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1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest określenie skutków wpływu na środowisko sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Budy, obejmującego działkę o Nr 287/33. Rada Gminy Krynice podjęła Uchwałę Nr
VII/44/2015 z dnia 29 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krynice dla inwestycji – teren urządzeń
wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii /panele fotowoltaiczne/ w obrębie miejscowości Budy.
Opracowana prognoza spełnia wymogi określone w ustawie o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 03.10.2008r (Dz. U. z 2013r poz. 1235 z późn. zm.). Celem
prognozy jest ocena potencjalnych skutków w środowisku, jakie mogą mieć miejsce w przypadku
realizacji rozwiązań i ustaleń projektu zmiany planu..
Zakres i stopień szczegółowości prognozy zostały określone przez Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Lublinie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Lubelskim.

2. Podstawa opracowania.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ustawa
o
planowaniu
i
zagospodarowaniu
przestrzennym
z dnia
27.03.2003r.(tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 199, z późn. zm. )
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska Dz.U. z 2013 r. poz. 1232
ze zm)
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz.U z 2013r poz. 1235.)
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 627)
Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne ( t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 496)
Ustawa . o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1205.),
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12. 01. 2011r w sprawie obszarów specjalnej
ochrony ptaków (Dz. U. z 2011r Nr 25 poz 133)..
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 01.10. 2012r zmieniające rozporządzenie w
sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U z 2012. poz.1109).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.
U. z 2001 r. nr 112 , poz. 1206)
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krynice,
przyjęte Uchwałą Nr III/16/2002 Rady Gminy Krynice z dnia 30.12.2002 r., z późn. zm.
Ekofizjografia podstawowa dla gminy Krynice
(2003) wraz z aneksem do opracowania
podstawowego (2015)
Raporty o stanie środowiska woj. lubelskiego. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Lublin
2015
Plan gospodarowania wodami dorzecza Wisły (MP 2011 nr 49, poz. 549)
Program ochrony środowiska województwa lubelskiego na lata 2012 -2017 z perspektywą do
roku 2021. Zarząd Województwa Lubelskiego/. Lublin 2012
Plan gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2017. Zarząd Województwa Lubelskiego 2012
Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla województwa lubelskiego. Biuro Planowania Przestrzennego Lublin 2013r.

3. Zakres opracowania
Prognoza jest opracowana zgodnie z art. 51 ust.2 i art.52 ust.1 i 2 ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Prognoza zawiera:
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a) informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach z innymi dokumentami,
b) informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy,
c) propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień
projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania,
d) informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,
e) streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym.
Prognoza określa, analizuje i ocenia:
a) istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu,
b) stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem,
c) istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji
d) projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
e) 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,
f) przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie,
wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i 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;
Prognoza przedstawia:
a) rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą
negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000
oraz integralność tego obszaru,
b) biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony
obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru - rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz
opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy.

4. Opis lokalizacji i dane ogólne
4.1 Lokalizacja i informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko
Gmina Krynice znajduje się w odległości około 40 km od granicy Państwa. Realizacja ustaleń
zmiany studium, nie będzie źródłem niekorzystnych oddziaływań środowiskowych, których charakter mógłby posiadać znaczenie transgraniczne. Skala przedsięwzięcia zaproponowanego do
realizacji w ramach projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ma
charakter lokalny i ewentualne negatywne oddziaływanie tych przedsięwzięć będzie miało zasięg
lokalny. Na etapie prognozy stwierdzono, że realizacja projektowanej zmiany, nie wskazuje możliwości negatywnego transgranicznego oddziaływania na środowisko, mogącego objąć terytorium
innych państw.
Obszar opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego leży na terenie
położonym w miejscowości Budy. Obejmuje tereny leżące w południowej części gminy.
Gmina Krynice wchodzi w skład powiatu tomaszowskiego położonego w południowo-wschodniej
części województwa lubelskiego. Gmina położona jest w północnej części powiatu tomaszow-
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skiego. Graniczy z gminami: Adamów, Komarów, Krasnobród, Łabunie, Rachanie i Tarnawatka.
Gmina położona jest pomiędzy dwoma miastami: Zamościem (miasto o znaczeniu ponadregionalnym) i Tomaszowem Lubelskim (miasto o znaczeniu regionalnym). Tomaszów Lubelski i Zamość
to dwa ośrodki miejskie, z którymi Krynice powiązane są administracyjnie oraz gospodarczo.
Zdecydowanie związki te silniejsze są z Tomaszowem Lubelskim jako siedzibą powiatu. Obszar
gminy jest równy 73,6 km2, stanowi to 4,9% powierzchni powiatu tomaszowskiego.

1. i 2. Położenie terenów opracowania zmiany MPZP /Google Maps/.

4.2 Dane ogólne
4.2.1 Dane wyjściowe
Gmina Krynice posiada opracowane w 2002 r. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, które zostało przyjęte uchwałą III/16/2002 Rady Gminy Krynice z dnia 30 grudnia
2002 r., które w ciągu kilku ostatnich lat było kilkakrotnie zmieniane. Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego jest jednym z ważniejszych instrumentów polityki
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przestrzennej gminy. Stanowi element planowania strategicznego gminy i wraz z pozostałymi
dokumentami programowymi określa główne cele i zasady gospodarowania jej zasobami.
Rada Gminy podjęła Uchwałę VII/44/2015z dnia 29 września 2015 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krynice dla
inwestycji elektrowni fotowoltaicznych /paneli fotowoltaicznych/ w obrębie miejscowości Budy
Proponowana zmiana jest wynikiem analizy zapotrzebowań oraz wzmocnienie atrakcyjności terenów pod inwestycje energii odnawialnych, dlatego też wnioskowanie o dokonanie zmiany w
obowiązującym planie.
Przewiduje się wprowadzenie nowych zapisów w tym wprowadzenia elektrowni fotowoltaicznych. Ustalono następujące przeznaczenie terenu oznaczone symbolami
naniesionymi na rysunki planów :
EF - teren elektroenergetyki - elektrownia fotowoltaiczna – przeznaczenie podstawowe.
Elektrownia fotowoltaiczna zalicza się do źródeł energii odnawialnej. W procesie produkcyjnym
nie wykorzystuje się żadnego rodzaju paliw, jedynie energię słoneczną. Podstawowymi elementami
instalacji są panele fotowoltaiczne, które przekształcają energię promieniowania słonecznego w
energię elektryczną (prąd stały). Moc elektrowni jest wypadkową nasłonecznienia i wydajności
panelu.
Sporządzana obecnie zmiana planu miejscowego jest zgodny z ustaleniami zmiany „Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krynice".
4.2.2.Metody zastosowane przy sporządzaniu prognozy oddziaływania na środowisko
Podstawą opracowania prognozy oddziaływania na środowisko jest analiza projektowanego
sposobu zagospodarowania z uwzględnieniem podstawowych komponentów środowiska tj.
ukształtowania terenu, budowy geologicznej, wód powierzchniowych i podziemnych, szaty roślinnej, fauny. Przy sporządzeniu prognozy zastosowano metodę analityczną - analizę poszczególnych elementów środowiska.
Podstawowym materiałem wyjściowym do analiz były: mapa topograficzna, mapa ewidencji
gruntów, wizje terenowe, obowiązująca zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy
Krynice oraz inne materiały źródłowe. Dokonano wizji terenowej, w czasie której uaktualniono
dane dotyczące zagospodarowania terenu oraz zmian w obrębie szaty roślinnej i zabudowy Prognoza dokonuje oceny prawdopodobnych zagrożeń dla środowiska jakie mogą wyniknąć z realizacji ustaleń planu.
Teren objęty zmianą planu znajduje się w odległości od 35km od granicy Państwa. Realizacja
na danym terenie inwestycji nie będzie źródłem niekorzystnych oddziaływań środowiskowych,
których charakter mógłby posiadać znaczenie transgraniczne. Skala oraz rodzaj przedsięwzięcia ma
charakter lokalny i takie będzie ewentualne negatywne oddziaływanie na środowisko.
4.2.3. Powiązania projektu zmiany planu z innymi dokumentami
Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymaga odniesienia
się do różnorodnych dokumentów dotyczących ochrony środowiska na szczeblu wspólnotowym,
krajowym, regionalnym i lokalnym. Uwzględnione zostały cele i zadania w zakresie ochrony
środowiska wynikające z dokumentów ustanowionych na poziomie rządowym, samorządowym,
konwencji międzynarodowych oraz dokumentów i dyrektyw Unii Europejskiej:
 Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, oraz ustaleń konwencji międzynarodowych ratyfikowanych przez stronę polską:
 Konwencja o ochronie gatunkowej dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, Berno,
10.09.1979 (Dz. U. z 1996r. Nr 58, poz. 263),
 Konwencja o różnorodności biologicznej przyjętej 22 maja 1992r. w Nairobi, podpisanej
w Rio de Janeiro z dnia 5 czerwca 1992 r., ratyfikowanej w dniu 31 sierpnia 1995 r. (Dz. U. Nr
118, poz.565),
 Konwencja o ochronie migrujących gatunków dzikich zwierząt - Konwencja Bońska
z 23 czerwca 1979 r.,
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Konwencja o ochronie europejskiej dzikiej przyrody i siedlisk naturalnych – Konwencja
Berneńska z 19 września 1979 r.
Zobowiązanie strony polskiej do przestrzegania postanowień Dyrektywy EWG z dnia 21 maja
1992 r. o ochronie naturalnych ekosystemów i dzikiej fauny i flory.
Wojewódzki Program Rozwoju Alternatywnych Źródeł Energii w Województwie Lubelskim.

4.2.4. Monitoring skutków realizacji postanowień zmiany planu
Skutki realizacji postanowień zmiany planu mają zróżnicowany charakter i obejmują: fizyczne zmiany krajobrazu wynikające ze zmian zagospodarowania terenu, zmiany jakości poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego, zmiany w sferze społecznej i gospodarczej.
Zgodnie z art.55 ust.3 pkt 5 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organ opracowujący projekt dokumentu jest obowiązany prowadzić monitoring skutków realizacji postanowień dokumentu w zakresie oddziaływania na środowisko Polegać on będzie na analizie i ocenie
stanu poszczególnych komponentów środowiska w oparciu o wyniki pomiarów uzyskanych w
ramach państwowego monitoringu środowiska i w ramach indywidualnych zamówień, na kontroli i
ocenie zgodności wyposażenia terenu w infrastrukturę techniczną z ustaleniami przyjętego dokumentu.
Współpraca z RDOŚ w Lublinie umożliwi wykorzystanie wyników specjalistycznych pomiarów, które mogą posłużyć do dalszych analiz i ocen.
4.2.5. Ocena stanu środowiska w przypadku braku realizacji opracowywanych
planów
Brak realizacji zmiany planu może przyczynić się do nasilenia się konfliktów pomiędzy potrzebami ochrony środowiska a potrzebami rozwoju przestrzennego i gospodarczego
gminy. Potencjalne zmiany istniejącego stanu środowiska to uporządkowanie zagospodarowania
nowych terenów gminy.
Sporządzone zmiany planu stworzą możliwość harmonijnego rozwoju gminy w zakresie usług i
infrastruktury technicznej i komunikacji. Ustalenia zmiany planu zapewnią warunki lepszego
bytowania ludzi, poprzez określenie zasad zagospodarowania terenów w tym nakazów i zakazów.
Ustalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zawiera zapisy zmierzające do minimalizacji skutków wpływu projektowanej zabudowy na środowisko.
Każda działalność człowieka, a szczególnie inwestycyjna, to ingerencja w środowisko naturalne.
Wszystko ma jakiś pewien wpływ na krajobraz, florę, faunę, powietrze, wody i inne. Podstawową
kwestią jest minimalizacja tego wpływu. W przypadku odstąpienia od realizacji zmiany planu
zostałby zachowany stan dotychczasowy. Nie jest to jednak wariant najbardziej optymalny.
Inwestowanie w odnawialne źródła energii, oprócz korzyści dla środowiska naturalnego, sprzyja
rozwojowi lokalnych gospodarek. Z kolei wyprodukowana energia, a wraz z nią rozwój infrastruktury energetycznej, będzie gwarantować stabilność energetyczną oraz zwiększać potencjał
inwestycyjny regionu. W ujęciu globalnym wszystkie urządzenia pozyskujące energię z naturalnych źródeł mają szansę wpłynąć w stopniu istotnym na:
 dywersyfikację źródeł energii, zapewniając tym samym bezpieczeństwo energetyczne oraz
ograniczenie wydobycia i spalania wyczerpywalnych paliw kopalnych,
 zagospodarowanie nieużytków rolnych,
 rozwój gospodarki regionu,
 dodatkowe źródła dochodów dla producentów i rolników z regionu
 niższe koszty produkcji energii;
 możliwość wykorzystania środków pomocowych,
 wzrost bezpieczeństwa energetycznego regionu;
 realizacja polityki zrównoważonego rozwoju; zmniejszenie niekorzystnego wpływu energetyki
zawodowej na środowisko;
 zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery;
 stworzenie „proekologicznego” wizerunku regionu.
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4.2.6. Rozwiązania alternatywne
Rozwiązań alternatywnych nie przewiduje się. Brak rozwiązań alternatywnych wynika
głównie z konieczności uwzględnienia w opracowanym planie konkretnych w danym wypadku
potrzeb mieszkańców w odniesieniu do wybranych terenów objętych zmianą planu.
Brak realizacji zmiany planu może przyczynić się do nasilenia konfliktów pomiędzy potrzebami ochrony środowiska a potrzebami rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturalnego gminy
w skali miejscowości objętych zmianą planu. Zmiana planu stworzy więc możliwości zrównoważonego rozwoju i zapewni warunki lepszego bytowania ludzi poprzez określenie zasad zagospodarowania terenów, jak również nakazów i zakazów. Ustalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zawierają zapisy zmierzające do minimalizacji skutków wpływu
projektowanego zagospodarowania terenu na środowisko.

5. Inwentaryzacja istniejących warunków ekologicznych
5.1 Topografia
Według fizyczno geograficznego podziału Polski Jerzego Kondrackiego gmina Krynice położona
jest w obrębie mezoregionów Roztocza Środkowego (makroregionu Roztocze) i Grzędy Sokalskiej
(makroregionu Wyżyna Wołyńska).
Według podziału fizycznogeograficznego Lubelszczyzny /wg J. Kondrackiego/ gmina Krynice leży na pograniczu dwóch prowincji: Wyżyny Polskie, podprowincja Wyżyna Lubelsko Lwowska, makroregion Roztocze, mezoregion Roztocze Środkowe, Wyżyny Ukraińskie, podprowincja Wyżyna Wołyńsko -Podolska, makroregion Wyżyna Wołyńska, mezoregion Grzęda
Sokalska. Przeważająca część gminy Krynice położona jest w obszarze Roztocza Środkowego.
Według podziału geomorfologicznego Roztocza /J.Buraczyński 1993 r./ w obszarze gminy Krynice
wyróżnia się Kotlinę Kryniczki i Płaskowyż Krynic.
W rzeźbie terenu dominują zrównania wierzchowinowe rozcięte dolinami rzek: Kryniczka i Wożuczynka oraz liczne suche doliny. Gęstość sieci dolinnej w obszarze Grzędy Sokalskiej jest
znaczna. Zbocza dolinne są stosunkowo krótkie i strome, o nachyleniu stoków do 15 stopni i
więcej. Różnice wysokości pomiędzy dolinami i wierzchowinami przekraczają 60m, natomiast
pomiędzy najwyższym i najniższym punktem gminy różnica wysokości wynosi 105m. Spotyka się
również wąwozy w fazie juwenilnej, zwłaszcza w obrębie Grzędy Sokalskiej. Rzędne terenu w
roztoczańskiej części gminy Krynice przekraczają 320 m n.p.m. /332,4 m n.p.m.-wzniesienie na
południe od wsi Budy Klinkiernia przy południowej granicy gminy, 321,1 m n.p.m. - wzniesienie
na zachód od wsi Dąbrowa/. Występują tu wszystkie poziomy zrównań wierzchowinowych charakterystyczne dla Roztocza: najwyższe zrównania przekraczające 300 m.n.p.m., średnie zrównania wierzchowinowe: 280-260 m.n.p.m. oraz niskie na peryferiach średniego poziomu. W dolinie
Kryniczanki, przy południowo-zachodniej granicy gminy rzędne terenu obniżają się do 264,3 m
n.p.m. We wschodniej części gminy przynależnej do Grzędy Sokolskiej rzędne terenu obniżają się
od 280 do 250m n.p.m. w obszarze wierzchowinowym i do 215 m n.p.m. w dolinie Wożuczynki
przy wschodniej granicy gminy.
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Obszar objęty zmianą planu jest umiejscowiony w miejscowości Budy po wschodniej
stronie drogi krajowej Nr 17. Teren przeznaczony pod zmiany planu zlokalizowane są poza obszarami chronionymi.
5.2 Warunki klimatyczne
Obecny klimat zaliczany jest do przejściowych i jest kształtowany poprzez zmienny w
swym zasięgu napływ mas powietrza o charakterze oceanicznym lub kontynentalnym. Cecha
charakterystyczną warunków klimatycznych tego obszaru jest zmienność elementów pogody z dnia
nadzień wynikająca z cyrkulacji atmosferycznej. Cyrkulacja ta nad Wyżyną Lubelską i Roztoczem
oraz Wyżyną Zachodniowołyńską podobnie jak nad całą Polską wykazuje przebieg roczny. W
listopadzie i grudniu dominuje cyrkulacja zachodnia, głównie cyklonalna. W styczniu, lutym i
marcu zaznacza się wyraźnie udział sytuacji wyżowych ze spływem południowym i południowo wschodnim mas powietrza, choć w lutym i marcu ogólna częstość sytuacji cyklonalnych jest
większa niż antycyklonalnych. W okresie od kwietnia do sierpnia słabnie udział cyrkulacji z sektora zachodniego /z wyjątkiem lipca/, a wzrasta częstość spływu mas powietrza z północy. Jednocześnie w tych miesiącach wzrasta stopniowo częstość pogody wyżowej. We wrześniu i październiku przeważa kierunek zachodni głównie w układzie antycyklonalnym.
Nad analizowany obszar najczęściej spływają masy powietrza polarno- morskiego, ze średnią
częstością w roku 66%, maksimum częstości mas polarno - morskich występuje w lecie /70% -78%
dni/. Latem przynoszą one w większości ochłodzenie, wzrost zachmurzenia i opady, natomiast w
zimie przynoszą przeważnie ocieplenie oraz opady śniegu lub deszczu. Częstość mas powietrza
polarno-kontynentalnego jest znacznie mniejsza i wynosi około 20% ogólnej sumy wszystkich
rodzajów mas. Masy te najczęściej napływają w styczniu, marcu i lutym, dając pogodę mroźną o
małym zachmurzeniu. Latem masy kontynentalne napływają jako ciepłe, o małej wilgotności
względnej. Powietrze arktyczne /około 12% częstości w roku/ napływa najczęściej w okresie
wiosny, powodując wystąpienie przymrozków, a nawet kilkudniowych mrozów, stanowiących
zagrożenie dla upraw. Powietrze zwrotnikowe napływa stosunkowo rzadko /3% dni w roku/, z
największą częstością w maju. Na zmienność warunków pogodowych największy wpływ mają
fronty atmosferyczne rozdzielające masy powietrzne. Średnio w roku nad Wyżyną Lubelską Zachodniowołyńską i Roztoczem notuje się 134 fronty, czyli średnio co trzeci dzień jest dniem z
frontem atmosferycznym. W przebiegu rocznym najwięcej dni z tzw. pogodą frontową występuje w
grudniu i listopadzie /odpowiednio 14 i 12 dni/, a najmniej w sierpniu i czerwcu /średnio po 10 dni/.
Ponad połowę obserwowanych frontów stanowią fronty chłodne, które najczęściej występują we
wrześniu, a najrzadziej w lutym. Fronty ciepłe najczęściej występują w grudniu, a najrzadziej w
czerwcu. Zmienność warunków pogodowych w dużym stopniu determinuje warunki termiczne
oraz wpływa na rodzaj, charakter i wielkość opadów atmosferycznych.
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Klimat w obszarze Wyżyny Lubelskiej, Wyżyny Zachodniowołyńskiej i Roztocza wykazuje dużą
zmienność przestrzenną głównie powodowaną różnicami hipsometrycznymi i nasilającymi się
wpływami kontynentalizmu w kierunku wschodnim. Wpływ ten wyraźnie zaznacza się w
rozkładzie poszczególnych parametrów. Średnie roczne wartości temperatury wynoszą: na
Roztoczu 7,0°C, w rejonie Grzędy Sokalskiej 7,3°C, dla porównania w rejonie środkowej Wisły
7,8°C, średnie temperatury lipca wynoszą na Roztoczu 17,4°C, w obszarze Grzędy Sokolskiej
17,8°C, nad Wisłą 18,2°C, natomiast stycznia na Roztoczu 4,9°C, w obszarze Grzędy Sokalskiej 4,2°C i nad Wisłą - 3,4°C. Trwanie zimy określane liczbą dni z ujemną temperaturą średnią określa
się na 85 dni /w okolicach Zamościa 80 dni, nad Wisłą 74 dni/. Duża różnica między średnią
temperaturą stycznia i lipca wskazuje na kontynentalizm klimatu, zwiększający się w kierunku
wschodnim /niższe temperatury Roztocza wynikają z większych wysokości bezwzględnych
terenu/. Największe nasłonecznienie wykazują miesiące w kolejności: sierpień, lipiec, czerwiec,
wrzesień, natomiast z miesięcy zimowych luty. Pokrywa śnieżna średnio zalega około 100 dni.
Średnia roczna wartość opadów atmosferycznych w wieloleciu /1951-2000/ wynosi 680 mm dla
Roztocza i należy do najwyższych w obszarze województwa lubelskiego i 550 mm - 600 mm dla
pozostałego obszaru wyżynnego. W przebiegu rocznym przeważają opady letnie nad zimowymi.
Maksimum opadów przypada zazwyczaj na lipiec /ok. 85mm/, minimum na grudzień i styczeń
/ok.30 mm/, jednakże występują tak duże nieregularności, że najbardziej deszczowy miesiąc lipiec,
bywa w niektórych latach bardzo suchy, a najuboższy w opady styczeń, może ich otrzymać więcej
niż średnio lipiec. Częste są deszcze o dużej intensywności, opady gradowe oraz wiatry
huraganowe. Gmina Krynice położona jest poza pasami burzowo - gradowymi obejmującymi
południowo - zachodnie i wschodnie gminy Zamojszczyzny. Częściej niż w innych miesiącach
zdarzają się tu jednak ulewne deszcze i opady gradu w czerwcu i lipcu. Zdarzają się też nadmierne
opady śniegu w listopadzie i grudniu. Przeważają wiatry z kierunków zachodnich i północno zachodnich, które stanowią około 50% wszystkich wiatrów. Najmniejszy udział mają wiatry z
kierunku północnego. Dominują wiatry o prędkości 2,1 m/s.
Klimat jest modyfikowany lokalnie przez rzeźbę, głębokość zalegania wód podziemnych oraz
obecność wód powierzchniowych, szatę roślinną oraz antropogenną emisję gazów i pyłów do
atmosfery. W obszarze gminy Krynice silniej modyfikowany jest w dolinach rzek, ze względu na
płytkie zaleganie wód gruntowych, obecność wód powierzchniowych, obniżenie terenu oraz emisję
gazów i pyłów z lokalnych kotłowni i palenisk domowych /szczególnie zimą/. Występuje tu
niekorzystne zjawisko inwersji termicznej. Korzystniejszy klimat jest na wyniosłościach, jednakże
ze względu na niewielkie powierzchnie lasów, które są regulatorem stosunków wodnych,
termicznych, wiatrów, wahania termiczne i wilgotności powietrza są większe niż w dolinie.
Silniejsze są również wiatry.
Obszar gminy Krynice położony jest w strefie bioklimatu leśnego łagodnie bodźcowego, korzystnego dla mieszkańców gminy oraz turystów, umożliwiającego realizację funkcji klimatoterapii. Pogody oszczędzające występują latem i jesienią, natomiast obciążające zimą. Pogody korzystne dla klimatoterapii występują w okresie lipiec - październik. Długo zalegająca pokrywa
śnieżna, w tym o grubości powyżej 20 cm 40 dni jest korzystna dla rozwoju sportów zimowych.
Agroklimat gminy Krynice charakteryzują następujące wskaźniki:
• okres gospodarczy z temperaturami wyższymi od 2,5°C - 232 dni,
• okres wegetacyjny z temperaturami wyższymi od 5°C - 207 dni,
• średnia temperatura okresu wegetacyjnego /TV-X/ 14,6°C,
• średnia liczba dni z przymrozkami w okresie wegetacyjnym /IV-X/ - 21,4 dni,
• średnie opady roczne 628 mm,
• średnie opady okresu wegetacyjnego 409 mm,
• deszcze nawalne z huraganami i gradem w czerwcu i lipcu,
• średnia liczba dni z burzą 20 dni,
•
dodatni roczny bilans wodny /średnio 46 mm/ oraz ujemny w miesiącach kwiecień - wrzesień
/średnio 53 mm/,
•
średnia liczba dni z pokrywą śnieżną 100, w tym z pokrywą o grubości powyżej 10 cm 60 dni i
z pokrywą o grubości powyżej 20cm 40 dni,
• średnia liczba dni z wiatrem powyżej 8m/s 60 dni.
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Gmina Krynice należy do grupy gmin o niskich walorach agroklimatu.
5.3. Budowa geologiczna.
Paleozoiczne podłoże Wyżyny Lubelskiej, Roztocza i Wyżyny Wołyńskiej stanowi platforma
prekamabryjska o strukturze zapadliskowo zrębowej, rów lubelsko - lwowski. W obrębie rowu
lubelsko- lwowskiego koncentrują się uskoki podłoża paleozoicznego o dominującym kierunku
NW - SE krzyżujące się z nielicznymi uskokami E - W. Na taki obraz paleozoiku nałożona jest
mezozoiczna niecka brzeżna, której odcinek leżący w obrębie Wyżyny Lubelsko - Lwowskiej.
Gmina Krynice położona jest w zachodnim skrzydle niecki brzeżnej. Utwory podłoża kredowego
mają miąższość kilkuset metrów i są zawodnione w uszczelinionej części spowej /strefa około l00m
- 150m/. Podłoże kredowe odsłania się jedynie w rozcięciach erozyjnych na północny zachód od
Dzierążni /opoki margliste i opoki/ oraz na południe od Źwiartowa. Utwory kredowe w poziomie
wierzchowinowym przykryte są pokrywą lessową o zmiennej miąższości o d 8 m - l l m w okolicach Antoniówki, Bud Dzierążyńskich i Bud Klinkierni, do 12m w rejonie Polanówki, 15m - 20m
w rejonie Krynic, Polan, Dzierążni i Dąbrowy i ponad 20m w rejonie Źwiartowa /23m - 25m/.
Dolina Wożuczynki wypełniona jest torfami, natomiast dolina Kryniczki od źródeł w pobliżu
Krynic do Romanówki wypełniona jest madami i mułkami rzecznymi nadbudowującymi torfowiska, niżej zaś torfami. Tylko w południowozachodniej części gminy, na wschód i południe od
Zaboreczna występuje niewielki płat piasków rzecznych, będący ostańcem rzecznego tarasu
akumulacyjnego
5.4. Rzeźba terenu
Przeważająca część gminy Krynice położona jest w obszarze Roztocza Środkowego. Według
podziału geomorfologicznego Roztocza w obszarze gminy Krynice wyróżnia się Kotlinę Kryniczanki i Płaskowyż Krynic.
Roztocze jest wąskim wałem, którego granice wyznaczają wyraźne krawędzie denudacyjne o
założeniach tektonicznych. W budowie geologicznej i orografii wału Roztocza zaznacza się wyraźny podział na odrębne bloki. Doliny przełomowe Wieprza oraz rów Tanwi z doliną Bełżec Narol wyznaczają granicę Roztocza Środkowego /Tomaszowskiego/. Obszar ten obejmuje płaskowyże i garby rozcięte siecią dolin. Granicę północno - wschodnią stanowi krawędź poziomu
erozyjnego 270 m n.p.m. W obszarze gminy Krynice granica pomiędzy Roztoczem Środkowym i
Grzędą Sokolską przebiega wschodnim zboczem płaskowyżu Krynic. Roztocze Środkowe budują
skały górnokredowe /opoki, opoki margliste i margle/. W osi garbu stwierdzono struktury fałdowe .W strefie południowo - zachodniej krawędzi na utworach kredowych miejscami zalegają
trzeciorzędowe wapienie detretyczne i rafowe oraz piaski i piaskowce. Wychodnie skał kredowych
tworzą rozległe zrównania wierzchowinowe /310m - 320m n.p.m. oraz 340m - 350m n.p.m./, na
pograniczu z Padołem Zamojskim pokryte warstwą lessów. Ponad zrównania wierzchowinowe
wznoszą się wzgórza ostańcowe pokryte czapami utworów trzeciorzędowych. Doliny wypełniaj ą
piaski czwartorzędowe.
Rzędne terenu w roztoczańskiej części gminy Krynice przekraczają 320m n.p.m. /332,4m n.p.m.
wzniesienie na południe od wsi Budy Klinkiernia przy południowej granicy gminy, 322,3m n.p.m.
wzniesienie na północ od wsi Staropołe, 321,1m n.p.m. wzniesienie na zachód od wsi Dąbrowa/.
Występują tu wszystkie poziomy zrównań wierzchowinowych charakterystyczne dla Roztocza:
najwyższe zrównania przekraczające 300m n.p.m., średnie zrównania wierzchowinowe: 280m 260m n.p.m. oraz niskie na peryferiach średniego poziomu. W dolinie Kryniczanki, przy południowo - zachodniej granicy gminy rzędne terenu obniżają się do 264,3m n.p.m. We wschodniej
części gminy przynależnej do Grzędy Sokolskiej rzędne terenu obniżają się od 280m do 250m
n.p.m., w obszarze wierzchowinowymi do 215m n.p.m. w dolinie Wożuczynki, przy wschodniej
granicy gminy.
Ponieważ zarówno Roztocze Środkowe /w obszarze gminy Krynice/jak i Grzęda Sokalska zbudowane są z odpornych skał górnokredowych, przykrytych grubą warstwa lessu rzeźba terenu jest
podobna. Jest to typowy krajobraz lessowy z pagórkowatą rzeźbą. Strukturę krajobrazu można
określić jako mozaikę lasów, użytków zielonych i agrocenoz drobnoprzestrzennych.
W morfologii terenu dominują zrównania wierzchowinowe rozcięte dolinami rzek Kryniczanka
i Wożuczynka oraz licznymi suchymi dolinami. Spotyka się tu również wąwozy w fazie juwenilnej,
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zwłaszcza w części należącej do Grzędy Sokalskiej. W rejonie miejscowości Dąbrowa i Budy
Dzierążyńskie licznie występują miseczkowate zagłębienia bezodpływowe typu wymoków w
strefie spłaszczeń wierzchowinowych. Gęstość sieci dolinnej w obszarze Grzędy Sokolskiej jest
znaczna, przekracza 2,0 km/km2. Zbocza dolin są stosunkowo krótkie i strome, o nachyleniach
stoków do 15° i więcej. Różnice wysokości pomiędzy dolinami i wierzchowinami przekraczają
60m, natomiast pomiędzy najwyższym i najniższym punktem gminy różnica wysokości wynosi
105m.
Intensywna rzeźba terenu jest wynikiem erozji wodnej oraz współczesnych ruchów pionowych
skorupy ziemskiej na Roztoczu. Największe wartości ruchów podnoszących wynoszą na Roztoczu
Lwowskim i Rawskim 1,5 - 2,0 mm/rok i maleją ku północnemu zachodowi do około 0,5 mm/rok
na Roztoczu Gorajskim. Teren Roztocza w obszarze gminy Krynice podnosi się średnio 1 mm/rok.
5.5. Gleby
Tworzenie się gleb rozpoczęło się prawdopodobnie już w końcu późnego glacjału, a na pewno w
holocenie. Decydujący wpływ na typologię gleb miały: skały macierzyste, szata roślinna, warunki
klimatyczne, warunki wodne, rzeźba terenu i działalność człowieka. W obrębie Wyżyny Wołyńskiej przewodnimi czynnikami były skały macierzyste oraz formacje roślinne /leśno - stepowe/.
W obszarze gminy Krynice w obrębie szerokiej doliny Kryniczki oraz w dolinie Wożuczynki,
wykształciły się gleby hydrogeniczne mułowo - torfowe i torfowo - mułowe. W warunkach
zmiennych szybkości przepływów wody, przebiegały na przemian dwa lub trzy procesy glebotwórcze: proces torfotwórczy /bagienny/ i proces aluwialny lub deluwialny. Gleby z przewagą
masy torfowej od powierzchni są glebami torfowo - mułowymi, natomiast z przewagą namułów
aluwialnych glebami mułowo - torfowymi. W profilach gleb mułowo - torfowych występują bogate
przewarstwienia węglanu wapnia wymytego z osadów lessowych i osadzonego w dolinie. Gleby
mułowo - torfowe i torfowo - mułowe użytkowane są głównie jako trwałe użytki zielone /łąki/.
Przeważnie są one okresowo lub trwale nadmiernie uwilgotnione. W górnych poziomach wykazują
odczyn obojętny lub alkaliczny, sporadycznie słabo kwaśny lub kwaśny. Są to gleby żyzne i urodzajne, z uregulowanymi stosunkami wodnymi /zmeliorowane doliny rzeki/.
Na podłożu piaszczystym rzecznego terasu akumulacyjnego w rejonie Zaboreczna oraz na podłożu
lessowym w rejonie Antonówki wykształciły się gleby bielicowe i pseudobielicowe. W wyniku
procesu bielicowania nastąpił rozkład minerałów ilastych, a następnie wymycie z górnych poziomów związków żelaza, manganu i wapnia oraz powstanie charakterystycznego dla tych gleb poziomu eluwialnego. Na obszarach poleśnych proces bielicowania został zahamowany w wyniku
uprawy, a gleby bielicowe i pseudobielicowe przekształcają się w gleby brunatne wyługowane. Są
to przeważnie gleby kwaśne i ubogie w przyswajalny fosfor i potas, z wadliwymi stosunkami
wodnymi /za mokre na wiosnę i w okresie obfitych opadów, a w okresach niedoboru opadów za
suche/. Pokryte są lasami.
W obszarach wierzchowinowych na podłożu lessowym wytworzyły się gleby brunatne wyługowane. Proces brunatnienia ma często sztuczny przebieg. W wyniku erozji wodnej zostaje zmyta
górna warstwa gleby aż do iluwium. Gleby brunatne wyługowane najczęściej pozbawione są węglanu wapnia do około 150cm. Są mniej lub bardziej zakwaszone. Zawartość próchnicy waha się w
granicach 2%. W terenach silnie urzeźbionych cechuje je niedostatek wilgoci. Silne nachylenie
zboczy jest powodem wzmożonego odpływu wód opadowych i roztopowych. Szczególne niedobory wilgoci występują na zboczach południowych i południowo - zachodnich. Gleby brunatne
wyługowane
i kwaśne pod względem budowy profilu zbliżone są do gleb brunatnych właściwych. Różnią się od
nich właściwościami chemicznymi. Są głębiej odwapnione /węglan wapnia poniżej 100cm/ i zakwaszone w poziomie próchnicznym. Wykazują odczyn kwaśny albo słabo kwaśny, rzadziej
zbliżony do obojętnego. Są przeważnie ubogie w przyswajalny fosfor i potas, natomiast średnio
zasobne lub zasobne w magnez. Miąższość poziomu próchnicznego wynosi 25cm - 30cm. Są to
gleby dobrych klas. W terenie płaskim i słabo urzeźbionym zaliczane są najczęściej do klasy II i III,
w obszarach podlegających erozji wodnej do klasy IIIb i IVa, rzadziej niższych.
Czarnoziemy występują sporadycznie w rejonie Źwiartowa /Grzęda Sokalska/. Wytworzone
z lessów w strefie lasostepu powstały w miejscach, gdzie las wcześniej został wycięty. Wykształciły się pod wpływem długoletniej kultury rolnej. Miąższość poziomu próchnicznego waha się od
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40cm - 60cm, czasami powyżej 1m /czarnoziemy namyte/. W wyniku procesów erozyjnych oraz
podatności na procesy odwęglanowienia, zakwaszanie i przesuszania przekształcają się w poczarnoziemne gleby brunatne. Zaliczane są do najwyższych klas bonitacyjnych.
Gleby gminy Krynice zaliczane są do wysokich klas bonitacyjnych. Gleby klas chronionych II-IV
/bez organicznych klas V i VI/ obejmują prawie 81% użytków rolnych /grunty rolne + użytki
zielone/ gminy. Wśród gruntów ornych dominują grunty III klasy bonitacyjnej /76,2%/ i IV klasy
/10,5%/, natomiast wśród użytków zielonych grunty IV klasy bonitacyjnej /52,3%/ i III klasy
bonitacyjnej /35,7%/. Odpowiednio do typów gleb oraz ich bonitacyjnych klas wykształciły się
kompleksy rolniczej przydatności gleb, tworzące typy siedliskowe rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Wśród gruntów ornych dominują kompleksy pszenne zajmując 97,4% ich powierzchni, w
tym pszenny dobry 55,9%, pszenny wadliwy 29,0% oraz pszenny bardzo dobry 12,5%. Wśród
użytków zielonych dominuje kompleks użytków zielonych dobrych i średnich zajmując 92,2% ich
powierzchni.
Gmina Krynice posiada dobre warunki przyrodnicze do produkcji rolniczej. Grunty niskich klas
bonitacyjnych i narażone na erozję, w szczególności na stokach o nachyleniu przekraczającym 15%
mogą i powinny być zalesiane.
5.6. Warunki wodne
Ocena stanu wód została przeprowadzona w oparciu o projekt rozporządzenia Ministra Środowiska
z 2013 r. o zmianie rozporządzenia w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód
powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych. Stan wód
oceniono na podstawie stanu ekologicznego (dla naturalnych jednolitych części wód) lub potencjału (dla silnie zmienionych części wód) i stanu chemicznego. Przy ocenie stanu wód w obszarach
chronionych dodatkowo dokonano oceny spełnienia wymagań, ustalonych dla tych obszarów w
odrębnych przepisach.
Gmina Krynice leży na pograniczu dwóch regionów hydrograficznych /Wilgat 1975/: regionu
Wyżyna Lubelska i Roztocze, subregion Roztocze oraz regionu Wyżyna Wołyńska.
Dla Lubelszczyzny wybrano pięć cech przewodnich charakteryzujących dość wszechstronnie
stosunki wodne: sumę rocznych opadów, wskaźnik odpływu wyrażający zasobność wodną terenu,
wskaźnik odpływu podziemnego jako miernik odnawialnych zasobów podziemnych, odległości od
wody, stanowiące miarę gęstości sieci powierzchniowych i w sposób syntetyczny wskazujące na
charakter obiegu wody oraz gęstość występowania źródeł najjaskrawiej różnicująca tereny
wyżynne i niżowe międzyrzecza.
Wg powyższych kryteriów region hydrograficzny Wyżyna Wołyńska obejmujący Grzędę
Horodelską, Kotlinę Hrubieszowską, Grzędę Sokalską i Pobuże wyraźnie kontrastuje z innymi
regionami hydrograficznymi Wyżyny Lubelskiej i Roztocza. Cechami hydrograficznymi tego
regionu są małe opady, mały odpływ całkowity i podziemny, duża gęstość sieci wodnej oraz mała
liczba źródeł i niewielka ich wydajność. Występują tu stosunki wodne charaktery-styczne dla
Wyżyny Wołyńskiej, co potwierdza zasadność zaliczania tych terenów w regionalizacji
fizycznogeograficznej do prowincji Wyżyn Ukraińskich /mezoregiony: Wyżyna Wołyńska i
Pobuże/.
Subregion hydrograficzny Roztocze wyróżnia się ze wszystkich subregionów regionu Wyżyna
Lubelska i Roztocze największą zasobnością wód, największymi opadami oraz największym
odpływem całkowitym i podziemnym. Wody podziemne występują głęboko, a ich obfitość wpływa
wyrównująco na odpływ rzeczny. Dużym pustkom wodnym na wierzchowinach przeciwstawiają
się silnie uwodnione doliny rzeczne z licznymi źródłami, wśród których wiele ma dużą wydajność.
Na obszarze Roztocza zasilanie źródlane wynosi średnio 43%, w zachodniej części Wyżyny
Lubelskiej 34%, łącznie z bezpośrednim drenażem korytowym udział zasilania podziemnego w
średnim wieloletnim odpływie wynosi około 75 %. W okresach bezopadowych z zasobów
podziemnych pochodzi 100 % wody rzecznej, w tym źródła dostarczają od 40 % prawie do 100 %
wody. We wschodniej części Wyżyny Lubelskiej i zachodniej części Wyżyny Wołyńskiej zasilanie
źródlane rzek jest zdecydowanie mniejsze. Również mniejszy jest udział odpływu podziemnego w
odpływie całkowitym. W okresie przed wykonaniem prac melioracyjnych dno rozległej doliny
Kryniczki było silnie podmokłe. Zasilane było wodami podziemnymi, które poprzez wysięki i
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niewielkie źródła wydobywały się na powierzchnię. Po zmeliorowaniu terenu nastąpiło obniżenie
zwierciadła wód podziemnych, a tym samym osuszenie dolin. Jednocześnie z podmokłościami
zanikły niewielkie źródełka, znajdujące się na skraju rozległej doliny, co negatywnie wpłynęło na
reżim hydrologiczny rzeki oraz dużą zmienność przepływów uzależnioną większym stopniu niż
pierwotnie od zasilania atmosferycznego.
5.6.1 Wody podziemne
Gmina Krynice leży na pograniczu dwóch regionów hydrograficznych: regionu Wyżyna Lubelska i
Roztocze, subregion Roztocze oraz regionu Wyżyna Wołyńska. Gmina położona jest w obszarze
udokumentowanego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 407 Niecka Lubelska
/Chełm-Zamość/ obejmującego międzyrzecze Bugu i Wieprza ograniczone od południowego zachodu krawędzią Roztocza. Zachodnia część gminy leży w Obszarze Najwyższej Ochrony /ONO/,
w którym okres przenikania zanieczyszczeń do warstwy wodonośnej jest krótszy niż 5 lat, natomiast wschodnia część gminy w Obszarze Wysokiej Ochrony /OWO/, w którym okres przenikania
zanieczyszczeń antropogenicznych do warstwy wodonośnej jest krótszy niż 25 lat.
Zawodnione utwory czwartorzędowe występują w dolinach rzecznych lub lokalnie, niewielkimi
płatami na wysoczyznach. Wody tego poziomu występują na niewielkich głębokościach od kilku m
p.p.t. Pierwsza czwartorzędowa warstwa wodonośna ma zwierciadło swobodne, a głębsze położone
pod przykryciem mułków lub iłów rzecznych, lekko napięte. Zasilanie poziomu czwartorzędowego
na wierzchowinach odbywa się przez infiltrację wód opadowych, natomiast w dolinach rzecznych
przez infiltrację wód opadowych oraz dopływ wody z przyległych obszarów wierzchowinowych.
Dzięki temu zasobność wodna jest lokalnie znacząca. W dolinach rzecznych praktycznie istnieje
jeden kredowo - czwartorzędowy zbiornik wód podziemnych.
Wody kredowe stanowią podstawowy poziom wodonośny i ujmowane są studniami wierconymi.
Na terenie gminy Krynice udokumentowano 12 ujęć wód kredowych, z tego 6 dla potrzeb wodociągów wiejskich. Ujęcia mają zatwierdzone zasoby eksploatacyjne od 2,4m /h /Budy Klinkiernia/
do 54,0 m3/h/ Krynice osiedle domków jednorodzinnych/. Łączne zasoby eksploatacyjne w/w ujęć
wynoszą 233,2m3/godz., zasoby dyspozycyjne 4l97,6m3/24h, natomiast moduł zasobów
3,17m3/h/km2. Studnie mają głębokość od 40 m do ponad 100m /Dąbrowa 118,0m, Polanówka
122,5 m, Antoniówka 105,0m, Budy Dzierążyńskie 100,0m/. Woda nawiercana jest na głębokościach od 18m - 25m w Krynicach i Dzierzążni, 25m - 32 m w Źwiartowie, około 80m w Polanów-ce
i Dąbrowie, w północnej części gminy oraz od 60m do 70m i więcej w południowej części gminy
/Antoniówka, Budy Klinkiernia i Budy Dzierążyńskie/ tj. na rzędnych od 225m do 268m n.p.m.
Zwierciadło ma charakter swobodny /Źwiartów, Dzierążnia, Budy Klinkiernia, Budy Dzierążyńskie, Antoniówka, Polany/ lub lekko napięty /Krynice, Polanówka, Dąbrowa/ i jest lekko
współ-kształtne z rzeźbą terenu. Nawiercone wody kredowe stabilizują się w Krynicach na głębokości od 14m do 23m /258m do 285m n.p.m./, w Dzierążni na głębokości około 26 m /242 m
n.p.m./, w Źwiartowie na głębokości 14m - 32 m /217m -225m n.p.m./, w Polanówce i Dąbrowie na
głębokości 75m - 86m /246m n.p.m./, w Antoniówce, Budach Dzierążyńskich i Budach Klinkierni
na głębokości 59m - 72m /251m - 259m n.p.m./.
Wody czwartorzędowe w obszarze gminy Krynice występują tylko w dolinach rzek. Warstwą wodonośną są mułki czwartorzędowe . Nawiercane są na głębokości kilku metrów i ujmowane w studniach kopanych.
W celu dostosowania do wymogów Ramowej Dyrektywy Wodnej, dotychczasowa sieć badawcza
wód podziemnych została zmodyfikowana. Prowadzony dotychczas monitoring obejmował różne
poziomy użytkowe wód podziemnych, obecnie badania dotyczą jednolitych części wód podziemnych. Są to jednostkowe obszary gospodarowania wodami podziemnymi.
Gmina Krynice położona jest w obrębie JCWPd 107 i JCWPd 109.
JCWPd - 107
• dorzecze - Wisły,
• region wodny - Środkowej Wisły,
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• stan ilościowy - dobry,
• stan jakościowy - dobry,
• ocena ryzyka - zagrożona.
JCWPd - 109
• dorzecze - Wisły,
• region wodny - Środkowej Wisły,
• stan ilościowy - dobry,
• stan jakościowy - dobry,
• ocena ryzyka - niezagrożona.
Gmina Krynice położona jest w obszarze udokumentowanego Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych Nr 407 Niecka Lubelska /Chełm-Zamość/ obejmującego międzyrzecze Bugu i
Wieprza ograniczone od południowego zachodu krawędzią Roztocza. Zachodnia część gminy leży
w Obszarze Najwyższej Ochrony /ONO/, w którym okres przenikania zanieczyszczeń do
warstwy wodonośnej jest krótszy niż 5 lat natomiast wschodnia część gminy – w Obszarze
Wysokiej Ochrony OWO/, w którym okres przenikania zanieczyszczeń antropogenicznych do
warstwy wodonośnej jest krótszy niż 25 lat.
Zawodnione utwory czwartorzędowe występują w dolinach rzecznych lub lokalnie, niewielkimi
płatami na wysoczyznach. Wody tego poziomu występują na niewielkich głębokościach -od kilku
m p.p.t.. Pierwsza czwartorzędowa warstwa wodonośna ma zwierciadło swobodne, a głębsze
położone pod przykryciem mułków lub iłów rzecznych, lekko napięte. Zasilanie poziomu
czwartorzędowego na wierzchowinach odbywa się przez infiltrację wód opadowych natomiast w
dolinach rzecznych przez infiltrację wód opadowych oraz dopływ wody z przyległych obszarów
wierzchowinowych. Dzięki temu zasobność wodna jest lokalnie znacząca. W dolinach rzecznych
praktycznie istnieje jeden kredowo-czwartorzędowy zbiornik wód podziemnych.
5.6.2 Wody powierzchniowe
Wody powierzchniowe gminy Krynice stanowią naturalne cieki wodne, źródła i rowy
melioracyjne. Wschodni obszar gminy odwadnia górna Wożuczynka, lewostronny dopływ
Huczwy. Rzeka ma źródlisko podzboczowe przy wschodnich krańcach wsi Huta Dzierążyńska na
pograniczu Roztocza Środkowego oraz Grzędy Sokalskiej i płynie, wąską głęboko wciętą doliną o
założeniach tektonicznych. Górny odcinek wykorzystuje równoleżnikową dolinę o stromych
zboczach i stopniowo rozszerzającym się, płaskim i podmokłym dnie. Płaskie dno zajmują
zmeliorowane łąki. Z terenu gminy Krynica Wożuczynka otrzymuje niewielki dopływ spod
Zastawek. Zachodni obszar gminy odwadnia Kryniczka /dopływ Wieprza, którą w obszarze gminy
zasila prawostronny potok wypływający przy wschodnich krańcach Namuła oraz lewostronny
potok spod Kol. Partyzantów. Kryniczka płynie szeroką zmeliorowaną doliną użytkowaną jako
łąki.
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Wody Kryniczki zostały podpiętrzone, w wyniku czego powstał zbiornik retencyjny obszarze
powierzchni kilku hektarów użytkowany rybacko oraz w ograniczonym zakresie rekreacyjnie.
Rzeka została uregulowana, a cała dolina zmeliorowana na początku lat siedemdziesiątych .W
2002r. przeprowadzono prace konserwacyjne w celu uzyskania pierwotnych parametrów regulacyjnych rzeki.
Na terenie gminy Krynice w miejscowości Romanówka funkcjonowało źródło podzboczowe, które
zanikło po zmeliorowaniu doliny Kryniczki na początku lat osiemdziesiątych. Ponadto w Krynicach znajduje się zbiornik retencyjny o pow. 39,72ha i pojemności 800.000m3 /WZMiUW w Lublinie/ powstały przez spiętrzenie wód Kryniczki. Pobór wody wynosi 565.000m3/a. Na zbiorniku
prowadzona jest gospodarka rybacka przez Polski Związek Wędkarski. Wykorzystywany jest też
do celów rekreacyjnych .W Źwiartowie znajdują się również stawy rybne zasilane źródłami w
dolinie Wożuczynki o pow. 6ha i pojemności 57200 m3 /pobór wody 243 200m3/a/. Ponadto wody z
Kryniczki pobierane są dla potrzeb szkółki leśnej „Zaboreczno" /Nadleśnictwo Tomaszów /w ilości
18200m3/a.

Zasięg geograficzny Obszaru Dorzecza Wisły
(,,Raport dla obszaru Dorzecza Wisły” – Rzeczpospolita Polska Ministerstwo
Środowiska)
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Zasięg geograficzny Obszaru Dorzecza Wisły
(,,Raport dla obszaru
Dorzecza
Wisły”
–
Rzeczpospolita
Polska
Ministerstwo Środowiska)

Wpływ planowanej zmiany planu na spełnienie celów środowiskowych dla jednolitych części
wód powierzchniowych określonych w Ramowej Dyrektywie Wodnej, w dziale III ustawy
Prawo wodne, oraz w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły
Gmina Krynice leży w obrębie trzech wydzielonych Jednolitych Części Wód Powierzchniowych:
 północna krańce gminy : PLRW20002324249 Łabuńka do Czarnego Potoku, scalona
część wód powierzchniowych SW0507, region wodny Środkowej Wisły, typ- potoki i strumienie na obszarach będących pod wpływem procesów torfotwórczych (23), status- silnie
zmieniona część wód, ocena stanu-zły, ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych
– zagrożona, derogacje z art. 4(4) – 1Ramowej Dyrektywy Wodnej, uzasadnienie derogacjiwpływ działalności antropogenicznej na stan JCW generuje konieczność przesunięcia w
cza-sie osiągnięcia celów środowiskowych z uwagi na brak rozwiązań technicznych możliwych do zastosowania w celu poprawy stanu JCW.

 zachodnia część gminy: PLRW20002324136, Wieprz do Jacynki ,scalona część wód
powierzchniowych- SW0501, region wodny Środkowej Wisły, typ - Potoki i strumienie na
obszarach będących pod wpływem procesów torfotwórczych (23), status- naturalna część wód
, ocena stanu – zły, ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – zagrożona, de18
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rogacje z art. 4(4) – 1Ramowej Dyrektywy Wodnej, uzasadnienie derogacji- wpływ działalności antropogenicznej na stan JCW generuje konieczność przesunięcia w czasie osiągnięcia
celów środowiskowych z uwagi na brak rozwiązań technicznych możliwych do zastosowania
w celu poprawy stanu JCW.

 wschodnia część gminy: PLRW2000162662189 Rachanka scalona część wód powierzchniowych- SW1409, region wodny Środkowej Wisły, typ potok nizinny lessowo-gliniasty (16), status- silnie zmieniona część wód, ocena stanu- zły, ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych- niezagrożona.
Dla jednolitych części wód powierzchniowych będących w złym stanie celem jest osiągnięcie
co najmniej dobrego stanu/ potencjału ekologicznego oraz dodatkowo utrzymanie co najmniej
dobrego stanu chemicznego. Dla jednolitych części wód powierzchniowych będących w dobrym
stanie celem jest utrzymanie dobrego stanu/ potencjału ekologicznego.
Gmina Krynice położona jest w obrębie Jednolitych Częściach Wód Podziemnych:
 zachodnia część gminy -Europejski kod -PLGW2300107; nazwa- 107; region wodny
Środkowej Wisły, obszar dorzecza Wisły ; RZGW w Warszawie ; Równiny Wschodnie (16),
ocena stanu ilościowego- dobry, ocena stanu jakościowego –dobry, ocena ryzyka niezagrożona,
 wschodnia część gminy -Europejski kod -PLGW2300109; nazwa- 109; region wodny
Środkowej Wisły, obszar dorzecza Wisły ; RZGW w Warszawie ; Równiny Wschodnie (16),
ocena stanu ilościowego- dobry, ocena stanu jakościowego –dobry, ocena ryzyka niezagrożona (tereny na wschód od Wieprza).
Zgodnie z art.4 Ramowej Dyrektywy Wodnej cele środowiskowe powinny być osiągnięte do
2015r. Dyrektywa przewiduje odstępstwa (derogacje):
- czasowe – dobry stan wód może być osiągnięty do roku 2021 lub najpóźniej do 2027
( art.4.4 RDW), ze względu na brak możliwości technicznych wdrażania działań,
dysproporcjonalne koszty wdrażania działań lub warunki naturalne niepozwalające na
poprawę stanu części wód,
- ustalenie celów mniej rygorystycznych (art.4.5 RDW), ze względu na brak możliwości
technicznych wdrażania działań lub dysproporcjonalne koszty wdrażania działań,
- czasowe pogorszenie stanu wód (art.4.6 RDW),
- nieosiągnięcie celów ze względu na realizację nowych inwestycji (art.4.7RDW).
RDW dopuszcza realizację inwestycji mających wpływ na stan wód, powodujących zmiany w
charakterystykach fizycznych jednolitych części wód, jeżeli cele którym służą stanowią nadrzędny
interes społeczny i/lub korzyści dla środowiska naturalnego i dla społeczeństwa (np. zbiorniki
wodne realizowane w celu ochrony przed powodzią, przed skutkami suszy, produkcja energii
elektrycznej, aktywizacja gospodarcza terenu).
5.6 Flora i fauna
Flora i fauna terenu objętego opracowaniem wiąże się z terenami upraw polowych oraz użytków
zielonych. Wśród flory dominuje roślinność segetalna, a w świecie zwierząt przeważają gatunki
synantropijne. Elementem urozmaicającym i wzmacniającym biotopy polne są zadrzewienia
i zakrzewienia.
5.6.1. Flora
Na terenach objętych opracowaniem zaznacza się antropopresja. Zarówno obszary przeznaczone
pod zmianę planu, jak i tereny sąsiadujące zostały przekształcone w wyniku działalności człowieka
i nie występują tutaj układy roślinne nawiązujące do naturalnych. Działka przeznaczona pod
urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii tj. panele fotowoltaiczne jest
użytkowana rolniczo.
Nie występują tutaj żadne gatunki roślin objętych ochroną. W obrębie upraw polowych występują głównie zbiorowiska segetalne. Gatunkami dominującymi są: komosa pospolita Chenopodium album, krwawnik pospolity Achillea millefolium, ostrożeń polny Cirsium arvense, pokrzywa
zwyczajna Urtica dioica, tasznik pospolity Capsella bursa pastoris, rdest ptasi Polygonum avicu-
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lare i łoboda rozłożysta Atriplex patula. Struktura przyrodnicza gminy jest zdeterminowana przez
strukturę użytkowania gruntów. Użytki rolne stanowią ok. 83% powierzchni gminy, w tym grunty
rolne (agrocenozy pól uprawnych z miedzami, zakrzaczeniami śródpolnymi, fragmenty biocenoz
kserotermicznych) -72%; użytki zielone (ekosystemy łąk antropogenicznych, pastwisk ) - ok.11%;
ekosystemy leśne -12%. Obszar gminy charakteryzuje się średnimi walorami przyrodniczymi,
jednak stan zachowania zasobów przyrodniczych należy uznać za dobry.
W obszarze gminy Krynice występuje mozaika drobnoprzestrzennych ekosytemów antropogenicznych pól uprawnych ze zbiorowiskami synantropijnymi - segetalnymi wśród roślin
okopowych i zbóż, ekosystemów antropogenicznych łąk kośnych, torfowiskowych i wodnych w
dolinach rzek, ekosystemów kserotermicznych na zboczach południowych i południowo-zachodnich oraz ekosystemów leśnych.
Przyrodniczy system gminy tworzą:
Zbiorowiska leśne zgrupowane w kilkunastu różnej wielkości kompleksach śródpolnych. Do
największych należą kompleksy: „Grabina" i „Sielec" na południe od doliny Wożuczynki, przy
granicy z gminą Tarnawatka oraz „Zarzeczne" na południe od Zaboreczna. Drugorzędne znaczenie
mają dwa kompleksy śródpolne pomiędzy Romanówką i Kol. Partyzantów, dwa kompleksy na
południe i na północ od Antoniówki, kompleks na stoku wierzchowiny w Kryniczkach i kompleks
pomiędzy Budami Dzierążyńskimi i Suminem po wschodniej stronie drogi krajowej Zamość Krynice - Tomaszów Lubelski kompleks otaczający z trzech stron Kuźmówkę. Trzeci o-rzędne
znaczenie mają niewielkie zalesienia śródpolnych wąwozów lessowych we wschodniej części
gminy, na południe i północ od doliny Wożuczynki. Dominują tu siedliska lasu świeżego z dębem i
bukiem, jako gatunkami dominującymi oraz modrzewiem i jesionem, jako gatunkami współtworzącymi oraz lasu mieszanego świeżego boru mieszanego świeżego z sosną i dębem, jako gatunkami dominującymi oraz modrzewiem, jesionem i jaworem w domieszce. Mniejsze powierzchnie
zajmuje las mieszany wilgotny z sosną i dębem, jako gatunkami panującymi oraz jesionem w
domieszce oraz bór mieszany wilgotny z sosną jako gatunkiem dominującym oraz świerkiem i
jesionem w domieszce oraz bór świeży z sosną jako gatunkiem dominującym i brzozą w domieszce.
Sporadycznie /Kol. Partyzantów/ występuje siedlisko olsowe z olchą jako gatunkiem dominującym
i jesionem w domieszce. Drzewostany lasów państwowych są w średnich i starszych klasach wieku
50-100 lat, natomiast drzewostany w lasach nie stanowiących własności Państwa są drzewostanami
młodszymi. Dominują drzewostany w klasach I - IV. Najmłodsze drzewostany występują w lasach
prywatnych wsi Dąbrowa Krynicka /klasa Ib - IIIa i Antoniów-ka /klasa Ia - IIIa/ oraz Krynice /IIa
-IIIa/. Lasy są ostoją fauny leśnej .Występuje tu jeleń, sama, lis, kuna leśna, dzik, borsuk, zając,
bażant, kuropatwa. Widywany jest też wilk. Na przestrzeni lat 1990 - 1999 na terenie Nadleśnictwa
Tomaszów wzrosła liczebność lisa, wilka, jelenia, borsuka i dzika, spadła liczebność sarny, zająca,
bażanta i kuropatwy. Awifaunę reprezentują zięba, świstuszka, rudzik oraz ptaki drapieżne takie jak
jastrząb, kania, myszołów żerujące na polach uprawnych. Lasy, pomimo powtarzających się klęsk
żywiołowych /huragany l992r., l994r., 1997r./, posiadają dużą naturalną odporność na choroby
grzybowe i gradacje szkodników owadzich, wynikającą ze składu gatunkowego, występującego
podrostu i podszytu i są w dobrym stanie sanitarnym. Istnieje duża możliwość zwiększenia lesistości gminy poprzez zalesienie gruntów porolnych wsi: Zadnoga, Zaboreczno, Majdan Krynicki,
Romanówka, Źwiartów, Dzie-rążnia, Huta Dzierażyńska, Dąbrowa Krynicka, Budy Dzierążyńskie,
Majdan Sielecki, Polany. Łącznie do zalesienia na podstawie przepisów ustawy o lasach zakwalifikowano 110 ha, co daje możliwość zwiększenia powierzchni lasów o 13 %. Rozmiar zalesień
może być znacznie większy w przypadku zakwalifikowania do zalesień gruntów na stokach o
nachyleniu powyżej 15%, zagrożonych erozją.
Zbiorowiska łąkowe występują w dolinach rzek. Dominują łąki rajgrasowe o charakterze antropogenicznym /łąki kośne/, rzadziej naturalnym z rajgrasem wyniosłym, wiechliną łąkową i kupkówką pospolitą jako gatunkami dominującymi i wyczyńcem łąkowym, kostrzewą czerwoną mietlicą białawą koniczyną białą rzeżuchą łąkową babką lancetowatą i bodziszkiem łąkowym w domieszce. Powstanie tych zbiorowisk wiąże się z podsiewami mieszanek traw, mniej lub bardziej
intensywnym nawożeniem, a także zabiegami pielęgnacyjnymi. Nad rzekami występują głównie
łąki wyczyńcowe z wyczyńcem łąkowym, kostrzewą czerwoną, wiechliną łąkową jako gatunkami
dominującymi, z jaskrem ostrym i firletką poszarpaną w domieszce. Łąki kośne występują na

20

Prognoza oddziaływania na środowisko sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Budy, obejmującego
działkę o Nr 287/33
strona 21 ___________________________________________________________
osuszonych zbiorowiskach torfowiskowych oraz trzęślicowych. Najbliżej koryta rzecznego spotyka się siedliska łęgowe zastoiskowe, rzadziej łąki właściwe. W składzie florystycznym użytków
zielonych na tych siedliskach dominują trzciny, oczerety, trzęślica modra, turzyce niskie, wyczyniec łąkowy, wiechlina błotna, manna jadalna, turzyca błotna, śmiałek darniowy. Ze zbiorowiskami
łąkowymi związana jest fauna łąkowa - z takim i gatunkami jak brzęczek, remiz, potrzos, derkacz,
bocian biały. Na terenie gminy bytuje około 10 par bociana białego. Gniazda znajdują się głównie
na słupach energetycznych. Tereny dolin rzecznych są obszarami lęgowymi tego gatunku.
Zbiorowiska torfowiskowe niskie występujące w płaskim i szerokim dnie doliny Kryniczki zostały na początku lat osiemdziesiątych osuszone zabiegami melioracyjnymi w strefie przypowierzchniowej i zamienione na łąki kośne. Jest to złoże niskie, mechowiskowo - turzycowisko-we,
o pow. 115ha i zasobach torfu 1910tys.m3. Średnia miąższość wynosi 1,66m, max 3,0m. Zasobom
torfów towarzyszy gytia węglanowa. Dotychczas złoże nie było eksploatowane i jest wyłączone z
bazy zasobowej kraju ze względów przyrodniczych i podlega ochronie. Naturalnych zbiorowisk
torfowiskowych praktycznie nie ma. Torfowiskowa dolina Kryniczki ze zbiornikiem retencyjnym
jest ostoją fauny wodno - błotnej.
Zbiorowiska siedlisk wapieniolubnych zaliczane do zarośli i muraw kserotermicznych o zróżnicowanym uwilgotnieniu podłoża i ocienieniu. Zbiorowiska o charakterze zaroślowym cechuje
występowanie wisienki karłowatej, derenia świdwy, leszczyny, szakłaka pospolitego i ligustru
pospolitego. Powstają one w wyniku wycinania dąbrów świetlistych oraz zarastania nie wypasanych muraw stepowych. Murawy kserotermiczne na podłożu lessowym wydzielają się skupi
e-niami z ostnicą włosowatą, strzęplicą nadobną i kostrzewą bruzdkowaną oraz rutewką i szałwią
łąkową. Związana z siedliskami muraw i zarośli kserotermicznych oraz stepopodobnych fauna
kserotermiczna reprezentowana jest przez takie gatunki jak: trzmiel stepowy, pokrzewka ciernista,
jaszczurka zielona, ryjkowce, owady pszczołowate. Spotykane są też rzadkie gatunki motyli.
Zbiorowiska synantropijne rozwinęły się na terenach zagospodarowanych przez człowieka i
różnicują się na dwie grupy: ruderalną/towarzyszącą zwłaszcza przydrożom, przychaciom, zrębom
leśnym/ oraz segetalną/występującą wśród upraw rolnych roślin zbożowych i okopowych/.
Ponadto system przyrodniczy współtworzą:
• park podworski w Krynicach o pow. około 4ha ze starodrzewiem /około 700 drzew/ różnogatun-kowym, w tym pomnikowym,
• park podworski w Źwiartowie o pow. około 3ha ze starodrzewiem /około 50 drzew/ różnogatun-kowym, w tym pomnikowym,
• zespół, parkowo-pałacowy w Dzierążni o pow. około 3ha ze starodrzewiem /około 170 drzew/
różnogatunkowym, w tym pomnikowym,
• pozostałości dawnego ośrodka dworskiego w Kryniczkach o pow. około 1 ha ze starodrzewiem
/około 40 drzew/ różnogatunkowym,
• cmentarz przykościelny w Dzierążni ze starodrzewiem /lipy, jesiony, robinie/ liczącym ponad
30 drzew,
• cmentarz rzymskokatolicki w Dzierążni z drzewostanem na obrzeżu obiektu liczącym około 30
drzew /brzozy, lipy, świerki/ oraz zadrzewieniami typu leśnego w północnej części /brzozy, sosny, dęby, lipy/,
• cmentarz rzymskokatolicki w Krynicach ze starodrzewiem liczącym około 80 drzew /klony,
brzozy, kasztanowce, dęby, buki, sosna, jesion/ oraz zadrzewieniami typu leśnego w południowo-wschodniej części cmentarza,
• enklawy naturalnych siedlisk - remizy śródpolne, miedze, wąwozy, skarpy lessowe.
5.6.2. Fauna
Gmina Krynice nie posiada wysokich walorów przyrodniczych. Na terenie gminy brak jest obszarów chronionych w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2013
poz. 627). Teren jest dość jednorodny.
Fauna obszarów objętych zmianą planu wiąże się z terenami upraw polowych oraz użytków zielonych. Rzutuje to na zubożenie zbiorowisk roślinnych i tym samym na małą różnorodność fauny.
Występują tutaj gatunki ssaków mające dogodne warunki bytowania w środowisku polnym. Są to:
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mysz polna, szczur wędrowny, kret, jeż, ryjówka aksamitna, ryjówka malutka, zając szarak. Liczne
są owady: motyle, muchówki oraz pająki i pajęczaki Wśród awifauny spotkać można pospolite
gatunki takie jak: grzywacz, sierpówka, oknówka, dymówka, sroka, kawka, bocian biały, jaskółka,
sikorka, wróbel, bażant, kuropatwa. Wiele z tych gatunków jest przystosowanych do obecności
człowieka i czerpie z tego korzyści. Siedliska ludzkie dają większe możliwości gniazdowania oraz
dostępność pokarmu w ciągu całego roku.
5.7. Krajobraz
Głównym działem gospodarki na obszarze gminy Krynice jest rolnictwo. Rolnictwo funkcjonuje w
oparciu o indywidualne gospodarstwa rolne i stanowi główne źródło utrzymania dla ok. 72% zatrudnionych w rolnictwie. W posiadaniu rolników indywidualnych znajduje się ok. 92% ogółu
użytków rolnych. Produkcji rolnej sprzyjają bardzo dobre warunki glebowe. Obszar gminy zalegają
gleby wytworzone głównie z lessów, który odznacza się korzystnymi właściwościami fizyczno-chemicznymi (przewiewnością, przepuszczalnością i dzięki drobnoziarnistej budowie możliwością zatrzymania wody). Na terenie gminy z utworów lessowych wykształciły się przede
wszystkim gleby brunatne wyługowane, czarnoziemy i bielice. Położone w terenie płaskim i słabo
urzeźbionym zaliczone głównie do II i III klasy bonitacyjnej. Gleby Krynic należą do tzw. drugiej
grupy bonitacji glebowej - gleby (warunki glebowe) dobre dla rolnictwa. Gleby klas chronionych (I
- IV) obejmują ok. 81% użytków rolnych (grunty rolne + użytki zielone) gminy. Wśród gruntów
ornych dominują grunty III klasy bonitacyjnej (76,2%), natomiast wśród użytków zielonych grunty
IV klasy bonitacyjnej (52,3%) i III klasy bonitacyjnej (35,7%). Lasy i grunty leśne stanowią ok.
12% struktury gruntów. Gospodarka leśna na obszarze gminy nie odgrywa zbyt dużej roli ze
względu na małą lesistość. Jednakże lasy pełnią istotną rolę ekologiczną, glebochronną, wodochronną i krajobrazową. Stanowią ostoję flory i fauny leśnej. W południowej części gminy pełnią
funkcje lokalnego polno-leśnego korytarza ekologicznego. Zbiorowiska leśne zgrupowane są w
kilkunastu różnej wielkości kompleksach. Powierzchniowo dominują siedliska lasu świeżego z
dominującymi gatunkami dębem i bukiem oraz lasu mieszanego świeżego i boru mieszanego
świeżego z panującymi gatunkami sosną i dębem. Mniejsze powierzchnie zajmują siedliska lasu
mieszanego wilgotnego i boru mieszanego wilgotnego. Udział lasów państwowych wynosi ok.
51%. Administracyjnie lasy te podlegają Nadleśnictwu w Tomaszowie Lubelskim. W obrębie tych
lasów pow. lasów ochronnych wynosi - 284,81ha, w tym: lasów glebochronnych - 244,89ha, lasów
wodochronnych -15,14ha oraz lasów glebochronnych, stanowiących cenne fragmenty rodzimej
przyrody - 56,04ha. W granicach lasów państwowych brak jest projektowanych obszarów chronionych. Lasy nie stanowiące własności Skarbu Państwa zajmują 49% ogólnej powierzchni leśnej.
Drzewostany w tych lasach są młode. Najmłodsze drzewostany występują w lasach prywatnych w
obrębie wsi: Dąbrowa Krynicka, Antoniówka i Krynice. 15 wsi w gminie objętych zostało
uproszczonym planem urządzenia lasu. W związku z tym w jej krajobrazie dominują tereny rolne otwarte, uzupełnienie których stanowi niewielki udział zwartych kompleksów leśnych, jak i lasów
w ogóle. W dolinach rzek licznie występują zadrzewienia łęgowe, które jednak formalnie nie stanowią lasu. Grunty rolne w większej części pozostają w rolniczym użytkowaniu stanowiąc miejscami dosyć zwarte kompleksy. Znacznie pofałdowany i poprzecinany jarami i wąwozami krajobraz jest ciekawy i mało monotonny. Dominującą formą zabudowy stanowi budownictwo zagrodowe, nie występują na terenie gminy osiedla zabudowy wielorodzinnej. Dominanty w krajobrazie
stanowią obiekty sakralne położone najczęściej na wyniesieniach w poszczególnych.
5.8. Obszary chronione
Gmina Krynice nie posiada wysokich walorów przyrodniczych. Najcenniejsze rejony koncentracji walorów faunistycznych jako obszary Natura 2000 PLB060012 Roztocze i Ostoja Tyszowiecka PLB060011 znajdują się w sąsiedztwie gminy.

Krasnobrodzki Park Krajobrazowy - zachodnia część gminy położona jest w otulinie
KPK, której granica przebiega wzdłuż drogi krajowej Nr 17. Granica otuliny stanowi
jednocześnie granicę projektowanego Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Roztocze - Puszcza Solska”.
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Krajowa Sieć Ekologiczna (ECONET-PL) - południowo - zachodnia część gminy leży w
obszarze węzłowym o znaczeniu krajowym - 21K.
Gmina Krynice położona jest w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 407 Niecka Lubelska (Chełm-Zamość) obejmującego międzyrzecze Bugu i Wieprza ograniczone od południowego zachodu krawędzią Roztocza. Zachodnia część gminy leży w
Obszarze Najwyższej Ochrony /ONO/, w którym okres przenikania zanieczyszczeń do
warstwy wodonośnej jest krótszy niż 5 lat natomiast wschodnia część gminy – w Obszarze
Wysokiej Ochrony OWO/, w którym okres przenikania zanieczyszczeń antropogenicznych do warstwy wodonośnej jest krótszy niż 25 lat.
Szczegółowe warunki i sposoby ochrony GZWP Nr 407 będą określone w warunkach
korzystania z wód regionu wodnego oraz w warunkach korzystania z wód zlewni
ustalanych w drodze rozporządzenia przez dyrektora regionalnego zarządu gospodarki
wodnej - do czasu wydania rozporządzenia nie powinny być lokalizowane i podejmowane
działania negatywnie oddziałujące na ilość i jakość wód podziemnych piętra kredowego.
Ochronie strefowej /teren ochrony bezpośredniej/podlegają ponadto wszystkie udokumentowane ujęcia wód podziemnych, niezależnie czy są eksploatowane czy nieczynne.
W pierwszej kolejności ujęcia służące do zbiorowego zaopatrzenia w wodę:
 Dąbrowa - ujęcie dla wodociągu wiejskiego /2 otwory/,1964 r.
 Dzierążnia - ujęcie POHZ w Tarnawatce /1 otwór/,1965 r.
 Antoniówka - ujęcie dla wodociągu wiejskiego /2 otwory/,1986 r.
 Krynice - ujęcie dla Szkoły Podstawowej /1 otwór/,1967 r.
 Polanówka - ujęcie dla wodociągu wiejskiego /1 otwór/,1971 r.
 Budy - ujęcie Klinkierni /2 otwory/,1968 r.
 Budy Dzierążyńskie - ujęcie zlewni mleka /1 otwór/, 1970 r.
 Źwiartów - ujęcie dla Szkoły Podstawowej /1 otwór/,1973r.
 Polany - ujęcie dla wodociągu wiejskiego /1 otwór/,1985 r.
 Krynice - ujęcie PSM i Piekarnia GS „SCh” /1 otwór/,1987r.
 Krynice - ujęcie na osiedlu domków, 1988 r.
 Źwiartów - ujęcie dla wodociągu wiejskiego /1 otwór/,1995r. Środkowo - zachodnia
część gminy objęta jest planistyczną ochroną krajobrazu rolniczego zwaną parkiem
agroekologicznym.
Na terenie gminy Krynice występują następujące pomniki przyrody podlegające ochronie
prawnej:
 3 dęby szypułkowe /Quercus robur/ o obw. 340 cm, 375 cm i 515 cm oraz wysokości
20-30 m oraz dąb czerwony /Quercus rubra! o obw.270cm i wys.30m. rosnące w parku
podworskim w Krynicach /orzeczenie Nr 29 z up. Wojewody Wojewódzki Konserwator Przyrody z dnia 30 sierpnia 1977r opublikowane w Dzienniku Urzędowym
WRN w Zamościu z 1977r., Nr 7 poz.31/,
 15 lip drobnolistnych/Tilia mordata/ o obwodach od 240cm do 470 cm i wys.20 m oraz
2 buki /Fagus silvatica/ o obwodach 290 cm i 300 cm oraz wys.25 m rosnące w Antoniówce: lipy na terenie parku podworskiego, buki na terenie cmentarza wojennego z
1939 r. /orzeczenie Nr 30 z up. Wojewody Wojewódzki Konserwator Przyrody z dnia
30 sierpnia 1977r opublikowane w Dzienniku Urzędowym WRN w Zamościu z
1977r., Nr 7 poz.31/,
 aleja lipowa obejmująca 23 lipy drobnolistne /Tilia cordatal/ o obw. od 150cm do
470cm i wys.25m oraz dwa jesiony wyniosłe /Fraxinus excelsiorl/ o obw. 486cm i 541
cm oraz wys. 23 m rosnące w Dzierążni w parku podworskim /orzeczenie Nr 31 z up.
Wojewody Wojewódzki Konserwator Przyrody z dnia 30 sierpnia 1977r. opublikowane w Dzienniku Urzędowym WRN w Zamościu z 1977r., Nr 7 poz.31/.
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 26 lip drobnolistnych /Tiliacordatal/ o obw. od 250cm do 320cm i wys.l8m-25m., 3
buki pospolite /Fagus silvatical/ o obw. 215cm, 236cm, 270cm i wys.30m oraz sosna
wejmutka /Pinus strobusl/ o obw. 330cm i wys. 30m rosnących w Źwiartowie w parku
podworskim /orzeczenie Nr 33 z up. Wojewody Wojewódzki Konserwator Przyrody z
dnia 30 sierpnia 1977r opublikowane w Dzienniku Urzędowym WRN w Zamościu z
1977r., Nr 7 poz.31/,
 wiąz szypułkowy /Ulmus laevis/ o obw. 280cm i wys. 25m rosnący w Dzierążni na
terenie parku podworskiego /orzeczenie Nr 1 Wojewody Zamojskiego z dnia 2 grudnia
1988r opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Zamojskiego z 1988 r.,
Nr 16 poz. 152/,
 lipa drobnolistna /Tilia mordata/ o obw. 300cm i wys. 22 m rosnąca w Dzierążni na
terenie parku podworskiego /orzeczenie Nr 1 Wojewody Zamojskiego z dnia 2 grudnia
1988r opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Zamojskiego z 1988 r.,
Nr 16 poz. 152/,
 13 dębów szypułkowych /Quercus Robuni/ obw. od 190cm do 398 cm, 8 grabów
pospolitych /Carpinus bet ulus/ o obw. od 120cm do 210cm, 7 buków pospolitych
/Fagus silvatica/ o obw. od 220cm do 435cm, 5 klonów pospolitych /Acer platanoides/
o obw. od 208cm do 334cm, 9 jaworów /Acer pseudoplatanus/ o obw. od 170cm - 445
cm, sosna pospolita /Pinus silvestris/ o obw. 313cm, modrzew europejski /Larix europea/ o obw. 187cm oraz kasztanowiec biały /Aesculus hippocastanum/ o obw.
284cm rosnących w Krynicach w parku podworskim /uchwała
Nr
0052/95 Rady Gminy Krynice z dnia 30 czerwca 1995r.
Ochronie podlegają ponadto lokalne korytarze ekologiczne zapewniające możliwość
przemieszczania się dziko żyjących zwierząt i roślin. Stanowią one powiązania funkcjonalno-przestrzenne z obszarami przyrodniczymi rangi regionalnej, krajowej i europejskiej
znajdującymi się w bezpośrednim lub dalszym otoczeniu gminy.
Tereny przeznaczone pod zmianę planu znajdują się poza zasięgiem ww. obszarów chronionych.
Dziedzictwo kulturowe
Krajobraz kulturowy jest chroniony na podstawie przepisów ustawy o ochronie dóbr kultury jako
rezerwat lub park kulturowy. Zasoby środowiska kulturowego gminy Krynice stanowią:
• obiekty wpisane do rejestru zabytków,
• obszary i obiekty objęte ochroną konserwatorską.
Obiekty wpisane do rejestru zabytków:
Dzierążnia - zespół kościelny ZA/298, na który składają się: murowany kościół parafialny pod
wezwaniem Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja, wzniesiony w latach 1769 - 1774. Jest to jednonawowa świątynia wzniesiona z cegły, która w 1817 roku uległa spaleniu, wyremontowana w
1858 roku, spłonęła ponownie w 1902 roku. Została odnowiona w 1905 roku i wtedy dobudowano
do kościoła przedsionek. Nad nawą znajduje się. wieżyczka na sygnaturkę. We wnętrzu jest 5
drewnianych ołtarzy, prawdopodobnie wykonanych w Lublinie w Fabryce Mebli M. Daida w 1906
roku. Na chórze muzycznym są. organy wykonane przez firmę Biernackiego. Obok kościoła
znajduje się. murowana dzwonnica, wzniesiona w 1817 roku, z dzwonem z 1869 roku. W zespole
są cztery murowane kapliczki z 1905 roku, pomnik nagrobny z 1898 roku, murowany budynek
plebani wzniesiony po 1934 roku oraz cmentarz przykościelny z XVIII wieku z zachowanym
drzewostanem.
Dzierążnia - zespół pałacowy ZA/317, na który składa się: budynek murowanego parterowego
pałacu, częściowo piętrowego, z portykiem w elewacji frontowej i centralną wnękę w części
ogrodowej, wzniesionego około 1890 roku, obecnie zajmowany przez szkołę, murowana oficyna-rządcówka z końca XVIII wieku, obecnie zamieniona na mieszkania oraz ogród kwaterowy z
końca XVIII wieku, powiększony w XIX wieku o część krajobrazowa, o łącznej powierzchni 4,5ha.
Krynice - zespół dworski ZA/452, na który składa się ruina klasycystycznego dworu murowanego
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z I połowy XIX wieku i park krajobrazowy z połowy XIX wieku o pow. 3,58ha.
Źwiartów - zespół dworski ZA/453, na który składa się ruina murowanego dworu z 1 połowy XIX
wieku, murowany spichlerz klasycystyczny z 1842 roku (obecnie w ruinie) oraz park krajobrazowy
z II połowy XIX wieku z elementami kompozycji klasycystycznej o powierzchni 3ha.
Wszelka działalność, związana ze zmianą zagospodarowania w/w obiektów musi być. określona
decyzją . Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Obszary i obiekty o wysokich walorach kulturowych objęte ochroną konserwatorską:
Antoniówka: cmentarz wojenny z 1939 roku, nieczynny, na którym znajduje się 30 mogił
ziemnych, obwiedzionych betonowymi opaskami, z betonowymi krzyżami. Na cmentarzu znajduje
się pomnik z piaskowca, projektowany i wykonany przez P. Grzankowskiego rzeźbiarza z Lublina i
dwie granitowe tablice z wykazem poległych.
Budy Dzierążyńskie: murowany budynek klinkierni z 1910 roku, drewniany budynek kuźni z 1937
r.
Dąbrowa:murowana kaplica św. Antoniego z 1860 roku, kamienna figura z początku XX
wieku,drewniana zagroda nr 40, na która składają, się: dom, obora i stodoła, użytkownik L.
Mużacz, zbudowana w 1906 roku.
Dzierążnia:murowana kaplica grobowa Makomaskich, przebudowana z fragmentu dawnej cerkwi
z 1828 roku,figura kamienna Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia z początku XX wieku,
drewniany dom nr 90 z końca XIX wieku, użytkownik J. Chwaleba, drewniany dom nr 98 z
początku XX wieku, użytkownik S. Machuła, drewniany dom nr 99 zbudowany około 1880 roku
wieku, użytkownik Z. i J. Pokrywkowie, drewniany dom nr 101 zbudowany około 1880 roku,
użytkownik W. Właź, drewniany dom nr 117 z 1863 roku, użytkownik K. Kawałko, drewniana
stodoła w zagrodzie nr 122 zbudowana około 1880 roku, użytkownik J. Hałas,
cmentarz rzymskokatolicki, dawniej grekokatolicki, czynny, założony na początku XIX wieku,
powierzchni 2,15 ha. Dobry stan zachowania.
Huta Dzierążyńska: drewniany dom nr 7 zbudowany około 1907 roku, użytkownik S. Posikała,
drewniany dom nr 21 zbudowany około 1919 roku, użytkownik J. Kuźniarz.
Krynice: drewniany kościół, parafialny pod wezwaniem pod wezwaniem świętego Stanisława BM
został wzniesiony w 1920 roku. Mieszkańcy Krynic zakupili niedokończony kościół drewniany w
Horyszowie Ruskim, zaprojektowany przez architekta J. Siennickiego, i przenieśli do swojej
miejscowości, gdzie złożył go Jan Tor, drewniany budynek szkoły, obecnie dom nr 2 zbudowany w
połowie XIX wieku, murowana obora dworska, wzniesiona po 1920 roku, drewniany dom nr 6
zbudowany w 1937 roku, użytkownik K. Hucia, drewniany dom nr 31 zbudowany w 1927 roku,
użytkownik M. Jędruszczak, murowany obiekt cegielni, zbudowany w połowie XIX wieku,
drewniany młyn motorowy z 1930 roku, cmentarz rzymskokatolicki, dawniej grekokatolicki,
czynny, z początku XIX wieku. W 1925r. w miejscu dawnej cerkwi wybudowano neogotycką
kaplicę. grobową Lipczyńskich. Cmentarz o powierzchni l,5ha, podzielony na kwatery.
Kryniczki: murowany budynek folwarczny, wzniesiony w 1900 roku, obecnie w ruinie wraz z
pozostałościami parku dworskiego z XIX wieku.
Majdan Sielec: kamienna figura świętego Antoniego z początku XX wieku,drewniana zagroda nr
38, na którą składa się. dom, obora i stodoła, zbudowana w III ćwierci XIX wieku, użytkownik P.
Matej, drewniana zagroda nr 97, na którą składa się. dom, budynek gospodarczy i stodoła,
zbudowana w końcu XIX wieku, użytkownik L. Jamróz, drewniana zagroda nr 119, na którą składa
się dom i stodoła, zbudowana w IV ćwierci XIX wieku, użytkownik J. Kuźniarz, drewniany dom nr
26 zbudowany w połowie XIX wieku, użytkownik A. Budeńczuk, drewniany dom nr 45
zbudowany w HI ćwierci XIX wieku, użytkownik L. Kowalski, drewniany dom nr 96 zbudowany
około 1920 roku, użytkownik J. Skiba, drewniany dom nr 100 zbudowany około 1910 roku,
użytkownik E. Zięba.
Polanówka: drewniany dom nr 28 zbudowany około 1913 roku, użytkownik S. Pasieczny,
drewniany dom nr 54 zbudowany w 1928 roku, użytkownik J. Kowalski.
Polany: kamienna figura z krzyżem z 1906 roku, drewniany dom nr 8 zbudowany w IV ćwierci
XIX w, użytkownik W. Sadowska , drewniany dom nr 58 zbudowany w 1928 roku, użytkownik B.
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Wojczuk, drewniany dom zbudowany w końcu XIX wieku, użytkownik W. Chwaleba, drewniana
stodoła zbudowana około 1910 roku, użytkownik L. Schab.
Romanówka: figura kamienna z 1910 roku, drewniana zagroda nr 1, na którą składa się stodoła i
spichlerz, zbudowana około 1880 roku, użytkownik K. Baran, drewniana stodoła zbudowana około
1913 roku, użytkownik T. Kostrubiec.
Sielec: murowany spichlerz dworski z I połowy XIX wieku, użytkownik K. Wojciechowski.
Zaboreczno: drewniana zagroda nr 31, na którą składa się dom, obora, stodoła i drewutnia,
zbudowana około 1900 roku, użytkownik M. Furmaniak.
Zadnoga: kamienna figura zbudowana około 1905 roku, drewniany dom nr 6 zbudowany około
1920 roku, użytkownik R. Łopuszyński.
Zastawki: drewniana kapliczka świętego Jana Nepomucena, zbudowana około 1900 roku.
Źwiartów: drewniana kapliczka domkowa Matki Boskiej, zbudowana na początku XX wieku,
drewniana kapliczka domkowa świętego Jana Nepomucena, zbudowana na początku XX wieku,
drewniany budynek szkoły, wzniesionej w 1924 roku, obecnie pustostan, drewniany dom nr 68
zbudowany około 1929 roku, użytkownik J. Wójcik, młyn motorowy, obecnie elektryczny, zbudowany około 1929 roku, użytkownik B. Jach, w średnim stanie technicznym.
Wszelkie prace prowadzone przy obiektach objętych ochroną konserwatorską wymagają uzyskania
opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na etapie ustalenia warunków realizacji inwestycji.
Na terenie gminy znajduje się ponadto pokaźna ilość stanowisk archeologicznych, która w oparciu
o Archeologiczne Zdjęcie Polski obejmuje 121 stanowisk (212 faktów osadniczych).
5.9.Surowce mineralne
Na terenie gminy Krynice udokumentowano trzy obszary złożowe:
 Złoże lessu „BUDY KLINKIERNIA” w miejscowości Budy Klinkiemia usytuowane około 300
m od zachodniej zabudowy wsi Budy Dzierążyńskie, po wschodniej stronie drogi Tomaszów
Lubelski - Krynice - Zamość. Obszar złożowy rozpoznano na powierzchni około 16ha. Seria
złożowa jest zmienna. Stanowi ją less i less zgliniony o miąższości od 2,0m do 7,6m, średnio
5,0m oraz mułki lessopodobne o miąższości średnio 2,65m, maksymalnie 6,1m. Ogólna miąższość serii złożowej waha się od 2,6m - 11,6m ,średnio 7,7m. Surowiec spełnia kryteria jakościowo - technologiczne stawiane surowcom ilastym do produkcji porowatych wyrobów ceramiki budowlanej klasy 75 i 100 oraz wyrobom spieczonym - klinkieru drogowego klasy I i II.
Złoże zostało udokumentowane w 1966r. i jest eksploatowane do chwili obecnej wyrobiskiem
zboczowo - wgłębnym. Zasoby złoża wg stanu na 31 grudnia 2000 r. wynosiły 741 tys.m3.
 Złoże lessu i lessu zglinionego „KRYNICE” usytuowane około 900m od południowej zabudowy miejscowości Krynice po wschodniej stronie drogi Tomaszów Lubelski - Krynice - Zamość. Obejmuje obszar około 9,0 ha. Seria złożowa jest bardzo zmienna. Tworzą ją less i less
zgliniony oraz mułki lessopodobne. Miąższość serii złożowej wynosi 10,5m. Surowiec spełnia
kryteria jakościowo- technologiczne stawiane surowcom ilastym do produkcji porowatych
wyrobów ceramiki budowlanej klasy 75 i 100. Złoże zostało udokumentowane w 1959r. i jest
eksploatowane do chwili obecnej wyrobiskiem stokowo - wgłębnym. Zasoby wg stanu na dzień
31 grudnia 2000r. wynosiły 604 tys.m3.
 Złoże lessu i mułków lessopodobnych „ANTONIÓWKA” położone na południe od wsi Antoniówka, pomiędzy zabudową wiejską i lasem. Miąższość kopaliny wynosi 3m - 4,5m. W obszarze złoża znajduje się wyrobisko stokowo - wgłębne po eksploatacji w latach ubiegłych.
Obecnie nie prowadzi się eksploatacji. Surowiec spełnia kryteria jakościowo - technologiczne
stawiane surowcom ilastym do produkcji porowatych wyrobów ceramiki budowlanej klasy 75 i
100. Zasoby pozabilansowe wynoszą 300 tys.m3.
 Złoże piasku „ZABORECZNO” usytuowane około 600m na południe od zachodniej zabudowy
wsi Zaboreczno /taras akumulacji rzecznej maskujący lokalne zboczowe obniżenie zbudowane z
utworów lessowych/ zostało już wyeksploatowane.
Ponadto na terenie gminy znajduje się złoże torfu „HUTKÓW — ZABORECZNO”. Jest to złoże
niskie, mechowiskowo - turzycowiskowe w dolinie Kryniczki, o pow. l 15ha i zasobach torfu
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1910 tys.m3. Średnia miąższość wynosi 1,66 m, max 3,0 m. Zasoby gytii węglanowej wynoszą
2444tys.m3. Dotychczas złoże nie było eksploatowane i jest wyłączone z bazy.

6. Jakość powietrza atmosferycznego
Zanieczyszczenia emitowane do atmosfery powodują zmianę jej naturalnego składu chemicznego, struktury
termicznej i zakłócają bilans promieniowania słonecznego, stwarzając zagrożenie dla ludzi i środowiska. W
związku z czym konieczne jest systematyczne kontrolowanie stanu czystości powietrza.
Zgodnie z art. 89 ustawy Prawo ochrony środowiska, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
co roku dokonuje oceny poziomów substancji w powietrzu w poszczególnych strefach. System
ocen jakości powietrza prowadzony jest w układzie stref. Zgodnie z „Wytycznymi do rocznej
oceny jakości powietrza w strefach wykonywanej wg zasad określonych w art. 89 ustawy – Prawo
ochrony środowiska z uwzględnieniem wymogów dyrektywy 2008/50/WE i dyrektywy
2004/107/WE”, od 2010 r. obowiązuje nowy podział na strefy w województwie lubelskim. Gmina
Krynice należy do strefy lubelskiej.
W 2011 r. ocenę wg kryteriów dotyczących ochrony zdrowia wykonano dla: benzenu, dwutlenku
azotu, dwutlenku siarki, ołowiu, tlenku węgla, ozonu, pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, arsenu,
kadmu, niklu i benzo/a/pirenu.
W 2011 r. w strefie lubelskiej dotrzymane były standardy jakości powietrza dla następujących
zanieczyszczeń: dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, benzenu, tlenku węgla, substancji zawartych w
pyle zawieszonym PM10 (ołowiu, arsenu, kadmu, niklu i benzo/a/pirenu). W zakresie ww. substancji strefa lubelska zaliczona została do klasy A.
W 2011 r. stwierdzono występowanie przekroczeń standardów pyłu PM10 na obszarze strefy
lubelskiej. Strefa ta została zaliczona do klasy C. Obszarami przekroczeń w tej strefie są miasta:
Biała Podlaska, Radzyń Podlaski, Puławy, Chełm i Zamość. W strefach o klasie C niezbędne jest
prowadzenie działań mających na celu obniżenie stężeń przynajmniej do poziomów dopuszczalnych.
W 2011 r. prowadzono również pomiary frakcji pyłu PM2,5. Z uwagi na brak przekroczeń poziomu
dopuszczalnego powiększonego o margines tolerancji strefa lubelska została zaliczona do klasy B.
Wymagane działania w tej strefie to zmniejszenie emisji pyłu PM2,5 do wartości umożliwiającej w
2015 r. osiągnięcie standardu.
Stężenia ozonu sprawdzane były w dwóch kategoriach – dotrzymania poziomu docelowego oraz
dotrzymania poziomu celu długoterminowego. Strefa lubelska z uwagi na brak przekroczeń poziomu docelowego została zaliczona do klasy A. Nie został natomiast osiągnięty w 20011 roku
poziom celu długoterminowego (termin osiągnięcia poziomu celu długoterminowego upływa w
2020 roku). Strefa lubelska zaliczona została do strefy D2, jako niespełniająca wymogu. Osiągnięcie celu długoterminowego ozonu powinno być dokonane za pomocą ekonomicznie uzasadnionych
działań technicznych i technologicznych w ramach wojewódzkich programów ochrony środowiska.
W ocenie jakości powietrza za 2011 r. w odniesieniu do kryteriów ochrony roślin strefę lubelską
podlegającą ocenie i klasyfikacji dla dwutlenku siarki, tlenków azotu i ozonu zaliczono do klasy A.
Oznacza to, że na terenie strefy nie stwierdzono przekroczeń poziomu dopuszczalnego bądź docelowego ww. substancji.
Nie stwierdzono przekroczeń poziomu docelowego dla ozonu określonego parametrem AOT40,
liczonym jako średnia z ostatnich pięciu lat na stacjach w Jarczewie i Białym Słupie. Nie został
dotrzymany poziom celu długoterminowego AOT40 wynoszący 6000 μg/m3h. Ze względu na to
kryterium strefa lubelska została zaliczona do klasy D2. W strefach o klasie D2 niezbędne jest
podejmowanie ekonomicznie uzasadnionych działań technicznych i technologicznych mających na
celu osiągnięcie poziomu celu długoterminowego w 2020 r.

7. Hałas.
Na terenie gminy Krynice nie prowadzi się pomiarów poziomu hałasu komunikacyjnego. Najbliższy punkt pomiarowy znajduje się w Zamościu. W 2011 r. pomiary krótkookresowe hałasu
drogowego wykazały, że w Zamościu wystąpiły największe przekroczenia hałasu, spośród 8 innych
punktów pomiarowych wyznaczonych w większych miastach województwa lubelskiego. Na tere-
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nie województwa lubelskiego pomiary takie prowadzone są w sąsiedztwie dróg krajowych. Badania wykazują przekroczenia norm, zarówno dla pory dnia jak i nocy.
Na terenie gminy Krynice skala oddziaływania transportu drogowego jest duże. Skutki oddziaływania ograniczają się do terenów bezpośrednio przyległych do drogi krajowej Nr 17. Przekroczeń
dopuszczalnych poziomów hałasu na terenie gminy należy spodziewać się w sąsiedztwie drogi
krajowej Nr 17 na całej jej długości . W sąsiedztwie dróg powiatowych i gminnych, gdzie natężenie
ruchu kołowego jest mniejsze, panuje korzystniejszy klimat akustyczny.
Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku dla zabudowy zagrodowej wynoszą: 55 dB (A) w
porze dnia (6–22) i 45 dB (A) w porze nocy (22-6) wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2007 Nr
120, poz. 826).

8. Projektowane zagospodarowanie przestrzenne, a zakres ewentualnych skutków
środowiskowych.
8.1. Ogólna charakterystyka projektowanego zamierzenia inwestycyjnego.
Wprowadza się następujące zapisy dotyczące ochrony i kształtowania ładu przestrzennego na
terenach objętym opracowaniem: teren elektroenergetyki - elektrownia fotowoltaiczna
1.EF – teren działki Nr 287/33, stanowiąca obecnie grunty orne – R IVa i pastwiska – Ps IV, powierzchnia 1,0595 ha
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5. Widok od strony drogi krajowej Nr 17

Zasady zagospodarowania:
1) wysokość konstrukcji do 5,0 m,
2) do zabudowy przeznacza się do 70% powierzchni działki,
3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 20%;
4) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – nie ustala się;
5) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,05;
6) panele fotowoltaiczne należy tak ustawić, aby nie powodowały oślepiania użytkowników dróg publicznych,
7) istniejąca na działce i jej pobliżu infrastruktura elektroenergetyczna linia SN 15kV możliwa do
wykorzystania i modernizacji,
8) lokalizacja paneli fotowoltaicznych w pobliżu i miejscach skrzyżowań z liniami elektroenergetycznymi musi spełniać wymagania norm: PN-E-05100-1, PN-EN 50423 oraz N SEP- 003,
9) w obrębie 4,0 m od zewnętrznego obrysu słupa – naziemnych części fundamentów nie należy montować paneli fotowoltaicznych, ponadto powinien zostać zachowany nieutrudniony dostęp do słupów
związany z bieżącą eksploatacją oraz usuwaniem awarii,
10) spod zabudowy należy wyłączyć możliwość lokalizacji paneli w części północno – wschodniej ze
względu na przebieg linii 110 kV;
11) ewentualne kolizje planowanej inwestycji z istniejącymi sieciami elektroenergetycznymi należy likwidować na koszt inwestora.
4. Nakazuje się zachowanie minimum 80 m strefy ochrony od istniejącej bądź projektowanej zabudowy
przeznaczonej pod stały pobyt ludzi.
5. Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia EF obowiązuje zakaz tymczasowego zagospodarowania,
urządzania i użytkowania terenów, zwłaszcza lokalizowania obiektów tymczasowych nie związanych z
podstawowym przeznaczeniem terenu.
6. Minimalna liczba miejsc parkingowych: 2 miejsca parkingowe dla jednej farmy.
7. Nieprzekraczalna linia zabudowy: 5,0 m od linii rozgraniczającej /granicy działki/.
Na terenie objętym planem, ustala się następujące ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:
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1) w odległości 15,0 m od każdej granicy ustala się zakaz zabudowy,
2) zakaz wznoszenia ogrodzeń pełnych i ażurowych z elementów prefabrykowanych,
3) nakaz uwzględniania odległości, stref ochronnych od istniejących i projektowanych linii elektroenergetycznych,
Ustala się następujące zasady i warunki podziału i scalania nieruchomości:
1) obowiązek wykonania podziałów zapewniających dostęp do drogi wewnętrznej,
2) minimalna powierzchnia działki: 2000 m2;
3) minimalna szerokość działki: 20,0 m.
W przypadku budowy ogrodzenia wzdłuż linii rozgraniczających terenu ustala się następujące zasady
kształtowania ogrodzenia:
1) maksymalna wysokość ogrodzenia – 160 cm,
2) zakaz wznoszenia ogrodzeń pełnych i ażurowych z elementów prefabrykowanych,
3) dopuszcza się stosowanie elementów prefabrykowanych np. słupków, podmurówek.
2. Zakaz realizacji reklam.

Generowana w panelach energia elektryczna będzie kierowana linią kablową niskiego napięcia do
wewnętrznego kontenerowego transformatora. a dostęp do urządzenia będzie możliwy jedynie dla
służb konserwacyjnych i serwisowych. Elektrownie fotowoltaiczne planuje się posadowić na
gruncie nie wyłączonym z produkcji rolnej co jest korzystnym rozwiązaniem dla środowiska.
Elektrownie posadowione będą na glebach klasy IV oraz pastwiskach.
Zbędne masy ziemi powstające podczas realizacji inwestycji budowlanych, należy wykorzystać do
nowego ukształtowania terenu w granicach działki własnej pod warunkiem że ich zastosowanie nie
spowoduje przekroczenia wymaganych standardów jakości gleby i ziemi o których mowa w przepisach odrębnych lub składować w miejscu wskazanym przez gminę.
W granicach zmiany planu nie występują tereny podlegające ochronie akustycznej Charakterystyka
źródeł emisji elektromagnetycznej oraz ekranowane kable przyłączeniowe powoduje, że nie ma
ryzyka przekroczenia dopuszczalnych norm w tym zakresie.
OCENA POTENCJALNYCH ZMIAN STANU ŚRODOWISKA PRZY BRAKU REALIZACJI USTALEŃ ZMIANY PLANU
Obszar objęty zmianą planu stanowi tereny wykorzystywane rolniczo. W przypadku braku realizacji inwestycji określonych w projekcie zmiany planu miejscowego przedmiotowy obszar będzie
mógł być wykorzystywany jak w chwili obecnej.
Z przeprowadzonej analizy i oceny oddziaływań na elementy środowiska wynika, że brak realizacji
inwestycji określonych w projekcie planu miejscowego nie będzie generować oddziaływania negatywne bezpośrednie i stałe na różnorodność biologiczną (uprawy monokulturowe), florę i faunę,
system przyrodniczy gminy oraz chwilowe pośrednie i bezpośrednie na wody i powietrze. Oddziaływania te nie będą miały charakteru znaczącego.

9. Gospodarka odpadami.
Gmina posiada kompleksowy system zbiórki odpadów z gospodarstw i segregacji odpadów
w kierunku odzysku surowców wtórnych. Odpady są zbierane i wywożone na składowisko odpadów. Gospodarka odpadami w gminie Krynice zapewnia odpowiedni poziom czystości, a stosowane technologie unieszkodliwiania odpadów nie stwarzają zagrożenia dla środowiska.
Dla terenu objętego zmianą planu dopuszcza się dotychczasowe zasady gospodarki komunalnymi,
polegające na indywidualnym gromadzeniu odpadów i wywożeniu ich na składowisko. Należy
wprowadzić zastosowanie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz wydzielenie odpadów
niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych.
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Odpady niebezpieczne powstające na terenie inwestycji:
Rodzaj odpadu
Miejsce gromadzenia
odpady zawierające substannatychmiast wywożone w szczelnym, zamykanym
cje ropopochodne
pojemniku przez wyspecjalizowaną firmę
zużyte urządzenia zawierająodpady w postaci zużytych źródeł światła oraz elece niebezpieczne elementy
mentów reklamowych będą czasowo gromadzone w
szczelnym, zamykanym pojemniku w pomieszczeniu gospodarczym
Odpady inne niż niebezpieczne powstające na terenie inwestycji
Rodzaj odpadu
Miejsce gromadzenia
opakowania z papieru i tektuspecjalnie do tego celu przeznaczony pojemnik
ry, opakowania z tworzyw
sztucznych, opakowania ze
szkła
zmieszane odpady opakowaspecjalnie do tego celu przeznaczony pojemnik
niowe, niesegregowane
(zmieszane) odpady komunalne

Sposób postępowania
oddawane do unieszkodliwienia
oddawane do odzysku, bądź
unieszkodliwiania

Sposób postępowania
oddawane do odzysku

oddawane na składowisko odpadów

10. Wpływ realizacji inwestycji na poszczególne komponenty środowiska
10.1.Powietrze atmosferyczne
W fazie realizacji
W trakcie realizacji ustaleń zmiany planu, oddziaływania w zakresie wpływu na stan czystości
powietrza związane będą głównie z pracą maszyn budowlanych oraz transportem materiałów,
dostarczanych na plac budowy. Dochodzi do tego niewielka emisja niezorganizowana, związana z
przemieszczaniem materiałów sypkich i pylastych oraz urobku ziemnego. Będzie to oddziaływanie
o charakterze czasowym, ograniczone do okresu realizacji danej inwestycji.
W celu zminimalizowania oddziaływania zanieczyszczeń na stan powietrza na etapie realizacji
przedsięwzięcia należy:
- ograniczyć przemieszczanie mas ziemnych i sypkich materiałów budowlanych w czasie
wietrznej pogody,
- drogi dojazdowe do placu budowy i drogi wewnętrzne utrzymywać w stanie ograniczającym
pylenie (zamiatanie, zmywanie),
- w celu minimalizacji emisji zanieczyszczeń pochodzących ze spalania paliw w silnikach maszyn budowlanych i samochodów dostarczających materiały budowlane należy wyłączać silniki
podczas postoju lub załadunku,
- stosować sprawne maszyny, samochody oraz na bieżąco kontrolować ich stan techniczny,
- wykonywać prace w określonym harmonogramie, co umożliwi optymalne wykorzystanie
sprzętu na budowie, wyeliminuje przestoje i ograniczy kumulację emisji.
W fazie eksploatacji
Panele fotowoltaiczne ze względu na sposób działania, nie będą powodować zanieczyszczenia
powietrza atmosferycznego.
W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartości
odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 roku Nr 16, poz. 87) określone
zostały wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu dla terenu kraju oraz okresy, dla
jakich uśrednione są wartości odniesienia. Określone w w/w rozporządzeniu wartości odniesienia
dla substancji, jakie emitowane są do powietrza przez środki transportu oraz okresy, dla jakich
uśrednione są wartości odniesienia.
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10.2. Powierzchnia ziemi i gleby.
W fazie realizacji
Planowana zmiana nie będzie mieć wpływu na jakość gleb, pod warunkiem, że prace ziemne
związane z budową obiektów oraz instalacji uzbrojenia podziemnego, będą zaprojektowane i
wykonane prawidłowo, zgodnie z PN oraz przepisami branżowymi, z dostosowaniem do udokumentowanych warunków gruntowych i z prawidłowo prowadzoną gospodarką wodno – ściekową.
W wyniku realizacji planowanych zmian nastąpi częściowe przekształcenie powierzchni ziemi.
Przekształcenia nie będą w istotny sposób naruszać charakteru rzeźby terenu.
Warunki geologiczno – inżynierskie panujące na omawianym terenie mogą być proste lub złożone.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września
1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.
U. 1998 Nr 126, poz. 839) przed projektowaniem obiektów należy opracować dokumentację geotechniczną lub geologiczno – inżynierską.
W wyniku prowadzonych prac budowlanych powstawać będą masy ziemne. Zostaną one zużyte do
niwelacji gruntu po zakończeniu budowy.
Po zakończeniu prac budowlanych teren zostanie uporządkowany i odpowiednio ukształtowany.
W fazie eksploatacji
Planowane zmiany nie będą mieć wpływu na jakość gleb, przy prawidłowo prowadzonej eksploatacji obiektów, a w szczególności gospodarce ściekowej.
W trakcie eksploatacji oddziaływanie na powierzchnię ziemi przejawiać się będzie wykorzystaniem terenu panele fotowoltaiczne. Nie wystąpią zmiany ukształtowania naturalnej powierzchni
terenu.
10.3. Kopaliny.

 Złoże lessu „BUDY KLINKIERNIA” w miejscowości Budy Klinkiernia usytuowane około 300
m od zachodniej zabudowy wsi Budy Dzierążyńskie, po wschodniej stronie drogi Tomaszów
Lubelski - Krynice - Zamość. Obszar złożowy rozpoznano na powierzchni około 16ha. Seria
złożowa jest zmienna. Stanowi ją less i less zgliniony o miąższości od 2,0m do 7,6m, średnio
5,0m oraz mułki lessopodobne o miąższości średnio 2,65m, maksymalnie 6,1m. Ogólna miąższość serii złożowej waha się od 2,6m - 11,6m ,średnio 7,7m. Surowiec spełnia kryteria jakościowo - technologiczne stawiane surowcom ilastym do produkcji porowatych wyrobów ceramiki budowlanej klasy 75 i 100 oraz wyrobom spieczonym - klinkieru drogowego klasy I i II.
Złoże zostało udokumentowane w 1966r. i jest eksploatowane do chwili obecnej wyrobiskiem
zboczowo - wgłębnym. Zasoby złoża wg stanu na 31 grudnia 2000 r. wynosiły 741 tys.m3.
 Złoże lessu i lessu zglinionego „KRYNICE” usytuowane około 900m od południowej zabudowy miejscowości Krynice po wschodniej stronie drogi Tomaszów Lubelski - Krynice - Zamość. Obejmuje obszar około 9,0 ha. Seria złożowa jest bardzo zmienna. Tworzą ją less i less
zgliniony oraz mułki lessopodobne. Miąższość serii złożowej wynosi 10,5m. Surowiec spełnia
kryteria jakościowo- technologiczne stawiane surowcom ilastym do produkcji porowatych
wyrobów ceramiki budowlanej klasy 75 i 100. Złoże zostało udokumentowane w 1959r. i jest
eksploatowane do chwili obecnej wyrobiskiem stokowo - wgłębnym. Zasoby wg stanu na dzień
31 grudnia 2000r. wynosiły 604 tys.m3.
 Złoże lessu i mułków lessopodobnych „ANTONIÓWKA” położone na południe od wsi Antoniówka, pomiędzy zabudową wiejską i lasem. Miąższość kopaliny wynosi 3m - 4,5m. W obszarze złoża znajduje się wyrobisko stokowo - wgłębne po eksploatacji w latach ubiegłych.
Obecnie nie prowadzi się eksploatacji. Surowiec spełnia kryteria jakościowo - technologiczne
stawiane surowcom ilastym do produkcji porowatych wyrobów ceramiki budowlanej klasy 75 i
100. Zasoby pozabilansowe wynoszą 300 tys.m3.
 Złoże piasku „ZABORECZNO” usytuowane około 600m na południe od zachodniej zabudowy
wsi Zaboreczno /taras akumulacji rzecznej maskujący lokalne zboczowe obniżenie zbudowane z
utworów lessowych/ zostało już wyeksploatowane.
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Ponadto na terenie gminy znajduje się złoże torfu „HUTKÓW — ZABORECZNO”. Jest to złoże
niskie, mechowiskowo - turzycowiskowe w dolinie Kryniczki, o pow. l 15ha i zasobach torfu
1910 tys.m3. Średnia miąższość wynosi 1,66 m, max 3,0 m. Zasoby gytii węglanowej wynoszą
2444tys.m3. Dotychczas złoże nie było eksploatowane i jest wyłączone z bazy.
W obrębie terenu objętego zmianą planu, ani w jego najbliższym sąsiedztwie, nie występują udokumentowane złoża kopalin.
10.4. Gospodarka wodno – ściekowa. Wody opadowe.
W fazie realizacji
W trakcie realizacji projektowanych zmian mogą powstawać niewielkie ilości ścieków bytowych.
Na potrzeby pracowników powinien zostać ustawiony kontener sanitarny typu Toi – Toi. Zawartość zbiornika będzie przewożona do oczyszczalni ścieków.
W fazie eksploatacji
Panele fotowoltaiczne nie będą zaopatrywane w wodę i nie będą źródłem powstawania ścieków. W
związku z faktem, że wody opadowe z terenu terenów elektrowni fotowoltaicznych nie będą zanieczyszczone, nie będą wymagały oczyszczania i będą infiltrować do gruntu.
Przytoczone rozwiązania gospodarki ściekowej i rygorystyczne przestrzeganie ustaleń projektu
studium, zakazujących odprowadzania ścieków do wód i gruntu, pozwalają przypuszczać, iż realizacja ustaleń projektu zmiany planu zabezpieczy wody podziemne przed zanieczyszczeniem.
Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych w tym z parkingów przy wprowadzaniu do
wód lub do ziemi w przypadkach określonych przepisami odrębnymi należy oczyścić do jakości
wymaganej tymi przepisami.
10.5. Flora i fauna.
Realizacja zadań określonych w projekcie zmiany planu nie wprowadzi na omawianych obszarach
znaczących zmian w zasobach przyrodniczych. Teren objęty zmianą planu zlokalizowane są poza
obszarami chronionymi, a więc nie będą negatywnie oddziaływać na gatunki roślin i zwierząt
objętych ochroną.
Wieloletnie wykorzystywanie terenów jako gruntów rolnych rzutuje na zubożenie gatunków fauny
i fauny w tym rejonie. Budowa urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii
wiązać się będzie z usunięciem mało cennej przyrodniczo roślinności segetalnej.
Występujące tu ptaki i drobne ssaki są gatunkami pospolitymi zarówno na terenie inwestycji jak i w
jej otoczeniu, w związku z czym realizacja przedsięwzięć nie wpłynie na stan całych populacji.
Wiele z zamieszkujących ten teren zwierząt będzie występować tu również po zakończeniu realizacji inwestycji.
10.6. Krajobraz
Projektowana lokalizacja elektrowni fotowoltaicznych – paneli fotowoltaicznych wpłynie w niewielkim stopniu na krajobraz.
10.7. Hałas.
Na etapie eksploatacji głównym źródłem hałasu na terenie objętym zmianą planu będzie hałas
związany z ruchem kołowym.
Planowane urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii w niewielkim stopniu
wpłyną na podniesienie poziomu hałasu na terenie objętym zmianą planu. Lokalizacja ww. urządzeń będzie uwzględniać usytuowanie terenów chronionych przed hałasem i nie będzie powodować oddziaływań ponadnormatywnych na ww. obszary.
Terenem chronionym z akustycznego punktu widzenia, jest obszar, dla którego ustalony został
dopuszczalny poziom hałasu według obowiązującego Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 r.
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Nr 120, poz. 826 z późn. zm.) określa rodzaje terenów podlegających ochronie akustycznej.
Rozporządzenie to ustala dopuszczalny, równoważny poziom A hałasu LAeqT określony dla ośmiu
najbardziej niekorzystnych godzin w porze dziennej, pomiędzy godziną 6 a godziną 22 lub jednej
najbardziej niekorzystnej godziny w porze nocnej LAeqN (pomiędzy godziną 22 a godziną 6).
Na terenach nie wyszczególnionych w poniższej tabeli, dopuszczalny poziom hałasu określa się
przyjmując wartości dopuszczalne dla rodzaju terenu o zbliżonym przeznaczeniu. Podstawą do
klasyfikacji terenu są zapisy w planach zagospodarowania przestrzennego /lub w studium/, przy
czym tereny zabudowy jednorodzinnej kwalifikuje się do drugiej grupy terenów wymienionych w
zał. do rozporządzenia(Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z późn. zm.), jeżeli plan nie dopuszcza
lokalizacji w ich obrębie żadnych usług poza podstawowymi. W przeciwnym razie, tereny te zalicza się do trzeciej grupy terenów.
Dopuszczalne wartości hałasu w środowisku przedstawia poniższa tabela:

L.p.

1

2

3

4

Rodzaj terenu

Dopuszczalny poziom hałasu w [dB]
Pozostałe obiekty
Drogi lub linie kolejowe
i działalność będąca
źródłem hałasu
LAeq D
LAeq N
LAeq D
LAeq N
T = 16 h
T=8h
T=8h
T=1h

a) Strefa ochronna „A” uzdrowiska
b) Tereny szpitali poza miastem
a)
Tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej
b) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub
czasowym pobytem dzieci i młodzieży
c) Tereny domów opieki społecznej
d) Tereny szpitali w miastach
a)
Tereny
zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego
b) Tereny zabudowy zagrodowej
c) Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe
d) Tereny mieszkaniowo – usługowe
Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej
100 tys. mieszkańców

50

45

45

40

61

56

50

40

65

56

55

45

68

60

55

45

10.8. Ryzyko wystąpienia poważnej awarii.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i
ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do
zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku występowania poważnej awarii
przemysłowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 58 poz. 535 z późn. zm.), planowane zagospodarowanie terenu
nie należy do grupy przedsięwzięć o zwiększonym ryzyku albo dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.
Zakładany w zmianie planu rodzaj zainwestowania nie generuje szczególnych warunków do wystąpienia poważnej awarii typu chemicznego, technicznego bądź pożarowego.

11. Opis potencjalnie znaczących oddziaływań obejmujące oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i
długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne
Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krynice,
będzie powodować różnorodne oddziaływania na środowisko.
Wyniki tej klasyfikacji w postaci prognozy wpływu realizacji ustaleń zmiany planu na środowisko
zostały zebrane w tabeli:
+ prognozowane oddziaływanie pozytywne
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EF

-

rośliny

woda

powietrze

powierzchnia ziemi

krajobraz

klimat

zasoby naturalne

zabytki

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

-

-

-

0

0

-

0

0

0

0

dobra materialne

zwierzęta

1 2

ludzie

różnorodność biologiczna
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- negatywne oddziaływanie
0 brak oddziaływania

13
+

Wnioski
EF- teren elektroenergetyki - elektrownia fotowoltaiczna
Elektrownia fotowoltaiczna zalicza się do źródeł energii odnawialnej. W procesie produkcyjnym
nie wykorzystuje się żadnego rodzaju paliw, jedynie energię słoneczną. Podstawowymi elementami
instalacji są panele fotowoltaiczne, które przekształcają energię promieniowania słonecznego w
energię elektryczną (prąd stały). Moc elektrowni jest wypadkową nasłonecznienia i wydajności
panelu.
Elektrownie fotowoltaiczne planuje się posadowić na gruncie nie wyłączonym z produkcji rolnej co
jest korzystnym rozwiązaniem dla środowiska. Elektrownie powodować będą zacienianie gruntów
ale dobierane będą do upraw dobór rośliny które będą odznaczały się zwiększoną tolerancją dla
cienia, Elektrownie fotowoltaiczne nie będą źródłem zanieczyszczeń do powietrza nie będą źródłem hałasu
Budowa elektrowni fotowoltaicznych to inicjatywa zgodna z pryncypiami rozwoju zrównoważonego i pomimo stanowienia potencjalnego źródła konfliktów społeczno-środowiskowych, można ją
uznać za działanie pożądane ze względu przynoszący pozytywny w długim okresie czasowym
pro-środowiskowy efekt.
Opracowana zmiana planu spowoduje zjawiska negatywne i pozytywne
Zjawiska negatywne:
■ wzrost presji na świat zwierząt i roślin,
■ trudno-odwracalne przekształcenia w krajobrazie,
■ wzrost ilości odpadów.
Zjawiska pozytywne:
■ brak emisji zanieczyszczeń i hałasu
■ aktywizacja terenów dla lokalizacji działalności usługowej
Realizacja sporządzonej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
położonego w miejscowości Budy, obejmującego działkę o Nr 287/33 nie spowoduje skutków które
mogą znacząco ujemnie oddziaływać na środowisko. Wynika to przede wszystkim z niewielkiego
zakresu obszarowego terenów objętych zmianą planu.
Społeczna akceptacja dla właściwie prowadzonej ochrony środowiska oraz świadomość istniejących zagrożeń - jest podstawowym warunkiem prawidłowego zrealizowania ustaleń planu. Celowe
jest prowadzenie informacji i konsultacji społecznych w procedurze uchwalania planów, przewidzianych obowiązującym prawem.
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12. Wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy na jakie napotkano opracowując prognozę
Niewątpliwym brakiem są niekompletne akty prawne regulujące aspekty związane z realizacją
elektrowni fotowoltaicznych. Brak jest w naszym kraju regulacji prawnych dotyczących zacienienia terenu oraz wpływu na krajobraz.
STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM
Przedmiotem opracowania jest określenie skutków wpływu na środowisko sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Budy,
obejmującego działkę o Nr 287/33. Rada Gminy Krynice podjęła Uchwałę Nr VII/44/2015 z dnia 29
września 2015 r.. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krynice.
Obszar objęty opracowaniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obejmuje teren w miejscowości Budy. Lokalizacja obejmuje teren działki Nr 287/33 klasa gruntu:
V, IV i pastwisko - IV. Działka leży w pobliżu drogi krajowej Nr 17. Bezpośrednie otoczenie
obszaru opracowania planu stanowi teren produkcyjny /dawna klinkiernia/, tereny rolne, lokalne
drogi wewnętrzne. Na terenie zmiany planu nie ma użytków ekologicznych, nie ma pomników
przyrody, ani zabytków kultury materialnej. Na terenie objętym opracowaniem zmiany planu nie
występują wrażliwe ekosystemy takie jak stanowiska o bogatej roślinności naturalnej, ostoje i
siedliska przyrody dzikiej, nie występują także tereny leśne. Świat zwierząt reprezentowany jest
przede wszystkim przez pospolite gatunki ekologiczne. Roślinność składa się, podobnie jak fauna
przede wszystkim z kosmopolitycznych gatunków .
Prognoza dokonuje oceny prawdopodobnych zagrożeń dla środowiska jakie mogą wyniknąć z
realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ustalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego zawierają zapisy zmierzające do minimalizacji skutków wpływu
ustaleń planu na stan środowiska. Ocenia się że opracowanie zmiany planu zagospodarowania
przestrzennego nie wpłynie znacząco niekorzystnie na stan i funkcjonowanie środowiska oraz jego
odporność na degradację i zdolności do regeneracji.
Zgodnie z art.55 ust.3 pkt 5 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organ opracowujący projekt dokumentu jest obowiązany prowadzić monitoring skutków realizacji postanowień dokumentu.. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Wójt Gminy
Krynice ma obowiązek dokonać przynajmniej raz w czasie kadencji rady analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, w tym skutków realizacji postanowień projektowanego planu.
W końcowej części stwierdzono, że realizacja ustaleń zmiany planu, nie będzie źródłem niekorzystnych oddziaływań środowiskowych, których charakter mógłby posiadać znaczenie transgraniczne. Skala przedsięwzięcia zaproponowanego do realizacji w ramach projektu zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, ma charakter lokalny i ewentualne
negatywne oddziaływanie tych przedsięwzięć będzie miało zasięg lokalny. Na etapie prognozy
stwierdzono, że realizacja projektowanej zmiany, nie wskazuje możliwości negatywnego transgranicznego oddziaływania na środowisko, mogącego objąć terytorium innych państw.
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