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1. WPROWADZENIE 

Przedmiotem opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko projektu  

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rokitno, 

opracowywanego na podstawie uchwały Nr XXII/141/2017 Rady Gminy Rokitno z dnia 18 

maja 2017 roku w sprawie przystąpienia do opracowania studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Rokitno. 

2. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA 

 Podstawę prawną sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko stanowi art. 

46 pkt. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U z 2017 r. poz. 1405). Prognoza oddziaływania na 

środowisko jest elementem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Przez 

strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko rozumie się, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 14 

ustawy, postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji 

polityki, strategii, planu, studium i programu, obejmujące w szczególności:  

 uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania 

na środowisko,  

 sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko,  

 uzyskanie wymaganych ustawą opinii  

 zapewnienie możliwości udziały społeczeństwa w postępowaniu. 

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Zakres merytoryczny prognozy jest zgodny z ustawą z dnia 3 października 2008r. o 

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

środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. Prognoza uwzględnia ustalenia 

Zamawiającego, który uzgodnił zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w 

prognozie oddziaływania na środowisko z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w 

Lublinie – pismo znak: WST I.411.18.2017.WDB z dnia 14 lipca 2017 roku oraz z 

Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Białej Podlaskiej - pismo znak: ONS-

NZ.700/79/17 z dnia 25 lipca 2017 roku. 

Zakres i treść Prognozy określa art. 51 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o 

środowisku (…), zgodnie z którym prognoza zawiera: 

 informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego 

powiązaniach z innymi dokumentami; 

 informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy; 

 propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień 

projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jego przeprowadzania; 

 informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko; 

 streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym; 

określa, analizuje i ocenia: 
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 istniejący stan środowiska, w tym na obszarach objętych przewidywanym znaczącym 

oddziaływaniem; 

  istniejące problemy oraz cele ochrony środowiska istotne z punktu widzenia 

projektowanego dokumentu; 

 przewidywane znaczące oddziaływania; 

przedstawia: 

 rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację 

przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko; 

 rozwiązania alternatywne, o ile zostanie wykazane, że istnieją możliwości ich 

wprowadzenia. 

Zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy ooś informacje zawarte w prognozie oddziaływania  

na środowisko muszą być opracowane stosownie do stanu współczesnej wiedzy i metod 

oceny, a także dostosowane do zawartości i stopnia szczegółowości informacji zawartych w 

projekcie analizowanego dokumentu.  

Prognoza opracowana została zgodnie z zakresem problemowym wynikającym z art. 

51 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie(…), który to precyzuje 

schemat formalnej i merytorycznej zawartości prognozy oddziaływania na środowisko oraz 

wymagany zakres analiz i ocen. 

4. MATERIAŁY WYJŚCIOWE 

Prognozę dotyczącą projektu Studium sporządzono w oparciu o dostępne materiały, 

publikacje mapowe, literaturę oraz własne obserwacje terenowe. Opracowanie wykonano na 

podstawie: 

 wizji terenu; 

 analizy projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Rokitno; 

 analizy ustaleń obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

gminy Rokitno; 

 analizy mapy sozologicznej i hydrogeologicznej w skali 1:50 000 dla arkusza N-34-143 

Rokitno z komentarzem 

 analizy Gminnej Ewidencji Zabytków dla gminy Rokitno - projekt;; 

 analizy Programu ochrony środowiska dla Gminy Rokitno; 

 analizy Programu Ochrony Przyrody w Nadleśnictwie Biała Podlaska  

 analizy Programu Ochrony Przyrody w Nadleśnictwie Chotyłów 

 analizy Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Biała Podlaska 

 analizy Planu Urządzenia Lasu na lata 2014 – 2023 Nadleśnictwa Chotyłów, 

 Karta informacyjna przedsięwzięcia polegającego na „Budowie do 2 elektrowni 

wiatrowych o mocy każdej do 6 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej 

na działkach ewidencyjnych 576, 579, 577, 1233, 1232, 1234, 99, 1236, 1231 w obrębie 

Lipnica, gmina Rokitno”; 

 analizy archiwalnych materiałów fizjograficznych i geologicznych; 

 analizy dokumentów o charakterze regionalnym, w tym w szczególności Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego oraz Strategii Rozwoju 

Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020; 
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 analizy Raportów o stanie środowiska województwa lubelskiego; 

 Prognozy oddziaływania na środowisko projektu zmiany Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zalesie; 

 Prognozy oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Zalesie; 

 literatury przedmiotu i obowiązujących w dniu podjęcia uchwały o przystąpieniu  

do opracowania projektu Studium, aktów prawnych (spis w załączeniu), o ile tak stanowią 

przepisy szczególne. 

Ilekroć w przedmiotowym dokumencie jest mowa o „projekcie Studium”, bądź 

„projekcie dokumentu”, należy przez to rozumieć „projekt Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Rokitno”. Analogicznie, poprzez określenie 

„prognoza” należy rozumieć „prognozę oddziaływania na środowisko projektu Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rokitno”. 

5. METODY BADAWCZE ZASTOSOWANE PRZY SPORZĄDZENIU PROGNOZY 

ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

Informacje uzyskane z materiałów wymienionych powyżej oraz podczas wizji 

terenowych pozwoliły na opracowanie ogólnej charakterystyki środowiska przyrodniczego 

omawianego obszaru w podziale na jego poszczególne komponenty, w tym: rzeźbę terenu, 

budowę geologiczną i warunki podłoża, warunki wodne, szatę roślinną, świat zwierzęcy, 

gleby, klimat lokalny. Na ich podstawie określono również stan środowiska przyrodniczego w 

zakresie jakości powietrza, wód i klimatu akustycznego oraz wskazano obecny sposób i stan 

zagospodarowania obszaru objętego projektem oraz jego najbliższego otoczenia.  

Ponadto w prognozie dokonano analizy i oceny ustaleń projektu Studium oraz skutków ich 

realizacji dla środowiska przyrodniczego, z uwzględnieniem wpływu na jego podstawowe 

elementy, podatności poszczególnych terenów na degradację oraz konieczności 

przeprowadzenia przekształceń funkcjonalno-przestrzennych omawianego obszaru. 

Prognozę oddziaływania na środowisko sporządzono przy zastosowaniu metody indukcyjno-

opisowej, polegającej na charakterystyce istniejących zasobów środowiska oraz łączeniu w 

całość posiadanych informacji o dotychczasowych mechanizmach funkcjonowania 

środowiska i wskazaniu, jakie potencjalne skutki mogą wystąpić w środowisku w wyniku 

realizacji ustaleń projektu Studium. Posłużono się również metodą porównawczą, 

wykorzystując wiedzę o funkcjonowaniu środowiska jako całości. Skonfrontowano 

zaproponowane rozwiązania planistyczne z istniejącymi uwarunkowaniami środowiskowymi. 

Prognozę oddziaływania na środowisko przedstawiono w zakresie, jaki umożliwia obecny 

stan dostępnej informacji o środowisku oraz w tym kontekście – stopień ogólności ustaleń 

projektu Studium. Ponieważ na etapie Studium nie określone są konkretne realizacyjne 

rozwiązania technologiczne, Prognoza ma jedynie charakter jakościowy. 
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6. INFORMACJA O ZAWARTOŚCI, GŁÓWNYCH CELACH PROJEKTU STUDIUM 

ORAZ JEGO POWIĄZANIACH Z INNYMI DOKUMENTAMI 

6.1. CEL I ZAKRES STUDIUM UWARUNKOWAŃ I  KIERUNKÓW 

ZAGOSPODAORWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ROKITNO 

Zgodnie z art. 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym celem 

opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest 

określenie polityki przestrzennej gminy/miasta, w tym lokalnych zasad zagospodarowania 

przestrzennego. Studium stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki 

przestrzennej, w tym kształtowania ładu przestrzennego, rozwoju społeczno-gospodarczego 

oraz rozwoju infrastruktury.  

6.2. POWIĄZANIA PROJEKTU STUDIUM Z INNYMI DOKUMENTAMI 

Przy opracowaniu Prognozy wykorzystano obowiązujące dokumenty strategiczne, ze 

szczególnym naciskiem na dokumenty poziomu szczebla lokalnego. W dokumentach tych 

ważne miejsce zajmują zagadnienia ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. 

Na terenie gminy Rokitno brak jest uchwalonego dokumentu planistycznego, jakim jest 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Na terenach o 

zwartej strukturze osadniczej, obowiązują miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego, którymi są: 

 zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjęta Uchwałą Nr 

XXVIII/177/2001 z dnia 13 grudnia 2001 roku (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2002 roku, Nr 24, 

poz. 639 z dnia 12.04.2001r.); 

 zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjęta Uchwałą Nr 

II/3/98 z dnia 3 listopada 1998 roku (Dz. Urz. Woj. Bialskopodlaskiego z 1998 roku, Nr 

13, poz. 205 z dnia 01.12.1998r.). 

Zapisy projektu Studium są zgodne z ustaleniami dokumentów rangi regionalnej i lokalnej, w 

tym: 

 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego 

 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego przyjęty Uchwałą  

Sejmiku Województwa Lubelskiego Nr XI/162/2015 z dnia 30 października 2015 r., to 

dokument określający kierunki zagospodarowania przestrzennego na szczeblu regionalnym.  

Zgodnie z PZPWL, w strukturze funkcjonalno-przestrzennej województwa lubelskiego gmina 

Rokitno położona jest w obszarze rolniczej przestrzeni produkcyjnej w strefie gospodarki 

hodowlanej (podstrefa mozaikowa łąkowo-leśno-polna). W związku z tym przyjmuje się 

zasadę nadrzędności działań służących utrzymaniu i wzmacnianiu funkcji podstawowych 

(wiodących) oraz preferencje rozwojowe, nakazujące zachowanie naturalnych wartości 

zasobów rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz zrównoważony rozwój gospodarki rolnej i 

funkcji towarzyszących. 

Gmina Rokitno położona jest w wiejskim obszarze funkcjonalnym o znaczeniu 

ponadregionalnym wymagającym wsparcia procesów rozwojowych. W związku z tym 
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PZPWL wskazuje dla tego obszaru następujące cele rozwoju zagospodarowania 

przestrzennego: 

 wzmacnianie powiązań funkcjonalnych (transportowych, teleinformatycznych, 

społeczno – gospodarczych) z lokalnymi ośrodkami rozwoju; 

 stworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości związanej z produkcją rolną i 

wykorzystaniem walorów środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego w 

turystyce. 

Gmina Rokitno położona jest w wiejskim obszarze funkcjonalnym wymagającym wsparcia 

procesów rozwojowych i przygranicznym obszarze funkcjonalnym o znaczeniu 

ponadregionalnym oraz w nadbużańskim obszarze funkcjonalnym o znaczeniu regionalnym. 

Dla obszarów tych, jako wiodące kierunki zagospodarowania wskazuje się: 

 wzmacnianie powiązań funkcjonalnych (transportowych, teleinformatycznych, 

społeczno – gospodarczych) z lokalnymi ośrodkami rozwoju; 

 stworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości związanej z produkcją rolną i 

wykorzystaniem walorów środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego w 

turystyce; 

 zwiększenie dostępności w relacjach krajowych i regionalnych (poprawa dostępu do 

usług, sieci transportowych i telekomunikacyjnych); 

 rozwój drobnej przedsiębiorczości; 

 wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych dla rozwoju turystyki (w tym 

walorów krajoznawczych rzeki Bug w rozwoju turystyki wodnej); 

 adaptację zabudowy zagrodowej dla potrzeb rekreacji; 

 utrzymanie użytkowania łąkowo – pastwiskowego terenów odpowiadających za 

naturalną retencję wód powodziowych.  

Na terenie gminy Rokitno, PZPWL wskazuje zadania inwestycyjne celu publicznego o 

znaczeniu wojewódzkim, tj.: budowa trasy rowerowej w Polsce Wschodniej – zadanie 

umieszczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 

2029 oraz zadanie inwestycyjne celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym obejmującym 

budowę autostrady A2 na odcinku granica województwa – Biała Podlaska – Kukuryki – 

granica Państwa – zadanie inwestycyjne umieszczone w Programie Budowy Dróg Krajowych 

na lata 2014 – 2023. Projekt Studium w swoich ustaleniach uwzględnia w/wym. Inwestycje. 

Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 

2030) 

Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 została przyjęta 

Uchwałą Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 24 czerwca 2013 r. W SRWL wskazane 

zostały Obszary Strategicznej Interwencji (OSI), które stanowią przestrzenne 

odzwierciedlenie potencjałów i problemów rozwojowych, zidentyfikowanych na obszarze 

województwa. Stanowią one wyznacznik obszarów o szczególnych potencjałach 

rozwojowych, jak również obszarów problemowych o znaczeniu priorytetowym dla 

samorządu województwa. Strategia wskazuje gminę Rokitno jako: 

 OSI Obszar przygraniczny. Interwencja powinna obejmować działania zmierzające do 

wykorzystania potencjału obszaru przygranicznego i budowania funkcji obsługujących 

UE dla tworzenia warunków wzrostu społeczno – gospodarczego, przywrócenia 
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miastom funkcji społecznych i gospodarczych z jednoczesnym wsparciem zasobów 

ludzkich i przedsiębiorczości; 

 OSI Obszar ochrony i kształtowania zasobów wodnych. Interwencja powinna 

obejmować działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa poprzez eliminowanie 

zagrożeń powodziowych oraz będzie służyć zrównoważonemu rozwojowi funkcji 

ochronnych i gospodarczych (w np. tym turystycznych) na obszarach o różnym stanie 

zainwestowania i statusie ochrony przyrody i krajobrazu (korytarze ekologiczne o randze 

europejskiej i krajowej); rozwiązanie problemów konfliktowych narosłych w wyniku 

degradacji technicznej urządzeń przeciwpowodziowych i melioracyjnych, niedoboru 

zbiorników niezbędnych do przetrzymywania wody, jak też niedoinwestowania 

gospodarki komunalnej. 

Projekt Studium nie odnosi się bezpośrednio do strategii rozwoju województwa swoimi 

ustaleniami wpisuje się w ogólne założenia strategii, dotyczące wykorzystania potencjału 

obszaru przygranicznego, jak również poprawę bezpieczeństwa poprzez eliminowanie 

zagrożeń powodziowych.  

Uchwałą Nr XCI/1868/2016 z dnia 29 marca 2016 roku Zarząd Województwa Lubelskiego 

przyjął dokument pod nazwą ”Przedsięwzięcia o priorytetowym znaczeniu dla realizacji celów 

Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 r.)”. 

Dokument ten zakłada realizację wielu inwestycji, w grupie których do gminy Rokitno należy 

odnieść następujące przedsięwzięcia: 

 wzrost niezawodności pracy sieci dystrybucyjnej na terenie województwa lubelskiego 

polegający na wdrożeniu inteligentnych sieci elektroenergetycznych poprzez 

automatyzację pracy sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.; 

 zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego 

poprzez zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży 

Pożarnych; 

 melioracje wodne szczegółowe użytków rolnych. 

W zakresie możliwym do realizacji na poziomie gminy, w/w przedsięwzięcia uwzględnione 

zostały w zapisach projektu Studium. 

 Program ochrony środowiska województwa lubelskiego na lata 2016-2019  

z perspektywą do 2023 

Priorytetowymi obszarami przyszłej interwencji w ramach Programu Ochrony 

Środowiska powinny być:   

 ochrona powietrza i klimatu - w zakresie ograniczenia niskiej emisji pyłów i poprawy 

jakości powietrza;   

 ochrona przed zagrożeniem hałasem - w zakresie ograniczenia narażenia mieszkańców 

na ponadnormatywny hałas drogowy;   

 gospodarowanie wodami - w zakresie poprawy jakości oraz ilości wód 

powierzchniowych i podziemnych;   

 gospodarka wodno-ściekowa - w zakresie efektywnych rozwiązań dla gromadzenia  

i oczyszczania ścieków w zabudowie rozproszonej.  

W zakresie możliwym do realizacji na poziomie gminy, w/w działania uwzględnione zostały w 

zapisach projektu Studium poprzez ustalenia w zakresie zasad ochrony środowiska, 
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przyrody i krajobrazu oraz zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury 

technicznej. 

 Zintegrowana Strategia Rozwoju Przygranicznego Obszaru Funkcjonalnego 

„Aktywne Pogranicze” 

Przygraniczny Obszar Funkcjonalny „Aktywne Pogranicze” składa się z 12 samorządów 

gminnych. Niezbędnym warunkiem prowadzącym do osiągnięcia zakładanych celów jest 

partnerska współpraca i podejmowanie działań w realizacji ustawowych zadań samorządów 

dotyczących m.in.: planowania przestrzennego, ochrony środowiska i przyrody oraz 

gospodarki wodnej, gminnych dróg oraz organizacji ruchu drogowego, wodociągów i 

zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, 

zaopatrzenia w energie elektryczną i cieplną, lokalnego transportu zbiorowego. Bardzo 

istotne dla rozwoju OF „Aktywne pogranicze” są przyjęte cele strategiczne będące 

priorytetowymi obszarami interwencji, w ramach których będą podejmowane działania, 

służące rozwojowi obszaru funkcjonalnego w długofalowej perspektywie poprzez realizację 

celów operacyjnych. Dokument wyznacza 4 obszary strategiczne:  

 Cel strategiczny 1: Zrównoważona i wyspecjalizowana gospodarka; 

 Cel strategiczny 2: POF atrakcyjnym miejscem zamieszkania i pobytu; 

 Cel strategiczny 3: Aktywne, zdrowe i wykształcone społeczeństwo; 

 Cel strategiczny 4: Integracja obszaru i sprawne rządzenie 

Projekt Studium wpisuje się w realizację trzech celów strategicznych:  Zrównoważona i 

wyspecjalizowana gospodarka; POF atrakcyjnym miejscem zamieszkania i pobytu oraz 

Integracja obszaru i sprawne rządzenie. 

 Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Rokitno. 

Zgodnie z Programem ochrony powietrza dla strefy lubelskiej przyjętym Uchwałą Nr 

XXXVII/607/2013 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 25 listopada 2013 r. (Dz. Urz. 

Woj. Lub. z 2013 r., poz. 5187), gmina Rokitno zakwalifikowana została do strefy lubelskiej, 

w której stwierdzono przekroczenie poziomu stężeń warunkujących ochronę zdrowia, tj. 

dopuszczalnego 24-godzinnego dla pyłu PM10. Analiza przeprowadzonych obliczeń i 

modelowania stężeń pyłu PM10 wykonanych na potrzeby opracowania POP, nie wskazała 

przekroczeń poziomu zanieczyszczeń na obszarze gminy Rokitno. Program ochrony 

powietrza wprowadził obowiązek sporządzania planów gospodarki niskoemisyjnej, który w 

gminie przyjęty został Uchwałą Nr XVIII/116/2016 Rady Gminy Rokitno z dnia 13 grudnia 

2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy 

Rokitno. Program gospodarki niskoemisyjnej uwzględnia działania z zakresu ograniczania 

emisji w budynkach i instalacjach znajdujących się na terenie gminy Rokitno, zarówno 

publicznych jak i prywatnych, zwiększenie świadomości wśród mieszkańców gminy Rokitno 

w zakresie ich wpływu na lokalną gospodarkę energetyczną poprzez wykorzystanie 

odnawialnych źródeł energii, a także edukacja ekologiczna i rozwój przestrzeni publicznej.  

W zakresie możliwym do realizacji na poziomie gminy, w/w działania uwzględnione zostały w 

zapisach projektu Studium poprzez ustalenia w zakresie zasad ochrony środowiska, 

przyrody i krajobrazu oraz zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury 

technicznej. 
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7. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA STANU ZASOBÓW ŚRODOWISKA 

NATURALNEGO I KULTUROWEGO TERENÓW OBJĘTYCH PROJEKTEM 

STUDIUM  

7.1. POŁOŻENIE, UŻYTKOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Gmina Rokitno jest gminą wiejską, położoną w północno - wschodniej części 

województwa lubelskiego. Administracyjnie należy do powiatu bialskiego. Gmina Rokitno 

graniczy z gminą Terespol (od wschodu), z gminą Zalesie (od południowego - wschodu), z 

gminą Biała Podlaska (od południa i południowego zachodu) oraz z gminą Janów Podlaski 

(od północy i północnego – zachodu). Północno – wschodnią granicę gminy stanowi rzeka 

Bug, stanowiącą granicę Polski. Najbliższym dużym miastem jest oddalona o około 19 km na 

południowy - zachód Biała Podlaska – stolica powiatu bialskiego. 

Rycina 1. Położenie gminy Rokitno w powiecie bialskim 

 

Źródło: projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Rokitno 

Powierzchnia gminy Rokitno wynosi 141 km2 (14 089 ha). W skład gminy wchodzi 17 

sołectw: Cieleśnica, Cieleśnica PGR, Derło, Hołodnica, Klonownica Duża, Kołczyn, 

Kołczyn Kolonia, Lipnica, Michałki, Michałki Kolonia, Olszyn, Pokinianka, Pratulin, 

Rokitno, Rokitno Kolonia, Zaczopki i Zaczopki Kolonia. Największymi sołectwami są: 

Rokitno (20,5% powierzchni gminy), Cieleśnica (9,6%), Olszyn (9,3%) oraz Lipnica 

(8,4%). 
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Rycina 2. Sołectwa gminy Rokitno 

 

Źródło: projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Rokitno 

Wiodącą funkcję w gminie Rokitno pełni rolnictwo, co jest szczególnie widoczne w 

strukturze użytkowania terenu. 

Rycina 3. Struktura użytkowania gruntów w gminie Rokitno 

 

Źródło: projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Rokitno 
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Według danych statystycznych, uzyskanych z Urzędu Gminy Rokitno, szczegółową 

strukturę użytkowania gruntów przedstawia tabela poniżej. 

Tabela 1. Struktura użytkowania gruntów w gminie Rokitno, stan na 2017 rok 

  powierzchnia udział % 

Grunty rolne 8639 100,00 

  Grunty orne 6506 75,31 

  sady 71 0,82 

  łąki trwałe 1052 12,18 

  pastwiska trwałe 668 7,73 

  grunty rolne zabudowane 219 2,54 

  pod stawami 28 0,32 

  pod rowami 39 0,45 

  nieużytki 56 0,65 

grunty leśne 5013 100,00 

  lasy 4900 97,75 

  
grunty zadrzewione i 
zakrzewione 113 2,25 

Grunty zabudowane i 
zurbanizowane 324 100,00 

  tereny mieszk. 1 0,31 

  inne zabudowane 7 2,16 

  
tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe 1 0,31 

  użytki kopalne 1 0,31 

  tereny komunikacyjne 314 96,91 

    drogi 305 94,14 

    tereny kolejowe 7 2,16 

    inne komunikacyjne 2 0,62 

Grunty pod wodami 57 100,00 

  powierzchniowych płynących 7 12,28 

  powierzchniowych stojących 50 87,72 

Użytki ekologiczne 1 
 Tereny różne 5 
 Powierzchnia ogólna gruntów 14039 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z Urzędu Gminy Rokitno 

Gmina Rokitno jest typową rolniczą gminą z historycznie ukształtowaną strukturą 

osadniczą, równomiernie rozlokowaną wzdłuż ciągów komunikacyjnych. Hierarchia sieci 

osadniczej dwustopniowa z centrum usługowo – administracyjnym w m. Rokitno 

obsługującym pozostałe wsie podstawowe. Poza zwartą zabudową osiedli wiejskich 

występują skupiska zabudowy kolonijnej. Zurbanizowanie gminy jest niewielkie. W 

krajobrazie dominują rozległe widoki pól i kompleksów leśnych. 
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W strukturze osadniczej rolę nadrzędną pełni miejscowość gminna Rokitno, jako ośrodek 

administracji lokalnej. Osady wiejskie mają na ogół charakter luźnych ulicówek bądź 

rozproszonej zabudowy zagrodowej. Niezależnie od lokalizacji, zabudowa zagrodowa 

wpisuje się w krajobraz rolniczy gminy. 
 

Istniejący układ przestrzenny cechuje się występowaniem zarówno zwartych jak i 

rozproszonych form osadnictwa. Z uwagi na fakt, iż gmina Rokitno ma charakter typowo 

rolniczy, dominuje tu zabudowa zagrodowa, której miejscami towarzyszą różnego typu 

usługi. Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna zlokalizowana jest w miejscowości Cieleśnica 

PGR. Powstała na potrzeby pracowników dawnego Państwowego Gospodarstwa Rolnego. 

Ostatnie lata po transformacji ustrojowej spowodowały pewne zmiany w sposobie 

użytkowania niektórych terenów, jednak nie miały one istotnego wpływu na strukturę 

funkcjonalno – przestrzenną gminy. Zostało zlikwidowane Państwowe Gospodarstwo Rolne 

w Cieleśnicy. Grunty zostały sprywatyzowane, zaplecze produkcyjne rozparcelowane na 

mniejsze działki i również sprywatyzowane. Tereny zabudowy produkcyjnej obejmują w 

większości tereny dawnej bazy PGR i Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych, które zostały 

przystosowane do celów produkcyjnych, głównie w sektorze produkcji rolniczej (hodowlanej) 

oraz inne tereny na których funkcjonują zakłady rzemieślniczo – produkcyjne (piekarnia, 

tartaki) składy, magazyny itp. Zlokalizowane są one w miejscowościach: Rokitno, Michałki, 

Lipnicy, Olszynie oraz w Cieleśnicy PGR. W Rokitnie na terenie dawnego przedsiębiorstwa  

OMT zrealizowany został hotel ,,Pensjonat Dolina Bugu”. 
 

Na terenie gminy Rokitno ponad 1/3 powierzchni gminy stanowią lasy, które są 

zróżnicowane pod względem rozmieszczenia, wielkości, a także składu gatunkowego, 

wiekowego oraz siedliskowego. Największy kompleks leśny położony jest na południe od 

miejscowości Rokitno, w południowo – zachodniej części gminy i są to Lasy Kijowieckie. 
 

Infrastruktura techniczna na terenie gminy jest umiarkowanie rozwinięta. Na koniec roku 

2016 łącznie ze zbiorowego zaopatrzenia w wodę korzystało około 84,8% ludności 

zamieszkującej gminę. Zaopatrzenie ludności w wodę prowadzi wodociąg zbiorowego 

zaopatrzenia o łącznej długości około 92,5 km, z ujęciem wód w Rokitnie, składającym się z 

2 studni głębinowych. Miejscowość Klonownica Duża korzysta z ujęcia wody w Janowie 

Podlaskim.  
 

Kanalizacja zbiorcza stanowi najsłabiej zagospodarowaną dziedzinę z zakresu usług 

komunalnych. Z danych GUS wynika, że na koniec roku 2016 ze zbiorczej sieci 

kanalizacyjnej, na terenie gminy korzystało niewiele ponad 11% jej mieszkańców. Długość 

sieci kanalizacyjnej w 2016 roku wynosiła zaledwie 1 km. Wyposażona w nią jest jedynie 

miejscowość Cieleśnica PGR. Ścieki komunalne na terenie gminy odprowadzane są do 

indywidualnych zbiorników bezodpływowych, skąd trafiają do biologicznej oczyszczalni 

ścieków w Cieleśnicy. 
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Rycina 4. Infrastruktura wodno – kanalizacyjna na terenie gminy Rokitno 

 

źródło: opracowanie własne 

7.2. POŁOŻENIE FIZYCZNOGEOGRAFICZNE I RZEŹBA TERENU 

W podziale fizyczno-geograficznym (wg J. Kondrackiego „Regiony fizyczno–

geograficzne Polski”, 2002 r.), zdecydowana większość obszaru gminy położona jest na 

Równinie Łukowskiej, będącej częścią subregionu Niziny Środkowopolskie. Północno – 

wschodnia część, obejmująca dolinę rzeki Bug, znajduje się w obrębie Podlaskiego 

Przełomu Bugu.  

Równina Łukowska cechuje mało urozmaicona rzeźba terenu. Jest to  płaska równina 

sandrowa, pochylająca się w kierunku północno – wschodnim od 156,8 do 140 m n.p.m. 

Budują ją piaski i piaski ze żwirami wodnolodowcowymi ze zlodowacenia Odry. Miejscami 

spod osadów fluwioglacjalnych odsłaniają się gliny zwałowe, tworząc płaty płaskiej 

wysoczyzny morenowej.  

Podlaski Przełom Bugu obejmuje dolinę rzeki Bug. W obszarze gminy są to tereny płaskie, 

podmokłe, budowane przez rzeczne osady  holoceńskie (piaski, mułki z przewarstwieniami 

namułów organiczno – mineralnych) tworząc taras zalewowy położony od 3,5 – 4,9 m n.p.m 

rzeki Bug. Powierzchnia tarasu zalewowego jest urozmaicona starorzeczami, które tworzą 

koryta z wodą, niekiedy o długości do 1km, których skupiska występują w pobliżu 

miejscowości: Derło oraz Pratulin. Nad płaskim tarasem zalewowym na wysokości 5-10 m 

n.p.m. wznosi się piaszczysty taras nadzalewowy z okresu zlodowacenia Wisły. 

Obszar gminy stanowi równinę sandrową o mało urozmaiconej rzeźbie terenu. Zdecydowana 

większość gminy położona jest na wysokościach kształtujących się na poziomie od  140 m 

n.p.m do 155 m n.p.m. Równinę sandrową oraz dna dolin rzecznych urozmaicają niewielkie 

(dochodzące do 2-3 m wysokości względnej) pagórki piasków przewianych i wydmy. Formy 

te, o przebiegu równoleżnikowym, osiągają nawet do 1,5 km długości. Występują one 
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głównie w południowej części gminy w okolicy miejscowości: Michałki oraz Lipnica. Obszar 

gminy nachylony jest w kierunku północno – wschodnim w stronę doliny rzeki Bug, której dno 

stanowi najniżej położony obszar w obrębie gminy, ok. 126,0 m n.p.m. Najwyższymi 

wysokościami bezwzględnymi cechuje się południowo – zachodnia część gminy z kumulacją 

w Lasach Kijowieckich (160,4 m n.p.m.). Deniwelacja terenu gminy sięga blisko 34,5 m. 

7.3. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI GRUNTOWE 

Gmina Rokitno znajduje się na skraju platformy wschodnioeuropejskiej. W całości 

należy do jednostki zrębu łukowskiego, oddzielonego od strony północno – zachodniej 

uskokiem Łosic od zapadliska podlaskiego i od południowego – wschodu uskokiem Hanny 

od zapadliska włodawskiego. 

Skały jurajskie wykształcone są w postaci wapieni piaszczystych z czertami, wapieni 

oolitowych, wapieni skalistych oraz piaskowców. Strop utworów jurajskich obniża się z 

północnego – wschodu na południowy zachód. 

Miąższość kompleksu utworów kredowych przekracza 200 m. W odwiertach na terenie 

gminy skały kredowe stwierdzono na głębokości do 88,5 m w Pokiniance. W profilu kredy 

występują piaskowce glaukonitowe lub mułowce albu środkowego i górnego, kreda pisząca, 

wapienie margliste i margle piaszczyste cenomanu i turonu oraz miękkie, miejscami 

zapiaszczone margle i kreda pisząca wieku senońskiego, jak również kreda pisząca, margle i 

opoki margliste kampanu i mastrychtu. Powierzchnia skał kredowych jest urozmaicona 

licznymi obniżeniami, mającymi charakter erozyjny. 

Osady trzeciorzędowe występują tylko w okolicach Kolonii Olszyn, gdzie nawiercono je na 

głębokości 73,8 – 83,9 m. W spągu jest to cienka warstwa mułków z otoczakami kredy, nad 

którymi występują szarozielone piaski glaukonitowe o miąższości około 10 m. 

Najprawdopodobniej utwory trzeciorzędowe zachowały się w postaci płatów, co jest 

wynikiem działalności wód płynących na przełomie trzeciorzędu i czwartorzędu (Zezula i in. 

2004). 

Miąższość utworów czwartorzędowych pokrywających cały teren badań jest zmienna, co 

wynika z ukształtowania powierzchni podczwartorzędowej. Bardziej miąższe serie osadów, 

nawet do 90 m, związane są z rynnami wyerodowanymi w utworach kredowych. Osady 

wodnolodowcowe, zastoiskowe, rzeczne, rzeczno – peryglacjalne, jeziorne i lodowcowe 

wielokrotnie podlegały procesom niszczącym, co doprowadziło do przemieszania utworów. 

Na terenie badań wyróżniono osady zlodowacenia Nidy, interglacjału małopolskiego, 

zlodowacenia Sanu, interglacjału ferdynandowskiego i zlodowacenia wilgi. Na osadach 

interglacjału mazowieckiego występuje seria osadów zlodowaceń Warty, Odry i Wisły. Osady 

pozostawione przez kolejne zlodowacenia to przede wszystkim gliny zwałowe o 

zróżnicowanej miąższości i rożnej zawartości frakcji piaszczystych. Interglacjały i 

interstadiały zaznaczyły się osadami piaszczystymi o różnej granulacji i miąższości, 

pochodzenia rzecznego i rzeczno – lodowcowego oraz utworami zastoiskowymi jak mułki, 

iły, torfy i gytie. U schyłku plejstocenu na obszarach piasków fluwioglacjalnych i rzecznych 

miały miejsce procesy eoliczne, których pozostałością są wydmy. Najmłodsze utwory na 

terenie gminy Rokitno należą do holocenu. Najbardziej rozpowszechnione są tu piaski i mułki 

rzeczno - rozlewiskowe, namuły, piaski den dolinnych i zagłębień bezodpływowych oraz 

namuły torfiaste i torfy. 



 
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU  

STUDIUM UWARUNKOWAŃ IKIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ROKITNO 

 

Strona 16 z 124 
 

7.4. ZŁOŻA UDOKUMENTOWANE KOPALIN ORAZ OBSZARY I TERENY 

GÓRNICZE 

Na terenie gminy Rokitno, brak jest udokumentowanych złóż kopalin. W dolinach 

rzecznych oraz zagłębieniach bezodpływowych występują torfy, pełniące istotną rolę jako 

obszary retencji wód oraz naturalne siedlisko roślin rzadkich i chronionych. Torfy nie są 

eksploatowane  

7.5. WODY POWIERZCHNIOWE 

Gmina Rokitno, położona jest w dorzeczu środkowego Bugu. Obszar analizy znajduje 

się w zasięgu 3 zlewni, a mianowicie w zlewni rzeki Krzny (południowa część gminy), w 

zlewni Krzywuli (północno – zachodnia część gminy) oraz w zlewni bezpośredniej Bugu 

(pozostała część gminy). 

Główną oś hydrograficzną gminy stanowi rzeka Bug, przepływająca na długości ok. 9 km na 

odcinku Pratulin – Derło, stanowiąc jednocześnie granicę gminy jak i kraju. Średni przepływ 

SSQ Bugu w Krzyczewie wynosi 104 m3/s, a odpowiadający odpływ jednostkowy SSQ 

osiąga wartość 3,96 dm3s-1km2. Rzeka ma charakter meandrowy. Cechuje ją niewielki 

spadek rzędu 0,1% (przy średnim spadku całej rzeki 0,4%). Koryto rzeki Bug, na terenie 

gminy Rokitno jest szerokie, dochodzące do 50 – 70 m. Zachodnia oraz północno – 

wschodnia część gminy, odwadniana jest przez lewobrzeżne dopływy rzeki Bug, wśród 

których wymienia się: Ciek C, Krzywulę oraz inne cieki bezimienne. Dodatkowo, obszar 

południowej części gminy, odwadniany jest przez rzekę Pomaranka, dla której średni 

przepływ (SSQ) nie przekracza 0,07m3s-1. Sieć hydrograficzną uzupełniają rowy 

melioracyjne. Istotnym elementem są także starorzecza i  mokradła, licznie występujące w 

dolinie rzeki Bug, a także stawy rybne zlokalizowane miejscowości Cieleśnica o łącznej 

powierzchni 77,64ha. Największym z nich jest Staw Północny o powierzchni 33,21 ha. 

Obszar gminy znajduje się w obrębie 12 Jednolitych Części Wód Powierzchniowych (JCWP), 

granice których pokrywają się z granicami naturalnymi zlewni cieków powierzchniowych. Są 

to: 

 PLRW2000212665533 Bug od Krzny do Niemirowa - niezagrożona osiągnięciem 

celów środowiskowych; 

 PLRW2000232665529 Czyżówka z dopływami - niezagrożona osiągnięciem celów 

środowiskowych; 

 PLRW200023266532 Dopływ z Zaczopek – zagrożona osiągnięciem celów 

środowiskowych; 

 PLRW2000232665512 Dopływ spod Olszyna - zagrożona osiągnięciem celów 

środowiskowych; 

 PLRW2000172664916 Dopływ z Husinki - zagrożona osiągnięciem celów 

środowiskowych; 

 PLRW200017266492 Pomaranka - zagrożona osiągnięciem celów środowiskowych; 

 PLRW2000172664952 Uszki - zagrożona osiągnięciem celów środowiskowych; 
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 PLRW200017266496 Dopływ z Kołczyna - zagrożona osiągnięciem celów 

środowiskowych; 

 PLRW2000172664669 Dopływ spod Ossówki - zagrożona osiągnięciem celów 

środowiskowych; 

 PLRW2000172664689 Dopływ spod Grabanowa-Kolonii – zagrożona osiągnięciem 

celów środowiskowych; 

 PLRW2000172664912 Dopływ z Woskrzenic Dużych – zagrożona osiągnięciem celów 

środowiskowych; 

 PLRW200017266499 Krzna od Klukówki do ujścia – zagrożona osiągnięciem celów 

środowiskowych. 

Rycina 5. Sieć hydrograficzna oraz rozmieszczenie JCWP na terenie gminy Rokitno 

 

Źródło: projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rokitno 

Przez obszar gminy Rokitno przepływa rzeka Bug, która stwarza dla gminy ryzyko 

wystąpienia powodzi. Dla rzeki Bug na całej jej długości zostały opracowane mapy 

zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego, w ramach projektu ISOK. W 

obszarach szczególnego zagrożenia powodzią występuje zabudowa mieszkaniowa, w tym 

kolonijna. Największe prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi cechuje miejscowości 

położone w dolinie rzeki Bug, którymi są: Pratulin Zaczopki oraz Derło.  



 
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU  

STUDIUM UWARUNKOWAŃ IKIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ROKITNO 

 

Strona 18 z 124 
 

Rycina 6. Obszary szczególnego zagrożenia powodzią na terenie gminy Rokitno 

 

 

Źródło: projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  

przestrzennego gminy Rokitno 

7.6. WODY PODZIEMNE 

Na terenie gminy Rokitno znaczenie użytkowe przypisuje się wodom podziemnym 

czwartorzędowego poziomu wodonośnego. Wody piętra czwartorzędowego występują w 

nieciągłych pokrywach piaszczysto-żwirowych na glinach i mułkach, w seriach piaszczysto - 

żwirowych pod warstwą glin zwałowych lub w niewielkich izolowanych wkładkach 

piaszczystych o małej miąższości wśród glin zwałowych. Zróżnicowanie litologiczne 

warunkuje występowanie dwóch poziomów wodonośnych: przypowierzchniowego oraz 

podglinowego. Oba poziomy rozdzielone są kompleksami glin zwałowych, iłów i utworów 

mułkowatoilastych. Miejscami stwierdza się również międzyglinowy poziom wodonośny, 

który lokalnie tworzą piaszczyste przewarstwienia wśród glin zwałowych. Poziom podglinowy 

jest głównym poziomem wodonośnym na terenie gminy, ujmowanym  przez ujęcie gminy w 

miejscowości Rokitno. Miąższość tego poziomu wynosi od 10 do 40 m, a stanowią go piaski 

drobnoziarniste i średnioziarniste, występujące bezpośrednio na utworach kredowych, 

lokalnie na trzeciorzędowych. Wydajności studni ujmujących ten poziom są zróżnicowane od 

2,4 m3/h-1 do 69,0 m3/h-1 przy depresjach 3,6 m i 7,0 m. Zwierciadło tego poziomu jest 

napięte i stabilizuje się na głębokości 1 – 2 m lub powyżej zwierciadła swobodnego w 

poziomie przypowierzchniowym (najczęściej w dolinach rzecznych). Zasilanie poziomu 

przypowierzchniowego odbywa się na drodze infiltracji wód atmosferycznych bezpośrednio 

lub pośrednio poprzez cienką pokrywę osadów słaboprzepuszczalnych. Część wód 

drenowana jest przez niewielkie dopływy Krzny, pozostała część zasila poziom podglinowy 
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poprzez przesączanie przez utwory słabo przepuszczalne lub okna hydrauliczne. Poziom 

podglinowy drenowany jest przez Krznę i Bug. 

Pod względem hydrogeologicznym, zachodnia część gminy położona jest w obszarze 

występowania trzeciorzędowego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 224 

(Subzbiornik Podlasie), dla którego przewiduje się ustanowienie obszaru ochronnego. W 

granicach gminy Rokitno GZWP Nr 224 zajmuje powierzchnię 51,25 km2, co stanowi 36,3% 

powierzchni gminy.  

Rycina 7. Zasięg Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 224 „Subzbiornik 

Podlasie” 

 

Źródło: projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  

przestrzennego gminy Rokitno 

Warstwy wodonośne o największej wydajności znajdują się w środkowej i południowej części 

gminy w granicach jednostek hydrogeologicznych: 3bcQI, 2Q/bQl, 3Q/bWI, 4Q/bQI. 

Wydajność potencjalna studni wynosi powyżej 70m3/h. W części północnej w obrębie 

jednostki 4aQI/Q wydajność potencjalna studni wynosi 10-30 m3/h. 

7.7. GLEBY 

Gmina Rokitno posiada średniokorzystne warunki przyrodnicze dla rozwoju rolnictwa. 

Średni wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej w gminie wynosi 64,9 pkt. (wg 

skali IUNG w Puławach) i jest niższy niż w województwie lubelskim – 73,4 pkt. i w kraju – 

66,6 pkt. Wśród użytków rolnych zdecydowanie dominują gleby średnie w klasyfikacji 

bonitacyjnej odpowiadające klasie IV zajmujące ponad 76 % ogółu gruntów ornych. Gleby 

najwyższej klasy bonitacyjnej (grunty orne, użytki zielone) tj. III zajmują ok. 1173 ha (8,3% 

powierzchni gminy) i są one bezwzględnie chronione przed zmianą użytkowania na cele 

nierolnicze. Koncentrują się one w takich obrębach jak: Cieleśnica PGR (18,67% wszystkich 

gleb chronionych w gminie), Rokitno (14,68%), Zaczopki (12,26%) oraz Cieleśnica (9,6%). 
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Tabela 2. Klasy bonitacyjne użytków rolnych na terenie gminy Rokitno 

Kontur 
klasyfikacyjny 

Klasy bonitacyjnych użytków rolnych (ha) 

III IIIa IIIb IV IVa IVb V VI 

Grunty orne 1007,1 50,2 956,9 4127,9 2221,4 1906,5 1273,2 415,3 

Pastwiska 24,8 
  

291,9 
  

251,1 137,2 

Łąki 141,2 
  

553,1 
  

330,6 87,7 

Użytki zielone 
łącznie: 

166   845   581,7 224,9 

OGÓŁEM 1173,1   4972,9   1854,9 640,2 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych ze Starostwa Powiatowego  

w Białej Podlaskiej  

Rycina 8. Gleby o wysokich klasach bonitacyjnych w gminie Rokitno 

 

Źródło: projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  

przestrzennego gminy Rokitno  

Kompleksy przydatności rolniczej gleb obejmują zespoły gleb wykazujących podobne 

właściwości rolnicze o zbliżonym typie siedliskowym rolniczej przestrzeni produkcyjnej, z 

którymi związane są odpowiednie rośliny uprawne. Przy delimitacji kompleksów 

uwzględniono: 

 cechy fizykochemiczne gleb takie jak: typ, rodzaj, gatunek, właściwości fizyczne i 

chemiczne oraz stopień kultury, 

 sytuacja geomorfologiczna, 

 warunki agroklimatyczne, 

 stosunki wilgotnościowe. 
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Tabela 3. Struktura powierzchniowa kompleksów przydatności rolniczej gleb gruntów 

ornych 

Kompleksy rolniczej przydatności gleb 

w obrębie gruntów ornych 
Powierzchnia % gruntów ornych 

1 – pszenny bardzo dobry - 0,00 

2 – pszenny dobry 54,93 0,81 

3 – pszenny wadliwy 4,63 0,07 

4 – żytni bardzo dobry (pszenno-żytni) 2323,43 34,39 

5 – żytni dobry 2480,19 36,71 

6 – żytni słaby 1288,55 19,07 

7 – żytni bardzo słaby 420,51 6,22 

8 – zbożowo-pastewny mocny 169,77 2,51 

9 – zbożowo-pastewny słaby 11,59 0,17 

10 – pszenny górski - - 

11 – zbożowy górski - - 

12 – owsiano-ziemniaczany górski - - 

13 – owsiano-pastewny górski - - 

14 – gleby orne przeznaczone pod użytki 

zielone 
2,63 0,04 

Źródło: projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  

przestrzennego gminy Rokitno, 

Pod względem kompleksów rolniczej przydatności gleb, na obszarze opracowania 

występują: 

Kompleks 2 – pszenny dobry, obejmuje gleby położone w korzystnych warunkach 

klimatycznych i geomorfologicznych. Na terenie gminy Rokitno najmują one niewielki 

powierzchnie, bo niespełna 55 ha, co stanowi 0,8% gruntów ornych. W skład tego kompleksu 

wchodzą gleby żyzne, których urodzajność uzależniona jest w wysokim stopniu od 

intensywności i sytemu upraw. Są to przeważnie gleby klas IIIa i IIIb, które przy właściwym 

nawożeniu dają w miarę wierne plony. Na glebach należących do tego kompleksu 

szczególnie zaleca się uprawę: pszenicy ozimej, jęczmienia jarego, buraków cukrowych, 

koniczyny czerwonej, owsa, buraków pastewnych. 

Kompleks 3 – pszenny wadliwy, obejmuje gleby położone w korzystnych warunkach 

klimatycznych ale o znacznie zróżnicowanych warunkach geomorfologicznych. Zajmują one 

niespełna 5 ha, co odpowiada 0,07% gruntów ornych. Są to gleby które w wyniku 

nadmiernego odpływu wód opadowych lub dużej przepuszczalności podłoża okresowo są 

zbyt suche, a plony ulegają dużym wahaniom uzależnionym od pogody. Są to przeważnie 

gleby należące do klas IIIa i IIIb. Na glebach tych zaleca się uprawę: pszenicy ozimej, 

jęczmienia jarego, ziemniaków, marchwi pastewnej. 

Kompleks 4 – żytni bardzo dobry, charakteryzuje się najlżejszymi glebach spośród 

kompleksów pszennych. Gleby tego kompleksu zajmują blisko 34,4% gruntów ornych i są 
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drugim co do wielkości kompleksem w gminie Rokitno. Gleby tego kompleksu są lekkie w 

uprawie, obejmujące gleby klasy IIIa, IIIb i IVa. Przy dobrym nawożeniu i umiejętnej 

pielęgnacji nadają się do uprawy niemal wszystkich roślin, ze wskazaniem pod uprawę: 

pszenicy ozimej, żyta, jęczmienia jarego, ziemniaków, buraków cukrowych.  

Kompleks 5 – żytni dobry, odznacza się zróżnicowanymi warunkami klimatycznymi i 

geomorfologicznymi. Jest to największy powierzchniowo kompleks w gminie Rokitno o 

powierzchni 2480,19ha, co stanowi 36,7% gruntów ornych. Gleby te różnią się od gleb 

kompleksu żytniego dobrego większą wrażliwością na suszę w różnych fazach okresu 

wegetacyjnego i mniejszą zawartością składników pokarmowych. Są to zazwyczaj gleby 

należące do klas bonitacyjnych IVa i IVb. Nadają się one pod uprawę: żyta, ziemniaków i 

owsa. 

Kompleks 6 – żytni słaby, grupuje gleby lekkie, zbyt przewiewne i przeważnie za suche. 

Zajmują one 6,22% gruntów ornych. Gleby tego kompleksu wskazane są do zastosowania 

nawodnień rolniczych, co znacznie polepsza ich plonowanie. Na glebach tych zaleca się 

uprawę: żyta, ziemniaków, owsa, gryki i tytoni lekkich. 

Kompleks 7 - żytni bardzo słaby zajmuje powierzchnię 420,5 ha (6,22 % gruntów ornych). 

Pod względem bonitacyjnym gleby tego kompleksu w większości należą do klasy VI. Są to 

najbardziej ubogie gleby pod względem zawartości przyswajalnych składników pokarmowych 

o słabo wykształconym poziomie próchnicznym. Produkcja rolnicza na tych glebach jest 

nieopłacalna, w związku z czym ich powierzchnie należy traktować priorytetowo w 

programach zalesień gruntów rolnych. 

Kompleks 8 – zbożowo–pastewny mocny, obejmuje 2,51% gruntów ornych. 

Charakteryzuje się on glebami zbyt ciężkimi, aby zaliczyć je do kompleksów pszennych. 

Gleby tego kompleksu okresowo ulegają zbyt wysokiemu uwilgotnieniu, uzależnionemu od 

położenia i nieprzepuszczalności gleb. Nadają się pod uprawę: pszenicy, buraków 

pastewnych, koniczyny i roślin o dużym zapotrzebowaniu na wodę.  

Kompleks 9 - zbożowo-pastewny słaby, stanowią zaledwie 0,17% gruntów ornych. Należą 

do nich gleby lekkie okresowo podmokłe. Gleby tego kompleksu w przewadze należą do 

klasy IVb, niewielkie fragmenty są sklasyfikowane jako klasa V. Nadmierne uwilgotnienie 

spowodowane jest zazwyczaj utrudnionym odpływem, lub płytkim zaleganiem wód 

gruntowych na słabo przepuszczalnym podłożu. 

Kompleks 14 – gleby orne przeznaczone pod użytki zielone, zajmują jedynie 0,14% 

powierzchni gruntów ornych. Są to gleby zbyt wilgotne, zabiegi melioracyjne nie są 

wskazane w uwagi na możliwość przesuszenia terenów przylegających. 

Wśród kompleksów rolniczej przydatności gleb w obrębie użytków zielonych na obszarze 

gminy Rokitno przeważa kompleks 2z średni (blisko 75,7%). Wytworzony jest z gleb III i IV 

klasy. Kompleks ten tworzą siedliska grądowe, łęgowe, bagienne i pobagienne. Gleby te 

mogą być okresowo za suche lub zbyt mokre. Kompleks 3z – użytki zielone słabe i bardzo 

słabe, zajmują 24,3% użytków zielonych w gminie, wytworzone są z gleb klasy V i VI, 

odznaczają się najgorszymi cechami siedliskowymi i hydrogenicznymi, o warunkach skrajnie 

suchych lub stale mokrych. Ze względu na powyższe gleby tego kompleksu są 

nieekonomiczne w użytkowaniu rolniczym. 
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Tabela 4. Struktura powierzchniowa kompleksów przydatności rolniczej gleb użytków 

zielonych 

Kompleksy rolniczej przydatności gleb w 

obrębie użytków zielonych Powierzchnia % użytków zielonych 

1z – bardzo dobry i dobry   

2z – średni 1232,08 75,66 

3z – słaby i bardzo słaby 396,47 24,34 

Źródło: projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  

przestrzennego gminy Rokitno, 

Największe skupiska gleb najbardziej urodzajnych (pseudobielicowe, brunatne wyługowane, 

brunatne kwaśne, czarne ziemie oraz mady), w klasie bonitacyjnej III i IVa, rozpościerają się 

na południe od miejscowości Klonownica Duża, na linii Rokitno – Cieleśnica i Cieleśnica – 

Olszyn, w pobliżu miejscowości Zaczopki Kolonia, Kołczyn oraz Zaczopki. Mniejsze 

powierzchnie zajmują gleby kompleksu żytniego dobrego zaliczone do IVb klasy 

bonitacyjnej, zaś większe gleby kompleksu żytniego słabego i bardzo słabego zaliczone do V 

i VI klasy bonitacyjnej. Gleby o najniższej wartości produkcyjnej (VI kl.) występują w zasadzie 

na terenie całej gminy. 

7.8. WARUNKI KLIMATYCZNE 

Obszar gminy Rokitno należy do dziedziny klimatycznej bialsko-łukowskiej 

(Zinkiewicz, Zinkiewicz 1975), którą charakteryzuje przeważająca cyrkulacja z sektora 

zachodniego, a klimat wykazuje wyraźne cechy kontynentalizmu. Średnia roczna 

temperatura powietrza z wielolecia 1951 – 1990 wynosi około 7,20C, w okresie zimowym 

spada poniżej -1,20C, zaś w letnim sięga 13,20C. Lipiec ze średnią temperaturą około 

18,00C jest najcieplejszym miesiącem w roku, styczeń z temperaturą spadającą poniżej -

4,20C – miesiącem najchłodniejszym. Największe znaczenie dla kształtowania zasobów 

wodnych mają opady. Dla analizowanego obszaru średnia roczna suma opadów 

atmosferycznych w wieloleciu 1951-1990 wynosiła około 550 mm, z czego na półrocze 

chłodne przypadało około 200 mm, a na ciepłe 350 mm (Kaszewski i in. 1995). 
 

Topoklimat dolin i obniżeń bezodpływowych cechują się niekorzystnymi warunkami 

klimatycznymi, ze względu na gorsze warunki  solarne – skrócony czas usłonecznienia na 

skutek zwiększonej częstotliwości występowania mgieł z tendencją do stagnacji. Obszary te 

cechują niekorzystne warunki termiczno – wilgotnościowe (częste inwersje termiczne), słaba 

wentylacja (szczególnie z kierunków prostopadłych do osi dolin) oraz trudne warunki 

rozpraszania zanieczyszczeń. Są to tereny nawietrzania przede wszystkim z kierunków 

zachodnich i południowych. Koncentracja ich ma miejsce w dolinie rzeki Bug, w dolinie rzeki 

Pomaranka oraz bezimiennych cieków przepływających przez teren gminy Rokitno, okolice 

miejscowości Cieleśnica PGR oraz miejscowości Klonownica Duża. 
 

Na terenach leśnych oraz w ich najbliższym sąsiedztwie (wskaźnik lesistości powyżej 34%), 

występują warunki klimatyczne na ogół dobre, cechujące się dużym zacienieniem, 

zacisznością, podwyższoną wilgotnością względną powietrza, małymi amplitudami 

dobowymi temperatury i wilgotności powietrza, gdzie ma miejsce emisja olejków eterycznych 

– fitoncydów.  
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Zdecydowana większość terenu gminy Rokitno cechuje się dobrymi warunkami 

klimatycznymi. Topoklimat terenów płaskich cechuje się przeciętnymi warunkami  solarnymi, 

właściwymi terenom płaskim – dobre warunki usłonecznienia w okresie wegetacyjnym, dobre 

warunki termiczne, nieco podwyższona wilgotność względna powietrza, zwiększona 

częstość mgieł, zwiększona ilość opadów atmosferycznych (ponad 570 mm rocznie), 

znaczna zaciszność, dominujące wiatry z kierunku zachodniego. Dobre warunki 

aerosanitarne, W ocenie pod względem przydatności pod różne formy użytkowania nie 

istnieją przeciwwskazania do użytkowania oraz nowego zagospodarowania pod funkcję 

zabudowy mieszkaniowej. 

7.9. SZATA ROŚLINNA 

Roślinność potencjalna 

Na podstawie mapy Potencjalna roślinność naturalna Polski (Jan Marek 

Matuszkiewicz) wynika, że panującym typem roślinności potencjalnej, jaka mogłaby 

zapanować w warunkach nieskrępowanej sukcesji ekologicznej, jest grąd subkontynentalny 

ipowo – dębowo – grabowy (Tilio Carpinetum) w odmianie środkowopolskiej i serii ubogiej, 

co pokazuje rycina poniżej. W roślinności potencjalnej duże fragmenty w pobliżu 

miejscowości Rokitno oraz Cieleśnica zajmują siedliska dąbrowy świetlistej (Potentillo albae 

– Quercetum typicum), związane z obszarami piaszczysto – żwirowymi. fragmentaryczne 

powierzchnie zajmują siedliska borów mieszanych sosnowo-dębowych (Querco Pinetum). Z 

dolinami rzek Bug, Pomaranka i pozostałych mniejszych cieków wodnych  związane są 

niżowe łęgi olszowe (Circaeo – Alnetum), ols środkowoeuropejski (Carici elongatae – 

Alnetum), Łęg wierzbowo-topolowy (Salici populetum), Łęg jesionowo-wiązowy (Ficario  

Ulmetum typicum). 

Rycina 9. Roślinność potencjalna obszaru objętego Studium 

 
źródło: https://www.igipz.pan.pl 
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Różnorodność biologiczna szaty roślinnej w gminie wynika z warunków siedliskowych 

kształtowanych przez rzeźbę terenu, stosunki wodne oraz mikroklimat. Na szatę roślinną 

składają się: 

 grunty leśne – lasy zajmują powierzchnię 4832,4ha, co stanowi 34,3% ogólnej 

powierzchni gminy, z czego blisko 70% (3359,4 ha) jest własnością Skarbu Państwa. Są 

one zróżnicowane pod względem rozmieszczenia, wielkości kompleksów leśnych a 

także różnią się składem gatunkowym i wiekowym oraz siedliskowym. W strukturze 

poszczególnych typów siedliskowych przeważają: las mieszany świeży, las świeży, bór 

mieszany świeży i bór świeży; 

 zbiorowiska wodne, nadwodne i szuwarowe – koncentrację których obserwuje się w 

starorzeczach i zakolach rzeki Bug, w korytach pozostałych rzek przepływających przez 

gminę Rokitno, w rowach melioracyjnych, w stawach rybnych i oczkach wodnych. 

Najczęściej są to zbiorowiska typowe: zespół rdestnicy - wywłóczniki, rogatki, jaskry 

(związany z wodami płynącymi) oraz zespół lilii wodnych i kilka asocjacji szuwarowych 

(związany z wodami stojącymi); 

 zbiorowiska murawowe, łąkowe i pastwiskowe, których koncentrację obserwuje się w 

dolinach rzek, zwłaszcza doliny rzeki Bug. Reprezentowane są przez murawy 

psamofilne, bliźniczkowe i szczotlichowe, w tym rzadki zespół lepnicy tatarskiej. 

Dominującytm zbiorowiskiem łąkowym jest łąka rajgrasowa, zaś charakter pastwiskowy 

posiadają zespoły z udziałem grzebnicy pospolitej, situ rozpierzchłego oraz śmiałka 

darniowego; 

 zbiorowiska synantropijne rozwinęły się na terenach zagospodarowanych przez 

człowieka,w grupie których wymienia się zbiorowiska segetalne – roślinność 

występująca wśród upraw polowych roślin okopowych i zbożowych oraz zbiorowiska 

ruderalne, z dominacją czarnego bzu, leszczyny, śliwy, tarniny, kruszyny  pospolitej, 

kaliny karłowatej, trzmieliny zwyczajnej, szakłaku pospolitego, szałwi okółkowej, 

barwinka pospolitego, rdestu, jaskółczego ziela, wierzby iwy, łubinu trwałego. 

7.10. FAUNA 

Przestrzenne rozmieszczenie głównych typów fauny wynika z zasięgu terytorialnego 

podstawowych siedlisk tej fauny. Na terenie gminy występuje: 

 fauna puszczańska – związana z dużymi kompleksami lasów w południowo – 

zachodniej części gminy (Lasy Kijowieckie), reprezentowana przez takie gatunki 

zwierząt jak: sarna, jeleń, daniel, kuna leśna, lis, jenot oraz borsuk; 

 fauna leśno – bagienna – występująca na terenach podmokłych, a nawet bagiennych. 

Reprezentowana przez takie gatunki zwierząt jak: błotniak łąkowy, zielonka, sieweczka 

obrożna, sieweczka rzeczna, karaska i krwawo dziób, żółw błotny; 

 fauna łąkowo – zaroślowa – występująca na siedliskach bagienno – łąkowych. 

Reprezentowana przez takie gatunki zwierząt jak: remiz, potrzos, ślepowron, derkacz, 

rycyk, perkoz rdzawo szyi, bocian biały, świergotek łąkowy oraz cyranka; 

 fauna ksero termofilna – występująca w miejscach nasłonecznionych. 

Reprezentowana przez takie gatunki zwierząt jak: jaszczurka zwinka, jaszczurka 

żyworodka, trzmiel stepowy, pokrzywka ciernista; 
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 fauna wodna – reprezentowana przez takie gatunki zwierząt jak: kumak nizinny, 

piżmak, wydra; 

 awifauna - reprezentowana przez takie gatunki zwierząt jak: przepiórka, dudek, dzięcioł 

czarny, dzięcioł średni, dzięcioł duży, turkawka, gąsiorek, myszołów, łabędź niemy, kruk, 

rybołów, bocian czarny oraz dzięcioł zielonosiwy.  

7.11. POWIĄZANIA PRZYRODNICZE 

  Sieć ECONET-POLSKA składa się z obszarów węzłowych i łączących je korytarzy 

ekologicznych, wyznaczonych na podstawie takich kryteriów, jak naturalność, różnorodność, 

reprezentatywność, rzadkość i wielkość.  

Na równowagę ekologiczną fizjocenoz stabilizująco wpływa system ekologiczny. Im bardziej 

rozwinięty (w znaczeniu liczby powiązań przyrodniczych i węzłów ekologicznych), tym 

większa ich ekologiczno – przestrzenna spójność i tym silniejsze ich wzajemne związki. 

Charakterystyczne cechy systemu ekologicznego, zwanego Systemem Przyrodniczym 

Gminy (SPG) to dominująca rola doliny rzeki Bug, pełniąca funkcję paneuropejskiego 

korytarza ekologicznego. Dodatkowo, dolina rzeki Bug została zakwalifikowana jako obszar 

węzłowy o znaczeniu międzynarodowym (24M), obejmując większość obszaru Parku 

Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu”. Poza doliną rzeki Bug, która pełni w skali regionu, 

a nawet kraju, funkcję jednego z najważniejszych korytarzy ekologicznych, na terenie gminy 

występują obszary węzłowe stanowiące szczególnie cenne pod względem przyrodniczym i 

krajobrazowym tereny, gdzie zachowanie bioróżnorodności ma istotne znaczenie i gdzie 

występują gatunki i siedliska charakterystyczne dla regionu, wymagające zapewnienie 

odpowiedniej łączności ekologicznej. Takim obszarem są niewątpliwie kompleksy leśne, w 

grupie których rangę regionalną przypisuje się Lasom Kijowieckim, w południowo – 

zachodniej części gminy. Poza wyżej wymienionymi, na terenie gminy Rokitno funkcjonuje 

kilka drugorzędnych korytarzy, związanych z mniejszymi dolinami rzecznymi, w grupie której 

wymienia się dolinę rzeki Pomaranki, dolinę rzeki Krzywuli, doliny cieków bez nazwy w 

centralnej i wschodniej części gminy. Dodatkowo na terenie gminy występują węzły o randze 

lokalnej, do których zalicza się wszystkie pozostałe kompleksy leśne występujące na terenie 

gminy Rokitno. 
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Rycina 10. Korytarze ekologiczne w gminie Rokitno 

 

Źródło: projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  

przestrzennego gminy Rokitno, 

7.12. WALORY PRZYRODNICZE, KRAJOBRAZOWE I KULTUROWE 

O walorach przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych decydują czynniki 

naturalne w postaci rzeźby terenu, elementy pokrycia naturalnego (lasy i inne formy zieleni) 

oraz czynniki antropogeniczne, mające swój wyraz w historycznym, a także współczesnym 

zagospodarowaniu terenu. 

7.12.1. WALORY KRAJOBRAZOWE I PRZYRODNICZE 

Pod względem geomorfologicznym, obszar objęty opracowaniem nie zalicza się do 

atrakcyjnych, z uwagi na dominację terenów równinnych z nielicznymi pagórkami 

piaszczysto – żwirowymi.  Elementem urozmaicającym monotonną rzeźbę terenu, jest dolina 

rzeki Bug, przebiegająca z kierunku południowego w kierunku północno - zachodnim. 

Istotnym elementem krajobrazu gminy są lasy, najbardziej wyrazisty i najcenniejszy 

kompleks stanowi Las Kijowiecki. Wnętrza krajobrazowe związane są z przecinkami oraz 

dukatami leśnymi. Pozostała część gminy charakteryzuje się krajobrazem kulturowym z 

zabudową zagrodową oraz roślinnością pól uprawnych. Monotonii tego krajobrazu 

zapobiegają takie elementy przyrodnicze jak: zadrzewienia śródpolne, a także pasma łąk i 

pastwisk w dolinkach cieków wodnych. 
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7.12.2. OCHRONA PRZYRODY 

Najcenniejsze przyrodniczo i krajobrazowo obszary objęte zostały ochroną prawną. 

Na terenie Gminy Rokitno formami ochrony przyrody w myśl Ustawy o ochronie przyrody z 

dnia 16 kwietnia 2004 r. są: 

- obszary włączone do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 – Obszar 

Specjalnej Ochrony Ptaków „Dolina Dolnego Bugu” PLB140001 oraz Specjalny 

Obszar Ochrony Siedlisk „Ostoja Nadbużańska” PLH 140011; 

- Park Krajobrazowy „Podlaski Przełom Bugu; 

- pomniki przyrody; 

- użytki ekologiczne. 

Obszary chronione zajmują blisko 1/3 powierzchnię gminy, koncentrując się w sołectwach 

położonych w dolinie rzeki Bug, a mianowicie: Derło, Zaczopki oraz Pratulin.   

Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Dolina Dolnego Bugu” PLB140001 - obszar obejmuje 

ok. 260 km odcinek doliny Bugu od ujścia Krzny do Jeziora Zegrzyńskiego. W granicach 

gminy Rokitno zajmuje powierzchnię ok. 1412,05 ha. Większość doliny pokrywają suche, 

ekstensywnie użytkowane pastwiska. Obszary bagienne są usytuowane głównie przy 

ujściach rzek, dopływów Bugu, oraz wokół pozostałych fragmentów dawnych koryt 

rzecznych. Koryto Bugu jest w większości nie zmienione przez człowieka, pozostały tu 

liczne, piaszczyste wyspy, nagie lub porośnięte wierzbowymi lub topolowymi łęgami 

nadrzecznymi; wzdłuż rzeki występują dobrze rozwinięte zarośla wierzbowe Jest to ostoja 

ptasia o randze europejskiej E 51. Występują co najmniej 22 gatunki ptaków z Załącznika I 

Dyrektywy Ptasiej, 6 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). Bardzo ważna ostoja 

ptaków wodno-błotnych. Jedno z nielicznych w Polsce stanowisk lęgowych gadożera; do 

niedawna jedno z nielicznych w Polsce stanowisk kulona. W okresie lęgowym obszar 

zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej (C3, C6) następujących gatunków ptaków: 

bączek (PCK), bocian czarny, brodziec piskliwy, cyranka, czajka, czapla siwa, krwawodziób, 

gadożer (PCK), kszyk, kulik wielki (PCK), płaskonos, podróżniczek (PCK), rybitwa 

białoczelna (PCK), rybitwa czarna, rybitwa rzeczna, rycyk, sieweczka rzeczna, sieweczka 

obrożna (PCK), zimorodek; w stosunkowo wysokim zagęszczeniu (C7) występują: bocian 

biały, kania czarna, derkacz, wodnik i samotnik. Niestety brak jest danych o ptakach w 

okresie pozalęgowym. Bogata fauna bezkręgowców, m.in. interesujące gatunki pająków ( 

Agyneta affinis, A. saxatilis, Chocorna picinus, Enoplognatha thoracica, Enophrys aequipes, 

Hahnia halveola, Iberina candida, Leptyphantes flavipes, Styloctetor stativus). Cenny 

kompleks nadrzecznych lasów o zachowanym charakterze naturalnym, oraz szereg 

zbiorowisk roślinnych związanych z siedliskami wilgotnymi. 

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Ostoja Nadbużańska” PLH140011 - ostoja obejmuje ok. 

260 km odcinek doliny Bugu od ujścia Krzny do Jeziora Zegrzyńskiego. W granicach gminy 

Rokitno zajmuje powierzchnię 1364,42 ha. Większość doliny pokrywają suche, ekstensywnie 

użytkowane pastwiska. Obszary bagienne są usytuowane głównie przy ujściach rzek, 

dopływów Bugu oraz wokół pozostałych fragmentów dawnych koryt rzecznych. Koryto Bugu 

jest w większości nie zmienione przez człowieka, pozostały tu liczne, piaszczyste wyspy, 

nagie lub porośnięte wierzbowymi lub topolowymi łęgami nadrzecznymi, z dobrze 

rozwiniętymi zaroślami wierzbowymi. Szczególnie cenny jest kompleks nadrzecznych lasów 

o zachowanym naturalnym charakterze oraz szereg zbiorowisk łąkowych i związanych z 
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siedliskami wilgotnymi, typowo wykształconych na dużych powierzchniach. 16 rodzajów 

siedlisk z tego obszaru znajduje się w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG.  

Tabela 5. Typy siedlisk wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG 

Kod Siedlisko przyrodnicze 
Stopień 

reprezent. 

Stan 

zachowania 

Ogólna 

ocena 

2330 Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi A A A 

3130 
Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze 

zbiorowi-skami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea 
D   

3150 
Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze 

zbio-rowiskami z Nympheion, Potamion 
A A A 

3270 Zalewane muliste brzegi rzek A A A 

4030 
Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-

Callunion, Calluno-Arctostaphylion 
A B C 

6120 
Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe 

(Koelerion glaucae) 
A A A 

6210 Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea B A B 

6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion A B A 

6430 
Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla 

nad-rzeczne (Convolvuletalia sepium) 
A A A 

6440 Łąki selernicowe (Cnidion dubii) A A A 

6510 
Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie 

(Arr-henatherion elatioris 
A B A 

9170 
Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-

Carpinetum, Tilio-Carpinetum 
B A B 

91E0* 
Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe 

(Salicetum albo-fragilis, Populetum albae) 
A B A 

91F0 
Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-

Ulmetum) 
A A A 

91I0* Ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae) A B A 

91T0 
Sosnowy bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum i 

chrobotkowa postać Peucedano-Pinetum) 
C C C 

* siedliska priorytetowe  Źródło: opracowanie własne na podstawie SDF „Ostoja Nadbużańska” 

Stwierdzono tu występowanie 21 gatunków z II Załącznika Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Jest 

to jeden z najważniejszych obszarów dla ochrony ichtiofauny w Polsce. Obejmuje ona 10 

gatunków ryb z II Załącznika Dyrektywy Rady 92/43/EWG, z koza złotawą i kiełbiem 

białopłetwym. Stanowiska rzadkich gatunków roślin w tym 2 gatunki z II Załącznika 

Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Bogata fauna bezkręgowców, m.in. interesujące gatunki 

pająków ( Agyneta affinis, A. saxatilis, Chocorna picinus, Enoplognatha thoracica, Enophrys 

aequipes, Hahnia halveola, Iberina candida, Leptyphantes flavipes, Styloctetor stativus). 

Obszar ma również duże znaczenie dla ochrony ptaków.  

Park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu -  park krajobrazowy utworzony w 1994 roku, na 

podstawie Rozporządzenia Nr 10 Wojewody Bialskopodlaskiego z dnia 25.08.1994 r. w 

sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu” (Dz. Urz. Woj. B. P. Nr 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Park_krajobrazowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/1994
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10, poz. 45). Obecnie ochrona parku została ustanowiona poprzez Rozporządzenie 

Wojewody lubelskiego nr 69 z dn. 25.11.2005r. (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 238,poz. 3707). Od 

dnia 1 stycznia 2010 r. obowiązuje Uchwała Nr XXXVIII/690/09 Sejmiku Województwa 

Lubelskiego z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie utworzenia Zespołu Lubelskich Parków 

Krajobrazowych. Zespół został utworzony w celu kierowania parkami na terenie 

Województwa Lubelskiego. Parkiem kieruje Oddział Terenowy w Janowie Podlaskim. W 

granicach gminy, w północno – wschodniej jej części, park zajmuje powierzchnię ok. 2 794 

ha, co odpowiada niemal 1/3 powierzchni gminy (obręby ewidencyjne: Cieleśnica PGR, 

Cieleśnica, Derło, Zaczopki i Pratulin). Głównym celem utworzenia Parku było zachowanie w 

stanie nienaruszonym najcenniejszych pod względem przyrodniczym, krajobrazowym i 

kulturowym fragmentów lewobrzeżnej doliny Bugu. Dominującym elementem środowiska 

przyrodniczego Parku są tereny leśne oraz połacie łąk i pastwisk pokrytych licznymi 

zadrzewieniami. Głównym walorem przyrodniczym Parku jest nie poddana regulacji, płynąca 

meandrującym korytem o dużym stopniu naturalności rzeka Bug. Rzeka naturalnie 

meandrując tworzy liczne starorzecza, a jej dzikość uwidacznia się w licznych rozlewiskach, 

płyciznach i zagłębieniach w nurcie. We florze parku dominują lasy (33% powierzchni) – 

głównie bory mieszane z przewagą sosny. W lasach tych występuje 11 typów siedliskowych 

– w tym cenne zbiorowiska łęgowe i olsowe. Są one miejscem gniazdowania kilku ginących 

gatunków ptaków. W starorzeczach występuje wiele cennych gatunków roślin pływających. 

Suche i piaszczyste zbocza doliny oraz wyższe terasy porastają suche murawy. Na terenie 

parku występuje 36 gatunków roślin objętych ochroną ścisłą i wiele rzadkich gatunków 

zwierząt. Dolina rzeki Bug, znajdująca się w granicach Parku, jest także ważnym korytarzem 

ekologicznym o randze paneuropejskiej. Blisko 80% powierzchni Parku znajduje się w 

Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 (OSO „Dolina Dolnego Bugu” oraz SOO „Ostoja 

Nadbużańska”). 

Pomniki przyrody 

Na obszarze gminy Rokitno znajduje się 34 pomników przyrody, z czego 30 przyrody 

ożywionej (z uwagi na wiek i rozmiar) oraz 4 przyrody nieożywionej (głazy narzutowe).  

Tabela poniżej przedstawia ich zestawienie. 

Tabela 6. Pomniki przyrody na terenie gminy Rokitno 

L.p. 
Nr Rejestru 

W.K.P. 

Opis 

pomnika 

Obwód 

(cm) 

Wysokość 

(m) 
Położenie 

Obowiązująca podstawa 

prawna 

1.  33 
Topola czarna, 

aleja – 16 szt. 
250-400 20-23 

Cieleśnica, działka nr 

1040 – pomnik 

zlokalizowany w pasie 

drogi powiatowej do 

Cieleśnicy, przy 

skrzyżowaniu z drogą 

wojewódzką Siedlce – 

Terespol, 

Orzeczenie Nr 7 z dnia 31 

października 1979 r. 

Wojewody 

Bialskopodlaskiego o 

uznaniu za pomnik 

przyrody (Dz. Urz. WRN w 

Białej Podlaskiej Nr 2 z 

1984 r. poz. 10) 

2.  40 

Grupa drzew 

składająca się  

z 27 modrzewi 

europejskich 

oraz 1 świerku 

pospolitego 

150-280 30 

Modrzew europejski: 

Leśnictwo Serwin, 

oddz. 183bc i Leśn. 

Kniejówka, oddz. 

182abc; 

Świerk pospolity: 

Leśnictwo Serwin, 

oddz. 184c 

Orzeczenie Nr 3 z dnia 18 

sierpnia 1981 r. Wojewody 

Bialskopodlaskiego o 

uznaniu za pomnik przyrody 

(Dz. Urz. WRN w Białej 

Podlaskiej Nr 3 z 1983 r. 

poz. 9) 
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3.  77 
Dąb 

szypułkowy 
366 24 

Leśn. Serwin, oddz. 

148, wzdłuż drogi 

leśnej 

Orzeczenie Nr 36 z dnia 8 

listopada 1983 r. Wojewody 

Bialskopodlaskiego o 

uznaniu za pomnik przyrody 

(Dz. Urz. WRN w Białej 

Podlaskiej Nr 2 z 1984 r. 

poz. 10) 

4.  78 
Dąb 

szypułkowy 
285 24 Leśn. Serwin 

Orzeczenie Nr 37 z dnia 9 

listopada 1983 r. Wojewody 

Bialskopodlaskiego o 

uznaniu za pomnik przyrody 

(Dz. Urz. WRN w Białej 

Podlaskiej Nr 2 z 1984 r. 

poz. 10) 

5.  86 
Dąb 

szypułkowy 
373 27-28 

Leśn. Cieleśnica, oddz. 

103,  

ur. „Chołodrub” przy  

polnej drodze do 

Zaczopek 

Orzeczenie Nr 1 Wojewody 

Bialskopodlaskiego z dnia 

30 marca 1984 r. o uznaniu 

za pomnik przyrody (Dz. 

Urz. WRN w Białej 

Podlaskiej z 1984 r. Nr 5, 

poz. 25) 

6.  175 
Dąb 

szypułkowy  
285  25 

Leśn. Szadek, oddz. 

212 

Zarządzenie Nr 1 

Wojewody 

Bialskopodlaskiego z dnia 

4 stycznia 1988 r. w 

sprawie uznania za pomniki 

przyrody (Dz. Urz. Woj. 

Bialskopodl. z 1988 r. Nr 1 

poz. 2 i Nr 6 poz. 66) 

7.  235 
Lipa 

drobnolistna 
635 22 

Pokinianka, działka 

leśna  

Rozporządzenie Nr 1 

Wojewody 

Bialskopodlaskiego z 

dnia 22 października 

1990 r. sprawie uznania 

za pomniki przyrody (Dz. 

Urz. Woj. Bialskopodl. z 

1990 r. Nr 16, poz. 108, 

zm. z 1996 r. Nr 18, poz. 

77) 

8.  296 
Lipa 

drobnolistna 
270 18 

Klonownica Duża, 

siedlisko, działka nr 

250 

Rozporządzenie Nr 60 

Wojewody 

Bialskopodlaskiego z 

dnia 30 grudnia 1993 r. w 

sprawie uznania za 

pomniki przyrody (Dz. 

Urz. Woj. Bialskopodl. z 

1993 r. Nr 7, poz. 94, zm. 

z 1995 r. Nr 1, poz. 2) 

9.  310 
Klon 

pospolity 
383 18 

Rokitno, teren 

przykościelny, działka 

nr 669 

Rozporządzenie Nr 22 

Wojewody 

Bialskopodlaskiego z 30 

grudnia 1994 r. W 

sprawie uznania za 

pomniki przyrody (Dz. 

Urz. Woj. Bialskopodl. z 

1995 r. Nr 1 poz. 3, zm. z 

1996 r. Nr 18, poz. 77) 
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10.  311 

Lipa 

drobnolistna i 

klon pospolity 

358, 

276 
18, 20 

Rokitno, przy kaplicy 

kamiennej starego 

cmentarza, działka nr 

669 

Rozporządzenie Nr 22 

Wojewody 

Bialskopodlaskiego z 30 

grudnia 1994 r. W 

sprawie uznania za 

pomniki przyrody (Dz. 

Urz. Woj. Bialskopodl. z 

1995 r. Nr 1 poz. 3, zm. z 

1996 r. Nr 18, poz. 77) 

11.  312 
Klon 

pospolity 
280 18 

Rokitno, teren starego 

cmentarza, działka nr 

669 

Rozporządzenie Nr 22 

Wojewody 

Bialskopodlaskiego z 30 

grudnia 1994 r. W 

sprawie uznania za 

pomniki przyrody (Dz. 

Urz. Woj. Bialskopodl. z 

1995 r. Nr 1 poz. 3, zm. z 

1996 r. Nr 18, poz. 77) 

12.  313 

Lipa 

drobnolistna, 

modrzew europ., 

świerk 

220, 

180, 150 
17-21 

Leśn. Cieleśnica,  

ur. Alwus, oddz. 87, obok 

zabytkowego krzyża 

Rozporządzenie Nr 22 

Wojewody 

Bialskopodlaskiego z 30 

grudnia 1994 r. W 

sprawie uznania za 

pomniki przyrody (Dz. 

Urz. Woj. Bialskopodl. z 

1995 r. Nr 1 poz. 3, zm. z 

1996 r. Nr 18, poz. 77) 

13.  314 
Lipa 

drobnolistna 
327 22 

Leśn. Cieleśnica, oddz. 

90d, uroczysko Alwus 

przy drodze leśnej 

Rozporządzenie Nr 22 

Wojewody 

Bialskopodlaskiego z 30 

grudnia 1994 r. W 

sprawie uznania za 

pomniki przyrody (Dz. 

Urz. Woj. Bialskopodl. z 

1995 r. Nr 1 poz. 3, zm. z 

1996 r. Nr 18, poz. 77) 

14.  316 

Jesion 

wyniosły –  

2 szt. 

295, 

395 
21, 22 

Cieleśnica, park 

zabytkowy przy 

stawach, działka nr 278 

Rozporządzenie Nr 22 

Wojewody 

Bialskopodlaskiego z 30 

grudnia 1994 r. W 

sprawie uznania za 

pomniki przyrody (Dz. 

Urz. Woj. Bialskopodl. z 

1995 r. Nr 1 poz. 3, zm. z 

1996 r. Nr 18, poz. 77) 

15.  368 
Dąb 

szypułkowy 
348 17 

Kołczyn, przy 

zabytkowej kaplicy, 

działka nr 112 

Rozporządzenie Nr 27 

Wojewody 

Bialskopodlaskiego z 

dnia 28 grudnia 1995 r. w 

sprawie uznania za 

pomniki przyrody (Dz. 

Urz. Woj. Bialskopodl. z 

1996 r. Nr 10, poz. 46) 
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16.  369 

Sosna 

pospolita –  

2 szt. 

260, 

305 
18 

Kołczyn, przy zabytkowej 

kaplicy, działka nr 112 

Rozporządzenie Nr 27 

Wojewody 

Bialskopodlaskiego z 

dnia 28 grudnia 1995 r. w 

sprawie uznania za 

pomniki przyrody (Dz. 

Urz. Woj. Bialskopodl. z 

1996 r. Nr 10, poz. 46) 

17.  370 
Dąb 

szypułkowy  
290 20 

Derło, dz. nr 387/1 

AWRSP 

Rozporządzenie Nr 27 

Wojewody 

Bialskopodlaskiego z 

dnia 28 grudnia 1995 r. w 

sprawie uznania za 

pomniki przyrody (Dz. 

Urz. Woj. Bialskopodl. z 

1996 r. Nr 10, poz. 46) 

18.  408 
Dąb 

szypułkowy 
620 25 

Cieleśnica, Zakład 

Rolno-Handlowy, 

działka nr 63 

Rozporządzenie Nr 20 

Wojewody 

Bialskopodlaskiego z 

dnia 31 grudnia1996 r. w 

sprawie uznania za 

pomniki przyrody (Dz. 

Urz. Woj. Bialskopodl. z 

1997 r. Nr 18, poz. 76) 

19.  411 

Dąb 

szypułkowy 

– 

2 szt. 

400, 

510 
25 

Cieleśnica, Zakład 

Rolno-Handlowy, 

działka nr 92 

Rozporządzenie Nr 20 

Wojewody 

Bialskopodlaskiego z 

dnia 31 grudnia1996 r. w 

sprawie uznania za 

pomniki przyrody (Dz. 

Urz. Woj. Bialskopodl. z 

1997 r. Nr 18, poz. 76 

20.  423 

Dąb 

szypułkowy 

– 3 szt. 

316-

340 
24-25 

Leśn. Neple, ur. 

Mokrany oddz. 23a 

Rozporządzenie Nr 20 

Wojewody 

Bialskopodlaskiego z 

dnia 31 grudnia1996 r. w 

sprawie uznania za 

pomniki przyrody (Dz. 

Urz. Woj. Bialskopodl. z 

1997 r. Nr 18, poz. 76 

21.  424 

Dąb 

szypułkowy 

– 10 sz. 

220- 

380 
21-26 

Leśn. Neple, ur. 

Mokrany oddz. 23g 

Rozporządzenie Nr 20 

Wojewody 

Bialskopodlaskiego z 

dnia 31 grudnia1996 r. w 

sprawie uznania za 

pomniki przyrody (Dz. 

Urz. Woj. Bialskopodl. z 

1997 r. Nr 18, poz. 76 

22.  473 
Dąb 

szypułkowy 
295 23 

Leśn. Neple, Uroczysko 

Mokrany, oddz. 23g 

Rozporządzenie Nr 11 

Wojewody Lubelskiego z 

dnia 30 lipca 2009 r. (Dz. 

Urz. Woj. Lub. z 2009 r. Nr 

103, poz. 2327, zm. z 2010 

r. Nr 33, poz. 743) 

poprzedzone 

Rozporządzeniem Nr 92 

Wojewody 
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Bialskopodlaskiego z dnia 

28 grudnia 1998 r. w 

sprawie uznania za pomniki 

przyrody (Dz .Urz. Woj. 

Bialskopodl. Nr 15, poz. 

217) 

23.  472 
Dąb 

szypułkowy 
390 22 

Uroczysko Mokrany, 

oddz. 23g 

Rozporządzenie Nr 11 

Wojewody Lubelskiego z 

dnia 30 lipca 2009 r. (Dz. 

Urz. Woj. Lub. z 2009 r. 

Nr 103, poz. 2327, zm. z 

2010 r. Nr 33, poz. 743) 

poprzedzone 

Rozporządzeniem Nr 92 

Wojewody 

Bialskopodlaskiego z 

dnia 28 grudnia 1998 r. w 

sprawie uznania za 

pomniki przyrody (Dz 

.Urz. Woj. Bialskopodl. Nr 

15, poz. 217) 

24.  471 
Dąb 

szypułkowy 
340 22 

Uroczysko Mokrany, 

oddz. 23d 

Rozporządzenie Nr 11 

Wojewody Lubelskiego z 

dnia 30 lipca 2009 r. (Dz. 

Urz. Woj. Lub. z 2009 r. 

Nr 103, poz. 2327, zm. z 

2010 r. Nr 33, poz. 743) 

poprzedzone 

Rozporządzeniem Nr 92 

Wojewody 

Bialskopodlaskiego z 

dnia 28 grudnia 1998 r. w 

sprawie uznania za 

pomniki przyrody (Dz 

.Urz. Woj. Bialskopodl. Nr 

15, poz. 217) 

25.  470 

Grupa 9 szt. 

dębów 

szypułkowych 

270/32

0 
24 

Uroczysko Mokrany 

oddz. 23a 

Rozporządzenie Nr 11 

Wojewody Lubelskiego z 

dnia 30 lipca 2009 r. (Dz. 

Urz. Woj. Lub. z 2009 r. 

Nr 103, poz. 2327, zm. z 

2010 r. Nr 33, poz. 743) 

poprzedzone 

Rozporządzeniem Nr 92 

Wojewody 

Bialskopodlaskiego z 

dnia 28 grudnia 1998 r. w 

sprawie uznania za 

pomniki przyrody (Dz 

.Urz. Woj. Bialskopodl. Nr 

15, poz. 217) 

26.  469 
Dąb 

szypułkowy 
420 23 

Uroczysko Mokrany, 

oddz. 22b 

Rozporządzenie Nr 11 

Wojewody Lubelskiego z 

dnia 30 lipca 2009 r. (Dz. 

Urz. Woj. Lub. z 2009 r. 

Nr 103, poz. 2327, zm. z 

2010 r. Nr 33, poz. 743) 
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poprzedzone 

Rozporządzeniem Nr 92 

Wojewody 

Bialskopodlaskiego z 

dnia 28 grudnia 1998 r. w 

sprawie uznania za 

pomniki przyrody (Dz 

.Urz. Woj. Bialskopodl. Nr 

15, poz. 217) 

27.  458 
Lipa 

drobnolistna 
450 20 

Cmentarz parafialny w 

Pratulinie, działka nr 63 

Rozporządzenie Nr 11 

Wojewody Lubelskiego z 

dnia 30 lipca 2009 r. (Dz. 

Urz. Woj. Lub. z 2009 r. 

Nr 103, poz. 2327, zm. z 

2010 r. Nr 33, poz. 743) 

poprzedzone 

Rozporządzeniem Nr 92 

Wojewody 

Bialskopodlaskiego z 

dnia 28 grudnia 1998 r. w 

sprawie uznania za 

pomniki przyrody (Dz 

.Urz. Woj. Bialskopodl. Nr 

15, poz. 217) 

28.  457 

Szpaler 

kasztanowców 

białych – 5 szt. 

280-340 18/20 

Parafia rzymsko-

katolicka Pratulin, 

działka nr 57 

Rozporządzenie Nr 11 

Wojewody Lubelskiego z 

dnia 30 lipca 2009 r. (Dz. 

Urz. Woj. Lub. z 2009 r. 

Nr 103, poz. 2327, zm. z 

2010 r. Nr 33, poz. 743) 

poprzedzone 

Rozporządzeniem Nr 92 

Wojewody 

Bialskopodlaskiego z 

dnia 28 grudnia 1998 r. w 

sprawie uznania za 

pomniki przyrody (Dz 

.Urz. Woj. Bialskopodl. Nr 

15, poz. 217) 

29.  448 Topola biała 
360/27

0 
26 

AWRSP, dz. nr 378/, 

Derło 

Rozporządzenie Nr 11 

Wojewody Lubelskiego z 

dnia 30 lipca 2009 r. (Dz. 

Urz. Woj. Lub. z 2009 r. 

Nr 103, poz. 2327, zm. z 

2010 r. Nr 33, poz. 743) 

poprzedzone 

Rozporządzeniem Nr 92 

Wojewody 

Bialskopodlaskiego z 

dnia 28 grudnia 1998 r. w 

sprawie uznania za 

pomniki przyrody (Dz 

.Urz. Woj. Bialskopodl. Nr 

15, poz. 217) 

30.  468 
Wierzba 

krucha 
230 25 

Uroczysko Mokrany, 

oddz. 22d 

Rozporządzenie Nr 11 

Wojewody Lubelskiego z 

dnia 30 lipca 2009 r. (Dz. 
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Urz. Woj. Lub. z 2009 r. 

Nr 103, poz. 2327, zm. z 

2010 r. Nr 33, poz. 743) 

poprzedzone 

Rozporządzeniem Nr 92 

Wojewody 

Bialskopodlaskiego z 

dnia 28 grudnia 1998 r. w 

sprawie uznania za 

pomniki przyrody (Dz 

.Urz. Woj. Bialskopodl. Nr 

15, poz. 217) 

31.  246 

Głaz 

narzutowy – 

granit szary 

510 95 

Granit średnioziarnisty 

szary porośnięty msza-

kami, położony na 

skraju drzewostanu 

przy drodze gruntowej, 

Cieleśnica 96a 

Rozporządzenie Nr 1 

Wojewody 

Bialskopodlaskiego z 

dnia 22 października 

1990 r. sprawie uznania 

za pomniki przyrody (Dz. 

Urz. Woj. Bialskopodl. z 

1990 r. Nr 16, poz. 108, 

zm. z 1996 r. Nr 18, poz. 

77) 

32.  412 

Głaz 

narzutowy – 

granit 

różowy 

670 140 
Cieleśnica, osiedle 

mieszkaniowe ZHR 

Rozporządzenie Nr 20 

Wojewody 

Bialskopodlaskiego z 

dnia 31 grudnia1996 r. w 

sprawie uznania za 

pomniki przyrody (Dz. 

Urz. Woj. Bialskopodl. z 

1997 r. Nr 18, poz. 76) 

33.  413 

Głaz 

narzutowy – 

granit szary 

650 120 
Cieleśnica, droga do 

stawów 

Rozporządzenie Nr 20 

Wojewody 

Bialskopodlaskiego z 

dnia 31 grudnia1996 r. w 

sprawie uznania za 

pomniki przyrody (Dz. 

Urz. Woj. Bialskopodl. z 

1997 r. Nr 18, poz. 76) 

34.  447 

Głaz 

narzutowy – 

granit  

800 180 Cieleśnica PGR - park 

Rozporządzenie Nr 20 

Wojewody 

Bialskopodlaskiego z 

dnia 31 grudnia1996 r. w 

sprawie uznania za 

pomniki przyrody (Dz. 

Urz. Woj. Bialskopodl. z 

1997 r. Nr 18, poz. 76) 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z Nadleśnictwa Biała Podlaska 

Użytki ekologiczne - na terenie gminy Rokitno znajdują się 2 użytki ekologiczne, które w 

2016 roku  łącznie zajmowały powierzchnię równą 14,20 ha. Są to: 

- śródleśna powierzchnia zabagniona o powierzchni 13,26 ha, użytek powołany 

Rozporządzeniem Nr 159 Wojewody Lubelskiego z dn. 16.07.2002 w sprawie uznania 

obszarów za użytki ekologiczne na terenie województwa lubelskiego (Dz. Urz. Woj. Lub. 

Nr 80, poz. 1716). Użytek porośnięty jest olchą, brzozą, osiką, dębem, wiązem, sosną i 

topolą w wieku 40-125 lat. Brak zagrożeń. 
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- śródleśne bagno o powierzchni 0,93 ha, powołany Rozporządzeniem Nr 157 Wojewody 

Lubelskiego z dn. 16.07.2002 w sprawie uznania obszarów za użytki ekologiczne na 

terenie województwa lubelskiego (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 80, poz. 1714, zm. Dz. Urz. 

Woj. Lub. z 2003). 

Chronione i rzadkie gatunki roślin, zwierząt i grzybów 

Na obszarze gminy Rokitno, występują gatunki roślin i zwierząt objęte ochroną 

prawną. Ochrona gatunkowa ma na celu zapewnienie przetrwania i właściwego stanu 

ochrony dziko występujących na terenie kraju lub innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej rzadkich, endemicznych, podatnych na zagrożenia i zagrożonych wyginięciem 

oraz objętych ochroną na podstawie przepisów umów międzynarodowych, których 

Rzeczpospolita Polska jest stroną, gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk i 

ostoi, a także zachowanie różnorodności gatunkowej i genetycznej.  

W ramach przeprowadzonych prac terenowych służących opracowaniu Programu Ochrony 

Przyrody dla Nadleśnictwa Biała Podlaska oraz Nadleśnictwa Chotyłów, na terenie gminy 

Rokitno stwierdzono występowanie następujących gatunków: paprotka zwyczajna 

Polypodium vulgare, widłak jałowcowaty Lycopodium annotinum, wawrzynek wilczełyko 

Daphne mezerum, kopytnik pospolity Asarum europaeum. 

Generalnie w dolinie Bugu dominują gatunki europejskie, środkowoeuropejskie i europejsko-

zachodniosyberyjskie. Są one głównymi komponentami zbiorowisk roślinnych – mezofilnych 

lasów liściastych, np.: zawilec żółty (Anemone ranunculoides), zawilec gajowy (A. 

nemorosa), kokorycz pełna (Corydalis solida), rzadziej kokorycz pusta (C. cava) i ziarnopłon 

wiosenny (Ficaria verna) oraz łąk: jaskier ostry (Ranunculus acris), jaskier różnolistny (R. 

auricomus), rzeżucha łąkowa (Cardamine pratensis) i wiele innych. Na całej długości doliny 

częste są także gatunki subkontynentalne, w tym relikty z okresu polodowcowego, zajmujące 

zwykle specyficzne siedliska, np. zwydmienia śródlądowe. Roślinami zajmującymi siedliska 

tego typu są: goździk piaskowy (Dianthus arenarius ssp. borussicus), łyszczec 

baldachogroniasty (Gypsophila fastigiata), strzęplica sina (Koeleria glauca), lepnica 

zielonawa (Silene chlorantha), lepnica tatarska (S. tatarica), wyka kaszubska (Vicia 

cassubica). W zachodniej części doliny spotyka się gatunki subatlantyckie: goździeniec 

okółkowy (Illecebrum verticillatum) i wykę lędźwianowatą (Vicia lathyroides). Dalej na 

wschód sięgają już tylko gatunki subatlantycko-środkowo-europejskie: szczotlicha siwa 

(Corynephorus canescens), wąkrota zwyczajna (Hydrocotyle vulgaris), widłaczek torfowy 

(Lycopodiella inundata) i sporek wiosenny (Spergula morisonii) oraz przechodzące 

regionalnie do zbiorowisk segetalnych: tomka oścista (Anthoxanthum aristatum) i chroszcz 

nagołodygowy (Teesdalea nudicaulis). Liczniej reprezentowane są tu również taksony 

bardziej kontynentalne: oleśnik górski (Libanotis montana), oleśnik syberyjski (L. sibirica) i 

głodek żółty (Draba nemorosa) oraz borealne: gnidosz królewski (Pedicularis sceptrum-

carolinum) i wielosił błękitny (Polemonium coeruleum). Czarcikęsik Kluka (Succisella inflexa) 

osiąga w dolinie Bugu granicę południowo-zachodnią zwartego występowania, chociaż jego 

oderwane stanowiska spotykane są także dalej na południe.  

Ważną rolę w szacie roślinnej tego obszaru odgrywają gatunki specyficzne dla dolin dużych 

rzek, jak: krwawnik wierzbolistny (Achillea salicifolia), kanianka wielka (Cuscuta lupuliformis), 

wilczomlecz błyszczący (Euphorbia lucida), wilczomlecz błotny (E. palustris), konitrut błotny 

(Gratiola officinalis), turówka leśna (Hierochloë australis), turówka wonna (H. odorata), 
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tarczyca oszczepowata (Scutellaria hastifolia), ożanka czosnkowa (Teucrium scordium), 

rutewka żółta (Thalictrum flavum) i starzec bagienny (Senecio paludosus). 

Do roślin dawniej pospolitych, a obecnie szybko zanikających, należą: kąkol polny (Agro-

stemma githago), kurzyślad polny (Anagallis arvensis), chaber bławatek (Centaurea cyanus), 

ostróżeczka polna (Consolida regalis), czy gatunki z rodzaju mak (Papaver). Zanikają 

zwłaszcza gatunki związane ze specyficznymi typami siedlisk, jak występujące na rędzinach: 

przewiercień okrągłolistny (Bupleurum rotundifolium), wronóg grzebieniasty (Coronopus 

squamatus), wilczo-mlecz drobny (Euphorbia exigua), wilczomlecz sierpowaty (E. falcata), 

kiksja oszczepowata (Kickxia elatine), oraz rosnące na bogatszych piaskach: chrząstkowiec 

polny (Polycnemum arvense) i połonicznik kosmaty (Herniaria hirsuta). 

Z opracowań waloryzacji gmin Biała Podlaska, Janów Podlaski, Leśna Podlaska, Rokitno i 

Konstantynów wiadomym jest, że obserwowano występowanie owadów: m.in. biegaczy 

Carabus sp., trzmieli Bombus sp., mrówki rudnicy Formica rufa, mieniaka strużnika Apatura 

ilia i pazia królowej Papilio machaon. W starorzeczach i zakolach Bugu występuje chroniony 

kiełb białopłetwy Romanogobio albi-pinnatus, rzadka – koza złotawa Sabanejwia aurata, jaź 

Leuciscus idus, karaś Carasius carasius. Z gadów występują - zaskroniec zwyczajny Natrix 

natrix, jaszczurka zwinka Lacerta agilis, z płazów: kumak nizinny Bombina bombina, 

rzekotka drzewna Hyla arborea. Ponadto odnotowano występowanie następujących ptaków: 

bocian czarny Ciconia nigra, orlik krzykliwy Aquila pomarina, puszczyk Strix aluco, brodziec 

samotnik Tringa ochropus, dzięcioł średni Dendrocopos medius, bekas kszyk Gallinago 

gallinago, zimorodek Alcedo atthis, cyranka Anas querquedula oraz błotniak stawowy Cicrus 

aeruginosus, siniak Columba oenas. Ze ssaków występują: jeleń szlachetny Cervus elephus, 

sarna Capreolus capreolus, dzik Sus scrofa, lis Vulpes vulpes, łoś Alces alces, wydra Lutra 

lutra, jeż wschodni Erinaceus concolor, kret Talpa europaea, ryjówka aksamitna Sorex 

araneus, ryjówka malutka Sorex minutus, zębiełek białawy Crocidura leucodon, rzęsorek 

rzeczek Neomys fodiens. 

Rycina 11. Obszary chronione na terenie gminy Rokitno 

 
źródło: opracowanie własne  
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7.12.3. OCHRONA ŚRODOWISKA KULTUROWEGO 

 Gmina Rokitno położona jest w paśmie pogranicza kulturowego wyznaczonego w 

Planie zagospodarowania przestrzennego województwa lubelskiego. Posiada bogate, 

historyczne walory dość dobrze zachowanego krajobrazu kulturowego, co jest istotnym 

czynnikiem sprzyjającym rozwojowi i promocji tego obszaru. Zawdzięcza to licznym ocalałym 

z pożogi wojennej materialnym obiektom dziedzictwa kulturowego, jak również swojemu 

położeniu i bogatym walorom przyrodniczym. Meandrująca rzeka Bug z licznymi 

starorzeczami i specyficznym dla niej ekosystemem oraz historycznie rozplanowane rozłogi 

pól z urozmaiconą rzeźbą terenu, położone pomiędzy większymi kompleksami leśnymi, 

stanowią piękną oprawę rozmieszczonych równomiernie niewielkich osad wiejskich, które 

posiadają walory historycznego krajobrazu kulturowego. W gminie Rokitno zachowały się 

przykłady dawnej, drewnianej architektury ludowej, niestety coraz bardziej podupadającej lub 

przekształcanej w sposób eliminujący jej wartość historyczną. Prawdopodobnie ze względu 

na swoje peryferyjne położenie jest ich najwięcej w miejscowościach położonych nad 

Bugiem: Derło, Zaczopki, Pratulin oraz w oddalonych od głównych traktów: Kołczynie i 

Hołodnicy. Generalnie jednak występują w obszarze całej gminy. Są to zazwyczaj obiekty 

niskie, parterowe z dwuspadowym dachem i charakterystycznym dla Podlasia gankiem. 

Często w krajobrazie wiejskim, zwłaszcza przy drogach spotkać można liczne kapliczki bądź 

krzyże przydrożne. Najbardziej widoczne i posiadające osobliwy charakter są obiekty 

sakralne, które ze względu na swoją skalę pełnią funkcję  dominant architektonicznych 

wyróżniających się w krajobrazie.  

 

Na krajobraz kulturowy składają się także obiekty zabytkowe. W granicach gminy znajdują 

się obiekty oraz obszary wpisane do rejestru zabytków, co szczegółowo przedstawia 

poniższa tabela . 

Tabela 7. Zabytki na obszarze gminy Rokitno wpisane do rejestru zabytków 

województwa lubelskiego (stan na 10.2017) 

L.p. 
Zakres wpisu do rejestru 

zabytków 

Nr wpisu 

do 

rejestru 

zabytków 

Dec. wpisu do 

rej. zabytków 

Nr geod. 

działek 

Cieleśnica PGR 

1. 

Zespół pałacowy: 

(pałac, oranżeria, park 

krajobrazowy z XIX w.)  

A/250 

Decyzja WKZ w 

Lublinie z dnia 

28.02.1967,  

znak: KI.V-7/43/67 

278, 280(część), 

4/1, 240 (cz.),  

242 (cz.), 253,  

254 (cz.) 

Klonownica Duża 

 

2. 

Kościół parafialny rzym.-kat. 

p.w. św. Jana Apostoła i 

Ewangelisty z wyposażeniem 

wnętrza i drzewostanem w 

granicach cmentarza 

kościelnego  – dawna cerkiew 

unicka z I-ej  poł. XIX w.). 

A/53 

Decyzja WKZ w 

Lublinie  

z dnia 25.11.1966,  

znak:KI.V-

7/115/66 

226 

3. 
Cmentarz unicki późn. 

prawosławny (nieczynny) wraz z 
A/1364 

Decyzja WKZ w 

Białej Podlaskiej 
309 
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drzewostanem w obrębie działki.  z dnia 13.10.1993, 

znak: PSOZ-  

583/2/93 

Kołczyn 

4. 
Kaplica cmentarna p.w. św. 

Anny z II-ej poł. XIX w. 
A/16 

Decyzja WKZ w 

Lublinie z dnia 

12.03.1966, 

znak:KI.V-7/16/66 

112 

Pratulin 

5. 

Kościół parafialny rzymsko – 

katolicki p.w. św. Piotra i Pawła 

z wyposażeniem wnętrza, 

dzwonnica i otaczający 

drzewostan.  

A/28 

Decyzja WKZ w 

Lublinie z dnia 

08.04.1966, 

znak:KI.V-7/33/66 

63 

6. 

Kościół pw. św. Trójcy z 1756 r. 

– translokowany z m. Stanin w 

2009 r., obecnie siedziba 

Muzeum Męczenników 

Podlaskich 

A/106 

Decyzja WKZ w 

Lublinie z dnia 

30.11.1966, 

znak:KI.V-7/137/66 

236 

7. 

Cmentarz unicki 

 (miejsce pierwotnego 

pochówku Męczenników 

Podlaskich, krzyż kamienny z 

XIV w. ustawiony na zbiorowej 

mogile). 

A/762 

Decyzja WKZ w 

Białej Podlaskiej 

z dnia 14.05.1998, 

znak: PSOZ-  

554/1/98 

82 

Rokitno 

8. 

Kościół parafialny rzymsko – 

katolicki p.w. Św. Trójcy( dawna 

cerkiew unicka) z 

wyposażeniem wnętrza i 

otoczeniem w granicach 

cmentarza kościelnego. 

A/68 

Decyzja WKZ w 

Lublinie z dnia 

19.11.1966, 

znak:KI.V-7/67/66 

669 

9. 

Cmentarz wojenny z okresu I-

ej wojny światowej wraz z 

drzewostanem (Las Serwin) 

A/1349 

Decyzja WKZ w 

Białej Podlaskiej 

z dnia 25.08.1995, 

znak: PSOZ-  

892/4/95 

1126 (część) 

Zaczopki 

10. 

Cmentarz wojenny, niemiecko-

rosyjski z czasu I wojny 

światowej z drzewostanem. 

A/1366 

Decyzja WKZ w 

Białej Podlaskiej 

z dnia 29.09.1993, 

znak: PSOZ-  

559/2/93 

167 

Źródło: projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  

przestrzennego gminy Rokitno 

O historii i bogatym dziedzictwie kulturowym gminy świadczą również inne obiekty 

zabytkowe znajdujące się w projekcie Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Rokitno. 
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Tabela 8. Wykaz obiektów, znajdujących się w ewidencji zabytków i nie wpisanych do 

rejestru zabytków   

Lp. Obiekt Czas powstania Lokalizacja 

Cieleśnica PGR – Zespół Pałacowy 

1  Szkoła (dawna) XIX w. dz. ew. 255 

2  Stodoła I I poł. XX w. dz. ew. 280 

3  Stodoła II I poł. XX w. dz. ew. 280 

4  Obora I I poł. XX w. dz. ew. 280 

5  Obora II I poł. XX w. dz. ew. 280 

6  Czworak I poł. XX w. dz. ew. 256 

7 Ośmiorak II ( ruina) XIX w. dz. ew. 244 

8 Spichlerz XIX w. dz. ew. 280 

9  Stróżówka I poł. XX w. dz. ew. 245 

Cieleśnica_ przy lesie  

10 
Pomnik lotników radzieckich 

poległych w 1941 r.  
1969 r.  

Cieleśnica Wieś 

11 Kapliczka przydrożna 1906 r. dz. ew. 384/2 

12 
Krzyż drewniany w zespole drzew 

pomnikowych 
1906 r. Las Oddz. 87f 

Klonownica Duża 

   13 Dzwonnica w zespole kościelnym XIX w. dz. ew. 226 

   14 Cmentarz rzymsko – katolicki  I poł. XX w. dz. ew. 301 

Kołczyn 

15 
Cmentarz rzym. – kat., dawniej 

prawosławny  
XIX w. dz. ew. 112 

Lipnica 

16 
Cmentarz wojenny (Michałki – 

Lipnica) 
I poł. XX w. dz. ew. 1165 

17 Cmentarz wojenny I poł XX w. dz. ew. 1181 

Michałki 

   18 
Pozostałości zespołu dworsko - 

parkowego (obora i dwa drzewa) 
XIX w. dz. ew. 30/2, 30/3 

Olszyn 

19 
Cmentarz prawosławny, dawniej 

rzym. – kat. 
II poł. XIX w. dz. ew.301 

Pokinianka 

20 
Pozostałości zespołu dworsko - 

parkowego 
 dz. ew. 227, 228, 229. 

Pratulin 
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21 Cmentarz rzymsko – katolicki  1830 r. dz. ew. 63 

22 Kaplica cmentarna  XIX w. dz. ew. 63 

23 
Kapliczka z rzeźbą św. Jana 

Nepomucena  
XVIII w. dz. ew. 63 

24 
Kopiec ziemny mogiły zbiorowej 

żołnierzy polskich z 1920 r. 
1920 r. dz. ew. 63 

25 
Mogiła zbiorowa Żołnierzy Armii 

Czerwonej poległych w 1944 r. 
1944 r. dz. ew. 63 

Rokitno 

26 

Kamienna grota Matki Bożej w 

zespole kościoła parafialnego p.w. 

św. Trójcy 

 dz. ew. 669 

27 Kapliczka przydrożna  I poł. XIX w. dz. ew. 40 

Rokitno - Kolonia 

28 Cmentarz wojenny  I poł. XX w. dz. ew. 688/4, 689 

Źródło: projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  

przestrzennego gminy Rokitno 

Obszar gminy Rokitno został objęty badaniami Archeologicznego Zdjęcia Polski (AZP). 

Zarejestrowane zostały łącznie 104 stanowiska archeologiczne, świadczące o atrakcyjności 

terenu dla osadnictwa, szczególnie w dolinach rzek i cieków wodnych oraz dawnych traktów 

komunikacyjnych. Wiele zlokalizowanych tu obiektów ma wartość poznawczą. Żadne ze 

stanowisk archeologicznych jak dotąd nie zostało wpisane do rejestru zabytków, jedynie 

figurują w ewidencji zabytków. 

8. NATURALNA ODPORNOŚĆ ŚRODOWISKA NA DEGRADACJĘ ORAZ JEGO 

ZDOLNOŚĆ DO REGENERACJI 

Naturalna odporność środowiska określa jego progowe możliwości użytkowania, w 

wyniku której nie dochodzi do nieodwracalnych zmian (degradacji środowiska), bądź 

niedostają jeszcze uruchomione procesy prowadzące do utraty walorów  (przyrodniczych i 

użytkowych) przez środowisko lub deregulacji w jego funkcjonowaniu (załamania równowagi 

przyrodniczej). 

O ogólnej odporności na degradację decydują takie elementy środowiska naturalnego, jak: 

rzeźba terenu, biosfera, hydrosfera oraz pedosfera. Ocena odporności środowiska 

przyrodniczego na degradację umożliwia uchwycenie tych komponentów, które cechują się 

najmniejszą odpornością na czynniki niszczące, dzięki czemu możliwe będzie podjęcie 

odpowiednich środków ochrony tych elementów, determinując tym samym sposób 

zagospodarowania i użytkowania obszarów. 

8.1. ODPORNOŚĆ  LITOSFERY  

Z punktu widzenia potrzeb planowania przestrzennego istotne znaczenie posiada 

odporność: 

 podłoża skalnego na procesy denudacyjne typu ruchów masowych i procesów 

spłukiwania (erozji wodnej).  
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 ruchy masowe (ruchy grawitacyjne) polegające na przemieszczaniu się zwietrzeliny, 

gleby w dół stoku na wskutek działania siły ciężkości. Ze względu na charakter i 

tempo procesu, wyróżnia się zjawiska: osuwania, spełzywania, odpadania, osiadania 

i ześlizgiwania się skał. Warunkami sprzyjającymi występowaniu ruchów masowych 

są: 

– nachylenie stoku - największy wpływ na odporność podłoża; 

– rodzaj i ułożenie skał; 

– klimat – decyduje m.in. o obecności wody w podłożu, co może zwiększyć ciężar 

zwietrzeliny i przyspieszyć jej ruch. 

W granicach administracyjnych gminy Rokitno tereny predestynowane do występowania 

ruchów masowych zajmują znaczne powierzchnie. Państwowy Instytut Geologiczny w 

ramach realizacji Projektu System Osłony Przeciwosuwiskowej (SOPO) przygotował 

wstępne informacje dotyczące problematyki ruchów masowych na obszarze wszystkich 

województw, w tym lubelskiego. Na mapach tych zostały przedstawione zasięgi obszarów 

predysponowanych do występowania ruchów masowych oraz dotychczas udokumentowane 

osuwiska, badane na przestrzeni ostatnich 30–40 lat. W ten sposób zostały wskazane 

rejony, gdzie nie wyklucza się możliwości rozwoju ruchów masowych. Należy jednak mieć na 

uwadze, że są to jedynie ogólne i wstępne dane, informujące o możliwej predyspozycji 

obszarów (wynikającej głównie z budowy geologicznej i morfologii) do rozwoju ruchów 

masowych, niepotwierdzone wywiadem terenowym, dlatego nie można ich wykorzystywać 

przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Rozpoznanie i 

udokumentowanie osuwisk oraz terenów zagrożonych ruchami na obszarze gminy Rokitno, 

planowane jest na lata 2019 – 2022 w ramach realizowanego projektu p.n. „System Osłony 

Przeciwosuwiskowej” przez Państwowy Instytut Geologiczny. W związku z powyższym, na 

dzień sporządzania studium dla terenu gminy Rokitno, brak jest rejestru terenów 

zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, a 

jedynym źródłem informacji o ruchach masowych na terenie gminy Rokitno jest poglądowa 

mapa osuwisk i obszarów predestynowanych do występowania ruchów masowych w 

województwie lubelskim, na podstawie której można stwierdzić, że na terenie gminy Rokitno 

nie odnotowano żadnych osuwisk. 

Na odpadanie i obrywanie narażone są ściany wyrobisk poeksploatacyjnych. Na terenie 

gminy Rokitno brak jest wyrobisk poeksploatacyjnych.  

W przedmiotowym terenie nie stwierdzono antropogenicznych przekształceń innych niż 

wynikających z ciągłego wyrównywania terenu w wyniku zabiegów agrotechnicznych. 

Spłukiwanie prowadzi do silnie niekorzystnego zjawiska jakim jest erozja gleb. Niewielki 

stopień nachylenia terenu nie sprzyja dużemu zagrożeniu erozyjnemu gleb. 

8.2. ODPORNOŚĆ BIOSFERY 

Istotnym elementem przyrodniczym analizowanego obszaru są lasy. Odporność szaty 

roślinnej na degradację zależy od odporności na degradujące działania czynników 

pochodzenia naturalnego (szkodniki, choroby) oraz od odporności na degradujące działania 

czynników pochodzenia antropogenicznego, które w znacznym stopniu uzależnione są od 

stanu oraz od wielkości zasobów leśnych. Im większa zgodność składu gatunkowego 

drzewostanu z siedliskiem, tym większa jest odporność na antropopresję i część naturalnych 

zagrożeń. Za drzewostany niezgodne z siedliskiem uznaje się te, w których gatunek liściasty 

jest zastąpiony przez sosnę lub świerk. W granicach obszaru opracowania największy 
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kompleks leśny położony jest w południowo - zachodniej części analizy (Lasy Kijowieckie), 

cechujący się typem siedliskowym lasu LMŚw, w którym gatunkiem dominującym jest świerk. 

Pozostałe mniejsze kompleksy leśne cechują się ubogim siedliskiem borowych, głównie bór 

mieszany świeży, cechujący się niską odpornością na degradację. Skład gatunkowy 

drzewostanów, a zwłaszcza zawartość gatunków liściastych jest istotnym wskaźnikiem 

opisującym wrażliwość ekosystemu na degradację. Dominujący udział sosny w kompleksach 

leśnych występujących w obrębie gminy, sprzyja występowaniu wielu szkodników owadzich 

(brudnica mniszka, borecznik). W obszarze analizy brak jest dobrze rozwiniętego przemysłu, 

który bezpośrednio powodowałby degradację lasów poprzez emisję zanieczyszczeń.  

W grupie czynników antropogenicznych, zjawiskiem zagrażającym lasom są pożary. 

Obszary leśne podlegają klasyfikacji pod względem zagrożenia pożarowego lasu według 

trzystopniowej skali. W planie urządzenia Lasów Nadleśnictwa Biała Podlaska, lasy, w tym 

występujące na terenie gminy Rokitno, zostały zakwalifikowane do II kategorii zagrożenia 

pożarowego Lasy położone na terenie gminy Rokitno znajdują się w strefie prognozowania 

zagrożenia pożarowego Nr 35. Stacja prognostyczna znajduje się w Nadleśnictwie Biała 

Podlaska. Stopień zapalności dna lasu zależy od składu runa, wilgotności nagromadzonej 

leżaniny i ściółki oraz rozkładu pogody w roku (głównie opadów atmosferycznych). Okres 

zwiększonej palności przypada na wczesną wiosnę po zejściu pokrywy śnieżnej, kiedy to 

występują duże ilości wysuszonych traw, krzewinek, opadłe listowie. Drugi okres o 

zwiększonej palności występuje w okresach długotrwałej suszy. Okres zagrożenia 

pożarowego występu-je od momentu uzyskania przez ściółkę wilgotności mniejszej niż 27%. 

Lokalnie duże zagrożenie może występować w sezonie letnim i jesiennym, kiedy występuje 

zwiększona penetracja lasów przez ludność zbierającą owoce runa leśnego oraz zwiększony 

ruch turystyczny. 

8.3. ODPORNOŚĆ PEDOSFERY 

Odporność pokrywy glebowej analizuje się dla potrzeb planowania przestrzennego 

głównie pod kątem jej podatności na erozję wodną, erozję wietrzną, degradację chemiczną 

oraz zmiany stosunków wodnych. Są to zagrożenia typu obszarowego, mogące istotnie 

determinować sposób zagospodarowania oraz użytkowania terenu. Potencjalne zagrożenie 

erozją wodną zależy od nachylenia terenu, właściwości fizycznych gleb, częstotliwości i 

intensywności opadów, a także od sposobu użytkowania gruntów. 

Potencjalne zagrożenie erozją wodną zależy od nachylenia terenu, właściwości fizycznych 

gleb, częstotliwości i intensywności opadów, a także od sposobu użytkowania gruntów. 

Obszar objęty projektem Studium jest w niewielkim stopniu narażona na występowanie erozji 

wodnej.  

Obszar Studium narażony jest na występowanie erozji wietrznej. Czynnikami kształtującymi 

nasilenie tej erozji są: podatność materiału glebowego na wywiewanie, wilgotność gleby, 

prędkość wiatru, położenie w terenie, czas i sposób prowadzenia zabiegów uprawowych 

oraz stopień pokrycia roślinnością. W opracowywanym obszarze natężenie erozji jest 

zróżnicowane. Na obszarach łąkowych, położonych w dolinach rzek występuje słaba 

deflacja, nieprzekraczająca 15 t/ha/rok. Południowa część gminy narażona jest na średnią 

deflację, która kształtuje się na poziomie 15 – 30 t/ha/rok. Pozostała część obszaru analizy, z 

uwagi na koncentrację przesuszonych gleb piaszczystych narażona jest na silną deflację, 

kształtującą się na poziomie powyżej 30 t/ha/rok. 
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Istotnym zagrożeniem dla gleb, jest ich silne zakwaszenie, co znacznie ogranicza możliwości 

produkcyjne tego obszaru. Gleby o odczynie kwaśnym stanowią utrudnienie w pobieraniu 

przez rośliny składników pokarmowych oraz ułatwiają przyswajanie metali ciężkich, przez co 

tego typu gleby w praktyce rolniczej należy traktować jako zdegradowane. Zabiegiem 

niezbędnym do zrównoważenia zakwaszenia gleb wywołanego stosowaniem nawozów jest 

ich wapnowanie. 

W obszarze gminy dominują gleby wykształcone na piaskach i piaskach gliniastych w 4 i 5 

kompleksie glebowo – rolniczym. W przeważającej części są to gleby o średnich zasobach 

wody potencjalnie dostępnej (125 – 170 mm) koncentrują się głównie w centralnej  części 

gminy Rokitno, ale również w północnej części w dolinie rzeki Bug. Gleby o małych zasobach 

wody potencjalnie dostępnej (90 – 125 mm) występują fragmentarycznie, głównie w 

północno – zachodniej części gminy. Oznacza to odpowiednio średnie i małe możliwości 

retencjonowania wody w glebie, a jednocześnie małą i średnią odporność na modyfikację 

stosunków wodnych w gminie Rokitno. Gleby o wysokich zasobach wody potencjalnie 

dostępnej cechują głównie południowo – wschodnią część gminy Rokitno (170 – 300 mm).  

8.4. ODPORNOŚĆ HYDROSFERY 

Hydrosfera stanowi geokomponent najbardziej wrażliwy i najbardziej narażony na 

przekształcenia i degradację. O odporności środowiska wodnego na zanieczyszczenia w 

głównej mierze decydują takie czynniki, jak: wielkość przepływu wód płynących, spadek 

podłużny koryta, roczna i wieloletnia amplituda przepływów, stan obudowy biologicznej koryt 

rzecznych oraz wielkość ładunku zanieczyszczeń dopływających do odbiornika. 

Największą zdolnością do samooczyszczania się cechuje się rzeka Bug. Niewielkie 

fragmenty lasów nadrzecznych stanowią naturalny filtr, który ogranicza spływ nawozów 

sztucznych z okolicznych gruntów rolnych, ograniczając w ten sposób proces eutrofizacji 

rzeki. Istotnym problemem są niekontrolowane zrzuty ścieków nieczyszczonych. Gmina 

wprawdzie posiada oczyszczalnię ścieków w miejscowości Cieleśnica PGR, ale podłączeni 

są do niej jedynie mieszkańcy tej miejscowości, co stanowi zaledwie 11,3% mieszkańców 

gminy.  

Wielkość zagrożenia jakości wód podziemnych zależy od głębokości ich występowania, 

stopnia izolacji od powierzchni terenu przez utwory słaboprzepuszczalne, sposobu 

użytkowania terenu i położenia ognisk zanieczyszczeń. O skali potencjalnego zagrożenia 

pierwszego poziomu wodonośnego, decyduje stopień przepuszczalności utworów 

powierzchniowych. Wydzielonym klasom przepuszczalności skał i gruntów przypisano 

orientacyjne współczynniki filtracji (opracowane wg danych Z. Pazdro, 1983). Zróżnicowanie 

przepuszczalności skał wg wielkości współczynnika filtracji daje możliwość porównywalnej 

oceny ilościowej prędkości poruszania się wody w skale, w warunkach pełnego nasycenia 

wodą. 

Tabela 9. Przepuszczalność utworów powierzchniowych 

Przepuszczalność 
Rodzaj 

utworów 
geologicznych 

Współczynnik 
filtracji (m/s) 

Współczynnik 
przepuszczalności 

(darcy) 

Występowanie 
utworów na 

obszarze gminy 

średnia 

piaski i skały lite 

silnie 

uszczelnione 

10
-5

 – 10
-4

 1 – 10 

Północno – 

wschodnia i 

północna część 
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gminy  

słaba gliny i pyły 10
-6

 – 10
-5

 0,1 – 1 

Zajmuje 

powierzchniowo  

największy obszar 

analizy 

zmienna 
grunty 

organiczne 
10

-3
  - 0 0,1- 100 

zagłębienia 

bezodpływowe 

zróżnicowana 
grunty 

antropogeniczne 

brak 

przepuszczalności 
 

obszary 

występowania 

zwiększonego 

ruchu 

budowlanego 

Źródło: Mapa hydrograficzna Polski, 

W oparciu o cechy strukturalne oraz stopień uszczelnienia gruntów, na terenie obszaru 

analizy wyróżniono 4 klasy przepuszczalności utworów powierzchniowych, a mianowicie: 

średnią, słabą, zmienną oraz zróżnicowaną. Największe powierzchniowo obszary zajmują 

utwory cechujące się średnią przepuszczalnością obejmujące grunty piaszczyste tj. piaski 

drobnoziarniste, równomiernie uziarnione i lessy. Stosunkowo duże powierzchnie zajmują 

także obszary cechujące się słabą przepuszczalnością, która odznaczają się piaski pylaste i 

gliniaste. Przepuszczalnością zmienną odznaczają się grunty organiczne, cechujące się 

zmiennymi warunkami przepuszczalności, w zależności od ich nawilgotnienia. W warunkach 

dużego nawilgotnienia grunty te stają się praktycznie nieprzepuszczalne, natomiast w 

okresach suchych charakteryzują się korzystnymi warunkami przepuszczalności. Grunty tej 

klasy przepuszczalności cechują utwory wyścielające zagłębienia bezodpływowe. 

Zróżnicowaną przepuszczalnością charakteryzują się grunty antropogeniczne, silnie 

przeobrażone przez człowieka. Są to głównie obszary pod zabudową, placami i drogami.  

8.5. ODPORNOŚĆ ATMOSFERY 

Na terenie Gminy nie występują większe przeszkody terenowe, za wyjątkiem zwartych 

kompleksów leśnych. Rzeźba terenu jest stosunkowa monotonna, brak jest wyraźnych 

zagłębień terenowych, dlatego istnieje małe prawdopodobieństwo zalegania zanieczyszczeń 

w przyziemnej warstwie atmosfery. Wyjątek stanowią doliny oraz obniżenia bezodpływowe, 

cechujące się niekorzystnymi warunkami klimatycznymi w postaci słabej klimatyzacji, a co 

się z tym wiąże trudnymi warunkami rozpraszania zanieczyszczeń. Niemniej jednak, 

zdecydowaną większość powierzchni gminy cechuje korzystny topoklimat pod względem 

parametrów przewietrzania, co sprzyja szybkiemu usuwaniu zanieczyszczeń pyłowych i 

gazowych w atmosferze. 

9. JAKOŚĆ ŚRODOWISKA 

9.1. STAN CZYSTOŚCI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO 

W zakresie jakości powietrza oraz emitowanych do niego zanieczyszczeń nie ma 

możliwości dokładnego oszacowania danych m.in. ze względu na brak punktów 

monitoringowych jakości powietrza. W związku z tym analiza została oparta o dane 

udostępnione przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie i zawarte w 

„Ocenie jakości powietrza w województwie lubelskim za 2016 rok” oraz badania i analizy 
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przeprowadzone w ramach opracowania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 

Rokitno”. Jak wynika z danych WIOŚ w Lublinie, strefę lubelską, według kryterium ochrony 

zdrowia, zaliczono do klasy C z uwagi na przekroczenia 24-godzinnych stężeń pyłu PM10, 

średniorocznych stężeń PM2,5 i benzo/a/pirenu w pyle PM10. Analiza przeprowadzonych 

obliczeń i modelowania stężeń pyłu PM10 w strefie lubelskiej, nie wskazała przekroczeń 

poziomu zanieczyszczeń na obszarze gminy Rokitno. Najbliżej położonymi gminami, w 

których stwierdzono przekroczenia benzo/a/pirenu w strefie lubelskiej były: gmina Janów 

Podlaski oraz gmina Biała Podlaska. 

Mieszkańcy Gminy Rokitno nie mają możliwości podłączenia się do sieci gazowej, z uwagi 

na brak gazociągu na terenie gminy. 

 Na terenie gminy brak jest zbiorczej sieci ciepłowniczej. Źródła tzw. „niskiej emisji” stanowią 

w gminie indywidualne systemy grzewcze oraz niewielkie kotłownie pracujące na potrzeby 

budynków użyteczności publicznej. Większość gospodarstw domowych zaopatrywanych jest 

w ciepło ze źródeł indywidualnych opalanych paliwami stałymi, głównie węglem i drewnem. 

Obiekty użyteczności publicznej tj.: Zespół Szkół w Rokitnie, Ośrodek Zdrowia w Rokitnie, 

budynek Gminnej Instytucji Kultury i budynek Urzędu Gminy w Rokitnie są opalane paliwami 

olejowymi. Na terenie gminy Rokitno zamontowanych jest 250 instalacji kolektorów 

słonecznych, w ramach projektu „Zachowanie dziedzictwa środowiska naturalnego w 

gminach nadbużańskich: Janów Podlaski, Konstantynów, Rokitno poprzez zastosowanie 

kolektorów słonecznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 

na lata 2007-2013. Największą ich koncentrację obserwuje się w miejscowościach: Rokitno 

(77 sztuk), Lipnica (31 sztuk), Klonownica Duża i Olszyn (po 19 sztuk), Michałki (18 sztuk) 

oaz Cieleśnica (17 sztuk). W obecnie trwającym okresie programowym, gmina Rokitno 

uzyskała dofinansowanie na dostawę i montaż 124 kompletów paneli kolektorów 

słonecznych oraz na dostawę i montaż 13 kompletów instalacji fotowoltaicznych w ramach 

projektu „Energia słoneczna dla Gminy Rokitno”, współfinansowanego ze środków UE oraz 

ze środków krajowych z budżetu państw w ramach regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna 

Środowisku, Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE. Na terenie gminy brak jest farm 

fotowoltaicznych. 

Obszar gminy Rokitno charakteryzuje się dobrą jakością powietrza atmosferycznego, na co 

wpływ ma niewątpliwie rolniczy charakter gminy, a także brak przemysłu, który stanowiłby 

główne źródło generowania związków zanieczyszczających powietrze atmosferyczne 

9.2. STAN CZYSTOŚCI HYDROSFERY 

Na terenie gminy Rokitno, znajduje się 12 JCWP. Stan wszystkich JCWP jest zły.  

Spośród JCWP, dwie z nich są niezagrożone osiągnięciem celów środowiskowych i są to: 

PLRW2000212665533 Bug od Krzny do Niemirowa oraz PLRW2000232665529 Czyżówka z 

dopływami. Dla JCWP Czyżówka z dopływami wyznaczona została derogacja na podstawie 

art. 4(7) Ramowej Dyrektywy Wodnej. 
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Tabela 10. Wykaz JCWP na terenie gminy Rokitno 
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źródło: opracowanie własne na podstawie Aktualizacji Programu Gospodarki Wodnej dorzecza Wisły 

Ocenę stanu wód powierzchniowych wykonuje się w odniesieniu do jednolitych części wód 

(JCWP) na podstawie wyników państwowego monitoringu środowiska.  

Zasady prowadzenia monitoringu wód określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 

lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód 

powierzchniowych (Dz. U. 2016 poz. 1178), zaś elementy jakości dla klasyfikacji 

stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz typy wód powierzchniowych z 

podziałem na kategorie -rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 października 2014 r. 

w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz 

środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. 2014, poz. 1482). 

Stan/potencjał ekologiczny JCWP klasyfikowany jest w pięciostopniowej skali, ustalonej wg 

wskaźników biologicznych, fizykochemicznych i hydromorfologicznych (klasa I - stan bardzo 

dobry, klasa II - stan dobry, klasa III - stan umiarkowany, klasa IV - stan słaby, klasa V - stan 

zły). Sposób klasyfikacji i ocenę stanu JCWP określa rozporządzenie Ministra Środowiska z 

dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód 

powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji (Dz. U. 2016 poz. 

1187). 

Na obszarze objętym analizą stałym monitoringiem objęte są 3 JCWP występujące na 

terenie gminy Rokitno, którymi są: 

 PLRW2000212665533 Bug od Krzny do Niemirowa niezagrożona osiągnięciem celów 

środowiskowych, obejmuje północną część obszaru gminy (miejscowości: Derło oraz 

Pratulin); 

 PLRW2000232665529 Czyżówka z dopływami - niezagrożona osiągnięciem celów 

środowiskowych, obejmuje zachodnią część obszaru gminy (miejscowości: Klonownica 

Duża, Hołodnica oraz część zachodnią miejscowości  Cieleśnica); 

 PLRW200017266499 Krzna od Klukówki do ujścia – zagrożona nieosiągnięciem 

celów środowiskowych, obejmuje obrzeża południowej część obszaru gminy 

(południowo – wschodnia część miejscowości Lipnica). 

 

W obrębie JCWP Bug od Krzny do Niemirowa jakość wód badana była w punkcie 

pomiarowo – kontrolnym Bug – Gnojno w 2012 roku. Jakość wód oceniona została 

następująco: 

 ocena stanu elementów biologicznych – słaby; 

 ocena stanu elementów fizykochemicznych - dobry, 
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 stan chemiczny – dobry; 

 ocena stanu/potencjału ekologicznego – słaby, 

 ocena stanu/potencjału ekologicznego jednolitej części wód – zły stan wód. 

 

W obrębie JCWP Czyżówka z dopływami jakość wód badana była w punkcie pomiarowo – 

kontrolnym Czyżówka - Wygoda w 2016 roku. Jakość wód oceniona została następująco: 

 ocena stanu elementów biologicznych – słaby; 

 ocena stanu elementów fizykochemicznych - dobry, 

 stan chemiczny – dobry; 

 ocena stanu/potencjału ekologicznego – słaby, 

 ocena stanu/potencjału ekologicznego jednolitej części wód – zły stan wód. 

 

W obrębie JCWP Krzna od Klukówki do ujścia jakość wód badana była w punkcie 

pomiarowo – kontrolnym Krzna - Neple w 2016 roku. Jakość wód oceniona została 

następująco: 

 ocena stanu elementów biologicznych – umiarkowany; 

 ocena stanu elementów fizykochemicznych – dobry, 

 stan chemiczny – dobry; 

 ocena stanu/potencjału ekologicznego – umiarkowany, 

 ocena stanu/potencjału ekologicznego jednolitej części wód – zły stan wód. 

Z danych przedstawionych powyżej wynika, że stan 3 JCWP znajdujących się w granicach 

gminy Rokitno, które objęte są monitoringiem, jest zły. Dla wszystkich 3 JCWP stwierdzono 

zagrożenie osiągnięcia celów środowiskowych. Dla wszystkich JCWP głównym źródłem 

zanieczyszczenia wód są zanieczyszczenia zawarte w spływach powierzchniowych z 

terenów zurbanizowanych, nieuporządkowana gospodarka ściekowa w  jednostkach 

osadniczych oraz nieumiejętne nawożenie mineralne i organiczne.  

Ocena jakości wód podziemnych polega na ocenie stanu ekologicznego jednolitych części 

wód podziemnych. Oceniany jest stan chemiczny oraz stan ilościowy wód podziemnych. 

Ocena stanu chemicznego mówi o aktualnej jakości wód, w oparciu o zestaw wskaźników 

fizykochemicznych oraz chemicznych. Obszar objęty projektem Studium znajduje się w 

obrębie  jednolitej części wód podziemnych JCWP nr 67. Ocena stanu JCWP nr 67 

wykazała, że stan jakościowy wód jest dobry, a ocena ryzyka niespełnienia celów 

środowiskowych – zagrożona, ze wzgl. na zmiany chemizmu wód związane z 

niedostatecznie oczyszczonymi ściekami komunalnymi, zbyt małym stopniem 

skanalizowania, szczególnie terenów wiejskich, składowiskami. Dominującą presją jest 

oddziaływanie terenów rolniczych (nawożenie) oraz niezorganizowana gospodarka wodno-

ściekowa na obszarach wiejskich. W programie działań ukierunkowanym na presje, dla 

JCWP zaplanowano wszystkie możliwe działania ograniczające wielkość poboru wody. 

Niemniej jednak ze względu na warunki hydrogeologiczne okres 6 lat jest zbyt krótki, aby 

mogła nastąpić poprawa stanu wód. Poprawa przewidywana jest w dalszej perspektywie 

czasowej, a mianowicie do 2027 roku. 

Pod względem hydrogeologicznym, zachodnia część gminy położona jest w obszarze 

występowania trzeciorzędowego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 224 

(Subzbiornik Podlasie), dla którego przewiduje się ustanowienie obszaru ochronnego. 
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9.3. STAN CZYSTOŚCI PEDOSFERY 

Na terenie gminy Rokitno największe zagrożenie dla jakości gleb, stwarza nadmierne 

stosowanie nawozów sztucznych i środków ochrony roślin. Według Programu 

zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w województwie lubelskim, gleby 

obszaru analizy cechują się w znacznym zakwaszeniem (% gleb kwaśnych i bardzo 

kwaśnych kształtuje się na  poziomie 61-80%). Zakwaszenie gleby ogranicza możliwości 

produkcyjne, a także sprzyja uaktywnianiu się związków toksycznych. Nadmierne 

zakwaszenie gleb jest czynnikiem zmniejszającym efektywność stosowania większości 

zabiegów agrotechnicznych, a zwłaszcza nawożenia mineralnego, co powoduje znaczne 

zmniejszenie plonów. Gleby gminy wykazują także silne wyczerpanie ze składników 

mineralnych na poziomie 41-60% fosfor, 41-60% potas i 41-60% magnez. Dodatkowo gleby 

w pasach drogowych tras komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu, znajdują się pod 

wpływem zanieczyszczeń komunikacyjnych tj.: metale ciężkie, chlorki i fenole. Do takiej trasy 

zaliczyć należy drogę wojewódzką nr 698 relacji Siedlce – Łosice – Konstantynów – 

Terespol, jak również drogę powiatową relacji Biała Podlaska - Rokitno – Błonie, łącząca 

drogę wojewódzką nr 698 z drogą krajową nr 2 (międzynarodowa trasa E-30). 

9.4. JAKOŚĆ KLIMATU AKUSTYCZNEGO 

Hałas stanowi uciążliwość środowiskową uznawaną za jeden z ważniejszych powodów 

pogarszania się standardów życia mieszkańców. Największy wpływ na klimat akustyczny na 

analizowanym terenie ma hałas komunikacji drogowej. W obszarze analizy największą 

uciążliwość akustyczną stanowi droga wojewódzka nr 698 oraz droga powiatowa nr 1036L, 

pełniąca funkcję drogi tranzytowej, w niewielkim stopniu obsługująca zabudowę w 

miejscowości Rokitno. Na terenie gminy Rokitno, brak jest punktów pomiarowo – kontrolnych 

w zakresie oceny jakości klimatu akustycznego, w związku z czym nie były prowadzone 

badania jego jakości przez WIOŚ w Lublinie. Ponadto droga wojewódzka nr 698 nie została 

również objęta zakresem badań hałasu zgodnie z „Programem ochrony środowiska przed 

hałasem dla województwa lubelskiego dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż 

odcinków dróg”, z uwagi na zbyt małe natężenie pojazdów rocznie.  

Poziomy dopuszczalne hałasu określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 

czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz. U. 2014, 

poz.112). Na podstawie faktycznego zagospodarowania, w obszarze objętym projektem 

Studium występują tereny prawnie chronione przed hałasem, którymi są: 

 tereny zabudowy mieszkaniowej (jednorodzinnej, wielorodzinnej oraz zagrodowej); 

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

 tereny przeznaczone na cele rekreacyjno – wypoczynkowe;  

 tereny mieszkaniowo – usługowe.  

Wzrastające znaczenie komunikacji, dostępność indywidualnych środków transportu 

decyduje o trwale rosnącej uciążliwości związanej z lokalnym hałasem drogowym.  

W granicach terenu opracowania hałas związany jest także z napowietrzną linią 

elektroenergetyczną wysokich napięć przebiegającą przez obszar opracowania: linia 

napowietrzna 110 kV Wólka Dobryńska – Hołowczyce. Hałas związany jest ze zjawiskiem 

ulotu na elementach urządzeń, szynach i przewodach będących pod napięciem. Jak 

wykazują pomiary wykonywane przez różne ośrodki badawcze, poziomy hałasu, 
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emitowanego przez linie przesyłowe wysokich napięć, nie przekraczają w odległości 

kilkunastu metrów od osi linii - nawet w najgorszych warunkach pogodowych – wartości 35 

dB (A) dla linii 110 kV. 

Na terenie opracowania nie ma zlokalizowanych zakładów przemysłowych, czy innych 

zakładów będących potencjalnym źródłem hałasu. 

9.5. PROMIENIOWANIE ELEKTROENERGETYCZNE 

Ujemny wpływ na stan środowiska i zdrowie ludzi mają urządzenia, które emitują fale 

elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości w postaci radiofal o częstotliwości od 0,1 do 300 

MHz i mikrofal od 300 do 300 000 MHz, umieszczone w środowisku naturalnym. Do 

głównych, sztucznych źródeł emisji pól elektromagnetycznych stanowiących zagrożenie dla 

środowiska należą:  

– linie i stacje elektroenergetyczne – źródła pól elektrycznych i magnetycznych o 

częstotliwości 50 Hz; 

– instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne – urządzenia 

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

Na terenie gminy Rokitno, stopień wyposażenia w infrastrukturę elektroenergetyczną, 

szczegółowo przedstawia tabela poniżej.  

Tabela 11. Infrastruktura sieci energetycznej na terenie gminy Rokitno będącej 

własnością PGE Dystrybucja S.A 

Linia energetyczna rodzaj Długość 

Linia 110kV relacji 

Wólka Dobryńska - 

Hołowczyce 

napowietrzna 10,9 km 

Linie 15kV 
napowietrzna 69,9km 

kablowa 2,3 km 

Linie nN (bez 

przyłączy) 

napowietrzna 81,4km 

kablowa 4,8km 

Przyłącza nN 
napowietrzna 17,3km 

kablowa 3,1 km 

Źródło: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Rokitno 

Gmina Rokitno nie została objęta badaniami promieniowania elektromagnetycznego (PEM). 

Na podstawie przeprowadzonych pomiarów, WIOŚ w Lublinie nie stwierdził istnienia 

obszarów z przekroczeniami dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w 

środowisku na terenie całego województwa lubelskiego, w tym gminy Rokitno. Prognozy 

wskazują na dotrzymanie obowiązujących norm środowiskowych także w najbliższych 

latach. Ograniczenie uciążliwości promieniowania elektromagnetycznego powinno 

sprowadzać się do:  

 analizy wpływu na środowisko nowych obiektów emitujących promieniowanie 

elektromagnetyczne (na etapie wydawania decyzji), 
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 zobowiązaniu inwestorów do pomiarów kontrolnych rzeczywistego rozkładu 

promieniowania w otoczeniu stacji bądź linii (lokalizacja nowych obiektów związanych z 

przebywaniem ludzi).  

Prawo ochrony środowiska, prawo budowlane, ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym oraz przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz sanitarne regulują, iż w 

obrębie promieniowania elektromagnetycznego pozostawia się „pas techniczny” z 

ograniczeniami w użytkowaniu (ograniczenia dot. przebywania ludzi) w celu ochrony ludzi i 

środowiska. 

10. POTENCJALNE ZMIANY STANU ŚRODOWISKA W PRZYPADKU BRAKU 

REALIZACJI USTALEŃ PROJEKTU STUDIUM 

Do dnia uchwalenia dokumentu Studium, gmina Rokitno nie posiadała uchwalonego 

dokumentu planistycznego, jakim jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy. Na terenach o zwartej strukturze osadniczej, obowiązują następujące 

miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: 

- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjęta Uchwałą Nr 

XXVIII/177/2001 z dnia 13 grudnia 2001 roku (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2002 roku, Nr 24, 

poz. 639 z dnia 12.04.2001r.); 

- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjęta Uchwałą Nr 

II/3/98 z dnia 3 listopada 1998 roku (Dz. Urz. Woj. Bialskopodlaskiego z 1998 roku, Nr 

13, poz. 205 z dnia 01.12.1998r.). 

Zgodnie z ustaleniami obowiązujących mpzp, nowe inwestycje powinny być realizowane jako 

uzupełnienie istniejących struktur zurbanizowanych, celem ograniczenia rozpraszania 

zabudowy na tereny otwarte. Tym samym procesy rozwoju zabudowy w tych jednostkach 

osadniczych są dość dobrze kontrolowane. Na pozostałym obszarze, głównym narzędziem 

kształtowania przestrzeni są indywidualne decyzje o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu, co nie sprzyja prowadzeniu racjonalnej i uporządkowanej polityki 

przestrzennej w gminie, a także nie gwarantuje rozwoju zabudowy zgodnie z zasadami 

zrównoważonego rozwoju oraz ładu przestrzennego. 

W przypadku braku realizacji ustaleń projektu Studium decyzje inwestycyjne będą w dalszym 

ciągu podejmowane na podstawie obowiązujących planów miejscowych, zaś na pozostałym 

obszarze na podstawie indywidualnych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania 

terenu. Należy wyraźnie podkreślić, iż projekt Studium uwzględnia szereg uwarunkowań, w 

tym m.in. przyrodniczych, powodziowych itp. Zatem pozostawienie obszaru, będącego 

przedmiotem analizy bez zasad zagospodarowania dostosowanych do obecnych realiów 

społecznych i środowiskowych mogłoby potencjalnie doprowadzić do powstania chaosu 

przestrzennego. 

11. PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA 

REALIZACJI PROJEKTU STUDIUM 

 W procesie planistycznym, dotyczącym możliwości realizacji inwestycji komercyjnych, 

mieszkaniowych i infrastrukturalnych, przeanalizowano zagadnienia, które mogą stanowić 

kwestie problematyczne z punktu widzenia realizacji projektowanych ustaleń projektu 

Studium. Biorąc pod uwagę uwarunkowania środowiskowe, aktualny stan zagospodarowania 
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oraz przewidywane kierunki rozwoju i charakter projektowanych funkcji, skoncentrowano się 

na zagadnieniach opisanych poniżej, które mogą stać się potencjalnym źródłem problemów 

w zakresie ochrony środowiska.  

Z uwagi na fakt, iż ustalenia projektu Studium dopuszczają realizację elektrowni wiatrowej, 

które zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko, zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

środowisko i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 

oddziaływania na środowisko, dla tego typu przedsięwzięć wymagane jest uzyskanie decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. 

11.1. OCHRONA PRZYRODY 

Obszary Natura 2000  

W rozumieniu art. 33 ustawy o ochronie przyrody zabrania się podejmowania działań 

mogących znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony tych obszarów, 

w szczególności mogących: 

 pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla 

których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 lub 

 wpływać negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar 

Natura 2000, lub 

 pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami. 

W przypadku nadrzędnego interesu publicznego i braku rozwiązań alternatywnych, realizacja 

inwestycji mogących znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru NATURA 

2000 jest możliwa na tych obszarach, przy zapewnieniu kompensacji przyrodniczej 

niezbędnej do zapewnienia spójności i właściwego funkcjonowania sieci obszarów NATURA 

2000, o czym mówi art. 34 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody. W granicach gminy Rokitno 

występują obszary NATURA 2000, a mianowicie: 

Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Dolina Dolnego Bugu” PLB140001 - większość doliny 

pokrywają suche, ekstensywnie użytkowane pastwiska. Obszary bagienne są usytuowane 

głównie przy ujściach rzek, dopływów Bugu, oraz wokół pozostałych fragmentów dawnych 

koryt rzecznych. Koryto Bugu jest w większości nie zmienione przez człowieka, pozostały tu 

liczne, piaszczyste wyspy, nagie lub porośnięte wierzbowymi lub topolowymi łęgami 

nadrzecznymi; wzdłuż rzeki występują dobrze rozwinięte zarośla wierzbowe Jest to ostoja 

ptasia o randze europejskiej E 51.  

Dla obszaru, obowiązuje plan zadań ochronnych zgodnie z Zarządzeniem Regionalnego 

Dyrektora ochrony Środowiska w Warszawie, Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska 

w Białymstoku oraz Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 5 

września 2014 roku w sprawie ustanowienia planu zadań ochronny dla obszaru Natura 2000 

Dolina Dolnego Bugu PLB140001 (Dz. Urz. Woj. Lub. z dnia 1 października 2014 roku, poz. 

3080) oraz zmiany w sprawie ustanowienia planu zadań ochronny dla obszaru Natura 2000 

Dolina Dolnego Bugu PLB140001 zgodnie z Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora ochrony 

Środowiska w Warszawie, Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska w Białymstoku oraz 

Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 2 sierpnia 2016 roku (Dz. 

Urz. Woj. Lub. z dnia 5  sierpnia 2016 roku, poz. 3411). Największe zagrożenie dla tutejszej 

awifauny stwarzają obwałowania i odcinanie starorzeczy od współczesnego koryta rzeki oraz 
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zabudowa doliny. Zanieczyszczenie wód, melioracje, tamy zaporowe, trasy szybkiego ruchu, 

kłusownictwo, to kolejne czynniki, zagrażające ptakom i przyrodzie obszaru. 

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Ostoja Nadbużańska” PLH140011 - większość doliny 

pokrywają suche, ekstensywnie użytkowane pastwiska. Obszary bagienne są usytuowane 

głównie przy ujściach rzek, dopływów Bugu oraz wokół pozostałych fragmentów dawnych 

koryt rzecznych. Koryto Bugu jest w większości nie zmienione przez człowieka, pozostały tu 

liczne, piaszczyste wyspy, nagie lub porośnięte wierzbowymi lub topolowymi łęgami 

nadrzecznymi, z dobrze rozwiniętymi zaroślami wierzbowymi.  

Dla obszaru, obowiązuje plan zadań ochronnych zgodnie z Zarządzeniem Regionalnego 

Dyrektora ochrony Środowiska w Warszawie, Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska 

w Białymstoku oraz Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 22 

września 2014 roku w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 

2000 Ostoja Nadbużańska PLH140011 (Dz. Urz. Woj. Lub. z dnia 22 września 2014 roku, 

poz. 3015) 

Park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu -  park krajobrazowy utworzony w 1994 roku, na 

podstawie Rozporządzenia Nr 10 Wojewody Bialskopodlaskiego z dnia 25.08.1994 r. w 

sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu” (Dz. Urz. Woj. B. P. Nr 

10, poz. 45). Obecnie ochrona parku została ustanowiona poprzez Rozporządzenie 

Wojewody lubelskiego nr 69 z dn. 25.11.2005r. (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 238,poz. 3707). 

Głównym celem utworzenia Parku było zachowanie w stanie nienaruszonym najcenniejszych 

pod względem przyrodniczym, krajobrazowym i kulturowym fragmentów lewobrzeżnej doliny 

Bugu. Aktualnie Park Krajobrazowy nie posiada zatwierdzonego planu ochrony. 

Pomniki przyrody – na terenie gminy za pomniki przyrody uznano 41 obiektów, z czego 37 

stanowią pojedyncze gatunki drzew bądź ich skupiska oraz 4 głazy narzutowe. Wszelkie 

zakazy oraz wytyczne dotyczące ich ochrony zawarte są w aktach prawnych je powołujących 

(Orzeczenie Nr 7 Wojew. Bialskop. z 31 X 1979r.; Orzeczenie nr 36 wojew. Bialskop. z 8 XI 

1983r.; Orzeczenie nr 37 wojew. Bialskop. z 9 XI 1983r.; Orzeczenie nr 38 wojew. Bialskop. 

z 11 XI 1983r.; Orzeczenie nr 39 wojew. Bialskop. z 11 XI 1983r.; Orzeczenie nr 1 wojew. 

Bialskop. z 30 III 1984r.; Zarządzenie Nr 31 Wojew. Bialskp. z 12 XII 1988r.; Zarządzenie Nr 

1 Wojew. Bialskp. z 4 I 1988r.; Rozporządzenie Nr 1 Wojew. Bialskp. z 22 X1990r.; 

Rozporządzenie Nr 60 Wojew. Bialskp. z 30 XII1993r.; Rozporządzenie Nr 92 Wojew. 

Bialskp. z 28 XII 1998r.; Rozporządzenie Nr 10 Wojew. Bialskp. z 17 II 1998r.; 

Rozporządzenie Nr 22 Wojew. Bialskp. z 30 XII 1994r.; Rozporządzenie Nr 27 Wojew. 

Bialskp. z 28 XII 1995r.; Rozporządzenie Nr 20 Wojew. Bialskp. z 31 XII 1996r.; 

Rozporządzenie Nr 1 Wojew. Bialskp. z 22 X 1990r.; Zarządzenie Nr 31 Wojew. Bialskp. z 

12 XII 1988r.) oraz w przepisach dotyczących ochrony przyrody i obligatoryjnie muszą 

znaleźć odniesienie w ustaleniach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.  

Użytki ekologiczne - z uwagi na ochronę pozostałości ekosystemów, mających znaczenie dla 

zachowania unikatowych zasobów genowych i typów środowisk, w tym: śródleśnych bagien, 

na terenie gminy Rokitno utworzone zostały 2 użytki ekologiczne. Wszelkie zakazy oraz 

wytyczne dotyczące ochrony użytków ekologicznych zawarte w aktach prawnych je 

powołujących oraz przepisach dotyczących ochrony przyrody (Rozporządzenie Nr 159 

Wojewody Lubelskiego z dn. 16.07.2002 w sprawie uznania obszarów za użytki ekologiczne 

na terenie województwa lubelskiego (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 80, poz. 1716) oraz 

Rozporządzenie Nr 157 Wojewody Lubelskiego z dn. 16.07.2002 w sprawie uznania 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Park_krajobrazowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/1994
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obszarów za użytki ekologiczne na terenie województwa lubelskiego (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 

80, poz. 1714, zm. Dz. Urz. Woj. Lub. z 2003), muszą znaleźć odniesienie w ustaleniach 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Chronione i rzadkie gatunki roślin, zwierząt i grzybów - na obszarze gminy Rokitno występują 

gatunki roślin i zwierząt, które objęte są ochroną prawną na mocy ustawy o ochronie 

przyrody oraz rozporządzeń w sprawie ochrony gatunkowej roślin i zwierząt. W stosunku do 

w/w gatunków roślin i zwierząt niezbędne jest podjęcie działań chroniących te stanowiska, 

określonych w przepisach odrębnych. 

11.2. OCHRONA ZASOBÓW WODNYCH 

Zlewnie wód powierzchniowych chronione są prawnie poprzez obejmowanie ich 

statusem obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych. Ochrona wód według ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska polega na zapewnieniu ich jak 

najlepszej jakości, w tym utrzymywanie ilości wody na poziomie zapewniającym ochronę 

równowagi biologicznej, w szczególności przez utrzymywanie jakości wód powyżej albo co 

najmniej na poziomie wymaganym w przepisach oraz doprowadzanie jakości wód co 

najmniej do wymaganego przepisami poziomu, gdy nie jest on osiągnięty. 

Wody podziemne i obszary ich zasilania podlegają ochronie, polegającej w szczególności 

na zmniejszaniu ryzyka zanieczyszczenia tych wód poprzez ograniczenie oddziaływania na 

obszary ich zasilania oraz utrzymywaniu równowagi zasobów tych wód, o czym mówi art. 98 

pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska. 

W celu zapewnienia odpowiedniej jakości wody ujmowanej do zaopatrzenia ludności w wodę 

przeznaczoną do spożycia oraz zaopatrzenia zakładów wymagających wody wysokiej 

jakości, a także ze względu na ochronę zasobów wodnych, ustawa Prawo wodne przewiduje 

możliwość ustanowienia stref ochronnych ujęć wody oraz obszarów ochronnych zbiorników 

wód śródlądowych, w których obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zakresie 

użytkowania gruntów oraz korzystania z wody w celu ochrony zasobów tych wód przed 

degradacją.  

Na terenie gminy, eksploatowane jest 1 ujęcie wód głębinowych w miejscowości Rokitno, 

które zaopatruje w wodę niemalże całą gminę. Wyjątek stanowi miejscowość Klonownica 

Duża, która zaopatrywana jest w wodę z ujęcia zlokalizowanego w gminie Janów Podlaski. 

Ujęcie w miejscowości Rokitno posiada wyznaczoną zgodnie z ustawą Prawo wodne strefę 

ochrony bezpośredniej ujęcia wody, w obrębie którego zabronione jest użytkowanie gruntów 

do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody. Ujęcie wody nie ma wyznaczonej strefy 

ochrony pośredniej. Eksploatowane ujęcie wody posiada rezerwy w zakresie możliwości 

poboru wody. Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż realizacja ustaleń projektu 

Studium nie wpłynie na jakość ujmowanej wody.   

W celu zapewnienia odpowiedniej jakości wody ujmowanej do zaopatrzenia ludności w wodę 

przeznaczoną do spożycia oraz zaopatrzenia zakładów wymagających wody wysokiej 

jakości, a także ze względu na ochronę zasobów wodnych, ustawa Prawo wodne przewiduje 

możliwość ustanowienia stref ochronnych ujęć wody oraz obszarów ochronnych zbiorników 

wód śródlądowych, w których obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zakresie 

użytkowania gruntów oraz korzystania z wody w celu ochrony zasobów tych wód przed 

degradacją. Na obszarze pozostającym w zasięgu GZWP Nr 224, proponuje się 

wprowadzenie ograniczeń i zakazów, wśród których wymienia się zakaz lokalizacji: 
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1) inwestycji szkodliwych oraz mogących pogorszyć stan środowiska  wód podziemnych: 

- wysypisk i wylewisk odpadów komunalnych i przemysłowych; 

- cmentarzy  na kierunku spływu wód podziemnych do ujęć: 

- magazynowania i składowania nawozów i środków ochrony roślin bez 

zabezpieczenia podłoża przed wsiąkaniem zanieczyszczeń do gruntu; 

- lokalizowania wielkich ferm hodowlanych prowadzących bezściółkowy chów zwierząt; 

- wykonywania wierceń odwodnieniowych, przy odkrywkowym wydobywaniu kopalin, 

powodujących powstanie regionalnych lejów depresyjnych; 

- lokalizowania zakładów przemysłowych i innych przedsięwzięć o dużej szkodliwości 

dla środowiska wodnego; 

- przeprowadzania rurociągów transportujących substancje niebezpieczne dl a 

środowiska bez specjalnych zabezpieczeń monitoringu; 

- budowania stacji przeładunków i dystrybucji produktów ropopochodnych; 

2) rolnicze wykorzystywanie ścieków; 

3) stosowanie środków ochrony roślin innych niż dopuszczone do stosowania w strefach 

ochronnych ujęć; 

4) budowa i rozbudowa dróg publicznych bez zapewnienia właściwego odprowadzenia wód 

opadowych i roztopowych. 

Realizacja ustaleń projektu Studium na obszarze GZWP Nr 224 wymagać będzie stosowania 

się do zasad ustalonych w Dokumentacji hydrogeologicznej dla ustanowienia obszaru 

ochronnego zbiornika wód podziemnych Subzbiornik Podlasie oraz Dodatku do 

Dokumentacji określającej warunki hydrogeologiczne dla ustanowienia obszaru ochronnego 

GZWP Subziornika Podlasie w związku z ustanowieniem obszarów ochronnych GZWP Nr 

224 Subziornika Podlasie, sporządzonego w 2016 roku. 

Naczelnym celem w zakresie ochrony zasobów wodnych, jest utrzymanie lub osiągnięcie 

dobrego stanu wszystkich wód, w tym również zachowanie i przywracanie ciągłości 

ekologicznej cieków. Cel ten jest realizowany m. in. przez opracowanie dla każdego 

wydzielonego w Polsce obszaru dorzecza planu gospodarowania wodami. Jednym 

z narzędzi mającym na celu usprawnienie procesu osiągania celów środowiskowych jest 

realizacja ustaleń Aktualizacji Planu gospodarowania wodami w obszarze dorzecza Wisły” 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 1911), który jest podstawowym dokumentem planistycznym w 

zakresie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły. Celem środowiskowym dla 

jednolitych części wód powierzchniowych jest ochrona, poprawa oraz przywracanie stanu 

jednolitych części wód powierzchniowych, aby osiągnąć dobry stan tych wód, a także 

zapobieganie pogorszeniu ich stanu. Wśród celów środowiskowych dla wód podziemnych 

wymienia się: zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń; 

zapobieganie pogarszaniu oraz poprawa ich stanu; oraz ochrona i podejmowanie działań 

naprawczych, a także zapewnianie równowagi między poborem a zasilaniem tych wód, tak 

aby osiągnąć ich dobry stan. W myśl art. 38j ustawy Prawo wodne, dopuszczalne jest 

nieosiągnięcie dobrego stanu ekologicznego oraz niezapobieżenie pogorszeniu stanu 

ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych jeżeli:  

 podejmowane są wszelkie działania, aby łagodzić skutki negatywnych oddziaływań 

na stan jednolitych części wód;  
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 przyczyny zmian i działań, są uzasadnione nadrzędnym interesem publicznym, 

a pozytywne efekty dla środowiska i społeczeństwa związane z ochroną zdrowia, 

utrzymaniem bezpieczeństwa oraz zrównoważonym rozwojem przeważają nad 

korzyściami utraconymi w następstwie tych zmian i działań;  

 zakładane korzyści wynikające ze zmian i działań, nie mogą zostać osiągnięte przy 

zastosowaniu innych działań, korzystniejszych z punktu widzenia interesów 

środowiska, ze względu na negatywne uwarunkowania wykonalności technicznej lub 

nieproporcjonalnie wysokie koszty w stosunku do spodziewanych korzyści. 

Obszar gminy Rokitno znajduje się w obrębie JCWPd nr 67. JCWP cechuje się 

użytkowaniem rolniczym. Stan ilościowy oceniono jako dobry, zaś stan chemiczny jako 

słaby. PGW nie przewiduje derogacji wynikających z art. 4 ust. 7 Ramowej Dyrektywy 

Wodnej. Przedmiotowa JCWPd jest zagrożona pod względem utrzymania dobrego stanu, ze 

wzgl. na zmiany chemizmu wód związane z niedostatecznie oczyszczonymi ściekami 

komunalnymi, zbyt małym stopniem skanalizowania, szczególnie terenów wiejskich, 

składowiskami. Dominująca presją jest oddziaływanie terenów rolniczych (nawożenie) oraz 

niezorganizowana gospodarka wodno-ściekowa na obszarach wiejskich. W programie 

działań ukierunkowanym na presje, dla JCWP zaplanowano wszystkie możliwe działania 

ograniczające wielkość poboru wody. Niemniej jednak ze względu na warunki 

hydrogeologiczne okres 6 lat jest zbyt krótki, aby mogła nastąpić poprawa stanu wód.  

Poprawa przewidywana jest w dalszej perspektywie czasowej. Termin osiągnięcia celów 

środowiskowych przesunięty jest na rok 2027. 

11.3. OBSZARY SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIAPOWODZIĄ 

Istotnym problemem w rozwoju przestrzennym gminy Rokitno jest zagrożenie 

powodzią terenów położonych w dolinie rzeki Bug, która biegnie naturalnym, meandrującym 

korytem a przyległe do niej tereny w razie powodzi czy podtopień pełnią funkcje retencyjne.  

Obszary  szczególnego zagrożenia powodzią, które zostały wyznaczone zasięgiem wody 

stuletniej przedstawiono na rysunku Studium. Obejmują one w zdecydowanej większości 

rozległe, otwarte tereny użytków zielonych, urozmaicone licznymi starorzeczami oraz w 

mniejszym stopniu kompleksy leśne i zadrzewienia. Tereny osadnicze o zwartej zabudowie 

położone w miejscowościach: Zaczopki, Derło i Pratulin, częściowo znajdują się w obszarze 

szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Bug. Na terenach tych występuje także 

sporadyczna, pojedyncza zabudowa kolonijna. Obowiązujący plan zagospodarowania 

przestrzennego sporządzony dla miejscowości Pratulin w 1998 r. powiększył strefę 

zabudowy mieszkaniowej zagrodowej i jednorodzinnej na wyznaczonych obszarach 

szczególnego zagrożenia powodziowego. Nie jest ona jeszcze w pełni zagospodarowana i 

posiada wiele terenowych rezerw. Obszary szczególnego zagrożenia powodziowego 

podlegają zakazom i ograniczeniom wynikającym z przepisów szczególnych w zakresie 

ochrony przed powodzią. Zgodnie z zasadą zapobiegania zagrożeniom poprzez planowanie 

przestrzenne, ochrona obszarów zagrożonych zalaniem musi wiązać się z zakazem 

zabudowy naturalnych terenów zalewowych, w tym dolin rzecznych. 



 
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU  

STUDIUM UWARUNKOWAŃ IKIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ROKITNO 

 

Strona 60 z 124 
 

11.4. OCHRONA GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH 

 Grunty rolne i leśne podlegają ochronie przed nierolniczym i nieleśnym użytkowaniem 

na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t. j. Dz. U. 2017, poz. 1161).  

W myśl zapisów art. 3 ust. 1 ww. ustawy, ochrona gruntów rolnych polega na: 

 ograniczaniu przeznaczania ich na cele nieleśne lub nierolnicze; 

 zapobieganiu procesom degradacji i dewastacji gruntów rolnych oraz szkodom w 

produkcji rolniczej, powstającym wskutek działalności nierolniczej i ruchów 

masowych ziemi; 

 rekultywacji i zagospodarowaniu gruntów na cele rolnicze; 

 zachowanie torfowisk i oczek wodnych jako naturalnych zbiorników wodnych; 

 ograniczaniu zmian naturalnego ukształtowania powierzchni ziemi. 

W stosunku do gruntów rolnych, szczególną ochroną objęte są grunty klas I-III, a 

przeznaczenie ich na cele nierolnicze wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do 

spraw rozwoju wsi, wyjątek stanowią tereny pod budynkami i urządzeniami służącymi 

bezpośrednio do produkcji rolniczej – tereny zabudowy zagrodowej.  

Na terenie objętym analizą, gleby najwyższej klasy bonitacyjnej (grunty orne, użytki zielone) 

tj. III zajmują ok. 1173 ha (8,3% powierzchni gminy) i są one bezwzględnie chronione przed 

zmianą użytkowania na cele nierolnicze. Koncentrują się one w takich obrębach jak: 

Cieleśnica PGR (18,67% wszystkich gleb chronionych w gminie), Rokitno (14,68%), 

Zaczopki (12,26%) oraz Cieleśnica (9,6%).  

Tabela 12. Klasy bonitacyjne użytków rolnych na terenie gminy Rokitno 

Kontur 
klasyfikacyjny 

Klasy bonitacyjnych użytków rolnych (ha) 

III IIIa IIIb IV IVa IVb V VI 

Grunty orne 1007,1 50,2 956,9 4127,9 2221,4 1906,5 1273,2 415,3 

Pastwiska 24,8 
  

291,9 
  

251,1 137,2 

Łąki 141,2 
  

553,1 
  

330,6 87,7 

Użytki zielone 
łącznie: 

166   845   581,7 224,9 

OGÓŁEM 1173,1   4972,9   1854,9 640,2 

Źródło: projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

 przestrzennego gminy Rokitno  
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Rycina 12. Gleby o wysokich klasach bonitacyjnych w gminie Rokitno 

 

Źródło: Źródło: projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

 przestrzennego gminy Rokitno 

Dokument Studium nie stanowi aktu prawa miejscowego. Niemniej wytyczne dokumentu są 

uszczegóławiane na etapie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. Zmiana przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze przeprowadzana 

jest wyłącznie na etapie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. W gminie Rokitno tereny inwestycyjne obejmują grunty gleb chronionych, 

przy czym w zdecydowanej większości są to tereny zabudowy zagrodowej, nie wymagające 

uzyskania zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na zmianę przeznaczenia gruntów 

rolnych na cele nierolnicze.  

11.5. OCHRONA ZABYTKÓW I DÓBR MATERIALNYCH 

Najcenniejsze zasoby dziedzictwa kulturowego gminy Rokitno zostały wpisane do 

rejestru zabytków i są to: 

 Zespół pałacowy (pałac, oranżeria, park krajobrazowy z XIX w.) w Cieleśnicy PGR; 

 Kościół parafialny rzym.-kat. p.w. św. Jana Apostoła i Ewangelisty z wyposażeniem 

wnętrza i drzewostanem w granicach cmentarza kościelnego  – dawna cerkiew 

unicka z I-ej  poł. XIX w.) w Klonownicy Dużej; 

 Cmentarz unicki późn. prawosławny (nieczynny) wraz z drzewostanem w obrębie 

działki w Klonownicy Dużej; 

 Kaplica cmentarna w Kołczynie; 

 Kościół parafialny rzymsko – katolicki p.w. św. Piotra i Pawła z wyposażeniem 

wnętrza, dzwonnica i otaczający drzewostan w Pratulinie; 

 Kościół pw. św. Trójcy z 1756 r. – translokowany z m. Stanin w 2009 r., obecnie 

siedziba Muzeum Męczenników Podlaskich 
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 Cmentarz unicki 

 (miejsce pierwotnego pochówku Męczenników Podlaskich, krzyż kamienny z XIV w. 

ustawiony na zbiorowej mogile). 

 Kościół parafialny rzymsko – katolicki p.w. Św. Trójcy( dawna cerkiew unicka) z 

wyposażeniem wnętrza i otoczeniem w granicach cmentarza kościelnego w Rokitnie; 

 Cmentarz wojenny z okresu I-ej wojny światowej wraz z drzewostanem (Las Serwin); 

 Cmentarz wojenny, niemiecko-rosyjski z czasu I wojny światowej z drzewostanem w 

Zaczopkach 

Wszelkie prace inwestycyjne w obrębie w/w obiektów, w zakresie zmiany w jego bryle i 

układzie przestrzennym, wymagają uzgodnienia z Lubelskim Wojewódzkim Konserwatorem 

Zabytków (LWKZ), zgodnie z przepisami prawa (art. 39 ust. 3 ustawy Prawo budowlane 

[tekst jednolity Dz. U.2016, poz. 290 oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami [tekst jednolity Dz. U. 2014, poz. 1446 z późn. zm.]). 

W obszarze gminy znajdują się także obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków oraz 

stanowiska archeologiczne. 

11.6. ŁAD PRZESTRZENNY, KSZTAŁTOWANIE I OCHRONA KRAJOBRAZU 

Ład przestrzenny, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym to takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz 

uwzględnia w uporządkowanych relacjach uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, 

społeczno – gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno – estetyczne. 

Dostrzeganie w planowaniu przestrzennym gospodarczego znaczenia krajobrazu, stanowi 

wielką szansę dla procesu budowy atrakcyjnego i konkurencyjnego obszaru, mającego 

wyraz krajobrazu zharmonizowanego.  

Gospodarka przestrzenna w gminie Rokitno jest oparta o prawo miejscowe. Aktualnie w 

gminie obowiązują: 

- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjęta Uchwałą Nr 

XXVIII/177/2001 z dnia 13 grudnia 2001 roku (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2002 roku, Nr 24, 

poz. 639 z dnia 12.04.2001r.); 

- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjęta Uchwałą Nr 

II/3/98 z dnia 3 listopada 1998 roku (Dz. Urz. Woj. Bialskopodlaskiego z 1998 roku, Nr 

13, poz. 205 z dnia 01.12.1998r.). 

Dla prawidłowego kształtowania, funkcjonowania i rozwoju struktury przestrzennej wskazano 

działania: 

 w zakresie osadnictwa - porządkowanie struktury zabudowy oraz kształtowanie ładu 

przestrzennego w oparciu o tradycje regionalne; 

 w zakresie dziedzictwa kulturowego - uzyskania warunków i wytycznych 

konserwatorskich oraz pisemnej zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

w przypadku prac prowadzonych w bezpośredniej lub pośredniej strefie ochrony 

konserwatorskiej; 

 w zakresie przestrzeni publicznej – usługowej - kształtowanie stref usługowych ze 

szczególną dbałością o formę architektoniczną; 

 w zakresie ładu przestrzennego i zagospodarowania - podniesienie estetyki 

przestrzeni, rewitalizacja terenów zdegradowanych;  



 
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU  

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ROKITNO 

 

Strona 63 z 124 
 

 w zakresie rozwoju przedsiębiorczości - poprawę dostępności usług w zakresie 

przedsiębiorczości - tworzenie warunków rozwoju przedsiębiorczości poprzez 

adaptację istniejących obiektów; 

 w zakresie infrastruktury technicznej - dążenie do wyposażenia terenów osadniczych 

w pełny zakres obsługi inżynieryjnej; 

 w zakresie komunikacji - poprawę powiązań sieci komunikacyjnej.  

11.7. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE 

Ze względu na fakt, iż w granicach terenu objętego niniejszym opracowaniem istnieją 

linie wysokiego napięcia, odnotowuje się w jego granicach oddziaływanie pola 

elektromagnetycznego. Ze względu na konieczność zachowania zgodności z przepisami 

odrębnymi, a także bezpieczeństwo i zdrowie ludzi, powyższe uwarunkowania wykluczają, 

możliwość realizacji budynków mieszkalnych oraz obiektów przeznaczonych na pobyt ludzi 

w strefach technicznych, nie wykluczają natomiast z możliwości dotychczasowego 

użytkowania rolnego. 

12. CELE OCHRONY ŚRODOWISKA SZCZEBLA MIĘDZYNARODOWEGO, 

WSPÓLNOTOWEGO I KRAJOWEGO UWZGLĘDNIONE W OPRACOWYWANYM 

DOKUMENCIE 

 Lokalna polityka przestrzenna gminy realizowana przez takie narzędzia, jak studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowe plany 

zagospodarowania, wymaga uwzględnienia celów środowiskowych określonych w 

dokumentach międzynarodowych i krajowych. W poniższej tabeli przeanalizowano zapisy 

projektu planu pod kątem zgodności z tymi celami. 

Tabela 13. Powiązania projektu Studium z dokumentami o charakterze międzynarodowym, 

wspólnotowym i krajowym 

Decyzja 1600/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lipca 2002 r. ustanawiająca szósty 

wspólnotowy program działań w zakresie środowiska naturalnego 

Cele/zadania/problemy istotne dla projektu 

Studium 

Rozwiązania projektu Studium znaczące dla realizacji 

celów 

Decyzja nr 1600/2002 WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 22 lipca 2002 r. 

ustala przede wszystkim zadania i obszary 

priorytetowe w zakresie: 

 przeciwdziałania zmianie klimatu, 

 działania w sprawie przyrody i różnorodności 

biologicznej, 

 działania w sprawie środowiska naturalnego, 

zdrowia i jakości życia, 

 działania w sprawie zrównoważonego 

wykorzystania i gospodarowania zasobami 

naturalnymi i odpadami, 

 działania w sprawie zagadnień 

międzynarodowych. 

Spójność obu dokumentów przejawia się: 

 w odniesieniu do klimatu – ustala się ograniczanie 

zanieczyszczeń u źródła, poprzez zmiany nośników 

energii, stosowanie czystszych surowców i 

technologii, instalowanie urządzeń redukujących 

emisję zanieczyszczeń oraz minimalizację zużycia 

energii i surowców; popularyzacja energii ze źródeł 

odnawialnych, przede wszystkim przy wykorzystaniu 

instalacji kolektorów słonecznych oraz ogniw 

fotowoltaicznych; utrzymanie istniejących i tworzenie 

nowych pasów zieleni izolacyjnej w sąsiedztwie 

głównych szlaków komunikacyjnych ograniczając 

rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w 

środowisku; zwiększanie wskaźnika lesistości gminy; 

kształtowanie nowej zabudowy z uwzględnieniem 

warunków do właściwego przewietrzania terenu; 

 w odniesieniu do klimatu akustycznego obowiązuje 

zapewnienie standardów akustycznych w 
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środowisku określonych przepisami odrębnymi; 

zapewnienie dla poszczególnych funkcji terenu 

dopuszczalnych poziomów hałasu określonych 

przepisami odrębnymi, utrzymaniu istniejących i 

tworzenie nowych pasów zieleni izolacyjnej w 

sąsiedztwie głównych szlaków komunikacyjnych o 

dużym natężeniu ruchu, ograniczających 

rozprzestrzenianie się hałasu komunikacyjnego; 

lokalizowanie nowej zabudowy wzdłuż dróg, przy 

zachowaniu minimalnych odległości określonych 

przepisami odrębnymi, ustaleniami Studium oraz z 

uwzględnieniem zasięgu oddziaływania tych dróg; 

zakaz lokalizacji przedsięwzięć uciążliwych w 

zakresie emisji hałasu na terenach zwartej 

zabudowy mieszkaniowej; w przypadku obiektów 

istniejących – realizacja zieleni izolacyjnej lub 

infrastruktury wyciszającej; modernizacji dróg 

publicznych w szczególności polegająca na 

stosowaniu nawierzchni ograniczających emisje 

hałasu; 

 w odniesieniu do ochrony przyrody i 

bioróżnorodności – (uwzględnienie obszarów 

przyrodniczych objętych ochroną); Studium 

wprowadza nakaz zapewnienia powierzchni 

biologicznie czynnych, do uszczegółowienia w 

ustaleniach szczegółowych do mpzp dla 

poszczególnych terenów; 

 w odniesieniu do zdrowia i jakości życia - zakaz 

lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze 

znacząco oddziaływać na środowisko określonych w 

przepisach odrębnych za wyjątkiem sieci, urządzeń i 

obiektów infrastruktury technicznej, komunikacji. 

Dodatkowo wprowadza się zakaz lokalizacji 

zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku 

wystąpienia awarii przemysłowej; 

 w odniesieniu do zrównoważonego wykorzystania  

i gospodarowania zasobami naturalnymi i odpadami 

- w celu ochrony ilościowej i jakościowej zasobów 

wód powierzchniowych i podziemnych, w tym wód 

Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 224, 

wprowadza się w granicach opracowania nakaz 

wyposażenia terenów zabudowy w systemy 

zbiorczej sieci wodociągowej oraz realizacji 

lokalnych układów kanalizacji sanitarnej 

wyposażonych w przydomowe oczyszczalnie 

ścieków, indywidualne lub grupowe oraz  nakazuje 

się realizację ustaleń zawartych w obowiązujących 

planach gospodarki odpadami. 

Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk  naturalnych oraz 

dzikiej fauny i flory (tzw. Dyrektywa siedliskowa) 

Cele/zadania/problemy istotne dla projektu 

Studium 

Rozwiązania projektu Studium znaczące dla realizacji 

celów 

Celem Dyrektywy jest zachowanie siedlisk 

naturalnych i gatunków będących przedmiotem 

zainteresowania Wspólnoty w stanie 

sprzyjającym ochronie lub w celu odtworzenia 

W obszarze opracowania znajduje się Specjalny Obszar 

Ochrony Siedlisk „Ostoja Nadbużańska” PLH140011. 

Projekt Studium uwzględnia zakazy, nakazy i 

ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych 
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takiego stanu. Dyrektywa wspiera zachowanie 

różnorodności biologicznej z uwzględnieniem 

wymagań gospodarczych, społecznych, 

kulturalnych i regionalnych. Dla realizacji celu, 

na terenie wszystkich państw UE wyznaczane 

są specjalne obszary ochrony, tworzące spójną 

europejską sieć ekologiczną (Sieć Natura 2000). 

obowiązujących w zakresie ochrony przyrody oraz 

zadania wynikające z obowiązującego Planu zadań 

ochronnych przyjętego Zarządzeniem Regionalnego 

Dyrektora ochrony Środowiska w Warszawie, 

Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska w 

Białymstoku oraz Regionalnego Dyrektora ochrony 

Środowiska w Lublinie z dnia 22 września 2014 roku w 

sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla 

obszaru Natura 2000 Ostoja Nadbużańska PLH140011 

(Dz. Urz. Woj. Lub. z dnia 22 września 2014 roku, poz. 

3015). 

Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu 

Cele/zadania/problemy istotne dla projektu 

Studium 

Rozwiązania projektu Studium znaczące dla realizacji 

celów 

Celem nadrzędnym jest doprowadzenie do 

ustabilizowania koncentracji gazów 

cieplarnianych w atmosferze na poziomie, który 

zapobiegałby niebezpiecznej antropogenicznej 

ingerencji w system klimatyczny. 

Spójność dokumentu przejawia się poprzez ustalenia –

mające na celu ograniczanie zanieczyszczeń u źródła, 

poprzez zmiany nośników energii, stosowanie czystszych 

surowców i technologii, instalowanie urządzeń 

redukujących emisję zanieczyszczeń oraz minimalizację 

zużycia energii i surowców; popularyzacja energii ze 

źródeł odnawialnych, przede wszystkim przy 

wykorzystaniu instalacji kolektorów słonecznych oraz 

ogniw fotowoltaicznych, a także lokalizację elektrowni 

wiatrowej. 

Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt (Konwencja Bońska) 

Cele/zadania/problemy istotne dla projektu 

Studium 

Rozwiązania projektu Studium znaczące dla realizacji 

celów 

Celem Konwencji jest ochrona gatunków 

wędrownych zwierząt. W grupie istotnych 

zagrożeń dla tych gatunków jest utrata siedlisk 

niezbędnych do tego, aby mogły one przeżyć na 

różnych etapach ich wędrówki i bezpośrednia ich 

eksterminacja. 

Projekt Studium nie stwarza zagrożeń dla wypełnienia 

postanowień Konwencji, z uwagi na fakt zachowania 

drożności korytarzy ekologicznych przebiegających przez 

obszar objęty opracowaniem. 

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

(Konwencja Berneńska) 

Cele/zadania/problemy istotne dla projektu 

Studium 

Rozwiązania projektu Studium znaczące dla realizacji 

celów 

Celem Konwencji jest zachowanie europejskich 

gatunków dzikich zwierząt i roślin oraz ich 

naturalnych siedlisk, zwłaszcza gatunków 

endemicznych, zagrożonych i ginących, ochrona 

których wymaga współdziałania kilku państw. 

Projekt Studium nie wprowadza ustaleń mogących 

negatywnie wpłynąć na przedmiot ochrony prawnej 

obiektów o najwyższych wartościach przyrodniczych, a 

także nie ingeruje znacząco negatywnie w System 

Przyrodniczy Gminy. 

Konwencja o różnorodności biologicznej 

Cele/zadania/problemy istotne dla projektu 

Studium 

Rozwiązania projektu Studium znaczące dla realizacji 

celów 

Celem Konwencji jest ochrona różnorodności, 

zrównoważone użytkowanie jej elementów oraz 

uczciwy i sprawiedliwy podział korzyści 

wynikających z wykorzystania zasobów 

genetycznych. 

Zapisy projektu Studium są spójne z tym dokumentem 

dzięki zachowaniu leśnego użytkowania obszarów 

leśnych oraz ochronę zasobów leśnych.  

Europejska Konwencja o ochronie dziedzictwa archeologicznego 

Cele/zadania/problemy istotne dla projektu 

Studium 

Rozwiązania projektu Studium znaczące dla realizacji 

celów 
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Celem Konwencji jest ochrona dziedzictwa 
archeologicznego, obejmującego struktury, 
konstrukcje, zespoły budowlane, eksploatowane 
tereny, przedmioty, zabytki innego rodzaju, jak 
również ich otoczenie znajdujące się na ziemi 
lub pod wodą. 

Spójność dokumentu przejawia się oznaczeniem 
stanowisk archeologicznych oraz ich ochroną zgodnie z 
przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami. 

Europejska Konwencja Krajobrazowa 

Cele/zadania/problemy istotne dla projektu 

Studium 

Rozwiązania projektu Studium znaczące dla realizacji 

celów 

Głównym celem jest współpraca państw na 
rzecz propagowania ochrony, zarządzania  
i planowania krajobrazu, którego charakter jest 
wynikiem działań i interakcji czynników 
naturalnych i ludzkich.  
 

Zapisy projektu Studium są spójne z tym dokumentem, 
co przejawia się ograniczeniem zmian w 
zagospodarowaniu na obszarach objętych ochroną 
prawną (gleby chronione, lasy, złoża kopalin). Realizacja 
ustaleń zmiany Studium przyczyni się do zintegrowania 
krajobrazu z lokalną polityką środowiskową, gospodarczą 
oraz w zakresie planowania urbanistycznego. 

Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu  

do roku 2020 

Cele/zadania/problemy istotne dla projektu 

Studium 

Rozwiązania projektu Studium znaczące dla realizacji 

celów 

Głównym celem SPA jest zapewnienie 
zrównoważonego rozwoju oraz efektywnego 
funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa w 
warunkach zmian klimatu. Cele szczegółowe 
istotne z punktu widzenia projektu miejscowego 
planu dotyczą:  
 zapewnienia bezpieczeństwa 

energetycznego i dobrego stanu 
środowiska, w tym: dostosowanie sektora 
gospodarki wodnej do zmian klimatu, 
dostosowanie sektora energetycznego do 
zmian klimatu, ochrona różnorodności 
biologicznej i gospodarka leśna w 
kontekście zmian klimatu, adaptacja do 
zmian klimatu w gospodarce przestrzennej i 
budownictwie 

 zapewnienie zrównoważonego rozwoju 
regionalnego i lokalnego z uwzględnieniem 
zmian klimatu, w tym: miejska polityka 
przestrzenna uwzględniająca zmiany 
klimatu. 

Spójność ustaleń mpzp z celami SPA przejawia się: 

 w odniesieniu do ochrony bioróżnorodności – 

uwzględnienie obszarów objętych ochroną 

przyrodniczą oraz wskazanie zasad 

zagospodarowania na tych terenach; ochrona 

zasobów leśnych oraz ochrona Systemu 

Przyrodniczego Gminy;  

 w odniesieniu do gospodarki wodnej – ustaleniem 

zasad ochrony ilościowej i jakościowej zasobów wód 

powierzchniowych i podziemnych, w tym wód 

Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 224, 

dążeniem do wysokiego poziomu ochrony wód 

powierzchniowych i gruntowych poprzez rozwój 

przydomowych (indywidualnych) oczyszczalni 

ścieków, obsługujących jedno, lub też w ramach tzw. 

małej centralizacji, kilka gospodarstw domowych 

położonych blisko siebie, 

 w odniesieniu do sektora energetycznego w 

kontekście zapewnienia dobrego stanu środowiska - 

ustala się ograniczanie zanieczyszczeń u źródła, 

poprzez zmiany nośników energii, stosowanie 

czystszych surowców i technologii, instalowanie 

urządzeń redukujących emisję zanieczyszczeń oraz 

minimalizację zużycia energii i surowców; 

popularyzacja energii ze źródeł odnawialnych, przede 

wszystkim przy wykorzystaniu instalacji kolektorów 

słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych; utrzymanie 

istniejących i tworzenie nowych pasów zieleni 

izolacyjnej w sąsiedztwie głównych szlaków 

komunikacyjnych ograniczając rozprzestrzenianie się 

zanieczyszczeń w środowisku; zwiększanie wskaźnika 

lesistości gminy; kształtowanie nowej zabudowy z 

uwzględnieniem warunków do właściwego 

przewietrzania terenu. 
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13. PROGNOZA WPŁYWU PROJEKTU STUDIUM NA FUNKCJONOWANIE I 

JAKOŚĆ ŚRODOWISKA 

13.1. IDENTYFIKACJA ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO WYNIKAJĄCYCH ZE 

ZMIANY W PRZEZNACZENIU TERENÓW 

W niniejszej prognozie ocenia się skutki, mogące wynikać z projektowanego 

przeznaczenia terenu pod funkcje określone w projekcie Studium, które mogą przyczynić się 

do wprowadzania gazów i pyłów do powietrza, wytwarzania odpadów, wprowadzania 

ścieków do wód lub do ziemi, emitowania hałasu i pól elektromagnetycznych oraz 

powodować ryzyko wystąpienia awarii. Analogicznie ocenia się skutki wpływu realizacji 

ustaleń projektu Studium na powierzchnię ziemi, glebę, wody powierzchniowe i podziemne, 

klimat, zwierzęta i rośliny. Na tym etapie, z uwagi na ogólność dokumentu, jakim jest 

Studium, możliwe jest jedynie wstępne oszacowanie wpływu na środowisko, potwierdzenie 

lub wykluczenie potencjalnego negatywnego oddziaływania.  

Projekt Studium w zdecydowanej większości adaptuje istniejące zagospodarowanie i 

użytkowanie terenu. Dodatkowo dokument Studium uwzględnia ustalenia obowiązujących 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Projekt dokumentu przewiduje 

następujące kierunki zmian w strukturze funkcjonalno – przestrzennej gminy: 

 powiększenie terenów zabudowy zagrodowej RM w m. Rokitno przy drodze powiatowej 

nr 1039L Rokitno – Michałki (3,8 ha); 

 powiększenie terenów zabudowy zagrodowej RM w m. Rokitno przy drodze gminnej nr 

100201L Rokitno –Hołodnica (1,6 ha); 

 powiększenie terenów zabudowy zagrodowej RM w m. Olszyn przy drodze powiatowej 

nr 101660L Olszyn – Zaczopki (4,9 ha); 

 powiększenie terenów zabudowy zagrodowej RM w m. Michałki Kolonia przy drodze 

gminnej nr 100256L Rokitno – Michałki Kolonia (1,8 ha); 

 wprowadzenie terenów zabudowy jednorodzinnej MN w m. Rokitno przy drodze 

osiedlowej (2,6 ha); 

 wprowadzenie terenów obsługi turystyki  UT w m. Olszyn przy drodze powiatowej nr 

1128L  Kol. Derło – Cieleśnica – Olszyn(1,0 ha); 

 wyznaczenie terenów zabudowy produkcyjnej (perspektywiczne tereny rozwoju 

przedsiębiorczości PP) w m. Klonownica Duża  przy drodze powiatowej nr 1035L  

Klonownica - Rokitno – Olszyn – Berezówka (12,0 ha); 

 wyznaczenie terenów predestynowanych  pod realizację urządzeń do produkcji energii 

ze źródeł odnawialnych o mocy powyżej 100 kW, w tym elektrowni wiatrowych, w 

obrębie m. Lipnica. 

Projekt Studium nie przewiduje lokalizacji inwestycji zaliczanych do mogących zawsze 

znacząco oddziaływać na środowisko, określonych na podstawie Rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. 2016, poz. 7), za wyjątkiem sieci, urządzeń i obiektów 

infrastruktury technicznej, komunikacji., a także zakazuje budowy zakładów stwarzających 

zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, a w szczególności stwarzających zagrożenie 

występowania poważnych awarii. Projekt dokumentu wyznacza ramy dla późniejszej 

realizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko ze 

względu na ujęcie w przedmiotowym dokumencie działań polegających na wyznaczeniu 
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terenów predestynowanych pod realizację urządzeń do produkcji energii ze źródeł 

odnawialnych o mocy powyżej 100 kW, w tym elektrowni wiatrowych, w obrębie m. Lipnica. 

Realizacja tego typu przedsięwzięcia nie oznacza jednak wystąpienia znaczących 

oddziaływań na środowisko, lecz kwalifikuje tego typu przedsięwzięcie do przeprowadzenia 

oceny oddziaływania na środowisko [w myśl art. 59 ustawy o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach. Ocena na tym etapie ma charakter bardziej 

szczegółowy, ponieważ znane są wtedy dokładne parametry przedsięwzięcia. Na etapie 

strategicznej oceny przeprowadzanej na potrzeby projektu Studium, wykorzystano Kartę 

Informacyjną Przedsięwzięcia polegającego na budowie do 2 elektrowni wiatrowych o mocy 

każdej do 6 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, udostępnioną przez Inwestora, która 

jest podstawą do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wydawanej 

zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.). Karta informacyjna wraz z wnioskiem złożona została 

Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Lublinie, jako organu właściwego do 

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla omawianej inwestycji. 

13.2. PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA REALIZACJI PROJEKTU STUDIUM NA 

POSZCZEGÓLNE ELEMENTY ŚRODOWISKA NATURALNEGO 

Prognozowane zmiany w środowisku opisywane poniżej dotyczą stanu, jaki zaistnieje 

w wyniku wprowadzenia i realizacji ustaleń projektu Studium. Zapisy projektu Studium nie 

wpływają znacząco na zmiany funkcjonalne i przestrzenne w istniejącym zagospodarowaniu.  

 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług nieuciążliwych oraz 

zabudowa zagrodowa oznaczone na rysunku projektu Studium symbolami: MN oraz 

RM. 

Projekt Studium adaptuje istniejące zagospodarowanie, obejmując tereny już zabudowane o 

zwartej strukturze funkcjonalno – przestrzennej w granicach poszczególnych jednostek 

osadniczych, które położone są wzdłuż istniejących dróg publicznych. Wpływ na 

poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego czy to zabudowy zagrodowej, czy też 

mieszkaniowej jednorodzinnej bądź wielorodzinnej, będzie porównywalny we wszystkich 

miejscowościach. Projekt Studium częściowo obejmuje tereny już zabudowane, a zatem 

tereny o już trwale przekształconej powierzchni ziemi, w związku z powyższym wpływ 

ustaleń projektu Studium na środowisko naturalne, w takich przypadkach będzie miał 

charakter neutralny. W przypadku realizacji nowej zabudowy, są to tereny niezabudowane i 

stanowią je wolne enklawy w zwartej strukturze osadniczej, ale również tereny użytkowane 

rolniczo, a więc tereny o dominującym udziale powierzchni biologicznie czynnych. Nowe 

kwartały zabudowy projekt Studium wyznacza w miejscowościach: Rokitno, Michałki Kolonia 

i Olszyn. 

Realizacja ustaleń projektu Studium skutkować będzie powstaniem nowych siedlisk 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zagrodowej. Lokalizacja zabudowy 

mieszkaniowej, wiązać się będzie głównie z zajęciem powierzchni biologicznie czynnej 

terenów, z powstawaniem odpadów komunalnych, odpadów pochodzących z produkcji 

rolniczej oraz emisją zanieczyszczeń do powietrza z systemów grzewczych i ruchu 
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pojazdów, a w przypadku lokalizacji gospodarstw rolnych zajmujących się hodowlą zwierząt - 

również zanieczyszczeń powietrza w postaci odorów. 

Tereny zabudowy produkcyjnej, składów, magazynów oznaczone na rysunku projektu 

Studium symbolem P, PR oraz PP. 

Projekt Studium w zdecydowanej większości adaptuje istniejące zagospodarowanie: 

P - tereny zabudowy produkcyjnej - wyznaczone zostały na terenach istniejącej zabudowy 

produkcyjnej w miejscowościach: Rokitno, Michałki, Lipnica. Adaptuje się istniejące 

zagospodarowanie Dopuszcza się zmianę profilu prowadzonej działalności. Tereny 

nieużytkowane w Rokitnie wskazuje się do rehabilitacji. Nie dopuszcza się produkcji rolniczej 

hodowlanej. 

PR - tereny zabudowy produkcyjnej związanej z obsługą rolnictwa - wyznaczone zostały na 

terenach dawnej bazy PGR w Cieleśnicy oraz Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Olszynie 

i Rokitnie. Adaptuje się istniejące zagospodarowanie, w tym produkcję rolniczą hodowlaną. 

Dopuszcza się zmianę profilu prowadzonej działalności.  

PP – perspektywiczne tereny rozwoju przedsiębiorczości - w obrębie miejscowości 

Klonownica Duża wyznacza się nowy teren z przeznaczeniem na cele inwestycyjne 

związane z rozwojem wielokierunkowej działalności gospodarczej (z wyłączeniem produkcji 

rolniczej hodowlanej). W granicach tego terenu jest możliwość lokalizacji urządzeń 

wytwarzających energię z odnawialnych źródeł o mocy przekraczającej 100kW. 

Niekorzystne oddziaływanie inwestycji może zachodzić w okresie realizacji zabudowy 

produkcyjnej. Elementy środowiska, które będą podlegać ujemnemu wpływowi to: stan 

zanieczyszczania powietrza, klimat akustyczny i krajobraz. Stosowanie przez inwestorów 

najnowszych rozwiązań technologicznych oraz uwzględnianie zaleceń lokalizacyjnych 

gwarantuje, iż inwestycje realizowane w ramach przedmiotowych terenów, nie będą stanowić 

ponadnormatywnej uciążliwości dla środowiska. 

Zabudowa usługowa publiczna i komercyjna, w tym tereny usług turystyki 

Projekt Studium adaptuje istniejące zagospodarowanie – tereny zabudowy usługowej 

publicznej i komercyjnej. Są to przede wszystkim usługi w zakresie administracji, oświaty, 

kultury, opieki zdrowia, bankowości, łączności oraz bezpieczeństwa publicznego. Pozostałe 

usługi komercyjne jak: handel, wielobranżowe usługi, warsztaty rzemieślnicze i inne 

niekolidujące z funkcją mieszkaniową drobne usługi  zlokalizowane są w strefie osadniczej 

(mieszkaniowej). Tereny niezabudowane, które projekt Studium przeznacza pod funkcję 

usługową związaną z obsługą turystyki, wyznaczony został m. Olszyn przy drodze 

powiatowej nr 1128L relacji Kol. Derło – Cieleśnica – Olszyn. Zabudowa usługowa będzie 

powodować zubożenie powierzchni biologicznie czynnej terenów oraz skutkować 

zwiększeniem emisji zanieczyszczeń do powietrza z systemów grzewczych i ruchu 

pojazdów, powstawaniem ścieków oraz odpadów. Zabudowa usługowa może negatywnie 

wpływać na sąsiednie tereny mieszkaniowe, powodując takie uciążliwości, jak: zwiększony 

hałas, zwiększony ruch komunikacyjny i związane z tym zanieczyszczenia komunikacyjne. 

Projekt Studium ustala zasady gospodarki odpadami, zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i 

oczyszczania ścieków, zaopatrzenia w ciepło oraz określa zasady ochrony środowiska, 

przyrody i krajobrazu kulturowego, których zachowanie przyczyni się do utrzymania czystości 

środowiska i zminimalizowania kolizyjności nowej zabudowy z istniejącymi uwarunkowaniami 

środowiskowymi. 
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Tereny przeznaczone pod realizację urządzeń do produkcji energii ze źródeł 

odnawialnych o mocy powyżej 100 kW, w tym elektrowni wiatrowych, w obrębie m. 

Lipnica, oznaczone na rysunku Studium symbolem EW. 

Studium wyznacza obszar lokalizacji urządzeń do produkcji energii wykorzystujących energię 

wiatru oznaczony na rysunku Studium symbolem EW w obrębie miejscowości Lipnica. Wokół 

terenu EW wyznacza się strefę ochronną związaną z ograniczeniami w zabudowie oraz 

zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu z uwagi na lokalizację elektrowni wiatrowych. Na 

terenie oznaczonym symbolem EW przewiduje się lokalizację elektrowni wiatrowych, o mocy 

max. 6 MW każda i wysokości całkowitej max. 185 m. W granicach obszaru EW przewiduje 

się realizację niezbędnej infrastruktury towarzyszącej (drogi dojazdowe, stacje 

elektroenergetyczne WN/SN, linie kablowe SN i WN, ewentualne odcinki linii napowietrznych 

do przyłączenia powyższych stacji do sieci istniejącej). Szczegółowa lokalizacja elektrowni 

wiatrowych realizowanych na gruntach rolnych wraz ze strefami ochronnymi następuje 

wyłącznie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który 

określi wysokość, moc turbin oraz konkretne lokalizacje ich posadowienia.  

Tereny dróg publicznych 

Ustalenia projektu Studium sankcjonują istniejące na przedmiotowym obszarze drogi 

publiczne. Przewidywane skutki realizacji postanowień projektu Studium na jakość i 

funkcjonowanie środowiska będą wynikać z użytkowania dróg przez pojazdy, takie jak: 

ryzyko przedostawania się do środowiska glebowo-wodnego substancji ropopochodnych, 

hałas komunikacyjny, generowanie drgań i wzrost emisji spalin, będą miały miejsce jedynie  

w przypadku zwiększenia natężenia ruchu pojazdów. Projekt Studium przewiduje realizację 

autostrady A2 relacji (Berlin) granica państwa -  Świecko – Poznań – Łódź – S2 (Konotopa)/ 

przerwa w ciągłości przebiegu drogi/ S2 (Lubelska) – Biała Podlaska – Kukuryki – granica 

państwa (Mińsk), dla której w 2011 roku została wydana decyzja o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa autostrady A2 na odcinku Warszawa – 

Kukuryki”. Planowana trasa autostrady będzie przebiegać przez niewielki fragment gminy 

Rokitno, w znacznym oddaleniu od istniejącej drogi krajowej nr 2.   

Tereny rolnicze (grunty orne) 

Projekt Studium utrzymuje funkcję rolniczą, na których ustala kierunki i zasady kształtowania 

terenów w ramach rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Użytkowanie ich będzie uzależnione od 

procesów i zmian zachodzących w rolnictwie, a oddziaływanie na istniejące ekosystemy 

zależnie od rodzaju i metod upraw. Intensywność i zasady prowadzenia upraw wpływać 

będą na bioróżnorodność obszaru, stan gleb, możliwość migracji zwierząt z terenów 

sąsiednich, wzrost eutrofizacji wód powierzchniowych ze względu na stosowanie nawozów. 

Poniżej przedstawiono analizę i ocenę przewidywanych skutków oddziaływania na 

poszczególne elementy środowiska oraz zdrowie i życie ludzi, będących rezultatem realizacji 

ustaleń projektu Studium. 

 

 

Wody powierzchniowe i podziemne 



 
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU  

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ROKITNO 

 

Strona 71 z 124 
 

Wrażliwość wód na zanieczyszczenia zależy m.in.: od głębokości występowania 

warstw wodonośnych, zdolności adsorpcyjnych pokrywy glebowej, a także rodzaju i ilości 

zanieczyszczeń. Zagrożenia dla środowiska gruntowo – wodnego może nastąpić na etapie 

realizacji prac inwestycyjnych dopuszczonych ustaleniami projektu studium. 

Realizacja ustaleń projektu Studium dotycząca powiększenia (w stosunku do stanu 

istniejącego) zabudowy mieszkaniowej (zagrodowej i jednorodzinnej) w miejscowościach: 

Rokitno, Olszyn i Michałki Kolonia, zabudowy obsługi turystyki w miejscowości Olszyn oraz 

zabudowy produkcyjnej w miejscowości Klonownica Duża przyczyni się do zwiększenia 

zainwestowania gminy, co w konsekwencji może powodować zmiany wielkości zasilania wód 

powierzchniowych i podziemnych. Rozwój terenów zabudowanych spowoduje przyrost 

powierzchni uszczelnionych, uniemożliwiających naturalną infiltrację, odgrywającą istotną 

rolę w odnawianiu zasobów wód podziemnych. Zwiększy się natomiast ilość wód opadowych 

i roztopowych, które będzie trzeba w odpowiedni sposób zagospodarować na terenie lub 

działce budowlanej (jeśli będą na to pozwalały uwarunkowania gruntowe). Zbyt duże 

uszczelnienie powierzchni ziemi i zmniejszenie zasilania gruntowego kosztem 

powierzchniowego odpływu wód z terenów, powodować może obniżanie poziomu wód 

gruntowych, zmniejszanie ich zasobów i przesuszanie gruntu. 

W myśl przepisów ustawy Prawo wodne, dla potrzeb gospodarowania wodami, podstawową 

jednostką jest jednolita część wód (JCW, definiowana jako oddzielny i znaczący element 

wód). Ocenę stanu jednolitych części wód powierzchniowych prowadzi się w ramach 

państwowego monitoringu środowiska. Podstawowym pojęciem określającym jakość wód 

powierzchniowych jest stan wód, który określa się poprzez łączną ocenę stanu 

ekologicznego (potencjału ekologicznego w przypadku JCW sztucznych i silnie zmienionych) 

oraz stanu chemicznego. Ocena stanu (potencjału) ekologicznego i stanu chemicznego 

wymaga oznaczenia szeregu wskaźników i porównania ich z wartościami odniesienia. 

Ramowa Dyrektywa Wodna nadaje priorytetowe znaczenie elementom biologicznym przy 

określaniu stanu/potencjału ekologicznego wód powierzchniowych. Biomonitoring obejmuje 

ocenę elementów biologicznych takich jak: fitoplankton (wskaźnik IFPL), fitobentos (IO), 

makrofity (MIR), makrobezkręgowce bentosowe (MMI), ichtiofauna (EFI+, IBI). Realizacja 

ustaleń projektu Studium znajduje się w granicach 12 JCWP. Według Aktualizacji Planu 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (aPGW), stan wszystkich JCWP 

oceniony został jako zły. Niemal wszystkie (za wyjątkiem JCWP Bug od Krzny do Niemirowa 

oraz JCWP Czyżówka z dopływami) są zagrożone osiągnięciem celu środowiskowego, jakim 

jest osiągnięcie co najmniej dobrego stanu ekologicznego oraz utrzymanie co najmniej 

dobrego stanu chemicznego wód. . Dla JCWP Czyżówka z dopływami wyznaczona została 

derogacja na podstawie art. 4(7) Ramowej Dyrektywy Wodnej - Planowana inwestycja z 

zakresu ochrony przeciwpowodziowej, inwestycja spełnia potrzebę nadrzędnego interesu 

społecznego, a cele środowiskowe nie mogą być osiągnięte za pomocą innych działań 

znacznie korzystniejszych z punktu widzenia środowiska naturalnego - Odbudowa 

zbiorników Zaborek i Kozioł wraz z obiektami towarzyszącymi. Oceny aktualnego stanu 

jednolitych części wód dokonano na podstawie wyników monitoringu jakości wód 

powierzchniowych prowadzonego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w 

Lublinie, którego dokonano dla 3 JCWP. 
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Tabela 14. Klasyfikacja stanu wód dla JCWP Bug od Krzny do Niemirowa 

Typ abiotyczny 23 

Nazwa punktu pomiarowo – kontrolnego Bug – Gnojno 

Biologiczne elementy jakości wód: 

Fitoplankton IV 

Makrofity II 

Makrobezkręgowce bentosowe II 

Klasyfikacja elementów biologicznych IV 

Elementy hydromorfologiczne. I 

Fizykochemiczne elementy jakości wód: II 

Potencjał ekologiczny słaby 

Stan JCWP zły 

źródło: opracowanie własne na podstawie „Klasyfikacja i ocena stanu jcw rzecznych w latach 2011 - 2016”, 

WIOS, 2017 

Ocenę przeprowadzono na podstawie fitoplanktonu, sklasyfikowanych jako słaby. W 

zakresie wspierających elementów fizykochemicznych JCWP znalazła się w klasie II. 

Elementy hydromorfologiczne zakwalifikowały JCWP do I klasy. Ponieważ elementy 

wspierające nie mogą podwyższyć klasy, potencjał ekologiczny części wód należy ocenić 

jako słaby. Stan chemiczny tej części wód oceniono jako dobry. Stan części wód został 

oceniony jako zły.  

Tabela 15. Klasyfikacja stanu wód dla JCWP Czyżówka z dopływami 

Typ abiotyczny 23 

Nazwa punktu pomiarowo – kontrolnego Czyżówka - Wygoda 

Biologiczne elementy jakości wód: 

Fitobentos II 

Makrofity III 

Makrobezkręgowce bentosowe III 

Ichtiofauna IV 

Klasyfikacja elementów biologicznych IV 

Elementy hydromorfologiczne. II 

Fizykochemiczne elementy jakości wód: II 

Potencjał ekologiczny słaby 

Stan JCWP zły 

źródło: opracowanie własne na podstawie „Klasyfikacja i ocena stanu jcw rzecznych w latach 2011 - 2016”, 

WIOS, 2017 
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Ocenę przeprowadzono na podstawie ichtiofauny, sklasyfikowanej jako słaby. W zakresie 

wspierających elementów fizykochemicznych JCWP znalazła się w klasie II. Elementy 

hydromorfologiczne zakwalifikowały JCWP do II klasy. Ponieważ elementy wspierające nie 

mogą podwyższyć klasy, potencjał ekologiczny części wód należy ocenić jako słaby. Stan 

chemiczny tej części wód oceniono jako dobry. Stan części wód został oceniony jako zły.  

Tabela 16. Klasyfikacja stanu wód dla JCWP Krzna od Klukówki do ujścia 

Typ abiotyczny 24 

Nazwa punktu pomiarowo – kontrolnego Krzna - Neple 

Biologiczne elementy jakości wód: 

Fitobentos II 

Makrofity III 

Makrobezkręgowce bentosowe II 

Ichtiofauna III 

Klasyfikacja elementów biologicznych III 

Elementy hydromorfologiczne. I 

Fizykochemiczne elementy jakości wód: II 

Potencjał ekologiczny umiarkowany 

Stan JCWP zły 

źródło: opracowanie własne na podstawie „Klasyfikacja i ocena stanu jcw rzecznych w latach 2011 - 2016”, 

WIOS, 2017 

Ocenę przeprowadzono na podstawie ichtiofauny i makrofitów, sklasyfikowanych jako 

umiarkowany. W zakresie wspierających elementów fizykochemicznych JCWP znalazła się 

w klasie II. Elementy hydromorfologiczne zakwalifikowały JCWP do I klasy. Ponieważ 

elementy wspierające nie mogą podwyższyć klasy, potencjał ekologiczny części wód należy 

ocenić jako umiarkowany. Stan chemiczny tej części wód oceniono jako dobry. Stan części 

wód został oceniony jako zły.  

Nowe zainwestowanie terenów będzie generowało zwiększone zapotrzebowanie na wodę 

oraz zwiększoną ilość produkcji ścieków. Projekt Studium zakłada obsługę nowych terenów 

inwestycyjnych z istniejących systemów wodociągowych. Zaopatrzenie w wodę nowych 

terenów inwestycyjnych (mieszkaniowych, produkcyjnych, usługowych – obsługa turystyki) 

możliwe jest z istniejącego ujęcia wody w Rokitnie oraz w przypadku miejscowości 

Klonownica Duża z ujęcia położonego w gminie Janów Podlaski. W zakresie odprowadzania 

i oczyszczania ścieków, projekt Studium wskazuje na realizację indywidualnych bądź 

grupowych oczyszczalni ekologicznych. Na terenach produkcyjnych, istnieje 

prawdopodobieństwo powstania nowych zakładów produkcyjnych, dla których projekt 

dokumentu wprowadza nakaz realizacji indywidualnych oczyszczalni ścieków 

przemysłowych.  

W zakresie ochrony ilościowej zasobów wód podziemnych istotne jest ustalenie zasad 

postępowania z wodami opadowymi i roztopowymi. Najbardziej racjonalne i zasadne uznaje 
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się retencjonowanie i zagospodarowywanie wód opadowych i roztopowych na terenach, na 

których one powstaną, a więc w granicach działek budowlanych. Z tego też względu istotne 

znaczenie ma utrzymanie w obrębie działek jak największych powierzchni umożliwiających 

infiltrację wód. W tym kontekście istotne są zapisy projektu Studium dotyczące wskaźników 

zagospodarowania terenu, w tym minimalne powierzchnie biologicznie czynne. 

Należy tutaj podkreślić, iż na obszarze objętym planowanym zainwestowaniem przyjęte 

rozwiązania mają na celu ochronę stanu środowiska gruntowo – wodnego. Spełnienie 

powyższych warunków nie spowoduje istotnych zmian jakości wód podziemnych, co ma 

szczególne znaczenie z uwagi na położenie przedmiotowych terenów nowego 

zainwestowania na obszarze GZWP Nr 224 którego zasoby są źródłem zaopatrzenia 

mieszkańców gminy Rokitno w wodę pitną.  

Negatywne oddziaływania o charakterze lokalnym i krótkoterminowym mogą wystąpić na 

etapie prowadzenia robót budowlanych. Na etapie realizacyjnym istnieje potencjalne 

zagrożenie dla jakości wód podziemnych, wynikające z wytwarzania na terenie inwestycji 

budowlanych różnego rodzaju odpadów i ścieków. W celu ograniczenia możliwości 

zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego ściekami i odpadami powstającymi na 

etapie realizacji inwestycji, należy zorganizować zaplecze budowy w sposób 

zabezpieczający grunt przed zanieczyszczeniami substancjami ropopochodnymi (na terenie 

placów postojowych dla maszyn i środków transportu), wyposażyć je w pomieszczenia 

socjalno-bytowe dla pracowników, przenośne toalety dla pracowników oraz skład materiałów 

budowlanych. Powstałe w czasie realizacji inwestycji ścieki i odpady powinny być usuwane z 

terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi i normami.. 

Zgodnie z ustaleniami projektu Studium, sposób zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzanie 

ścieków odbywać się będzie w sposób zorganizowany poprzez wyposażenie terenów w 

systemy wodociągowe z odprowadzeniem ścieków do lokalnych układów kanalizacji 

sanitarnej wyposażonych w przydomowe oczyszczalnie ścieków, indywidualne lub grupowe, 

co przyczyni się do poprawy stanu lub utrzymania dobrego stanu wód, a także do 

osiągnięcia celów środowiskowych określonych w Aktualizacji Planu gospodarowania 

wodami w obszarze dorzecza Wisły, polegających na spełnieniu wymogu niepogarszania 

stanu części wód, dla części wód będących w co najmniej dobrym stanie chemicznym i 

ilościowym. Celem środowiskowym jest utrzymanie tego stanu. Wszelkie inwestycje na 

terenach projektu Studium powinny być realizować zgodnie z zapisami Rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie warunków, jakie należy 

spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800), określające:  

 substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powodujące 

zanieczyszczenie wód, które powinno być eliminowane, oraz substancje szczególnie 

szkodliwe dla środowiska wodnego, powodujące zanieczyszczenie wód, które powinno 

być ograniczane;  

 warunki, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, w tym 

najwyższe dopuszczalne wartości zanieczyszczeń, oraz warunki, jakie należy spełnić w 

celu rolniczego wykorzystania ścieków;  

 miejsce i minimalną częstotliwość pobierania próbek ścieków, metodyki referencyjne 

analizy i sposób oceny, czy ścieki odpowiadają wymaganym warunkom;  
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 najwyższe dopuszczalne wartości zanieczyszczeń dla ścieków z oczyszczalni ścieków 

bytowych i komunalnych. 

Z uwagi na niewielki zakres zmian wprowadzonych projektem Studium, a także 

nieingerowanie w nadwodne strefy cieków wodnych, ocenia się, że iż realizacja ustaleń 

projektu Studium nie stoi w sprzeczności z osiągnięciem celów środowiskowych 

wyznaczonych w Aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, 

jakimi są osiągnięcie co najmniej dobrego stanu ekologicznego oraz utrzymanie co najmniej 

dobrego stanu chemicznego wód. Realizacja projektu Studium z wykorzystaniem istniejącej i 

planowanej do rozbudowy infrastruktury technicznej w zakresie ochrony wód, przy 

respektowaniu obowiązującego prawa, nie spowoduje pogorszenia stanu wód i nie będzie 

kolidować z procesem osiągnięcia celów środowiskowych jakim jest osiągnięcie co najmniej 

dobrego stanu ekologicznego oraz utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego wód 

Obszar objęty ustaleniami projektu Studium znajduje się w obrębie jednostki planistycznej 

JCWPd 67. Ocena stanu ilościowego jest dobra, zaś stanu chemicznego jest słaba. PGW nie 

przewiduje derogacji wynikających z art. 4 ust. 7 Ramowej Dyrektywy Wodnej. 

Przedmiotowa JCWPd jest zagrożona pod względem utrzymania dobrego stanu. Zmiany 

chemizmu wód związane są z niedostatecznie oczyszczonymi ściekami komunalnymi, zbyt 

małym stopniem skanalizowania, szczególnie terenów wiejskich, składowiskami. Dominującą 

presją jest oddziaływanie terenów rolniczych (nawożenie) oraz niezorganizowana 

gospodarka wodno-ściekowa na obszarach wiejskich. W programie działań ukierunkowanym 

na presje, dla JCWP zaplanowano wszystkie możliwe działania ograniczające wielkość 

poboru wody. Niemniej jednak ze względu na warunki hydrogeologiczne okres 6 lat jest zbyt 

krótki, aby mogła nastąpić poprawa stanu wód.  Poprawa przewidywana jest w dalszej 

perspektywie czasowe. Termin osiągnięcia celów środowiskowych przesunięty został na rok 

2027. 

Celem ochrony zasobu wód podziemnych, projekt Studium nakazuje zaopatrzenie w wodę z 

gminnego systemu wodociągowego. Wpływ na wody podziemne, będzie się ograniczał do 

poboru wody na potrzeby poszczególnych inwestycji. Niemniej jednak ocenia się, iż 

zwiększony pobór wody nie spowoduje przekroczeń wielkości dopuszczalnego poboru wody, 

określonych w obowiązującym pozwoleniu wodno prawnym. W związku z powyższym ocenia 

się, iż projektowane zagospodarowanie nie będzie oddziaływało negatywnie na ujęcie wód 

podziemnych w Rokitno, a także na ujęcie położone w gminie Janów Podlaski, z którego 

mieszkańcy miejscowości Klonownica Duża są zaopatrywani w wodę pitną. Wobec 

powyższego ocenia się, iż realizacja ustaleń projektu Studium nie będzie miała wpływu na 

nieosiągnięcie celów środowiskowych przez JCWPd nr 67. Nie stwierdzono ryzyka kolizji 

ocenianego dokumentu z celami środowiskowymi Ramowej Dyrektywy Wodnej. 

Ustalenia projektu Studium mają na celu ochronę jakości wód podziemnych i 

racjonalizację ich wykorzystania, a więc w dalszej perspektywie skutki oddziaływania 

dadzą pozytywny i długotrwały efekt. 

Jest mało prawdopodobne, aby realizacja ustaleń Studium dotycząca lokalizacji terenów 

urządzeń do produkcji energii ze źródeł odnawialnych o mocy powyżej 100 kV, dotyczy 

farmy wiatrowej, spowodowała negatywne oddziaływania inwestycji na wody powierzchniowe 

i podziemne zarówno na etapie budowy jak i eksploatacji. Skala i charakter przedsięwzięcia 

nie wpłynie również na ewentualne nieosiągnięcie celów wynikających z Ramowej Dyrektywy 

Wodnej. W trakcie budowy należy dopilnować, aby sprzęt był sprawny i nie był źródłem 
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wycieków substancji ropopochodnych do środowiska gruntowo-wodnego. Zaplecze socjalne 

na etapie budowy będzie oparte na szczelnych sanitariatach, obsługiwanych przez 

zewnętrzne firmy specjalistyczne posiadające stosowne pozwolenia. Na etapie eksploatacji 

również nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na wody powierzchniowe i 

podziemne. Nowoczesne turbiny wiatrowe posiadają kilkustopniowy system zabezpieczeń 

przed przedostaniem się oleju do środowiska. Olej przekładniowy znajdujący się w turbinie 

jest umieszczony w skrzyni biegów, która wyposażona jest w nieścieralne (niezużywające 

się) systemy uszczelniające na wale napędowym i wale wyjściowym (jest to pierwszy stopień 

zabezpieczenia). W przypadku wystąpienia nieszczelności w przekładniach skrzyni biegów, 

olej odprowadzany jest natychmiast do szczelnej wanny (misy olejowej), która jest 

wbudowana w gondoli (drugi stopień zabezpieczenia). Platforma w najwyższej części wieży 

jest również zaprojektowana do funkcjonowania, jako szczelna misa olejowa. W związku z 

tym, wewnątrz wieży przyspawany jest pierścień, stanowiący trzeci stopień zabezpieczenia 

przed wyciekiem. Pojemność tej przegrody jest dwa razy większa niż całkowita maksymalna 

objętość oleju. Połączenia gwintowane stanowiące otwory, są zamykane. To skutecznie 

zapobiega dalszemu wypłynięciu oleju do wnętrza wieży. Dzięki takim zabezpieczeniom i 

rozwiązaniom konstrukcyjnym nowoczesnych turbin wiatrowych, wystąpienie awarii jest 

znikome, a potencjalne jej wystąpienie, miałoby oddziaływanie przybrałoby jedynie charakter 

lokalny, niewpływający negatywnie na ujęcia wód (których zresztą brak w rejonie ocenianej 

inwestycji) i złoża wód podziemnych. Przedsięwzięcie znajduje się w granicach Jednolitej 

Części Wód Powierzchniowych o kodzie PLRW2000172664952 Uszki, której status to 

naturalna część wód. Aktualny stan jednostki oceniono jako zły, z zagrożeniem 

nieosiągnięcia celów środowiskowych. Turbiny zlokalizowane będą również w obrębie 

Jednolitej Części Wód Podziemnych o kodzie PLGW200067, której stan ilościowy określono 

jako dobry, zaś stan chemiczny jako słaby. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów 

środowiskowych określono jako „zagrożona”. Biorąc pod uwagę skalę zamierzenia oraz 

proponowane rozwiązania zabezpieczające, stwierdza się, że realizacja celów ochrony wód 

zawartych w „Planie gospodarowania wodami w obszarze dorzecza Wisły”, polegająca w 

omawianym przypadku na osiągnięciu dobrego stanu ekologicznego i dobrego stanu 

chemicznego wód, nie zostanie zagrożona wskutek realizacji przedmiotowej inwestycji.1 

Obszary narażone na wystąpienie powodzi 

Na terenie objętym projektem Studium, zagrożenie powodziowe związane jest z 

rzeką Bug, dla której zostały opracowane mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka 

powodziowego, w ramach projektu ISOK. Obszary szczególnego zagrożenia powodzią, które 

zostały wyznaczone zasięgiem wody stuletniej obejmują w zdecydowanej większości 

rozległe, otwarte tereny użytków zielonych, urozmaicone licznymi starorzeczami oraz w 

mniejszym stopniu kompleksy leśne i zadrzewienia. Na terenach tych występuje także 

sporadyczna, pojedyncza zabudowa kolonijna. Tereny osadnicze o zwartej zabudowie 

położone w miejscowościach: Zaczopki, Derło i Pratulin, częściowo znajdują się w obszarze 

szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Bug. Obowiązujący plan zagospodarowania 

przestrzennego sporządzony dla miejscowości Pratulin w 1998 r. powiększył strefę 

zabudowy mieszkaniowej zagrodowej i jednorodzinnej na wyznaczonych obszarach 

szczególnego zagrożenia powodziowego. Nie jest ona jeszcze w pełni zagospodarowana i 

                                                           
1
 Karta Informacyjna Przedsięwzięcia polegająca na budowie do 2 elektrowni wiatrowych do 6 MW każda w 

miejscowości Lipnica w gminie Rokitno 
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posiada wiele terenowych rezerw. Projekt Studium adaptuje ustalenia obowiązujących  

planów  miejscowych, nie wprowadzając nowych terenów zainwestowanych w granicach 

przedmiotowych terenów. Obszary szczególnego zagrożenia powodziowego podlegają 

zakazom i ograniczeniom wynikającym z przepisów szczególnych w zakresie ochrony przed 

powodzią. Zgodnie z zasadą zapobiegania zagrożeniom poprzez planowanie przestrzenne, 

ochrona obszarów zagrożonych zalaniem musi wiązać się z zakazem zabudowy naturalnych 

terenów zalewowych, w tym dolin rzecznych. 

Powierzchnia ziemi 

Realizacja ustaleń Studium spowoduje przekształcenie powierzchni ziemi zarówno w sensie 

rzeźby jak i pokrycia terenu. Należy wyróżnić tu: 

 zmianę sposobu użytkowania gruntów – ustalenia Studium w zdecydowanej 

większości adaptują stan istniejący. Dodatkowo uwzględniają  ustalenia 

obowiązujących  planów miejscowych. Powiększenie terenów mieszkaniowych, 

przemysłowych i usługowych spowoduje przekształcenie terenów otwartych, głównie 

gruntów ornych na tereny inwestycyjne. Projekt Studium zakłada lokalizację urządzeń 

do produkcji energii ze źródeł odnawialnych o mocy powyżej 100 kW (elektrownia 

wiatrowa); 

 zmiany ukształtowania powierzchni terenu – będą skutkiem wykonywania prac 

budowlanych. W przypadku realizacji nowej zabudowy, farmy wiatrowej, 

przekształcenia rzeźby ograniczą się do niwelacji (wyrównania terenu), utworzenia 

wykopów pod fundamenty oraz wykopów i nasypów pod drogi. Skala tych 

przekształceń zależeć będzie od ukształtowania powierzchni terenu na konkretnym 

terenie (itp. stopnia nachylenia obszaru).  

Zakłada się, iż oddziaływanie negatywne na powierzchnię ziemi wiązać się będzie z 

realizacją wszystkich planowanych działań na skutek fazy budowy. Praca ciężkiego sprzętu 

mechanicznego wykorzystywanego m.in. do przygotowania terenu, zdjęcia darniny, 

wykonania wykopów, robót ziemnych doprowadzić może do zmiany struktury gleby, do 

zagęszczenia powierzchni ziemi, zmniejszenia porowatości i powietrza glebowego. W fazie 

budowy dojść może również do zanieczyszczenia środowiska glebowego substancjami 

niebezpiecznymi pochodzącymi z niewłaściwie prowadzonych prac budowlanych (np. 

wycieki płynów eksploatacyjnych z pojazdów i maszyn, niewłaściwe gromadzenie odpadów 

niebezpiecznych) lub zdarzeń drogowych  z udziałem pojazdów przewożących materiały 

niebezpieczne. Nie mniej jednak powyższe zdarzenia występują losowo i są trudne do 

przewidzenia, zarówno w zakresie częstości występowania, jak i zakresu oraz nasilenia 

potencjalnego, negatywnego oddziaływania. W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji, 

konieczne jest oszczędne korzystanie z terenu. Reasumując, prace związane z realizacją 

ustaleń projektu Studium mogą spowodować lokalne i czasowe zmiany powierzchni ziemi, 

ograniczone do okresu trwania prac. Należy jednak założyć, iż po zakończeniu prac wszelkie 

niedogodności zostaną usunięte 

W przypadku lokalizacji farmy wiatrowej, zgodnie z KIP przewiduje się, że w związku z 

pracami fundamentowymi dla elektrowni nastąpi trwała zmiana lub utrata warstwy glebowej, 

bezpośrednie zdeformowanie powierzchni terenu oraz ingerencja w przypowierzchniowe 

struktury geologiczne do głębokości fundamentowania, tj. ok. 3 m. Rozplantowanie gruntu z 

wykopów spowoduje przykrycie dotychczasowej wierzchniej warstwy glebowej na terenie 
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położonym w bezpośrednim sąsiedztwie elektrowni lub wskazanym przez właściciela 

nieruchomości. Grunt ten może zostać wykorzystany do niwelacji terenu po zakończeniu 

inwestycji lub niwelacji dróg. Na etapie funkcjonowania turbin wiatrowych nie przewiduje się 

negatywnego oddziaływania na powierzchnię ziemi, w tym środowisko gruntowe.2 

Gleby 

W przypadku realizacji obiektów kubaturowych, nie należy spodziewać się istotnych 

zmian w morfologii terenu. Projektowane obiekty kubaturowe będą powodować pewne 

przekształcenia powierzchni ziemi o charakterze oddziaływania bezpośrednim i stałym 

stosownie do powierzchni obiektów kubaturowych. W czasie budowy obiektów zostanie 

naruszona i przemieszczona powierzchniowa warstwa gleb, przekształceniom ulegnie też 

grunt do głębokości wykopów. W trakcie prac inwestycyjnych wystąpić mogą oddziaływania 

na tereny przyległe, szczególnie w okresie wzmożonych prac ziemnych (fundamentowanie, 

uzbrojenie terenu itp), korzystania ze specjalistycznego sprzętu budowlanego czy 

wzmożonego ruchu samochodów dostawczych z materiałami budowlanymi. Przy obecnie 

stosowanej technice realizacji infrastruktury technicznej oddziaływanie na środowisko będzie 

bezpośrednie i krótkotrwałe. 

Obszary, na których projekt Studium dopuszcza realizację nowej zabudowy stanowią grunty 

w użytkowaniu rolnym. Realizacja zabudowy zagrodowej nie wymaga uzyskania zgody na 

zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze.  

Na etapie funkcjonowania nowych obiektów, przy zachowaniu zasad ochrony środowiska 

określonych w projekcie Studium, nie przewiduje się ich negatywnego wpływu na gleby. 

Zanieczyszczenie gleby na terenie przeznaczonym pod zabudowę może wystąpić na skutek 

nieuporządkowanego, tymczasowego, składowania odpadów stałych. Dodatkowo, na jakość 

gleb może mieć wpływ wzmożony ruch komunikacyjny związany z prowadzonymi pracami 

budowlanymi. 

Na etapie realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej, wytwarzanie 

odpadów związane będzie z pracami ziemnymi, przygotowaniem placu montażowego, 

fundamentowaniem oraz montażem konstrukcji elektrowni. W wyniku prac 

przygotowawczych i montażowych powstaną odpady budowlane. Znaczna część odpadów (z 

wyjątkiem gleby i ziemi) będzie tymczasowo gromadzona w przeznaczonych do tego 

szczelnych kontenerach/pojemnikach, co zminimalizuje ryzyko przedostania się 

zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego. Będą one sukcesywnie wywożone z 

placu budowy przez podmiot gospodarczy posiadający odpowiednią decyzję Starosty 

Powiatu Bialskiego.3 

Warunki klimatyczne. 

Warunki klimatyczne omawianego rejonu są w zdecydowanej większości korzystne, z 

wyjątkiem dolin rzecznych oraz zagłębień terenu, cechującymi się niekorzystnymi warunkami 

                                                           
2
 Karta Informacyjna Przedsięwzięcia polegająca na budowie do 2 elektrowni wiatrowych do 6 MW każda w 

miejscowości Lipnica w gminie Rokitno 

3
   Karta Informacyjna Przedsięwzięcia polegająca na budowie do 2 elektrowni wiatrowych do 6 MW każda w 

miejscowości Lipnica w gminie Rokitno 
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klimatycznymi. Realizacja ustaleń projektu Studium, ze względu na swój lokalny charakter 

nie będzie miała wpływu na czynniki kształtujące warunki meteorologiczne oraz nie wpłynie 

na warunki bioklimatyczne tego obszaru. Lokalizacja nowej zabudowy nie będzie stanowić 

bariery utrudniającej naturalne przewietrzanie obszaru. 

Jest mało  prawdopodobne, aby realizacja farmy wiatrowej, oddziaływała negatywnie na 

zmiany klimatyczne. Projektowane elektrownie wiatrowe, nie będą emitowały bezpośrednio 

ani pośrednio żadnych gazów cieplarnianych do atmosfery, niekontrolowanych odpadów. Co 

więcej, przedsięwzięcie należy do grupy odnawialnych źródeł energii, które przyczyniają się 

do zahamowania niekorzystnych zmian klimatycznych. 

Powietrze atmosferyczne. 

Realizacja ustaleń projektu Studium nie powinna mieć większego wpływu na wzrost 

emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Projekt dokumentu wprowadza zasady 

zagospodarowania, wśród których jako istotne z uwagi na jakość powietrza 

atmosferycznego, wymienia się: 

- ograniczanie zanieczyszczeń u źródła, poprzez zmiany nośników energii, stosowanie 

czystszych surowców i technologii, instalowanie urządzeń redukujących emisję 

zanieczyszczeń oraz minimalizację zużycia energii i surowców;  

- popularyzacja energii ze źródeł odnawialnych, przede wszystkim przy wykorzystaniu 

instalacji kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych;  

- realizacja farmy wiatrowej w miejscowości Lipnica; 

- utrzymanie istniejących i tworzenie nowych pasów zieleni izolacyjnej w sąsiedztwie 

głównych szlaków komunikacyjnych ograniczając rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń 

w środowisku; 

- zwiększanie wskaźnika lesistości gminy; 

- kształtowanie nowej zabudowy z uwzględnieniem warunków do właściwego 

przewietrzania terenu. 

Ochronie przed nadmiernym wzrostem emisji substancji do powietrza służy również 

wprowadzony zakaz lokalizacji przedsięwzięć, które mogą zawsze znacząco oddziaływać na 

środowisko. 

W trakcie realizacji ustaleń projektu Studium, do powietrza dostawać się będzie zwiększona 

ilość pyłu i kurzu, zwłaszcza jeśli roboty będą prowadzone w okresie bezdeszczowym. Nie 

będą to duże ilości ze względu na małą skalę robót budowlanych. Będzie to oddziaływanie 

krótkotrwałe, którego zasięg powinien ograniczyć się jedynie do terenu budowy, które 

powinno ustać po zakończeniu prac budowlanych. Należy spodziewać się również, że prace 

budowlane będą prowadzone etapowo, co znacznie zmniejszy natężenie negatywnego 

krótkotrwałego oddziaływania na jakość powietrza atmosferycznego. 

W przypadku realizacji farmy wiatrowej, występować będzie niezorganizowana emisja 

zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, związana z typowymi pracami ziemnymi, budowlano – 

montażowymi i transportem. Nie będą to jednak wielkości mogące powodować 

przekroczenia obowiązujących w tym zakresie standardów środowiskowych. Należy 

zaznaczyć, że teren inwestycji zlokalizowany jest na polach uprawnych w znacznych 

odległościach od zabudowy mieszkaniowej. 
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Hałas 

W granicach obszaru objętego ustaleniami projektu Studium, występują obszary, 

które, podlegają ochronie akustycznej w środowisku na mocy przepisów ustawy Prawo 

ochrony środowiska i wymagają zapewnienia odpowiednich standardów akustycznych w 

środowisku – zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku. Ustalenia projektu Studium nie przewidują powstania w granicach 

opracowania źródeł hałasu, które mogłyby w sposób znaczący wpłynąć negatywnie na 

kształtowanie lokalnego klimatu akustycznego. Realizacja ustaleń projektu Studium 

przyczyni się do podwyższenia poziomu hałasu. Oddziaływanie hałasu, jakie wystąpi w 

trakcie realizacji ustaleń projektu dokumentu, będzie związane z przygotowaniem terenu pod 

inwestycje w ramach poszczególnych wydzieleń planistycznych oraz budową 

poszczególnych inwestycji. W trakcie budowy w rejonie lokalizacji przedsięwzięć, okresowe 

zakłócenia akustyczne spowodowane będą pracą ciężkiego sprzętu budowlanego oraz 

przejazdami pojazdów transportujących materiały. Hałas powstający na etapie budowy jest 

krótkotrwały o charakterze lokalnym i ustąpi po zakończeniu robót. Podczas wykonywania 

robót budowlanych wzrośnie poziom hałasu związanego z ruchem pojazdów i pracą 

urządzeń budowlanych. Będzie to oddziaływanie o charakterze czasowym, ograniczone do 

okresu budowy. Planowane zmiany będą nieznacznie oddziaływać na etapie eksploatacji.  

W przypadku terenów przeznaczonych pod zabudowę produkcyjną, źródłem hałasu będzie 

obsługa transportowa obszarów przeznaczonych pod przemysł. Realizacja ustaleń projektu 

Studium może przyczynić się do podwyższenia poziomu hałasu. Podczas wykonywania 

robót budowlanych wzrośnie poziom hałasu związanego z ruchem pojazdów i pracą 

urządzeń budowlanych. Będzie to oddziaływanie o charakterze czasowym, ograniczone do 

okresu budowy. Do najważniejszych źródeł emisji hałasu występujących na tym terenie 

będzie należał hałas komunikacyjny, który w tym rejonie nie jest szczególnie uciążliwy, ze 

względu na słabe natężenie ruchu. Zakłada się, iż emitowany poziom hałasu, nie przekroczy 

wartości dopuszczalnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku dla określonych terenów. Obliguje do tego 

ustalenie projektu Studium nakazujące zapewnienie standardów akustycznych w środowisku 

określonych przepisami odrębnymi. Na obecnym etapie opracowania, nie jest możliwe 

określenie jak duże będą uciążliwości związane z działalnością przemysłową i przemysłowo 

– usługową i czy wystąpią przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu. Zależeć to będzie od 

profilu działalności produkcyjnej, jak również od stosowanych technologii i urządzeń 

Poziom hałasu na danym terenie w dużej mierze zależy od rodzaju emitora, jego odległości 

od omawianego terenu oraz stopnia jego urbanizacji. Ochrona przed hałasem polega na 

utrzymaniu poziomu hałasu poniżej poziomu dopuszczalnego, a co najwyżej na poziomie 

tego hałasu oraz zmniejszenie hałasu, co najmniej do poziomu dopuszczalnego, gdy został 

on przekroczony. Działania te mają na celu zapewnienie jak najlepszego stanu akustycznego 

środowiska. Podstawowym źródłem hałasu w obszarze objętym ustaleniami projektu 

Studium jest ruch samochodowy odbywający się drogą wojewódzką nr 698 oraz drogami 

powiatowymi. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku, dla terenów chronionych akustycznie przyjęte zostały normy 

hałasu, co szczegółowo przedstawia tabela poniżej. 
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Tabela 17. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku 

Klasa 
standardu 

akustycznego 
Przeznaczenie terenu 

Drogi lub linie 
kolejowe 

Pozostałe obiekty, 
będące źródłem 

hałasu 

LAeqD LAeqN LAeqD LAeqN 

II 

Tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

61 56 50 40 Tereny zabudowy 
związanej ze stałym lub 
czasowym pobytem 
dzieci  i młodzieży 

III 

Tereny zabudowy 
mieszkaniowej, 
wielorodzinnej i 
zamieszkania 
zbiorowego 

65 56 55 45 Tereny zabudowy 
zagrodowej 

Tereny rekreacyjno - 
wypoczynkowe 

Tereny mieszkaniowo - 
usługowe 

Dla tych terenów obowiązuje: 

 utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego określonego dla danej grupy wg 

Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 

środowisku; 

 zmniejszanie poziomu hałasu co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on 

dotrzymany. 

Zgodnie z Programem ochrony środowiska przed hałasem dla województwa lubelskiego dla 

terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż odcinków dróg, droga wojewódzka nr 698, 

przebiegająca przez teren gminy Rokitno północnej jej części, nie została objęta badaniami 

poziomu hałasu. Analizując wartości w punktach pomiarowych innych dróg na terenie 

województwa lubelskiego (bardziej obciążonych ruchem komunikacyjnym), nie przewiduje 

się, aby emitowany hałas wykraczał poza normy i tym samym negatywnie oddziaływał na 

nową zabudowę wprowadzaną ustaleniami projektu Studium. 

W granicach terenu opracowania hałas związany jest także z napowietrzną linią 

elektroenergetyczną wysokich napięć 110 kV Hołowczyce – Wólka Dobryńska (gm. Zalesie) 

przebiegającą przez centralną cześć gminy, na kierunku północny-zachód – południe o 

długości 10,9km. Źródłem szumu akustycznego (hałasu) wytwarzanego przez napowietrzne 

linie elektroenergetyczne wysokich napięć jest przede wszystkim ulot z elementów linii 

będących pod napięciem, głównie z przewodów fazowych. Ulot jest zjawiskiem polegającym 

na wyładowaniu elektrycznym zachodzącym tuż przy powierzchni przewodu pod napięciem. 

Stopień tych oddziaływań w pewnym stopniu związany jest z przyjętymi rozwiązaniami 

konstrukcyjnymi, lub stosowanymi materiałami. Podczas dobrych warunków 

atmosferycznych, tj. wtedy, gdy przewody są suche, zjawisko ulotu nie występuje. Poziom 

hałasu znacznie wzrasta podczas niekorzystnych warunków pogodowych (duże zwilgocenie) 
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oraz gdy występują niekorzystne warunki zabrudzeniowe. Jak wykazują pomiary 

wykonywane przez różne ośrodki badawcze, poziomy hałasu, emitowanego przez krajowe 

linie przesyłowe wysokich napięć, nie przekraczają w odległości kilkunastu metrów od osi linii 

- nawet w najgorszych warunkach pogodowych dla linii 110 kV wartości 35 dB (poziom 

dopuszczalny w porze nocy dla terenów zabudowy zagrodowej wynosi 45 dB). W projekcie 

dokumentu wyznacza się strefy uciążliwości od linii. Wzdłuż istniejącej linii 

elektroenergetycznej wysokiego napięcia, zgodnie z zapisami projektu dokumentu, 

uwzględnia się strefy techniczne o szerokości 40,0 m, dotyczy budynków mieszkalnych. Jest 

mało prawdopodobne, aby przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu wystąpiły poza 

pasem technologicznym od napowietrznych linii wysokich napięć. Stąd nie przewiduje się 

przekroczenia dozwolonych norm emisji i negatywnego wpływu hałasu na zdrowie ludzi. 

Realizacja ustalenia projektu Studium, mającego na celu realizację farmy wiatrowej, 

spowoduje okresowe i krótkotrwałe oddziaływania akustyczne związane z pracą sprzętu 

budowlanego oraz transportem materiałów i elementów konstrukcyjnych. Pracujące turbiny 

będą źródłem hałasu. W KIP przeanalizowano szczegółowo wielkość tego oddziaływania. 

Dopuszczalne poziomy hałasu przemysłowego dla terenów prawnie chronionych przed 

hałasem, określone w obowiązującym rozporządzeniu zamieszczono powyżej w Tabeli nr 

17. Dopuszczalne poziomy hałasu zależą od rodzaju źródła oraz funkcji i przeznaczenia 

terenu. Rodzaje terenów powinny być określone na podstawie miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego (mpzp), bądź w przypadku braku mpzp na podstawie 

stanu faktycznego. Jak wynika z Karty Informacyjnej, najbliższymi terenami chronionymi 

akustycznie są zabudowania miejscowości Lipnica, oddalone o ok. 2,2 km oraz w 

miejscowości Kijowiec w gminie Zalesie, oddalone o ok. 2 km na wschód. Do obliczeń emisji 

hałasu wykorzystano specjalistyczne narzędzie komputerowe służące do modelowania i 

analizy hałasu, z których wynika, iż realizacja przedsięwzięcia, przy założeniu najbardziej 

niekorzystnych dla klimatu akustycznego parametrów, w tym współczynnika pochłaniania 

gruntu, nie będzie powodowała przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku 

określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku, na najbliższych terenach objętych ochroną akustyczną. Dotyczy to 

zarówno pory nocnej jak i dziennej. 

Na terenie sąsiadującej gminy, obowiązują dokumenty planistyczne, dopuszczające w 

granicach gminy Zalesie lokalizację farmy wiatrowej w bezpośrednim sąsiedztwie gminy 

Rokitno. Są to: Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Zalesie przyjęta Uchwałą Rady Gminy Nr XIX/126/12 z dnia 30 

października 2012 roku oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy 

Zalesie dla realizacji farmy wiatrowej na terenie obrębów ewidencyjnych: Berezówka, 

Nowosiółki, Dereczanka, Kijowiec Kolonia oraz Kijowiec przyjęty uchwałą Nr III/16/15 Rady 

Gminy Zalesie z dnia 18 marca 2015 roku. Rozmieszczenie planowanych turbin wiatrowych 

w gminie Rokitno wraz z najbliższym otoczeniem przedstawia rycina poniżej. 
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Rycina 13. Rozmieszczenie turbin wiatrowych w gminie Rokitno wraz z farmą wiatrową na 

terenie gminy Zalesie 

 

Źródło: Karta Informacyjna Przedsięwzięcia 

Na terenie gminy Zalesie do dnia sporządzania niniejszego opracowania, nie zostały 

wybudowane żadne turbiny wiatrowe. Zgodnie z obowiązującym mpzp, w obrębach 

ewidencyjnych Kijowiec, Dereczanka i Nowosiółki planowana jest budowa farmy wiatrowej, 

składającej się z 16 turbin wiatrowych. Inwestycja ta posiada decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach z dnia 2 maja 2016 r., a także wydane zostały pozwolenia na ich budowę.  

W Prognozie oddziaływania na środowisko opracowanej na potrzeby miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla realizacji farmy wiatrowej na terenie obrębów: 

Berezówka, Nowosiółki, Dereczanka, Kijowiec Kolonia oraz Kijowiec, przeanalizowano 

zakres oddziaływania akustycznego 40dB(A) oraz 45dB(A) jako maksymalnych 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy 

źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez linie elektroenergetyczne oraz 

starty, lądowania i przeloty statków powietrznych, mogące pojawić się w porze nocy na 

terenach przeznaczonych m.in. do zabudowy jedno- i wielorodzinnej, terenów mieszkaniowo 

– usługowych oraz zabudowy zagrodowej. Zgodnie z przeprowadzonej analizy wynika, iż 

przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku nie będę wykraczać poza 

granice gminy Zalesie. Należy wyraźnie podkreślić, iż mpzp został uchwalony przed 

wejściem w życie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, w związku 

z powyższym nie jest znany los tej inwestycji z uwagi na niespełnienie kryterium 

odległościowego. Niemniej należy podkreślić, iż odległości pomiędzy obiema inwestycjami, 

które potencjalnie mogą być realizowane na granicy gmin Rokitno i Zalesie są niewielkie 

(około 1,1-1,2 km), co w konsekwencji może powodować zjawisko kumulowania się 

oddziaływań, co pokazano na załączniku graficznym stanowiącym integralną część 

Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Rokitno.  
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Rycina 14. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu mpzp dla realizacji farmy wiatrowej 

na terenie obrębów ewidencyjnych: Berezówka, Nowosiółki, Dereczanka, Kijowiec Kolonia oraz 

Kijowiec. 

 

Źródło: Prognoza oddziaływania na środowisko projektu mpzp dla realizacji farmy wiatrowej na terenie obrębów 

ewidencyjnych: Berezówka, Nowosiółki, Dereczanka, Kijowiec Kolonia oraz Kijowiec. 

Projekt dokumentu przewiduje realizację autostrady A-2 na odcinku gr. województwa – Biała 

Podlaska- Kukuryki - gr. państwa, w wariancie, który został zatwierdzony. Wariant 

planowanej trasy autostrady A2 biegnie po obrzeżach w południowo  - wschodniej części 

gminy Rokitno. W celu ograniczenia negatywnego wpływu na klimat akustyczny realizacji 

budowy niniejszej autostrady w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (Decyzja 

WOOŚ-II. 4200.1.2011.MW z dnia 20.12.2011 r.) określono obowiązek prowadzenia prac 

stanowiących uciążliwość akustyczną, w tym prace budowlane przy użyciu ciężkiego 

sprzętu, w sąsiedztwie miejsc ochrony akustycznej oraz w granicach terenów stanowiących 

korytarze migracji zwierząt, w porze dziennej (od 6:00 do 22:00). W celu ograniczenia 

negatywnego wpływu autostrady na etapie eksploatacji przewiduje się zgodnie z w/w decyzją 

o środowiskowych uwarunkowaniach realizację zabezpieczeń akustycznych, w 

szczególności zielonych ścian, skarp, wałów przeciwhałasowych obsadzanych krzewami lub 

w postaci przezroczystych ekranów. Dodatkowo wskazano, aby lokalizowanie nowej 

zabudowy wzdłuż drogi krajowej powinno odbywać się poza zasięgiem uciążliwości 

powodowanych ruchem drogowym (m.in. hałasem, drganiami, zanieczyszczeniami 

powietrza), czyli w odpowiedniej odległości, a w przypadku braku takiej możliwości należy 

zastosować odpowiednie elementy zabezpieczające i zmniejszające uciążliwość poniżej 

poziomu ustalonego w przepisach. Autostrada nie będzie powiązana z układem 

komunikacyjnym gminy Rokitno. W jej bezpośrednim sąsiedztwie brak jest również zarówno 

istniejących jak i planowanych terenów mieszkaniowych. W związku z powyższym ocenia 

się, iż uciążliwości powodowane przez ruch drogowy odbywający się po autostradzie, nie 
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spowoduje przekroczeń dozwolonych norm emisji i negatywnego wpływu hałasu na zdrowie 

ludzi zamieszkujących w miejscowości Lipnica, tym bardziej, iż wokół elektrowni wiatrowych 

wyznaczona została strefa ochronna w zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu, w obrębie 

której istnieje zakaz lokalizowania zabudowy mieszkaniowej bądź mieszanej, której składową 

jest funkcja mieszkaniowa. 

Promieniowanie elektromagnetyczne 

Przez teren gminy Rokitno przebiegają napowietrzne linie elektroenergetyczne 

wysokiego i średniego napięcia, dla których ustalone zostały strefy techniczne. Głównymi 

źródłami promieniowania niejonizującego w środowisku są: stacje radiowe i telewizyjne, 

elektroenergetyczne linie wysokiego napięcia, stacje transformatorowe, stacje 

przekaźnikowe telefonii komórkowej, urządzenia radiolokacyjne oraz radionawigacyjne. 

Dopuszczalny poziom pola elektromagnetycznego w zależności od funkcji obszaru określa 

szczegółowo rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów 

sprawdzania i dotrzymywania tych poziomów. Zgodnie z zapisami zawartymi w tym 

rozporządzeniu dopuszczalny poziom pola elektromagnetycznego o częstotliwości 50 Hz nie 

powinien przekraczać w miejscach dostępnych dla ludzi, wartości granicznej: 

 natężenie pola elektrycznego (E) - 10 kV/m, 

 natężenie pola magnetycznego (H) - 60 A/m. 

Przyjęto, że pola o podanych wyżej poziomach nie oddziałują negatywnie na ludzi.  

Na etapie eksploatacji linii największe oddziaływanie na zdrowie i życie ludzi może być 

związane z emisją pola elektromagnetycznego (składowa elektryczna i magnetyczna). 

Będzie to oddziaływanie lokalne, bezpośrednie, długoterminowe. Największe wartości 

natężenia pola elektrycznego i magnetycznego występujące wzdłuż linii elektroenergetycznej 

mają miejsce w środku przęseł, tam, gdzie odległość pomiędzy przewodami a powierzchnią 

terenu jest najmniejsza. Właściwa eksploatacja linii elektroenergetycznych, przy stałym 

monitoringu stanu poszczególnych elementów składowych i stosownych naprawach, 

pozwalają na zmniejszenie do minimum niebezpieczeństw i uciążliwości związanych z ich 

obecnością w środowisku. W pasach technologicznych może być przekroczony 

dopuszczalny poziom promieniowania elektromagnetycznego. Zakaz lokalizacji budynków, w 

tym obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi, pozwala w znacznym stopniu ograniczyć 

narażenie ludzi na niekorzystny wpływ tego typu instalacji i urządzeń. Wzdłuż linii 

elektroenergetycznych projekt Studium wyznacza strefy techniczne w odległościach 

gwarantujących brak przekroczeń dozwolonych norm pól elektromagnetycznych na terenach 

chronionych prawem. 

 

Oddziaływanie elektromagnetyczne generowane przez generatory turbin wiatrowych na 

wysokości 2 m, jest w praktyce pomijalne. Urządzenia generujące fale elektromagnetyczne 

znajdują się wewnątrz gondoli i są zamknięte w przestrzeni otoczonej metalowym 

przewodnikiem o właściwościach ekranujących, co w konsekwencji powoduje, że efektywny 

wpływ elektrowni wiatrowych na kształt klimatu elektromagnetycznego środowiska jest 

niewielki. Wytworzony prąd w siłowni przesyłany będzie podziemnym kablem średniego 

napięcia do istniejącej linii elektroenergetycznej SN oddalonej około 2,3 km od ocenianych 

turbin wiatrowych. Linia kablowa poprowadzona zostanie maksymalnie z wykorzystaniem 

dróg lokalnych. Należy zaznaczyć, że w przypadku linii podziemnej, grunt stanowi 
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bezpieczną izolację, gdyż nie przewodzi tego typu pola, w związku z czym nie przewiduje się 

negatywnego oddziaływania na środowisko. Zgodnie z Kartą Informacyjną dla 

przedsięwzięcia polegającego na realizacji farmy wiatrowej ocenia się, iż oddziaływanie pola 

elektromagnetycznego w odniesieniu do lokalizacji turbin wiatrowych i przebiegu trasy kabla 

- ze względu na położenie w znacznych odległościach od terenów zabudowanych, niewielki 

zasięg, skalę, charakter oraz wpięcie do istniejącej linii SN – będzie znikome. 

Krajobraz 

 Na terenach dotychczas wolnych od zabudowy, gdzie wprowadza się nowe 

zainwestowanie, może dojść do niewielkich zmian w krajobrazie, wynikających z 

wprowadzenia obiektów kubaturowych, likwidacji istniejącej zieleni oraz drobnych 

przekształceń rzeźby terenu, dotyczy zwłaszcza obszaru w obrębie perspektywicznych 

terenów rozwoju przedsiębiorczości. W wyniku realizacji założeń przedstawionych w 

projekcie Studium nastąpi częściowe przekształcenie powierzchni ziemi. Przekształcenia nie 

będą w istotny sposób naruszać charakteru rzeźby, w której brak jest naturalnych elementów 

kształtujących krajobraz. Zmiany ukształtowania terenu spowodowane wybudowaniem 

obiektów kubaturowych będą trwałe, częściowo odwracalne, tj. malejące przy zastosowaniu 

odpowiednich środków zabezpieczających środowisko, tj. zachowaniu odpowiedniej 

powierzchni biologicznie czynnej, czy wprowadzenie osłabiającej dysharmonię krajobrazu 

zieleni średniej i wysokiej. Nowopowstałe obiekty powinny być harmonijnie wpisane w 

krajobraz naturalny otoczenia, należy zachować tradycje architektoniczne i korzystać z 

lokalnych materiałów budowlanych.  

Zmiany krajobrazu będą także wynikiem powstania farm fotowoltaicznych, dopuszczonych 

ustaleniami projektu Studium. Ze względu na kształt najpopularniejszego obecnie typu paneli 

słonecznych (płaskie prostokąty) oraz konieczności jednoczesnej instalacji wielu tego typu 

urządzeń, farmy fotowoltaiczne odznaczać się będą w krajobrazie jako znacznej wielkości, 

jednorodne powierzchnie o metaliczno – szarym kolorze, stanowiąc znaczący horyzontalny 

element krajobrazowy. Generalnie, będzie to krajobraz przekształcony na krajobraz typu 

industrialnego. 

Największe zmiany w krajobrazie będą efektem realizacji farmy wiatrowej. Teren inwestycji 

położony jest poza obszarami podlegającymi ochronie ze względu na krajobraz. Najbliższymi 

takimi terenami jest Park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu (około 5,5 km od terenu 

inwestycji) wraz z otuliną (około 4 km od projektowanych turbin). Należy jednak pamiętać, że 

mimo znacznej wysokości, siłownie wiatrowe są budowlami stosunkowo smukłymi. Zakres 

widoczności, a więc i oddziaływanie wizualne na krajobraz uzależnione jest od czynników 

takich jak: percepcja wzrokowa obserwatora, odległość poszczególnych elementów 

krajobrazowych od elektrowni, występujące przesłony i tło krajobrazowe (np. wzniesienia 

terenu, drzewa, lasy, istniejąca zabudowa). Czynnikiem determinującym widoczność 

elektrowni, zwłaszcza z większych odległości jest także przejrzystość powietrza, uzależniona 

od panujących warunków pogodowych takich jak np. występowanie opadu, mgły, parowania 

gruntu itp. Zważywszy na gabaryty, obiekt będzie stanowić dominantę krajobrazową, 

widoczną z wielu miejsc, oddalonych nawet do kilku kilometrów od planowanego miejsca 

lokalizacji elektrowni. Elektrownia wiatrowa ze względu na swój charakter, wysokość i 

kolorystykę wprowadzi do krajobrazu zmiany w percepcji układu krajobrazu – zespołów 

zabudowy, pól uprawnych, zadrzewień. Mając na uwadze powyższe, wskazuje się potrzebę 

maksymalnego ograniczenia ich oddziaływania na krajobraz. Czynnikiem ograniczającym 
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wpływ elektrowni na krajobraz jest podjęta przez Inwestora decyzja o wyborze do dwóch 

dużych siłowni wiatrowej o mocy każdej do 6 MW, zamiast kilku turbin o mniejszej 

wydajności (zakładając taką samą sumaryczną moc projektu), które w znacznie większym 

stopniu mogłyby zdewaluować wartość krajobrazową najbliższego otoczenia. Konstrukcja 

turbiny (głównie łopaty wirnika) winna być wykonana z materiałów o matowej powierzchni, 

eliminujących powstawanie refleksów świetlnych. Zaleca się także pokrycie wieży turbiny 

wiatrowej i łopat wirnika kolorami w odcieniach szarości, unikając tym samym stosowania 

kolorów jaskrawych (w szczególności barwy żółtej) oraz farb odbijających światło 

ultrafioletowe. Turbiny wiatrowe będą posadowione na równinnym terenie o rolniczym 

krajobrazie (pola uprawne, w obszarach okolicznych wsi niskie zabudowania mieszkalne i 

gospodarskie). Na ekspozycję krajobrazową elektrowni i jej postrzeganie silnie wpływa 

lokalizacja w zasięgu widoczności z dróg. Stąd istotną kwestią pozostaje utrzymanie 

szpalerów zadrzewień wzdłuż dróg oraz kompleksów leśnych otaczających inwestycję od 

strony wschodniej i północno-wschodniej. Mimo znacznych gabarytów turbiny wiatrowej w 

porze nocnej nie będą one widoczne (z wyjątkiem oznakowania przeszkodowego nocnego – 

czerwone światło na szczycie wieży – optymalnie bezpośrednio na obudowie gondoli - o 

najmniejszej dopuszczalnej mocy i liczbie błysków na minutę oraz umieszczone tak, aby jego 

widoczność z ziemi była jak najmniejsza. Powyższe ma na celu ograniczenie zwabiania 

owadów i pośrednio śmiertelności polujących na nie nietoperzy). Ponadto na potrzeby 

zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i obsługi turbin niezbędne będzie wprowadzenie 

infrastruktury towarzyszącej tj.: drogi dojazdowej (w tym ewentualne dostosowanie 

istniejących szlaków na potrzeby transportu ciężkiego – przywiezienie i montaż elementów 

elektrowni), placu manewrowego. Analizowane turbiny wiatrowe ze względu na swe 

położenie będą widoczne przede wszystkim ze wsi położonych w sąsiedztwie jej lokalizacji, 

tj. Lipnica i Kijowiec. Zakres widoczności będzie jednak ograniczony ze względu na liczne 

zadrzewienia śródpolne oraz zwarte kompleksy leśne w dalszym otoczeniu. Ponadto 

elektrownie dostrzegane będą na tle ww. miejscowości z użytków rolnych i śródpolnych dróg 

gruntowych. Jednak mając na uwadze rolniczy charakter terenu, pozbawiony wyjątkowych 

walorów przyrodniczych czy kulturowych, nie przewiduje się znaczącego negatywnego 

wpływu na krajobraz. 

Lokalny krajobraz kształtuje także przebiegająca przez obszar analizy napowietrzna linia 

wysokich napięć. Elementem negatywnie wpływającym na krajobraz są słupy energetyczne, 

które ze względu na znaczną wysokość oraz gabaryty są widoczne z odległości kilku 

kilometrów. Wpływają one na walory estetyczne oraz sposób postrzegania przestrzeni przez 

ludzi. Stanowią wyraźny akcent. Konstrukcje słupów oddziałują bezpośrednio i stale 

degradująco na krajobraz, stanowiąc trwałą jego dominantę.   

Jednoznaczna ocena w zakresie oddziaływania na krajobraz nie jest możliwa z powodu 

braku obiektywnych kryteriów. Odbiór wizualnych skutków realizacji ustaleń zmiany Studium 

jest sprawą subiektywną i zależy od świadomości i indywidualnych preferencji odbiorów, ich 

oczekiwań względem krajobrazu oraz nastawienia w stosunku do planowanych form 

wykorzystania przestrzeni. 

Należy jednak podkreślić, iż stałej i bezpośredniej poprawie krajobrazu służyć ma fakt 

wytyczenia kierunków i zasad harmonijnego zagospodarowania obszaru gminy Rokitno. 

Negatywny wpływ na krajobraz kulturowy może mieć lokalizacja obiektów 

wielkogabarytowych, lokalizowanych w strefie rozwoju przedsiębiorczości w miejscowości 
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Klonownica Duża, dopuszczenie urządzeń elektrowni fotowoltaicznych w pozostałych 

terenach zabudowy produkcyjnej oraz farma wiatrowa.  

Obecnie trwają prace nad sporządzeniem Audytu krajobrazowego dla województwa 

lubelskiego, który wskaże krajobrazy szczególnie cenne dla społeczeństwa ze względu na 

swoje wartości przyrodnicze, kulturowe, historyczne, architektoniczne, urbanistyczne oraz 

estetyczno – widokowe, wymagające zachowania lub określenia zasad i warunków jego 

kształtowania. W obrębie przedmiotowych krajobrazów, wyznaczone zostaną strefy ochrony 

krajobrazu, stanowiące w szczególności przedpola ekspozycji, osie widokowe, punkty 

widokowe oraz obszary zabudowane wyróżniające się lokalną formą architektoniczną, 

istotne dla zachowania walorów krajobrazowych ze wskazaniem zakazów (głównie 

dotyczących lokalizowania nowych obiektów budowlanych) obowiązujących w danej strefie. 

Flora i fauna 

 Generalnie zapisy Studium dotyczące szaty roślinnej zmierzają do jej optymalnej 

ochrony oraz jej wzbogacenia, a także wzmocnienia naturalnych siedlisk. Analizowany 

projekt zapewnia pełną ochronę najcenniejszych terenów zieleni. Projekt Studium nie 

dopuszcza nowej zabudowy w obrębie dolin rzecznych oraz w obrębie terenów leśnych, tym 

samym chroni najcenniejsze ekosystemy występujące w granicach gminy Rokitno. 

Negatywny wpływ ustaleń projektu Studium na faunę, florę oraz różnorodność biologiczną 

wystąpi na etapie realizacji wszelkich nowych inwestycji dopuszczonych ustaleniami projektu 

dokumentu i na etapie ich funkcjonowania. Dotyczy to niszczenia zbiorowisk roślin na etapie 

inwestycyjnym oraz zmniejszenia powierzchni biologicznie czynnych terenów przez ich 

trwałe zabudowanie. Największe zmiany, w stosunku do obecnego stanu zagospodarowania, 

będą miały miejsce w miejscowości Rokitno oraz na obszarze perspektywicznych terenów 

rozwoju przedsiębiorczości w Klonownicy Dużej. 

Zmiany wprowadzone projektem dokumentu dotyczące zainwestowania nowych terenów pod 

zabudowę mieszkaniową, przemysłową, czy też usługową, mają niewielki zasięg 

przestrzenny, zatem będą miały relatywnie niewielki negatywny wpływ na analizowane w tym 

rozdziale komponenty środowiska.  

Projekt Studium adaptuje obiekty objęte ochroną tj. obszary NATURA 2000, Park 

Krajobrazowy „Podlaski Przełom Bugu”, pomniki przyrody i użytki, co oznacza brak 

niebezpieczeństwa ich degradacji. W systemie ekologicznym gminy, w nawiązaniu do 

terenów sąsiednich, istotną rolę pełnią doliny rzek Bug i Pomaranka. Realizacja projektu  

Studium nie wprowadza dodatkowych barier poprzecznych, w związku z czym korytarze 

ekologiczne pozostają drożne.  

Projekt Studium ustala kryteria dotyczące lokalizacji gospodarstw wysokotowarowych w 

zakresie produkcji zwierzęcej, polegające na wyodrębnieniu obszarów, w granicach których 

ustala się zakaz lokalizacji tego typu gospodarstw. Są to doliny rzek i cieków wodnych, 

tworzących System Przyrodniczy Gminy. W obszarze Parku Krajobrazowego „Podlaski 

Przełom Bugu”, projekt dokumentu wprowadza zakaz lokalizacji ferm hodowlanych o 

obsadzie powyżej (60 DJP). Ustalenia projektu Studium przyczynią się do ochrony 

najcenniejszych obszarów gminy Rokitno, a także umożliwią drożność korytarzy 

ekologicznych.   
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Przewiduje się uszczuplenie powierzchni biologicznie czynnej oraz małoznaczące 

pogorszenie warunków bytowania gatunków fauny i ograniczenie ich przestrzeni życiowej, 

głównie żerowiskowej i niepowodujące istotnych zmian ilościowych i jakościowych w 

populacjach gatunków. 

W przypadku obszaru, w obrębie którego projekt Studium dopuszcza realizację farmy 

wiatrowej, jest on wykorzystywany rolniczo, w związku z czym występująca tu roślinność nie 

cechuje się ponadprzeciętną wartością. Teren realizacji inwestycji pozbawiony jest drzew – 

nie zaistnieje konieczność ich wycinki – i nie sąsiaduje z obszarami Natura 2000. 

Oddziaływanie związane z wprowadzeniem elektrowni wiatrowych zaznaczy się wyłącznie 

na etapie realizacji inwestycji. Realizacja farmy wiatrowej wymagać będzie usunięcia 

roślinności istniejących agrocenoz pod fundamenty i pozostałe niezbędne elementy w 

postaci infrastruktury drogowej oraz elektroenergetycznej. Posadowienie fundamentów oraz 

budowa dróg dojazdowych na trwale zniszczą zbiorowiska roślinne. Możliwość wznoszenia 

budowli przyczyni się do zmniejszenia powierzchni terenów biologicznie czynnych, jednak ze 

względu, że położone są one w obszarach występowania zbiorowisk segetalnych, nie będą 

naruszać cennych walorów florystycznych. Mimo utraty istniejących siedlisk, nie prognozuje 

się istotnych negatywnych strat dla bioróżnorodności, gdyż są to stosunkowo niewielkie 

zmiany, które w skali gminy nie zmienią stopnia rozdrobnienia powierzchni biologicznie 

czynnej, nie zaburzą dotychczasowego funkcjonowania środowiska oraz nie przekształcą 

siedlisk na dużą skalę. Oddziaływania będą miały charakter bezpośredni, długoterminowy, 

stały  i neutralny. Na etapie eksploatacji brak oddziaływań na lokalną florę. 

Prace budowlano-montażowe mogą wywołać migrację niektórych gatunków fauny na tereny 

sąsiednie, spowodowaną hałasem, drganiami, niewielką emisją spalin czy też wzmożoną 

obecnością ludzi. Migracja ta będzie miała jedynie charakter czasowy i po zakończeniu prac 

najprawdopodobniej odtworzone zostaną dotychczasowe struktury i relacje. W okresie 

realizacji nie należy spodziewać się znaczącego negatywnego oddziaływania na żaden z 

gatunków zwierząt. Biorąc pod uwagę powyższe, można stwierdzić, że przedmiotowe 

przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na bioróżnorodność analizowanego terenu. 

Realizacja ustaleń projektu Studium może spowodować niewielkie przekształcenia 

funkcjonalne w środowisku. Pozostające dotychczas w rolniczym użytkowaniu tereny, 

zostaną zastąpione nowymi terenami zabudowy zagrodowej, zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, produkcyjnej czy też usługowej co może spowodować ograniczenie 

liczebności gatunków fauny, żerujących na terenach rolniczych. Należy się spodziewać, iż 

przekształcony krajobraz stanie się miejscem występowania nowych gatunków fauny, 

przystosowanych do życia w takim środowisku. Najprawdopodobniej pojawią się nowe 

gatunki zwierząt, odporne na bliskie sąsiedztwo ludzi i związane z tym zanieczyszczenia, a 

także odporne na hałas komunikacyjny. Wprowadzenie w projekcie Studium zapisów 

ograniczających intensywność planowanej zabudowy oraz wymagających zapewnienia 

odpowiedniego udziału powierzchni biologicznie czynnej, pozwoli na zminimalizowanie strat 

poniesionych w wyniku przekształceń tych terenów.  

Realizacja ustalenia projektu Studium może stanowić zagrożenie dla niektórych gatunków 

ssaków ze względu na hałas, promieniowanie i wibracje gruntu (efekt płoszący). Niewątpliwie 

siłownie wiatrowe największy wpływ mogą wywierać na awifaunę oraz chiropterofaunę. 

Ocena zagrożenia jakie niesie budowa i eksploatacja elektrowni wiatrowych jest trudna, 

ponieważ wpływ na nią ma wiele czynników, w grupie której wymienia się: 
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 występujące gatunki ptaków i nietoperzy; 

 sposób wykorzystania przez ptaki i nietoperze danego terenu (legowiska, żerowiska, 

miejsca odpoczynku, trasy migracyjne sezonowe bądź stałe); 

 wielkość farmy wiatrowej; 

 charakterystyka elektrowni wiatrowej (wysokość, rodzaj, szybkość i częstość obrotów); 

 oświetlenie wiatraków; 

 warunki pogodowe (pora dnia, widoczność, prędkość wiatru). 

Wpływ tych czynników na funkcjonowanie populacji ptaków są zróżnicowane uzależnione  od 

wielkości i mocy elektrowni, rodzaju turbin, a zwłaszcza ekologicznej roli terenu, jaką pełni 

dla ptaków dany obszar. Elektrownie wiatrowe nie wpływają na funkcjonowanie populacji 

ptaków pod warunkiem właściwego wyboru miejsc ich lokalizacji, a najważniejsze jest 

unikanie lokalizowania elektrowni na obszarach użytkowanych intensywnie przez ptaki 

szponiaste, mewy, rybitwy, sowy oraz gatunki wykonujące w porze lęgowej loty godowe jak 

też w miejscach licznego grupowania się ptaków blaszkodziobych (gęsi, łabędzie) oraz 

siewkowych (np. siewki, czajki) i wreszcie na obszarach wyjątkowo cennych dla awifauny 

lęgowej – terenach obejmujących lęgowiska gatunków rzadkich i zagrożonych czy też 

stanowiących miejsca gniazdowania bogatych gatunkowo i licznych zespołów awifauny. 

Farmy elektrowni wiatrowych stanowią potencjalną przeszkodę na trasie przelotu ptaków 

jako obiekty o dużej wysokości, w dodatku poruszające się, niemniej są widoczne dla 

ptaków, które w większości przypadków z łatwością je omijają. Kolizje ptaków z 

elektrowniami zdarzają się w sytuacji zlokalizowania elektrowni na trasie głównych przelotów 

ptaków lub w miejscu, gdzie znajdują się ważne dla nich żerowiska. Pewne zagrożenie 

występować może także w trakcie nocnych przelotów i w warunkach złej widoczności. 

Czynniki zwiększające prawdopodobieństwo wystąpienia kolizji wiążą się z częstością 

zdarzeń polegających na przelocie ptaków na wysokości odpowiadającej strefie pracy łopat 

napędzających turbiny parku wiatrowego. Co za tym idzie – największa śmiertelność w 

wyniku bezpośrednich kolizji występuje w przypadku ptaków o stosunkowo dużych 

rozmiarach ciała, często mało zwrotnych, latających na dużych wysokościach, a także 

wędrujące w dużych stadach oraz rozległych obszarowo parków wiatrowych. Dodatkową 

grupę wysokiego ryzyka stanowią gatunki migrujące nocą. Ryzyko wystąpienia negatywnego 

oddziaływania na ptaki jest wysokie w przypadku lokalizacji elektrowni wiatrowych na 

terenach intensywnie wykorzystywanych przez ptaki. Przy ocenie wpływu elektrowni 

wiatrowych na ptaki, z uwagi na brak przeprowadzonego monitoringu ornitologicznego 

przedinwestycyjnego w gminie Rokitno, z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo projektowanej 

farmy wiatrowej w gminie Zalesie, posłużono się wynikami Prognozy oddziaływania na 

środowisko sporządzonej dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Zalesie dla realizacji farmy wiatrowej na terenie obrębów ewidencyjnych: Berezówka, 

Nowosiółki, Dereczanka, Kijowiec Kolonia oraz Kijowiec oraz Prognozy oddziaływania na 

środowisko projektu zmiany Studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Zalesie. 



 
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU  

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ROKITNO 

 

Strona 91 z 124 
 

Rycina 15. Rozmieszczenie gatunków priorytetowych (z listy Natura 2000) na terenach 

projektowanej farmy wiatrowej i obszarach przylegających. 

 
Źródło: Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Zalesie. 

Z opracowania pn. „Monitoring ornitologiczny projektowanej farmy wiatrowej Wólka 

Dobryńska. Raport końcowy- Prof. dr hab. Piotr Tryjanowski, Dr Artur Goławski, Dr Zbigniew 

Kasprzykowski wynika, że na powierzchni planowanej farmy wiatrowej w gminie Zalesie 

(łącznie z buforem 1 km obejmującym również obszar planowanej inwestycji w gminie 

Rokitno) w trakcie rocznego monitoringu przedinwestycyjnego stwierdzono występowanie 

kilkudziesięciu gatunków, w większości pospolitych ptaków. W okresie wiosennym i letnim 

trzon zgrupowań tworzyły skowronek Alauda arvensis, szpak Sturnus vulgaris, potrzeszcz 

Emberiza calandra, pliszka żołta Motacilla flava, dymowka Hirundo rustica i jerzyk Apus 

apus. W trakcie migracji jesiennej zaznaczał się udział czajki Vanellus vanellus, kruka 

Corvus corax i świergotka łąkowego Anthus pratensis. Zimą odnotowano typowy udział gila 

Pyrhulla pyrhulla i górniczka Eremophila alpestris. Typowymi gatunkami siedlisk rolniczych 

są także srokosz Lanius excubitor, kuropatwa Perdix perdix i przepiorka Coturnix coturnix. W 

buforze obejmującym obszar planowanej inwestycji w gminie Rokitno stwierdzono 

występowanie gatunków ważnych, jednakże korzystały one z obszaru w stopniu 

minimalnym. Na uwagę zasługuje szereg gatunków, dla ochrony których, zgodnie z 

Dyrektywą Ptasią (Załącznik I), wyznacza się obszary Natura 2000. Na badanych 

fragmentach obserwowano z tej grupy następujące z nich: gąsiorek Lanius collurio, 

świergotek polny Anthus campestris, ortolan Emberiza hortulana, derkacz Crex crex, błotniak 

stawowy Circus aeruginosus, błotniak łąkowy Circus pygargus, błotniak zbożowy C. cyaneus 

lerka Lullula arboreta, jarzębatka Sylvia nisoria, siewka złota Pluvialis apricaria, żuraw Grus 
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grus, dzięcioł czarny Dryocopus martius. Gatunki te w większości występowały w małych 

liczebnościach, w pojedynczych kontrolach, na ogół w trakcie przelotów. Gatunki te 

koncentrowały się głownie na ekstensywnych łąkach w dolinkach małych rzek i nie 

przemieszczały się na wyżej położone fragmenty otwartych pól uprawnych. Zatem z wyników 

uzyskanych z przeprowadzonego monitoringu przedinwestycyjnego, dla inwestycji 

zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie gminy Rokitno należy sądzić, iż powstanie farmy 

nie powinno znacząco oddziaływać na populacje tych ptaków.  

W czasie „Monitoringu ornitologicznego” przeprowadzonego na potrzeby farmy wiatrowej w 

gminie Zalesie, wraz z buforem obejmującym 2 km wynika, iż na terenie wskazanym do 

lokalizacji farmy wiatrowej na terenie gminy Rokitno nie występowały gniazda bociana 

białego. Zinwentaryzowane gniazda znajdowały się wyłącznie w miejscowości Michałki oraz 

Lipnica. W trakcie sezonu lęgowego wszystkie stwierdzone pary żerowały w odległościach 

do 400 metrów od zajętych gniazd (w dolinach rzecznych), zaś poza sezonem – tuż przed 

rozpoczęciem wędrówki jesiennej tego gatunku – pojedyncze ptaki spotykano w rożnych 

miejscach powierzchni (do 20 osobników w trakcie 1 kontroli), przede wszystkim w miejscach 

prowadzenia zabiegów agrotechnicznych (żniwa, orka). Bocian biały choć jest gatunkiem 

wysoce konfliktowym z punktu widzenia energetyki wiatrowej, to na wskazanym terenie nie 

mamy do czynienia z jego wysoką liczebnością, a badane pary lęgowe i miejsca 

żerowiskowe ptaków skupiają się we wsiach i ich najbliższych okolicach. Obserwacje w 

czasie „Monitoringu ornitologicznego” nie wykazały licznie żerujących bocianów białych na 

tym terenie.  

Rycina 16. Rozmieszczenie gniazd bociana białego  

 

 

Źródło: Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Zalesie. 
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Na terenie gminy Rokitno tereny chronione jako obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) 

znajdują się w północnej części Gminy, obejmując dolny odcinek doliny rzeki Bug, gdzie 

ptaki wodno-błotne znajdują korzystne warunki gniazdowania i żerowania. W opracowaniu 

„Przestrzenne aspekty lokalizacji energetyki wiatrowej w województwie lubelskim” tereny te 

zaliczono m.in. do lęgowisk gatunków strefowych o dużych areałach żerowiskowych. Kolizje 

ptaków z elektrowniami wiatrowymi zdarzają się w sytuacji zlokalizowania elektrowni na 

trasie głównych przelotów ptaków lub w miejscu, gdzie znajdują się ważne dla nich 

żerowiska. Trasa migracji ptaków jest ściśle związana z doliną rzeki Bug, w związku z 

powyższym należy sądzić, iż teren przeznaczony pod energetykę wiatrową nie stanowi 

korytarza migracyjnego ptactwa wodno – błotnego. Wskazuje się potrzebę oceny 

potencjalnego oddziaływania na awifaunę w oparciu o monitoring, którego wyniki powinny 

być uwzględnione w decyzji środowiskowej.  

 

Ryzyko kolizji nietoperzy z elektrowniami wiatrowymi można zminimalizować uwzględniając 

rozmieszczenie przyszłych turbin, odsuwając je odpowiednio daleko od granicy zabudowań, 

lasów i szpalerów drzew – głównych miejsc żerowania i przelotów. Posadowienie elektrowni 

wiatrowych w otwartym krajobrazie rolniczym jest rozwiązaniem korzystnym przy 

rozpatrywaniu możliwości umiejscowienia tego typu inwestycji. Z punktu widzenia ochrony 

nietoperzy i ich siedlisk lokalizacja na badanym obszarze projektowanej farmy wiatrowej jest 

możliwa, głównie z uwagi na fakt, iż aktywność nietoperzy koncentruje się głównie w 

okolicach kompleksów leśnych (szczególnie liściastych) i zadrzewień, zbiorników wodnych i 

dolin rzecznych. Obecne wytyczne zalecają niebudowanie elektrowni wiatrowych w 

odległości mniejszej niż 200 m od skraju lasu. Dodatkowo nietoperze mogą koncentrować 

się we wsiach ze starą zabudową, dlatego też potencjalna farma wiatrowa powinna być 

oddalona od terenów mieszkaniowych. W myśl obowiązujących przepisów jest to 10 - 

krotność całkowitej wysokości wiatraków. W projekcie Studium zasięg strefy związanej z 

ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenów stanowi min. 

1000 m , zaś max. 1850 m, w zależności od wysokości całkowitej wiatraka. 

Obszar stanowiący tereny rolnicze, leżące w znacznym oddaleniu od terenów leśnych dolin 

rzecznych oraz zwartej zabudowy wsi Michałki o Lipnica wydaje się mało atrakcyjny dla 

nietoperzy, co ma potwierdzenie w literaturze badań. Reasumując należy stwierdzić, iż 

potencjalna kolizyjność nietoperzy z turbinami wiatrowymi na badanym terenie (ze względu 

na niewielką aktywność nietoperzy i zlokalizowanie turbin w obszarach niezbyt intensywnie 

wykorzystywanych w szerszej skali) nie powinna stanowić zagrożenia dla ich populacji. 

Oddziaływania na nietoperze będą miały charakter bezpośredni, długoterminowy, neutralny 
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Rycina 17. Strefy ochronne ptaków oraz nietoperzy 

 
Źródło: Przestrzenne aspekty lokalizacji energetyki wiatrowej w województwie lubelskim 

Obszary prawnie chronione, w tym obszary NATURA 2000 

Projekt Studium adaptuje istniejące zagospodarowanie i użytkowanie terenu. Ponadto 

dokument adaptuje ustalenia obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, w tym także w granicach obszarów prawnie chronionych w rozumieniu 

ustawy o ochronie przyrody, koncentrację których obserwuje się w północnej części gminy 

Rokitno w dolinie rzeki Bug. 

Nowe zainwestowanie, które wprowadza projekt Studium dotyczy obszarów położonych 

poza Systemem Przyrodniczym Gminy Rokitno. Będzie miało ono miejsce głównie na 

terenach rolniczych, których wykorzystanie pod zabudowę nie spowoduje poważnych 

zagrożeń dla ekologicznego funkcjonowania obszaru objętego opracowaniem. Realizacja 

zapisów projektu Studium dotyczy terenów pokrytych roślinnością trawiastą. Są to obszary 

charakteryzujące się niewielkimi walorami przyrodniczymi. Nie stwierdzono tu cennych 

gatunków roślin. Dodatkowo tereny te charakteryzują się stosunkowo ubogą florą. Obszar 

ten nie stanowi również siedlisk cennych gatunków zwierząt. W związku z powyższym 

ocenia się, iż planowany sposób zagospodarowania tego terenu, w niewielkim stopniu 

wpłynie na kształtowanie lokalnej różnorodności biologicznej. 

Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar NATURA 2000 dokumentu 

narzuca ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (…).W myśl art. 3 

pkt 17 w/w ustawy przez znaczące oddziaływanie na obszary NATURA 2000 należy 

rozumieć oddziaływanie na cele ochrony obszaru NATURA 2000, w tym w szczególności 

działania mogące: 

 pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla 

których ochrony został wyznaczony obszar NATURA 2000, lub 

 wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar 

NATURA 2000, lub 

 pogorszyć integralność obszaru NATURA 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami.  
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W granicach gminy znajdują się obszary włączone do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 

2000 – Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Dolina Dolnego Bugu” PLB140001 oraz 

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Ostoja Nadbużańska” PLH 140011. W granicach 

obszarów NATURA 2000, projekt Studium adaptuje istniejące zagospodarowanie oraz 

ustalenia obowiązujących mpzp. Obszary SOO oraz OSO w zdecydowanej większości 

pokrywają się obejmując dolinę rzeki Bug, która w zdecydowanej większości pokryta jest 

suchymi, ekstensywnie użytkowanymi pastwiskami. Obszary bagienne znajdują się głównie 

wokół fragmentów dawnych koryt rzecznych. Dla obu obszarów obowiązują plany zadań 

ochronnych: 

 dla Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków „Dolina Dolnego Bugu - Zarządzenie 

Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska w Warszawie, Regionalnego Dyrektora 

ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Regionalnego Dyrektora ochrony 

Środowiska w Lublinie z dnia 5 września 2014 roku w sprawie ustanowienia planu 

zadań ochronny dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnego Bugu PLB140001 (Dz. Urz. 

Woj. Lub. z dnia 1 października 2014 roku, poz. 3080) oraz zmiany w sprawie 

ustanowienia planu zadań ochronny dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnego Bugu 

PLB140001 zgodnie z Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska w 

Warszawie, Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska w Białymstoku oraz 

Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 2 sierpnia 2016 roku 

(Dz. Urz. Woj. Lub. z dnia 5  sierpnia 2016 roku, poz. 3411). 

Jest to bardzo ważna ostoja ptaków wodno-błotnych. Jedno z nielicznych w Polsce 

stanowisk lęgowych gadożera; do niedawna jedno z nielicznych w Polsce stanowisk kulona. 

W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej (C3, C6) 

następujących gatunków ptaków: bączek (PCK), bocian czarny, brodziec piskliwy, cyranka, 

czajka, czapla siwa, krwawodziób, gadożer (PCK), kszyk, kulik wielki (PCK), płaskonos, 

podróżniczek (PCK), rybitwa białoczelna (PCK), rybitwa czarna, rybitwa rzeczna, rycyk, 

sieweczka rzeczna, sieweczka obrożna (PCK), zimorodek; w stosunkowo wysokim 

zagęszczeniu (C7) występują: bocian biały, kania czarna, derkacz, wodnik i samotnik. 

Niestety brak jest danych o ptakach w okresie pozalęgowym. Bogata fauna bezkręgowców, 

m.in. interesujące gatunki pająków ( Agyneta affinis, A. saxatilis, Chocorna picinus, 

Enoplognatha thoracica, Enophrys aequipes, Hahnia halveola, Iberina candida, 

Leptyphantes flavipes, Styloctetor stativus). Cenny kompleks nadrzecznych lasów o 

zachowanym charakterze naturalnym, oraz szereg zbiorowisk roślinnych związanych z 

siedliskami wilgotnymi. 

 dla Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk „Ostoja Nadbużańska” - Zarządzenie 

Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska w Warszawie, Regionalnego Dyrektora 

ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Regionalnego Dyrektora ochrony 

Środowiska w Lublinie z dnia 22 września 2014 roku w sprawie ustanowienia planu 

zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Nadbużańska PLH140011 (Dz. 

Urz. Woj. Lub. z dnia 22 września 2014 roku, poz. 3015). 

Szczególnie cenny jest kompleks nadrzecznych lasów o zachowanym naturalnym 

charakterze oraz szereg zbiorowisk łąkowych i związanych z siedliskami wilgotnymi, typowo 

wykształconych na dużych powierzchniach. 16 rodzajów siedlisk z tego obszaru znajduje się 

w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG.  
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Stwierdzono tu występowanie 21 gatunków z II Załącznika Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Jest 

to jeden z najważniejszych obszarów dla ochrony ichtiofauny w Polsce. Obejmuje ona 10 

gatunków ryb z II Załącznika Dyrektywy Rady 92/43/EWG, z koza złotawą i kiełbiem 

białopłetwym. Stanowiska rzadkich gatunków roślin w tym 2 gatunki z II Załącznika 

Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Bogata fauna bezkręgowców, m.in. interesujące gatunki 

pająków ( Agyneta affinis, A. saxatilis, Chocorna picinus, Enoplognatha thoracica, Enophrys 

aequipes, Hahnia halveola, Iberina candida, Leptyphantes flavipes, Styloctetor stativus). 

Obszar ma również duże znaczenie dla ochrony ptaków. 

Tabela 18. Oddziaływanie ustaleń projektu Studium w odniesieniu do zagrożeń i presji 

wywieranych na obszar NATURA 2000 „Dolina Dolnego Bugu”, w oparciu o zapisy zawarte w 

Standardowym Formularzu Danych (SFD) 

Poziom 

oddziaływania 

określony w SFD 

Oddziaływanie 

wewnętrzne/zewnętrzne 

określone w SFD 

Zagrożenie i presje 

określone w SFD 

Oddziaływanie 

ustaleń 

projektu  

Studium 

średni wewnętrzne 

E03.01 - pozbywanie się 

odpadów z gospodarstw 

domowych / obiektów 

rekreacyjnych 

brak 

znaczącego 

negatywnego 

oddziaływania 

średni wewnętrzne 
H07 - Inne formy 

zanieczyszczenia 
nie dotyczy 

niski wewnętrzne D01.02 - drogi, autostrady nie dotyczy 

niski wewnętrzne 
G02.10 - inne kompleksy 

sportowe i rekreacyjne 
nie dotyczy 

średni wewnętrzne F03.01 - Polowanie nie dotyczy 

średni wewnętrzne A01 - uprawa 

brak 

znaczącego 

negatywnego 

oddziaływania 

niski wewnętrzne 
E01.03 - zabudowa 

rozproszona 

brak 

znaczącego 

negatywnego 

oddziaływania  

średni wewnętrzne 
E02.03 - inne tereny 

przemysłowe lub handlowe 
nie dotyczy 

Z punktu widzenia realizacji zapisów projektu Studium uciążliwościami dla obszaru Natura 

2000 „Dolina Dolnego Bugu” mogą być: 

 powstające odpady z gospodarstw domowych i obiektów rekreacyjnych; 

 uprawa; 

 zabudowa rozproszona 

określone w SFD jako oddziaływania wewnętrzne. Uciążliwości te wg SDF odznaczają się 

średnim i niskim poziomem oddziaływania na ostoję ptasią. Nie prognozuje się wystąpienia 

negatywnych oddziaływań na obszar Natura 2000 ze względu na adaptację istniejącego 
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zagospodarowania i użytkowania terenów wraz z adaptacją ustaleń obowiązujących mpzp, a 

także brakiem wprowadzania w granicach tych terenów nowych obszarów inwestycyjnych,  

zawarte w projekcie dokumentu ustalenia dotyczące ochrony zasobów środowiska, w tym w 

zakresie prawidłowej gospodarki odpadami. Prognozuje się, iż oddziaływania powstające w 

wyniku realizacji projektu Studium nie będą występowały w skali, w której mogłyby znacząco 

negatywnie oddziaływać na cele utworzenia oraz przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 

„Dolina Dolnego Bugu”. Ocenia się, iż realizacja projektu Studium nie będzie stanowić 

przyczyny występowania negatywnych oddziaływań na przedmiotowy obszar Natura 2000. 

Tabela 19. Oddziaływanie ustaleń projektu Studium w odniesieniu do zagrożeń i presji 

wywieranych na obszar NATURA 2000 „Ostoja Nadbużańska”, w oparciu o zapisy zawarte w 

Standardowym Formularzu Danych (SFD) 

Poziom 

oddziaływania 

określony w SFD 

Oddziaływanie 

wewnętrzne/zewnętrzne 

określone w SFD 

Zagrożenie i presje 

określone w SFD 

Oddziaływanie 

ustaleń 

projektu  

Studium 

średni wewnętrzne 
H07 - Inne formy 

zanieczyszczenia 
nie dotyczy 

średni wewnętrzne 
F03.02.03 - chwytanie, trucie, 

kłusownictwo 
nie dotyczy 

niski wewnętrzne 
E02.03 - inne tereny 

przemysłowe lub handlowe 
nie dotyczy 

niski wewnętrzne F03.01 - Polowanie nie dotyczy 

średni wewnętrzne 

G05 - Inna ingerencja i 

zakłócenia powodowane przez 

działalność człowieka 

nie dotyczy 

średni wewnętrzne 

E03.01 - pozbywanie się 

odpadów z gospodarstw 

domowych / obiektów 

rekreacyjnych 

brak 

znaczącego 

negatywnego 

oddziaływania 

niski wewnętrzne A01 - uprawa 

brak 

znaczącego 

negatywnego 

oddziaływania 

niski wewnętrzne 
G02.10 - inne kompleksy 

sportowe i rekreacyjne 
nie dotyczy 

Z punktu widzenia realizacji zapisów projektu Studium uciążliwościami dla obszaru Natura 

2000 „Ostoja Nadbużańska” mogą być: 

 powstające odpady z gospodarstw domowych i obiektów rekreacyjnych; 

 uprawa; 

określone w SFD jako oddziaływania wewnętrzne. Uciążliwości te wg SDF odznaczają się 

odpowiednio średnim i niskim poziomem oddziaływania na ostoję ptasią. Nie prognozuje się 

wystąpienia negatywnych oddziaływań na obszar Natura 2000 ze względu na adaptację 

istniejącego zagospodarowania i użytkowania terenów wraz z adaptacją ustaleń 



 
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU  

STUDIUM UWARUNKOWAŃ IKIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ROKITNO 

 

Strona 98 z 124 
 

obowiązujących mpzp, a także brakiem wprowadzania w granicach tych terenów nowych 

obszarów inwestycyjnych, zawarte w projekcie dokumentu ustalenia dotyczące ochrony 

zasobów środowiska, w tym w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami. Prognozuje się, iż 

oddziaływania powstające w wyniku realizacji projektu Studium nie będą występowały w 

skali, w której mogłyby znacząco negatywnie oddziaływać na cele utworzenia oraz 

przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 „Dolina Dolnego Bugu”. Ocenia się, iż realizacja 

projektu Studium nie będzie stanowić przyczyny występowania negatywnych oddziaływań na 

przedmiotowy obszar Natura 2000. 

W Planach zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 „Dolina Dolnego  Bugu” oraz 

„Ostoja Nadbużańska” wskazane zostały działania ochronne, które zostały 

przetransportowane do ustaleń dokumentu Studium. 

Ochrona zabytków 

Projekt dokumentu adaptuje istniejące zabytki wpisane do rejestru zabytków zgodnie 

z Obwieszczeniem Nr 1/2017 Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 

Lublinie z dnia 9 stycznia 2017 roku w sprawie wykazu zabytków wpisanych do rejestru 

zabytków nieruchomych województwa lubelskiego i rejestru zabytków archeologicznych 

województwa lubelskiego. Na obszarach ścisłej strefy ochrony konserwatorskiej w 

odniesieniu do obiektów indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków wszelka działalność 

inwestycyjna i budowlana obejmująca m.in.: prace remontowe, modernizacyjne, porządkowe, 

wtórne podziały terenu, budowę nowych obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej oraz 

wycinkę drzew – wymaga pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zgodnie z 

przepisami szczególnymi. 

Projekt dokumentu adaptuje obiekty zabytkowe wpisane do gminnej ewidencji zabytków i 

jednocześnie nie uwzględnione w rejestrze zabytków obejmując je pośrednią ochroną 

konserwatorską. W myśl ustaleń projektu dokumentu, wszelkie zmiany zagospodarowania 

oraz prace prowadzone przy obiektach (w tym również rozbiórka obiektu) wymagają opinii 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w ramach przepisów szczególnych. 

Projekt dokumentu adaptuje strefę ochrony ekspozycji widokowej, wyznaczoną w 

obowiązującym planie miejscowym w otoczeniu zespołu pałacowego w Cieleśnicy oraz 

obiektów sakralnych – kościołów parafialnych w Rokitnie, Pratulinie i Klonownicy Dużej oraz 

kaplicy cmentarnej w Kołczynie. Projekt Studium uwzględnia zasięg wyznaczonych stref oraz 

proponuje objęciem ochroną ekspozycji widokowej zabytkowy kościół w Pratulinie, będący 

obecnie siedzibą Muzeum Męczenników Podlaskich. Inwestycje prowadzone w obrębie 

strefy ochrony ekspozycji wymagają opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

Nowe tereny zainwestowane, wprowadzone ustaleniami projektu Studium znajdują się poza 

obszarami wpisanymi do rejestru zabytków, obiektami wpisanymi do Gminnej Ewidencji 

Zabytków, jak również poza stanowiskami archeologicznymi.  

Środowisko ludzi 

 Zmiany w obrębie poszczególnych elementów środowiska naturalnego mogą 

oddziaływać na zdrowie i życie ludzi. Istotne znaczenie w tym względzie ma wielkość emisji 

zanieczyszczeń dla środowiska, jaka może być skutkiem realizacji ustaleń projektowanego 

dokumentu planistycznego, a także relacje przestrzenne terenów o różnych funkcjach, 
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zwłaszcza terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej, usługowej 

i produkcyjnej. Prognozuje się, iż skala spodziewanych emisji zanieczyszczeń (tj.: 

zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, ścieki, odpady stałe, hałas) nie będzie 

stanowić zagrożenia dla zdrowia ludzi z uwagi na upowszechnianie odnawialnych źródeł 

energii (elektrownie słoneczne, fotowoltaiczne, wiatrowe). Jest mało prawdopodobne, aby 

dopuszczalne normy zanieczyszczeń były przekraczane, z uwagi na skalę zmian, którą 

proponuje Studium. 

Potencjalnym źródłem emisji zanieczyszczeń do atmosfery i odorów, a tym samym 

stanowiących zagrożenie dla zdrowia ludzi, jest lokalizacja gospodarstw wysokotowarowych. 

Jako pozytywne ustalenie projektu Studium uznaje się zapis dotyczący odizolowania 

gospodarstw wysokotowarowych od zwartej strefy osadniczej. Pozytywnie w aspekcie 

lokalizacyjnym ocenia się ustalenia projektu Studium, zakazujące lokalizacji ferm 

hodowlanych o obsadzie powyżej 50 DJP w strefie osadniczej, zwartej zabudowy 

zagrodowej wyznaczonej w Studium, na terenie całej gminy Rokitno. Dodatkowo projekt 

Studium wprowadza ograniczenia dla lokalizacji tego typu gospodarstw, dot. minimalnych 

odległości od zabudowy mieszkaniowej, w zależności od obsady zwierząt liczonej w DJP. W 

projekcie dokumentu przyjęto zapis, iż realizacja obiektów produkcji zwierzęcej wymaga 

zachowania minimalnej odległości od zabudowy przeznaczonej na pobyt ludzi: możliwość 

lokalizacji specjalistycznych gospodarstw rolnych, w tym wysokotowarowych na terenach 

użytkowanych rolniczo i sytuowanych poza strefą osadniczą, pod warunkiem zachowania 

wskaźnika odległościowego od zabudowań mieszkalnych sąsiednich nieruchomości 

odpowiadający 1DJP = 1,5m. Przyjęte odległości wynikają z uwarunkowań funkcjonalno-

przestrzennych gm. Rokitno, z uwzględnieniem wiodącej funkcji gminy jaką jest rolnictwo 

oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Ocenia się, iż ustalenia dotyczące 

lokalizacji gospodarstw wysokotowarowych w zakresie produkcji zwierzęcej przyczynią się 

do poprawy jakości warunków życia mieszkańców gminy. Należy zaznaczyć, że w projekcie 

Studium przyjęto minimalne odległości, które na etapie opracowywania miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego mogą w konkretnych warunkach być uszczegółowione.  

W przypadku realizacji farmy wiatrowej, na etapie prowadzenia prac budowlanych może 

wystąpić chwilowe pogorszenie warunków akustycznych oraz emisji zanieczyszczenia 

powietrza związanych z pracą sprzętu. Jednak oddziaływania te znikną po zakończeniu prac. 

Warunki przebywania ludzi w związku z realizacją ustaleń projektu Studium nie ulegną 

pogorszeniu. Zostaną zachowane wymagane strefy ochronne od istniejących terenów 

zwartej i skupionej zabudowy mieszkaniowej. Odległość będąca 10-krotnością całkowitej 

wysokości wiatraka od budynków mieszkalnych zabezpiecza sąsiadujących mieszkańców 

przed oddziaływaniami związanymi z ruchem powietrza i hałasem wytwarzanym przez 

elektrownię wiatrową, dotyczy zarówno mieszkańców gminy Rokitno jak i mieszkańców 

gminy Zalesie. Nie przewiduje się przebywania ludzi w najbliższym otoczeniu elektrowni 

poza przypadkami koniecznymi (obsługą). Obracające się łopaty wirnika turbiny wiatrowej 

rzucają na otaczające ją tereny cień, powodując tzw. efekt migotania. Efekt ten jest naturalny 

i akceptowalny w przypadku, gdy turbina nie pracuje, natomiast w trakcie obracania się 

wirnika turbiny dochodzi do okresowego ruchomego zacieniania zwanego efektem migotania 

cienia. Aby efekt migotania cieni wywoływany przez elektrownie wiatrowe mógł osiągnąć 

częstotliwość efektu stroboskopowego, a więc przekraczać wartość 2,5 Hz, motor wiatraka 

musiałby wykonywać 50 obrotów wirnika na minutę, tymczasem nowoczesne wolnoobrotowe 

turbiny obracają się z prędkością maksymalną 20 obrotów na minutę. Efekt odbicia światła 
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jest wynikiem okresowo występujących refleksów świetlnych, związanych z odbijaniem 

promieni słonecznych od obracających się łopat turbiny wiatrowej. Zjawisko to jednak zostało 

praktycznie wyeliminowane poprzez zastosowanie matowych powłok i farb zapobiegającym 

takim niepożądanym odbiciom światła. Podstawowym czynnikiem, który decydował będzie o 

braku oddziaływania inwestycji w zakresie zjawisk świetlnych jest skala przedsięwzięcia oraz 

oddalenie od siedzib ludzkich na wymagane przepisami prawa odległości. 

Usytuowanie na terenie gminy Rokitno turbin wiatrowych powinno uwzględniać konieczność 

zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez zapobieganie zbyt bliskiemu 

lokalizowaniu turbin w stosunku do planowanej autostrady A2. Szczegółowa lokalizacja 

elektrowni wiatrowych realizowanych na gruntach rolnych wraz ze strefami ochronnymi 

następuje wyłącznie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, który określi wysokość, moc turbin oraz konkretne lokalizacje ich 

posadowienia. Projekt dokumentu wskazuje jedynie obszary na których rozmieszczone będą 

urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 

kV wraz ze strefą ochronną związaną z ograniczeniami zabudowie oraz zagospodarowaniu i 

użytkowaniu terenu. 

Odpady 

W zakresie gospodarki odpadami projekt dokumentu nakazuje realizację ustaleń 

takich jak: 

1) Zwiększenie udziału odzysku, w szczególności recyklingu w odniesieniu do szkła, metali, 

tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury, jak również odzysku energii z odpadów 

zgodnego z wymogami ochrony środowiska. 

2) Zmniejszenie ilości odpadów ulegających biodegradacji unieszkodliwianych 

przez składowanie. 

3) Zwiększenie ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących 

w strumieniu odpadów komunalnych.  

4) Wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów. 

5) Objęcie wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów. 

6) Prowadzenie edukacji proekologicznej. 

Na etapie realizacji farmy wiatrowej wytwarzanie odpadów związane będzie z pracami 

ziemnymi, przygotowaniem placu montażowego, fundamentowaniem oraz montażem 

konstrukcji elektrowni, które będą gromadzone w jednym, specjalnie przygotowanym do tego  

miejscu, a następnie wywożone przez specjalistyczne firmy. W trakcie eksploatacji 

elektrowni wiatrowych i infrastruktury towarzyszącej nie będą powstawać stałe odpady, z 

wyjątkiem odpadów związanych z pracami konserwacyjnymi urządzeń technicznych. 

14. RYZYKO WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII 

Przeznaczenie i zagospodarowanie terenów w sposób określony w projekcie Studium 

nie będzie powodować ryzyka wystąpienia poważnej awarii - zdarzenia w rozumieniu ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska. Do grupy zakładów o zwiększonym 

ryzyku, albo do zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej zalicza 

się zakłady w zależności od występowania jednej lub więcej substancji niebezpiecznych 

(Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016roku w sprawie rodzajów i ilości 

znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu 
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do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej – 

Dz. U. 2016 poz. 138).  

Na obszarze objętym analizą nie planuje się lokalizacji inwestycji kwalifikujących się 

do w/w kategorii przedsięwzięć, w związku z powyższym nie przewiduje się 

wystąpienia poważnych awarii przemysłowych.  

Mogą co najwyżej zaistnieć incydentalne wycieki produktów ropopochodnych w sytuacji 

awarii maszyn i urządzeń technologicznych oraz środków transportu lub zanieczyszczenia 

powietrza atmosferycznego w sytuacji pożaru. W celu zapobieżenia powyższym zaleca się: 

 uposażyć zakłady w odpowiednie zabezpieczenia przeciwpożarowe; 

 zastosować w maszynach i urządzeniach takie rozwiązania techniczne, który 

uniemożliwią przenikanie substancji szkodliwych do podłoża gruntowego; 

 przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

15. ZMIANY W FUNKCJONOWANIU ŚRODOWISKA 

W wyniku realizacji ustaleń projektu Studium, funkcjonowanie Systemu 

Przyrodniczego Gminy nie będzie zmodyfikowane, bowiem nowe tereny inwestycyjne 

wprowadzane przez projekt Studium,  dotyczy terenów położonych w sąsiedztwie terenów 

zurbanizowanych, poza SPG. Tereny wskazane do zmian funkcjonalnych położone są poza 

najcenniejszymi obszarami przyrodniczymi. 

Sieć powiązań przyrodniczych na terenie gminy Rokitno tworzy przede wszystkim dolina 

rzeki Bug, pełniąca funkcję paneuropejskiego korytarza ekologicznego. Dodatkowo, dolina 

rzeki Bug została zakwalifikowana jako obszar węzłowy o znaczeniu międzynarodowym 

(24M), obejmując większość obszaru Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu”. 

Projektowany w projekcie Studium przebieg autostrady A2 nie spowoduje  fragmentacji 

korytarza ekologicznego opartego o dolinę rzeki Bug. Obszar planowanej elektrowni 

wiatrowej nie naruszy struktury korytarzy ekologicznych o znaczeniu ponadlokalnym 

łączących tereny leśne. Turbiny nie wpłyną negatywnie na łączność pomiędzy 

najwartościowszymi strukturami przyrodniczymi krajobrazu. Pozostałe istniejące korytarze o 

znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym także nie zostaną zakłócone.  

15.1. DEFINICJA I KRYTERIA ODDZIAŁYWAŃ 

 Ustalenia projektu Studium nie dopuszczają lokalizacji zakładów o zwiększonym 

ryzyku i zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, określonych w 

przepisach odrębnych. Projekt Studium ustala także zakaz lokalizacji przedsięwzięć 

mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w przepisach 

odrębnych dotyczących ochrony środowiska z wyjątkiem urządzeń infrastruktury technicznej. 

W związku z powyższym, w granicach obszaru objętego ustaleniami Studium nie określa się 

obszaru objętego znaczącym oddziaływaniem. Inwestycje będące efektem realizacji ustaleń 

Studium będą generować negatywne oddziaływania na środowisko – zauważalne i 

odczuwalne lecz nie powodujące przekroczeń standardów oraz istotnych zmian ilościowych i 

jakościowych. 

Zagospodarowanie terenów w sposób zgodny z ustaleniami projektu Studium nie będzie 

oddziaływać znacząco negatywnie na poszczególne elementy środowiska. Pomimo 

bezpośredniego i stałego charakteru niektórych z oddziaływań, przy zastosowaniu uwag 



 
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU  

STUDIUM UWARUNKOWAŃ IKIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ROKITNO 

 

Strona 102 z 124 
 

zawartych w prognozie i nowoczesnych rozwiązań technicznych, przekroczenie standardów 

jakości środowiska określonych prawem wydaje się być mało prawdopodobne.  

15.2. PROGNOZA ODDZIAŁYWAŃ 

Z uwagi na realizację wymogów art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 

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

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, przeprowadzono kompleksową 

ocenę przewidywanych oddziaływań na środowisko w formie tabeli zbiorczej, w której 

określono oddziaływania odnosząc się do poniższych komponentów: 

 różnorodność biologiczna, 

 krajobraz, 

 zwierzęta i rośliny, 

 rzeźba terenu i gleby, 

 woda, 

 kopaliny, 

 klimat, 

 powietrze; 

Tabela poniżej przedstawia szczegółową analizę ustaleń planistycznych proponowanych w 

projekcie dokumentu i ich wpływu na środowisko naturalne. Realizacja ustaleń projektu 

Studium w zakresie zagospodarowania skutkować może następującymi zjawiskami:  

 wprowadzeniem gazów i pyłów do powietrza – zaprojektowany w projekcie Studium 

rozwój terenów zurbanizowanych będzie skutkował pojawieniem się nowych ognisk 

zanieczyszczeń do powietrza w postaci indywidualnych kotłowni. Ustalenia projektu 

dokumentu przewidują zaopatrzenie w ciepło ze źródeł indywidualnych z 

wykorzystaniem paliw i technologii niepowodujących pogorszenia stanu środowiska 

oraz gwarantujących emisję spalin poniżej dopuszczalnych norm, w tym 

odnawialnych źródeł energii. Nie przewiduje się, aby wprowadzenie gazów i pyłów do 

powietrza miało znaczący wpływ na pogorszenie stanu jakości powietrza 

atmosferycznego. Warunki areosanitarne w granicach gminy, tak jak dotychczas 

będą kształtowane głównie przez obszary zwartej zabudowy oraz ruch 

komunikacyjny;  

 wytwarzaniem odpadów – w granicach obszaru objętego projektem Studium 

powstawać będą głównie odpady komunalne. Ilość i rodzaj odpadów wytwarzanych 

przez użytkowników terenów mieszkaniowych niewątpliwie wzrośnie w stosunku do 

stanu obecnego. Zasady postępowania z odpadami określają przepisy odrębne z 

zakresu gospodarki odpadami;  

 wprowadzaniem ścieków do wód lub ziemi – ustalenia projektu Studium nie 

przewidują odprowadzania nieoczyszczonych ścieków bytowych do wód lub do ziemi. 

Niebezpieczeństwo migracji zanieczyszczeń do wód pojawia się w przypadku 

nieszczelności w stosowanych zbiornikach na nieczystości ciekłe. Na etapie 

sporządzania projektu Studium nie jest możliwe określenie ilości odprowadzanych 

ścieków z omawianego obszaru, wielkość ta jest bowiem uzależniona od przebiegu i 

natężenia procesów urbanizacyjnych na terenie gminy. Projekt Studium wskazuje 

konieczność uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej; 
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 zanieczyszczeniem gleb – przewidziany rozwój terenów inwestycyjnych będzie się 

wiązał przede wszystkim z zajęciem powierzchni biologicznie czynnej w miejscu 

posadowienia budynku. Na przedmiotowym obszarze nie przewiduje się lokalizacji 

obiektów mogących spowodować zanieczyszczenie gleb. W wyniku rozwoju 

zainwestowania gleby sąsiadujące z terenami zurbanizowanymi mogą utracić część 

właściwości fizykochemicznych, m.in. na skutek osiadania pyłów ze spalania paliw w 

przydomowych kotłowniach i transportu samochodowego lub w wyniku „udeptywania” 

gruntów; 

 przekształceniem naturalnego ukształtowania terenu – nie przewiduje się, aby 

realizacja nowego zagospodarowania powodowała naruszenie istniejącej rzeźby 

terenu. Przedmiotowy obszar posiada dogodne warunki do posadowienia budynków. 

Lokalne zmiany ukształtowania terenu mogą jedynie w wyniku prowadzenia wykopu 

pod fundamenty budynków; 

 emitowaniem hałasu – nie przewiduje się, aby realizacja ustaleń projektu dokumentu 

miała wpływ na zwiększony poziom emisji hałasu w granicach gminy. Ustalenia 

projektu Studium nie dopuszczają możliwości realizacji inwestycji stanowiących 

uciążliwe źródło hałasu. Nie przewiduje się, aby realizacja ustaleń projektowanego 

dokumentu wpłynęła znacząco na zwiększenie ruchu drogowego prowadzonego po 

drogach publicznych, a tym samym na zwiększenie oddziaływań akustycznych. 

Realizacja farmy wiatrowej, przy założeniu najbardziej niekorzystnych dla klimatu 

akustycznego parametrów, nie będzie powodowała przekroczeń dopuszczalnego 

poziomu hałasu w środowisku określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 

dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, 

na najbliższych terenach objętych ochroną akustyczną zarówno w porze nocnej jak i 

dziennej. 

 emitowaniem pól elektromagnetycznych – projekt Studium zachowuje istniejącą linię 

wysokiego napięcia 110 kV oraz istniejące linie średniego napięcia 15kV, będące 

potencjalnym źródłem promieniowania elektromagnetycznego. Projekt dokumentu 

przewiduje realizację farmy wiatrowej. Ocenia się, iż oddziaływanie pola 

elektromagnetycznego w odniesieniu do lokalizacji turbin wiatrowych i przebiegu trasy 

kabla - ze względu na położenie w znacznych odległościach od terenów 

zabudowanych, niewielki zasięg, skalę, charakter oraz wpięcie do istniejącej linii SN – 

będzie znikome. 

 ryzykiem wystąpienia poważnych awarii – ustalenia projektu Studium zakazują 

lokalizacji zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii 

przemysłowej. Realizacja ustaleń projektu dokumentu nie będzie wiązała się z 

ryzykiem wystąpienia poważnych awarii.  

Jak już wielokrotnie wspomniano: projekt dokumentu adaptuje istniejący stan 

zagospodarowania i użytkowania terenu, jak również adaptuje ustalenia 

obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W związku z 

powyższym analiza oddziaływania na środowisko realizacji ustaleń Studium, została 

wykonana przedstawiając przewidywalne skutki ustaleń projektu dokumentu dotyczące 

nowych terenów zainwestowania. 
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Tabela 20. Podsumowanie skutków dla środowiska wynikających z ustaleń projektowanego 
dokumentu oraz przyjętego w tym dokumencie przeznaczenia terenów oraz ocena 
przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko  
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Zmiana przeznaczenia terenów rolniczych na tereny zabudowy zagrodowej, 

mieszkaniowej jednorodzinnej 

Powietrze 
atmosferyczne, 
klimat 

*      *   *  

Wody 
powierzchniowe i 
podziemne 

*      *   *  

Powierzchnia ziemi *      *   *  

Hałas i pole 
magnetyczne 

*    *     *  

Zasoby środowiska            

Rośliny *      *   *  

Zwierzęta *    *     *  

Krajobraz            

Natura 2000            

 Zmiana przeznaczenia terenów rolniczych na tereny zabudowy usługowej 

Powietrze 
atmosferyczne, 
klimat 

*      *   *  

Wody 
powierzchniowe i 
podziemne 

*      *   *  

Powierzchnia ziemi *      *   *  

Hałas i pole 
magnetyczne 

*    *     *  
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Zasoby środowiska            

Rośliny *      *   *  

Zwierzęta *    *     *  

Krajobraz *    *       

Natura 2000            

 Zmiana przeznaczenia terenów rolniczych na tereny zabudowy produkcyjnej 

Powietrze 
atmosferyczne, 
klimat 

*      *   *  

Wody 
powierzchniowe i 
podziemne 

*      *   *  

Powierzchnia ziemi *      *   *  

Hałas i pole 
magnetyczne 

*    *     *  

Zasoby środowiska            

Rośliny *      *   *  

Zwierzęta *    *     *  

Krajobraz *    *     *  

Natura 2000            

 Budowa farmy wiatrowej 

Powietrze 
atmosferyczne, 
klimat 

*    *       

Wody 
powierzchniowe i 
podziemne 

           

Powierzchnia ziemi *       *  *  

Hałas i pole 
magnetyczne 

**    *  **   **  

Zasoby środowiska            
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Rośliny *       *  *  

Zwierzęta * *   *  * *  * * 

Krajobraz **      **  * **  

Natura 2000            

 

 wystąpienie negatywnego oddziaływania na środowisko.  

* 

oddziaływanie słabe negatywne - mogą być traktowane jako pomijalne, zauważalne, 
powodujące odczuwalne skutki środowiskowe, lecz nie powodujące przekroczeń 
standardów, istotnych zmian ilościowych i jakościowych 

** oddziaływanie negatywne umiarkowane 

*** Oddziaływanie znacząco negatywne 

 nie występuje negatywne oddziaływanie na komponent środowiska 

Mając na uwadze stan środowiska, położenie terenu objętego analizą, obecny sposób 

zainwestowania terenów, stwierdza się, że zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym 

będące efektem realizacji ustaleń projektu Studium, nie spowodują znaczącego 

negatywnego oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska.  

15.3. PRAWDOPODOBIEŃSTWO WYSTĄPIENIA ODDZIAŁYWAŃ 

TRANSGRANICZNYCH I SKUMULOWANYCH 

Gmina Rokitno znajduje się w północnowschodniej części województwa lubelskiego,  

niedaleko granicy z Białorusią. W rozumieniu art. 104 ustawy o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 

oddziaływania na środowisko, o oddziaływaniu transgranicznym można mówić w przypadku 

realizacji autostrady A2. Niemniej jednak inwestycje te były przewidziane już we 

wcześniejszych opracowaniach planistycznych oraz w opracowaniach nadrzędnych, więc 

oceniano je na wcześniejszych etapach. W przypadku realizacji farmy wiatrowej w niewielkiej 

odległości od granic państwa można mówić o oddziaływaniu transgranicznym na krajobraz. 

Widoczność turbin wiatrowych, ze względu na odległość z obszarów przygranicznych będzie 

już w znacznym stopniu ograniczona lub będą całkowicie niewidoczne. W takiej odległości 

turbiny wiatrowe przestają być dominantami krajobrazowymi i nie będą negatywnie 

oddziaływać na obserwatorów. Zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym na obszarze 

objętym ustaleniami projektu Studium nie będą generowały dalekosiężnych, wykraczających 

poza granice Polski, oddziaływań na środowisko. Zgodnie z Konwencją o ocenach 

oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym oraz z art. 104-117 o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (…) nie zachodzą przesłanki do 

przeprowadzenia transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko. 
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 Spośród rodzajów oddziaływań najwięcej trudności w ich identyfikacji powodują 

oddziaływania skumulowane, które należy rozumieć jako działania, wynikające z łącznego 

działania skutków realizacji analizowanego przedsięwzięcia, a także skutków 

spowodowanych przez inne działania, obecnie występujące, dokonane w przeszłości, bądź 

przewidywane. Trudności w ich identyfikacji wynikają głównie z braku danych dotyczących 

możliwych przyszłych oddziaływań, ale również niewystarczających informacji o 

zrealizowanych przedsięwzięciach, będących źródłem oddziaływań. W przypadku prognozy 

oddziaływania na środowisko projektu Studium, stanowiącego dokument o dość dużej 

ogólności, określenie tego typu oddziaływań jest dużą trudnością. Wielkość oddziaływań 

skumulowanych, a w efekcie zmiany w środowisku tym spowodowane zależą od rodzaju, 

lokalizacji i sposobu eksploatacji przedsięwzięć inwestycyjnych. Skumulowane 

oddziaływania będą dotyczyły głównie fazy ich budowy, czy modernizacji i nie będą 

powodowały znaczących oddziaływań. 

Analiza projektu Studium wykazała, iż realizacja jego ustaleń nie przewiduje dalekosiężnych, 

wykraczających poza granice Polski oddziaływań na środowisko. Zgodnie z Konwencją o 

ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym oraz z art. 104-117 o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (…) nie zachodzą przesłanki do 

przeprowadzenia transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko. 

16. PROPOZYCJIE ROZWIAZAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE, 

OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH 

ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO MOGĄCYCH BYĆ REZULTATEM 

REALIZACJI USTALEŃ PROJEKTU STUDIUM 

Przeznaczenie terenu pod funkcje określone w projekcie Studium będzie miało wpływ 

na komponenty środowiska naturalnego tj.: wody podziemne, wody powierzchniowe, jakość 

powietrza, klimat, florę oraz faunę, co wynika z przeznaczenia terenów pod zabudowę 

mieszkaniową, (zagrodową i jednorodzinną), przemysłową, usługową, strefę 

przedsiębiorczości oraz pod lokalizację urządzeń do produkcji energii ze źródeł 

odnawialnych. 

Zapobieganie i ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze i warunki 

życia ludzi powinno dotyczyć zarówno etapu budowy, jak i eksploatacji poszczególnych 

inwestycji. Ze względu na bardzo ogólny charakter dokumentu jakim jest studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, który proponuje 

kierunek zmian w strukturze funkcjonalno – przestrzennej, trudno jest wskazać konkretne 

rozwiązania eliminujące, ograniczające lub kompensujące negatywne oddziaływanie na 

środowisko.  

W projekcie Studium zawarte są rozwiązania eliminujące i ograniczające negatywne 

oddziaływanie na środowisko: 

 Rozwiązania w zakresie minimalizacji oddziaływania zabudowy mieszkaniowej 

(zagrodowej i jednorodzinnej). 

Warunkiem skutecznej ochrony środowiska przyrodniczego i ograniczenia wpływu 

planowanych przedsięwzięć na środowisko będzie: 
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 zminimalizowanie emisji pyłów i gazów przez podstawowy system ogrzewania 

obiektów oparty na grupowych i indywidualnych źródłach ciepła z zastosowaniem 

proekologicznych paliw, 

 oszczędne gospodarowanie przestrzenią, 

 wykorzystywanie w realizacji obiektów nowoczesnych technologii, 

 przeznaczenie w obrębie działek znacznych powierzchni pod powierzchnię 

biologicznie czynną, 

 wyposażenie terenów w infrastrukturę wodno-ściekową, 

 zapewnienie odpowiedniej gospodarki odpadami; 

 Rozwiązania w zakresie minimalizacji oddziaływania zabudowy produkcyjnej i 

usługowej: 

 zminimalizowanie emisji pyłów i gazów przez podstawowy system ogrzewania 

obiektów oparty na grupowych i indywidualnych źródłach ciepła z zastosowaniem 

proekologicznych paliw, 

 oszczędne gospodarowanie przestrzenią, 

 wykorzystywanie w realizacji obiektów nowoczesnych technologii, 

 przeznaczenie w obrębie działek znacznych powierzchni pod powierzchnię 

biologicznie czynną, 

 wyposażenie terenów w infrastrukturę wodno-ściekową, 

 zapewnienie odpowiedniej gospodarki odpadami, 

 w trakcie realizacji inwestycji należy ograniczyć hałas emitowany przez sprzęt 

budowlany i transportowy poprzez zastosowanie odpowiednich technologii i sprzętu, 

 prowadzić stałą kontrolę stanu technicznego środków transportu i urządzeń 

wykorzystywanych w trakcie budowy, utrzymywać je w pełnej sprawności celem 

zminimalizowania emisji spalania paliw; 

 w przypadku zanieczyszczenia gleby substancjami niebezpiecznymi, należy usunąć 

zanieczyszczoną warstwę gruntu do głębokości, do której przeniknęła substancja 

niebezpieczna dla środowiska, 

 zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na 

środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych. 

 Rozwiązania w zakresie minimalizacji oddziaływania urządzeń i obiektów 

wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii, w tym elektrownie wiatrowe 

 posadowienie turbin w znacznym oddaleniu od zabudowań mieszkalnych, poza 

terenami chronionymi (lokalizacja spełniająca kryteria odległościowe wymagane 

obowiązującymi przepisami), na terenach rolniczych o niskiej wartości przyrodniczej, 

 przebieg infrastruktury towarzyszącej w maksymalnym stopniu wykorzystujący 

istniejącą infrastrukturę, 

 zastosowanie konstrukcji, nie kontrastującej z otoczeniem, unikając kolorów 

jaskrawych (w szczególności barwy żółtej) oraz farb odbijających światło 

ultrafioletowe. 

 prace budowlane oraz transport materiałów budowlanych i sprzętu budowlanego 

powinny być prowadzone wyłącznie w porze dziennej - w godzinach od 6:00 do 

22:00; 

 wyłączanie maszyn i urządzeń podczas przerw w pracy (unikanie pracy na tzw. biegu 

 jałowym), co zminimalizuje wpływ hałasu na etapie budowy, 



 
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU  

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ROKITNO 

 

Strona 109 z 124 
 

 wysoka jakość i stan techniczny sprzętu i maszyn używanych do robót, 

 wierzchnia warstwa gleby będzie zdjęta i odpowiednio zgromadzona do jej 

ponownego wykorzystania, w celu przywrócenia placu budowy do stanu sprzed 

realizacji inwestycji (za wyjątkiem miejsc trwale zajętych pod elementy 

przedsięwzięcia), 

 budowa elektrowni odbywać się będzie z gotowych elementów dowożonych i 

składanych w całość na placu montażowym, co znacznie przyspieszy realizacje tego 

przedsięwzięcia, a także zmniejszy ilość produkowanych odpadów, 

 odpady na etapie budowy będą segregowane, a następnie przekazywane 

uprawnionym podmiotom celem dalszego zagospodarowania, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

 udokumentować, że nawozy usuwa w sposób nieszkodliwy dla środowiska.  

 

Projekt Studium zawiera szereg ustaleń, mających na celu zapobieganie, ograniczanie i 

kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko wynikających z 

realizacji ustaleń przedmiotowego dokumentu. Zostały one przedstawione powyżej. 

Ustalenia te należy ocenić jako właściwe. Zabezpieczają standardy środowiskowe określone 

odrębnymi przepisami i normami środowiskowymi. 

17. ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE DO ROZWIĄZAŃ ZAWARTYCH  

W PROJEKCIE STUDIUM 

 Zgodnie z art. 51 ust.3b) ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie (…), zakres prognozy oddziaływania na środowisko powinien obejmować 

przedstawienie rozwiązań alternatywnych do rozwiązań przyjętych w projekcie zmiany 

Studium, w szczególności w odniesieniu do obszarów NATURA 2000.  

W wyniku przeprowadzonej analizy nie przewiduje się znaczących negatywnych oddziaływań 

na cele, przedmiot ochrony i integralność obszaru NATURA 2000.   

Dla przyjętych w projekcie Studium rozwiązań nie przewiduje się rozwiązań alternatywnych. 

Proponowane ustalenia zostały dostosowane do zaistniałych potrzeb społeczeństwa i ściśle 

określonych celów, które wynikają z wniosków mieszkańców gminy. Na przyjęte rozwiązania 

wpływ miały także uwarunkowania wynikające z istniejącego stanu zagospodarowania 

terenów oraz ustaleń dokumentów wyższego rzędu.  

Nowe tereny zabudowy mieszkaniowej (zagrodowej i jednorodzinnej) wyznaczone zostały w 

projekcie dokumentu w sąsiedztwie obszarów już zainwestowanych. Znajdują się one poza 

Systemem Przyrodniczym Gminy i co do których nie ma przeciwwskazań dotyczących 

takiego właśnie sposobu wykorzystania przestrzeni. 

Wprowadzenie nowych terenów produkcyjnych zakłada wykorzystanie wolnych zasobów 

terenów, co zaktywizuje lokalny rynek pracy i zwiększy mobilność zawodową mieszkańców, 

a w konsekwencji podniesie potencjał gospodarczy gminy Rokitno. Realizacja ustaleń 

Studium może przyczynić się do zwiększenia sektora MSP, powstania nowych miejsc pracy. 

Na przyjęte rozwiązanie wpływ miały uwarunkowania wynikające z istniejącego stanu 

zagospodarowania terenów – w sąsiedztwie brak zabudowy mieszkaniowej, obszary cechują 

się dogodną lokalizacją komunikacyjną. Brak jest alternatywnej lokalizacji. 
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Wybór lokalizacji elektrowni wiatrowej był pokierowany wymaganiami infrastrukturalnymi dla 

funkcjonowania tego typu inwestycji tj. bliskość sieci elektroenergetycznej średniego 

napięcia, jak również spełnia wymogi prawne w zakresie możliwości wznoszenia turbin 

wiatrowych w określonych odległościach  od zabudowy mieszkaniowej oraz form ochrony 

przyrody. 

18.  WSKAZANE TRUDNOŚCI PRZY OPRACOWANIU PROGNOZY WYNIKAJĄCE  

Z CHARAKTERU ZMIAN 

 W czasie sporządzania prognozy, nie napotkano na poważniejsze trudności 

wynikające z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, odnoszących się do 

projektowanych zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz charakteru oddziaływania 

na środowisko realizacji wskazanego w projekcie Studium zainwestowania. W trakcie 

opracowywania Prognozy, przeanalizowano w stopniu możliwym, na jaki pozwala obecna 

wiedza, wszystkie oddziaływania wynikające z realizacji projektu Studium z uwzględnieniem 

informacji na temat stanu środowiska obszaru opracowania oraz dostępnej wiedzy 

dotyczącej kształtowania się zjawisk przyrodniczych. 

19. PRZEWIDYWANE METODY ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI POSTANOWIEŃ 

DOKUMENTU 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest wyrazem 

polityki przestrzennej, wskazującym kierunki ewentualnych zmian w strukturze przestrzennej 

gminy, które mogą, ale nie muszą zostać zrealizowane na podstawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy, na podstawie których 

wydawane są pozwolenia na budowę na konkretną już inwestycję. Dopiero w pozwoleniu na 

budowę zawarty jest projekt budowlany, co do którego można zastosować pewne metody 

analizy wpływu danej inwestycji na środowisko oraz ustalić częstotliwość z jaką należy ją 

przeprowadzać. 

Wpływ projektu Studium na środowisko przyrodnicze dokonywane będzie w ramach systemu 

Państwowego Monitoringu Środowiska, którego zasady funkcjonowania określone są w 

rozdziale 2 art. 25-29 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. 

U. 2013 Nr 1232, z późn. zm.). Wyniki prowadzonego monitoringu prezentowane są 

corocznie w raportach o stanie środowiska, wydawanych w formie ogólnodostępnej 

publikacji. Źródłami danych w tym zakresie mogą też być: Wojewódzka Baza Danych 

(prowadzona przez Marszałka Województwa Lubelskiego), źródła administracyjne (także 

gminne) wynikające z obowiązków sprawozdawczych lub zapisów ustawowych (decyzje, 

zezwolenia, pozwolenia), czy badania statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego. Za 

najistotniejsze z punktu widzenia ochrony środowiska, należy uznać monitorowanie w 

zakresie: 

 kontroli stanu jakości wód podziemnych, 

 pomiarów poziomu hałasu, 

 emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do atmosfery..  

W przypadku ewentualnej realizacji przedsięwzięć zaliczanych do mogących potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko według Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymagane będzie uzyskanie 
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decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w której (jeśli wyniknie to z oceny 

oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia) nałożony zostanie obowiązek 

monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w zakresie adekwatnym do 

rodzaju inwestycji. 

Realizacja ustaleń projektu Studium nie wymaga zwiększenia zakresu monitoringu 

środowiska, natomiast wskazane jest uwzględnianie tendencji zmian związanych z rozwojem 

gminy w wymaganych sprawozdaniach z realizacji planu gospodarki odpadami i programu 

ochrony środowiska oraz bieżące analizowanie wyników monitoringu środowiska.  

System monitorowania zmian zachodzących w omawianej przestrzeni opierać się powinien 

na okresowej ocenie przeglądu i rejestracji zmian w zagospodarowaniu przestrzennym 

gminy, którego obowiązek przeprowadzenia wynika z przepisów ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym. 

20. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

 Celem prognozy oddziaływania na środowisko była ocena w jaki sposób 

projektowane studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Rokitno może oddziaływać na środowisko naturalne i obszary NATURA 2000 i w jakim 

stopniu ustalenia dokumentu planistycznego sprzyjają zrównoważonemu rozwojowi.  

W wyniku przeprowadzonych analiz i ocen prognozuje się, iż zmiany w sposobie 

zagospodarowania przestrzennego terenów, które wystąpią w wyniku realizacji ustaleń 

projektu dokumentu będą miały zarówno charakter pozytywny, jak i negatywny, rozumiany 

jako oddziaływanie zauważalne lecz niepowodujące naruszenia standardów 

środowiskowych. Jednocześnie należy podkreślić, iż prawdopodobny negatywny wpływ 

wskazanych zmian studium na stan i jakość środowiska został stwierdzony w stosunku do 

stanu istniejącego tj. obszaru gminy z nie w pełni zrealizowanymi ustaleniami 

obowiązującego Studium.  

Nie przewiduje się oddziaływań znacząco negatywnych tj. powodujących zasadniczą 

zmianę określonych parametrów jakości środowiska, zagrożenia dla liczebności i 

bioróżnorodności gatunków, zagrożenia dla obszarów przyrodniczo i krajobrazowo 

cennych.  

Realizacja projektu ustaleń przedmiotowego dokumentu nie spowoduje znaczącego 

negatywnego oddziaływania na cele, przedmiot ochrony i integralność obszarów 

NATURA 2000. 

Warunkiem uzyskania optymalnych efektów w zakresie ochrony środowiska jest 

uwzględnienie, przy realizacji ustaleń zawartych w projekcie dokumentu zmiany studium, 

propozycji działań zmierzających w celu zapobiegania lub ograniczenia negatywnych 

oddziaływań na środowisko. 

21. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 

 Na terenie gminy Rokitno brak jest uchwalonego dokumentu planistycznego, jakim 

jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Projekt 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rokitno został 

opracowany na podstawie uchwały Nr XXII/141/2017 Rady Gminy Rokitno z dnia 18 maja 
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2017 roku w sprawie przystąpienia do opracowania studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Rokitno. Prognoza oddziaływania na środowisko 

projektu dokumentu opracowana została zgodnie z zakresem wskazanym w art. 51 ust. 2 

ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko oraz wskazanym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Celem prognozy było wskazanie 

przewidywanego wpływu na środowisko przyrodnicze, jaki może mieć miejsce na skutek 

zagospodarowania terenów, zgodnie z ustaleniami Studium.  

Tereny objęte projektem Studium obejmują teren całej gminy Rokitno. Gmina Rokitno jest 

gminą wiejską, położoną w północno - wschodniej części województwa lubelskiego. 

Północno – wschodnią granicę gminy stanowi rzeka Bug, stanowiącą granicę Polski. 

Powierzchnia gminy Rokitno wynosi 141 km2 (14 089 ha). W skład gminy wchodzi 17 

sołectw: Cieleśnica, Cieleśnica PGR, Derło, Hołodnica, Hołodnica Kolonia, Klonownica 

Duża, Kołczyn, Kołczyn Kolonia, Lipnica, Michałki, Michałki Kolonia, Olszyn, 

Pokinianka, Pratulin, Rokitno, Rokitno Kolonia, Zaczopki i Zaczopki Kolonia. Gmina 

Rokitno jest typową rolniczą gminą z historycznie ukształtowaną strukturą osadniczą, 

równomiernie rozlokowaną wzdłuż ciągów komunikacyjnych. Hierarchia sieci osadniczej 

dwustopniowa z centrum usługowo – administracyjnym w m. Rokitno obsługującym 

pozostałe wsie podstawowe. Poza zwartą zabudową osiedli wiejskich występują skupiska 

zabudowy kolonijnej. Zurbanizowanie gminy jest niewielkie. W krajobrazie dominują rozległe 

widoki pól i kompleksów leśnych. W strukturze osadniczej rolę nadrzędną pełni miejscowość 

gminna Rokitno, jako ośrodek administracji lokalnej. Osady wiejskie mają na ogół charakter 

luźnych ulicówek bądź rozproszonej zabudowy zagrodowej. Niezależnie od lokalizacji, 

zabudowa zagrodowa wpisuje się w krajobraz rolniczy gminy. 

Obszar gminy stanowi równinę sandrową o mało urozmaiconej rzeźbie terenu. Zdecydowana 

większość gminy położona jest na wysokościach kształtujących się na poziomie od  140 m 

n.p.m do 155 m n.p.m.. Gmina Rokitno znajduje się na skraju platformy 

wschodnioeuropejskiej 

Obszar gminy znajduje się w obrębie 12 Jednolitych Części Wód Powierzchniowych (JCWP). 

Przez obszar gminy Rokitno przepływa rzeka Bug, która stwarza dla gminy ryzyko 

wystąpienia powodzi. Największe prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi cechuje 

miejscowości położone w dolinie rzeki Bug, którymi są: Pratulin Zaczopki oraz Derło. Obszar 

objęty projektem Studium znajduje się w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 

224 (Subzbiornik Podlasie), dla którego przewiduje się ustanowienie obszaru ochronnego. 

Teren opracowania znajduje się w granicach obszarów przyrodniczych objętych ochroną 

prawną, zajmując blisko 1/3 powierzchnię gminy i koncentrując się w sołectwach położonych 

w dolinie rzeki Bug, a mianowicie: Derło, Zaczopki oraz Pratulin. Są to: 

- obszary włączone do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 – Obszar 

Specjalnej Ochrony Ptaków „Dolina Dolnego Bugu” PLB140001 oraz Specjalny 

Obszar Ochrony Siedlisk „Ostoja Nadbużańska” PLH 140011; 

- Park Krajobrazowy „Podlaski Przełom Bugu; 

- pomniki przyrody; 

- użytki ekologiczne. 
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W obszarze opracowania występują obiekty oraz obszary objęte ochroną konserwatorską 

wpisane do rejestru zabytków województwa lubelskiego, wpisane do gminnej ewidencji 

zabytków gminy Rokitno oraz stanowiska archeologiczne. 

Charakterystyczne cechy systemu ekologicznego, zwanego Systemem Przyrodniczym 

Gminy (SPG) to dominująca rola doliny rzeki Bug, pełniąca funkcję paneuropejskiego 

korytarza ekologicznego. Dodatkowo, dolina rzeki Bug została zakwalifikowana jako obszar 

węzłowy o znaczeniu międzynarodowym (24M), obejmując większość obszaru Parku 

Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu”. Poza doliną rzeki Bug, która pełni w skali regionu, 

a nawet kraju, funkcję jednego z najważniejszych korytarzy ekologicznych, na terenie gminy 

występują obszary węzłowe stanowiące szczególnie cenne pod względem przyrodniczym i 

krajobrazowym tereny, gdzie zachowanie bioróżnorodności ma istotne znaczenie i gdzie 

występują gatunki i siedliska charakterystyczne dla regionu, wymagające zapewnienie 

odpowiedniej łączności ekologicznej. Takim obszarem są niewątpliwie kompleksy leśne, w 

grupie których rangę regionalną przypisuje się Lasom Kijowieckim, w południowo – 

zachodniej części gminy. Poza wyżej wymienionymi, na terenie gminy Rokitno funkcjonuje 

kilka drugorzędnych korytarzy, związanych z mniejszymi dolinami rzecznymi, w grupie której 

wymienia się dolinę rzeki Pomaranki, dolinę rzeki Krzywuli, doliny cieków bez nazwy w 

centralnej i wschodniej części gminy. Dodatkowo na terenie gminy występują węzły o randze 

lokalnej, do których zalicza się wszystkie pozostałe kompleksy leśne występujące na terenie 

gminy Rokitno. 

W prognozie oceniono stan i funkcjonowanie środowiska, odporność na degradację i 

zdolność do regeneracji oraz tendencje do zmian przy braku realizacji ustaleń projektu 

Studium. Rozpatrzono skutki dla środowiska, które mogą wynikać z projektowanego 

przeznaczenia terenu oraz skutki realizacji ustaleń Studium oraz rozwiązania funkcjonalno-

przestrzenne. Projektowane użytkowanie i zagospodarowanie terenów jest rozpatrywane 

pod kątem zgodności z uwarunkowaniami przyrodniczymi, z przepisami prawa dotyczącymi 

ochrony środowiska, skuteczności ochrony bioróżnorodności i właściwych proporcji 

pomiędzy terenami o różnych formach użytkowania. Oceniono określone w projekcie 

Studium ustalenia, wynikające z potrzeb ochrony środowiska, prawidłowości 

gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych. Uwzględniono 

zagrożenia dla środowiska i wpływ na zdrowie ludzi, skutki dla istniejących form ochrony 

przyrody i innych obszarów chronionych, zakres zmian w krajobrazie oraz możliwość 

rozwiązań eliminujących lub ograniczających negatywne oddziaływanie na środowisko. 

Projekt Studium w zdecydowanej większości adaptuje istniejące zagospodarowanie i 

użytkowanie terenu. Dodatkowo dokument Studium uwzględnia ustalenia obowiązujących 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Projekt dokumentu przewiduje 

następujące kierunki zmian w strukturze funkcjonalno – przestrzennej gminy: 

 powiększenie terenów zabudowy zagrodowej RM w m. Rokitno przy drodze powiatowej 

nr 1039L Rokitno – Michałki (3,8 ha); 

 powiększenie terenów zabudowy zagrodowej RM w m. Rokitno przy drodze gminnej nr 

100201L Rokitno –Hołodnica (1,6 ha); 

 powiększenie terenów zabudowy zagrodowej RM w m. Olszyn przy drodze powiatowej 

nr 101660L Olszyn – Zaczopki (4,9 ha); 

 powiększenie terenów zabudowy zagrodowej RM w m. Michałki Kolonia przy drodze 

gminnej nr 100256L Rokitno – Michałki Kolonia (1,8 ha); 
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 wprowadzenie terenów zabudowy jednorodzinnej MN w m. Rokitno przy drodze 

osiedlowej (2,6 ha); 

 wprowadzenie terenów obsługi turystyki  UT w m. Olszyn przy drodze powiatowej nr 

1128L  Kol. Derło – Cieleśnica – Olszyn(1,0 ha); 

 wyznaczenie terenów zabudowy produkcyjnej (perspektywiczne tereny rozwoju 

przedsiębiorczości PP) w m. Klonownica Duża  przy drodze powiatowej nr 1035L  

Klonownica - Rokitno – Olszyn – Berezówka (12,0 ha); 

 wyznaczenie terenów predestynowanych  pod realizację urządzeń do produkcji energii 

ze źródeł odnawialnych o mocy powyżej 100 kW, w tym elektrowni wiatrowych, w 

obrębie m. Lipnica. 

Realizacja ustaleń projektu Studium w zakresie zagospodarowania skutkować może 

następującymi zjawiskami:  

 wprowadzeniem gazów i pyłów do powietrza – zaprojektowany w projekcie Studium 

rozwój terenów zurbanizowanych będzie skutkował pojawieniem się nowych ognisk 

zanieczyszczeń do powietrza w postaci indywidualnych kotłowni. Ustalenia projektu 

dokumentu przewidują zaopatrzenie w ciepło ze źródeł indywidualnych z 

wykorzystaniem paliw i technologii niepowodujących pogorszenia stanu środowiska 

oraz gwarantujących emisję spalin poniżej dopuszczalnych norm, w tym 

odnawialnych źródeł energii. Nie przewiduje się, aby wprowadzenie gazów i pyłów do 

powietrza miało znaczący wpływ na pogorszenie stanu jakości powietrza 

atmosferycznego. Warunki areosanitarne w granicach gminy, tak jak dotychczas 

będą kształtowane głównie przez obszary zwartej zabudowy oraz ruch 

komunikacyjny;  

 wytwarzaniem odpadów – w granicach obszaru objętego projektem Studium 

powstawać będą głównie odpady komunalne. Ilość i rodzaj odpadów wytwarzanych 

przez użytkowników terenów mieszkaniowych niewątpliwie wzrośnie w stosunku do 

stanu obecnego. Zasady postępowania z odpadami określają przepisy odrębne z 

zakresu gospodarki odpadami;  

 wprowadzaniem ścieków do wód lub ziemi – ustalenia projektu Studium nie 

przewidują odprowadzania nieoczyszczonych ścieków bytowych do wód lub do ziemi. 

Niebezpieczeństwo migracji zanieczyszczeń do wód pojawia się w przypadku 

nieszczelności w stosowanych zbiornikach na nieczystości ciekłe. Na etapie 

sporządzania projektu Studium nie jest możliwe określenie ilości odprowadzanych 

ścieków z omawianego obszaru, wielkość ta jest bowiem uzależniona od przebiegu i 

natężenia procesów urbanizacyjnych na terenie gminy. Projekt Studium wskazuje 

konieczność uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej; 

 zanieczyszczeniem gleb – przewidziany rozwój terenów inwestycyjnych będzie się 

wiązał przede wszystkim z zajęciem powierzchni biologicznie czynnej w miejscu 

posadowienia budynku. Na przedmiotowym obszarze nie przewiduje się lokalizacji 

obiektów mogących spowodować zanieczyszczenie gleb. W wyniku rozwoju 

zainwestowania gleby sąsiadujące z terenami zurbanizowanymi mogą utracić część 

właściwości fizykochemicznych, m.in. na skutek osiadania pyłów ze spalania paliw w 

przydomowych kotłowniach i transportu samochodowego lub w wyniku „udeptywania” 

gruntów; 
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 przekształceniem naturalnego ukształtowania terenu – nie przewiduje się, aby 

realizacja nowego zagospodarowania powodowała naruszenie istniejącej rzeźby 

terenu. Przedmiotowy obszar posiada dogodne warunki do posadowienia budynków. 

Lokalne zmiany ukształtowania terenu mogą jedynie w wyniku prowadzenia wykopu 

pod fundamenty budynków; 

 emitowaniem hałasu – nie przewiduje się, aby realizacja ustaleń projektu dokumentu 

miała wpływ na zwiększony poziom emisji hałasu w granicach gminy. Ustalenia 

projektu Studium nie dopuszczają możliwości realizacji inwestycji stanowiących 

uciążliwe źródło hałasu. Wyznaczone tereny zostały zakwalifikowane do 

odpowiednich rodzajów terenów dla których określono dopuszczalne poziomy hałasu 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu. Nie przewiduje się, aby realizacja ustaleń projektowanego 

dokumentu wpłynęła znacząco na zwiększenie ruchu drogowego prowadzonego po 

drogach publicznych, a tym samym na zwiększenie oddziaływań akustycznych. 

Realizacja farmy wiatrowej, przy założeniu najbardziej niekorzystnych dla klimatu 

akustycznego parametrów, nie będzie powodowała przekroczeń dopuszczalnego 

poziomu hałasu w środowisku określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 

dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, 

na najbliższych terenach objętych ochroną akustyczną zarówno w porze nocnej jak i 

dziennej. 

 emitowaniem pól elektromagnetycznych – projekt Studium zachowuje istniejącą linię 

wysokiego napięcia 110 kV oraz istniejące linie średniego napięcia 15kV, będące 

potencjalnym źródłem promieniowania elektromagnetycznego. Projekt dokumentu 

przewiduje realizację farmy wiatrowej. Ocenia się, iż oddziaływanie pola 

elektromagnetycznego w odniesieniu do lokalizacji turbin wiatrowych i przebiegu trasy 

kabla - ze względu na położenie w znacznych odległościach od terenów 

zabudowanych, niewielki zasięg, skalę, charakter oraz wpięcie do istniejącej linii SN – 

będzie znikome. 

 ryzykiem wystąpienia poważnych awarii – ustalenia projektu Studium zakazują 

lokalizacji zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii 

przemysłowej. Realizacja ustaleń projektu dokumentu nie będzie wiązała się z 

ryzykiem wystąpienia poważnych awarii.  

Projekt Studium zawiera szereg ustaleń, mających na celu zapobieganie, ograniczanie i 

kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko wynikających z 

realizacji ustaleń przedmiotowego dokumentu.  

Na terenie gminy Rokitno występują obszary chronione w rozumieniu ustawy o ochronie 

przyrody, w tym obszary NATURA 2000, dla których obowiązują plany zadań ochronnych. Z 

punktu widzenia realizacji zapisów projektu Studium uciążliwościami dla obszaru Natura 

2000 „Dolina Dolnego Bugu” mogą być: 

 powstające odpady z gospodarstw domowych i obiektów rekreacyjnych; 

 uprawa; 

 zabudowa rozproszona 

Nie prognozuje się wystąpienia negatywnych oddziaływań na obszar Natura 2000 ze 

względu na adaptację istniejącego zagospodarowania i użytkowania terenów wraz z 
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adaptacją ustaleń obowiązujących mpzp, a także brakiem wprowadzania w granicach tych 

terenów nowych obszarów inwestycyjnych, zawarte w projekcie dokumentu ustalenia 

dotyczące ochrony zasobów środowiska, w tym w zakresie prawidłowej gospodarki 

odpadami. Prognozuje się, iż oddziaływania powstające w wyniku realizacji projektu Studium 

nie będą występowały w skali, w której mogłyby znacząco negatywnie oddziaływać na cele 

utworzenia oraz przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 „Dolina Dolnego Bugu”. Ocenia 

się, iż realizacja projektu Studium nie będzie stanowić przyczyny występowania 

negatywnych oddziaływań na przedmiotowy obszar Natura 2000. Z punktu widzenia 

realizacji zapisów projektu Studium uciążliwościami dla obszaru Natura 2000 „Ostoja 

Nadbużańska” mogą być: 

 powstające odpady z gospodarstw domowych i obiektów rekreacyjnych; 

 uprawa. 

Nie prognozuje się wystąpienia negatywnych oddziaływań na obszar Natura 2000 ze 

względu na adaptację istniejącego zagospodarowania i użytkowania terenów wraz z 

adaptacją ustaleń obowiązujących mpzp, a także brakiem wprowadzania w granicach tych 

terenów nowych obszarów inwestycyjnych, zawarte w projekcie dokumentu ustalenia 

dotyczące ochrony zasobów środowiska, w tym w zakresie prawidłowej gospodarki 

odpadami. Prognozuje się, iż oddziaływania powstające w wyniku realizacji projektu Studium 

nie będą występowały w skali, w której mogłyby znacząco negatywnie oddziaływać na cele 

utworzenia oraz przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 „Dolina Dolnego Bugu”. Ocenia 

się, iż realizacja projektu Studium nie będzie stanowić przyczyny występowania 

negatywnych oddziaływań na przedmiotowy obszar Natura 2000. 

Projekt Studium uwzględnia obowiązek ochrony powierzchni ziemi, gleb, powietrza, wód 

podziemnych i powierzchniowych oraz potrzeby ochrony środowiska wynikające z polityki 

ekologicznej kraju, obowiązków określonych w ustawach szczegółowych regulujących 

problematykę ekologiczną oraz planu zagospodarowania przestrzennego województwa i 

programów ochrony środowiska na poziomie wojewódzkim, powiatowym i gminnym. 

Ustalenia Studium nie będą znacząco oddziaływać na środowisko i zdrowie ludzi. O 

znaczącym oddziaływaniu na środowisko i zdrowie ludzi można mówić w sytuacji, gdy 

przekraczane są standardy jakości środowiska określone w przepisach o ochronie 

środowiska.  

W wyniku przeprowadzonych w Prognozie analiz i ocen, stwierdza się, iż w wyniku realizacji 

ustaleń zmiany Studium, nie wystąpią oddziaływania znacząco negatywne, czyli takie, które 

mogłyby spowodować zasadniczą zmianę określonych parametrów jakości środowiska, a 

także stanowić zagrożenie dla liczebności i bioróżnorodności gatunków roślin i zwierząt.  

W celu zapobiegania i minimalizowania uciążliwości proponowanych zmian wskazanych w 

projekcie dokumentu i należy stosować przy jego realizacji najnowsze dostępne technologie i 

wysokiej jakości urządzenia oraz materiały, a przede wszystkim należy respektować 

wszystkie proekologiczne ustalenia, które regulują szereg ważnych aspektów ochrony 

środowiska.  

Przy obecnym stanie wiedzy dotyczącej możliwych do realizacji inwestycji w granicach 

dopuszczonych ustaleniami projektu zmiany Studium, wystąpienie znaczącego negatywnego 

oddziaływania na środowisko jest mało prawdopodobne, jednak dokładniejsza ocena 

możliwa będzie dopiero na etapie przedrealizacyjnym. W celu uzyskania optymalnych 
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efektów w zakresie ochrony środowiska będzie uwzględnienie, propozycji działań 

zmierzających do zapobiegania lub ograniczenia negatywnych oddziaływań na środowisko 

przedstawionych w niniejszej prognozie. 

Oddziaływanie na środowisko związane z realizacją projektu zmiany Studium, nie będzie 

posiadać charakteru transgranicznego. Nie ma więc potrzeby przeprowadzania 

postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko. 
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Biała Podlaska, dnia 19 marca 2018r. 

Inga Kulicka 

ul. Jana III Sobieskiego 1/52 

21-500 Biała Podlaska 

 

 

 

OŚWIADCZENIE AUTORA PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 74a ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. 

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

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405). 

 

Oświadczam, iż jako współautor i kierujący zespołem, w składzie – Inga Kulicka i Aleksandra 

Rypina, sporządzającym prognozę oddziaływania na środowisko projektu Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rokitno, spełniam 

wymagania, o których mowa w art. 74a ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o 

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

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) tj. 

posiadam ukończone w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym jednolite studia 

magisterskie związane z kształceniem w obszarze nauk technicznych z dziedzin nauk 

technicznych z dyscypliny ochrona środowiska oraz 5-letnie doświadczenie w pracach 

polegających na opracowywaniu prognoz oddziaływania na środowisko.  

Jestem świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

 

 
(podpis Autora Prognozy) 
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AKTY PRAWNE: 

1. Dyrektywa 2001/42/WE w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na 

środowisko; 

2. Dyrektywa 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w 

sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania 

szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu; 

3. Dyrektywa 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre 

przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko; 

4. Dyrektywa Rady Europy w sprawie ochrony dziko żyjących ptaków (2009/147/EW); 

5. Dyrektywa Rady Europy w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i 

flory (92/43/EWG); 

6. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości 

znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu 

zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii 

przemysłowej (Dz.U. 2016 poz. 138); 

7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. poz. 1923); 

8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzenie w ściekach 

przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia 

wodnoprawnego (Dz. U. 2005, nr 233, poz. 1988); 

9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U.  2013 

poz. 640); 

10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu 

prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz. 

U. 2016 poz. 1178); 

11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14.06.2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (tj. Dz. U. 2014, poz. 112);  

12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, 

jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800); 

13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości 

odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010 Nr 16, poz.87); 

14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej roślin (Dz. U z 2014 r., poz. 1409); 

15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej zwierząt (Dz. U z 2016 r. poz. 2183); 

16. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 

niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012, poz. 1031); 

17. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów 

sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. 2003, Nr 192, poz. 1883); 

18. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie rodzajów 

działań naprawczych oraz warunków i sposobu ich prowadzenia (Dz. U. Nr 103, 

poz.664); 
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19. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie oceny 

poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 poz. 1032); 

20. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów 

jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. 2002 Nr 165, poz. 1359); 

21. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. 2016, poz.71); 

22. Rozporządzenie w Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie substancji 

stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. Nr 217, poz.2141); 

23. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463); 

24. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. 

Dz. U. 2017, poz. 1073); 

25. 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 (tj. 2017, poz. 1405); 

26. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj.  Dz. U. 2017,  poz. 519 

z późn. zm.); 

27. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. 2017 poz. 1121); 

28. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r . o odpadach (tj. Dz. U. 2016 poz. 1987.); 

29. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie 

(tj.  Dz. U. 2014, poz.1789); 

30. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. 2016 poz. 2134 z późn. 

zm.)  

31. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. 

2014 poz. 1446 z późn. zm.); 

32. Ustawa z dnia 28  września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. 2017 poz.78); 

33. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tj.  Dz. U. 2017, poz. 

1161); 

34. Ustawa z dnia 6 lipca 2001 o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych 

zasobów naturalnych kraju (Dz. U. Z 2001 r., Nr 97 poz. 1051 z późn. zm.); 

35. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. 2015, poz. 139); 
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13. Konwencja o różnorodności biologicznej; 

14. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010 – 2020 Regiony, Miasta, Obszary 

Wiejskie, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2010;  

15. Mapa hydrograficzna Polski, Wytyczne techniczne GIS, Główny Urząd Geodezji 

i Kartografii, Warszawa 2005; 

16. Ocena jakości powietrza w województwie lubelskim w 2015 roku, WIOS 2016; 

17. Odnowiona Strategia UE dotycząca trwałego rozwoju, przyjęta przez Radę Europejską 

dniach 15 – 16 czerwca 2006 r.; 

18. Opracowanie ekofizjograficzne do Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Województwa Lubelskiego, Biuro Planowania Przestrzennego w Lublinie, 

19. Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Biała Podlaska ; 

20. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego – Lublin 2015; 

21. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zalesie; 

22. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Zalesie; 

23. Program Ochrony Przyrody w Nadleśnictwie Biała Podlaska; 

24. Program ochrony środowiska dla Gminy Rokitno; 

25. Program ochrony środowiska województwa lubelskiego na lata 2016 – 2019 

z perspektywą do roku 2023 – Lublin 2016; 

26. Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Rokitno; 

27. Raporty o stanie środowiska województwa lubelskiego, Inspekcja Ochrony Środowiska, 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie, Lublin; 
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28. Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Zarząd Województwa 

Lubelskiego; 

29. Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych do zmiany klimatu do 

roku 2020 z perspektywą do 2030, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2013; 

30. Wytyczne dotyczące oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych  na nietoperze, GDOŚ, 

Warszawa 2011 

 

SPIS RYCIN 

Rycina 1. Położenie gminy Rokitno w powiecie bialskim 

Rycina 2. Sołectwa gminy Rokitno 

Rycina 3. Struktura użytkowania gruntów w gminie Rokitno 

Rycina 4. Infrastruktura wodno – kanalizacyjna na terenie gminy Rokitno 

Rycina 5. Sieć hydrograficzna oraz rozmieszczenie JCWP na terenie gminy Rokitno 

Rycina 6. Obszary szczególnego zagrożenia powodzią na terenie gminy Rokitno 

Rycina 7. Zasięg Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 224 „Subzbiornik Podlasie” 

Rycina 8. Gleby o wysokich klasach bonitacyjnych w gminie Rokitno 

Rycina 9. Roślinność potencjalna obszaru objętego Studium 

Rycina 10. Korytarze ekologiczne w gminie Rokitno 

Rycina 11. Obszary chronione na terenie gminy Rokitno 

Rycina 12. Gleby o wysokich klasach bonitacyjnych w gminie Rokitno 

Rycina 13.Rozmieszczenie turbin wiatrowych w gminie Rokitno wraz z farmą wiatrową 

na terenie gminy Zalesie 

Rycina 14. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu mpzp dla realizacji farmy 

wiatrowej na terenie obrębów ewidencyjnych: Berezówka, Nowosiółki, Dereczanka, 

Kijowiec Kolonia oraz Kijowiec. 

Rycina 15. Rozmieszczenie gatunków priorytetowych (z listy Natura 2000) na terenach 

projektowanej farmy wiatrowej i obszarach przylegających. 

Rycina 16. Rozmieszczenie gniazd bociana białego  

Rycina 17. Strefy ochronne ptaków oraz nietoperzy 

 

 

SPIS  TABEL 

Tabela 1. Struktura użytkowania gruntów w gminie Rokitno, stan na 2017 rok 

Tabela 2. Klasy bonitacyjne użytków rolnych na terenie gminy Rokitno 

Tabela 3. Struktura powierzchniowa kompleksów przydatności rolniczej gleb 

gruntów ornych 
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Tabela 4. Struktura powierzchniowa kompleksów przydatności rolniczej gleb 

użytków zielonych= 

Tabela 5. Typy siedlisk wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG 

Tabela 6. Pomniki przyrody na terenie gminy Rokitno 

Tabela 7. Zabytki na obszarze gminy Rokitno wpisane do rejestru zabytków 

województwa lubelskiego (stan na 10.2017) 

Tabela 8. Wykaz obiektów, znajdujących się w ewidencji zabytków i nie wpisanych 

do rejestru zabytków   

Tabela 9. Przepuszczalność utworów powierzchniowych 

Tabela 10. Wykaz JCWP na terenie gminy Rokitno 

Tabela 11. Infrastruktura sieci energetycznej na terenie gminy Rokitno będącej 

własnością PGE Dystrybucja S.A 

Tabela 12. Klasy bonitacyjne użytków rolnych na terenie gminy Rokitno 

Tabela 13. Powiązania projektu Studium z dokumentami o charakterze 

międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym 

Tabela 14. Klasyfikacja stanu wód dla JCWP Bug od Krzny do Niemirowa 

Tabela 15. Klasyfikacja stanu wód dla JCWP Czyżówka z dopływami 

Tabela 16. Klasyfikacja stanu wód dla JCWP Krzna od Klukówki do ujścia 

Tabela 17. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku 

Tabela 18. Oddziaływanie ustaleń projektu Studium w odniesieniu do zagrożeń i 

presji wywieranych na obszar NATURA 2000 „Dolina Dolnego Bugu”, w 

oparciu o zapisy zawarte w Standardowym Formularzu Danych (SFD) 

Tabela 19. Oddziaływanie ustaleń projektu Studium w odniesieniu do zagrożeń i 

presji wywieranych na obszar NATURA 2000 „Ostoja Nadbużańska”, w 

oparciu o zapisy zawarte w Standardowym Formularzu Danych (SFD) 

Tabela 20. Podsumowanie skutków dla środowiska wynikających z ustaleń 

projektowanego dokumentu oraz przyjętego w tym dokumencie 

przeznaczenia terenów oraz ocena przewidywanych znaczących 

oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko  

 


