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WSTĘP 

 
1. Przedmiot opracowania 
 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bychawa – w granicach administracyjnych, 
wywołanego uchwałą Nr XXVIII/197/2017 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 27 kwietnia 2017 r.  

Opracowanie dotyczy dwudziestu sześciu wyodrębnionych obszarów położonych w granicach 
miasta Bychawa, w powiecie Lubelskim, w województwie lubelskim. Miasto jest zlokalizowane w odległości 
około 30 km na południe od Lublina i stanowi siedzibę gminy miejsko-wiejskiej Bychawa.  

Obszar przedstawiony na arkuszu nr 1 znajduje się w południowo-wschodniej części miasta, przy 
ulicy Sienkiewicza. Zajmuje on powierzchnię około 2,3 ha. Część obszaru jest zainwestowana przez budynki 
mieszkalne jednorodzinne, budynki usługowe i magazynowe, natomiast większość powierzchni stanowią 
grunty rolne.  

Kolejny obszar opracowania, przedawniony na arkuszu nr 2 obejmuje teren o powierzchni około 4,0 
ha. Wzdłuż wschodniej granicy opracowania przebiega droga publiczna – ul. M. Dąbrowskiej. W odległości 
około 30 m od zachodniej granicy opracowania znajduje się strumień Gałęzówka. W północnej części 
opracowania znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny. Teren zajmowany jest głównie przez grunty 
zadrzewione i zakrzewione oraz grunty rolne.  

Na arkuszu nr 3 został przestawiony teren o powierzchni około 0,4 ha, znajdujący się we wschodniej 
części miasta, przy ulicy Mickiewicza. Obszar obecnie jest użytkowany rolniczo, częściowo pokryty przez 
roślinność trawiastą. 

Arkusz nr 4 dotyczy terenu o powierzchni około 2,3 ha, zlokalizowanego w centralnej części miasta, 
przy ul. Sienkiewicza. Opracowanie obejmuje tereny w większości zainwestowane przez budynki 
mieszkalne, gospodarczo-garażowe i usługowe.  

Obszar przedstawiony na arkuszu nr 5 dotyczy działki nr 824, znajdującej się w centralnej części 
miasta. Działka zajmuje powierzchnię 1,1 ha. Od strony południowej i zachodniej teren ogranicza ul. Księdza 
Dominika Maja, natomiast przy północno-wschodniej granicy przebiega ul. Piotra Ściegiennego. W granicy 
opracowania znajdują się budynki Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w 
Bychawie wpisane do gminnej ewidencji zabytków.  

Arkusz nr 6 dotyczy działki nr 1208, o powierzchni 805 m2. Przedmiotowy teren znajduje się przy 
skrzyżowaniu dwóch dróg publicznych: przy północnej granicy działki przebiega ul. Armii Krajowej, 
natomiast przy zachodniej ul. Grota Roweckiego. Na analizowanej działce znajduje się budynek mieszkalny 
jednorodzinny, budynek gospodarczo-garażowy oraz pawilon usługowy.  

Obszar przestawiony na arkuszu nr 7 położony jest w zachodniej części miasta, przy granicy z 
obrębem Łęczyca. Teren zajmuje powierzchnię około 15,0 ha. Przy wschodniej granicy opracowania 
przebiega ul. Grodzany, natomiast przy zachodniej granicy opracowania droga publiczna stanowiąca dz. nr 
740. Przy ul. Grodzany zlokalizowana jest zabudowa zagrodowa, pozostałe tereny zajmują grunty rolne. 

Arkusz nr 8 obejmuje teren o powierzchni 1,5 ha. W granicach opracowania zlokalizowana jest 
zabudowa mieszkaniowa wraz z towarzyszącymi budynkami gospodarczo-garażowymi. Jeden z budynków 
mieszkalnych wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków. Przez teren przebiega ul. 11 Listopada (droga 
wojewódzka nr 834, relacji Bełżyce – Stara Wieś Druga) oraz ul. Mikołaja Reja. Przy skrzyżowaniu ww. dróg 
znajduje się przystanek autobusowy. Przy północnej granicy opracowania przebiega granica 
Czerniejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 

Teren przedstawiony na arkuszu nr 9 dotyczy działki nr 1109/1, o powierzchni 0,4 ha. Teren 
zlokalizowany jest w środkowej części Bychawy, przy ul. Piłsudskiego. Na przedmiotowym terenie znajduje 
się Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Przy zachodniej granicy opracowania znajduje się park Miejski, 
natomiast przy południowej - osiedle budynków mieszkalnych jednorodzinnych.   
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Arkusz nr 10 dotyczy terenu stacji benzynowej Orlen S.A. zlokalizowanej na działce nr 657/4 przy ul. 
11 Listopada. Na przedmiotowym terenie zlokalizowane są dystrybutor paliwa, sklep i bar wraz z niezbędna 
infrastrukturą techniczną. Na pozostałym obszarze zlokalizowane są budynki mieszkalne jednorodzinne 
oraz grunty rolne. Łączna powierzchnia terenu to około 1,8 ha. 

Arkusz nr 11 przedstawia teren o powierzchni około 1,0 ha. Obszar zlokalizowany przy zachodniej 
granicy miasta, przy skrzyżowaniu ulicy Pileckiego oraz drogi publicznej stanowiącej działkę nr 9. 
Zlokalizowana jest tam zabudowa zagrodowa oraz grunty rolne. 

Arkusz nr 12 obejmuje działki nr 46/6 i 46/2 o powierzchni około 0,65 ha. Obszar zlokalizowany przy 
północnej stronie ulicy Pileckiego. Obszar jest obecnie niezagospodarowany. Teren ten oddalony jest o 
około 100 m w kierunku zachodnim od Czerniejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 

Arkusz nr 13 przedstawia teren o powierzchni około 0,5 ha. Analizowany obszar znajduje się 
pomiędzy ulicami: Lubelską, Zadębie oraz nowoprojektowaną drogą klasy głównej. 

Arkusz nr 14 dotyczy terenu o powierzchni około 0,9 ha. Przy północnej granicy opracowania 
przebiega droga główna – ul. Wandzin. Natomiast od strony wschodniej teren ogranicza ulica Rataja. 

Arkusz nr 15 dotyczy terenu o powierzchni około 1,0 ha. Obszar opracowania znajduje się przy 
skrzyżowaniu dwóch dróg publicznych: od strony północnej ul. 11 listopada, a od strony zachodniej ul. 
Grodzany.  

Arkusz nr 16 dotyczy działki nr 910/1 o powierzchni około 1200 m2. Przy zachodniej granicy 
opracowania znajduje się ulica Dąbrowskiej, a od północnej ul. Szkolna. Działka zabudowana jest budynkiem 
mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem gospodarczo-garażowym. 

Arkusz nr 17 dotyczy terenu o powierzchni około 2500 m2, znajdującego się przy skrzyżowaniu ulic: 
Partyzantów oraz Armii Krajowej. 

Na arkuszu nr 18 przedstawiono działkę nr 488, przy ul. Rataja o powierzchni 834 m2. 
Na arkuszu nr 19 przedstawiono działkę nr 480, przy skrzyżowaniu ulic: Piłsudskiego i Rataja o 

powierzchni 1560 m2. 
Arkusz nr 20 dotyczy działki, zlokalizowanej przy ulicy Mickiewicza, o powierzchni 1730 m2.  
Arkusz nr 21 dotyczy terenu usługowego, przy ulicy Mickiewicza o powierzchni około 0,7 ha.  
Arkusz nr 22 przedstawia teren o powierzchni około 0,8 ha. Analizowany obszar znajduje się przy 

ulicy Grodzany. 
Arkusz nr 23 przedstawia teren rolny o powierzchni około 1400 m2, położony w sąsiedztwie ulicy 

Powstańców Warszawy.  
Arkusz nr 24 przedstawia teren łąk i zabudowy mieszkaniowej o powierzchni około 2800 m2, 

zlokalizowany przy ulicy Mickiewicza. 
Obszar przestawiony na arkuszu nr 25 położony jest w południowej części miasta, przy granicy z 

obrębem Marysin.  
Arkusz nr 26 przedstawia teren o powierzchni około 1,9 ha, zlokalizowany na północ od ulicy 

Zadębie.  
 

2. Podstawy formalno – prawne opracowania 

Zgodnie z art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko 
(tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) na organie administracji opracowującym m.in. projekt miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego spoczywa obowiązek sporządzenia prognozy oddziaływania na 
środowisko ww. dokumentu. W tym zakresie nowa ustawa zmienia i precyzuje obowiązujące przed jej 
wejściem w życie zapisy art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.). Stanowi ona jednocześnie dostosowanie polskich regulacji 
prawnych do ustaleń zawartych w dyrektywach Wspólnot Europejskich. 

W myśl ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko prognoza oddziaływania na środowisko 
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stanowi podstawowy dokument, niezbędny do przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji polityki, strategii, planu lub programu. 

Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy – zgodnie z ustawą z 
dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – ma na celu przede wszystkim, 
w oparciu o istniejące uwarunkowania, określenie m. in.: 

 przeznaczenia terenu oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub 
różnych zasadach zagospodarowania, 

 zasad kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, 

 zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego, ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej, 

 szczególnych warunków zagospodarowania terenu, w tym ograniczeń wynikających między 
innymi z potrzeby ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego,  

 zasady modernizacji, rozbudowy, budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej. 

Prognoza ma na celu identyfikację przewidywanych ewentualnych skutków wpływu ustaleń 
projektu planu miejscowego na środowisko, ocenę zaproponowanych w nim rozwiązań funkcjonalno – 
przestrzennych, a także ich zgodność z przepisami prawa z zakresu ochrony środowiska. 

Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko jest obligatoryjne dla każdego miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, o ile projekt planu nie uzyska odstąpienia od przeprowadzenia 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wynikającego ze stosownego uzgodnienia z regionalnym 
dyrektorem ochrony środowiska i państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym. Analizie i ocenie 
podlega projekt planu wraz z rysunkami stanowiącymi załącznik graficzny nr 4 do niniejszego opracowania. 
Prognoza pozwala – we wszystkich fazach planowania – uwzględnić wzajemne relacje pomiędzy 
uwarunkowaniami przyrodniczymi a przyjętymi rozwiązaniami planistycznymi.  

Prognoza oddziaływania na środowisko, wraz z projektem miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, jest przedmiotem społecznej oceny – podlega wyłożeniu do publicznego wglądu, a jej 
ustalenia mogą mieć wpływ na decyzję Rady Miasta w sprawie uchwalenia planu miejscowego. 

 
3. Cel i zakres merytoryczny opracowania 
 

Głównym celem sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko jest wskazanie 
przewidywanego wpływu na środowisko, jaki może mieć miejsce na skutek realizacji dopuszczonych w 
projekcie planu form zagospodarowania przestrzennego, między innymi poprzez ocenę relacji pomiędzy 
przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami planistycznymi a uwarunkowaniami środowiska 
przyrodniczego, a także aspektami gospodarczymi i społecznymi, zgodnie z  zasadą zrównoważonego 
rozwoju. 

W prognozie oddziaływania na środowisko analizie i ocenie podlega projekt uchwały w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy (tekst) wraz z rysunkiem, stanowiącym 
załącznik graficzny uchwały. Szczegółowy zakres informacji wymaganych w prognozie wskazano w art. 51 
ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. Zgodnie z tym artykułem 
prognoza oddziaływania na środowisko zawiera: 

1. Informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązanie z 
innymi dokumentami. 

2. Informację o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy. 
3. Propozycje dotyczące przewidywanych metod analiz skutków realizacji postanowień 

projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania. 
4. Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko. 
5. Streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym. 
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Prognoza określa, analizuje i ocenia: 

1. Istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji 
projektowanego dokumentu. 

2. Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem. 
3. Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego 

dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z 
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

4. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, 
istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu oraz sposoby, w jakich te cele i inne 
problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu. 

5. Przewidywane znaczące oddziaływanie, w tym oddziaływanie bezpośrednie, pośrednie, wtórne, 
skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe, długoterminowe, stałe i chwilowe oraz 
pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru NATURA 2000 oraz integralność tego 
obszaru, a także na środowisko, a w szczególności na: różnorodność biologiczną, ludzi, zwierzęta, 
rośliny, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki, dobra 
materialne, z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między 
oddziaływaniami na te elementy. 

Ponadto prognoza przedstawia: 

1. Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych 
oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu, w 
szczególności na cele i przedmiot ochrony NATURA 2000 oraz integralność tego obszaru. 

2. Biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu, cele i przedmiot obszaru NATURA 2000 oraz 
integralność tego obszaru – rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym 
dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz metod dokonania oceny prowadzącej do tego 
wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności 
wynikających z niedostatków techniki lub we współczesnej wiedzy. 

Zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, 
informacje zawarte w prognozie powinny być opracowane stosownie do stanu współczesnej wiedzy i metod 
oceny oraz dostosowane do zawartości i stopnia szczegółowości projektowanego dokumentu oraz etapu 
przyjęcia tego dokumentu w procesie opracowywania projektów dokumentów powiązanych z tym 
dokumentem. 

Stosownie do wymogu art. 53 ww. ustawy zakres i stopień szczegółowości informacji zawartych w 
niniejszej prognozie został uzgodniony z właściwymi organami, wskazanymi w art. 57 i 58 ustawy – 
regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym. 

Niniejsza prognoza została opracowana w oparciu o akty prawne: 

 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 
ze zm.), 

 ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.), 

 ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.), 

 ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2019 
r. poz. 1295 ze zm.) 

 ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 
1161 ze zm.), 

 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 
sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 
z 2012r. poz. 463), 
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 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1065), 

 rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 112), 

 rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których 
dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. 2012 r. , poz. 914), 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 r. , poz. 1839), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej 
ochrony ptaków (Dz. U. 2017 r., poz. 1416), 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony 
gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014r., poz. 1409), 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony 
gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1408), 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014r. w sprawie ochrony 
gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk 
przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także 
kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary 
Natura 2000 (t.j. Dz. U. 2014 r., poz. 1713). 
 

4. Metody pracy i materiały źródłowe 
 

W Prognozie przedstawiono wyniki analizy, a także oceny potencjalnych zagrożeń dla środowiska 
wynikających z zapisów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bychawa. 
Zaproponowano rozwiązania minimalizujące negatywny wpływ ustaleń projektu planu na środowisko. 
Określono także możliwości podniesienia kondycji i sprawności funkcjonowania systemów przyrodniczych. 

Przy opracowaniu niniejszej prognozy wykorzystano następujące materiały źródłowe: 
 

Literatura: 
 Ekologia a planowanie przestrzenne, Wiadomości Ekologiczne, t. XXXI, z.3, PAN, 1985, 
 Fizjografia Urbanistyczna, A. Szponar, PWN Warszawa, 2003, 
 Geografia Polski. Mezoregiony fizyczno – geograficzne, J. Kondracki, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa, 1994, 
 Geograficzne badania środowiska przyrodniczego, Rychling A. (red.), PWN Warszawa, 2007, 
 Geomorfologia, Klimaszewski M., PWN Warszawa, 1978, 
 Koncepcja krajowej sieci ekologicznej ECONET – POLSKA. Fundacja IUCN, Warszawa,  
 Raport o stanie środowiska w województwie lubelskim w 2016 r., WIOŚ, Lublin 2017, 
 Program ochrony środowiska województwa lubelskiego na lata 2016-2019 z perspektywą do roku 

2023, 
 

Materiały kartograficzne 
 mapa topograficzna dla obszaru miasta, 
 mapa zasadnicza w skali 1:1000 dla obszaru planu, 
 www.geoportal.gov.pl, 
 www.wios.lublin.pl, 
 bychawa.e-mapa.net, 
 www.geoserwis.gdos.gov.pl, 

 
Dokumenty, inne opracowania:  

http://www.geoportal.gov.pl/
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 Uchwała Nr XXVIII/197/2017 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie 
przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Bychawa – w granicach administracyjnych, 

 Uchwała Nr XIII/87/2011 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 29 grudnia 2011 r. w spawie uchwalenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bychawa, 

 „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bychawa”, 
przyjętego uchwałą Nr XLVII/288/10 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 22 kwietnia 2010 r. ze 
zmianami wprowadzonymi uchwałą nr XXII/150/2016 z dnia 27 października 2016 r., 

 Plan zagospodarowania przestrzennego województwa lubelskiego, 2015 r., 
 „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bychawa na lata 2014 - 2017 z perspektywą do 2021 

roku” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 
Bychawa na lata 2014 - 2017 z perspektywą do 2021 roku” (Uchwała Nr IV/27/2014 Rady Miejskiej 
w Bychawie z dnia 31 grudnia 2014 r.), 

 „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bychawa na lata 2018 - 2021 z perspektywą do 2025 
roku” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 
Bychawa na lata 2018-2021 z perspektywą do 2025 r.” (Uchwała Nr V/46/2019 Rady Miejskiej w 
Bychawie z dnia 28 marca 2019 r.). 

 
Inne źródła: 

 wizje terenowe (marzec 2018 r.), 
 dokumentacja fotograficzna (marzec 2018 r.) 

 
CHARAKTERYSTYKA STANU I FUNKCJONOWANIA ŚRODOWISKA 

5. Położenie, użytkowanie i zagospodarowanie terenu 
 

Miasto Bychawa znajduje się w południowej części powiatu lubelskiego, w województwie lubelskim. 
Stanowi siedzibę gminy miejsko-wiejskiej. Przez Bychawę przebiegają dwie drogi wojewódzkie: droga 
wojewódzka nr 834 (relacji Bełżyce – Stara Wieś Druga) oraz droga wojewódzka nr 836 (relacji Bychawa – 
Piaski). Miasto jest zlokalizowane w odległości około 30 km na południe od Lublina, z którym połączone jest 
poprzez drogę powiatową.  

Opracowanie dotyczy dwudziestu siedmiu wyodrębnionych obszarów zlokalizowanych w różnych 
częściach miasta. Łączna powierzchnia terenów objętych przedmiotową zmiana to około 48,0 ha.  

Arkusz nr 1 dotyczy obszaru znajdującego się w południowo-wschodniej części miasta, przy ulicy 
Sienkiewicza. Zajmuje on powierzchnię około 2,3 ha. Analizowany teren znajduje się w odległości około 100 
m od Czerniejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Część obszaru jest zainwestowana przez budynki 
mieszkalne jednorodzinne wraz z towarzyszącymi im budynkami gospodarczo-garażowymi. Na jednej z 
działek prócz budynku mieszkalnego znajduje się budynek handlowo-magazynowy branży budowlanej. 
Pozostałe obszary zajmują grunty rolne częściowo pokryte roślinnością trawiastą. Przy zachodniej granicy 
opracowania znajdują się tereny zajmowane przez obiekty usługowe m.in. stacja paliw. Przy południowej i 
wschodniej granicy rozciągają się tereny wykorzystywane rolniczo. Natomiast po przeciwnej stronie ul. 
Sienkiewicza zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.  

Obszar opracowania, przedawniony na arkuszu nr 2 obejmuje teren o powierzchni około 4,0 ha. 
Wzdłuż wschodniej granicy opracowania przebiega droga publiczna – ul. M. Dąbrowskiej. W odległości 
około 30 m od zachodniej granicy opracowania znajduje się strumień Gałęzówka. We wschodniej części 
terenu przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia. W zachodniej części opracowania 
przebiega granica przyrodniczego systemu miasta – korytarz ekologiczny. W północnej części opracowania 
znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny. Teren zajmowany jest głównie przez grunty zadrzewione i 
zakrzewione oraz grunty rolne. W granicach opracowania znajdują się dwa stanowiska archeologiczne: 82-
81/51-10 i 82-81/51-11. 

Na arkuszu nr 3 został przestawiony teren o powierzchni około 0,4 ha, znajdujący się we wschodniej 
części miasta, przy ulicy Mickiewicza. Teren oddalony jest od Czerniejowskiego Obszaru Chronionego 
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Krajobrazu o około 270 m w kierunku południowo-zachodnim. Obszar obecnie jest użytkowany rolniczo, 
częściowo pokryty przez roślinność trawiastą. W południowo-wschodniej części opracowania przebiega 
granica przyrodniczego systemu miasta – korytarz ekologiczny. 

Arkusz nr 4 dotyczy terenu o powierzchni około 2,3 ha, zlokalizowanego w centralnej części miasta, 
przy ul. Sienkiewicza. Opracowanie obejmuje tereny w większości zainwestowane przez budynki 
mieszkalne, gospodarczo-garażowe i usługowe. Na przedmiotowym terenie znajdują się m.in. stacja 
kontroli pojazdów oraz sklep z elementami wyposażenia wnętrz. W odległości około 25 m, w kierunku 
zachodnim od granic przedmiotowego terenu znajduje się pomnik przyrody z gatunku grusza pospolita. 
Południową oraz wschodnią granicę opracowania stanowią grunty rolne. Przy zachodniej granicy 
opracowania rozciągają się tereny zwartej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  

Obszar przedstawiony na arkuszu nr 5 dotyczy działki nr 824, znajdującej się w centralnej części 
miasta. Działka zajmuje powierzchnię 1,1 ha. Od strony południowej i zachodniej teren ogranicza ul. Księdza 
Dominika Maja, natomiast przy północno-wschodniej granicy przebiega ul. Piotra Ściegiennego. W granicy 
opracowania znajdują się budynki Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w 
Bychawie wpisane do gminnej ewidencji zabytków. Część terenu zajmują grunty pokryte zielenią niską i 
wysoką. Przy północnej granicy opracowania znajduje się budynek zabytkowego kościoła św. Jana 
Chrzciciela. W odległości około 80 m od zachodniej granicy opracowania swój bieg ma ciek wodny 
Gałęzówka. Przy ul. Ks. Kwiatkowskiego oraz ul. Ściegiennego występuje zwarta zabudowa mieszkaniowo-
usługowa.  

 Arkusz nr 6 dotyczy działki nr 1208, o powierzchni 805 m2. Przedmiotowy teren znajduje się przy 
skrzyżowaniu dwóch dróg publicznych: przy północnej granicy działki przebiega ul. Armii Krajowej, 
natomiast przy zachodniej ul. Grota Roweckiego. Na analizowanej działce znajduje się budynek mieszkalny 
jednorodzinny, budynek gospodarczo-garażowy oraz pawilon usługowy (zakład wulkanizacji). Analizowana 
działka znajduje się w kwartale zwartej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Po przeciwnej stronie ul. 
Grota Roweckiego znajdują się budynki mieszkalne wielorodzinne.  

Arkusz nr 7 dotyczy terenu położonego w zachodniej części miasta. Teren zajmuje powierzchnię 
około 15,0 ha. Przy wschodniej granicy opracowania przebiega ul. Grodzany, natomiast przy zachodniej 
granicy opracowania droga publiczna stanowiąca dz. nr 740. Przez analizowany teren przebiega 
napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia. Przy ul. Grodzany zlokalizowana jest zabudowa 
zagrodowa, pozostałe tereny zajmują grunty rolne. Na niewielkim fragmencie, w południowo-wschodniej 
części opracowywanego terenu przebiega granica przyrodniczego systemu miasta – korytarz ekologiczny.  
 Arkusz nr 8 obejmuje teren o powierzchni 1,5 ha. W granicach opracowania zlokalizowana jest 
zabudowa mieszkaniowa wraz z towarzyszącymi budynkami gospodarczo-garażowymi. Jeden z budynków 
mieszkalnych wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków. Przez teren przebiega ul. 11 Listopada (droga 
wojewódzka nr 834, relacji Bełżyce – Stara Wieś Druga) oraz ul. Mikołaja Reja. Przy skrzyżowaniu ww. dróg 
znajduje się przystanek autobusowy. Przy północnej granicy opracowania przebiega granica 
Czerniejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 

Arkusz nr 9 dotyczy działki nr 1109/1, zajmującej powierzchnię około 4400 m2. Teren zlokalizowany 
jest w środkowej części Bychawy, przy ul. Piłsudskiego. Na przedmiotowym terenie znajduje się Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej. Przy zachodniej granicy opracowania znajduje się park Miejski, natomiast przy 
południowej - osiedle budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Po przeciwnej stronie ul. Piłsudskiego 
znajdują się budynki mieszkalne wielorodzinne. Na wschód od granicy opracowania znajdują się kolejne 
budynki Zakładu Opieki Zdrowotnej. 

Arkusz nr 10 dotyczy terenu stacji benzynowej Orlen S.A. zlokalizowanej na działce nr 657/4 przy ul. 
11 Listopada. Na przedmiotowym terenie zlokalizowane są dystrybutor paliwa, sklep i bar wraz z niezbędna 
infrastrukturą techniczną. Na pozostałym obszarze zlokalizowane są budynki mieszkalne jednorodzinne 
oraz grunty rolne. Łączna powierzchnia terenu to około 1,8 ha. Przez obszar opracowania przebiegają trzy 
napowietrzne linie elektroenergetyczne średniego napięcia. Część terenu przy stacji paliw zajmują grunty 
pokryte roślinnością niską. Przedmiotowy obszar znajduje się w odległości około 15 m od Czerniejowskiego 
Obszaru Chronionego Krajobrazu. 
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Arkusz nr 11 przedstawia teren o powierzchni około 1,0 ha. Obszar zlokalizowany przy zachodniej 
granicy miasta, przy skrzyżowaniu ulicy Pileckiego oraz drogi publicznej stanowiącej działkę nr 9. 
Zlokalizowana jest tam zabudowa zagrodowa oraz grunty rolne.  

Arkusz nr 12 obejmuje działki nr 46/6 i 46/2 o powierzchni około 0,65 ha. Obszar zlokalizowany przy 
północnej stronie ulicy Pileckiego. Obszar jest obecnie niezagospodarowany. W bezpośrednim sąsiedztwie 
znajdują się tereny aktywności gospodarczej, m.in. stacja kontroli pojazdów oraz sklepy, składy, magazyny 
oraz obiekty produkcyjne. Teren ten oddalony jest o około 100 m w kierunku zachodnim od 
Czerniejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Przy zachodniej granicy opracowania znajduje się 
napowietrzna linia elektroenergetyczna średniego napięcia wraz z transformatorem.  

Arkusz nr 13 przedstawia teren o powierzchni około 1,8 ha. Analizowane obszary znajdują się 
pomiędzy ulicami: Lubelską, Zadębie oraz nowoprojektowaną drogą klasy głównej. Na przedmiotowym 
arkuszu znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinną wraz z towarzyszącymi budynkami 
gospodarczo-garażowymi. W odległości 20 m w kierunku zachodnim znajduje się Czerniejowski Obszar 
Chronionego Krajobrazu. 

Arkusz nr 14 dotyczy terenu o powierzchni około 0,9 ha. Przy północnej granicy opracowania 
przebiega droga główna – ul. Wandzin. Natomiast od strony wschodniej teren ogranicza ulica Rataja. 
Analizowany obszar znajduje się w odległości około 20 m na północ od rzeki Kosarzewki. Na przedmiotowym 
arkuszu znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinną wraz z towarzyszącymi budynkami 
gospodarczo-garażowymi. Przy północnej granicy opracowania przebiega granica Czerniejowskiego 
Obszaru Chronionego Krajobrazu. 

Arkusz nr 15 dotyczy terenu o powierzchni około 1,0 ha. Obszar opracowania znajduje się przy 
skrzyżowaniu dwóch dróg publicznych: od strony północnej ul. 11 listopada, a od strony zachodniej ul. 
Grodzany. Teren jest w większości niezagospodarowany. W północnej części znajduje się budynek 
mieszkalny. W bliskim sąsiedztwie znajduje się rzeka Gałęzówka, a przy wschodniej granicy opracowania 
zlokalizowany jest zbiornik wodny. Część terenu znajduje się na obszarach zagrożonych powodzią – 
wyznaczonych na podstawie studium. W południowej części opracowania występują tereny zieleni, będące 
fragmentem przyrodniczego systemu miasta.  

Arkusz nr 16 dotyczy działki nr 910/1 o powierzchni około 1200 m2. Przy zachodniej granicy 
opracowania znajduje się ulica Dąbrowskiej, a od północnej ul. Szkolna. Działka zabudowana jest budynkiem 
mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem gospodarczo-garażowym. W sąsiedztwie znajdują się 
budynki mieszkalne jednorodzinne, teren szkoły oraz park miejski. 

Arkusz nr 17 dotyczy terenu o powierzchni około 2500 m2, znajdującego się przy skrzyżowaniu ulic: 
Partyzantów oraz Armii Krajowej. Większość terenu zajmują grunty rolne. W północnej części opracowania 
znajduje się budynek handlowy.  

Na arkuszu nr 18 przedstawiono działkę nr 488, przy ul. Rataja o powierzchni 834 m2. Na 
przedmiotowym terenie znajduje się budynek mieszkalny wraz z towarzyszącym mu budynkiem 
gospodarczym. 

Na arkuszu nr 19 przedstawiono działkę nr 480, przy skrzyżowaniu ulic: Piłsudskiego i Rataja o 
powierzchni 1560 m2. Na przedmiotowym terenie znajduje się pawilon handlowo-usługowy. 

Arkusz nr 20 dotyczy działki, zlokalizowanej przy ulicy Mickiewicza, o powierzchni 1730 m2. Na 
przedmiotowej działce znajduje się budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z zielenią towarzyszącą. 

Arkusz nr 21 dotyczy terenu usługowego, przy ulicy Mickiewicza o powierzchni około 0,7 ha. We 
frontowej części działki znajduje się pawilon handlowy. Pozostały teren jest niezagospodarowany.  

Arkusz nr 22 przedstawia teren o powierzchni około 0,8 ha. Analizowany obszar znajduje się przy 
ulicy Grodzany. Występuje tam zabudowa zagrodowa wraz z gruntami ornymi. 

Arkusz nr 23 przedstawia teren rolny o powierzchni około 1400 m2, położony w sąsiedztwie ulicy 
Powstańców Warszawy.  

Arkusz nr 24 przedstawia teren łąkowy i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o powierzchni 
około 2800 m2, zlokalizowany przy ulicy Mickiewicza, przy wschodniej granicy miasta. Teren składa się z 
roślinności łąkowej pokrytych częściowo drzewami i krzewami. Na działce znajduje się budynek gospodarczy 
również.  
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Obszar przestawiony na arkuszu nr 25 położony jest w południowej części miasta, przy granicy z 
obrębem Marysin. Teren zajmuje powierzchnię około 10,0 ha. Przy wschodniej granicy opracowania 
przebiega ul. Partyzantów, natomiast przy zachodniej i południowej granicy opracowania droga publiczna 
stanowiąca dz. nr 1470. Na analizowanym obszarze dominują grunty orne. Przy drogach zlokalizowana jest 
zabudowa głównie zagrodowa. 

Obszar przedstawiony na arkuszu nr 26 znajduje się w północnej części miasta pomiędzy ulicami: 
Zadębie stanowiącej południową granicą obszaru oraz Spokojną graniczącą z terenem arkusza od wschodu. 
Zabudowa tego terenu składa się głównie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących oraz 
budynków o funkcji zagrodowej. Większość terenu znajduje się w obszarze zagrożony powodzią – 
wyznaczony na podstawie studium, a jego całkowita powierzchnia wynosi ok. 1,9 ha. 
 
6. Charakterystyka poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego i ich wzajemnych powiązań 
 

6.1. Rzeźba terenu 

Zgodnie z regionalizacją fizycznogeograficzną Polski J. Kondrackiego miasto Bychawa leży na 
terenie:  

- prowincji Wyżyny Polskie,  
- podprowincji Wyżyna Lubelsko - Lwowska,  
- makroregionu Wyżyna Lubelska,  
- mezoregionu: Wyniosłość Giełczewska. 
Wyniosłość Giełczewska rozpościera się pomiędzy dolinami Wieprza od wschodu, jego dopływów- 

Bystrzycy od zachodu i Poru od południa. Teren wznosi się ku południowi, gdzie osiąga kulminację około 
300 m. W jego rzeźbie zarysowują się wyraźnie dwa poziomy erozyjno-denudacyjne, z których wyższy ścina 
ostańcowe wzniesienia, zbudowane z piasków sarmackich.  

Miasto Bychawa charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą terenu. Położone jest na wysokości około 
200-255 m n.p.m. Do najwyżej położonych obszarów miasta należy Biała Góra, wzgórze zamkowe i 
kościelne. Najniższymi obszarami są dna dolin rzek Kosarzewki i Gałęzówki. W rejonie miasta występują 
obszary o spadkach terenu przekraczających 15%.  

Obszar przedstawiony na arkuszu nr 1 położony jest na wysokości od 233 m n.p.m. w północnej 
części opracowania (przy drodze) do 238,5 m n.p.m. w południowej części opracowania. Rzeźba terenu 
obszaru objętego analizą nie stwarza większych ograniczeń w zagospodarowaniu i zabudowie terenu. 
Świadczą o tym także tereny już zainwestowane. Istotne jest, aby przy wprowadzaniu nowego 
zainwestowania zapewnić odpowiednie gospodarowanie masami ziemnymi, które mogą powstać w trakcie 
prac budowlanych.  

Arkusz nr 2 dotyczy obszaru o mocno zróżnicowanej rzeźbie terenu, ze względu na bliskie 
sąsiedztwo cieku wodnego – Gałęzówka. W zachodniej części opracowania teren obliżą się do wysokości 
207 m n.p.m., natomiast w północno-wschodniej części położny jest na wysokości 231 m n.p.m. Średnie 
nachylenie terenu wynosi około 13%. Duże nachylenie terenu, szczególnie w zachodniej części 
analizowanego obszaru może stwarzać problemy związane z sytuowaniem budynków. Przeznaczenie 
terenu oraz sposób jego zagospodarowania powinno wykorzystywać szczególne walory krajobrazowe tego 
terenu. 

Arkusz nr 3 dotyczy terenu o urozmaiconym ukształtowaniu powierzchni. Teren pochylony jest w 
kierunku wschodnim, od 219,6 m n.p.m. do 212,0 m n.p.m. we wschodniej części obszaru. Przy zachodniej 
granicy opracowania znajduje się nasyp. 

Obszar przedstawiony na arkuszu nr 4 odznacza się niewielkim nachyleniem terenu w kierunku 
północnym. W południowej części opracowywanego terenu wysokość dochodzi do 232 m n.p.m., natomiast 
w północnej osiąga wysokość około 226 m n.p.m.  

Przez teren przedstawiony na arkuszu nr 5 przebiega skarpa, łącząca wyniesienie około 214 m 
n.p.m. (we wschodniej części analizowanego terenu) z około 208 m n.p.m. (przy zachodniej granicy 
opracowania).  
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Teren przedstawiony na arkuszu nr 6 pochylony jest w kierunku północnym, od około 225 m n.p.m. 
do 229 m n.p.m. Spadek osiąga wartość około 13%.  

Arkusz nr 7 dotyczy terenu o zróżnicowanej rzeźbie terenu, zwłaszcza we wschodniej części 
opracowania, gdzie teren pochylony jest w kierunku południowo-wschodnim.  W zachodniej części 
opracowywanego terenu wysokość dochodzi do 232,0 m n.p.m., natomiast we wschodniej osiąga wysokość 
około 206 m n.p.m.  

Teren przedstawiony na arkuszu nr 8 odznacza się mało zróżnicowaną rzeźbą terenu, od 206,0 m 
n.p.m. do 207,0 m n.p.m.  

Arkusz nr 9 przedstawia teren w dużym stopniu przekształcony. Ukształtowanie terenu obniża się 
w kierunku ul. J. Piłsudskiego, lecz spadki terenu nie wpływają na utrudnienia w sytuowaniu budynków.  

Teren przedstawiony na arkuszu nr 10 wznosi się nieznacznie w kierunku północnym, od około 217 
m n.p.m. do 219 m n.p.m.   

Teren przedstawiony na arkuszu nr 11 wznosi się nieznacznie w kierunku południowo-zachodnim, 
od około 222,0 m n.p.m. do 225,0 m n.p.m.   

Arkusz nr 12 dotyczy terenu o mało zróżnicowanej rzeźbie terenu. Wznosi się on nieznacznie od 
około 220,5 m n.p.m. (w części północnej) do 222,0 m n.p.m. (w części południowej).   

Arkusz nr 13 dotyczy terenu o mocno zróżnicowanej rzeźbie terenu. Teren pochylony jest w 
kierunku południowym o około 12%. W północnej części opracowania teren położony jest na wysokości 
213,0 m n.p.m., a w południowej na wysokości 201,7 m n.p.m.  

Arkusz nr 14 dotyczy terenu o stosunkowo zróżnicowanej rzeźbie terenu. W północnej części terenu 
opracowania teren jest dość płaski, natomiast w południowej części znacznie pochyla się w kierunku cieku 
wodnego (od 212,0 m n.p.m. do 218 m n.p.m.).  

Teren przedstawiony na arkuszu nr 15 odznacza się mało urozmaicona rzeźbą terenu. Wznosi się 
nieznacznie w kierunku zachodnim, od około 204,6 m n.p.m. do 205,7 m n.p.m. przy zbiorniku wodnym 
zlokalizowanym w bezpośrednim sąsiedztwie. 

Teren przedstawiony na arkuszu nr 16 wznosi się w kierunku południowo-wschodnim, od około 
217,5 m n.p.m. do 220,5 m n.p.m. 

Arkusz nr 17 dotyczy terenu o stosunkowo mało zróżnicowanej rzeźbie terenu. W północnej części 
terenu opracowania teren jest położony na wysokości około 220,0 m n.p.m., natomiast w południowo-
wschodniej na wysokości 224,0 m n.p.m. 

Arkusz nr 18 przedstawia teren o nachyleniu około 11% w kierunku północno-zachodnim. Ponad to 
teren ten znajduje się na znacznym wyniesieniu w stosunku do ul. Rataja.  

Arkusz nr 19 dotyczy terenu o wyrównanej powierzchni terenu. Teren obniża się delikatnie w 
kierunku północnym.  

Arkusz nr 20 przedstawia teren o nachyleniu około 10% w kierunku południowo-wschodnim. Przez 
teren przebiega skarpa. Ponad to teren ten znajduje się na obniżeniu w stosunku do ul. Mickiewicza. 

Arkusz nr 21 dotyczy terenu o mało zróżnicowanej rzeźbie terenu. Teren obniża się delikatnie w 
kierunku północnym. Przy zachodniej granicy opracowania znajduje się skarpa.  Wzdłuż północnej i 
wschodniej granicy opracowania przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia. W 
północno-zachodniej części opracowania występuje obszar zagrożenia powodzią – wyznaczony na 
podstawie studium. Część działki znajduje się w granicach przyrodniczego systemu miasta.  

Arkusz nr 22 dotyczy terenu o sporym nachyleniu we wschodniej części działki. W zachodniej części 
teren jest mało zróżnicowany. Teren wznosi się od 216 m n.p.m. do 222 m n.p.m.  

Na arkuszu nr 23 przedstawiono teren o nachyleniu około 6% w kierunku północnym.  
Arkusz nr 24 dotyczy terenu o stosunkowo mało zróżnicowanej rzeźbie terenu. teren obniża się w 

kierunku zachodnim. Od 236,5 m n.p.m. przy ul. Partyzantów do 239 m n.p.m. w głębi działki.  
Obszar przestawiony na arkuszu nr 25 obejmuje tereny o nachyleniu w kierunku zachodnim, ze 

względu na sąsiedztwo z rzeką Gałęzówką. 
Arkusz nr 26 dotyczy terenu nachylonego w kierunku południowo-zachodnim, położonego na 

wysokości od ok. 206 m n.p.m. w zachodniej jego części, do ok. 210 m n.p.m. w północno-wschodnim 
fragmencie terenu.  
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6.2. Warunki geologiczno – gruntowe 

 Według mapy hydrograficznej oraz mapy sozologicznej w większości obszar opracowania zajmują 
grunty antropogeniczne. Częściowo występują także grunty orne. Grunty antropogeniczne to głównie 
powierzchnie utwardzone (chodniki, drogi parkingi). Warunki geotechniczne na analizowanym terenie są 
dobre i nie stwarzają większych ograniczeń w możliwości posadowienia budynków.  

Miasto Bychawa zlokalizowane jest w obrębie niecki lubelskiej. Jej najstarszym ogniwem jest 
podłoże krystaliczne, stanowiące fragment wschodnioeuropejskiej platformy prekambryjskiej. Na podłożu 
krystalicznym zalegają osady kambru (przede wszystkim piaskowce). Osady dewońskie (ilaste, piaszczysto-
mułowcowo-ilaste oraz węglanowe: dolomity, margle i wapienie anhydrytowe) w okolicy Bychawy osiągają 
miąższość około 2500 m. Utwory karbonu, o miąższości około 800 m, to głównie zlepieńce, piaskowce, 
mułowce, iłowce i osady węglanowe. Osady jury górnej, zalegające na skałach karbońskich, reprezentowane 
są przez wapienie, wapienie margliste, dolomity oraz margle dolomityczne. Miąższość tych osadów wynosi 
ponad 200 m. Kreda dolna w omawianym rejonie występuje w sposób szczątkowy. Utwory kredy górnej, 
wykształcone zostały w postaci opok, margli z glaukonitem, dolomitów, wapieni zwięzłych, wapienne 
marglisto-piaszczystych z domieszkami glaukonitu i fosforytów. W obszarze stromych zboczy doliny 
Kosarzewki, czasami również na wierzchowinach, skały te występują na powierzchni. Strop utworów 
kredowych na opisywanym terenie znajduje się na wysokości 170-200 m n.p.m., a ich miąższość wynosi 
około 1000 m. Osady kredy górnej w strefie przypowierzchniowej są silnie zwietrzałe. Formy 
czwartorzędowe występują dużo powszechniej w porównaniu do utworów kredowych. Miąższość osadów 
czwartorzędowych jest zróżnicowana – w obrębie doliny Kosarzewki dochodzi do 18 m, natomiast w 
obszarach wododziałowych osiąga do 1 m. Na terenach najwyżej położonych czwartorzęd jest zredukowany 
nawet tylko do warstwy glebowej. Charakterystyczna dla czwartorzędu jest obecność na tym terenie 
lądolodu skandynawskiego. Z jego pobytem wiążą się wywiewane sprzed czoła lądolodu pyły lessowe. Na 
obszarze Bychawy wydzielono dwa rodzaje pokryw lessowych: lessy i lessy piaszczyste. Warstwy lessu są 
cienkie, na ogół nie przekraczają 2 m grubości. Pokrywa pyłowa i lessowa buduje terasy nadzalewowe 
Kosarzewki i Gałęzówki. W dolinie Kosarzewki występują najstarsze utwory czwartorzędowe wykształcone 
jako mułki. Poza nimi doliny rzeczne wypełnione są również piaskami i glinami aluwialnymi. Także w dnach 
dolin rzecznych powstały najmłodsze (holoceńskie) utwory czwartorzędu – mady. Pod względem 
tektonicznym omawiany teren należy do regionalnej jednostki geologicznej I-go rzędu, zwanej rowem 
lubelskim, który stanowi jednostkę ukształtowaną w prekambrze, którą utworzyły skały magmowe i 
metamorficzne, przykryte następnie warstwą młodszych skał osadowych. 

 

6.3. Zasoby naturalne 

 We wschodniej części miasta występują dwa stanowiska kopalni surowców ilastych ceramiki 
budowlanej. Na obszarach podlegających zmianie miejscowego planu, przedstawionych na poszczególnych 
arkuszach nie stwierdzono występowania udokumentowanych złóż zasobów naturalnych. 
 

6.4. Warunki wodne  

Bychawa położona jest w dorzeczu Bystrzycy, w regionie wodnym Środkowej Wisły. Główne 
elementy sieci hydrograficznej miasta stanowią rzeki Kosarzewka i Gałęzowka. Kosarzewka osiąga długość 
22,7 km, a jej największym dopływem jest Gałęzówka.  Źródła rzeki znajdują się we wsi Kosarzew Górny na 
wysokości około 250 m n.p.m., a ujście do Bystrzycy w Osmolicach Pierwszych. Gałęzówka ma długość około 
9,0 km. Swoje źródła ma w rozlewisku we wsi Wola Gałęzowska. Wody Gałęzówki zasilają Zalew Bychawki 
(pow. ok. 10 ha). Nie ma także naturalnych zbiorników wód stojących. W północnej części Bychawy 
zlokalizowane są stawy rybne (zajmujące powierzchnię 12,9 ha). 

Na przedmiotowym terenie występują grunty antropogeniczne, czyściwo powierzchnie 
utwardzone, ale także grunty orne oraz tereny pokryte roślinnością łąkową i towarzyszącą zabudowie 
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mieszkaniowej. Głównie są to grunty o przepuszczalności średniej i słabej. Na obszarze miasta brak jest 
terenów stale podmokłych oraz bagien. Na terenie miasta zgodnie z oznaczeniem na studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego występują obszary zagrożenia powodzią, które zostały 
również ujęte na rysunku planu przyjętego Uchwałą Nr XIII/87/2011 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 29 
grudnia 2011 r. Niektóre tereny objęte niniejsza zmianą występują na obszarach zagrożenia powodzią 
(arkusze nr 13, 15 i 21, 26). Przy czym należy zaznaczyć, iż obszar zagrożony powodzią – wyznaczony na 
podstawie Studium określony w przedmiotowym planie, nie jest obszarem szczególnego zagrożenia 
powodzią, narażonym na niebezpieczeństwo powodzi wyznaczanym na podstawie przepisów odrębnych 

Całe miasto położone jest w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 406 – Niecka 
Lubelska (Lublin). Jest to zbiornik szczelinowo-porowy, w którym jako główny poziom użytkowy występuje 
poziom kredowy. Szacunkowe zasoby dyspozycyjne tego zbiornika określane są na 1330 tys. m³/dobę, a 
średnia głębokość ujęć na 85 m.  

Miasto znajduje się w obrębie jednolitej części wód podziemnych nr 89 (PLGW200089). Struktura 
JCWPd 89 jest złożona z jednego poziomu wodonośnego w utworach szczelinowych górnej kredy – 
paleocenu (w dolinie dolnej Bystrzycy kredy – paleocenu – czwartorzędu) występującego na całym obszarze 
jednostki. Obszar jednostki stanowi zatem obiekt zamknięty w sensie hydrogeologicznym, a działy wód 
podziemnych wydzielonych poziomów wodonośnych pokrywają się z działami wód powierzchniowych.  

Jakość wód 
W zakresie jakości wód powierzchniowych, obszar opracowania położony jest w zasięgu jednolitej 

części wód powierzchniowych JCWP – Bystrzyca do Kosarzewki (PLRW2000624629). W punkcie kontrolnym 
Bystrzyca – Osmolice stan/potencjał ekologiczny JCWP określany jest jako dobry. 

Na obszarze JCWPd 89 na ogół nie występują zanieczyszczenia wód podziemnych, jedynie lokalnie 
na obszarze Lublina (w okolicy magazynów paliw płynnych przy ul. Zemborzyckiej) stwierdzono 
zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi. Wody dobrej jakości, wymagają na ogół prostego 
uzdatniania. JCWPd 89 charakteryzuje się nadwyżką zasobów wód podziemnych w odniesieniu do wielkości 
poboru, wynoszącego około 50% wielkości zasobów, przy czym pobór jest skoncentrowany głownie w 
rejonie Lublina, gdzie jego wielkość ponad dwukrotnie przewyższa wartość modułu zasobów 
dyspozycyjnych. Miasto znajduje się w strefie ochronnej GZWP nr 406 określanej jako ONO (Obszar 
Najwyższej Ochrony). 

Stan JCWPd nr 89 oceniany jest jako dobry, zarówno pod względem chemicznym jak i ilościowym. Dla 
JCWPd nr 89 celem środowiskowym będzie utrzymanie stanu dobrego, a ocena ryzyka niespełnienia celów 
środowiskowych jest niezagrożona.  

  

6.5. Gleby 

W obrębie miasta Bychawa stwierdzono obecność następujących typów gleb: gleby 
pseudobielicowe, gleby brunatne wyługowane i kwaśne oraz mady. Dominującą rolę odgrywają gleby płowe 
(pseudobielicowe). Zajmują one największą powierzchnię w mieście. Ogólnie gleby te powstają na różnych 
skałach macierzystych zawierających mniejsze lub większe ilości iłu. Gleby pseudobielicowe wytworzone na 
lessach pod względem wartości rolniczej są bardzo dobrej jakości. Warunki glebowe opisywanego obszaru 
określić należy jako bardzo dobre. Pod względem przynależności do klas bonitacyjnych dominują gleby klasy 
IIIa. Ogólnie grunty wysokich klas bonitacyjnych zajmują około 80% powierzchni opisywanego obszaru. 
Grunty orne należą do kompleksu pszennego bardzo dobrego, pszennego dobrego i pszennego wadliwego. 
Natomiast użytki zielone zaliczono do użytków średnich. Duża powierzchnia utworów lessowych, spadki 
terenu i bardzo mała powierzchnia lasów na terenie miasta sprzyja erozji gleb. 

Na arkuszu nr 1 znajdują się tereny obejmujące grunty zabudowane, grunty orne oraz zadrzewione 
i zakrzewione na użytkach rolnych. 

Na arkuszu nr 2 i 3 występują grunty orne. Na obszarze przedstawionym na arkuszu nr 4 znajdują 
się tereny w dużym stopniu zabudowane, ale także grunty orne. 

Na arkuszu nr 5 znajdują się tereny zainwestowane oraz pokryte roślinnością. Na arkuszu nr 6 
występują tereny mieszkaniowe. Na arkuszu nr 7 występują głównie grunty orne, łąki i pastwiska trwałe 



Prognoza oddziaływania na środowisko na potrzeby zmiany mpzp miasta Bychawa – w granicach administracyjnych 
  

 16 

oraz tereny rolne zabudowane. Na arkuszu nr 8 znajdują się tereny dróg, mieszkaniowe oraz łąki trwałe. Na 
arkuszu nr 9 dominują grunty zabudowane. Na arkuszu nr 10 występują częściowo tereny zabudowane oraz 
grunty orne. Na arkuszu nr 11 występują częściowo tereny mieszkaniowe oraz grunty orne. Teren 
przedstawiony na arkuszu nr 12 obejmuje pastwiska trwałe. Teren przedstawiony na arkuszu nr 13 
obejmuje tereny mieszkaniowe. Na arkuszu nr 14 znajdują się tereny obejmujące pastwiska trwałe (klasy 
PsIV), grunty orne (klasy PsIV) oraz tereny mieszkaniowe. 

Teren przedstawiony na arkuszu nr 15 obejmuje tereny rekreacyjno-wypoczynkowe oraz pokryte 
roślinnością nieurządzoną. Na arkuszu nr 16 występują tereny mieszkaniowe. Na arkuszu nr 17 wstępują 
grunty orne oraz tereny mieszkaniowe. Na terenach przedstawionych na arkuszach nr 18 i 19 występują 
tereny zabudowane. Teren mieszkaniowy na arkuszu nr 18 odgrodzony jest od ulicy Rataja pasem 
zadrzewień i zakrzewień. Na terenach oznaczonych na arkuszach 20 i 21 występuje inne tereny 
zabudowane. Na terenach przedstawionych na arkuszach nr 22, 23 i 25 występują grunty orne. Na arkuszu 
nr 24 występują grunty rolne, częściowo zadrzewione. Arkusz nr 26 stanowią przede wszystkim grunty orne 
i łąki trwałe, a w rejonach zabudowanych, tereny mieszkaniowe. Obszar arkusza nr 26 stanowią z kolei 
głównie tereny mieszkaniowe oraz grunty orne i sady trwałe. 

 

6.6. Szata roślinna i świat zwierzęcy 

Obszar opracowania cechuje się krajobrazem miejskim,  w znacznym stopniu przekształconym. Na 
obszarze opracowania znajduje się szereg gatunków drzew, krzewów i roślin ozdobnych towarzyszących 
zabudowie mieszkaniowej i usługowej. 

W skali miasta największa różnorodność siedliskowa i gatunkowa występuje w dolinach Kosarzewki 
i Gałęzówki. Łąki i pastwiska wpływają w istotny sposób na zachowanie różnorodności gatunkowej i 
biocenotycznej. Mniej zróżnicowane są obszary muraw kserotermicznych w obszarach zboczy doliny oraz 
wśród agrocenoz wierzchowinowych. Duże znaczenie dla walorów przyrodniczych, posiadają starodrzewy i 
zadrzewienia śródpolne, które wzbogacają ubogie przyrodniczo agroekosystemy. 

Fauna na obszarze opracowania jest powiązana ściśle z siedliskiem, w jakim się znajduje. Siedlisko 
to tworzy przede wszystkim szata roślinna i stopień przekształcenia krajobrazu. Na terenie miasta brak jest 
zwartych kompleksów leśnych. Istotne znaczenie ekologiczne mają skupiska starodrzewu w parku 
pałacowym, na starych cmentarzach kościelnych i grzebalnych oraz ciągi zadrzewień przydrożnych, 
zadrzewienia śródpolne i śródłąkowe. 

Różnorodność świata zwierząt występuje w dolinie Kosarzewki (szczególnie w obrębie rezerwatu 
„Podzamcze” oraz w rejonie stawów). Odnotowano tam występowanie cennych gatunków ptaków, np. 
kwiczoła, łyski, mewy śmieszki, perkoza dwuczubego. Ponadto występują gatunki płazów, np. ropucha szara 
oraz owadów m.in. trzmiela rudego, rusałki pawik, rusałki pokrzywnik i mieniaka tęczowca. 

W Zalewie Bychawskim oraz stawach występują różne gatunki ryb m.in.: szczupak, węgorz, karp 
karaś i amur.  
 Jednocześnie na terenach objętych zmianą planu podczas wizji terenowej i inwentaryzacji 
przyrodniczej nie stwierdzono występowania żadnego gatunku objętego ochroną. 
 

6.7. Krajobraz 

W zakresie krajobrazu kulturowego na terenie przedstawionym na arkuszach nr 5 i 8 występują w 
elementy dziedzictwa kulturowego, wyróżniające się w przestrzeni, mające trzeci wymiar dostrzegalny 
przez odbiorcę. Są to obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków tj. była organistówka/ dom 
mieszkalny z 1892 r. oraz była plebania/ schronisko dla kobiet z 1902 i 1914 r. położone przy ul. Ks. Piotra 
Ściegiennego 25. Ponadto na obszarze opracowania znajduje się budynek mieszkalny przy ul. 11 listopada 
(arkusz nr 8). Na terenach podlegających zmianie (arkusz nr 2) występują również stanowiska 
archeologiczne nr 82-81/51-11 oraz 82-81/51-10, a także na arkuszu nr 22 – 82-81/54-13.  

Na analizowanym obszarze występuje krajobraz miejski, częściowo zurbanizowany. Na terenie tym 
występują komponenty antropogeniczne, związane z przebiegającymi ciągami komunikacyjnymi, 
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napowietrznymi liniami energetycznymi i ogrodzeniami. Wśród analizowanych terenów są tereny rolne 
zajmowane przez pola uprawne, łąki i pastwiska.  

Na terenie przedstawionym na arkuszu nr 5 występuje granica obszaru przeznaczonego do 
rewaloryzacji, dla tego obszaru ustala się konieczność opracowania kompleksowego projektu rewitalizacji, 
zgodnie z przepisami odrębnymi. 

 

6.8. Klimat lokalny, stan powietrza atmosferycznego oraz klimat akustyczny 

Klimat lokalny warunkowany jest rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń w powietrzu 
atmosferycznym. Bardzo ważną rolę odgrywają tu wysokość opadów, siła i kierunek wiatru, temperatura 
powietrza oraz wilgotność. Klimat miasta Bychawa jak i całej Lubelszczyzny kształtowany jest przede 
wszystkim przez masy powietrza polarnego pochodzenia morskiego oraz przez masy powietrza polarnego 
pochodzenia kontynentalnego. Niewielką rolę odgrywają natomiast masy powietrza arktycznego i 
tropikalnego. Średnia roczna temperatura przedstawianego terenu wynosi 7,4°C. Najcieplejszym miesiącem 
w roku jest lipiec, ze średnią temperaturą 17,8°C, a najzimniejszym styczeń, z temperaturą -4°C. Okres 
wegetacyjny trwa przeciętnie 261 dni na rok. Pierwsze przymrozki pojawiają się na początku października i 
występują do końca kwietnia. Wartość średnioroczna opadu atmosferycznego wynosi 550-600 mm. Średni 
opad w lecie wynosi 220-230 mm, zaś na wiosnę i na jesieni około 130mm. Dla miesięcy zimowych (XII-II) 
charakterystyczne są najniższe sumy opadów, rzędu 100 mm. Wilgotność powietrza na opisywanym terenie 
wynosi średnio 69%. Przeważają wiatry wiejące z kierunków zachodnich.  

Na terenie miasta niewielki wpływ na środowisko akustyczne ma hałas wytwarzany przez zakłady 
produkcyjne i usługowo-handlowe. Najbardziej uciążliwy dla mieszkańców Bychawy jest hałas drogowy. 
Źródłem zagrożeń powietrza na terenie miasta i gminy są paleniska domowe i komunikacja samochodowa. 
Rzeźba terenu i udział powierzchni leśnych wpływają na zróżnicowanie warunków topoklimatycznych, w 
efekcie wyróżnić można obszary o odmiennych cechach: 

 tereny wyniesień równinnych o bardzo dobrych warunkach klimatycznych (duże usłonecznienia, 
bardzo dobre warunki termiczne, dobre warunki wilgotnościowe i opadowe, bardzo dobre warunki 
nawietrzania oraz aerosanitarne, 

 tereny dolin rzecznych i zagłębień bezodpływowych o niekorzystnych warunkach klimatycznych, 
przeciętnych warunkach solarnych, okresowo niekorzystnych warunkach termiczno - 
wilgotnościowych (częste inwersje termiczne oraz zwiększona ilość mgieł z tendencją do stagnacji), 
gorszymi warunkami przewietrzania i rozpraszania zanieczyszczeń. 
Wpływ na klimat lokalny ma również oddziaływanie antropogenne, a właściwie jego przekształcenia 

w zakresie stanu jakościowego powietrza związane ze spalaniem węgla w gospodarstwach, dynamicznie 
rozwijającą się komunikacją i zanieczyszczeniami przemysłowymi. 

Jakość powietrza 
Według Oceny jakości powietrza w województwie Lubelskim za 2016 r., sporządzonej przez 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie Aglomerację Lubelską i strefę lubelską, obie strefy 
ze względu na przekroczenia 24- godzinnych stężeń pyłu PM10 i benzo/a/pirenu oznaczanego w pyle PM10, 
a także aglomerację Lubelską ze względu na przekroczenie stężenia średniorocznego pyłu PM2,5 dla 
kryterium ochrony zdrowia - zaliczono do klasy C. Dla obu stref: Aglomeracji Lubelskiej i strefy lubelskiej, 
objętych obowiązkiem oceny i klasyfikacji pod względem zanieczyszczenia ozonem wg kryteriów ochrony 
zdrowia, uzyskano: klasę A - ze względu na brak przekroczeń poziomu docelowego, klasę D2 - ze względu 
na stwierdzone przekroczenia poziomu celu długoterminowego. W klasyfikacji dodatkowej 
przeprowadzonej dla pyłu PM2,5 według poziomu dopuszczalnego dla fazy II Aglomeracja Lubelska i strefa 
lubelska zostały zaliczone do klasy C1. Zgodnie z klasyfikacją dla kryteriów ochrony roślin strefa lubelska 
została zaliczona do klasy A. Ze względu na stwierdzone przekroczenie poziomu celu długoterminowego 
ozonu - klasa D2. 

Kwalifikacja do klasy A oznacza, że w tym zakresie stężenia zanieczyszczenia nie przekraczają 
odpowiednio poziomów dopuszczalnych lub poziomów docelowych. Kwalifikacja do klasy B oznacza, że w 
tym zakresie stężenia zanieczyszczenia przekraczają poziomów dopuszczalnych,  lecz nie przekraczają 
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poziomów dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji.  Kwalifikacja do klasy C oznacza, że 
stężenia zanieczyszczenia przekraczają poziomy dopuszczalne powiększone o margines tolerancji, a w 
przypadku gdy margines tolerancji nie jest określony – poziomy dopuszczalne lub poziomy docelowe. 

 Dla obszarów wykazujących przekroczenia poziomów dopuszczalnych zostały opracowane 
programy ochrony powietrza wskazujące kierunki działań niezbędnych do przywrócenia standardów jakości 
powietrza.  

Na terenie miasta niewielki wpływ na środowisko akustyczne ma hałas wytwarzany przez zakłady 
produkcyjne i usługowo-handlowe. Najbardziej uciążliwy dla mieszkańców Bychawy jest hałas drogowy. 
Źródłem zagrożeń powietrza na terenie miasta i gminy są paleniska domowe i komunikacja samochodowa.  

Rzeźba terenu i udział powierzchni leśnych wpływają na zróżnicowanie warunków 
topoklimatycznych, w efekcie wyróżnić można obszary o odmiennych cechach: 

 tereny wyniesień równinnych o bardzo dobrych warunkach klimatycznych (duże usłonecznienia, 
bardzo dobre warunki termiczne, dobre warunki wilgotnościowe i opadowe, bardzo dobre warunki 
nawietrzania oraz aerosanitarne, 

 tereny dolin rzecznych i zagłębień bezodpływowych o niekorzystnych warunkach klimatycznych, 
przeciętnych warunkach solarnych, okresowo niekorzystnych warunkach termiczno - 
wilgotnościowych (częste inwersje termiczne oraz zwiększona ilość mgieł z tendencją do stagnacji), 
gorszymi warunkami przewietrzania i rozpraszania zanieczyszczeń. 
Wpływ na klimat lokalny ma również oddziaływanie antropogenne, a właściwie jego przekształcenia 

w zakresie stanu jakościowego powietrza związane ze spalaniem węgla w gospodarstwach, dynamicznie 
rozwijającą się komunikacją i zanieczyszczeniami przemysłowymi. 
 

6.9. Obiekty i obszary cenne przyrodniczo objęte ochroną 

W granicach miasta występują następujące obszary oraz obiekty objęte ochroną: 

 Czerniejowski Obszar Chronionego Krajobrazu leży w południowo-wschodniej części województwa 
lubelskiego i łączy się z Krzczonowskim Parkiem Krajobrazowym. Obejmuje on tereny o dużych walorach 
botanicznych. Bogata flora roślin naczyniowych reprezentowana jest przez około 1000 gatunków. Na 
terenie tym obowiązują przepisy określone Rozporządzeniem nr 40 Wojewody Lubelskiego z dnia 17 lutego 
2006 r. w sprawie Czerniejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Lub. nr 65 z dnia 23 
marca 2006 r, poz. 1225.). Jego powierzchnia wynosi 19 510 ha. Charakteryzuje go krajobraz rolniczy, ale z 
dość dużymi kompleksami leśnymi i urozmaiconym krajobrazem ( liczne źródła i doliny rzeczne). 
Bezpośrednio graniczy z nim od strony wschodniej obszar arkusza nr 26 oraz arkusz nr 14 od strony 
północnej. 

Rezerwat przyrody „Podzamcze” o powierzchni 3,4 ha. Utworzony został w 1974 r. Obejmuje 
słoneczne zbocza lessowe i kredowe przy cmentarzu, na wysokości ujścia Gałęzówki do Kosarzewki. 
Występują w nim rośliny stepowe: oman wąskolistny (Inula ensifolia), wiśnia karłowata (Cerasus fruticosa), 
turzyca niska (Carex humilis), kostrzewa walezyjska (Festuca valesiaca), turzyca Michela (Carex michelii), 
ożota zwyczajna (Linosyris vulgaris), przetacznik pagórkowaty (Veronica austriaca). 

 
W granicach miasta występują pomniki przyrody, m.in: 
– Lipa drobnolistna „Parkowa” Tilia cordata (wysokość ok. 18 m, obwód 336 cm), przy skrzyżowaniu ulic 11 
listopada i Zamkowej. W sąsiedztwie lipy stoi krzyż. Do 1944 r. krzyż i lipa usytuowane były na terenie parku 
przypałacowego (potem wyciętego), zatem historycznie tworzą nierozerwalną całość, 
– Jesion wyniosły Fraxinus excelsior (wysokość ok. 12 m, obwód 241 cm), rośnie na obrzeżu 
parkingu przy skrzyżowaniu ulic 1 Maja i Partyzantów, przed budynkiem Urzędu Miasta i Gminy 
w Bychawie, 
– Grusza domowa Pyrus communis, (wysokość ok. 17 m, obwód 199 cm), rośnie w ogrodzie 
gospodarstwa rolnego przy ulicy Sienkiewicza 2, około 40m za stodołą. 
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Żaden z terenów objętych przedmiotową zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
swoim położeniem nie obejmuje terenów objętych wyżej wymienionymi formami ochrony.  
Tereny przedstawione na arkuszach nr: 2, 3, 5, 7, 8, 15, 21 i 26 znajdują się w granicach przyrodniczego 
systemu zieleni miasta (korytarza ekologicznego). Na Przyrodniczy System Miasta (PSM) składają się: cieki 
wodne, ciągi zadrzewień i zakrzewień wzdłuż ciągów, łąki i pastwiska. 

Najbardziej cenne ekosystemy tworzą węzły ekologiczne, które połączone są w spójną sieć poprzez 
korytarze ekologiczne. Na obszarze miasta Bychawa występuje węzeł ekologiczny w rejonie Podzamcza. 
Wzdłuż doliny Kosarzewki i Gałęzówki przebiegają korytarze ekologiczne. Ciągi zadrzewień i zakrzewień, 
występujące wzdłuż cieków wodnych stanowią źródło rozprzestrzeniania się gatunków oraz ich ostoję. 
Stanowią one obok doliny Bystrzycy naturalny łącznik pomiędzy prawnie chronioną częścią Wyżyny 
Lubelskiej a Roztoczem Zachodnim. Przedstawione tereny tworzą Przyrodniczy System Miasta (PSM), dzięki 
któremu miasto powiązane jest z obszarami zewnętrznymi. Obszary wchodzące w skład PSM skupiają 
najcenniejsze obiekty przyrodnicze występujące na terenie miasta. 
 

OCENA ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU PLANU 

7. Ocena rozwiązań funkcjonalno - przestrzennych i innych ustaleń projektu planu 

7.1. Cel opracowania projektu planu 

Celem sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (wywołanego 
uchwałą Nr XXVIII/197/2017 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 27 kwietnia 2017 r., w sprawie przystąpienia 
do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bychawy – w 
granicach administracyjnych) jest modyfikacja zapisów mpzp zgodnie z obowiązującym Studium. 
Jednocześnie plan dostosowuje sposób zagospodarowania do uwarunkowań przyrodniczych, zapewniając 
trwałość procesów i odnawialność zasobów przyrodniczych. 

Według "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bychawa”, 
przyjętego uchwałą Nr XLVII/288/10 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 22 kwietnia 2010 r. ze zmianami 
wprowadzonymi uchwałą nr XXII/150/2016 z dnia 27 października 2016 r. dla terenów wskazanych do 
zmiany mpzp przewidziane zostały funkcje: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  
mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, mieszkaniowej wielorodzinnej, usługowej, usług zdrowia, 
obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, 
hodowlanych i ogrodniczych, tereny rolne, zieleni nieurządzonej, sportu i rekreacji, tereny lokalizacji 
sezonowych urządzeń sportowych, tereny zieleni urządzonej, parkowej, tereny komunikacji, tereny dróg 
publicznych – klasy lokalnej, zbiorczej, dojazdowej oraz dróg wewnętrznych. 

Dla obszaru miasta obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Bychawa uchwalonego Uchwałą Nr XIII/87/2011 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 29 grudnia 2011 
r. W obowiązującym planie miejscowym, dla terenów przedstawionych na kolejnych arkuszach obowiązują 
następujące funkcje: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN), tereny rolne (R), tereny zieleni 
nieurządzonej (ZN), tereny zieleni parkowej (ZP), tereny usługowe (U), tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej (MW), tereny zabudowy zagrodowej (RM), tereny lokalizacji sezonowych urządzeń 
sportowych (US), tereny usług zdrowia (UZ), a także tereny komunikacji. 

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będzie regulowało 
przeznaczenie terenu, przy zachowaniu odpowiednich rozwiązań funkcjonalno – przestrzennych i zasad 
zagospodarowania, z uwzględnieniem walorów krajobrazowych, wymogów ładu przestrzennego i ochrony 
środowiska.   
 

7.2. Ustalenia projektu planu 

 
W ww. projekcie planu ustalono następujące przeznaczenie terenu: 

1. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem: MN; 
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2. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej, oznaczone symbolem: 
MN/U; 

3. teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczony symbolem: MW; 
4. teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usługowej, oznaczony symbolem: 

MW/U; 
5. tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, 

oznaczone symbolem: RM; 
6. tereny zabudowy usługowej, oznaczone symbolem: U; 
7. teren zabudowy usługowej – usług zdrowia, oznaczony symbolem: UZ; 
8. teren zabudowy usługowej lub obsługi komunikacji (w tym stacje paliw), oznaczony 

symbolem: U/KS; 
9. teren zabudowy usługowej, obiektów handlowych, produkcyjnych, składów i magazynów, 

oznaczony symbolem: U/P; 
10. teren zieleni nieurządzonej i usług sportu i rekreacji, oznaczony symbolem: ZN/US; 
11. tereny zieleni nieurządzonej, oznaczone symbolem: ZN; 
12. teren zieleni urządzonej, oznaczony symbolem: ZP; 
13. teren obsługi komunikacji – parking w zieleni urządzonej, oznaczony symbolem: KS/ZP; 
14. teren rolniczy, oznaczony symbolem: R; 
15. teren infrastruktury technicznej, oznaczony symbolem: E; 
16. tereny komunikacji: 

1) teren dróg publicznych – klasy głównej, oznaczony symbolem KDG, 
2) tereny dróg publicznych klasy zbiorczej, oznaczone symbolem KDZ, 
3) tereny dróg publicznych klasy lokalnej, oznaczone symbolem KDL, 
4) tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, oznaczone symbolem KDD, 
5) teren dróg publicznych – pieszo jezdnia, oznaczony symbolem KDx, 
6) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone symbolem KDW. 

 Biorąc pod uwagę uwarunkowania przyrodnicze istniejące na przedmiotowym terenie, określone w 
rozdziale 5 i 6 niniejszej prognozy, do najważniejszych przesłanek projektu planu należą zapisy stanowiące 
podstawę do stworzenia optymalnego rozwiązania funkcjonalno – przestrzennego. Ze względu na obecne 
zainwestowanie poszczególnych terenów oraz ich sąsiedztwo, możliwym przeznaczeniem terenu są funkcje 
przedstawione powyżej. 

W zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu. Przede wszystkim ustalono: 
a) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko, w rozumieniu przepisów odrębnych, z wyjątkiem terenu 1.1 U/P, sieci i urządzeń 
infrastruktury technicznej, inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej oraz z 
wyjątkiem przedsięwzięć dopuszczonych pozostałymi ustaleniami planu; 

b) zakaz lokalizacji zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej; 

c) zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenu; 
d) zagospodarowanie mas ziemnych pochodzących z wykopów o dopuszczalnej zawartości 

substancji powodujących ryzyko w glebie lub ziemi na działce budowlanej poprzez 
wykorzystanie ich do kształtowania terenów zieleni towarzyszącej inwestycjom, z 
dopuszczeniem usuwania ich także poza obszar planu, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

e) ochronę gruntów, wód podziemnych i powierzchniowych zgodnie z przepisami odrębnymi; 
f) ochronę ukształtowania terenu poprzez zakaz zasypywania wąwozów, skarp i rowów; 
g) ochrona wartościowego drzewostanu, wycinka i wprowadzanie nowych nasadzeń na 

podstawie przepisów odrębnych. 
 

W zakresie kształtowania komfortu akustycznego w środowisku ustala się, nakaz dotrzymania 
dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach podlegających ochronie akustycznej, zgodnie z przepisami 
odrębnymi, tj: 
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a) dla terenów oznaczonych symbolem MN jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną; 

b) dla terenów oznaczonych symbolem MW jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową wielorodzinną; 

c) dla terenów oznaczonych symbolem MN/U, MW/U jak dla terenów przeznaczonych na cele 
mieszkaniowo – usługowe; 

d) dla terenów oznaczonych symbolem RM jak dla terenów przeznczonych pod zabudowę 
zagrodową, 

e) dla terenów oznaczonych symbolem UZ jak dla terenów przeznczonych pod szpitale i domy 
opieki społecznej, 

f) dla terenów oznaczonych symbolem ZP, ZN/US jak dla terenów przeznaczonych na cele 
rekreacyjno – wypoczynkowe. 

Ponadto w projekcie planu znajdują się zapisy określające szczegółowe parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów. W zapisach tych określono poprzez wysokość 
zabudowy oraz powierzchnię zabudowy, intensywność zagospodarowania. Jednocześnie w projekcie 
zapisana jest minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego, co pozwoli na zachowanie 
odpowiedniego udziału zieleni na terenach dopuszczających zabudowę oraz inne zainwestowanie. 
Respektowanie takiego zapisu będzie warunkiem zachowania trwałości procesów biologicznych oraz 
powiązań przyrodniczych. 

Dla wszystkich terenów objętych planem, znajdujących się na Obszarze Najwyższej Ochrony Wód 
Podziemnych (ONO) ustala się ochronę zgodnie z przepisami odrębnymi (tj. Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. 
Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, Ramowej Dyrektywy Wodnej - FDW - Dyrektywa 2000/60/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego 
działania w dziedzinie polityki wodnej, Ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o zachowaniu narodowego charakteru 
strategicznych zasobów naturalnych kraju – Dz. U z 2018 r. poz. 1235, Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawa 
geologicznego i górniczego – Dz. z 2020 r. poz. 1064). 

Na obszarze znajdującym się w granicach Przyrodniczego Systemu Miasta (PSM) – korytarza 
ekologicznego ustalono: zakaz tworzenia nasypów ziemnych poprzecznie w stosunku do osi dolin rzecznych, 
zakaz składowania odpadów i lokalizowania grzebowisk zwierząt, lokalizację ścieżek pieszych, spacerowych, 
ścieżek rowerowych i  urządzeń rekreacyjno – sportowych.  

 Natomiast w zakresie infrastruktury technicznej ustalono: lokalizację i rozbudowę sieci i urządzeń 
infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi, powiązanie sieci infrastruktury technicznej z 
układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci zgodnie z przepisami odrębnymi, zachowanie 
istniejącej sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, ich ewentualną modernizację lub przebudowę w 
oparciu o przepisy odrębne.  

W projekcie planu wyznaczono tereny przeznaczone do realizacji celów publicznych: teren 
oznaczony symbolem UZ – jako teren przeznaczony do utrzymania  realizacji publicznych obiektów ochrony 
zdrowia, teren oznaczony symbolem ZP – jako teren przeznaczony do utrzymania i realizacji publicznych 
terenów urządzonej zieleni – parków, teren oznaczony symbolem KS/ZP – jako teren przeznaczony do 
utrzymania i realizacji publicznych terenów obsługi komunikacji – parkingu w zieleni urządzonej. Tereny 
oznaczone symbolem KDG, KDZ, KDL, KDD i KDx są terenami przeznaczonymi do utrzymania i realizacji dróg 
publicznych. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 
stanowiących tereny przeznaczone do realizacji celów publicznych ustalono obowiązek zagospodarowania 
i kształtowania nawierzchni ulic, chodników i placów, obiektów budowalnych w sposób umożliwiający 
korzystanie osobom niepełnosprawnym, na zasadach ustalonych w przepisach odrębnych. Dla terenu 
znajdującego się w granicach obszaru przeznaczonego do rewaloryzacji ustalono konieczność opracowania 
kompleksowego projektu rewitalizacji, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustalono podstawowe zasilanie w energię 
elektryczną z sieci napowietrzno – kablowych zasilanych ze stacji transformatorowo – rozdzielczych na 
warunkach określonych w przepisach odrębnych, dopuszczenie pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł 
energii o maksymalnej łącznej mocy nie większej niż 100 kW z zastrzeżeniem zakazu lokalizacji biogazowni 
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oraz instalacji do pozyskiwania energii wiatrowej o mocy większej niż 40 kW, dopuszczenie lokalizowania 
nowych stacji transformatorowych poza liniami rozgraniczającymi dróg drogi z zapewnieniem dostępu do 
drogi publicznej, możliwość wydzielenia działek pod stacje transformatorowe.  

W zakresie zaopatrzenia w wodę ustalono zaopatrzenie w wodę na cele bytowo-gospodarcze, 
produkcyjne i przeciwpożarowe z ogólnodostępnej sieci wodociągowej, przy czym dopuszcza się w 
przypadku braku możliwości podłączenia do sieci pobór wody z własnego ujęcia na podstawie przepisów 
odrębnych wyłącznie do czasu realizacji sieci wodociągowej, doprowadzenie wody do nowych terenów 
wyznaczonych w planie poprzez rozbudowę sieci wodociągowej według warunków określonych w 
przepisach odrębnych, przy budowie i rozbudowie sieci wodociągowej należy uwzględnić wymagania w 
zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, zgodnie z przepisami odrębnymi.  

W zakresie odprowadzania ścieków ustalono: odprowadzanie ścieków do oczyszczalni ścieków 
poprzez ogólnodostępną sieć kanalizacji sanitarnej, przy czym do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej 
dopuszcza się odprowadzanie do szczelnych zbiorników bezodpływowych, ścieki odprowadzane do 
kanalizacji powinny spełniać warunki określone w przepisach odrębnych.  

W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się zaopatrzenie z sieci ciepłowniczej lub stosowanie 
indywidualnych, niskoemisyjnych lub bezemisyjnych źródeł ciepła w tym źródeł energii odnawialnej. 
 W zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych ustalono: odprowadzanie wód 
opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej. W razie braku możliwości przyłączenia do sieci 
kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej odprowadzanie na własny nieutwardzony teren, do dołów 
chłonnych lub do zbiorników retencyjnych. Obowiązek podczyszczenia wód opadowych i roztopowych 
przed ich odprowadzeniem, w przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń 
określonych w przepisach odrębnych. Dla terenów o funkcjach usługowych wyposażonych w parkingi lub 
place postojowe o powierzchni większej niż 0,1 ha, obowiązuje stosowanie nawierzchni przy utwardzeniu 
terenu wykonanych z materiałów nie przepuszczających wód opadowych do podłoża. 
 W zakresie zaopatrzenia w usługi telekomunikacyjne ustalono zaopatrzenie w łącza 
telekomunikacyjne z sieci telekomunikacyjnej, a realizację sieci i urządzeń telekomunikacyjnych zgodnie z 
przepisami odrębnymi. 
 W zakresie gospodarki odpadami – ustala się postępowanie zgodnie z przepisami odrębnymi. 
 W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych 
oraz dóbr kultury współczesnej ustalono: na obszarze stanowisk archeologicznych nr 82-81/51-11 oraz 82-
81/51-10, wyznaczonych na rysunku planu – w trakcie prac ziemnych i budowlanych obowiązek uzgodnienia 
inwestycji z właściwymi służbami ochrony zabytków. Prowadzenie badań archeologicznych na obszarze 
stanowisk archeologicznych nr 82-81/51-11, 82-81/51-10 oraz 82-81/54-13 – zgodnie z przepisami 
odrębnymi. Dla obiektów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków tj. byłej organistówki/domu 
mieszkalnego z 1892 r., byłej plebanii/schroniska dla kobiet z 1902 i 1914 r. oraz fragmentu obszaru – 
historycznego układu urbanistycznego od 1537 r. przy ul. M. Reja, 11. Listopada (do ul. Wyspiańskiego) w 
przypadku wszelkich prac budowlanych ustala się obowiązek uzgodnienia z właściwymi służbami ochrony 
zabytków.  

Pozytywnie należy ocenić zapisy uściślające warunki ochrony środowiska przyrodniczego oraz 
kształtowania ładu przestrzennego. 

 

7.3. Powiązanie ustaleń projektu planu z innymi dokumentami oraz sposób realizacji celów ochrony 
środowiska ustanowionych na szczeblu międzynarodowym i krajowym. 

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. nakłada 
obowiązek nie naruszania przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zapisów studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Jednocześnie studium jako dokument 
wyrażający politykę przestrzenną na szczeblu lokalnym musi być zgodny z polityką przestrzenną 
prowadzoną na szczeblu wojewódzkim, a ta z krajową polityką przestrzenną. Wzajemne powiązanie tych 
dokumentów zapewnia spójne i całościowe kształtowanie przestrzeni oraz umożliwia przeprowadzanie 
inwestycji strategicznych w skali krajowej.  
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Zgodnie z obowiązującym „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Bychawa”, przyjętego uchwałą Nr XLVII/288/10 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 22 kwietnia 2010 
r. ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr XXII/150/2016 z dnia 27 października 2016 r. dla terenów 
wskazanych do zmiany mpzp przewidziana została funkcja: tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej,  mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, usługowej, usług zdrowia, obiektów 
produkcyjnych, składów i magazynów, zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i 
ogrodniczych, tereny rolne, zieleni nieurządzonej, sportu i rekreacji, tereny lokalizacji sezonowych urządzeń 
sportowych, tereny zieleni urządzonej, parkowej, tereny komunikacji, tereny dróg publicznych – klasy 
lokalnej, zbiorczej, dojazdowej oraz dróg wewnętrznych. Żaden z terenów objętych przedmiotową zmianą 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego swoim położeniem nie obejmuje terenów objętych 
formami ochrony przyrody. Tereny przedstawione na arkuszach nr: 2, 3, 5, 7, 8, 15, 21 i 26 znajdują się w 
granicach przyrodniczego systemu miasta PSM (korytarza ekologicznego). Na terenie przedstawionym na 
arkuszu nr 5 występuje granica obszaru przeznaczonego do rewaloryzacji, dla tego obszaru ustala się 
konieczność opracowania kompleksowego projektu rewitalizacji, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest dostosowany do 
obowiązującego Studium… poprzez projektowane przeznaczenie terenów.  

Dla obszaru miasta obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Bychawa uchwalonego Uchwałą Nr XIII/87/2011 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 29 grudnia 2011 
r. W obowiązującym planie miejscowym, dla terenów przedstawionych na kolejnych arkuszach obowiązują 
następujące funkcje: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN), tereny rolne (R), tereny zieleni 
nieurządzonej (ZN), tereny zieleni parkowej (ZP), tereny usługowe (U), tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej (MW), tereny zabudowy zagrodowej (RM), tereny lokalizacji sezonowych urządzeń 
sportowych (US), tereny usług zdrowia (UZ), a także tereny komunikacji. Uchwalenie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego będzie regulowało przeznaczenie terenu, przy zachowaniu 
odpowiednich rozwiązań funkcjonalno – przestrzennych i zasad zagospodarowania, z uwzględnieniem 
walorów krajobrazowych, wymogów ładu przestrzennego i ochrony środowiska.   

Celem sporządzenia projektu zamiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest 
ujednolicenie zapisów dla zwartej jednostki urbanistycznej oraz ustalenie jednolitych parametrów 
zabudowy dla całego procedowanego obszaru – zgodne z zapisami studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego dla miasta Bychawy.   

Głównym celem opracowania projektu zmiany mpzp dla wydzielonych terenów miasta jest 
stworzenie spójnego rozwiązania urbanistycznego oraz opracowanie sposobów zagospodarowania oraz 
określenie dla niego szczegółowych i optymalnych rozwiązań funkcjonalno – przestrzennych, w tym zasad 
obsługi komunikacyjnej. Jednocześnie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dostosuje sposób 
zagospodarowania do uwarunkowań przyrodniczych, zapewniającego trwałość procesów i odnawialność 
zasobów przyrodniczych.  

Projektowane funkcje nawiązują do istniejącego przeznaczenia opracowywanego terenu jak i 
terenów sąsiednich. Jednocześnie wprowadzenie funkcji terenów zieleni urządzonej i nieurządzonej, 
pozostawią znaczną przepuszczalność gleb oraz możliwość odprowadzania wód opadowych do wód 
gruntowych, ograniczając spływy powierzchniowe.  

Ważnymi dokumentami, mającymi wpływ na ochronę środowiska przyrodniczego na szczeblu 
gminnym są lokalne programy ochrony środowiska oraz od 1 stycznia 2012 r. wojewódzkie plany gospodarki 
odpadami. Na obszarze gminy obowiązuje „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bychawa na lata 2018 
- 2021 z perspektywą do 2025 r.”. Zapisy w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami są 
dostosowane do obowiązującego prawa lokalnego. 

Ze względu na przynależność Polski do Unii Europejskiej Polska zobowiązana jest do przestrzegania 
prawa Unii oraz brania udziału w działaniach zapobiegawczych i regulujących w zakresie ochrony 
środowiska. Zadania priorytetowe to przede wszystkim: przeciwdziałanie zmianom klimatu, ochrona 
różnorodności biologicznej, ograniczenie wpływu zanieczyszczenia na zdrowie oraz  lepsze wykorzystanie 
zasobów naturalnych. Tworząc zapisy planu miejscowego należy uwzględniać cele ochrony środowiska 
wynikające z dokumentów rangi międzynarodowej. Należą do nich m.in.: 
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1. dyrektywa Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez 
niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. Urz. UE L 26/1 z 28.01.2012), 

2. dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz 
dzikiej fauny i flory (Dz. Urz. WE L 206 z 22.07.1992), 

3. dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny 
wpływu niektórych planów i programów na środowisko (Dz. Urz. WE L 197 z 21.07.2001), 

4. dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/4/WE z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie 
publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylającej dyrektywę Rady 90/313/EWG 
(Dz. Urz. WE L 41 z 14.02.2003), 

5. dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/35/WE z dnia 26 maja 2003 r. przewidującej udział 
społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów i programów w zakresie środowiska 
oraz zmieniającej w odniesieniu do udziału społeczeństwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości 
dyrektywy Rady 85/337/EWG i 96/61/WE (Dz. Urz. UE L 156 z 25.06.2003), 

6. dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji 
przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (Dz. Urz. UE L 334/17 z 
17.12.2010). 

Ponadto są to ustalenia wynikające z szeregu konwencji międzynarodowych, a szczególnie z 
konferencji ONZ w Rio de Janeiro z 1992 r. zawartych w ramowej konwencji w sprawie zmian klimatu. 

Zapisy powyższych przepisów zostały przede wszystkim uwzględnione w procedurze sporządzania 
miejscowego planu, który wymaga opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w ramach 
strategicznej oceny oddziaływania planów i programów. Niniejszy dokument dodatkowo, oprócz samego 
projektu planu, podlega ocenie społeczeństwa i jest dostępny do wglądu w trakcie sporządzania planu, jak 
i po jego zakończeniu. Ponadto społeczność może składać zarówno wnioski, jak i uwagi do tego dokumentu. 
Prognoza zawiera opis metod analiz skutków realizacji ustaleń miejscowego planu na środowisko oraz 
sposób oddziaływania zapisów planu na poszczególne komponenty środowiska. Jednocześnie integralną 
częścią każdego planu jest pisemne podsumowanie uzasadniające wybór przyjętego dokumentu w 
odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych oraz zawierające propozycje metod 
przeprowadzania monitoringu realizacji ustaleń planu  i jego częstotliwość. 

Na poziomie krajowym strategiczne cele ochrony środowiska, oparte o prawo międzynarodowe, 
zawarte są w dokumentach rządowych.  

Polska polityka ekologiczna opiera się na konstytucyjnej zasadzie zrównoważonego rozwoju, co 
powoduje, że musi być uwzględniana we wszystkich dokumentach strategicznych i programach, mających 
wpływ na środowisko. Jednocześnie zgodnie z art. 74 Konstytucji RP nakłada to obowiązek dbałości o 
środowisko na instytucje publiczne. Celem podstawowym II Polityki ekologicznej było zapewnienie 
bezpieczeństwa ekologicznego kraju (mieszkańców, infrastruktury społecznej i zasobów przyrodniczych), 
przy założeniu, że strategia zrównoważonego rozwoju Polski pozwoli na wdrażanie takiego modelu tego 
rozwoju, który zapewni na tyle skuteczną regulację i reglamentację korzystania ze środowiska, aby rodzaj i 
skala tego korzystania realizowane przez wszystkich użytkowników nie stwarzały zagrożenia dla jakości i 
trwałości przyrodniczych zasobów. 

W lipcu 2019 r. Rada Ministrów przyjęła dokument „Polityka ekologiczna państwa 2030 – strategia 
rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki wodnej”. Dokument rozwija i doprecyzowuje zapisy zawarte 
w średniookresowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Celem głównym dokumentu jest rozwój 
potencjału środowiska na rzecz obywateli i przedsiębiorców i jest zbieżny z celem SOR. Cele szczegółowe 
zostały ujęte w trzech grupach: środowisko i zdrowie poprzez poprawę jakości środowiska i bezpieczeństwa 
ekologicznego, środowisko i gospodarka poprzez zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska 
oraz środowisko i klimat poprzez łagodzenie zmian klimatu i adaptację do nich oraz zarządzanie ryzykiem 
klęsk żywiołowych, uzupełnione dodatkowo przez cele horyzontalne dotyczące edukacji ekologicznej oraz 
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efektywności funkcjonowania instrumentów środowiska. Dla każdego z celów szczegółowych 
wyszczególniono kierunki interwencji, w przypadku celu środowisko i zdrowie są to: zrównoważone 
gospodarowanie wodami, w tym zapewnienie dostępu do czystej wody dla społeczeństwa i gospodarki oraz 
osiągnięcie dobrego stanu wód, likwidacja źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza lub istotne ich 
zmniejszenie, ochrona powierzchni ziemi, w tym gleb oraz przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska i 
zapewnienie bezpieczeństwa biologicznego, jądrowego i ochrony radiologicznej. Dla celu środowisko i 
gospodarka kierunkami działań są: zarządzanie zasobami dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez 
ochronę i poprawę stanu różnorodności biologicznej i krajobrazu, wspieranie wielofunkcyjnej i trwale 
zrównoważonej gospodarki leśnej, gospodarka odpadami w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym, 
zarządzanie zasobami geologicznymi poprzez opracowanie i wdrożenie polityki surowcowej państwa oraz 
wspieranie wdrażania ekoinnowacji. Dla celu środowisko i klimat działania mają być przeprowadzane w 
kierunku przeciwdziałania zmianom klimatu oraz adaptacji do zmian klimatu i zarządzaniem ryzykiem klęsk 
żywiołowych. 

W dniu 6 listopada 2015 r. Rada Ministrów uchwaliła „Program ochrony i  zrównoważonego 
użytkowania różnorodności biologicznej wraz z Planem działań na lata 2015-2020”. Dokument ten zakłada 
kompleksową i uwzględniającą wszelkie najistotniejsze potrzeby zachowania różnorodności biologicznej 
realizację zobowiązań wynikających z zawartych przez Polskę zobowiązań międzynarodowych oraz 
efektywną ochronę i zrównoważone użytkowanie zasobów przyrody. Jest to także kontynuacja i rozwinięcie 
analogicznego dokumentu zatwierdzonego przez Radę Ministrów w dniu 26 października 2007 roku. 

Opracowywany projekt planu miejscowego musi być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa 
oraz planami i programami przyjętymi w gminie. Natomiast dokumenty te jak zostało to wyżej wspomniane 
są dostosowywane do zapisów krajowych polityk i strategii opartych na standardach i przepisach 
wspólnotowych oraz przyjętych przez Polskę konwencjach międzynarodowych.  

Analizowany projekt planu uwzględnia te zapisy poprzez poddanie go ocenie oddziaływania na 
środowisko, jaką jest także opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko skutków ustaleń 
miejscowego planu. Jednocześnie w procedurze sporządzania planu, jak i prognozy zapewniony jest dostęp 
społeczeństwa i możliwość konsultacji obu dokumentów. Przeanalizowano również wszystkie aspekty 
środowiskowe, takie jak wpływ na obszary Natura 2000, które na występują w granicach obszaru 
opracowania. Dodatkowo w zakresie prognozy został określony monitoring realizacji ustaleń planu i ich 
wpływ na środowisko przyrodnicze. Jednocześnie określając w projekcie planu szczegółowe parametry 
zagospodarowania terenu i jego przeznaczenie wzięto pod uwagę możliwości przyjęcia nowej zabudowy na 
dany obszar oraz jego chłonność środowiskową, co zawiera się we wskaźnikach powierzchni zabudowy, 
powierzchni terenu biologicznie czynnego oraz wskaźniku intensywności zabudowy. 

 

7.4. Skutki braku realizacji ustaleń projektu planu 

Brak udziału człowieka i nieumiejętne kształtowanie właściwych procesów ekologicznych w dłuższej 
perspektywie czasowej może doprowadzić na danym terenie do postępującej degradacji zarówno 
środowiska przyrodniczego, jak i krajobrazu. Może to być spowodowane m.in. niepodlegającym kontroli 
rozwojem różnego rodzaju działalności człowieka niszczącej środowisko, wzrostu zanieczyszczeń gazowych 
i pyłowych w obrębie zabudowy, ze względu na korzystanie z nieekologicznych systemów grzewczych bądź 
wzrostu zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych ze względu na użytkowanie często 
nieszczelnych zbiorników. Ponadto brak całościowego podejścia do zagospodarowania tego obszaru 
mógłby doprowadzić do wprowadzenia zabudowy odbiegającej estetyką od pożądanej oraz zbyt 
intensywnej.  

Analizowany projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczy 
wyodrębnionych obszarów miasta Bychawa, przedstawionych na poszczególnych arkuszach ma na celu 
uregulowanie już wprowadzanych zmian w środowisku naturalnym. Zmiana planu dostosuje zapisy do 
założeń Studium… i obecnie obowiązujących przepisów oraz standardów ochrony środowiska.  
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7.5.  Istotne dla projektu planu zapisy zawarte w ustawach 

Projekt planu zawiera istotne z punktu widzenia ochrony środowiska i krajobrazu, zapisy wynikające 
z ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. Zgodnie z art. 72 ww. ustawy w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego należy zapewnić warunki utrzymania równowagi przyrodniczej i 
racjonalną gospodarkę zasobami środowiska, m.in. poprzez: 

 ustalanie programów racjonalnego wykorzystania powierzchni ziemi,  

 zapewnianie kompleksowego rozwiązania problemów zabudowy (...), ze szczególnym 
uwzględnieniem gospodarki wodnej, odprowadzania ścieków, gospodarki odpadami, 
systemów transportowych i komunikacji publicznej oraz urządzania i kształtowania 
terenów zieleni, 

 uwzględnianie konieczności ochrony wód, gleby i ziemi przed zanieczyszczeniem w związku 
z prowadzeniem gospodarki rolnej, 

 zapewnianie ochrony walorów krajobrazowych środowiska i warunków klimatycznych,  

 uwzględnianie innych potrzeb w zakresie ochrony powietrza, wód, gleby, ziemi, ochrony 
przed hałasem, wibracjami i polami elektromagnetycznymi. 

 Ustawa ta wskazuje na zakres zagadnień, które należy w planie uwzględnić, a analizowany projekt 
planu, odpowiednio do zakresu i problemów, które reguluje, spełnia warunki ustawowe. W zakresie zasad 
ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu w projekcie planu ustala się m. in.  

a) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko, w rozumieniu przepisów odrębnych, z wyjątkiem terenu 1.1 U/P, sieci i urządzeń 
infrastruktury technicznej, inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej oraz z 
wyjątkiem przedsięwzięć dopuszczonych pozostałymi ustaleniami planu; 

b) zakaz lokalizacji zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej; 

c) zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenu; 
d) zagospodarowanie mas ziemnych pochodzących z wykopów o dopuszczalnej zawartości 

substancji powodujących ryzyko w glebie lub ziemi na działce budowlanej poprzez 
wykorzystanie ich do kształtowania terenów zieleni towarzyszącej inwestycjom, z 
dopuszczeniem usuwania ich także poza obszar planu, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

e) ochronę gruntów, wód podziemnych i powierzchniowych zgodnie z przepisami odrębnym; 
f) ochronę ukształtowania terenu poprzez zakaz zasypywania wąwozów, skarp i rowów; 
g) ochrona wartościowego drzewostanu, wycinka i wprowadzanie nowych nasadzeń na 

podstawie przepisów odrębnych. 
 
Ustawa Prawo ochrony środowiska w art. 73 ust. 1 stanowi, że w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego należy uwzględniać ograniczenia wynikające z: 
1) ustanowienia szczególnych form ochrony przyrody, 

2) utworzenia obszarów ograniczonego użytkowania lub stref przemysłowych, 

3) wyznaczenia obszarów cichych w aglomeracji oraz obszarów cichych poza aglomeracją, 

4) ustalenia w trybie przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 
310), warunków korzystania z wód regionu wodnego i zlewni oraz ustanowienia stref ochronnych ujęć 
wód, a także obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych. 
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Zgodnie z art. 114. ust. 1. ustawy Prawo ochrony środowiska przy sporządzaniu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, różnicując tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach 
zagospodarowania, wskazuje się, które z nich należą do terenów przeznaczonych (art. 113 ust. 2 pkt 1 
ustawy): 

a) pod zabudowę mieszkaniową, 

b) pod szpitale i domy opieki społecznej, 

c) pod budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, 

d) na cele uzdrowiskowe, 

e) na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 

f) na cele mieszkaniowo-usługowe, 
i dla których przepisami odrębnymi1 ustalone zostały dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku.  
 W zakresie kształtowania komfortu akustycznego w środowisku ustala się, nakaz dotrzymania 
dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach podlegających ochronie akustycznej, zgodnie z przepisami 
odrębnymi, tj: dla terenów oznaczonych symbolem MN jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną, dla terenów oznaczonych symbolem MW jak dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego dla terenów oznaczonych symbolem MN/U, 
MW/U jak dla terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo – usługowe, dla terenów oznaczonych 
symbolem RM jak dla terenów przeznczonych pod zabudowę zagrodową, dla terenów oznaczonych 
symbolem UZ jak dla terenów przeznczonych pod szpitale i domy opieki społecznej, dla terenów 
oznaczonych symbolem ZP, ZN/US jak dla terenów przeznaczonych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe. 
 W zakresie zasad gospodarki wodno-ściekowej określonych ustawą Prawo wodne z dnia 18 lipca 
2001 r. w projekcie planu ustalono: zaopatrzenie w wodę na cele bytowo-gospodarcze, produkcyjne i 
przeciwpożarowe z ogólnodostępnej sieci wodociągowej, przy czym dopuszcza się w przypadku braku 
możliwości podłączenia do sieci pobór wody z własnego ujęcia na podstawie przepisów odrębnych 
wyłącznie do czasu realizacji sieci wodociągowe. Odprowadzanie ścieków do oczyszczalni ścieków poprzez 
ogólnodostępną sieć kanalizacji sanitarnej, przy czym do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się 
odprowadzanie do szczelnych zbiorników bezodpływowych. Ścieki odprowadzane do kanalizacji powinny 
spełniać warunki określone w przepisach odrębnych. Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do 
sieci kanalizacji deszczowej. W razie braku możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej lub 
ogólnospławnej odprowadzanie na własny nieutwardzony teren, do dołów chłonnych lub do zbiorników 
retencyjnych. Obowiązuje obowiązek podczyszczenia wód opadowych i roztopowych przed ich 
odprowadzeniem, w przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń określonych w 
przepisach odrębnych. Dla terenów o funkcjach usługowych wyposażonych w parkingi lub place postojowe 
o powierzchni większej niż 0,1 ha, obowiązuje stosowanie nawierzchni przy utwardzeniu terenu 
wykonanych z materiałów nie przepuszczających wód opadowych do podłoża. Dla wszystkich terenów 
objętych planem, znajdujących się na Obszarze Najwyższej Ochrony wód Podziemnych (ONO) obowiązuje 
ochrona zgodnie z przepisami odrębnymi. 
 
  Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, z dnia 16 kwietnia 2004 r., w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego muszą być uwzględnione cele ochrony przyrody, wśród których do 
najbardziej istotnych należą: 

 utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów, 

                                                           
1 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 

z 2014, poz. 112 tekst jednolity) 
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 zachowanie różnorodności biologicznej, 

 zapewnienie ciągłości istnienia gatunków roślin, zwierząt i grzybów, wraz z ich siedliskami, 
przez ich utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu ochrony, 

 ochrona walorów krajobrazowych, zieleni w miastach i wsiach oraz zadrzewień, 

 utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, a 
także pozostałych zasobów, tworów i składników przyrody. 

Żaden z terenów objętych przedmiotową zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
swoim położeniem nie obejmuje terenów objętych formami ochrony przyrody występującymi na terenie 
miasta. Jedynie tereny przedstawione na arkuszach nr: 2, 3, 5, 7, 8, 15, 21 i 26 znajdują się w granicach 
przyrodniczego systemu zieleni miasta (korytarza ekologicznego). Ustalenia analizowanego projektu planu 
nie będą miały negatywnego wpływu na gatunki oraz siedliska przyrodnicze występujące na tych obszarach, 
gdyż uściślają w zakresie ochrony przyrody warunki, na jakich ma odbywać się istniejące zagospodarowanie 
terenu. 

Analizowany projekt planu realizuje natomiast pozostałe cele ustawy o ochronie przyrody poprzez 
m.in.: zachowanie wartościowego drzewostanu na zasadach określonych w przepisach odrębnych, 
zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenu, a także ochronę 
gruntów, wód podziemnych i powierzchniowych zgodnie z przepisami odrębnym. 

Ochrona środowiska związana jest z różnymi dziedzinami działalności ludzkiej. Jednak pozostałe 
ustawy, regulujące w sposób szczegółowy zakres i zasady tej ochrony – takie jak: Prawo łowieckie, ustawa 
o ochronie zwierząt, ustawa o lasach, ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych dotyczą w zasadzie innej 
problematyki, niż ta zawarta w treści analizowanego projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

 

7.6. Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia projektu planu 

Wśród istniejących i potencjalnych problemów ochrony środowiska w mieście Bychawa, które 
dotyczą także terenu objętego opracowaniem wymienić należy m. in.: 

 przeznaczanie obszarów z glebami chronionymi pod inwestycje i budownictwo 
mieszkaniowe, 

 niepełne objęcie jednostek osadniczych zbiorowymi systemami odprowadzania 
i oczyszczania ścieków,  

 zanieczyszczenia komunikacyjne, pochodzące z pojazdów spalinowych (powodując m. in. 
skażenia gleb i prowadząc do ich degradacji chemicznej oraz zanieczyszczenia powietrza), 

 zwiększanie się liczby emitorów niskich w wyniku rozwoju budownictwa mieszkaniowego i 
usługowego i brak wyposażenia małych kotłowni w urządzenia oczyszczające powietrze, 

 bariery utrudniające lub uniemożliwiające funkcjonowanie przyrody, zwłaszcza w obrębie 
korytarzy ekologicznych jak drogi przecinające poprzecznie doliny rzeczne, 

 przekształcenie naturalnego ukształtowania terenu, zmiany w krajobrazie. 

Opracowywany dokument odnosi się do terenu położonego w jednostce zurbanizowanej, gdzie 
dokonano już przekształcenia środowiska. Głównymi czynnikami przekształcającymi analizowany teren są 
sieć dróg, towarzysząca im infrastruktura techniczna oraz mniej lub bardziej zwarta zabudowa 
mieszkaniowa, usługowa oraz produkcyjna. Dla takiego zagospodarowania terenów najistotniejsze jest 
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zapewnienie różnorodności biologicznej, ograniczenie zanieczyszczeń przenikających do gleby oraz 
powietrza, a także zapewnienie odpowiedniego komfortu akustycznego, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa. Projekt planu uaktualnia zapisy obowiązującego planu, dostosowując je do obecnie 
obowiązujących przepisów oraz standardów ochrony środowiska. Ponadto zapisy projektu uwzględniają 
strefy oddziaływania oraz pasy technologiczne sieci infrastruktury technicznej. 

 

8. Ocena oddziaływania na komponenty środowiska i zagrożenia dla środowiska w wyniku realizacji 

ustaleń projektu planu 

8.1. Oddziaływanie na rzeźbę terenu i gleby 

Na obszarze opracowania przewiduje się niewielkie zmiany w  rzeźbie terenu. Przekształceniom 
ulegną tereny pod nowymi budynkami, co związane jest z ich posadowieniem i fundamentowaniem. 
Wszelkie tego typu przekształcenia, prowadzące do wprowadzenia nowego zainwestowania, w postaci 
nowych budynków i obsługującej je infrastruktury komunikacyjnej, wiążą się z nieodwracalnym 
zniszczeniem powierzchni ziemi i gleby. Mogą w ten sposób powstawać nowe formy antropogeniczne, takie 
jak: zwałowiska, nasypy, powierzchnie niwelowane. Z tego powodu ważnymi zapisami projektu planu są 
ustalenia określające maksymalne powierzchnie zabudowy oraz udział powierzchni biologicznie czynnych. 
Pozwolą one na pozostawienie niezabudowanych obszarów o nienaruszonej powierzchni terenu 
i zbliżonym do naturalnego podłożu gruntowym. Ponadto projekt planu zakłada ochronę ukształtowania 
terenu poprzez zakaz zasypywania wąwozów, skarp i rowów. Prace ziemne związane z fundamentowaniem 
budynków powodują powstawanie mas ziemnych, które należy odpowiednio zagospodarować. Masy 
ziemne pochodzące z wykopów, które spełniają standardy jakości gleby lub ziemi należy wykorzystać do 
kształtowania terenów zieleni towarzyszącej inwestycjom, z dopuszczeniem usuwania ich także poza obszar 
planu, zgodnie z przepisami odrębnymi.  

 
8.2. Oddziaływanie na warunki podłoża 

W wyniku wprowadzonego zapisami planu zainwestowania warunki podłoża na przedmiotowym 
obszarze nie powinny ulec dużym zmianom, ze względu na niewielką skalę zmian oraz zabudowania 
istniejące w bliskim sąsiedztwie. Jednakże na postawie zapisów planu w miejscach wprowadzenia 
zabudowy i lokalizacji elementów infrastruktury technicznej i dojazdów nastąpi uszczelnienie powierzchni 
kosztem obszarów biologicznie czynnych. Pod względem warunków geologiczno-inżynieryjnych 
przedmiotowy teren nie przedstawia większych trudności dla sytuowania budynków. Niemniej jednak 
wskazane byłoby, podczas wprowadzaniu nowych inwestycji, wszelkie prace zmieniające kształt terenu i 
wpływające na nośność gruntów poprzedzać szczegółowymi badaniami geotechnicznymi, wykonywanymi 
zgodnie z przepisami szczególnymi (rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. 
U. z 2012r. poz. 463).  

8.3. Oddziaływanie na warunki wodne 

 Wprowadzone ustalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określają 
zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, w tym istniejących warunków wodnych. Jednym z celów 
opracowania jest stworzenie podstaw prawnych do regulacji gospodarki wodno-ściekowej na terenie 
miasta. W zapisach planu ustalono: zaopatrzenie w wodę na cele bytowo-gospodarcze, produkcyjne i 
przeciwpożarowe z ogólnodostępnej sieci wodociągowej, przy czym dopuszcza się w przypadku braku 
możliwości podłączenia do sieci pobór wody z własnego ujęcia na podstawie przepisów odrębnych 
wyłącznie do czasu realizacji sieci wodociągowe. Odprowadzanie ścieków do oczyszczalni ścieków poprzez 
ogólnodostępną sieć kanalizacji sanitarnej, przy czym do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się 
odprowadzanie do szczelnych zbiorników bezodpływowych. Ścieki odprowadzane do kanalizacji powinny 
spełniać warunki określone w przepisach odrębnych. Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do 
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sieci kanalizacji deszczowej. W razie braku możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej lub 
ogólnospławnej odprowadzanie na własny nieutwardzony teren, do dołów chłonnych lub do zbiorników 
retencyjnych. Obowiązuje obowiązek podczyszczenia wód opadowych i roztopowych przed ich 
odprowadzeniem, w przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń określonych w 
przepisach odrębnych. Dla terenów o funkcjach usługowych wyposażonych w parkingi lub place postojowe 
o powierzchni większej niż 0,1 ha, obowiązuje stosowanie nawierzchni przy utwardzeniu terenu 
wykonanych z materiałów nie przepuszczających wód opadowych do podłoża. Dla wszystkich terenów 
objętych planem, znajdujących się na Obszarze Najwyższej Ochrony wód Podziemnych (ONO) obowiązuje 
ochrona zgodnie z przepisami odrębnymi. 

Ze względu na specyfikę i aktualne zainwestowanie obszaru, a także jego skalę nie przewiduje się 
zmniejszenia zasobów wodnych miasta Bychawa w skutek realizacji planu. Zaopatrzenie w wodę odbywać 
się będzie w sposób kontrolowany, bo z sieci wodociągowej, natomiast zaopatrzenie w wodę na cele 
przeciwpożarowe – zgodnie z przepisami odrębnymi. 
 Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie „Planu 
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” do głównych celów środowiskowych wg art. 4 
Ramowej Dyrektywy Wodnej dla wód podziemnych należą: 

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

wymienionymi w Ramowej Dyrektywie Wodnej), 
- zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych, 
- wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się rosnącego trendu 

stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego w skutek działalności człowieka. 
Dla spełnienia wymogu niepogarszania stanu części wód, dla części wód będących w co najmniej dobrym 
stanie chemicznym i ilościowym, celem środowiskowym będzie utrzymanie tego stanu. 
  Natomiast dla wód powierzchniowych oraz obszarów chronionych cele środowiskowe zostały 
oparte na wartościach granicznych po szczególnych wskaźników fizyko-chemicznych, biologicznych i 
hydromorfologicznych określających stan ekologiczny wód powierzchniowych oraz wskaźników 
chemicznych świadczących o stanie chemicznym wody, odpowiadających warunkom osiągnięcia przez te 
wody dobrego stanu, z uwzględnieniem kategorii wód, wg rozporządzenia w sprawie sposobu klasyfikacji 
stanu jednolitych części wód powierzchniowych. Ustalono dla jednolitych części wód, będących obecnie w 
bardzo dobrym stanie/potencjale ekologicznym, że celem środowiskowym będzie utrzymanie tego 
stanu/potencjału. Ponadto, ustalając cele uwzględniono także różnicę pomiędzy naturalnymi, a silnie 
zmienionymi oraz sztucznymi częściami wód. Dla naturalnych części wód celem będzie osiągniecie co 
najmniej dobrego stanu ekologicznego, dla silnie zmienionych i sztucznych części wód – co najmniej 
dobrego potencjału ekologicznego. Ponadto dla obu przypadków w celu osiągniecia dobrego 
stanu/potencjału konieczne będzie dodatkowo utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego. Dla 
obszarów chronionych funkcjonujących w obszarach dorzeczy, nie zostały podwyższone powyższe cele 
środowiskowe z uwagi na częstokroć wyższe wymagania w stosunku do wartości granicznych wskaźników 
jakości wody przyjętych jako wartości graniczne dla dobrego stanu ekologicznego bądź dobrego lub powyżej 
dobrego potencjału ekologicznego wód, niż w poszczególnych aktach prawa, regulujących sposób 
postępowania i wymagania co do wód  w obrębie obszarów chronionych. 
 Dla JCWPd nr 89 celem środowiskowym będzie utrzymanie stanu dobrego. Dla JCWP – Bystrzyca 
do Kosarzewki (PLRW2000624629) celem również będzie utrzymanie stanu dobrego.  
 Można stwierdzić, że projektowane funkcje, oraz ustalenia dotyczące regulacji gospodarki ściekami, 
sprawią że realizacja ustaleń projektu planu nie będzie wpływać na główne założenia poprawy stanu wód. 
Realizacja ustaleń projektu planu nie wpłynie na nieosiągnięcie celów środowiskowych zawartych w „Planie 
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”. Tereny objęte zmianą planu są w chwili obecnej 
częściowo zainwestowane, a zapisy planu wyłącznie uściślą i poprawią ochronę wód. 
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8.4. Oddziaływanie na szatę roślinną, świat zwierzęcy oraz obszary chronione i obszary Natura 2000 

Ważnym zapisem dotyczącym ochrony środowiska jest ustalenie dotyczące udziału powierzchni 
terenu biologicznie czynnego na terenie przeznaczonym pod zabudowę, a także zachowanie wartościowego 
drzewostanu na zasadach określonych w przepisach odrębnych, zagospodarowanie zielenią wszystkich 
wolnych od utwardzenia fragmentów terenu. Pozwolić to może na ochronę gatunków naturalnie 
występujących na obszarze opracowania, a dodatkowo na wprowadzenie bardziej urozmaiconej szaty 
roślinnej. Zachowanie wartościowego drzewostanu oraz zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od 
utwardzenia fragmentów terenu pozwoli na zachowanie ciągłości biologicznej na analizowanym terenie. 
Ponadto istotne jest wyznaczenie terenów o funkcji zieleni urządzonej i nieurządzonej. Na obszarach 
znajdujących się w granicach Przyrodniczego Systemu Miasta (PSM) – korytarza ekologicznego ustalono: 
zakaz tworzenia nasypów ziemnych poprzecznie w stosunku do osi dolin rzecznych, zakaz składowania 
odpadów i lokalizowania grzebowisk zwierząt, lokalizację ścieżek pieszych, spacerowych, ścieżek 
rowerowych i  urządzeń rekreacyjno – sportowych. 

Obszar przedstawiony na arkuszu nr 1 znajduje się w odległości około 100 m od Czerniejowskiego 
Obszaru Chronionego Krajobrazu. Teren przedstawiony na arkuszu nr 3 oddalony jest od Czerniejowskiego 
Obszaru Chronionego Krajobrazu o około 270 m w kierunku południowo-zachodnim. W odległości około 25 
m, w kierunku zachodnim od granic terenu przedstawionego na arkuszu nr 4 znajduje się pomnik przyrody 
z gatunku grusza domowa. Teren przedstawiony na arkuszu nr 8 znajduje się w odległości około 40 m w 
kierunków północnym od Czerniejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Teren przedstawiony na 
arkuszu nr 10 znajduje się w odległości około 40 m, w kierunku północno-wschodnim od Czerniejowskiego 
Obszaru Chronionego Krajobrazu.  

Na terenach objętych projektem planu nie znajdują się obszary Natura 2000. Proponowane funkcje, 
zgodnie z ustaleniami projektu planu nie będą negatywnie oddziaływać na zlokalizowane poza obszarem 
opracowania tereny chronione.  
 Realizacja zapisów planu wpłynie na faunę obszaru analizowanego poprzez potencjalne zwiększenie 
udziału zabudowy. Należy jednak zauważyć, że planowana zabudowa uwzględnia zasadę zrównoważonego 
rozwoju, gdyż zachowuje część terenów biologicznie czynnych, m.in. na terenach rolnych, zieleni urządzonej 
i nieurządzonej. Tereny zieleni oraz cieki wodne stanowią pewien rodzaj izolacji terenów zurbanizowanych. 
Na terenach lokalizacji obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, a także na terenach usługowych i 
obsługi komunikacji zaprojektowano pasy zieleni zimozielonej zapewniające ochronę przed 
rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń i nadmiernego hałasu.  

Obszary korytarzy ekologicznych to potencjalne tereny występowania zwierząt na obszarze 
opracowania. Są one miejscem przemieszczania się zwierzyny. W projekcie planu uwzględnia się 
występowanie tych cennych przyrodniczo obszarów, zapewniając im ochronę w postaci zapisu o zakazie 
zabudowy. Tym samym projektowane funkcje i stopień intensyfikacji zabudowy nie powinny oddziaływać 
w większym stopniu na faunę występującą w mieście Bychawa. 
 Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 638) dla gatunków wymienionych w 
pkt. 6.6 niniejszej prognozy, a objętych ochroną ścisłą lub częściową obowiązuje szereg zakazów i nakazów, 
które w przypadku zaobserwowania tych gatunków muszą być bezwzględnie przestrzegane. Jedna z 
projektowanych funkcji – produkcyjna, składów i magazynów jest funkcją mogącą generować pewne 
uciążliwości dla tych gatunków, dlatego należy szczególnie w czasie budowy przestrzegać okresów lęgowych 
oraz stosować rozwiązania technologiczne ograniczające hałas przemysłowy.  
 

8.5. Oddziaływanie na stan higieny atmosfery, klimat lokalny i akustyczny 

Realizacja ustaleń projektu planu w niewielkim stopniu może wpłynąć na zmianę warunków klimatu 
akustycznego. Na pogorszenie klimatu akustycznego może wpływać zwiększenie ruchu samochodowego do 
terenów obsługi komunikacyjnej i terenów zabudowy budynków mieszkaniowych, usługowych, obiektów 
produkcyjnych, składów i magazynów. Wprowadzana funkcja mieszkaniowa, usług zdrowia oraz 
rekreacyjna jest terenem podlegającym ochronie w zakresie hałasu. Z tego względu w planie, w zakresie 
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kształtowania komfortu akustycznego w środowisku ustala się, nakaz dotrzymania dopuszczalnych 
poziomów hałasu całego terenu podlegającego ochronie akustycznej, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

W zapisach projektu planu ustalono, aby zaopatrzenie w ciepło odbywało się z sieci ciepłowniczej 
lub przy zastosowaniu indywidualnych, niskoemisyjnych lub bezemisyjnych źródeł ciepła w tym źródeł 
energii odnawialnej o łącznej mocy nie przekraczającej 100kW. W projekcie dopuszcza się także 
zaopatrzenie w gaz z ogólnodostępnej sieci gazowej oraz zaopatrzenie w gaz z indywidualnych zbiorników 
na gaz płynny – zgodnie z przepisami odrębnymi. 

Ze względu na skalę terenu i jego obecne zainwestowanie warunki termiczne mogą ulec 
nieznacznemu podniesieniu. Niemniej jednak pozostawienie  wolnych od zainwestowana terenów rolnych, 
zieleni urządzonej i nieurządzonej sprawi, że nadal będzie tu zalegać chłodniejsze powietrze, a warunki 
wentylacyjno – klimatyczne nie powinny się zmienić. Zostanie zachowane przewietrzanie na tym obszarze 
również dzięki chronionym terenom korytarzy ekologicznych wzdłuż cieków wodnych. Ogólne warunki 
termiczne nie powinny ulec większym wahaniom. Natomiast ze względu na ewentualne uszczelnienie części 
powierzchni terenu obecnie biologicznie czynnego zmniejszy się powierzchnia parowania. 
 Realizacja projektowanej zabudowy na obszarze opracowania nie spowoduje negatywnego 
transgranicznego oddziaływania na stan środowiska. Projektowane zainwestowanie na terenach 
oznaczonych symbolem U/P nie ogranicza się możliwości wprowadzania przedsięwzięć uciążliwych, a więc 
takich które generują uciążliwości związane z hałasem lub zanieczyszczeniami powietrza, będące 
przedsięwzięciami mogącymi zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Niemniej 
jednak projekt zmierza do tego, aby wszelkie oddziaływanie ograniczało się do terenów, na których dana 
inwestycja jest lub będzie realizowana. Na terenach o funkcji usługowej, oznaczonych symbolami: U, MN/U 
oraz MW/U ustalono lokalizację usług wyłącznie nieuciążliwych. 
 

8.6 Oddziaływanie na różnorodność biologiczną 

 Wprowadzenie nowej zabudowy i infrastruktury pozostanie nie bez znaczenia dla istniejących na 
terenie opracowania roślin i zwierząt. Proponowane zapisy zawarte w omawianym dokumencie nie wpłyną 
diametralnie na rozerwanie siedlisk, gdyż nie mają one charakteru wielkoskalowego, ponadto część terenu 
objętego projektem planu jest już zabudowana. Niemniej jednak każde nowe zainwestowanie na terenie 
nie zagospodarowanym przyczynia się do niszczenia gatunków występujących samoczynnie. Często nie są 
to gatunki cenne, ale z punktu widzenia różnorodności biologicznej ważne. Dlatego też projekt planu określa 
postępowanie w zakresie ochrony zasobów przyrodniczych i tym samym zapewnia warunki do 
podtrzymania bioróżnorodności biologicznej m.in. poprzez zapis o udziale powierzchni terenu biologicznie 
czynnego na terenie przeznaczonym pod zabudowę oraz zagospodarowaniu zielenią naturalną wszystkich 
wolnych od utwardzenia fragmentów terenu. Projekt planu nakazuje ochronę wartościowego drzewostanu, 
a wycinka i wprowadzanie nowych nasadzeń odbywać się ma na podstawie przepisów odrębnych. 
 

8.7 Oddziaływanie na ludzi 

Ze względu na zmiany oraz aktualny charakter analizowanej przestrzeni, projekt zmiany planu 
miejscowego w pewnym stopniu będzie wpływał na warunki życia społeczności lokalnej. Realizacja planu 
może spowodować z jednej strony zwiększenie przebywania ludzi w obrębie analizowanego obszaru. Zapisy 
projektu planu miejscowego odnosząc się szeroko do sfery ochrony środowiska przyrodniczego i krajobrazu 
oraz kształtowania ładu przestrzennego dają podstawy do rozwijania terenów inwestycyjnych przy 
jednoczesnym podnoszeniu komfortu życia i dbałości o środowisko.  

Niemniej jednak będzie zwiększony ruch komunikacyjny w rejonie intensywniejszej zabudowy w 
zakresie dojazdu samochodów osobowych oraz dojazdu samochodów ciężarowych do obiektów 
produkcyjnych, składów i magazynów oraz do terenu obsługi komunikacji. Przy czym przepisy wymagające 
zachowania komfortu akustycznego dają wytyczne przy dalszym projektowaniu ładu przestrzennego do 
zabezpieczenia maksymalnego komfortu życia mieszkańcom w tym zakresie. Podobnie dzieje się w zakresie 
zanieczyszczeń emitowanych do powietrza przez poruszające się pojazdy.  
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8.8 Oddziaływanie na krajobraz  

Projekt planu w swoim zakresie nie zmieni dotychczasowego krajobrazu w znacznym stopniu, gdyż 
proponowane funkcje, mają swoje odzwierciedlenie w istniejącym zagospodarowaniu. Projektowane 
zagospodarowanie będzie wykorzystywało naturalne predyspozycje środowiska, a zapisy dążące do 
zintensyfikowania inwestycji respektują lokalne uwarunkowania i charakter zabudowy. Ewentualne zmiany 
nie będą bardzo wyraźne, gdyż obszar znajduje się w krajobrazie już przekształconym. Istotnym elementem 
planu są zapisy dotyczące zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, a także zasady 
ochrony i kształtowania ładu przestrzennego co będzie pozytywnie wpływać na odbiorców. Ze względu na 
cenne walory krajobrazowe miasta, wynikające z ukształtowania terenu w projekcie planu zamieszczono 
zapisy o: ochronnie ukształtowania terenu poprzez zakaz zasypywania wąwozów, skarp i rowów, a także 
zakaz tworzenia nasypów ziemnych poprzecznie w stosunku do osi dolin rzecznych.  

 

8.9 Oddziaływanie na zasoby naturalne 

Projekt planu nie obejmuje swoim zasięgiem miejsc występowania udokumentowanych złóż zasobów 
naturalnych i nie przewiduje wprowadzania jednostek, które mogłyby ewentualnie kolidować z eksploatacją 
złóż na terenach sąsiadujących. 

 

8.10 Oddziaływanie na zabytki i dobra materialne 

Projekt obejmuje obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków, tj. była organistówka/ dom 
mieszkalny z 1892 r. oraz była plebania/schronisko dla kobiet z 1902 i 1914 r. położone przy ul. Ks. Piotra 
Ściegiennego 25. Zapisy planu chronią ww. obiekty poprzez ustalenie obowiązku uzgodnienia wszelkich prac 
nad nimi z właściwymi służbami ochrony zabytków. W granicach terenu objętego planem (arkusz nr 2) 
występują stanowiska archeologiczne nr 82-81/51-11 oraz 82-81/51-10. Obowiązuje dla nich nakaz 
uzgodnienia inwestycji z właściwymi służbami ochrony zabytków w trakcie prac ziemnych i budowlanych. 
Prowadzenie badań archeologicznych na obszarze stanowisk archeologicznych nr 82-81/51-11 oraz 82-
81/51-10 następuje zgodnie z przepisami odrębnymi. Dla terenu znajdującego się w granicach obszaru 
przeznaczonego do rewaloryzacji (arkusz nr 5) ustalono konieczność opracowania kompleksowego projektu 
rewitalizacji, zgodnie z przepisami odrębnymi. Jednocześnie projektowane przeznaczenie nie powoduje 
negatywnego oddziaływania na zabytki i dobra materialne znajdujące się w sąsiedztwie. Zapisy planu 
zapewniają właściwą ochronę zabytków w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej 
oraz dóbr kultury współczesnej. Poprzez zapisy planu dobra materialne, to jest materialne środki 
zaspokojenia potrzeb ludzkich, nie ulegną zniszczeniu, a ich walory będą podlegać ochronie i konserwacji. 

 

8.11. Transgraniczne oddziaływanie  

 Zapisy projektu planu nie przewidują realizacji inwestycji mogących wpłynąć na integralność 
obszarów objętych ochroną oraz przekraczających swym oddziaływaniem nieruchomość, na której mają być 
realizowane. Skumulowane oddziaływanie na elementy środowiska skutków realizacji zapisów projektu 
planu nie będzie mieć zasięgu transgranicznego.  
 

9. Rozwiązania alternatywne 

Zaproponowane w projekcie planu zagospodarowanie funkcje nie powinny w większym stopniu 
wpływać na obszary z nim sąsiadujące oraz nie niosą za sobą negatywnych skutków dla środowiska 
przyrodniczego, co zapewniają zapisy dotyczące kształtowania środowiska przyrodniczego zawarte w 
projekcie planu. Możliwe rozwiązania alternatywne zostały przeanalizowane na etapie sporządzania 
koncepcji planu. Ze względu na obowiązujące dokumenty oraz aktualne potrzeby w zagospodarowaniu 
terenu, zaproponowane zagospodarowanie w opracowywanym projekcie można uznać za optymalne.  



Prognoza oddziaływania na środowisko na potrzeby zmiany mpzp miasta Bychawa – w granicach administracyjnych 
  

 34 

Wprowadzenie wszelkiego zainwestowania poprzez zapisy planu na analizowanym terenie nie 
wpłynie negatywnie na środowisko przyrodnicze, które w sąsiedztwie już zaczyna być przekształcane, 
zgodnie z przeznaczeniem w Studium... Ze względu na obowiązujące na tym obszarze dokumenty 
planistyczne teren opracowania nie pozostanie w obecnym kształcie, nawet w przypadku nie przyjęcia 
opracowywanego projektu planu. Zaproponowane w  nim przeznaczenie terenu, w oparciu o projektowany 
układ komunikacyjny, wydaje się być najbardziej optymalnym.  

 

10. Zapobieganie, ograniczanie lub kompensacja przyrodnicza negatywnych oddziaływań na środowisko 

W działaniach tych szczególny nacisk położony powinien być na ograniczenie inwestycji mogących 
mieć negatywny wpływ na środowisko, a także na zadrzewianie, rekultywację gleby oraz wprowadzanie 
roślinności, która pozwoli na przywrócenie równowagi przyrodniczej na obszarze gminy. Zapisy projektu 
planu omówione w rozdziale 8 zapewniają ograniczenie ewentualnego negatywnego oddziaływania na 
środowisko projektowanej funkcji, w szczególności  funkcji  mieszkaniowej, usługowej, produkcyjnej, 
składów i magazynów. 

Jednocześnie realizacja zapisów planu miejscowego nie spowoduje negatywnego oddziaływania na 
środowisko przyrodnicze obszarów Natura 2000, gdyż takie nie występują na terenie miasta. Obszary 
chronione zlokalizowane są poza obszarami wyodrębnionymi do zmiany planu. Proponowane funkcje, 
zgodnie z ustaleniami projektu planu nie będą negatywnie oddziaływać na tereny objęte formami ochrony 
przyrody, tj.: Czerniejowski Obszar Chronionego Krajobrazu, rezerwat przyrody „Podzamcze” oraz 
poszczególne pomniki przyrody. W projekcie uwzględniono ochronę terenów korytarzy ekologicznych 
(przyrodniczego systemu miasta).  

 

11. Metody analizy skutków realizacji postanowień projektu planu oraz częstotliwość jej 
przeprowadzania 

 Analiza skutków realizacji zapisów planu w zakresie funkcji i sposobu zagospodarowania nastąpi po 
jego uchwaleniu. Monitorowanie zamierzeń inwestycyjnych odbywać się będzie na etapie występowania 
inwestora o pozwolenie na budowę, a następnie poprzez coroczną analizę zmian w zagospodarowaniu 
przestrzennym gminy. W zakresie ochrony środowiska prowadzony jest monitoring przeprowadzany przez 
odpowiednie służby, zarówno ochrony środowiska, przyrody czy sanitarne. Należą do nich m.in. 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny, jak i wydziały ochrony środowiska urzędu wojewódzkiego, powiatowego 
oraz miasta Bychawa. Polega on na corocznej analizie i ocenie stanu poszczególnych komponentów 
środowiska w oparciu o wyniki pomiarów uzyskanych w ramach państwowego monitoringu (w 
szczególności dotyczącego: stanu wód powierzchniowych i podziemnych, powietrza, klimatu akustycznego, 
gleb) oraz na analizie i ocenie innych dostępnych wyników pomiarów i obserwacji. Wyniki monitoringu 
stanu środowiska przyrodniczego są publikowane w odpowiednich opracowaniach, takich jak np. Raport o 
stanie środowiska województwa lubelskiego, wydawanym co roku. Ponadto na obszarze opracowania i jego 
sąsiedztwie są dokonywane pomiary hałasu komunikacyjnego wykonywane zarówno poprzez 
odpowiednich zarządców dróg, jak i służby inspektoratu ochrony środowiska. 

Jednocześnie poza aspektem środowiskowym, ważny jest aspekt społeczny skutków realizacji 
zapisów planu. Sporządzający może zbadać stopień zadowolenia mieszkańców gminy z tych postanowień 
drogą ankietową bądź poprzez wprowadzenie konsultacji społecznych, przeprowadzanych przy okazji 
analizy wniosków o zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym gminy. 

 

12. Streszczenie 

Przedmiotem opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Bychawa – w granicach administracyjnych. 
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 Analizie i ocenie poddano projekt uchwały Rady Miejskiej w Bychawie zawierający ustalenia 
realizacyjne, a także rysunki planu zatytułowane "Zmiana miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Bychawa - w granicach administracyjnych”, arkusze od 1 do 26, w skali 
1:1000/1:2000. 

Dla obszaru miasta obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Bychawa uchwalonego Uchwałą Nr XIII/87/2011 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 29 grudnia 2011 
r. W obowiązującym planie miejscowym, dla terenów przedstawionych na kolejnych arkuszach obowiązują 
następujące funkcje: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN), tereny rolne (R), tereny zieleni 
nieurządzonej (ZN), tereny zieleni parkowej (ZP), tereny usługowe (U), tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej (MW), tereny zabudowy zagrodowej (RM), tereny lokalizacji sezonowych urządzeń 
sportowych (US), tereny usług zdrowia (UZ), a także tereny komunikacji.  

Według "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bychawa”, 
przyjętego uchwałą Nr XLVII/288/10 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 22 kwietnia 2010 r. ze zmianami 
wprowadzonymi uchwałą nr XXII/150/2016 z dnia 27 października 2016 r. dla terenów wskazanych do 
zmiany mpzp przewidziane zostały funkcje: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
mieszkaniowej wielorodzinnej,  mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, usługowej, usług zdrowia, 
obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, 
hodowlanych i ogrodniczych, tereny rolne, zieleni nieurządzonej, sportu i rekreacji, tereny lokalizacji 
sezonowych urządzeń sportowych, tereny zieleni urządzonej, parkowej, tereny komunikacji, tereny dróg 
publicznych – klasy lokalnej, zbiorczej, dojazdowej oraz dróg wewnętrznych. Na podstawie analizy Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bychawa stwierdzono, że 
przewidywane w planie miejscowym rozwiązania, będą zgodne z ustaleniami obowiązującego dokumentu. 

Celem sporządzenia projektu zamiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest 
ujednolicenie zapisów dla zwartej jednostki urbanistycznej oraz ustalenie jednolitych parametrów 
zabudowy dla całego procedowanego obszaru – zgodne z zapisami studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego dla miasta Bychawy. Jednocześnie plan dostosowuje sposób 
zagospodarowania do uwarunkowań przyrodniczych, zapewniając trwałość procesów i odnawialność 
zasobów przyrodniczych. 

Niniejsza prognoza złożona jest z dwóch części. Pierwsza część stanowi ocenę istniejących 
uwarunkowań środowiska przyrodniczego, z uwzględnieniem podziału na jego poszczególne elementy: 
obecne użytkowanie terenu, warunki gruntowe, warunki glebowe, rzeźbę terenu, warunki wodne, szatę 
roślinną i świat zwierzęcy, klimat lokalny i komfort akustyczny, ludzi, obszary NATURA 2000, zabytki oraz 
krajobraz.  

Opracowanie dotyczy dwudziestu pięciu wyodrębnionych obszarów zlokalizowanych w różnych 
częściach miasta. Łączna powierzchnia terenów objętych przedmiotową zmiana to około 48,0 ha.  

Arkusz nr 1 dotyczy obszaru znajdującego się w południowo-wschodniej części miasta, przy ulicy 
Sienkiewicza. Zajmuje on powierzchnię około 2,3 ha. Obszar opracowania, przedawniony na arkuszu nr 2 
obejmuje teren o powierzchni około 4,0 ha. Wzdłuż wschodniej granicy opracowania przebiega droga 
publiczna – ul. M. Dąbrowskiej. W odległości około 30 m od zachodniej granicy opracowania znajduje się 
strumień Gałęzówka. Na arkuszu nr 3 został przestawiony teren o powierzchni około 0,4 ha, znajdujący się 
we wschodniej części miasta, przy ulicy Mickiewicza. Arkusz nr 4 dotyczy terenu o powierzchni około 2,3 
ha, zlokalizowanego w centralnej części miasta, przy ul. Sienkiewicza. Obszar przedstawiony na arkuszu nr 
5 dotyczy działki nr 824, znajdującej się w centralnej części miasta. Działka zajmuje powierzchnię 1,1 ha. 
Arkusz nr 6 dotyczy działki nr 1208, o powierzchni 805 m2. Przedmiotowy teren znajduje się przy 
skrzyżowaniu dwóch dróg publicznych: przy północnej granicy działki przebiega ul. Armii Krajowej, 
natomiast przy zachodniej ul. Grota Roweckiego. Arkusz nr 7 dotyczy terenu położonego w zachodniej części 
miasta. Teren zajmuje powierzchnię około 13,4 ha. Arkusz nr 8 obejmuje teren o powierzchni 1800 m2. W 
granicach opracowania zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa wraz z towarzyszącymi budynkami 
gospodarczo-garażowymi. Teren przedstawiony na arkuszu nr 9 dotyczy działki nr 1109/1, o powierzchni 
4396 m2. Teren zlokalizowany jest w środkowej części Bychawy, przy ul. Piłsudskiego. Obszar przedstawiony 
na arkuszu nr 10 dotyczy terenu stacji benzynowej Orlen S.A. zlokalizowanej na działce nr 657/4 przy ul. 11 
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Listopada. Arkusz nr 11 przedstawia teren o powierzchni około 1,0 ha. Obszar zlokalizowany przy zachodniej 
granicy miasta, przy skrzyżowaniu ulicy Pileckiego oraz drogi publicznej stanowiącej działkę nr 9. 
Zlokalizowana jest tam zabudowa zagrodowa oraz grunty rolne. Arkusz nr 12 obejmuje działki nr 46/6 i 46/2 
o powierzchni około 0,65 ha. Obszar zlokalizowany przy północnej stronie ulicy Pileckiego. Obszar jest 
obecnie niezagospodarowany. Teren ten oddalony jest o około 100 m w kierunku zachodnim od 
Czerniejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Arkusz nr 13 przedstawia teren o powierzchni około 
0,5 ha. Analizowany obszar znajduje się pomiędzy ulicami: Lubelską, Zadębie oraz nowoprojektowaną drogą 
klasy głównej. Arkusz nr 14 dotyczy terenu o powierzchni około 0,9 ha. Przy północnej granicy opracowania 
przebiega droga główna – ul. Wandzin. Natomiast od strony wschodniej teren ogranicza ulica Rataja. Arkusz 
nr 15 dotyczy terenu o powierzchni około 1,0 ha. Obszar opracowania znajduje się przy skrzyżowaniu dwóch 
dróg publicznych: od strony północnej ul. 11 listopada, a od strony zachodniej ul. Grodzany.  Arkusz nr 16 
dotyczy działki nr 910/1 o powierzchni około 1200 m2. Przy zachodniej granicy opracowania znajduje się 
ulica Dąbrowskiej, a od północnej ul. Szkolna. Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym 
jednorodzinnym oraz budynkiem gospodarczo-garażowym. Arkusz nr 17 dotyczy terenu o powierzchni 
około 2500 m2, znajdującego się przy skrzyżowaniu ulic: Partyzantów oraz Armii Krajowej. Na arkuszu nr 18 
przedstawiono działkę nr 488, przy ul. Rataja o powierzchni 834 m2. Na arkuszu nr 19 przedstawiono działkę 
nr 480, przy skrzyżowaniu ulic: Piłsudskiego i Rataja o powierzchni 1560 m2. Arkusz nr 20 dotyczy działki, 
zlokalizowanej przy ulicy Mickiewicza, o powierzchni 1730 m2. Arkusz nr 21 dotyczy terenu usługowego, 
przy ulicy Mickiewicza o powierzchni około 0,7 ha. Arkusz nr 22 przedstawia teren o powierzchni około 0,8 
ha. Analizowany obszar znajduje się przy ulicy Grodzany. Arkusz nr 23 przedstawia teren rolny o powierzchni 
około 1400 m2, położony w sąsiedztwie ulicy Powstańców Warszawy. Arkusz nr 24 przedstawia teren 
łąkowo – łęgowy oraz zabudowę mieszkaniową jednorodzinną o powierzchni około 2800 m2, zlokalizowany 
przy ulicy Adama Mickiewicza przy wschodniej granicy miasta. Obszar przestawiony na arkuszu nr 25 
położony jest w południowej części miasta, przy granicy z obrębem Marysin. Arkusz nr 26 przedstawia teren 
o powierzchni około 1,9 ha, zlokalizowany pomiędzy ulicami: Zadębie oraz Spokojną. 

W granicach opracowania znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
zagrodowej, usługowej, tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, drogi klasy lokalnej, 
dojazdowej oraz drogi wewnętrzne. Część obszaru stanowią grunty wykorzystywane jako tereny zieleni jako 
zieleń urządzona i nieurządzona. Występują również tereny rolne. Żaden z terenów objętych przedmiotową 
zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego swoim położeniem nie obejmuje terenów 
objętych formami ochrony przyrody. Tereny przedstawione na arkuszach nr: 2, 3, 5, 7, 8, 15, 21, 24 oraz 26 
znajdują się w granicach przyrodniczego systemu miasta PSM (korytarza ekologicznego). Na terenie 
przedstawionym na arkuszu nr 5 występuje granica obszaru przeznaczonego do rewaloryzacji. Na terenie 
miasta występują obszary zagrożone powodzią, które zostały ujęte na rysunku planu przyjętego Uchwałą 
Nr XIII/87/2011 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 29 grudnia 2011 r. Niektóre tereny objęte niniejszą zmianą  
(arkusz nr 13, 15, 21, 24 i 26) znajdują się w obszarze zagrożenia powodzią. W §7 ust.5 i 6 uchwały znajdują 
się zapisy mające na celu regulowanie zagospodarowania na terenach narażonych na powódź. Całe miasto 
położone jest w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 406 – Niecka Lubelska. Na arkuszach nr 
5 i 8 występują w elementy dziedzictwa kulturowego, wyróżniające się w przestrzeni, mające trzeci wymiar 
dostrzegalny przez odbiorcę. Są to obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków tj. była organistówka/ 
dom mieszkalny z 1892 r. oraz była plebania/ schronisko dla kobiet z 1902 i 1914 r. położone przy ul. Ks. 
Piotra Ściegiennego 25. Ponadto na obszarze opracowania znajduje się budynek mieszkalny usytuowany 
przy ul. 11 listopada. Na terenach podlegających zmianie (arkusz nr 2 i 22) występują również stanowiska 
archeologiczne nr 82-81/51-11, 82-81/51-10 oraz 82-81/54-13. 

Druga część opracowania odnosi się do konkretnych zapisów projektu planu w kontekście ich 
zgodności z przepisami prawa dotyczącymi ochrony środowiska, jak również ich oddziaływania na 
poszczególne komponenty. Prognoza wykazuje, iż zapisy projektu planu nie spowodują realizacji inwestycji 
wpływających w znacznym stopniu negatywnie na środowisko na analizowanym obszarze oraz w jego 
otoczeniu.  

Procedura planistyczna związana z opracowaniem zmiany planu zagospodarowania przestrzennego 
jest taka sama jak w przypadku opracowywania nowego planu. Sformalizowaną procedurę sporządzania i 
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uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy oraz jego zakres reguluje ustawa 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze 
zm.). W prognozie odniesiono się m.in. do zapisów ustawy Prawo ochrony środowiska, o ochronie przyrody, 
Prawo wodne oraz przytoczono konkretne zapisy projektu planu, spełniające wymogi wynikające z tych i 
innych ustaw. Dotyczą one m.in. gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi, gospodarki odpadami, 
zagospodarowania ścieków.  

Na obszarze opracowania przewiduje się zmiany w  rzeźbie terenu. Przekształceniom ulegną tereny 
pod nowymi budynkami, co związane jest z ich posadowieniem i fundamentowaniem. Wszelkie tego typu 
przekształcenia, prowadzące do wprowadzenia nowego zainwestowania, w postaci nowych budynków i 
obsługującej je infrastruktury komunikacyjnej, wiążą się z nieodwracalnym zniszczeniem powierzchni ziemi 
i gleby. Z tego powodu ważnymi zapisami projektu planu są ustalenia określające maksymalne powierzchnie 
zabudowy oraz udział powierzchni biologicznie czynnych. Zapewnia się ochronę ukształtowania terenu 
poprzez zakaz zasypywania wąwozów, skarp i rowów. W projekcie planu stworzono podstawy do ochrony 
rzeźby terenu na terenie miasta Bychawy.  
 W wyniku wprowadzonego zapisami planu zainwestowania warunki podłoża na przedmiotowym 
obszarze nie powinny ulec większym zmianom, ze względu na istniejące już nieruchomości. Jednakże na 
postawie zapisów planu, w miejscach wprowadzenia zabudowy i lokalizacji elementów infrastruktury 
technicznej i dojazdów nastąpi uszczelnienie powierzchni kosztem obszarów biologicznie czynnych. 
 Wprowadzone ustalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określają 
zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, w tym istniejących warunków wodnych. Ze względu na 
specyfikę i aktualne zainwestowanie obszaru, a także jego skalę nie przewiduje się zmniejszenia zasobów 
wodnych miasta Bychawa w skutek realizacji planu. Zaopatrzenie w wodę odbywać się w sposób 
kontrolowany, bo z sieci wodociągowej, natomiast zaopatrzenie w wodę na cele przeciwpożarowe – 
zgodnie z przepisami odrębnymi. Można stwierdzić, że projektowane funkcje, oraz ustalenia dotyczące 
regulacji gospodarki ściekami, sprawią że realizacja ustaleń projektu planu nie będzie wpływać na główne 
założenia poprawy stanu jednolitych części wód podziemnych i powierzchniowych. Dla wszystkich terenów 
objętych planem, znajdujących się na Obszarze Najwyższej Ochrony wód Podziemnych (ONO) obowiązuje 
ochrona zgodnie z przepisami odrębnymi. 
Ważnym zapisem dotyczącym ochrony środowiska jest ustalenie dotyczące udziału powierzchni terenu 
biologicznie czynnego na terenie przeznaczonym pod zabudowę, a także zachowanie wartościowego 
drzewostanu na zasadach określonych w przepisach odrębnych, zagospodarowanie zielenią wszystkich 
wolnych od utwardzenia fragmentów terenu. Pozwolić to może na ochronę gatunków naturalnie 
występujących na obszarze opracowania, a dodatkowo na wprowadzenie bardziej urozmaiconej szaty 
roślinnej. Zachowanie wartościowego drzewostanu oraz zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od 
utwardzenia fragmentów terenu pozwoli na zachowanie ciągłości biologicznej na analizowanym terenie. 
Ponadto istotne jest wyznaczenie terenów o funkcji zieleni urządzonej i nieurządzonej. Na obszarach 
znajdujących się w granicach Przyrodniczego Systemu Miasta (PSM) – korytarza ekologicznego ustalono 
szereg zasad chroniących naturalne wartości tej przestrzeni. Obszary korytarzy ekologicznych to 
potencjalne tereny występowania zwierząt na obszarze opracowania. Są one miejscem przemieszczania się 
zwierzyny. W projekcie planu uwzględnia się występowanie tych cennych przyrodniczo obszarów, 
zapewniając im ochronę w postaci zapisu o zakazie zabudowy. Tym samym projektowane funkcje i stopień 
intensyfikacji zabudowy nie powinny oddziaływać w większym stopniu na faunę występującą w mieście 
Bychawa. 
 Realizacja ustaleń projektu planu w niewielkim stopniu może wpłynąć na zmianę warunków 
klimatu akustycznego. Na pogorszenie klimatu akustycznego może wpływać zwiększenie ruchu 
samochodowego do terenów obsługi komunikacyjnej i terenów zabudowy budynków mieszkaniowych, 
usługowych, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Wprowadzana funkcja mieszkaniowa, usług 
zdrowia oraz rekreacyjna jest terenem podlegającym ochronie w zakresie hałasu. Z tego względu w planie, 
w zakresie kształtowania komfortu akustycznego w środowisku ustala się, nakaz dotrzymania 
dopuszczalnych poziomów hałasu całego terenu podlegającego ochronie akustycznej, zgodnie z przepisami 
odrębnymi. Ze względu na skalę terenu i jego obecne zainwestowanie warunki termiczne mogą ulec 
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nieznacznemu podniesieniu. Niemniej jednak pozostawienie  wolnych od zainwestowana terenów rolnych, 
zieleni urządzonej i nieurządzonej sprawi, że nadal będzie tu zalegać chłodniejsze powietrze, a warunki 
wentylacyjno – klimatyczne nie powinny się zmienić. W zapisach projektu planu ustalono, aby zaopatrzenie 
w ciepło odbywało się z sieci ciepłowniczej lub przy zastosowaniu indywidualnych, niskoemisyjnych lub 
bezemisyjnych źródeł ciepła w tym źródeł energii odnawialnej. W projekcie dopuszcza się także 
zaopatrzenie w gaz z ogólnodostępnej sieci gazowej oraz zaopatrzenie w gaz z indywidualnych zbiorników 
na gaz płynny – zgodnie z przepisami odrębnymi. Realizacja projektowanej zabudowy na obszarze 
opracowania nie spowoduje negatywnego transgranicznego oddziaływania na stan środowiska. 

Wprowadzenie nowej zabudowy i infrastruktury pozostanie nie bez znaczenia dla istniejących na 
terenie opracowania roślin i zwierząt. Proponowane zapisy zawarte w omawianym dokumencie nie wpłyną 
diametralnie na rozerwanie siedlisk, gdyż nie mają one charakteru wielkoskalowego, ponadto większa część 
terenu objętego projektem planu jest zabudowana. Niemniej jednak każde nowe zainwestowanie na 
terenie nie zagospodarowanym przyczynia się do niszczenia gatunków występujących samoczynnie. 

Ze względu na niewielkie zmiany oraz aktualny charakter analizowanej przestrzeni, projekt planu 
miejscowego w pewnym stopniu będzie wpływał na warunki życia społeczności lokalnej. Realizacja planu 
może spowodować z jednej strony zwiększenie przebywania ludzi w obrębie analizowanego obszaru. Zapisy 
projektu planu miejscowego odnosząc się szeroko do sfery ochrony środowiska przyrodniczego i krajobrazu 
oraz kształtowania ładu przestrzennego dają podstawy do rozwijania terenów inwestycyjnych przy 
jednoczesnym podnoszeniu komfortu życia i dbałości o środowisko. 

Projekt planu w swoim zakresie nie zmieni dotychczasowego krajobrazu w znacznym stopniu, gdyż 
proponowane funkcje, mają swoje odzwierciedlenie w istniejącym zagospodarowaniu. Projektowane 
zagospodarowanie będzie wykorzystywało naturalne predyspozycje środowiska, a zapisy dążące do 
zintensyfikowania inwestycji respektują lokalne uwarunkowania i charakter zabudowy. 

Projekt planu nie obejmuje swoim zasięgiem miejsc występowania udokumentowanych złóż 
zasobów naturalnych i nie przewiduje wprowadzania jednostek, które mogłyby ewentualnie kolidować z 
eksploatacją złóż na terenach sąsiadujących.  

Projekt obejmuje obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków, tj. była organistówka/ dom 
mieszkalny z 1892 r. oraz była plebania/schronisko dla kobiet z 1902 i 1914 r. położone przy ul. Ks. Piotra 
Ściegiennego 25. Zapisy planu chronią ww. obiekty poprzez ustalenie obowiązku uzgodnienia wszelkich prac 
nad nimi z właściwymi służbami ochrony zabytków. W granicach terenu objętego planem (arkusz nr 2 i 22) 
występują stanowiska archeologiczne nr 82-81/54-13, 82-81/51-11 oraz 82-81/51-10. Obowiązuje dla nich 
nakaz uzgodnienia inwestycji z właściwymi służbami ochrony zabytków w trakcie prac ziemnych i 
budowlanych. Prowadzenie badań archeologicznych na obszarze stanowisk archeologicznych nr 82-81/54-
13, 82-81/51-11 oraz 82-81/51-10 następuje zgodnie z przepisami odrębnymi. Dla terenu znajdującego się 
w granicach obszaru przeznaczonego do rewaloryzacji (arkusz nr 5) ustalono konieczność opracowania 
kompleksowego projektu rewitalizacji. 
  Ponadto w prognozie zawarto informację o braku konieczności wprowadzania rozwiązań 
alternatywnych do zaproponowanych w projekcie planu, o braku oddziaływania transgranicznego w trakcie 
realizacji zapisów planu, a także o metodach monitoringu i częstotliwości jego przeprowadzania.  
 


