(w PLN)

b.d.

b.d.

W ramach
działalności
UM

Budżet Gminy
WFOŚiGW
BudżetGminy
WFOŚiGW

-

20192022
20192020

20192022

Ochrona gleb i zasobów geologicznych

Cele

Ochrona gleb na
terenach rolnych i
leśnych,
ograniczenie
negatywnego
oddziaływania
procesów
gospodarczych na
środowisko
glebowe oraz
zwiększenie skali

Działania
Eliminowanie nowej
zabudowy na gruntach
ornych wyższych klas
bonitacyjnych (w
miejscowych planach
zagospodarowania
przestrzennego)
Uwzględnianie w planach
zagospodarowania
przestrzennego obszarów
wyłączonych z zabudowy

Odpowiedzialny

Urząd
Miejski

Urząd
Miejski

Przestrzeganie
Kodeksu
Rolnicy
Dobrej Praktyki Rolniczej

Szacunkowe
Lata
nakłady
(w Źródła
realizacji
PLN)
finansowania

W ramach
działalności
UM

-

2019-2022

W ramach
działalnościU
M

-

2019-2022

-

-

2019-2022
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rekultywacji
terenów
zdegradowanych
Optymalizacja
wykorzystania
zasobów kopalin
oraz ograniczenie
presji na
środowisko w
trakcie
prowadzenia
geologicznych
prac
poszukiwawczych.

Edukacja
rolników
w
zakresie
optymalnego
nawożenia,
stosowania
środków ochrony roślin
Bieżącą likwidacja „dzikich”
wysypisk odpadów

Kontrola w zakresie
nielegalnego pozyskiwania
kopalin, likwidacja takich
przypadków oraz działania
w zakresie rekultywacji
terenów

Urząd
Miejski

b.d.

Budżet Gminy

20192020

Urząd
Miejski

Budżet
Budżet Gminy Gminy, osoby 2019-2022
indywidualne

Urząd
Miejski

b.d.

2019-2022

Zwiększenie świadomości ekologicznej

Cele

Działania

Bieżąca aktualizacja wykazu
dokumentów zawierających
Edukacja
informacje o środowisku i jego
mieszkańców w
zakresie ochrony ochronie na stronie
internetowej Urzędu
środowiska,
Miejskiego.
kształtowanie i
promocja postaw Cykl publikacji w prasie
proekologicznych, lokalnej dotyczącej ochrony
zagwarantowanie przyrody, oszczędności
energii i wody, prawa ochrony
dostępu do
środowiska, niskiej emisji,
informacji o
gospodarki odpadami,
środowisku oraz
promieniowania
zrównoważona
elektromagnetycznego.
polityka
Wsparcie merytoryczne
konsumpcyjna
edukacji ekologicznej
prowadzonej przez podmioty
zewnętrzne.
Opracowanie i
przeprowadzenie cyklu
kampanii plakatowych o
tematyce proekologicznej.
Uczestnictwo pracowników
Urzędu Miasta w szkoleniach
z zakresu ochrony
środowiska.

Odpowiedzialny

Szacunkowe
Źródła
nakłady
finansowania
(w PLN)

Lata
realizacji

Urząd
Miejski

W ramach
działalności
UM

-

2019-2022

Urząd
Miejski

b.d.

Budżet Gminy

2019

Urząd
Miejski

W ramach
działalności
UM

-

2019-2022

Urząd
Miejski

b.d.

WFOŚiGW

2019

Urząd
Miejski

5 000

Budżet Gminy 2019-2020
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Wspieranie merytoryczne i
finansowe działań z zakresu
edukacji ekologicznej
prowadzonej w szkołach,
oraz promowanie aktywnych
form edukacji ekologicznej
dzieci i młodzieży.
Wytyczenie, budowa i
oznakowanie ścieżek
edukacyjnych, przyrodniczohistorycznych..

Urząd
Miejski

10 000

Gmina

b.d.

Budżet Gminy 2018-2021

Budżet
Gminy,
PROWL

2019-2022

14. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI ŚRODOWISKOWYCH
Wdrażanie przyjętej strategii rozwoju miasta w dziedzinie ochrony środowiska
jest możliwe przy zaangażowaniu środków własnych - budżetowych, jak
i pozabudżetowych.
Posiadanie programów, planów oraz koncepcji kierunkowych tematów pilnych
do rozwiązania jest jednym z niezbędnych elementów przy ubieganiu się o środki
pomocowe z Unii Europejskiej.
14.1. Zagraniczne źródła finansowania zadań
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POIiŚ)
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko jest to największy program
finansowany z Funduszy Europejskich. Budżet programu wynosi 27 513,9 mln euro
z Funduszy Europejskich, czyli 114,94 mld zł. Beneficjenci programu otrzymują
dofinansowanie w formie refundacji lub zaliczki. Głównym celem Programu jest
wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku
oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej. Do głównych obszarów
wsparcia, które będą kwalifikowały się do wskazanych w POŚ obszarów ochrony
środowiska będą:
- zmniejszenie emisyjności gospodarki,
- ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu,
- rozwój infrastruktury transportowej, przyjaznej dla środowiska i ważnej w skali
europejskiej,
- zwiększenie dostępności do transportowej sieci europejskiej,
- poprawa bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrona i rozwój dziedzictwa
kulturowego.
Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020
Jest dodatkowym instrumentem wsparcia rozwoju gospodarczego
i społecznego dla 5 województw Polski Wschodniej, w tym województwa lubelskiego.
Podejmowane w ramach programu działania, przyczynią się do trwałego
zdynamizowania procesów rozwojowych makroregionu, wzmocnienia jego
konkurencyjności i atrakcyjności, a w konsekwencji do zwiększenia zamożności jego
mieszkańców i poprawy jakości ich życia. Najważniejsze cele programu to wzrost
konkurencyjności i innowacyjności firm działających w Polsce Wschodniej, rozwój
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połączeń drogowych miast wojewódzkich z otaczającymi je obszarami, a także
większe wykorzystanie transportu miejskiego oraz dostępność makroregionu
w zakresie infrastruktury kolejowej. Całkowita wartość tych projektów została
oszacowana na 528 500 000 zł.
Program LIFE - program działań na rzecz środowiska i klimatu (2014-2020)
Program LIFE Jest jedynym instrument finansowym Unii Europejskiej
dedykowanym wyłącznie projektom z dziedziny ochrony i poprawy jakości
środowiska oraz wpływu człowieka na klimat i dostosowania się do jego zmian.
Głównymi celami są: wspieranie wdrażania wspólnotowego prawa ochrony
środowiska, realizacja unijnej polityki w tym zakresie, a także identyfikacja i promocja
nowych rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska, w tym przyrody.
Program realizowany jest w podziale na dwa podprogramy:
- podprogram na rzecz środowiska, w ramach którego można realizować działania
związane z ochroną środowiska i efektywnym gospodarowaniem zasobami,
z przyrodą i różnorodnością biologiczną oraz zarządzaniem i informacją w zakresie
środowiska,
- podprogram na rzecz klimatu – projekty dotyczące ograniczenia wpływu człowieka
na klimat, dostosowania się do skutków zmian klimatu oraz zarządzania i informacji
w zakresie klimatu.
Beneficjentami programu mogą być przedsiębiorcy, administracja publiczna
i organizacje pozarządowe.
Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego
Obszaru Gospodarczego (EOG)
Program Norweski jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej
przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein nowym członkom UE. Głównymi celami
funduszy norweskich i funduszy EOG są: przyczynianie się do zmniejszania różnic
ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków
dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a państwem beneficjentem.
W zakresie ochrony środowiska mogą być finansowane projekty w obszarach tj.:
- bioróżnorodność i monitoring środowiska,
- oszczędzanie energii, odnawialne źródła,
- innowacje w zakresie zielonych technologii.
Beneficjenci mogą się ubiegać o dofinansowanie projektów do 85 proc. kosztów
kwalifikowanych projektu, a w niektórych przypadkach możliwe jest uzyskanie 90%
lub 100%finansowania.
14.2. Krajowe źródła finansowania zadań
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)
NFOŚiG wprowadzi swoje działania w oparciu o Strategię działania NFOŚiGW
na lata 2013-2016 r. z perspektywą do 2020 r., w ramach której dąży do osiągnięcia
celu generalnego, którym jest poprawa stanu środowiska i zrównoważone
gospodarowanie jego zasobami przez stabilne, skuteczne i efektywne wspieranie
przedsięwzięć i inicjatyw służących środowisku. Cel ten ma być osiągnięty poprzez
wsparcie działań w 4 głównych priorytetach, tj.:
- ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi,
- racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi,
- ochrona atmosfery,
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-ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów oraz poprzez tzw.
działania międzydziedzinowe (m.in. w zakresie monitoringu, przeciwdziałania
zagrożeniom środowiska, edukacji ekologicznej, innowacyjnych technologii).
Fundusz udziela pożyczek i dotacji po udokumentowaniu pełnego pokrycia
planowanych kosztów przedsięwzięcia na podstawie zawartej umowy
z wnioskodawcą. Przy udzielaniu pożyczek stosuje oprocentowanie ustalane
w odniesieniu do stopy redyskontowej weksli w stosunku rocznym. Udzielone
dofinansowanie w formie pożyczki lub pożyczki i dotacji nie może przekroczyć 70%
kosztów przedsięwzięcia. Okres kredytowania przy udzielaniu pożyczek do 15 lat
przy karencji nie dłuższej niż 12 m-cy. Udzielona pożyczka może być częściowo
umorzona na wniosek pożyczkobiorcy w wysokości do 15% udzielonej pożyczki przy
spłacie 50% pożyczki osiągnięcia założonych efektów. Udzielane mogą być także
dotacje w wysokości do 30% kosztów przedsięwzięcia dla samorządów
terytorialnych, ich związków i towarzyszeń oraz spółki wodne. Samorządy mogą
uzyskać na to samo przedsięwzięcie dotację w wysokości do 30% kosztów zadania
dla zbilansowania środków. Programy do sfinansowania przez NFOSiGW to m.in.:
- realizacja międzygminnych programów gospodarowania odpadami,
- ochrona wód przed zanieczyszczeniem, wód granicznych i transgranicznych,
- wspieranie realizacji programów małej retencji wód,
- ochrona powietrzna, ziemi, przyrody i krajobrazu.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW)
w Lublinie
Fundusz stosuje następujące formy pomocy: preferencyjne pożyczki (o niskim
oprocentowaniu, z możliwością częściowego umorzenia kapitału), dotacje, dopłaty do
częściowej spłaty kapitału kredytów bankowych, a także przekazuje środki finansowe
państwowym jednostkom budżetowy za pośrednictwem rezerwy celowej budżetu
państwa.
Działalność finansowa Wojewódzkiego Funduszu skupia się głównie na
wspieraniu przedsięwzięć w zakresie: ochrony wód i gospodarki wodnej, ochrony
atmosfery, ochrony ziemi, ochrony przyrody, edukacji ekologicznej, zapobiegania
i likwidacji poważnych awarii i ich skutków oraz monitoringu.
Wojewódzki Fundusz w Lublinie podejmuje również działania związane
z absorpcją środków unijnych w zakresie inwestycji ochrony środowiska na
Lubelszczyźnie. Wojewódzki Fundusz w Lublinie jest Instytucją Wdrażającą dla
dwóch osi priorytetowych: wodno-ściekowej oraz odpadowej Programu
Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” dla projektów z terenu województwa
lubelskiego o wartości do 25 mln euro.
Pomoc WFOŚiGW przyznawana jest wnioskodawcom realizującym zadania
inwestycyjne i pozainwestycyjne, zgodnie z listą priorytetów i kryteriami wyboru
przedsięwzięć do dofinansowania, opierając się na ściśle określonych „Zasadach
udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków WFOŚiGW
w Lublinie”. Jedynie w szczególnie newralgicznych obszarach ochrony środowiska
i gospodarki wodnej na realizację przedsięwzięć udzielane są dotacje.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020 realizuje
wizję rozwoju regionu zawartą w Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego 2020 i
stanowi jeden z najistotniejszych instrumentów polityki regionalnej. Stanowi też
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instrument realizacji Umowy Partnerstwa – dokumentu określającego strategię
interwencji funduszy europejskich w ramach trzech polityk unijnych polityki spójności,
wspólnej polityki rolnej i wspólnej polityki w Polsce w latach 2014-2020 i wykazuje z
nią pełną zgodność.
Obszary finansowania projektów:
OŚ IVGOSPODARKA NISKOEMISYJNA 4.a.
wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
OŚ IV GOSPODARKA NISKOEMISYJNA 4.c.
poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i w sektorze
budownictwa mieszkaniowego,
OŚ IVGOSPODARKA NISKOEMISYJNA4.e
promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w
szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej
multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie
łagodzące na zmiany klimatu.
OŚV OCHRONA ŚRODOWISKA6.a.
inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypełnienia zobowiązań
określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia
wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych określonych przez
państwa członkowskie.
OŚ V OCHRONA ŚRODOWISKA 6.b.
inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań
określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia
wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych przez
państwa członkowskie.
OŚ II TRANSPORT4.e.
promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w
szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej
multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie
łagodzące na zmiany klimatu

15. ODDZIAŁYWANIE
ŚRODOWISKA.

NA

ŚRODOWISKO

PROGRAMU

OCHRONY

Program przewiduje przedsięwzięcia i działania mające na celu poprawę stanu
środowiska i utrzymanie walorów przyrodniczych na terenie Gminy Józefów. Określa
zakres działań w sferze ochrony środowiska, w tym poprawy jakości powietrza,
gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, przy uwzględnieniu zrównoważonego
rozwoju gminy, zmniejszenia zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska, zapewnienia
edukacji i udziału społeczeństwa w ochronie środowiska.
Głównymi instrumentami prawnymi wyznaczającymi ramy realizacji wszelkich
przedsięwzięć są:
- Plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Józefów,
- Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju Gminy Józefów,
- Strategia rozwoju Gminy Józefów,
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- przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
ocenach oddziaływania na środowisko.
W myśl przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z
późn. zm.) przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
wymaga realizacja planowanych przedsięwzięć:
a) mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
b) mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli
obowiązek przeprowadzenia oceny został stwierdzony przez organ właściwy
do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsięwzięcia.
Wykaz przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zawarty jest w
rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 71).
Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko wymagają m.in.
- programy w dziedzinie gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, wyznaczające
ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko,
- polityk, strategii, planów lub programów, których realizacja może spowodować
znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000 jeżeli nie są one bezpośrednio
związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynikają z tej ochrony.
Ponadto w art. 47 wskazano, że przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko jest wymagane także w przypadku projektów dokumentów, innych niż
wymienione w art. 46, jeżeli w uzgodnieniu z właściwym organem (GDOŚ lub RDOŚ)
organ opracowujący projekt dokumentu stwierdzi, że wyznaczają one ramy dla
późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
lub że realizacja postanowień tych dokumentów może spowodować znaczące
oddziaływanie na środowisko.
Rodzaje i charakterystyka planowanych w okresie realizacji Programu
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
Program jest dokumentem tematycznym w zakresie rozwiązywania
problemów ochrony środowiska. W wielu przypadkach jednak realizacja
przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska wymaga realizacji przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Jednak przy realizacji tych
przedsięwzięć korzyści dla środowiska i gospodarki powinny spełniać zasadę
zrównoważonego rozwoju.
W okresie objętym niniejszym Programem na terenie Gminy Józefów
planowane są przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko,- budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w m. Siedliska, - inwestor Gmina
Józefów, trwa postępowanie w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych
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uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia. Wniosek wraz z Kartą Informacyjną
złożony do RDOŚ w Lublinie dnia 10.10.2018 r.
- rekultywacja składowiska odpadów w m. Józefów - wydana została decyzja
Burmistrza Józefowa z dnia 10.02.2017r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania,
W okresie opracowania niniejszego Programu nie są realizowane bądź planowane
przedsięwzięcia przez podmioty gospodarcze, dla których określono lub wymagane
jest ustalenie środowiskowych uwarunkowań ich realizacji.
Budowę instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii do produkcji
energii elektrycznej, realizować i urządzać należy w sposób nie wpływający znacząco
niekorzystnie na stan obszarów przyrodniczych, stanowiących elementy systemu
przyrodniczego gminy, oraz pozostałych komponentów środowiska.
W przypadku realizacji przedsięwzięć kwalifikujących się do przedsięwzięć mogących
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko przed rozpoczęciem ich realizacji
niezbędne
jest
określenie
środowiskowych
uwarunkowań
W
kwestii
termomodernizacji budynków, w celu ochrony bioróżnorodności terenów
zurbanizowanych oraz obowiązku ochrony gatunkowej fauny, ze względu na
prawdopodobieństwo zasiedlania budynków objętych remontem przez ptaki
i nietoperze, w projekcie Programu ustala się konieczność przeprowadzenia
inwentaryzacji przyrodniczej budynku przez doświadczonego ornitologa
i wdrożenia odpowiednich rozwiązań chroniących (prowadzenie prac poza
sezonem lęgowym, wykonanie zastępczych miejsc lęgowych itp.) w przypadku
zasiedlenia budynków przez gatunki chronione
Oddziaływanie planowanych
komponenty środowiska.

przedsięwzięć

Programu

na

poszczególne

Wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
Planowane w Programie przedsięwzięcia mają na celu w sposób istotny
poprawę w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza. Głównymi elementami
Programu, które przyczynią się do poprawy stanu powietrza, są: obniżenie emisji
niskiej poprzez sukcesywne zmniejszanie ilości spalanego węgla zarówno głównie w
sferze indywidualnej zabudowy mieszkaniowej, rozwój alternatywnych źródeł energii
tj. instalacje solarne, ogniwa fotowoltaiczne, zmniejszenie emisji na terenie gminy
poprzez modernizację dróg.
Realizacja przedsięwzięć objętych projektem Programu przyczyni się do poprawy
stanu środowiska w zakresie ochrony powietrza. Znaczna część przedsięwzięć
związana jest z ograniczeniem emisji zanieczyszczeń do powietrza.
Realizacja Programu wiąże się ze zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń
gazowych i pyłowych do powietrza i będzie mieć znacząco pozytywny wpływu
na stan czystości powietrza na terenie gminy.
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Wytwarzanie i gospodarowanie odpadami
Porządkowanie gospodarki odpadami zawarte w Programie dotyczące
obszaru Gminy Józefów posiada charakter organizacyjny pozwalający na
wyeliminowanie niekorzystnego oddziaływania wytwarzanych na terenie gminy
odpadów. Poprzez urządzenie PSZOK zapewnione zostaną warunki do pełnej
selektywnej zbiórki odpadów, w tym odpadów problematycznych. Utworzony PSZOK
oraz działania edukacyjne przyczynią się do zapobiegania powstawania odpadów.
Poprzez
rekultywację
składowiska
wyeliminowane
zostało
niekorzystne
oddziaływanie na środowisko przyrodnicze oraz emisję odorów.
W związku z realizacją Programu nie przewiduje się przedsięwzięć
generujących odpady niebezpieczne poza odpadami występującymi
w odpadach komunalnych.
Usuwanie materiałów zawierających azbest będzie realizowane zgodnie
z posiadanym Programem usuwania wyrobów zawierających azbest
z uwzględnieniem ochrony gatunkowej fauny, ze względu na prawdopodobieństwo
zasiedlania budynków objętych remontem przez ptaki i nietoperze.

Kontrolowane i zorganizowane zbieranie odpadów komunalnych i innych niż
komunalne ma na celu poprawę stanu środowiska na terenie gminy.
Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.
Program przewiduje rozwój i doskonalenie zbiorowych systemów
odprowadzania i oczyszczania ścieków poprzez rozbudowę i modernizację sieci
i urządzeń przeznaczonych do zbierania i oczyszczania ścieków. Poza zbiorczą
siecią kanalizacyjną pozostanie docelowo zabudowa rozproszona, gdzie
rozwiązaniem mają być przydomowe oczyszczalnie ścieków. Nowe technologie
oczyszczania ścieków zapewnią bezpieczne dla środowiska wprowadzanie ścieków
oczyszczonych do wód lub ziemi nie spowodują też zagrożenia wód podziemnych. W
zakresie lokalizacji oczyszczalni przydomowych należy każdorazowo dokonywać
oceny warunków gruntowo-wodnych.
Realizacja kompleksowego rozwiązania gospodarki ściekowej przewidziana
w Programie wyeliminuje zagrożenia dla środowiska glebowego oraz wód
powierzchniowych i podziemnych.
Emitowanie hałasu i pól elektromagnetycznych
Każde realizowane przedsięwzięcie związane z pracami budowlanymi bądź
transportowymi, a także eksploatacją urządzeń i instalacji powoduje emisję hałasu.
Projekt aktualizacji Programu nie przewiduje przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko w zakresie hałasu i pól elektromagnetycznych.
Realizacja planowanych przedsięwzięć wiąże się z emitowaniem hałasu podczas
prowadzenia prac, natomiast po ich zakończeniu hałas nie będzie znaczący.
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Ustalenia Programu nie generują znaczących zagrożeń dla środowiska ze
strony emisji hałasu i pól elektromagnetycznych. Realizacja Programu wiąże
się ze zmniejszeniem emisji hałasu do środowiska na terenach akustycznie
chronionych i nie będzie mieć znacząco pozytywny wpływu na stan akustyczny
w gminie.
Wykorzystywaniem naturalnych zasobów środowiska
Na terenie gminy występują surowce mineralne w postaci kruszywa
naturalnego, jest prowadzone ich pozyskiwanie.
Planowane działania proekologiczne zawarte w planie operacyjnym i harmonogramie
zadań na lata 2019-2022 przewidują przedsięwzięcia związane z wykorzystaniem
zasobów energii słonecznej w postaci ogniw fotowoltaicznych oraz kolektorów
słonecznych. Korzystanie z zasobów naturalnych w tym zakresie nie wiąże się
z generowaniem niekorzystnych oddziaływań na środowisko.
Gleba
Realizacja Programu nie jest związana z istotnym wykorzystaniem zasobów gruntów.
W trakcie realizacji planowanych przedsięwzięć typu
budowa lub
modernizacja kanalizacji i wodociągów, w miejscu obiektów podziemnych i
naziemnych nastąpi całkowite zniszczenie gleby, nastąpią również niekorzystne
zmiany struktury gleby w strefie technicznej budowy, po zakończeniu prac stan
zostanie przywrócony do pierwotnego.
Realizacja Programu wiąże się z przekształceniem powierzchni gruntów na cele
związane z infrastrukturą poprawiającą stan środowiska w obszarze miasta
i w kategoriach zasady zrównoważonego rozwoju nie będzie mieć znacząco
niekorzystnego oddziaływania na środowisko.

Wody podziemne i powierzchniowe
Zagrożeniem dla wód jest sytuacja braku kanalizacji oraz niewłaściwie
wykonane i eksploatowane bezodpływowe zbiorniki na ścieki. Konieczne jest
przestrzeganie prawidłowości rozwiązań indywidualnych w zakresie gospodarki
wodno-ściekowej. Pozostałe czynniki zanieczyszczenia wód pochodzące z rolnictwa,
komunikacji, infrastruktury gminnej i przemysłowej posiadają charakter rozproszony
i warunkach właściwego funkcjonowania tych obszarów gospodarki nie powinny mieć
znacząco negatywnego oddziaływania na środowisko.
Zapisy Programu dotyczące planowanych przedsięwzięć i warunków ich
realizacji nie będą generować znacząco negatywnych zagrożeń jakościowych
i ilościowych dla wód podziemnych i powierzchniowych.
Zabytki
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W obszarze planowanych prac nie należących do przedsięwzięć oddziaływujących
na środowisko nie występują stanowiska archeologiczne oraz obiekty wpisane do
rejestru zabytków lub o charakterze zabytkowym.
Ludzie
W rozumieniu przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska znaczące
oddziaływanie na środowisko oznacza również znaczące oddziaływanie na zdrowie
ludzi, którzy są nadrzędnym celem ochrony. O znaczącym oddziaływaniu na
środowisko (zdrowie ludzi) można mówić w sytuacji, gdy przekraczane są standardy
emisyjne (dopuszczalne normy zanieczyszczeń określone w przepisach o ochronie
środowiska), natomiast o znaczącym oddziaływaniu na obszary NATURA 2000
w sytuacji zagrożenia siedlisk lub gatunków lub integralności obszaru w rozumieniu
przepisów ustawy o ochronie przyrody ( obszary NATURA 2000 nie występują)
Realizacja Programu służy poprawie stanu środowiska na terenie gminy
i nie będzie mieć znaczącego niekorzystnego wpływu na zdrowie ludzi.
Ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej
Planowane przedsięwzięcia nie posiadają miana działalności powodującej
poważne awarie.
Przedsięwzięcia objęte Programem nie będą generować ryzyka wystąpienia
poważnych awarii.

16. OCENA REALIZACJI DOTYCHCZASOWEGO PROGRAMU OCHRONY
ŚRODOWISKA DLA GMINY JÓZEFÓW NA LATA 2011-2014 Z PERSPEKTYWĄ
DO ROKU 2018
Poprzedni Program Ochrony Środowiska dla Gminy Józefów opracowany był
na lata 2011-2014 z perspektywa do roku 2018. Stopień jego realizacji zawarto w
poniższej tabeli.
Zestawienie działań proekologicznych i środków niezbędnych do osiągnięcia celów
Programu ochrony środowiska dla Gminy Józefów na lata 2011-2014z perspektywą
do roku 2018.

140

Obszar strategiczny I
Racjonalna gospodarka wodno – ściekowa

Tabela 20.
Cele

1.Racjonalizacja
gospodarki wodno ściekowej

Działania
1.Realizacja
założeń i celów
Krajowego
Programu
Oczyszczania
Ścieków
Komunalnych na
lata 2011 - 2018
a) Modernizacja i
rozbudowa
istniejącej
oczyszczalni
ścieków w
Józefowie
b) Budowa
kanalizacji
sanitarnej w m.
Józefów
2. Konserwacja i
monitoring
urządzeń
oczyszczających
na kolektorach
ścieków
opadowych

Odpowiedzialny

nakłady

Źródła
finansowania

Realizowany

Gmina Józefów
b.d.
ZWiK

Środki
pomocowe

Zrealizowany
Gmina Józefów
3 mln
ZWiK

Środki
pomocowe

Zrealizowany

Gmina Józefów
7729085,23
ZWiK

Budżet gminy
PROW

Zadanie
ciągłe
Gmina Józefów

WFOŚiGW
b.d.

ZWiK

Budżet gminy

3. Budowa
indywidualnych
oczyszczalni
ścieków na
obszarach o
zabudowie
rozproszonej gdzie
budowa sieci
kanalizacji
sanitarnej jest
nieopłacalna z
przyczyn
ekonomicznych,
bądź technicznych
4. Monitoring i
likwidacja

Sposób
realizacji

Zadanie
ciągłe

Właściciele i
zarządcy
nieruchomości

Gmina Józefów

9000

Inwestorzy
indywidualni

b.d.
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nielegalnych
odprowadzeń
ścieków do cieków
wodnych

2.Zagospodarowanie 1. Budowa
gnojówki, gnojowicy i zbiorników na
gnojowicę i płyt
obornika
obornikowych
3. Mała retencja i
1.
melioracje
Zagospodarowanie
szczegółowe
obszaru Nepryszki
wraz ze
zbiornikiem
retencyjnym na
niej utworzonym

ZWiK

Zadanie
ciągłe
W ramach
działalności
UM

Rolnicy

Inwestorzy
indywidualni

RZGW

69 759,82

Zadanie
ciągłe

b.d.

PROW
Budżet Gminy

Obszar strategiczny II
Racjonalna gospodarka energetyczna i ochrona atmosfery
Cele

Działania

1. Przeprowadzenie
inwentaryzacji
źródeł energii
1. Zmniejszenie presji
na powietrze poprzez cieplnej w gospodarstwach
optymalizację systemu domowych
energetyki cieplnej na
terenie Gminy
2. Przeprowadzenie akcji
promocyjnej (akcja ulotkowa i
plakatowa) z zakresu
negatywnych konsekwencji
środowiskowych spalania
odpadów w paleniskach
domowych oraz możliwości
wykorzystania i efektów
ekologiczno - ekonomicznych
stosowania alternatywnych
źródeł energii
3. Monitoring stanu powietrza:
przeprowadzenie w określonych
odstępach czasu pomiarów
wielkości imisji głównych
zanieczyszczeń CO2, SO2, NOX,
pyły

Odpowiedzialny

nakłady

Gmina Józefów
b.d.

Źródła
finansowania

Lata
realizacji

Zrealizowany
w ramach
Planu
Budżet gminy
ograniczenia
niskie emisji
Zadanie
ciągłe

Gmina Józefów
Budżet gminy

na bieżąco
WIOŚ,
przedsiębiorcy

-
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1. Utrzymanie infrastruktury
drogowej wdobrym stanie
technicznym

3. Termomodernizacja
budynków komunalnych i
oświatowych wraz z przebudową
źródeł ciepła
5. Zachęcanie podmiotów
gospodarczych do samokontroli
poprzez wprowadzanie
systemów zarządzania
środowiskiem (ISO 14000) w
obrębie przedsiębiorstw

3. Intensyfikacja ruchu 1. Tworzenie nowych ścieżek
rowerowego w Gminie rowerowych

na bieżąco

Środki
pomocowe

2. Ograniczenie presji
na powietrze ze źródeł
2. Przebudowa i rozbudowa
mobilnych
dróg i nawierzchni w Gminie
Józefów
Budowa drogi w Długim Kącie,
Górnikach, Budowa ulicy Nowej,
Modernizacja drogi w Majdanie
Nepryskim, Wykonanie
podbudowy tłuczniowej w
Stanisławowie

Budżet gminy

Gmina Józefów

2011-2012
1085190,66
Gmina Józefów

Środki
pomocowe

zarządcy dróg

Fundusz
Szwajcarski

Gmina Józefów
513724,68

Realizowany

Budżet gminy

Na bieżąco
Gmina Józefów
Podmioty
gospodarcze

Inwestorzy
indywidualni

b.d.

Gmina Józefów,
Józefowska
Kawaleria
Rowerowa

Na bieżąco
WFOŚiGW,
Budżet gminy
2765832,96

2. Utworzenie nowych miejsc
postojowych dla rowerów

3. Budowa i modernizacja
oświetlenia
ulicznego (energooszczędnego)

Gmina Józefów

WFOŚiGW,

Na bieżąco

Budżet gminy
Gmina Józefów
Oświetlenie

2012-2014
WFOŚiGW
252989,28

uliczne i
drogowe

NFOŚiGW

Na bieżąco
4 Ograniczenie emisji
hałasu i pola
elektromagnetycznego

1. Integrowanie planów
zagospodarowania
przestrzennego z problemami
zagrożenia hałasem

Gmina Józefów

b.d.

Budżet gminy
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Obszar strategiczny III
Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne użytkowanie zasobów przyrody
Cele

Działania
1. Aktualizacja inwentaryzacji
przyrodniczej na terenie gminy
Józefów

1. Poznanie
i ochrona walorów
i zasobów
3. Objęcie ochroną konserwatorską
nowych obiektów (pomniki przyrody,
przyrodniczych
użytki ekologiczne) wskazanych
Gminy Józefów
w inwentaryzacji i ochrona
istniejących pomników przyrody
4. Konserwacja istniejących i budowa
nowych szlaków turystycznych,
rowerowych oraz ich odpowiednie
oznakowanie
6. Propagowanie walorów
przyrodniczych rejonu. podczas
imprez plenerowych np. minimaraton,
rajdy rowerowe, folder, przewodnik
mobilny
7. Tworzenie i powiększanie spójnych
kompleksów leśnych w celu
wzmocnienia tych kompleksów

Odpowiedzialny

Nakłady

Źródła
Lata
finansowania realizacji
Budżet gminy

Gmina Józefów

2013

b.d.

Na
bieżąco
Gmina Józefów

b.d.

WFOŚiGW

Gmina Józefów
stowarzyszenia
ekologiczne,
powiat

Na
bieżąco
b.d.

Gmina Józefów,
69778,25
szkoły

nadleśnictwa,
właściciele

WFOŚiGW

Na
bieżąco
WFOŚiGW

Na
bieżąco

b.d.

Na
bieżąco

2. Ograniczenie
antropopresji

8. Uwzględnienie w planach
zagospodarowania przestrzennego
selektywnego dostępu do terenów
wyjątkowych cennych przyrodniczo

Gmina Józefów

1. Przeciwdziałanie wypalaniu łąk,
ściernisk i przydroży - akcja
informacyjna

Gmina Józefów

Budżet gminy

2.Modernizacja terenów zielonych,
parków, zieleńców, skwerów

Gmina Józefów

WFOŚiGW

Na
bieżąco

WFOŚiGW

20122014

3. Zagospodarowanie terenu Parku
podworskiego w Samsonówce na
cele turystyczno sportowe i
rekreacyjne

Gmina Józefów

b.d.

Budżet gminy

Na
bieżąco
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Obszar strategiczny IV
Świadomość ekologiczna mieszkańców i edukacja ekologiczna
Cele

1. Pełen dostęp
społeczeństwa
do danych w
zakresie ochrony
środowiska
w Gminie
Józefów

Działania

1. Bieżąca aktualizacja wykazu
danych o dokumentach zawierających
informację o środowisku i jego
ochronie w wydziale inwestycyjnym
oraz na stronach internetowych
Urzędu Miejskiego
2. Utworzenie forum internetowego
na stronie Urzędu, gdzie mieszkańcy
będą mogli kierować swoje uwagi,
spostrzeżenia i sugestie dotyczące
stanu i ochrony środowiska w Gminie
3. Przeprowadzenie akcji
informacyjnej wśród społeczności
lokalnej dotyczącej możliwości
dostępu do danych w zakresie stanu i
ochrony środowiska

2. Działania
wspierające
edukację
ekologiczną
wśród
mieszkańców

3. Poprawa
świadomości

1.Opracowanie i przeprowadzenie
cyklu kampanii plakatowych o
tematyce proekologicznej
2. Cykl publikacji w prasie lokalnej
dotyczącej ochrony przyrody,
oszczędności energii, prawa ochrony
środowiska
1. Organizowanie corocznego
konkursu dla dzieci i młodzieży z
zakresu wiedzy o ekologii
i środowisku przyrodniczym Gminy
Józefów

ekologicznej
dzieci i młodzieży 2. Organizowanie corocznego
konkursu fotograficznego i
plastycznego dla dzieci i młodzieży z
zakresu ekologii i środowiska
„Przyroda Gminy Józefów”

Odpowiedzialny

Gmina Józefów

Gmina Józefów

Gmina Józefów

Źródła
Lata
Poniesione
realizacji
nakłady
finansowania
Na
bieżąco

W ramach
działalności
UM
Józefów

Na
bieżąco

W ramach
działalności
UM
Józefów

Na
bieżąco

W ramach
działalności
UM
Józefów

Gmina Józefów
organizacje
pozarządowe
Gmina Józefów
media lokalne

Szkoły,
organizacje
pozarządowe

Szkoły,
organizacje
pozarządowe

UM
Józefów

WFOŚiGW

Na
bieżąco

UM
Józefów

20122018

W ramach
działalności
UM
Józefów

W ramach
działalności
UM
Józefów

Na
bieżąco

20122018
WFOŚiGW
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3. Opracowanie i realizacja, przy
udziale miejscowych nauczycieli,
programu fakultatywnych zajęć dla
dzieci i młodzieży „Przyroda mojej
okolicy”

Szkoły,
organizacje
pozarządowe

5. Zorganizowanie dla dzieci i
młodzieży szkolnej cyklu wyjazdów do
instytucji i obiektów ochrony
środowiska (oczyszczalnia ścieków,
wysypisko odpadów, park
krajobrazowy, itp.)

Szkoły,
organizacje
pozarządowe

6. Opracowanie i urządzenie ścieżek
dydaktycznych na obszarach cennych
przyrodniczo

Szkoły, Gmina
Józefów
organizacje
pozarządowe

Na
bieżąco

W ramach
działalności
UM
Józefów

W ramach
działalności
UM
Józefów

13659,15

20112018
WFOŚiGW

WFOŚiGW

7. Popularyzacja i czynny udział
urzędu w
ogólnoświatowych akcjach typu:
Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata itp.
oraz ogólnokrajowych jak Dni
Recyklingu
8. Festiwal piosenki ekologicznej
organizowany corocznie w miesiącu
sierpniu

9 Organizowanie coroczne konkursu
na najładniejszy ogródek w gminie w
celu poprawienia estetyki posesji

Na
bieżąco

Na
bieżąco
Gmina Józefów
szkoły

7 000

WFOŚiGW

Budżet

Gmina Józefów
MOK

W ramach
działalności
UM
Józefów

Gmina Józefów

W ramach
działalności
UM
Józefów

20112018

gminy
WFOŚiGW

WFOŚiGW

20112018

W latach 20011-2018 realizowano wiele działań mających na celu poprawę
stanu środowiska na terenie gminy. Obszarem, w obrębie którego zrealizowano
istotne działania była gospodarka energetyczna i ochrona atmosfery, gospodarka
odpadami, gospodarka wodno-ściekowa
Działania te zmniejszyły presję na powietrze poprzez optymalizację systemu
energetyki cieplnej na terenie Gminy. Realizacja programu alternatywnych źródeł
energii pozwala na zmniejszenie zużycia paliw a tym samym ograniczenia emisji
niskiej.
Dzięki realizacja działań objętych programem zwiększyła się świadomość
ekologiczna mieszkańców przy stosunkowo niewielkich nakładach finansowych.
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Podejmowane przedsięwzięcia z zakresu gospodarki wodno-ściekowej
przyczyniły się do wzrostu skanalizowania gminy, a tym samym ograniczyły możliwą
presję na jakość wód podziemnych i powierzchniowych.
W obszarze gospodarki odpadami wdrożono system selektywnego zbierania
odpadów komunalnych we wszystkich posesjach. Zapewniono odbieranie odpadów
komunalnych z terenu nieruchomości zgodnie z ustalonym harmonogramem.
Ze względów finansowych i organizacyjnych realizacja części zadań do chwili
obecnej nie została zrealizowana ( rekultywacja składowiska odpadów w m.
Józefów).

17. OCENA REALIZACJI OBECNEGO PROGRAMU
17.1. Zakres monitoringu programu
Ocena wdrażania Programu Ochrony Środowiska będzie polegało na regularnej
ocenie w zakresie:
•

•
•
•

określania stopnia wykonania działań,
określania stopnia realizacji przyjętych celów,
oceny rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami, a ich
wykonaniem,
analizy przyczyn tych rozbieżności.

Burmistrz Miasta będzie oceniał co dwa lata stopień wdrażania Programu.
Ocena ta będzie podstawą przygotowania raportu z wykonania Programu.
W początkowym okresie wdrażania Programu również co dwa lata będzie
weryfikowana lista przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w najbliższych
czterech latach.
Oceny będą wykonywane w następującym zakresie:
ochrony środowiska,

•

ocena postępów we wdrażaniu programu
przygotowanie raportu (co dwa lata),

w tym

•

opracowanie listy przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w kolejnych latach
(co dwa lata),

•

aktualizacja celów ekologicznych i kierunków działań (co cztery lata).

17.2. Wskaźniki monitorowania efektywności programu
Podstawą monitoringu realizacji programu jest sprawozdawczość oparta na
wskaźnikach odzwierciedlających stan środowiska i presję na środowisko. W celu
nadzoru nad realizacją opracowanego Programu dla większości kierunków działań
w każdym obszarze interwencji przyjęto wskaźniki, które będą pomocne
w przedstawianiu stopnia realizacji założonych zadań. Analiza tych wskaźników
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będzie podstawą do korekty i weryfikacji działań planowanych w Programie ochrony
środowiska.

Tabela 21. Wskaźniki monitorowania realizacji Programu
Wskaźnik
[jednostka/stan]

Wartość wyjściowa

Oczekiwany trend
zmian

Ochrona powietrza i klimatu
Przekroczenie
stężenia
zanieczyszczeń
w
powietrzu [tak/nie]
Zużycie
energii
elektrycznej na jednego
mieszkańca [kWh/rok]
Długość
ścieżek
rowerowych ogółem [km]
Czynne przyłącza gazowe
do
budynków
ogółem
(mieszkalnych
i
niemieszkalnych) [szt.]
Roczne
zużycie
gazu
ogółem [ tyś m3]
Roczne zużycie gazu na 1
mieszkańca[m3]
Liczba
ludności
korzystających z gazu
Instalacje wykorzystujące
OZE [szt.]
Termomodernizacja
budynków
użyteczności
publicznej[szt.]
Ilość wymienionych kotłów
c.o. [szt.]

nie

Nie

623,4

Spadek
Wzrost

1273

Wzrost

383,0

Wzrost

55,7

wzrost

2503

wzrost

1157

Wzrost

15

Wzrost

50

Wzrost

Hałas
Zmodernizowane
[km]
Ilość zgłaszanych
[szt.]

drogi
skarg

-

Wzrost

-

Brak

Promieniowanie elektromagnetyczne
Przekroczenie
poziomu
promieniowania
elektromagnetycznego
[tak/nie]

Nie

Nie

Gospodarowanie wodami
JCWPd w dobrym stanie
chemicznym i ilościowym
[tak/nie]
JCWP
w
dobrym

Tak

Tak

Nie

Tak
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stanie/potencjale [tak/nie]
Ludność korzystająca z
sieci wodnej
Zużycie
wody
na
1
3
mieszkańca [m ]
Korzystający z kanalizacji
w ogółu
ludności [%]
Długość
czynnej
sieci
kanalizacyjnej [km]

6514

Wzrost

21,5

Spadek

33,2

Wzrost

25,9

Wzrost

Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów
Ilość
odebranych
zmieszanych
odpadów
413,760
Spadek
komunalnych [Mg/rok]
Ilość selektywnie
odebranych odpadów
260,078
Wzrost
komunalnych [Mg/rok]
Ilość
odpadów
komunalnych
161,248
Spadek
przekazanych
do
składowania [Mg/rok]
Ilość
przypadków
porzucania odpadów w
1
Spadek
miejscach niedozwolonych
[szt.]
Przeprowadzone kontrole
podmiotu
odbierającego
2
Wzrost
odpady komunalne [szt.]
Osiąganie
poziomu
recyklingu i ponownego
użycia papieru, metali,
Tak
Tak
tworzyw sztucznych i szkła
[tak/nie]
Zasoby przyrodnicze
Powierzchnia
obszarów
Wzrost
zieleni [ha]
Liczba pomników przyrody
8
Bez zmian / wzrost
[szt.]
57,78
Lesistość [%]
Bez zmian / wzrost
Poważne awarie przemysłowe
Liczba przypadków
wystąpienia
0
Bez zmian
poważnych awarii [szt.]
Świadomość ekologiczna
Liczba przeprowadzonych
kampanii
edukacyjnych
2
Wzrost
[szt.]
Źródło: opracowanie własne

18. STRESZCZENIE
Podstawę opracowywania Programu ochrony środowiska stanowi ustawa z dnia 27
kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2018 poz. 799), która stanowi
w art. 17 ust.1, że organy wykonawcze województwa, powiatu i gminy w celu
realizacji
polityki ochrony środowiska sporządzają odpowiednio wojewódzkie,
powiatowe i gminne programy ochrony środowiska.
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Niniejszy Program Ochrony Środowiska dla Gminy Józefów jest dokumentem
obejmującym lata 2019 – 2022 oraz czteroletnią perspektywę do roku 2026.
Program przedstawia analizę stanu środowiska na terenie gminy oraz cele polityki
ekologicznej i zadania niezbędne do jej realizacji.
Struktura i zawartość dokumentu została dostosowana do planów wyższego
szczebla oraz Wytycznych do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych
programów ochrony środowiska, opublikowanymi przez Ministerstwo Środowiska w
2015 r. Program ochrony środowiska ma na celu dostosowanie działań
inwestycyjnych i pozainwestycyjnych do założeń dokumentów strategicznych
wyższego szczebla (krajowych, wojewódzkich i powiatowych) oraz dokumentów na
poziomie
Gminy
Józefów
uwzględniając
zasady
ochrony
środowiska
i zrównoważonego rozwoju.
Program obejmuje przedstawienie aktualnego stanu środowiska. Dzięki
wyznaczeniu i identyfikacji problemów środowiskowych możliwe jest określenie
celów, do jakich należy dążyć w ciągu najbliższych 8 lat. Na ich podstawie
wyznaczono zadania, które będą realizowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa
ekologicznego gminy i tworzenia podstaw do zrównoważonego rozwoju społecznogospodarczego.
Struktura Programu został podzielony na tematyczne rozdziały.
Rozdział pierwszy zawiera krótki wstęp, podstawę prawną i cel opracowania
oraz metodykę sporządzania programu.
W rozdziale drugim dokonano analizy dokumentów strategicznych
i programowych na poziomie krajowym, wojewódzkim i lokalnym, stanowiących
uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne dla niniejszego Programu.
W rozdziale trzecim przedstawiono ogólną charakterystykę Gminy Józefów.
W rozdziale tym opisano położenie gminy, klimat oraz występującą infrastrukturę.
Rozdział czwarty charakteryzuje aktualny stan środowiska, określono cele
oraz kierunki działania, które odpowiadają poszczególnym komponentom środowiska
lub obszarom mającym wpływ na jego stan. Opis każdego z obszarów składa się
z analizy aktualnego stanu środowiska, działań realizowanych w latach poprzednich
wraz z analizą SWOT przedstawiającą mocne strony stanu środowiska,
identyfikującą zagrożeń i problemów jakie występują w danym obszarze, a także
wskazująca szanse jego poprawy. Z ocena stanu środowiska wynika, że obszarem
problematycznym na terenie gminy jest przede wszystkim jakość powietrza
atmosferycznego. Problem stanowi również zła jakość jednolitych części wód
powierzchniowych.
W rozdziale piątym zebrano w formie tabelarycznej cele dla każdego obszaru
interwencji oraz wyznaczone zostały zadania na lata obowiązywania niniejszego
Programu. Przedstawione w dokumencie cele i kierunki działań w zakresie
poszczególnych obszarów interwencji zostały wyznaczone na podstawie
zdefiniowanych zagrożeń i problemów dla poszczególnych obszarów interwencji
wskazanych w analizie SWOT. Cele te i działania mają również przyczynić się do
niepogorszenia stanu środowiska w stosunku do komponentów, w stosunku do
których nie zaobserwowano większych problemów.
Rozdział szósty przedstawia harmonogram rzeczowo–finansowy realizacji
strategicznych działań proekologicznych. W harmonogramie skonkretyzowano
zadania w ramach programu, których realizację przewidziano na lata 20192022. Ponadto przedstawiono prognozowane źródła finansowania realizowanych
zadań.
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Kolejne rozdziały dotyczą zagadnień systemowych oraz prawnoekonomicznych służących realizacji zadań zdefiniowanych w Programie.
Opracowano również wykaz mierzalnych wskaźników dla poszczególnych obszarów
interwencji, mających na celu ocenę stopnia realizacji przyjętych zadań oraz
osiągnięcia wyznaczonych celów. Ponadto dokonano oceny realizacji
aktualizowanego Programu na podstawie przyjętych w nim wskaźników.
Prognozuje się, że wszystkie zaplanowane działania przyniosą wymierne
efekty w zakresie poprawy stanu środowiska naturalnego, zapewnienia skutecznych
mechanizmów chroniących środowisko przed degradacją oraz podniesienia
efektywności zarządzania środowiskiem, a także przyczynią się do wdrożenia
wymagań obowiązującego prawa w zakresie ochrony środowiska.
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