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1. Wprowadzenie
Program Ochrony Środowiska został opracowany w oparciu o art.
17 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.
(Tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).
Program Ochrony Środowiska dla gminy Rybczewice określa cele
i priorytety

wyznaczone

do

realizacji

w

najbliŜszych

latach,

rodzaj

i harmonogram zadań proekologicznych oraz drogi niezbędne do osiągnięcia
celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki finansowe.
Rzeczpospolita Polska poprzez zapisy Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej (art. 5) nakłada obowiązek ochrony środowiska na władze publiczne,
a

takŜe

kaŜdego

obywatela

Państwa

Polskiego.

Zgodnie

z

zasadą

zrównowaŜonego rozwoju, postęp cywilizacyjny i gospodarczy kraju powinien
postępować

w

zgodzie

z

ochroną

obszarów

o

cennych

walorach

przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych. Głównym załoŜeniem przy
tworzeniu Programu Ochrony Środowiska dla gminy Rybczewice jest jego
realizacja w celu poprawy infrastruktury technicznej przy zachowaniu stanu
środowiska

naturalnego,

efektywne

zarządzanie

środowiskiem

oraz

zapewnienie skutecznych mechanizmów chroniących środowisko przed
degradacją.
Program Ochrony Środowiska daje wytyczne dla formułowania polityki
ochrony środowiska na terenie gminy. Zawarte w nim zadania pozwolą nie
tylko na poprawę warunków ochrony środowiska naturalnego, ale i takŜe
wpłyną pozytywnie na jakość Ŝycia mieszkańców i warunki inwestycyjne.
Struktura Programu obejmuje ocenę stanu aktualnego środowiska,
omówienie kierunków ochrony środowiska na terenie gminy w odniesieniu
do gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, ochrony powierzchni
ziemi i gleb, ochrony powietrza, ochrony przed hałasem, ochrony przyrody
oraz edukacji ekologicznej.
Program wspomaga dąŜenie do uzyskania w gminie sukcesywnego
wypracowania
środowisko

działań

zapobiegających

ewentualnych

źródeł

negatywnemu

zanieczyszczeń,
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środowiska oraz racjonalną gospodarkę z uwzględnieniem konieczności
ochrony środowiska.
Identyfikacja

potrzeb

gminy

w

zakresie

ochrony

środowiska

w odniesieniu do prawodawstwa polskiego oraz regulacji prawnych Unii
Europejskiej polegała na sformułowaniu celów i kierunków działań, jak
równieŜ wyznaczeniu priorytetów ekologicznych z uwzględnieniem podziału
na krótkoterminowe - lata 2010 - 2013 oraz długoterminowe - lata 20142017.
W Projekcie Programu Ochrony Środowiska dla gminy Rybczewice
zawarto omówienie uwarunkowań finansowych dla planowanych inwestycji
oraz

moŜliwości

pozyskania

funduszy

zewnętrznych

dla

realizacji

wyznaczonych zadań.
Program został opracowany na szczeblu gminnym przy uwzględnieniu
zapisów Programów wyŜszego szczebla.
Program Ochrony Środowiska jest zgodny z:
− Polityką Ekologiczną Państwa,
− Programem Ochrony Środowiska dla województwa lubelskiego,
− Programem Ochrony Środowiska dla powiatu świdnickiego,
− Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Rybczewice,
− Planem Gospodarki Odpadami dla gminy Rybczewice.
Do

głównych

celów

Program

Ochrony

Środowiska

dla

gminy

Rybczewice zaliczono:
− wykorzystanie

atrakcyjności

turystycznej

i

rekreacyjnej

Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego oraz jego otuliny, zabytkowej
części w obszarze gminy,
− harmonizowanie istniejących i kształtujących się w obszarze gminy
funkcji: wypoczynkowych i turystycznych, usług oświaty, ochrony
zdrowia, mieszkalnictwa, usług produkcyjno-handlowych, obsługi
komunikacji, obsługi rolnictwa oraz innych usług,
− podniesienie standardu Ŝycia mieszkańców, w tym poprzez rozwój
infrastruktury technicznej,
− rozwój w obszarze gminy agroturystyki i rolnictwa ekologicznego.
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Zgodnie

z

art.

18

ust.

2

ustawy

Prawo

ochrony

środowiska

z wykonania programów organ wykonawczy województwa, powiatu i gminy
sporządza co 2 lata raporty, które przedstawia się odpowiednio sejmikowi
województwa,

Radzie

Powiatu

lub

Radzie

Gminy.

Program

Ochrony

Środowiska uchwala Rada Gminy i opiniuje organ wykonawczy powiatu starosta.
Program Ochrony Środowiska dla gminy Rybczewice na lata 2010 –
2013 został zaopiniowany przez Zarząd Powiatu Świdnickiego.
Zgodnie z pismem z dnia 30 września 2010 roku znak RDOŚ-06WOOŚ-0713-6-024/10/am

Regionalna

Dyrekcja

Ochrony

Środowiska

w Lublinie nie stwierdziła konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko, a takŜe uzgodnienia w zakresie odstąpienia od
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

1.1.

Wykorzystane materiały
Niniejszy dokument zrealizowano w oparciu o:

1. Polityka Ekologiczna w latach 2009–2012 z perspektywą do roku 2016,
2. Program Ochrony Środowiska dla województwa lubelskiego na lata
2008-2011 z perspektywą do roku 2015,
3. Plan Gospodarki Odpadami dla województwa lubelskiego 2011,
4. Plan Gospodarki Odpadami dla powiatu świdnickiego na lata 2009-2012,
5. Program Ochrony Środowiska dla powiatu świdnickiego na lata 20092012,
6. Raport

z

wykonania

Programu

Ochrony

Środowiska

dla

powiatu

świdnickiego,
7. Plan Gospodarki Odpadami gminy Rybczewice z 2004 r.,
8. Strategię Rozwoju województwa lubelskiego na lata 2006 – 2020,
9. Program Ochrony Środowiska dla gminy Rybczewice, 2004 r.,
10.Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Rybczewice, 2004 r.,
11.Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Rybczewice w jej granicach administracyjnych, 2006 r.,
12.dr Irena Burlikowska, Zagadnienia ochrony środowiska w gminie
Rybczewice, Lublin 1991 r.,
8
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13.Wykaz obiektów chronionych i przewidzianych do ochrony w gminie
Rybczewice, 1992 r.,
14.Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Program wyposaŜenia aglomeracji
poniŜej 2000 RLM w oczyszczalnie ścieków i systemy kanalizacji
sanitarnej, 2007 r.,
15.Ministerstwo

Środowiska

i

Krajowy

Zarząd

Gospodarki

Wodnej,

Aktualizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych
2009 – APOŚK 2009, 2010 r.,
16.dane ankietowe z UG Rybczewice,
17.dane z GUS w Lublinie,
18.www.wios.lublin.pl - Raport o stanie środowiska w roku 2008,
19.www.plan.lubelskie.pl – mapa dotycząca energetyki,
20.www.rybczewice.pl – dane o gminie Rybczewice,
21.www.psh.gov.pl – dane o wodach w gminie Rybczewice,
22.www.starostwo.swidnik.pl – dane o gminie Rybczewice,
23.www.bosbank.pl – dane o BOŚ S.A.,
24.mapa administracyjno-turystyczna województwa lubelskiego, BiK, ISBN
83-88963-00-7,
25.Jerzy Kondracki „Geografia regionalna Polski”, Wydawnictwo Naukowe
PWN Warszawa, 2000 r.,
26.L.

Tyczyna,

A.

Chmielowiec

–

Korzeniowska

Higiena

Środowiska

Wiejskiego,
27.Podział hydrograficzny Polski, 1983 r.

2. Zakres opracowania
Program Ochrony Środowiska sporządzono z podziałem na następujące
zagadnienia:
− stan poszczególnych elementów środowiska,
− charakterystykę gminy,
− analizę SWOT,
− cele wyznaczone do realizacji przez gminę,
− realizację celów poprzez zaplanowane przedsięwzięcia,
9
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− środki finansowe,
− system zarządzania Programem Ochrony Środowiska,
− monitoring Programu Ochrony Środowiska,
− zasady aktualizacji Programu Ochrony Środowiska.

3. Podstawa prawna Programu Ochrony Środowiska
Dokumentem nadrzędnym dla Programów ochrony środowiska na
szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym jest „Polityka Ekologiczna
Państwa w latach 2009–2012 z perspektywą do roku 2016”. Dokument ten
jest uszczegółowieniem poprzedniej polityki ekologicznej państwa. Potrzeba
aktualizacji „Polityki Ekologicznej...” wynikła z uzyskania przez Polskę
członkostwa w Unii Europejskiej. Fakt ten stworzył moŜliwość rozwiązania
problemów

z

zakresu

ochrony

środowiska

i

poprawy

jakości

Ŝycia

mieszkańców poprzez korzystanie ze środków Unii Europejskiej.
Politykę ekologiczną państwa na wniosek Rady Ministrów uchwala
Sejm.

Do

sporządzenia

ww.

opracowania

zobowiązany

jest

Minister

Środowiska po zasięgnięciu opinii marszałków województw.
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej zobowiązało do wypełnienia
wymagań wynikających z Traktatu Akcesyjnego oraz osiągania celów
wspólnotowej polityki ekologicznej.
Polityka

ekologiczna

opiera

się

na

konstytucyjnej

zasadzie

zrównowaŜonego rozwoju, dlatego jej zalecenia powinny być uwzględniane we
wszystkich dokumentach strategicznych oraz programach, których realizacja
moŜe mieć wpływ na stan środowiska.
Polityka ekologiczna państwa określa:
− cele ekologiczne,
− priorytety ekologiczne,
− poziomy celów długoterminowych,
− rodzaj i harmonogram działań proekologicznych,
− środki niezbędne do realizacji celów.
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3.1.

Akty prawne

1. Ustawa Prawo ochrony środowiska (Tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r.,
Nr 25, poz. 150, z późn. zm.),
2. Ustawa z dnia 6 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Tekst jednolity:
Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1220),
3. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji
o środowisku

i

jego

ochronie,

udziale

społeczeństwa

w

ochronie

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),
4. Ustawa o odpadach (Tekst jednolity z 2007 r., Nr 39, poz. 251, z późn.
zm.),
5. Uchwała Rady Ministrów Nr 233 z 29 grudnia 2006 roku w sprawie
„Krajowego planu gospodarki odpadami 2010” (M. P. z 2006 r., Nr 90,
poz. 946),
6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 r., Nr 120,
poz. 826),
7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 roku
w sprawie

sposobu

klasyfikacji

stanu

jednolitych

części

wód

powierzchniowych (Dz. U. Nr 162, poz. 1008),
8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 roku w sprawie
poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2008 r. Nr 47,
poz. 281),
9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie
kryteriów wyznaczania wód wraŜliwych na zanieczyszczenie związkami
azotu ze źródeł rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 241, poz. 2093),
10.Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych
i Leśnictwa z dnia 25 sierpnia 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad
i trybu

uznawania

lasów

za

ochronne

oraz

szczegółowych

zasad

prowadzenia w nich gospodarki leśnej (Dz. U. 1992 r. Nr 67, poz. 337).
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4. Charakterystyka gminy
4.1.

PołoŜenie
Gmina Rybczewice połoŜona jest w południowej części powiatu

świdnickiego, który znajduje się w centrum województwa lubelskiego.
Sąsiaduje z następującymi gminami:
− Piaski (od północy, powiat świdnicki),
− Fajsławice,

Gorzków,

Łopiennik

Górny

(od

wschodu,

powiat

krasnostawski),
− śółkiewka (od południa, powiat krasnostawski),
− Krzczonów (od zachodu, powiat lubelski).
Gmina Rybczewice zajmuje powierzchnię 99,18 km2. 80 % gminy
zajmuje Krzczonowski Park Krajobrazowy wraz z otuliną, z czego sam Park
obejmuje 45 % gminy, natomiast pozostałe tereny (z wyjątkiem południowowschodniego fragmentu) zajmuje jego strefa ochronna. Przez środek całej
gminy przepływa rzeka Giełczew, którą w północnej części zasila rzeka
Radomirka będąca jej lewym dopływem.
Gmina Rybczewice dzieli się na 19 miejscowości, które zostały
pogrupowane na 14 sołectw:
− Rybczewice Pierwsze,
− Rybczewice Drugie,
− Częstoborowice,
− Pilaszkowice Pierwsze,
− Bazar,
− Pilaszkowice Drugie,
− Izdebno Kolonia,
− Izdebno,
− Zygmuntów,
− Stryjno Pierwsze,
− Stryjno Drugie,
− Stryjno Kolonia,
− Choiny,

12
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− Wygnanowice.
Lokalizację gminy przedstawia rysunek 1.

Rysunek 1 PołoŜenie gminy na tle powiatu świdnickiego i województwa lubelskiego
(źródło: www.gminy.pl)

4.2.

Demografia

Zgodnie

z

danymi

Urzędu

Gminy

Rybczewice

dotyczącymi

liczby

mieszkańców gminy Rybczewice liczba ludności w 2009 r. wynosiła
3 850 osób. Zmiany liczby mieszkańców w latach 2006-2009 przedstawia
tabela poniŜej.
Tabela 1 Zmiany liczby mieszkańców w latach 2006-2009 w gminie Rybczewice
(źródło: dane z 2009 r. z UG Rybczewice)
Rok
2006 2007 2008 2009
Liczba osób

3 941

3 990

3 906

3 850

Gęstość zaludnienia wg informacji GUS osiąga najmniejszą wartość
ok. 39 osób/km2 w powiecie świdnickim (155 osób/km2).
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Udział poszczególnych ekonomicznych grup wiekowych wg danych
GUS w 2008 r. był następujący:
− wiek przedprodukcyjny (17,8 %),
− wiek produkcyjny (57,6 %),
− wiek poprodukcyjny (24,6 %).
W 2008 r. odnotowano 41 urodzeń (21 stanowili męŜczyźni, natomiast
20 kobiety) i 62 zgony (26 – męŜczyźni, 36 – kobiety). Mieszkańcy gminy
Rybczewice tworzą społeczeństwo starzejące się. Młode osoby decydują się
przewaŜnie na jedno dziecko lub odkładają tworzenie rodziny na czas
późniejszy. Ujemny przyrost naturalny wskazuje na odpływ mieszkańców
z terenu gminy. Sytuacja ta jest w duŜym stopniu uwarunkowana emigracją
zarobkową do większych miast lub za granicę.
Sytuację mieszkaniową gminy ocenia się jako przeciętną. Średnio na
1 osobę przypada 1 pomieszczenie o powierzchni uŜytkowej ok. 24,3 m2.
Dane GUS z 2008 r. dotyczące liczby zatrudnionych i bezrobotnych
osób na terenie gminy Rybczewice zostały przedstawione w tabeli 2.
Tabela 2 Liczba zatrudnionych i bezrobotnych zarejestrowanych w gminie Rybczewice
(źródło: GUS, dane z 2008 r.)
Liczba osób wg płci
Razem [%]
MęŜczyźni Kobiety
Pracujący
26
73
100
Bezrobotni zarejestrowani
49
51
100

Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku
produkcyjnym wynosi 7,1 %.
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4.3.

Struktura uŜytkowania terenu
Gmina Rybczewice posiada charakter rolniczy, a jej powierzchnia

wynosi 9 913 ha. W strukturze uŜytkowania gruntów gminy dominują grunty
orne. Wynika to z warunków glebowych gminy. Podział powierzchni wg
danych ze Starostwa Powiatowego w Świdniku na koniec 2008 r. przedstawia
się następująco:
− uŜytki rolne razem

8 170 ha,

− grunty orne

1 148 ha,

− lasy i grunty leśne: państwowe

283 ha,

prywatne

747 ha,

− wody i zbiorniki wodne

16 ha,

− pozostałe grunty i nieuŜytki

702 ha.

Struktu ra uŜytkowania terenów
w gminie Rybczewice

w ody
lasy

pozostałe
grunty
uŜytki rolne

Rysunek 2 Bilans uŜytkowania terenów w gminie Rybczewice, stan na koniec 2008 r.

4.4.

Gospodarka
Stan środowiska omawianego regionu jest w największym stopniu

determinowany rozwojem rolnictwa. Na terenie gminy Rybczewice dominują
mikroprzedsiębiorstwa. Wg danych uzyskanych z UG Rybczewice do
ewidencji działalności gospodarczej wpisano 73 podmioty, stan na dzień
02.04.2010

r.

Ilość

i

rodzaj

świadczonych

miejscowościach przedstawiono w tabeli 3.
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Tabela 3 Ilość i rodzaj świadczonych usług w poszczególnych miejscowościach
w gminie Rybczewice (źródło: dane z Urzędu Gminy Rybczewice)
Rodzaj
Liczba
Miejscowość
działalności
podmiotów
gospodarczej
gospodarczych
tartak
2
Zygmuntów, Pilaszkowice Drugie
Zygmuntów, Stryjno Pierwsze, Stryjno Drugie (sklep
- zawieszona działalność, handel obwoźny), Stryjno
Kolonia (2 – w tym sklep ze środkami ochrony
sklepy/handel
23
roślin), Izdebno Kolonia (2), Izdebno, Rybczewice
Pierwsze (2), Rybczewice Drugie (5), Pilaszkowice
Pierwsze, Wygnanowice (4), Częstoborowice
Stryjno Pierwsze (2), Rybczewice Pierwsze (3),
usługi
13
Częstoborowice (4), Pilaszkowice Drugie
budowlane
(2),Wygnanowice, Bazar
transport
5
Stryjno Kolonia, Rybczewice Drugie (4),
usługi
Zygmuntów, Pilaszkowice Pierwsze, Bazar (2),
5
mechaniczne
Rybczewice Drugie
Stryjno Pierwsze, Rybczewice Pierwsze, Rybczewice
ubezpieczenia
3
Drugie
Stryjno Kolonia, Izdebno Kolonia, Rybczewice Drugie
skup owoców
4
(2)
usługi leśne
1
Stryjno Kolonia
usługi
1
Stryjno Drugie
opiekuńcze
usługi
1
Stryjno Kolonia
turystyczne
usługi
1
Stryjno Drugie
opiekuńcze
mała
1
Izdebno Kolonia
gastronomia
skup złomu
1
Izdebno
skup zboŜa
1
Rybczewice Pierwsze
skup mleka
1
Pilaszkowice Drugie
Rybczewice Drugie (3 – w tym stomatolog i apteka),
usługi zdrowotne
4
Częstoborowice (stomatolog)
usługi
1
Bazar
weterynaryjne
usługi
1
Wygnanowice
kosmetyczne
usługi
1
Częstoborowice
komputerowe
usługi
1
Częstoborowice
pogrzebowe
usługi
2
Rybczewice Drugie, Wygnanowice

Najliczniejsza

na

obszarze

gminy

jest

sieć

handlowo-usługowa

obejmująca sklepy i usługi budowlane. Ilość zakładów mechanicznych
i świadczone usługi transportowe swoim zasięgiem są dostosowane do
potrzeb mieszkańców. W Rybczewicach zlokalizowana jest stacja paliw
obsługująca lokalne miejscowości. Na terenie gminy znajdują się pojedyncze
placówki

pełniące

usługi

zdrowotne,
16
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gastronomiczne. Gospodarka gminy ukierunkowana jest takŜe na rolnictwo.
W wydzielonych punktach skupów są przyjmowane płody rolne: mleko,
zboŜa, owoce. W Zygmuntowie i Pilaszkowicach Drugich zlokalizowane są
tartaki, sprzedawane jest drewno. Natomiast w Stryjnie Kolonia znajduje się
podmiot

świadczący

usługi

leśne.

Większość

usług

publicznych:

administracyjno-finansowych, kultury, ochrony zdrowia, edukacji grupuje
się wzdłuŜ doliny Giełczwi w obrębie Rybczewic.

4.4.1.Rolnictwo
Gospodarka rolna oparta jest na indywidualnych gospodarstwach
rolnych. Znaczna część mieszkańców gminy utrzymuje się z produkcji rolnej.
Na

terenie

gminy

znajduje

się

1 200

gospodarstw

rolnych,

w

tym

1 ekologiczne. Średnia powierzchnia gospodarstw wynosi ok. 7 ha i jest
wyŜsza od przeciętnej w powiecie (4 ha) oraz w województwie (5,9 ha).
DuŜy wpływ na gospodarkę rolną miał kryzys w latach 90-tych. Od
tamtej pory zmniejszyło się zapotrzebowanie na produkty rolne. Prowadzenie
gospodarstw stało się nieopłacalne z powodu duŜych kosztów utrzymania
i słabemu zbycie. Rozwój rolnictwa ograniczają tereny chronione prawnie,
które obejmują prawie cały obszar gminy. Na obszarze gminy przewaŜa
produkcja roślinna o duŜej wydajności. Uprawiane są następujące rośliny:
pszenica, Ŝyto, jęczmień, owies, pszenŜyto, ziemniaki, buraki cukrowe, tytoń.
Na terenie miejscowości Stryjno i Stryjno Kolonia utrzymywanych jest kilka
plantacji sadowniczych oraz upraw czarnej porzeczki. Obszar gminy
charakteryzuje się duŜym udziałem ludzi w wieku

poprodukcyjnym.

Większość młodych ludzi emigruje poza teren gminy. Fakt ten świadczy
o tym, iŜ gospodarka rolna nie stanowi wystarczającego źródła utrzymania.
Układ osadniczy gminy Rybczewice tworzą, tzw. wsie ulicówki. Zabudowa
rozmieszczona jest wzdłuŜ dróg, a za nią znajdują się długie parcele rolne.
Nowo powstające zagrody zaburzają powyŜszy system i tworzą nowe układy
osadnicze. Zabudowa sięga do 400 m od dolin rzecznych.
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4.4.2.Turystyka
Obszar gminy Rybczewice charakteryzuje się bardzo duŜymi walorami
przyrodniczymi. Największe walory krajobrazowe posiadają: doliny rzeczne
Radomirki i Giełczwi, fragmenty naturalnych lasów, wąwozy, źródła, stawy.
Prawie

cała

gmina

znajduje

się

na

terenie

Krzczonowskiego

Parku

Krajobrazowego. W kilku miejscowościach zlokalizowane są parki będące
pozostałościami dawnych dworów. Ponadto obszar bogaty jest w inne formy
ochrony: uŜytki ekologiczne, obszar ochrony źródliskowej, pomniki przyrody.
Na terenie gminy znajdują się liczne siedliska rzadkich i chronionych
gatunków roślin i zwierząt.
Na terenie gminy znajdują się liczne ślady osadnictwa o charakterze
znalezisk

śladowych.

Na

podstawie

badania

powierzchniowego

Archeologicznego Zdjęcia Polski (AZP) określono wiek obiektów historycznych
na wczesne średniowiecze. Osadnictwo rozlokowane było przede wszystkim
nad rzeką Giełczew. W obrębie gminy nie występują stanowiska wpisane do
rejestru zabytków.
Najcenniejsze obiekty historyczne znajdują się w miejscowościach:
Częstoborowice, Izdebno, Pilaszkowice, Rybczewice, Stryjno, Wygnanowice,
Zygmuntów.
Częstoborowice

w

okresie

średniowiecza

były

wsią

szlachecką.

Przypuszcza się, iŜ folwark „Dworzysko” był siedzibą właścicieli ziemskich.
Najwcześniejsze wzmianki o miejscowości pochodzą z lat 1326-1327.
W Częstoborowicach mieściła się parafia kościelna. Budynek sakralny
powstał prawdopodobnie w 1324 r., który w latach 20-tych XV w. zastąpił
nowy kościół drewniany. Budynek uległ zniszczeniu w II połowie XVII w. Po
nim wybudowano w latach 1670-1678 kościół pw. Św. Ap. Piotra i Pawła
z fundacji rodziny Cieszkowskich. Budynek dwukrotnie uległ zniszczeniom
w wyniku poŜaru w 1785 r. i 1897 r. Obecnie kościół po przebudowie
stanowi jednonawowy, barokowy budynek z białego kamienia. W środku jest
przechowywany obraz Matki Boskiej Zwycięskiej, który prawdopodobnie
naleŜał do króla Jana III Sobieskiego.
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Przy kościele znajduje się cmentarz ogrodzony murem z 4 kapliczkami.
Bramę

stanowi

wbudowana

w

mur

dzwonnica

(dzwonnica-brama)

z dzwonami z lat 1586 i 1744, do których prowadzą kryte schody.
Ponadto w Częstoborowicach znajdują się jeszcze 2 cmentarze
połoŜone naprzeciwko po obu stronach głównej drogi. Ich wiek datuje się na
I połowę XIX w. („stary” cmentarz) i 1923 r. („nowy” cmentarz).
Na „starym” cmentarzu znajduje się mogiła powstańców poległych
w 1863 r., na której wzniesiono pomnik w 1928 r. Na terenie przysiółka
„Podizdebno” za obszarem zabudowy utworzono zbiorowy grobowiec w suchej
studni. W mogile pochowano Ŝołnierzy i ich konie w okresie I wojny
światowej.
Na terenie Izdebna znajduje się słabo zachowany drzewostan parku
dworskiego z XIX w. W dobrym stanie jest kapliczka z I połowy XX w. Cenne
są zabytkowe domy drewniane z końca XIX w. do 1930 r., zabudowa
gospodarcza murowana z 1935 r. oraz studnie z kołami.
Przy skrzyŜowaniu dróg z Podizdebna i Marysina znajduje się jeden
z największych cmentarzy z I wojny światowej na Lubelszczyźnie. W ponad
30 zbiorowych mogiłach pochowano Ŝołnierzy niemieckich i austriackich.
Pilaszkowice w XV w. naleŜały do Tęczyńskich. Wieś stanowiła
własność królewską, tu przebywał Jan III Sobieski. Z zespołu dworskoparkowego zachowały się: rządcówka z końca XIX w., spichlerz murowany
z I połowy XIX w., 3 budynki murowane przebudowane oraz park z alejami
XVII

w. i pomnikowe lipy. Obecnie

zespół dworsko-parkowy stanowi

własność prywatną.
Spośród architektury sakralnej w Pilaszkowicach usytuowane są:
− drewniany kościół, który przeniesiono z ul. Kunickiego w Lublinie
w 1986 r.,
− murowana kapliczka ufundowana przez Epszteina przed II wojną
światową,
− drewniane krzyŜe.
Architektura przemysłowa zachowała się w postaci 2 zdewastowanych
budynków z XIX w.: gorzelnia murowana, magazyn gorzelniany murowany.
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Na terenie Pilaszkowic znajdują się domy drewniane z ok. 1930 r. oraz
zabudowa gospodarcza murowana.
Rybczewice

stanowiły

własność

szlachecką,

pierwsza

wzmianka

o miejscowości pochodzi z 1409 r. Do czasów współczesnych przetrwał dwór
XIX w. z parkiem i stawami oraz z aleją Rybczewice-Pasów. Na ww. terenie
zachowały się: stolarnia, kurnik, stajnia cugowa, obora, spichlerz, kuźnia ze
stodołą, magazyn gorzelniany, czworak. Z młynu powstałego XVI-XIX w.
pozostała jedynie śluza Ŝelbetowa. Dwór był ogrodzony pod koniec XIX w.
murem z cegły ceramicznej pełnej. Obecnie pozostały bramy wjazdowe
z odcinkami południowym i zachodnim. Zespół dworsko-parkowy został
przekształcony na Zespół Szkół Ogólnokształcących.
Przy drodze zachowała się pojedyncza kapliczka. Cenny historycznie
jest, takŜe dawny budynek szkoły z 1920 r., który zagospodarowany został
jako apteka z lokalem mieszkalnym.
Przy wjeździe do Rybczewic od strony Stryjna znajduje się cmentarz
wojenny z 1915 r. z mogiłami Ŝołnierzy austriackich. W parku postawiono
obelisk ku czci poległych w latach 1939-1944.
Na terenie Rybczewic zachowały się domy drewniane i murowane
z okresu XIX w. do 1930 r. oraz zabudowa gospodarcza z lat 30-tych.
Stryjno w XV w. naleŜało do Stryjeńskich herbu Tarnawa. Obecnie na
terenie wsi znajdują się następujące obiekty architektury rezydencjonalnej
i folwarcznej:
− folwark z 3 budynkami murowanymi z XIX w.,
− barokowy dwór murowany wybudowany przez Stryjeńskich w II poł.
XVIII w., przebudowany w 1880 r.,
− oficyna i stajnia z wozownią murowane z II poł. XVIII w.,
− park z II poł. XVIII w.
Obecnie

dwór

i

oficyna

z

zespołu

dworsko-parkowego

zostały

zaadaptowane na Szkołę Podstawową.
W Stryjnie II zachowała się pojedyncza kapliczka murowana z II poł.
XIX w. Dawniej był eksploatowany młyn, obecnie pozostał drewniany ze
śluzą drewnianą, silnie zniszczone.
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Budownictwo ludowe zachowało się w:
− Stryjnie Pierwszym – domy drewniane i murowane z pocz. XX w. – 1930 r.
oraz zabudowa gospodarcza z II poł. XIX w.,
− Stryjnie Drugim – domy drewniane i murowane z k. XIX w. – 1940 r. oraz
zabudowa gospodarcza.
W Wygnanowicach do cennych obiektów historycznych naleŜą dwór
z XVII w. Jaślikowskich i park krajobrazowy z XIX w. Dwór w XIX w. został
przekształcony w folwark z 7 murowanymi budynkami. Obecnie zachowany
dwór ma cechy architektury szwajcarskiej, posiada w jednej części tylko
parter, w innej dodatkowo piętro. Od strony ogrodu znajduje się ryzalit
poligonalny, który po II wojnie światowej pełnił funkcję pomieszczeń dla
szkoły podstawowej. Po 1980 r. ryzalit przekształcono w Dom Pomocy
Społecznej. Z zabytkowych budynków moŜna jeszcze wymienić: murowany
kurnik, czworak murowany (ob. remiza i sklep), stodoła murowana (w czasie
II wojny światowej kaplica).
Ww. stodołę adoptowano na kościół trójnawowy, neoklasycystyczny
z 2 wieŜami

w

latach

1947-1948.

Zachowała

się,

takŜe

figura

MB

ufundowana przez K. Milowicza w 1936 r.
Na

terenie

Wygnanowic

znajduje

się

młyn

wodny

drewniany

z wyposaŜeniem i śluzą wodną z 1900 r. Budownictwo ludowe w postaci
domów drewnianych i murowanych i zabudowy gospodarczej pochodzi
z II poł. XIX w.
W Zygmuntowie do czasów współczesnych zachowała się kapliczka
przydroŜna, murowana z II poł. XIX w. Do budynków zabytkowych naleŜą:
domy drewniane z lat 1913-1940, zabudowa gospodarcza murowana
i drewniana z lat 1930-1935. Dawniej na terenie Zygmuntowa usytuowany
był folwark z 2 budynkami i wiatrak drewniany zbudowany w 1918 r., który
przeniesiono w 1976 r. do Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie.
Wykaz zabytków najcenniejszych obiektów i budynków wpisanych do
rejestru

zabytków

uwarunkowań

i

województwa

kierunków

lubelskiego,

zagospodarowania

zgodnie

Studium

przestrzennego

Rybczewice, przedstawia poniŜsza tabela oraz fot. 1-4.
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Tabela 4 Wykaz zabytków wpisanych do rejestru zabytków województwa lubelskiego
Nr w rejestrze
Miejscowość
Obiekt/budynek
zabytków
kościół parafialny pw. św. Apostołów Piotra i Pawła
A/396
z wystrojem, dzwonnica-brama, kryte schody,
Częstoborowice
drzewostan na cmentarzu kościelnym
cmentarz parafialny
A/948
kościół pw. Najświętszego Serca Jezusowego
A/887
Pilaszkowice
(przeniesiony z ul. Kunickiego z Lublina)
zespół dworsko-parkowy
A/760
Stryjno
zespół dworsko-parkowy
A/715
Wygnanowice
zespół dworski z parkiem
A/766

Wszystkie
uwarunkowań

ww.
i

zabytki,

kierunków

na

podstawie

zagospodarowania

danych

ze

Studium

przestrzennego

gminy

Rybczewice, powinny mieć wyznaczone w bezpośrednim otoczeniu strefy
ochrony konserwatorskiej. Zespół dworsko-parkowy wraz z aleją jest
obszarem planowanym do objęcia ww. statusem. Ochronie konserwatorskiej
powinny podlegać, takŜe cmentarze z I wojny światowej w Izdebnie
i Rybczewicach oraz mogiła zbiorowa w Częstoborowicach.

Fot. 1 Kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Częstoborowicach
(źródło: www.rybczewice.pl)
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Fot. 2 Kościół pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Pilaszkowicach
(źródło: www.rybczewice.pl)

Fot. 3 Zespół dworsko-parkowy w Stryjnie (źródło: www.rybczewice.pl)
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Fot. 4 Zespół dworsko-parkowy w Wygnanowicach (źródło: www.rybczewice.pl)

Lokalizację istotniejszych zabytków w gminie Rybczewice przedstawia
rysunek 3.

24

Program Ochrony Środowiska dla gminy Rybczewice na lata 2010 – 2013

Rysunek 3 Lokalizacja waŜniejszych zabytków gminy Rybczewice (źródło: mapa
administracyjno-turystyczna województwa lubelskiego)

Liczne zabytki związane z kształtowaniem się sieci osadniczej oraz
chronione obszary przyrodnicze podnoszą atrakcyjność gminy. Turystyka
jest słabo rozwinięta. W miejscowościach Pilaszkowice i Izdebno rozlokowane
są pojedyncze domy letniskowe.
Gmina

Rybczewice

jest

potencjalnym

miejscem

do

rozwoju

agroturystyki, szczególnie miejscowości: Pilaszkowice Pierwsze, Pilaszkowice
Drugie, Bazar. Proponuje się wyznaczenie szlaków rowerowych i pieszych
przy

najatrakcyjniejszych

obiektach

kulturowych.

Brak

uciąŜliwego

przemysłu i dobrze zachowane parki ze stawami stanowią dobrą bazę
rekreacyjną.
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4.4.3. Surowce mineralne
Na

terenie

gminy

przemysł

wydobywczy

jest

słabo

rozwinięty.

Występuje tylko jedno udokumentowane złoŜe, Fajsławice-Karczew. Jego
południowo-zachodnia część znajduje się w obrębie gminy Rybczewice,
natomiast pozostała w gminie Fajsławice. ZłoŜe jest objęte ochroną prawną
i stanowi

zasoby

surowców

węglanowych

(opoka)

dla

przemysłu

cementowego. Obecnie złoŜe nie jest uŜytkowane.
W

miejscowościach:

Pilaszkowice,

Wygnanowice,

Zygmuntów

i Rybczewice zlokalizowane są złoŜa piasku. Surowiec jest wydobywany przez
okolicznych mieszkańców na potrzeby budowlane. ZłoŜa piasku nie zostały
udokumentowane, podobnie jak złoŜa kamienia i innych wydobywanych
surowców.

4.5.

Infrastruktura
4.5.1.Elektroenergetyka
Obszar gminy przecinają 2 linie wysokiego napięcia (WN) 220 kV

i 210 kV. Przez Kolonię Izdebno i Izdebno przebiega linia wysokiego napięcia
400 kV o uciąŜliwości 2 x 40 m. Rozmieszczenie ich nie stwarza zagroŜenia
związanego z promieniowaniem dla ludzi, gdyŜ linie przebiegają przez tereny
niezabudowane.
Zapotrzebowanie na energię elektryczną gminy Rybczewice realizowane
jest przez sieci średniego napięcia (SN) 15 kV zarządzane przez:
− Lubelskie Zakłady Energetyczne „Lubzel” S.A.,
− Zamojską Korporację Energetyczną S.A. – południowo-wschodnia część
gminy.
Sieć rozdzielcza i przyłącza do niej zostały utworzone w formie
napowietrznych linii energetycznych oraz kablowych. UciąŜliwość linii
napowietrznych WN i SN sięga kolejno do: 35 m x 2, natomiast linii SN do
7,5 m z kaŜdej strony linii.
Kierunki rozwoju energetyki w gminie Rybczewice na tle sąsiednich
gmin przedstawia rysunek 4.
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Rysunek 4 Kierunki polityki przestrzennej energetyki (źródło: www.plan.lubelskie.pl)

4.5.2.Telekomunikacja
Sieć telekomunikacyjna przewodowa na terenie gminy Rybczewice jest
dobrze rozwinięta. Obsługa realizowana jest przez koncesjonowanych
operatorów:
− Telekomunikacja Polska S.A. – telefonia przewodowa,
− ERA GSM, ORANGE – telefonia komórkowa cyfrowa i analogowa.
Centrale telekomunikacyjne TP S.A. znajdują się w: Rybczewicach,
Izdebnie, Bazarze.
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4.5.3.Zaopatrzenie w wodę
Zapotrzebowanie w wodę mieszkańców gminy Rybczewice realizowane
jest z 4 wodociągów grupowych. Lokalizację ujęć wody wraz z ich
wydajnością i przybliŜonym stopniem wykorzystania podano w tabeli 5.
Tabela 5 Ujęcia wody, na podstawie danych z UG Rybczewice, stan na koniec 2009 r.
Lokalizacja Wydajność [m3/d] PrzybliŜony stopień wykorzystania [%]
Izdebno
71,2
36,5
Pilaszkowice
518
9,7
Rybczewice
881
38,0
Zygmuntów
216
0,14

Wg danych z UG Rybczewice z 2009 r. zwodociągowanie gminy
Rybczewice wynosiło 76 %. System zaopatrzenia w wodę opiera się na
76,3 km

sieci

wodociągowej

o

łącznej

liczbie

przyłączy

wynoszącej

1 073 sztuk (1 103 sztuki na koniec 2009 r.). Przyłącza stanowią 43,4 km
długości przyłączy.
Ok. 7 % budynków mieszkalnych pokrywa zapotrzebowanie na wodę
z własnych

studni.

Część

gospodarstw

rolnych

w

Anusinie,

Felinie

i Choinach jest zaopatrywanych w wodę ze studni wierconych o głębokości
ponad 60 m. W strefie wododziałowej południowej i środkowej części gminy
odnotowano obniŜanie się zwierciadła wód podziemnych, przez co wymagane
było pogłębianie studni. Najczęściej tego typu procesy obserwuje się
w obszarach wierzchowinowych.

4.5.4.Sieć kanalizacyjna
Gmina

Rybczewice

nie

posiada

systemu

zbiorczej

kanalizacji

sanitarnej. Lokalne systemy zlokalizowane są przy:
− Domu Pomocy Społecznej w Wygnanowicach – kanalizacja sanitarna,
biologiczna oczyszczalnia ścieków z osadnikami gnilnymi i stawem
ściekowym,
− Szkole

Podstawowej

w

Kolonii

Stryjno

–

mechaniczno-biologiczna

oczyszczalnia wyposaŜona w osadnik wstępny i 2 złoŜa biologiczne
z 2 osadnikami wtórnymi, odprowadzanie oczyszczonych ścieków poprzez
rów melioracyjny do rzeki Radomirki.
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Według

Programu

wyposaŜenia

aglomeracji

poniŜej

2000

RLM

w oczyszczalnie ścieków i systemy kanalizacji sanitarnej z 2007 r. łączna
długość sieci kanalizacji lokalnej wynosi 0,5 km, obejmuje 50 mieszkańców
i pracowników Domu Pomocy Społecznej w Wygnanowicach. Zakłada się
zwiększenie

liczby

uŜytkowników

korzystających

z

oczyszczalni

do

300 mieszkańców miejscowości Wygnanowice. W celu osiągnięcia ww.
załoŜenia

naleŜy

przeprowadzić

modernizację

i

rozbudowę

istniejącej

oczyszczalni do końca 2015 r., jak podaje Program wyposaŜenia aglomeracji
poniŜej 2000 RLM w oczyszczalnie ścieków i systemy kanalizacji sanitarnej
z 2007 r.
W

gminie

zlokalizowanych

było

12

przydomowych

oczyszczalni

ścieków, co stanowiło zaledwie 3,8 % w powiecie świdnickim (stan na koniec
2008 r.). Pod koniec 2009 r. liczba ta zwiększyła się o 3 sztuki.
Na pozostałych terenach gminy Rybczewice gospodarka ściekowa
opiera się na zbiornikach bezodpływowych. Nieczystości płynne są wywoŜone
wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni.
Na terenie gminy nie prowadzi się ewidencji ani kontroli szczelności
zbiorników bezodpływowych.
Gmina

nie

posiada

kanalizacji

deszczowej.

Wody

opadowe

odprowadzane są bezpośrednio do gruntu lub pobliskich cieków wodnych.

4.5.5.Sieć gazowa i energetyczna
Gmina Rybczewice nie posiada sieci gazowej. W połowie lat 90-tych
został opracowany projekt gazyfikacji dla gminy Rybczewice oraz dla
sąsiednich (Bychawa, Krzczonów), ale do tej pory nie został zrealizowany.
Projektowaną sieć gazową wraz ze stacją redukcyjną gazu przedstawia
rysunek 4 (rozdział 4.5.1).
Gospodarka cieplna w gminie Rybczewice wygląda następująco:
− ok. 34 % budynków mieszkalnych usługowych wyposaŜonych jest
w instalacje centralnego ogrzewania zasilane z kotłowni, wykorzystywane
są głównie paliwa stałe,
− ok. 61 % mieszkań wyposaŜonych jest w ogrzewanie piecowe,
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− ok. 84 % mieszkań posiada instalacje na gaz płynny, wykorzystywane są
do przygotowywania posiłków.
Obiekty uŜyteczności publicznej wyposaŜone są w kotłownie, w których
paliwem jest najczęściej węgiel. Tabela poniŜej przedstawia zestawienie
obiektów uŜyteczności publicznej, w których wymieniono piece węglowe
w ciągu ostatnich 10 lat w obiektach uŜyteczności publicznej.
Tabela 6 Zestawienie obiektów uŜyteczności publicznej, w których wymieniono piece
węglowe w ciągu ostatnich 10 lat (źródło: Urząd Gminy w Rybczewicach)
Rodzaj obiektu uŜyteczności publicznej
Rodzaj wymienionego pieca Rok
Urząd Gminy w Rybczewicach
piec miałowy z nadmuchem
2009
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rybczewicach
piec miałowy
2007
Ośrodek Zdrowia
piec miałowy
2006
Szkoła Podstawowa w Stryjnie Kolonia
piec olejowy
2000
pawilon handlowy
piec miałowy
2000

W gminie Rybczewice nadal uŜytkowane są przestarzałe instalacje,
które wymagają wymiany. Z obiektów uŜyteczności publicznej modernizacji
wymaga stary piec węglowy w Szkole Podstawowej w Pilaszkowicach
Drugich.

4.5.6.Sieć drogowa
Sieć drogową na terenie gminy tworzą drogi, które ze względu na
funkcję, jaką pełnią dzieli się na następujące kategorie:
− droga wojewódzka nr 837 relacji Piaski – Kol. Emsko (13,5 km),
− 9 dróg powiatowych (38,1km),
− >59 dróg gminnych (75 km),
− wewnętrzne (115 km) stanowiące dojazdy do pól i zabudowań.
Łączna długość dróg w gminie wynosi 127,62 km.
Gminę Rybczewice przecina 9 dróg o charakterze powiatowym,
z których najwaŜniejsze znaczenie mają drogi o nr: 2126 L (Częstoborowice –
Izdebno – Izdebno Kolonia), 2122 L (Rybczewice – Karczew), 2130 L (Bazar –
Chodyłówka). Pozostałe drogi powiatowe to: 2114 L (Wygnanowice – Felin),
2123 L (Stryjno II – Stryjno I), 2117 L (Stryjno – Kol. Anusin), 2129 L
(Pilaszkowice – Pilaszkowice II), 2128 L (Bazar – Zygmuntów), 2125 L (Bazar
– Pustelnik).
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Zgodnie z danymi zawartymi w Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Rybczewice z 2006 r., drogi
wojewódzka i powiatowe są utwardzone na całym odcinku przecinającym
gminę Rybczewice. Natomiast jedynie ok. 37 % długości wszystkich dróg
posiada

nawierzchnię

twardą.

Pozostałe

trasy

komunikacyjne

mają

nawierzchnię gruntową lub ulepszoną.
Zarządcami

dróg

z

zakresu

planowania,

budowy,

modernizacji

utrzymania i ochrony dróg są następujące organy:
− drogi wojewódzkie - Zarząd Dróg Wojewódzkich,
− drogi powiatowe – Starostwo Powiatu Świdnickiego,
− drogi gminne – Gmina Rybczewice.

4.5.7.Gospodarka odpadami
Ilość odpadów, jakie powstają na terenie gminy Rybczewice jest
szacowana na ok. 692,15 Mg. Źródłami odpadów komunalnych są:
gospodarstwa
ludności.

W

domowe,

obiekty

największych

uŜyteczności

ilościach

publicznej

powstają

oraz

odpady

obsługi

organiczne

i budowlane.
Według danych uzyskanych od firmy REMONDIS Świdnik Sp. z o.o.,
która odbiera odpady z terenu gminy Rybczewice, ok. 23 % mieszkańców
gminy ma podpisane umowy na odbiór odpadów komunalnych. Oszacowano,
iŜ ponad 93 % odbieranych odpadów w 2009 r. stanowiły zmieszane odpady
komunalne. Niewielki udział w łącznej masie odpadów miały opakowania ze
szkła i zuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
W obrębie gminy odpady zmieszane zbierane są z: 9 pojemników
1100 l rozmieszczonych przy budynkach uŜyteczności publicznej będących
w zarządzie Gminy Rybczewice, 10 koszy ulicznych 30 l rozlokowanych przy
budynkach uŜyteczności publicznej i przystankach autobusowych, KP-7 przy
budynku

Urzędu

Gminy

Rybczewice

(plac

SKR),

278

pojemników

120 l i 240 l przy zabudowie jednorodzinnej. Pojemniki (26 sztuk, pojemność
2,5 m3) na odpady segregowane rozmieszczone są gniazdowo na terenie
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gminy. System segregacji odpadów obejmuje: tworzywa sztuczne, szkło,
makulaturę.
Zebrane z terenu gminy odpady zebrane selektywnie były poddawane
procesom

odzysku

R5

(recykling

lub

regeneracja

innych

materiałów

nieorganicznych) lub R15 (przetwarzanie odpadów w celu ich przygotowania
do odzysku). W 2009 r. z terenu gminy procesowi R5 w 2009 r. zostało
poddanych ok. 0,33 % odpadów opakowań z tworzyw sztucznych, natomiast
procesowi R15 – ok. 6,4 % odpadów opakowaniowych z papieru i tektury lub
szkła, zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Na

terenie

gminy

nie

funkcjonują

instalacje

do

odzysku

i unieszkodliwiania odpadów. Odpady zebrane na terenie gminy były
przekazywane na składowiska zlokalizowane w gminach: Lubartów –
miejscowość Rokitno, Kurów – Szumów. Według danych z 2009 r. od firmy
zajmującej się zbiórką odpadów, z terenu gminy Rybczewice zostało
zdeponowane na składowisku ok. 93,3 % odpadów.
Wszyscy mieszkańcy gminy Rybczewice mają moŜliwość bezpłatnego
przekazania odpadów z papieru, tektury, tworzyw sztucznych bądź szkła do
rozstawionych

na

terenie

gminy

pojemników

do

zbiórki

odpadów

segregowanych. Ponadto, na zgłoszenie klienta, dostępna jest usługa
odpłatnego przekazania odpadów budowlanych w momencie zaistnienia
takiej potrzeby (np. w czasie remontu), a takŜe odpadów elektrycznych
i elektronicznych.

4.6.

Krajobraz i rzeźba terenu
Zgodnie z podziałem fizyczno-geograficznym Polski J. Kondrackiego

gmina Rybczewice znajduje się w centralnej części mezoregionu Wyniosłość
Giełczewska (343.17), makroregion WyŜyna Lubelska (343.1), podprowincja
WyŜyna Lubelsko-Lwowska (343).
Wyniosłość Giełczewska (343.17) — mezoregion fizyczno-geograficzny
we wschodniej Polsce, zajmuje powierzchnię 1 250 km2. Obszar ma
charakter

typowo

rolniczy.

Rzeźba

terenu

jest

dość

intensywna

i charakteryzuje się największym wzniesieniem nad poziom terenu w obrębie
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całej WyŜyny Lubelskiej z kulminacją BoŜy Dar (306 m). Od północy region
przechodzi bez wyraźnej granicy w PłaskowyŜ Świdnicki, na wschodzie
granicą jest dolina Wieprza, na zachodzie dolina Bystrzycy, od południa
denudacyjny Padół Zamojski, którym płynie do Wieprza rzeka Por. Od
centralnych wzniesień rozchodzą się promieniście asymetryczne doliny
dopływów Wieprza i Bystrzycy. Wody gruntowe zalegają głęboko w spękanych
warstwach kredowych. Gleby są typu rędzin lub gleb brunatnych na płytkich
lessach.
Na terenie całej gminy występuje rzadka sieć rzeczna. Pod względem
gęstości występowania wąwozów gmina Rybczewice znajduje się na trzecim
miejscu w województwie lubelskim za gminami Kazimierz Dolny i Wąwolnica.

4.7.

Przyroda
Informacje dotyczące przyrody na terenie gminy Rybczewice zostały

zaczerpnięte z Zagadnień ochrony środowiska w gminie Rybczewice dr Ireny
Burlikowskiej.

4.7.1. Flora
Szata

roślinna

na

terenie

gminy

charakteryzuje

się

duŜą

róŜnorodnością. Flora jest reprezentowana przez liczne gatunki naleŜące do
zbiorowisk: leśnych, ruderalnych, przybrzeŜnych, zarośli kserotermicznych.
Na

terenie

gminy

Rybczewice

występuje

15

gatunków

roślin

chronionych. Są to:
− rośliny zielne: parzydło leśne, dzwonek brzoskwiniolistny, konwalia
majowa, wawrzynek wilcze łyko, naparstnica zwyczajna, łuskiewnik
róŜowy, widłak goździsty, lilia złotogłów, podkolan biały, pierwiosnka
lekarska, ciemięŜyk białokwiatowy,
− drzewa i krzewy: buk zwyczajny, dziki bez koralowy, kalina koralowa,
kruszyna pospolita.
Zgodnie z danymi z 2009 r. ze Starostwa Powiatowego w Świdniku lasy
w gminie Rybczewice zajmują powierzchnię 1 030 ha. Tak niska lesistość
gminy (niewiele ponad 10 %) wynika z naturalnych cech środowiska
przyrodniczego i dostosowania tych terenów do potrzeb rolnictwa.
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Lasy tworzą małe kompleksy będące pozostałościami naturalnych
lasów,

które

na

początku

XIX

wieku

porastały

obficie

Wyniosłość

Giełczewską. Kompleksy leśne spotykane są przede wszystkim w rejonie
silnie nachylonych stoków i głębokich rozcięć erozyjnych. Obecnie występują
niemal wyłącznie lasy mieszane oraz liściaste grądowe. Zarówno lasy, jak
i murawy

kserotermiczne

na

południu

gminy

(okolice

Pilaszkowic

i Zygmuntowa) są bardzo zniszczone.
Lasy siedlisk mokrych i wilgotnych występują w:
− lokalnych obniŜeniach terenu, np. w Stryjnie, Izdebnie,
−

dolinach

Giełczwi

i

Radomirki,

np.

w

Rybczewicach,

Stryjnie,

Częstoborowicach, Pilaszkowicach.
Spośród lasów łęgowych zachował się jedynie niewielki kompleks
o powierzchni ok. 7,5 ha w Stryjnie. Zespoły łęgowe porastają głównie: olsza
czarna, jesion, wiąz.
Las świeŜy (Tilio-Carpinetum) posiada największy udział w pokryciu
terenu gminy Rybczewice. Kompleks dzieli się na dwa podzespoły grąd niski
oraz grąd typowy. Ten cienisty las mieszany tworzą: starodrzew dębowy,
grab, lipa drobnolistna, sosna. Las świeŜy występuje przede wszystkim koło
Częstoborowic w kompleksie leśnym Częsty Bór oraz Lesie Pilaszkowickim.
Lasy borowe są reprezentowane przez drzewostany sosny, dębu,
z domieszką brzozy brodawkowatej oraz topoli osiki. Kompleksy te zajmują
niewielkie powierzchnie w północnej części gminy.
W sąsiedztwie pól uprawnych występują zadrzewienia śródpolne.
Drzewa zlokalizowane na miedzach pełnią waŜną funkcję jako korytarze
ekologiczne.
Łąki i pastwiska mają istotną rolę w zagospodarowaniu terenu. UŜytki
rolne tworzą niewielkie zbiorowiska w dolinach rzek Giełczwi i Radomirki.
W pobliŜu cieków wodnych występuje roślinność przybrzeŜna. Przy brzegach
spotykana

jest

roślinność

szuwarowa

z

manną

mielec

oraz

mozgą

trzcinowatą.
Roślinność wodną reprezentują: rzęsa drobna, rogatek sztywny,
rdestnice połyskująca i kędzierzawa. Gatunki te występują w stawach na
terenie miejscowości Częstoborowice.
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Zbiorowiska roślin ruderalnych spotykane są głównie w postaci
fitocenoz nitrofilnych. Najbardziej reprezentatywnymi gatunkami są m.in.
rdest

ostrokończysty

w

pobliŜu

domostw

i

sadziec

konopiasty

na

rozkładających się glebach torfowych.
Na terenie gminy utworzono 4 parki dworskie:
− w Rybczewicach o powierzchni 11 ha – ok. 600 drzew (grab, sosna, ok.
40 dębów), kilkanaście drzew cennych przyrodniczo z 7 gatunków
(10 sztuk okazów pomnikowych), drzewa egzotyczne: 4 sosny wejmutki,
1 orzech czarny,
− w Pilaszkowicach o powierzchni 10 ha – 400 lip drobnolistnych,
200 sztuk innych gatunków (głównie grab, kasztanowiec zwyczajny),
7 drzew cennych przyrodniczo (dąb, czeremcha, 5 lip drobnolistnych),
− w Stryjnie o powierzchni 4 ha – 300 drzew z dominacją graba, 3 drzewa
cenne przyrodniczo (2 topole białe, 1 klon),
− w Wygnanowicach o powierzchni 4 ha – 700 drzew (280 sztuk wiązów
i jesionów, pozostałe drzewa to: lipy, brzozy brodawkowate, graby,
kasztanowce), 2 drzewa cenne przyrodniczo: klon, kasztanowiec.

4.7.2. Fauna
Teren gminy Rybczewice ze względu na swój charakter jest stosunkowo
bogaty pod względem faunistycznym. Wynika to z faktu, iŜ znaczną część
gminy zajmuje Krzczonowski Park Krajobrazowy wraz z otuliną oraz
dominacji pól uprawnych. Świat zwierzęcy jest typowy dla terenów rolniczych
z obszarami leśnymi.
W obrębie gminy występują dwa rejony o szczególnie duŜym bogactwie
gatunkowym fauny. Są to dolina Giełczwi wraz z terenami przyległymi
i stawami w Częstoborowicach oraz rejon ujścia Radomirki do Giełczwi.
Zwierzęta związane z wodą (płazy i gady) są reprezentowane przede
wszystkim przez: kumaka nizinnego, ropuchy szarą i paskówkę, rzekotkę
drzewną, jaszczurkę zwinkę, jaszczurkę Ŝyworodną, traszkę grzebieniastą,
traszkę

zwyczajną,

Ŝółwia

błotnego,

padalca

zwyczajnego, Ŝmiję zygzakowatą.
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Tereny przyległe do rzeki Giełczwi zapewniają odpowiednie warunki do
zasiedlania dla wielu ptaków: cyranka, cyraneczka, głowienka, krzyŜówka,
kokoszka wodna, łyska, perkoz rdzawoszyi, perkozek, zausznik, trzciniak,
trzcinniczek, brzegówka, czapla siwa, czernica, drozd śpiewak, dzięcioł
czarny, dzięcioł duŜy, dzięcioł średni, derkacz, dziwonia, grubodziób,
górniczek, grzywacz, gąsiorek, kukułka, kos, kowalik, kruk, łozówka,
makolągwa,

muchołówka

białoszyja,

muchołówka

mała,

muchołówka

Ŝałobna, pełzacz leśny, piecuszek, pierwiosnek, pliszka Ŝółta, pliszka siwa,
pokląskwa,

pokrzewka

cierniówka,

pokrzewka

czarnołbista,

potrzos,

potrzeszcz, rudzik, sieweczka rzeczna, sikora bogatka, sikora modra, sikora
sosnówka, sikora uboga, sójka, skowronek polny, strzyŜyk, świstunka leśna,
słowik szary, świergotek drzewny, srokosz, szpak, trznadel, wilga, zaganiacz,
zausznik, zięba.
Na łąkach i stromych zboczach występuje 9 gatunków motyli: paź
królowej, mieniak tęczowiec, listkowiec cytrynek, modraszek ikar, rusałka
kratkowiec, rusałka pawik, rusałka pokrzywnik, rusałka wierzbowiec,
rusałka Ŝałobnik. Spotykane są, takŜe inne owady, z których najcenniejsze
są trzmiele: ciemnopasy, ogrodowy, parkowy, rudy, rudonogi, ziemny,
zmienny, Ŝółty. Wszystkie ww. gatunki motyli i trzmieli są objęte ochroną
prawną.
Teren gminy ze względu na duŜy udział pól uprawnych w pokryciu
zamieszkują typowo polne gatunki zwierząt.
Rozmieszczenie waŜniejszych stanowisk flory i fauny przedstawiono na
rysunku 5.
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Rysunek 5 Rozmieszczenie waŜniejszych stanowisk flory i fauny w gminie Rybczewice
(źródło: www.rybczewice.pl, www.starostwo.swidnik.pl)

37

Program Ochrony Środowiska dla gminy Rybczewice na lata 2010 – 2013

4.8.

Formy ochrony przyrody na terenie gminy

4.8.1. Krzczonowski Park Krajobrazowy
Krzczonowski Park Krajobrazowy zajmuje powierzchnię 4 455 ha,
natomiast otulina obejmuje obszar 12 420 ha. Na terenie gminy Rybczewice
znajduje się 30 % fragmentu Parku. Krzczonowski Park Krajobrazowy
obejmuje prawie cały obszar gminy, z wyjątkiem części miejscowości Izdebno.
PołoŜenie

gminy

na

tle

Krzczonowskiego

Parku

Krajobrazowego

przedstawia rysunek 6.
Krzczonowski Park Krajobrazowy obejmuje dwa kompleksy, na które
składają się odpowiednio:
− południowo-zachodnia

część

gminy

-

grunty

wsi:

Pilaszkowice,

Częstoborowice, Popów, Rybczewice,
− północno-zachodnia część gminy - grunty wsi Bujanica i Choiny.
Północna granica

Parku przebiega od strony zachodniej drogą

Rybczewice – Pasów a następnie doliną denudacyjną w kierunku Giełczwi.
W kierunku wschodnim od rzeki granica biegnie zboczem doliny i kolejno po
przesyłowej linii energetycznej przecinającej las między Rybczewicami
a Karczewem. W okolicy Podizdebna granica Parku przechodzi przez drogę
Częstoborowice – Orchowiec. Dalej zasięg obszaru chronionego obejmuje
wschodni kraniec lasu Osowiec. Na południowym skraju tego kompleksu
kieruje się na wschód do drogi Izdebno – Zygmuntów. Następnie, granica
Parku jest poprowadzona ww. drogą do końca gminy i województwa na
południu.
Otulina Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego zajmuje prawie cały
obszar gminy nieobjęty Parkiem. Granica na wschodzie i północy pokrywa się
z granicą gminy Rybczewice na odcinku 14 km. Jedynie grunty kolonii
Izdebno o powierzchni 400 ha i graniczące z Fajsławicami znajdują się poza
obszarem strefy ochronnej Parku.
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Rysunek 6 PołoŜenie gminy na tle Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego
(źródło: Zagadnienia ochrony środowiska w gminie Rybczewice)

4.8.2.Formy ochrony planistycznej
Wg

Studium

uwarunkowań

i

kierunków

zagospodarowania

przestrzennego gminy Rybczewice wprowadzono lub teŜ zamierza się
wprowadzić następujące formy ochrony planistycznej:
1. Pomniki przyrody,
2. Projektowane stanowisko dokumentacyjne „Pilaszkowice”,
3. Projektowane uŜytki ekologiczne:
a.„Częstoborowice”,
b.„Staw Rybczewice”,
c.„Pilaszkowice”,
4. Projektowany zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Stryjno”,
5. Strefa ochrony źródliskowej „Dębniak”,
6. Zlewnia chroniona wód powierzchniowych górnej i środkowej Giełczwi,
7. Obszar ochronny Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 406,
8. Lasy ochronne.
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Na terenie gminy Rybczewice ochroną prawną objęto następujące
drzewostany:
− w parku dworskim obok szkoły w Rybczewicach:
 jesion wyniosły (obwód pnia 390 cm),
 2 szt. dębu (obwody pni 300 cm i 360 cm),
 dąb o dwu pniach (obwody pni 250 cm i 200 cm),
− przy kościele w Częstoborowicach:
 3 szt. lip drobnolistnych (obwody pni: 441-518 cm).
Proponuje się objęcie statutem drzew pomnikowych wymienione
poniŜej drzewa:
− w parku dworskim w Rybczewicach:
 2 szt. klonów (obwód pni: 290 cm, 230 cm),
 kasztanowiec (obwód pnia 300 cm),
 2 szt. modrzewia polskiego (obwód pni: 290 cm, 300 cm),
 2 szt. grabu (obwody pni: 180 cm, 250 cm),
 dąb (obwód pnia 380 cm),
 lipa (obwód pnia 330 cm),
− w parku dworskim w Stryjnie:
 klon (obwód pnia 380 cm),
 2 szt. topoli białych (obwody pni: 400 cm, 500 cm),
− w parku dworskim w Wygnanowicach:
 klon (obwód pnia 340 cm),
 kasztanowiec (obwód pnia 370 cm),
− w parku dworskim w Pilaszkowicach i Bazarze:
 dąb (obwód pnia 510 cm),
 czeremcha (obwód pnia 160 cm),
 5 szt. lip (obwody pni: 400 cm, 410 cm, 420 cm, 480 cm, 550 cm),
− na kolonii Karczew przy drodze Rybczewice – Siedliska:
 lipa drobnolistna (obwód pnia 330 cm),
− w Zygmuntowie przy drodze:
 lipa drobnolistna o dwu pniach (obwód pni: 230cm, 170 cm),
− w Częstoborowicach przy przystanku PKS:
 orzech czarny (obwód pnia 175 cm),
40
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− przechodząca przez miejscowości: Rybczewice, Pasów, Policzyzna:
 aleja lipowa.
Przewiduje się, takŜe objęcie ochroną następujących elementów
przyrody nieoŜywionej w Stryjnie:
− największe źródło na Wyniosłości Giełczewskiej, połoŜone po lewej stronie
Radomirki, wysokość 197 m n.p.m., jego wydajność wynosi 120 l/s,
zalega na utworach kredowych wykształconych jako opoki, z rumoszu
skalnego na zboczu doliny na długości ok. 50 m wydostaje się kilkanaście
wypływów, kilka największych są typu szczelinowego,
− źródło

połoŜone

po

prawej

stronie

Radomirki,

odległość

od

ww.

w kierunku południowym wynosi ok. 400 m, wysokość 197 m n.p.m.,
wyprowadza wody ze zbocza o nachyleniu do 20º w stronę północnozachodnią,

wydajność

źródła

wynosi

70

l/s,

woda

wypływa

z 4 drugorzędnych nisz na styku piasku i skał kredowych.
Projektowane

stanowisko

dokumentacyjne

„Pilaszkowice”

stanowi

odkrywkę geologiczną połoŜoną na wzgórzu o wysokości 279,9 m n.p.m. przy
drodze Pilaszkowice – Chodyłówka. Wzgórze jest ostańcem denudacyjnym,
który budują twarde odmiany skał górnej kredy. Całość przykrywa czapa
utworów piaszczysto-Ŝwirowych będącymi osadami czwartorzędowymi. Na
wzgórzu zlokalizowane są dwie odkrywki geologiczne:
− po prawej stronie drogi Bazar – Chodyłówka na północnym zboczu
wzgórza, powierzchnia odkrywki wynosi 800 m2, znajdują się tutaj
3 wyrobiska piasku rytmicznie warstwowanego o dobrze zaznaczonej
strukturze

wstęgowej

z

rzadko

występującymi

otoczakami

skał

krystalicznych,
− odległa o kilkadziesiąt metrów od ww. na szczycie ostańca denudacyjnego,
w profilu widoczne są piaski i Ŝwiry z bogactwem róŜnorodności
otoczaków, utwory nie są przykryte Ŝadną moreną.
Projektowany uŜytek ekologiczny „Częstoborowice” obejmuje stawy
rozmieszczone po obu stronach rzeki Giełczew wraz z sąsiadującym od
zachodu lasem. Powierzchnia obszaru wynosi ok. 100 ha, natomiast połowę
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tej powierzchni zajmują stawy. Roślinność pływająca i zanurzona jest dobrze
rozwinięta. Występują zespoły ze: spirodellą wielokorzeniową, rogatkiem
sztywnym, rdestnicą połyskującą, rdestnicą kędzierzawą oraz rzęsa garbata.
Na południu projektowanego uŜytku w zakolach Giełczwi powyŜej stawów
występuje nieduŜy płat roślinności wodnej z grzybieniem północnym
i grąŜelem Ŝółtym.
Stawy przyciągają wiele gatunków ptaków wodnych. Spośród rzadkich
gatunków ptaków występują: perkoz rdzawoszyi, perkozek, raneczka,
sieweczka rzeczna, zimorodek, dziwonia. Znacznie większą róŜnorodność
gatunkową obserwuje się wśród ptaków chronionych m.in.: czajka, trzciniak,
potrzos, pliszka siwa, pokląskwa, łozówka, zaganiacz.
Na terenie projektowanego uŜytku występuje, takŜe kilka gatunków
płazów chronionych z najrzadszymi ropuchą zieloną i rzekotką drzewną.
PołoŜony na zachodzie obszaru kompleks leśny pełni funkcję lasu
wodochronnego. Zespół lasu grądowego z dębem szypułkowym i grabem
posiada korzystne warunki dla zasiedlania wielu gatunków ptaków leśnych,
z których większość podlega ochronie prawnej. Występują m.in.: myszołów,
krogulec, grubodziób, zaganiacz, świstunka leśna, muchołówka szara,
pokrzewka czarnołbista.
Projektowany uŜytek ekologiczny „Staw Rybczewice” znajduje się po
prawej stronie Giełczwi w dolinie, zajmuje powierzchnię ok. 8 ha. Dzięki
znikomej ingerencji człowieka zbiornik wodny obecnie sprawia wraŜenie
naturalnego. Brzegi porasta szerokim pasem roślinność tworząca niewielkie
płaty. Florę reprezentują następujące gatunki: manna mielec, pałka
szerokolistna, pałka wąskolistna, sitowie leśne, zamokrzyca ryŜa, strzałka
wodna.

Na

powierzchni

wody

występuje

obficie

zespół

z

rdestem

ziemnowodnym. W toni wodnej spotykane są, takŜe inne zespoły roślin
wodnych ze: spirodellą wielokorzeniową, rogatkiem sztywnym, ramienicą
pospolitą, wywłócznikiem kłosowym. Projektowany uŜytek pełni waŜną rolę
podczas niskich stanów jesiennych wód rzeki Giełczew.
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Projektowany uŜytek ekologiczny „Pilaszkowice” obejmuje część zbocza
doliny Giełczwi nachylonego w kierunku południowo-zachodnim przy drodze
Pilaszkowice – Zygmuntów. Ochroną prawną naleŜy objąć fragment stoku
o długości 20 m z dobrze wykształconą roślinnością kserotermiczną.
Występują tutaj nieliczne drzewa i krzewy: brzoza brodawkowata, leszczyna,
sosna, róŜe, głóg. Do roślin rzadkich naleŜą: macierzanka Marschalla,
goździk kropkowany, centuria pospolita. Spotykane są, takŜe: pięciornik
rozesłany, koniczyna pogięta, przytulia właściwa, lucerna sierpowata,
dzwonek okrągłolistny.
Projektowany
powierzchnię

16

zespół
ha

przyrodniczo-krajobrazowy

w

obrębie

otuliny

„Stryjno”

Krzczonowskiego

zajmuje
Parku

Krajobrazowego przy ujściu Radomirki do Giełczwi. Obszar tworzy pas
długości 1 km obejmujący teren od duŜego źródła po prawej stronie
Radomirki, włącznie z zespołem parkowo-dworskim, do drogi Rybczewice –
Piaski. Odcinek rzeki Radomirki, dwa największe źródła Wyniosłości
Giełczewskiej,

podmokły

las

łęgowy

w

dolinie,

zbocze

o

nachyleniu

20º oddzielające zespół od pól uprawnych wpływają na walory przyrodniczokrajobrazowe „Stryjna”.
Strefa ochrony źródliskowej „Dębniak” zajmuje obszar o powierzchni
25 ha. W skład kompleksu wchodzi zalesione strome zbocze doliny Giełczwi
sięgające po drogę na wierzchowinie przebiegającą wzdłuŜ dolin od Stryjna
na południu po granicę gminy na północy oraz fragment doliny z naturalnym
ciekiem wodnym. Ochroną zostało objęte źródlisko połoŜone u podnóŜa
stromego zbocza o ekspozycji zachodniej. Początek biorą tutaj liczne
wypływy, które zasilają dolinę Giełczwi na odcinku długości 300 m, czyniąc
ją silnie podmokłą. Większość wody źródlanej wypływa spod zbocza krętym
ciekiem (szerokość ok. 3 m) przecinającym las wodochronny. Przepływ
źródliska wynosi ok. 20 l/s. Las porastający zbocze ponad źródliskiem naleŜy
do zespołu grądu i pełni funkcję glebochronną.
Lasy ochronne stanowią na terenie gminy Rybczewice 41 fragmentów,
z czego 4 są własnością państwa a pozostałe naleŜą do właścicieli
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prywatnych. 41 % tych ostatnich kompleksów wchodzi w skład wszystkich
lasów prywatnych w gminie.
Lasy glebochronne obejmują obszar o powierzchni 360 ha i zajmują
tereny o duŜym spadku terenu. Lasy wodochronne osiągają powierzchnię
24 ha, porastają doliny Giełczwi (dominują olsy) i Radomirki (przewaŜają
łęgi). Pozostałe kompleksy leśne zostały zaklasyfikowane do II grupy lasów
gospodarczych.
Podział

lasów

ochronnych

i

ich

powierzchnie

zajmowane

w poszczególnych miejscowościach, zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 sierpnia
1992 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu uznawania lasów za ochronne
oraz szczegółowych zasad prowadzenia w nich gospodarki leśnej (Dz. U.
1992 r. Nr 67, poz. 337), zostały przedstawione w tabeli 7 i rysunku 7.
Tabela 7 Rozmieszczenie i zajmowane powierzchnie lasów ochronnych na terenie
gminy
Rybczewice
(źródło:
Studium
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Rybczewice z 2006 r.)
Rodzaj lasu ochronnego [ha]
Miejscowość
Lasy glebochronne Lasy wodochronne
Bazar

27,49

-

Częstoborowice

97,23

1,25

Pilaszkowice Pierwsze

20,41

-

Pilaszkowice Drugie

24,33

1,81

Stryjno Pierwsze

39,25

6,77

Stryjno Kolonia

23,52

5,72

Stryjno Drugie

17,74

4,38

Wygnanowice

5,78

0,88

Zygmuntów

23,57

-
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Rysunek 7 Rodzaje lasów ochronnych w poszczególnych miejscowościach w gminie
Rybczewice

4.9.

Wody powierzchniowe
Wyniosłość Giełczewska charakteryzuje się słabo rozwiniętą siecią wód

powierzchniowych i małą ich zasobnością. Obszar gminy Rybczewice nie
stanowi pod tym względem wyjątku.
Cały obszar gminy przecina odcinek rzeki Giełczew o długości ok.
17 km, która jest lewobrzeŜnym dopływem Wieprza. W północnej części
gminy na terenie Stryjna ciek wodny zasilają wody lewobrzeŜnego dopływu
Radomirki zwanej Giełczewką lub Bełzą. Długość odcinka Radomirki
połoŜonego na terenie gminy wynosi ok. 3,5 km. Obie rzeki mają: podobne
szerokości koryta, są uregulowane, zbliŜone wielkości przepływów (dla
Giełczwi są większe zmienności).
Na terenie gminy ustanowiono ochronę zlewni wód powierzchniowych
górnej i środkowej Giełczwi.
90 % powierzchni gminy Rybczewice stanowi zlewnię Giełczwi oraz
Radomirki. Pozostałe tereny - okolice Zygmuntowa i Izdebna, zasilają wody
rzek śółkiewki i Łopy.
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Rzeka Giełczew w górnym biegu płynie naturalnym i meandrującym
korytem poprzez dolinę o stromych zboczach. W Częstoborowicach koryto
rzeczne zostało uregulowane oraz uległo przekształceniom w wyniku
utworzenia stawów hodowlanych na pobliskich terenach. Średni roczny
przepływ rzeki Giełczew kształtuje się na poziomie 1,4 m3/s, zgodnie
z danymi z Podziału hydrograficznego Polski, 1983 r.
W dolinie Giełczwi występują, takŜe stawy, z których największy został
objęty ochroną prawną w Rybczewicach. Zbiornik ten co roku jest zarybiany:
karpiem, linem, amurem i szczupakiem.
Rozmieszczenie obszarów wodnych w gminie Rybczewice przedstawia
rysunek 8.

źródła
źródła szczególnie cenne przyrodniczo
stawy
główne linie spływu wód powierzchniowych
obszary występowania płytkich wód podziemnych
Rysunek 8 Lokalizacja obszarów wodnych w gminie Rybczewice (źródło: Zagadnienia
ochrony środowiska w gminie Rybczewice)
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4.9.1.

Stan jakości wód powierzchniowych

Zgodnie z § 6, ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20
sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód
powierzchniowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 162, poz. 1008 z późn. zm.) stan
jednolitych części wód powierzchniowych ocenia się, porównując wyniki
klasyfikacji stanu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych
z wynikami

klasyfikacji

stanu

chemicznego

jednolitych

części

wód

powierzchniowych. Natomiast stan jednolitych części wód powierzchniowych
sztucznych i silnie zanieczyszczonych ocenia się, porównując wyniki
klasyfikacji

potencjału

ekologicznego

z

wynikami

klasyfikacji

stanu

chemicznego tych jednolitych części wód, jak podaje § 6, ust. 2 ww.
rozporządzenia.
Klasyfikację wód dokonuje się wg pięcioklasowej skali:
I klasa – wody o bardzo dobrej jakości,
II klasa – wody dobrej jakości,
III klasa – wody zadowalającej jakości,
IV klasa - wody niezadowalającej jakości,
V klasa – wody złej jakości.
Oceny i klasyfikacji elementów wód powierzchniowych w kaŜdym
punkcie kontrolno-pomiarowym dokonuje się co najmniej co 6 lat, do końca
I półrocza, po zakończeniu okresu, w którym wykonywane były badania.
Jakość

rzeki

Giełczew

była

monitorowana

przez

Wojewódzki

Inspektorat Ochrony Środowiska. Na podstawie Oceny eutrofizacji wód
powierzchniowych w województwie lubelskim w latach 2004-2007 nie
stwierdzono występowania eutrofizacji w wodach rzeki Giełczew w punktach
kontrolno-pomiarowych w Stryjnie i Giełczwi. Miejscowość Giełczew znajduje
się w górnym biegu rzeki Giełczew połoŜonym poza terenem gminy
Rybczewice, natomiast Stryjno znajduje się w północnej części gminy. Wyniki
badań dla ww. punktów pomiarowo-kontrolnych wraz z wartościami
granicznymi

dla

podstawowych

wskaźników

eutrofizacji,

podanymi

w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie
kryteriów wyznaczania wód wraŜliwych na zanieczyszczenie związkami azotu
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ze źródeł rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 241, poz. 2093), zostały
przedstawione w tabeli poniŜej.
Tabela 8 Zestawienie parametrów chemicznych dla punktów pomiarowo-kontrolnych
dla rzeki Giełczew w latach 2004-2007 (źródło: www.wios.lublin.pl)
Azot ogólny
Fosfor ogólny
Punkt pomiarowoChlorofil
BZT5
[mg N/l]
[mg P/l]
kontrolny
„a”
[mg O2/l]
Wartości graniczne
>25
>5
>0,25
wskaźników eutrofizacji
Stryjno
7,7
3,7
2,5
0,2
Giełczew
2,7
1,8
2,9
0,2

PowyŜsze dane WIOŚ świadczą o tym, Ŝe nie zostały przekroczone
graniczne wskaźniki eutrofizacji. Rzeka Giełczew przepływa przez tereny
rolnicze na odcinku od Giełczwi do Stryjna, z których spływają wody bogate
w pierwiastki

biogenne:

azot

i

fosfor.

Nagromadzenie

składników

pokarmowych w wodach rzecznych powoduje znaczny przyrost biomasy
organizmów roślinnych i zwiększone zapotrzebowanie na tlen. Sytuację taką
obserwowano w Stryjnie.
Stan elementów fizykochemicznych wód Giełczwi w 2008 r. oceniono
jako poniŜej dobrego ze względu na zawiesinę organiczną.
Zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego, w tym zwłaszcza wód
powierzchniowych, są nierozłącznie związane z działalnością człowieka.
Innymi

źródłami

komunalne

zanieczyszczenia

pochodzące

z

wód

powierzchniowych

prawdopodobnie

nieszczelnych

są

ścieki

zbiorników

bezodpływowych.
ZagroŜenia stanu jakości wód powierzchniowych:
− spływy powierzchniowe wód opadowych bezpośrednio do gruntu i cieków
wodnych,
− rozwój systemu wodociągowego przy niedostosowaniu do niego gospodarki
ściekowej,
− brak zorganizowanego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków.
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Rysunek 9

Ocena
stanu/potencjału
ekologicznego
wód
powierzchniowych
w punktach
kontrolno-pomiarowych
województwa
lubelskiego
w 2008 roku (źródło: www.wios.lublin.pl)
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4.10. Wody podziemne
Gmina Rybczewice znajduje się w obszarze ochronnym głównych wód
podziemnych

(GZWP)

Nr

406.

Zbiornik

obejmuje

centralną

część

województwa lubelskiego. Ochrona została ustanowiona ze względu na wody
kredowe, które nie posiadają warstwy izolującej i są przez to naraŜone na
zanieczyszczenia powierzchniowe.
Teren gminy, z wyjątkiem niewielkiego fragmentu w północnej części
i środkowej, znajduje się na obszarze wysokiej ochrony (OWO).
Cała gmina Rybczewice znajduje się w obrębie wyznaczonego obszaru
jednolitej części wód (JCWPd) nr 107, który obejmuje region środkowej Wisły.
Wody słodkie występują w kredzie górnej na głębokości 100-150 m p.p.t.
W utworach kredy dolnej, jury i niektórych ogniw paleozoiku występują wody
o mineralizacji >1 g/dm3. Warstwa kredy dolnej zalega na głębokości 4501100 m p.p.t. Pobór wód z JCWPd 107 stanowi zaledwie 15 % wielkości
zasobów zbiornika. Wody charakteryzują się dobrą jakością.
PołoŜenie gminy Rybczewice na tle wód podziemnych przedstawiono na
rysunku 10.
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GZWP 406

GZWP 407
GM.
RYBCZEWICE

Rysunek

10

PołoŜenie gminy Rybczewice na tle obszarów
podziemnych (źródło: www.wios.lublin.pl)

ochronnych

wód

Warunki hydrogeologiczne gminy związane są z budową geologiczną.
Wody podziemne na omawianym terenie występują w dwóch zasadniczych
piętrach wodonośnych czwartorzędowym i kredowym.
Poziom

wodonośny

czwartorzędowy

występuje

przede

wszystkim

w dnach dolin Giełczwi i Radomirki. Rzędne głębokości głównego poziomu
wodonośnego występują na poziomach 210 m n.p.m. na południu gminy do
190 m n.p.m. na północy. Wody gruntowe zalegają na głębokości 0-1 m
w zaleŜności od pory roku. Wody opadowe przesiąkające przez podłoŜe oraz
źródlane zasilają czwartorzędowe piętro wodonośne. Wodoprzepuszczalne
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nakłady, głównie w postaci piasku, powodują, Ŝe wody z tego poziomu
pozostają w związku z utworami kredowymi.
Piętro

kredowe

jest

zasadniczym

poziomem

wodonośnym

poza

terenami dolin. Na obszarach wierzchowinowych wody kredowe występują na
głębokości od kilku do kilkunastu metrów. W obrębie wzgórz ostańcowych
wody zalegają kilkadziesiąt metrów pod powierzchnią terenu. Zwierciadło
wód opada w stronę lokalnych baz drenaŜu, z których główną jest dolina
Giełczwi połoŜona poza obszarem gminy Rybczewice.
Kredowy

poziom

wodonośny

stanowi

podstawowe

zaopatrzenie

mieszkańców gminy na wodę, która rozprowadzana jest niemal przez cały
obszar poprzez rozbudowany system wodociągów. Część gospodarstw
rolnych w Anusinie, Felinie i Choinach jest zaopatrywanych w wodę ze
studni wierconych o głębokości ponad 60 m. W strefie wododziałowej
południowej i środkowej części gminy odnotowano obniŜanie się zwierciadła
wód podziemnych, przez co wymagane było pogłębianie studni. Najczęściej
tego typu procesy obserwuje się w obszarach wierzchowinowych.
Na podmokły charakter terenu wpływają, takŜe liczne źródła (15) ze
szczególnie cennymi zasilającymi Radomirkę w Stryjnie. DuŜe znaczenie
mają, takŜe źródła w miejscowości Dębniak, które doprowadzają wody do
Giełczwi. Źródła połoŜone pomiędzy Pilaszkowicami a ujściem Radomirki
w niewielkim stopniu zasilają wody Giełczwi. Większość źródeł naleŜy do
typów podzboczowego i korytowego. Istotną rolę odgrywają źródła pulsujące
korytowe wyprowadzające wody z aluwiów rzecznych na warstwie namułów
w korycie i dolinie.
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4.10.1.

Stan jakości wód podziemnych

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 lipca
2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (D. U.
Nr 143, poz. 896) wody podziemne klasyfikuje się ze względu na stan
chemiczny:
− dobry stan chemiczny wód podziemnych,
− słaby stan wód podziemnych.
Gmina Rybczewice znajduje się na terenie obszaru ochronnego
głównego zbiornika wód podziemnych Niecka Lubelska. Wg Raportu o stanie
środowiska

województwa

lubelskiego

w

2008

r.

prawie

cała

gmina

(z wyjątkiem pasma obejmującego północno-wschodnią część gminy) jest
zlokalizowana na obszarze wysokiej ochrony (OWO).
Państwowy Inspektorat Geologiczny w Warszawie nie prowadził
szczegółowych badań wód podziemnych na terenie gminy Rybczewice.
Jakość wód podziemnych na terenie województwa lubelskiego w 2007 r.
odnośnie poziomu krajowego była następująca:
− I klasa – 4,9 %,
− II klasa – 27,9 %,
− III klasa – 46 %,
− IV klasa – 18 %,
− V klasa – 3,3 %.
ZagroŜenia stanu jakości wód podziemnych:
− brak zbiorczego systemu kanalizacji na terenach zwartej zabudowy
mieszkalnej,
− nieszczelność zbiorników bezodpływowych,
− stosowanie duŜych ilości nawozów mineralnych, azotu i fosforu,
− niespodziewane zdarzenia losowe przy ciekach wodnych, np. wypadki
komunikacyjne.
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4.11. Klimat
Pod względem klimatycznym obszar gminy Rybczewice połoŜony jest
w klimacie

umiarkowanym

kontynentalnym.

Na

terenie

gminy

nie

wykonywano szczegółowych pomiarów pogody. W związku z brakiem danych
dla ww. obszaru przyjęto wyniki takie jak dla powiatu. Na kształtowanie
warunków meteorologicznych mają największy wpływ masy powietrza
polarno-morskiego i kontynentalnego. Prądy te stanowią 90 % wszystkich
mas powietrza, jakie napływają w kierunku miasta Świdnik.
Średnia roczna temperatura powietrza kształtuje się na poziomie
7,4˚C. Największe temperatury występują w lipcu, średnia temperatura
w miesiącu wynosi 17,8˚C. Najchłodniejszym miesiącem jest styczeń ze
średnią

temperaturą

-3,8˚C.

WyŜsze

temperatury

panują

w

okresie

jesiennym niŜ wiosennym. Charakterystyczne dla powiatu świdnickiego są
długie lato (100-110 dni) i okres wegetacyjny (220 dni).
Średnia roczna suma opadów wynosi ok. 550 mm. W okresie letnim
odnotowuje

się

największe

opady

(220

mm),

natomiast

najmniejsze

w zimowym (90 mm). Pokrywa śnieŜna zalega przez 80 dni w ciągu roku.
W miesiącach listopad i grudzień wilgotność powietrza osiąga maksimum,
zaś w maju minimum.
Na

terenie

powiatu

świdnickiego

dominują

wiatry

południowo-

zachodnie (SW) w porze chłodnej, zachodnie (W) i północno-zachodnie (NW)
w porze ciepłej.

4.12. Charakterystyka glebowa
Na terenie gminy przewaŜają gleby płowe i brunatne wyługowane oraz
bardzo kwaśne, które zajmują 94 % powierzchni uŜytków rolnych w gminie.
18 % gleb posiada odczyn bardzo kwaśny, zaś 46 % kwaśny.
Gleby płowe powstały z utworów lessowych zwykłych i ilastych
głębokich

oraz

wapiennych,

średnio

ich

słabogliniastych

ilastej
lub

głębokich.

Materiały

zwietrzelinie

luźnych.

Na

bądź

niektórych

te

zalegały

rzadziej
terenach

na
na

skałach
piaskach

gleby

płowe

wykształciły się z lessów całkowitych. Gleby płowe zajmują 45 % powierzchni
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gminy, występują na terenach o równinnej lub prawie równinnej rzeźbie
terenu.
Gleby płowe występujące na terenie gminy Rybczewice dzielą się na
dwa podtypy:
− gleby płowe przemyte – powstały z utworów lessowych,
− gleby płowe odgórnie oglejone (pseudoglejowe) – powstały w wyniku
zalegania utworu ilastego lessowego lub zwietrzeliny wapiennej nad
utworem lessowym.
Gleby brunatne wyługowane i bardzo kwaśne zajmują powierzchnię ok.
50 % gminy. Gleby te powstały z utworów lessowych zwykłych oraz ilastych
głębokich i średnio głębokich, które zalegały na gliniastej zwietrzelinie
wapiennej leŜącej na skale wapiennej lub w przypadku występowania
twardszej skały wapiennej bezpośrednio na niej. Nieliczne gleby brunatne
wykształciły się z utworów lessowych całkowitych lub zalegających głównie
na piasku luźnym lub słabo gliniastym. Poziom próchniczny występuje
płytko. Pod nim zalega słabo zaznaczona warstwa wmycia. Odczyn gleb
brunatnych jest kwaśny lub bardzo kwaśny z niską lub średnią zawartością
składników pokarmowych. Gleby te występują na terenie całej gminy,
szczególnie w części północnej i środkowej.
Gleby brunatne właściwe stanowią ok. 0,5 % powierzchni uŜytków
rolnych. Decydującą rolę w ich wykształceniu odegrały utwory lessowe.
Poziom próchniczny jest płytki, odczyn zawiera się od słabo kwaśnego do
alkalicznego. Najczęściej występują na erodowanych kulminacjach terenu, są
porozrzucane niewielkimi fragmentami na terenie całej gminy.
Mady zajmują ok. 4,3 % powierzchni uŜytków rolnych gminy. Gleby te
powstały z utworów aluwialnych pyłowych ilastych w dolinach Giełczwi
i Radomirki. Zawartość próchnicy jest większa niŜ ww. gleb, odczyn jest
kwaśny lub prawie obojętny. Gleby te są charakterystyczne dla uŜytków
zielonych.
Czarne

ziemie

właściwe

i

zdegradowane

stanowią

ok.

0,1

%

powierzchni uŜytków rolnych. Utwory lessowe i pyłowe zwykłe oraz ilaste
były podłoŜem, z którego powstały ww. gleby. Niewielkie powierzchnie
czarnych ziem wykształciły się z namywów deluwialnych. Gleby te występują
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przede

wszystkim

w

bezodpływowych

lub

o

utrudnionym

odpływie

zagłębieniach terenu. Ich niewielkie fragmenty uŜytkowane są jako łąki,
pastwiska lub grunty orne.
Rędziny osiągają ok. 0,1 % powierzchni uŜytków rolnych gminy. Gleby
wykształciły się na marglach kredowych płytkich. Rędziny uŜytkowane są
jako grunty orne.
Gleby mułowo-torfowe zajmują powierzchnię 0,5 % uŜytków rolnych
w gminie. Występują w najlepiej uwilgotnionych fragmentach dolin Giełczwi
i Radomirki pod uŜytkami zielonymi w północnej części gminy.
Gleby glejowe stanowią 0,5 % powierzchni uŜytków rolnych gminy.
Powstały z piasków gliniastych lub utworów deluwialnych pyłowych bądź
ilastych. Gleby glejowe występują w zagłębieniach terenu o utrudnionej
melioracji. Są uŜytkowane jako tereny zielone.
Rodzaje gleb i ich udział procentowy w pokryciu uŜytków rolnych
przedstawia rysunek 11.
Udział rodzajów gleb w pokryciu uŜytków rolnych
w gminie Rybczewice

Czarnoziemy
Gleby brunatne

Gleby mułow o-

Rędziny

torfow e

Mady
Gleby glejow e

w łaściw e

Gleby płow e

Gleby brunatne
w yługow ane
i bardzo kw aśne

Rysunek 11 Udział rodzajów gleb w pokryciu uŜytków rolnych w gminie Rybczewice
(źródło: Zagadnienia ochrony środowiska w gminie Rybczewice)

Podstawą kategorii ochronnych gleb są wartości uŜytkowe wyraŜone
klasami

bonitacyjnymi.

Natomiast

przydatność

rolnicza

gleb

pozwala

wyznaczyć siedliska najbardziej odpowiednie do uprawy niektórych roślin.
Zestawienie najistotniejszych danych dotyczących ww. kategorii podane
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zostały w tabelach 9, 10 i 11, zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Rybczewice z 2006 r.
Tabela 9 Udział procentowy klas bonitacyjnych uŜytków rolnych w gminie Rybczewice
Rodzaj uŜytku rolnego [%]
Klasa
Grunty orne UŜytki zielone
I
0,1
II
2,7
3,6
IIIa
43,3
37,3
IIIb
36,0
IVa
12,7
36,6
IVb
3,5
V
1,3
7,8
VI
0,1
VIz
0,2
8,2
Suma
100
100

Na terenie gminy Rybczewice występują w przewadze gleby o klasie
bonitacyjnej IIIa i IIIb.
Tabela 10 Udział procentowy kompleksów przydatności rolniczej gleb dla gruntów
rolnych w gminie Rybczewice
Kompleks
Powierzchnia gruntu
Opis kompleksu
przydatności rolniczej
rolnego [%]
gleb
Pszenny bardzo dobry, gleby pyłowe
1
2,7
i brunatne I i II klasy bonitacyjnej
Pszenny dobry, gleby pyłowe i brunatne
2
41,1
wyługowane II i III klasy bonitacyjnej
Pszenny wadliwy, gleby IVa i IVb klasy
3
33,6
bonitacyjnej
4
1,7
śytni bardzo dobry, gleby klasy IIIb
5
8,8
śytni dobry, gleby klasy IVa
6
3,3
śytni słaby, gleby brunatne wyługowane
śytni bardzo słaby, najsłabsze gleby
7
1,3
brunatne wyługowane i brunatne
kwaśne
8
0,5
ZboŜowo-pastewny mocny
9
1,0
ZboŜowo-pastewny słaby
Suma
100

Największą powierzchnię gruntów rolnych w gminie Rybczewice
zajmuje 2 kompleks przydatności rolniczej gleb.
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Tabela 11 Udział procentowy kompleksów przydatności rolniczej gleb dla uŜytków
zielonych w gminie Rybczewice
Kompleks przydatności
Powierzchnia uŜytków
Opis kompleksu
rolniczej gleb
zielonych [%]
UŜytki zielone bardzo dobre i dobre,
1z
4,8
gleby I i II klasy bonitacyjnej
UŜytki zielone średnie, gleby III i IV
2z
82,4
klasy bonitacyjnej
UŜytki zielone słabe i bardzo słabe,
3z
13,5
gleby V i VI klasy bonitacyjnej
Suma
100

W obrębie uŜytków zielonych większość gleb naleŜy do 2z kompleksu
przydatności rolniczej gleb.
Gmina Rybczewice jest zagroŜona erozją w stopniu wyŜszym od
przeciętnego. Wynika to z wyŜynnej rzeźby terenu i występowania gleb
lessowych podatnych na spłukiwanie powierzchniowe. Dominująca jest
erozja wodna. Na terenie gminy Rybczewice zachodzi takŜe erozja wąwozowa,
długość wąwozów wynosi 98,1 km. Największa erozja występuje w części
południowej gminy, nieco słabsza obserwowana jest w zwartym płacie na
północy i wschodzie.
ZagroŜenie erozją gruntów rolnych na terenie gminy Rybczewice
wygląda następująco:
− erozja słaba – 72,8 %,
− erozja umiarkowana – 20,4 %,
− erozja średnia – 3,4 %,
− erozja silna – 2,2 %,
− erozja bardzo silna – 1,2 % ha.
Najbardziej

zagroŜone

erozją

są

części

południowo-wschodnia

i północno-zachodnia gminy, natomiast w najmniejszym stopniu środkowozachodnia.
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4.12.1.

Stan jakości gleb

Monitoring

stanu

gleb

na

terenie

gminy

Rybczewice

nie

był

prowadzony przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie.
Według danych z Urzędu Gminy Rybczewice 18 % gleb posiada pH
poniŜej 4,5 (odczyn bardzo kwaśny), 64 % gleb uŜytków rolnych powinno być
poddawanych wapnowaniu.
Zawartość przyswajalnych przez rośliny pierwiastków przedstawia
tabela poniŜej.
Tabela 12 Zawartość przyswajalnych pierwiastków w glebach na terenie gminy
Rybczewice (źródło: Zagadnienia ochrony środowiska w gminie Rybczewice)
Udział [%] gleb zawierających pierwiastki
Zawartość
P
K
Mg
B
Cu Mn Mo Zn
Niska
25 46
70
54 42
72
3
Średnia
39 24
27
41 45
28
75
Wysoka
36 31
3
5
13
90
22

ZagroŜenia stanu jakości gleb:
− nieracjonalne stosowanie nawozów mineralnych, organicznych oraz
środków ochrony roślin,
− nieprawidłowe magazynowanie nawozów naturalnych i ich wykorzystanie,
− postępująca erozja wodna i wąwozowa,
− zmniejszanie powierzchni lasów glebochronnych.

4.13. Stan jakości powietrza
Powietrze atmosferyczne zanieczyszczają wszystkie substancje gazowe,
stałe lub ciekłe, znajdujące się w powietrzu w ilościach większych od
dopuszczalnych. Ogólnie zanieczyszczenia powietrza dzieli się na pyłowe
i gazowe.
Głównymi źródłami zanieczyszczeń na terenie gminy są:
− zanieczyszczenia z indywidualnych systemów ogrzewania – emisja niska,
− zanieczyszczenia komunikacyjne z drogi wojewódzkiej Nr 837 – emisja
liniowa.
Podstawowym źródłem zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego na
terenie gminy jest emisja substancji pochodzących z procesów spalania paliw
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stałych i gazowych w celach energetycznych. Głównym źródłem emisji
zanieczyszczeń w procesach energetycznych jest spalanie niskiej jakości
paliw. Paliwa stałe głównie ze względów ekonomicznych są i będą
podstawowym nośnikiem energii. NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na
modernizację źródeł ciepła oraz edukację mieszkańców w zakresie rodzajów
odpadów, które mogą być spalane w kotłowniach indywidualnych.
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Rybczewice gospodarka cieplna w gminie Rybczewice
wygląda następująco:
− ok. 34 % budynków mieszkalnych usługowych wyposaŜonych jest
w instalacje centralnego ogrzewania zasilane z kotłowni, w których
spalane są głównie paliwa stałe,
− ok. 61 % mieszkań wyposaŜonych jest w ogrzewanie piecowe,
− ok. 84 % mieszkań posiada instalacje na gaz płynny, wykorzystywane są
do przygotowywania posiłków.
Innym źródłem zanieczyszczenia powietrza jest komunikacja, której
oddziaływanie skupia się głównie przy trasach komunikacyjnych, zwłaszcza
przy drodze wojewódzkiej Nr 837. Oddziaływanie ruchu komunikacyjnego na
środowisko ma tendencję rosnącą. Na przestrzeni ostatnich lat nastąpił
dynamiczny wzrost liczby poruszających się pojazdów po drogach, przy
niezbyt znaczącej poprawie infrastruktury drogowej. Do podstawowych
zanieczyszczeń emitowanych przez środki transportu zaliczyć naleŜy tlenki
azotu, tlenek węgla, węglowodory oraz ołów. Ograniczenie tego typu
uciąŜliwości jest trudne, ze względu na mnogość źródeł i złe układy
komunikacyjne.
StęŜenie zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym na terenie gminy
jest

związane

ze

stopniem

koncentracji

źródeł

emisji

zanieczyszczeń

i wielkością emisji, warunkami rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń oraz
wpływem zanieczyszczeń pochodzących spoza obszaru gminy. Ocena stanu
zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego wykonywana jest w oparciu
o wyniki badań monitoringowych.
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Obowiązujące akty prawne określające kryteria jakości powietrza:
− rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku
w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu
(Dz. U. z dnia 3 lutego 2010 r. Nr 16, poz. 87).
− rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 roku w sprawie
poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47, poz. 281).
Zgodnie z Oceną jakości powietrza sporządzoną przez Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska w 2008 r. gmina Rybczewice znajduje się
w południowo-wschodniej części strefy lubelsko-puławskiej wyznaczonej dla
celów ochrony jakości powietrza pod kątem zawartości substancji: SO2, NO2,
NOx, CO, C6H6, PM10, Pb, As, Cd, Ni, B/a/p. Od wschodu teren gminy
sąsiaduje ze strefą chełmsko-krasnostawską. Pod względem zawartości
ozonu w powietrzu atmosferycznym gmina połoŜona jest w strefie lubelskiej.
Ze względu na ochronę zdrowia i ochronę roślin jakość powietrza
w gminie Rybczewice oceniono jako klasa A – stęŜenia substancji na terenie
strefy nie przekraczają odpowiednio poziomów dopuszczalnych, poziomów
docelowych, poziomów celów długoterminowych. Głównym celem jest
utrzymanie jakości powietrza na tym samym lub lepszym poziomie.
ZagroŜenia stanu jakości powietrza atmosferycznego:
− system ogrzewania (spalanie węgla oraz odpadów w tradycyjnych
paleniskach domowych),
− brak sieci gazowej, gmina znajduje się poza zasięgiem sieci gazu
ziemnego,
− zły stan nawierzchni dróg.

4.14. Stan środowiska akustycznego
Hałas jest czynnikiem, który znacznie wpływa na jakość warunków
Ŝycia mieszkańców gminy. Klimat akustyczny określany jest przez takie
czynniki jak: natęŜenie hałasu, zmienność czasowa, pochodzenie i rodzaj
odniesione do danego rozpatrywanego obszaru. Klimat akustyczny pozostaje
w ścisłym związku z oddziaływaniem na ludzi, poniewaŜ lokalizacja osiedli
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mieszkaniowych, terenów przemysłowych oraz ciągów komunikacyjnych
znacznie wpływa na jakość Ŝycia mieszkańców.
Podstawowymi aktami prawnymi w zakresie ochrony środowiska przed
hałasem jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony
środowiska (Tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)
oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120,
poz. 826).
Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez
poszczególne grupy źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego
przez

starty,

lądowania

i

przeloty

statków

powietrznych

oraz

linie

elektroenergetyczne, wyraŜone wskaźnikami LDWN i LN, które to wskaźniki
mają zastosowanie do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie
ochrony przed hałasem zgodnie z rozporządzeniem (Dz. U. Nr 120, poz. 826)
przedstawiono w poniŜszej tabeli.
Tabela 13 Dopuszczalny długookresowy poziom hałasu

Lp.

1

2

Rodzaj terenu

a) Strefa ochronna
"A" uzdrowiska
b) Tereny szpitali
poza miastem
a) Tereny zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej
b) Tereny zabudowy
związanej ze stałym
lub czasowym
pobytem dzieci i
młodzieŜy
c) Tereny domów
opieki społecznej
d) Tereny szpitali w
miastach

Dopuszczalny długookresowy średni poziom dźwięku A w dB
Pozostałe obiekty i działalność
Drogi lub linie kolejowe1)
będąca źródłem hałasu
LDWN
LDWN
LN
LN
przedział
przedział
przedział
przedział czasu
czasu
czasu
czasu
odniesienia
odniesienia
odniesienia
odniesienia
równy
równy
równy
równy
wszystkim
wszystkim
wszystkim
wszystkim
porom nocy
dobom w roku porom nocy dobom w roku
50

45

45

40

55

50

50

40
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Lp.

3

4

Dopuszczalny długookresowy średni poziom dźwięku A w dB
Pozostałe obiekty i działalność
Drogi lub linie kolejowe1)
będąca źródłem hałasu
LN
LDWN
LDWN
LN
przedział
przedział
przedział
przedział czasu
czasu
czasu
czasu
odniesienia
odniesienia
odniesienia
odniesienia
równy
równy
równy
równy
wszystkim
wszystkim
wszystkim
wszystkim
porom nocy
dobom w roku porom nocy dobom w roku

Rodzaj terenu

a) Tereny zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej i
zamieszkania
zbiorowego
b) Tereny zabudowy
zagrodowej
c) Tereny
rekreacyjnowypoczynkowe
d) Tereny
mieszkaniowousługowe
Tereny w strefie
śródmiejskiej miast
powyŜej 100 tys.
mieszkańców2)

60

50

55

45

65

55

55

45

Przy ocenie klimatu akustycznego w zakresie hałasu komunikacyjnego
wykorzystuje

się

takŜe

skalę

subiektywnej

uciąŜliwości

zewnętrznych

hałasów komunikacyjnych opracowaną przez Państwowy Zakład Higieny tj.:
− mała uciąŜliwość – LAeq ≤ 52 dB
− średnia uciąŜliwość – 52 dB < LAeq ≤ 62 dB
− duŜa uciąŜliwość – 63 dB < LAeq ≤ 70 dB
− bardzo duŜa uciąŜliwość – LAeq >70 dB.
Wojewódzki

Inspektorat

Ochrony

Środowiska

w

Lublinie

nie

wykonywał pomiarów hałasu komunikacyjnego na terenie gminy Rybczewice.
Klimat akustyczny w gminie jest kształtowany przede wszystkim
poprzez ruch na drogach. Przemysł jest słabo rozwinięty i nie stanowi
zagroŜenia akustycznego. W gminie zlokalizowane są wyłącznie niewielkie
zakłady. Z uwagi na rolnicze wykorzystanie terenów i brak większych
punktów przemysłowych drogi połoŜone na terenie gminy stanowią trasę
przejazdową pomiędzy większymi ośrodkami miejskimi. W obrębie gminy
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największe natęŜenie ruchu pojazdów występuje na drodze wojewódzkiej nr
837.
Z uwagi na brak pomiarów poziomu hałasu w gminie zakłada się, Ŝe
nie występuje uciąŜliwość akustyczna lub jest ona bardzo mała.
ZagroŜenia stanu jakości klimatu akustycznego:
− zły stan techniczny samochodów,
− wzrastające natęŜenie ruchu pojazdów,
− zły stan nawierzchni dróg,
− zwarta zabudowa w centrum gminy przy drodze wojewódzkiej nr 837.

5. Analiza SWOT
Analiza SWOT jest analizą słabych i mocnych stron gminy oraz szans
i zagroŜeń

wynikających

z

uwarunkowań

i

regulacji

wewnętrznych

i zewnętrznych. W poniŜszej analizie uwzględniono czynniki wpływające na
środowisko.

5.1.

Czynniki wewnętrzne
5.1.1.Mocne strony
Stan przyrody i środowiska

1. wysokie walory przyrodnicze gminy,
2. dobra jakość poszczególnych elementów środowiska,
3. połoŜenie gminy w obrębie Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego i jego
otuliny,
4. duŜa róŜnorodność krajobrazowa,
− dobra jakość poszczególnych elementów środowiska,
5. cenne obiekty architektury oraz parki dworskie,
6. brak

zakładów

przemysłowych

stanowiących

zanieczyszczeń do środowiska.
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Infrastruktura
1. rozbudowany system wodociągów,
2. obecność

oczyszczalni

ścieków

przy

Domu

Pomocy

Społecznej

w Wygnanowicach i OSM w Piaskach – Oddział Produkcyjny w Stryjnie,
3. pełna dostępność sieci elektrycznej i telekomunikacyjnej,
4. rozwinięta infrastruktura drogowa.
Strefa gospodarcza i społeczna
1. brak zakładów szczególnie uciąŜliwych dla środowiska,
2. korzystne połoŜenie przy rozbudowanej sieci dróg,
3. sprzyjające warunki dla rozwoju rolnictwa (połoŜenie w I głównym rejonie
produkcji

Ŝywności

południowego

obszaru

rolniczego

województwa

lubelskiego ),
4. tradycyjna gospodarka rolna o duŜej wydajności,
5. gmina atrakcyjna turystycznie,
6. bliska lokalizacja od stolicy województwa – Lublin,
7. działalność edukacyjna prowadzona w szkołach (Akcje Sprzątanie Świata).
Strefa prawna i polityczna
1. wzrost nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska,
2. moŜliwość pozyskania funduszy z Unii Europejskiej.

5.1.2.Słabe strony
Stan przyrody i środowiska
1. powiększająca się uciąŜliwość hałasu wzdłuŜ szlaków komunikacyjnych,
2. znaczne obszary podlegające erozji wodnej i wąwozowej – lokalne
zagroŜenie dla środowiska,
3. emisja niska spowodowana spalaniem stałych źródeł energii,
4. zmniejszające się zasoby leśne,
5. ok. 65 % powierzchni gruntów ornych wymaga wapnowania.
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Stan infrastruktury technicznej
1. szlaki komunikacyjne wymagające remontów i przebudowy,
2. brak zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
3. brak rozwiązań kontroli szczelności zbiorników bezodpływowych,
4. brak efektywnego systemu egzekwowania obowiązków wynikających
z regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie w zakresie
gospodarowania odpadami,
5. zjawisko tzw. „dzikich wysypisk”,
6. brak sieci gazowniczej.
Strefa społeczna i gospodarcza
1. niska świadomość ekologiczna w zakresie obowiązków dotyczących
właściwej gospodarki ściekowej oraz gospodarki odpadmi,
2. ujemny przyrost naturalny,
3. zjawisko emigracji zarobkowej.

5.2.

Czynniki zewnętrzne
5.2.1.Szanse
Strefa prawna i polityczna

1. przepisy

ochrony

środowiska

wymagające

sporządzenia

raportów

o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięć mogących oddziaływać
na środowisko,
2. wzrost udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji o realizacji
przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko,
3. wprowadzenie

nowych

proekologicznych

zasad

(preferencyjne

finansowania
kredyty,

ulgi

inwestycji

i

działań

podatkowe,

dotacje

z budŜetu państwa, UE),
4. przepisy ochrony środowiska wymagające rozwoju infrastruktury (budowa
i przebudowa oczyszczalni ścieków, budowa kanalizacji, konieczność
rozwoju systemu selektywnej zbiórki),
5. rozwój współpracy pomiędzy samorządami w krajach Unii Europejskiej
i Europy wschodniej (miasta partnerskie).
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Sfera przyrodnicza i społeczno – gospodarcza
1. zwiększające się zainteresowanie aspektem ochrony środowiska,
2. wzrost zapotrzebowania na zdrową Ŝywność, agroturystykę,
3. moŜliwość uzyskania dotacji przez rolników na rozwój rolnictwa,
4. podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa,
5. rozbudowa infrastruktury turystycznej,
6. budowa kanalizacji i remonty, przebudowa i budowa dróg,
7. budowa przydomowych oczyszczalni.

5.2.2.ZagroŜenia
Sfera prawna i polityczna
1. silna konkurencja o uzyskanie wsparcia finansowego na ochronę
środowiska ze źródeł unijnych,
2. wysokie

koszty

przygotowania

dokumentacji

w

celu

uzyskania

dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej.
Sfera przyrodnicza i społeczno - gospodarcza
1. intensyfikacja produkcji rolnej prowadząca do wzrostu nawoŜenia,
2. niska świadomość ekologiczna mieszkańców,
3. mała opłacalność produkcji rolnej.

6. Cele wyznaczone do realizacji przez gminę
6.1.

Edukacja i udział społeczeństwa w działaniach na
rzecz ochrony środowiska
Edukacja ekologiczna jest podstawą systemu ochrony środowiska,

ukazuje zaleŜność człowieka od przyrody, uczy odpowiedzialności za zmiany
dokonywane w środowisku naturalnym.
Ciągły proces edukacyjny ma za zadanie doprowadzić do poprawy
stanu środowiska, co będzie miało istotny wpływ na zmianę jakości Ŝycia
oraz pozwoli zachować naturalne bogactwo środowiska przyrodniczego
przyszłym pokoleniom.
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Edukacja jest niezbędna dla wzmocnienia poziomu akceptacji działań
proekologicznych podejmowanych przez samorząd.
Kształtowanie świadomości ekologicznej powinno obejmować zarówno
dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, jak i osoby dorosłe.
Edukacja ekologiczna w szkołach moŜe być prowadzona poprzez:
spotkania

uczniów

z

leśnikiem,

konkursy

plastyczne

(np.

konkursy

plastyczne, fotograficzne; konkursy na największą ilość zebranych surowców
wtórnych), prowadzenie ekologicznych kół zainteresowań, zaangaŜowanie
uczniów

w

Akcje

Sprzątania

Świata,

sadzenie

drzew,

organizowanie

wycieczek w celu poznania walorów przyrodniczych gminy, planowanie
ścieŜek dydaktycznych.
Działania edukacyjne i promocyjno - informacyjne dorosłych polegają
na

upowszechnianiu

proekologicznych

postaw

mieszkańców

poprzez:

sporządzenie i rozprowadzenie materiałów informacyjno – edukacyjnych:
(ulotek, folderów, plakatów), warsztaty, szkolenia tematyczne, urządzanie
festynów o tematyce ekologicznej.
Priorytetem

w

edukacji

ekologicznej

jest

stałe

podnoszenie

świadomości ekologicznej mieszkańców gminy poprzez:
1. wspieranie inicjatyw społecznych i organizacji pozarządowych,
2. wspieranie przez samorząd inicjatyw podejmowanych przez jednostki
oświatowe,
3. organizowanie własnych akcji edukacyjnych, w tym np.:
− konkursów

na

„Najładniejszy

ogród

przydomowy

i

obejście

w gospodarstwie rolnym”,
− promocję właściwej gospodarki odpadami, zwłaszcza konieczności
wprowadzenia segregacji odpadów u źródła, bezpiecznego dla
środowiska usuwania materiałów zawierających azbest,
− kształtowanie właściwych postaw w zakresie gospodarki wodnościekowej.
Cele długoterminowe
W

perspektywie

długoterminowej

edukacja

ekologiczna

będzie

kontynuowana i rozszerzana w zaleŜności od aktualnych problemów
związanych ze stanem środowiska.
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W

latach

rozszerzenie

kolejnych

selektywnej

naleŜy
zbiórki

podjąć
i

działania

odzysku

mające

odpadów,

na

celu

wykorzystanie

alternatywnych źródeł energii oraz ochronę poszczególnych komponentów
środowiska.

6.2.

Ochrona zieleni
Gmina

Rybczewice

charakteryzuje

się

wysokimi

walorami

przyrodniczymi, w 45 % znajduje się na terenie Krzczonowskiego Parku
Krajobrazowego. W obrębie gminy znajdują się zabytkowe parki dworskie
oraz drzewa będące pod ochroną prawną jako pomniki przyrody.
Priorytetem
dworskich

oraz

w

ochronie

zieleni

kontynuowanie

będzie

tradycyjnej

konserwacja
gospodarki

parków

rolnej

na

terenach połoŜonych w obrębie Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego
lub jego otulinie.
Cele długoterminowe:
1. przeznaczenie

50

%

powierzchni

kaŜdej

działki

budowlanej

do

zagospodarowania jako powierzchnie biologicznie czynne,
2. zalesianie gruntów wyłączonych z uŜytkowania rolnego,
3. tworzenie

nowych

obszarów

i

obiektów

chronionych

określonych

w ustawie o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Tekst
jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220).

6.3.

Ochrona

jakości

wód

powierzchniowych

i podziemnych
Od 2000 roku Polska prowadzi intensywne prace mające na celu
dostosowanie prawa krajowego do przepisów Unii Europejskiej.
NajwaŜniejszym aspektem prawnym w zakresie ochrony wód jest
realizacja Ramowej Dyrektywy Wodnej. Polska do 2015 roku zobowiązana
jest doprowadzić do osiągnięcia przez wody powierzchniowe dobrego stanu
chemicznego i ekologicznego, natomiast wody podziemne - dobrego stanu
chemicznego.
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Jednym
kanalizacji

z

największych

oraz

brak

problemów

systemu

gminy

kontroli

jest

brak

szczelności

zbiorczej

zbiorników

bezodpływowych. Aktualizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków
komunalnych 2009 – APOŚK 2009 z 2010 r. nie zawiera wytycznych
dotyczących zbierania, oczyszczania i odprowadzania ścieków dla gminy
Rybczewice ze względu na zbyt niską wartość RLM (równowaŜna liczba
mieszkańców). Zgodnie z Programem wyposaŜenia aglomeracji poniŜej
2000 RLM w oczyszczalnie ścieków i systemy kanalizacji sanitarnej z 2007 r.
w gminie Rybczewice moŜliwe jest dostosowanie oczyszczalni ścieków przy
Domu Pomocy Społecznej w Wygnanowicach do obsługi z 50 do 300 osób.
Realizacja zadania polegającego na modernizacji i rozbudowie oczyszczalni
powinna odbyć się do końca 2015 r., według ww. opracowań. WdroŜenie
wymogów nałoŜonych w wyniku przyjęcia przez Polskę Traktatu Akcesyjnego
pozwoli na stopniowe zwiększanie zasięgu sieci kanalizacji komunalnej
i ograniczanie praktyki gromadzenia ścieków w nieszczelnych zbiornikach
bezodpływowych.
Aby zminimalizować zagroŜenie zanieczyszczenia gleb i wód ściekami
komunalnymi konieczne jest wprowadzenie kontroli szczelności zbiorników
bezodpływowych

znajdujących

się

na

terenie

gminy.

Najlepszym

rozwiązaniem byłoby objęcie zwartej zabudowy systemem odprowadzania
i oczyszczania

ścieków

oraz

propagowanie

budowy

oczyszczalni

przydomowych na terenach zabudowy zagrodowej.
Priorytetem w ochronie wód jest przywrócenie jakości wód
powierzchniowych i podziemnych poprzez:
1. budowę zbiorczej sieci kanalizacyjnej w gminie,
2. wprowadzenie kontroli szczelności zbiorników bezodpływowych,
3. zakaz lokalizacji zabudowy na dnach dolin rzecznych i terenach
podmokłych,
4. zakaz przeprowadzania melioracji wodnych bez zapewnienia regulacji
stosunków wodnych,
5. utrzymanie

powierzchniowego

spływu wód

o rozproszonej zabudowie.
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Cele długoterminowe:
1. zachowanie naturalnego charakteru koryt rzecznych Giełczwi i Radomirki,
2. tworzenie przydomowych oczyszczalni w pobliŜu zabudowy rozproszonej,
3. zapewnienie wszystkim mieszkańcom odpowiedniej jakości wody do picia,
4. ograniczenie spływów powierzchniowych z terenów wykorzystywanych
rolniczo,
5. budowa kanalizacji deszczowej na terenach o zwartej zabudowie,
6. ochrona zasobów wód podziemnych,
7. edukacja w zakresie racjonalnego korzystania z wód.

6.4.

Ochrona ziemi
Ochrona powierzchni ziemi i jej racjonalne uŜytkowanie są jednym

z waŜnych priorytetów Polityki Ekologicznej Państwa. Ze względu na dobrą
jakość gleb oraz duŜy procent wykorzystania rolniczego waŜnym aspektem
w ochronie gleb jest prawidłowa gospodarka odpadami. Magazynowanie
odpadów w szczelnych pojemnikach zapobiega przenikaniu zanieczyszczeń
do gleb, a tym samym do wód podziemnych.
Priorytetem w ochronie powierzchni ziemi jest zachowanie jakości
gleb oraz właściwe rolnicze wykorzystanie gleb poprzez:
1. racjonalne wykorzystanie gleb zgodnie z dobrą praktyką rolniczą,
2. prawidłowa gospodarka odpadami,
3. działania zapobiegające erozji wodnej,
4. rozwój agroturystyki jako działalności uzupełniającej do rolnictwa,
5. przeznaczanie gleb wysokiej jakości pod wykorzystanie rolnicze,
6. wapnowanie gleb kwaśnych,
7. rekultywacja leśna „dzikich” wyrobisk eksploatacyjnych,
8. przeznaczenie

najsłabszych

zagospodarowania

gleb

uwzględniające

pod

zalesienie

ochronę

wodnego.
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Cele długoterminowe:
1. rozwijanie ekologicznych metod produkcji rolnej,
2. poprawa warunków do rozwoju produkcji rolnej przez przebudowę
i remonty dróg oraz poprawę struktury agrarnej gospodarstw rolnych,
3. rozwój usług rolniczych i instytucji obsługujących rolnictwo – współpraca
władz lokalnych z instytucjami zajmującymi się pozyskiwaniem środków
unijnych na rozwój obszarów wiejskich.

6.5.

Ochrona powietrza
O stanie powietrza atmosferycznego w gminie Rybczewice decydują

głównie

emisje

zanieczyszczeń

z

procesów

produkcji

energii

cieplnej

w kotłowniach i urządzeniach grzewczych wykorzystujących paliwa stałe.
W

perspektywie

krótkoterminowej

planuje

się

przeprowadzenie

termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Rybczewicach. Docieplenie
budynku

i

wymiana

okien

oraz

dachu

spowodują

zmniejszenie

zapotrzebowania na energię, a więc takŜe ograniczenie emisji zanieczyszczeń
do powietrza pochodzących ze spalania paliw.
Istotnym celem wyznaczonym w perspektywie długoterminowej dla
gminy Rybczewice jest planowane zwiększenie udziału odnawialnych źródeł
energii w całkowitym zuŜyciu energii. Wspieranie indywidualnych odbiorców
pozwoli na zmniejszenie wykorzystania paliw stałych, które są źródłem
niskiej

emisji.

Informowanie

o

moŜliwościach

zastosowania

niekonwencjonalnych źródeł energii wpłynie na pogłębienie świadomości
ekologicznej

mieszkańców.

Inwestycje

w

działania

na

rzecz

ochrony

środowiska dadzą wymierne korzyści w promowaniu gminy jako przyjaznej
środowisku i atrakcyjnej turystycznie.
Gmina Rybczewice jest połoŜona poza zasięgiem sieci gazu ziemnego.
Ok.

84

%

mieszkań

korzysta

z

gazu

płynnego

przeznaczonego

do

przygotowywania posiłków. Prawdopodobnie znaczna część mieszkańców
gminy spala odpady we własnych instalacjach, o czym świadczy bardzo mała
ilość umów z firmami odbierającymi nieczystości stałe.
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Na zanieczyszczenie powietrza w mniejszym stopniu wpływa ruch
samochodowy na drogach w obrębie gminy. Badania dotyczące natęŜenia
ruchu na obszarze gminy Rybczewice nie były prowadzone. Zgodnie z Oceną
jakości powietrza sporządzoną przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w 2008 r. ze względu na ochronę zdrowia i roślin jakość
powietrza na terenie gminy Rybczewice określono jako klasa A - stęŜenia
substancji na terenie strefy nie przekraczają odpowiednio poziomów
dopuszczalnych, poziomów docelowych, poziomów celów długoterminowych.
Drogi przebiegające przez teren gminy naleŜą do kategorii dróg gminnych,
powiatowych, wojewódzkiej, wewnętrznych. Z uwagi na połoŜenie na
omawianym obszarze tylko jednej drogi wojewódzkiej przebiegającej przez
tereny rolnicze z występującymi lokalnie niewielkimi punktami działalności
gospodarczej oraz brak przekroczeń ww. poziomów stwierdza się, Ŝe na
terenie gminy nie występują ponadnormatywne emisje pochodzące ze
spalania paliw ze źródeł niezorganizowanych związanych z transportem.
Priorytetem w ochronie powietrza jest podniesienie świadomości
mieszkańców w zakresie szkodliwości spalania odpadów w kotłowniach oraz
propagowanie wykorzystania ekologicznych źródeł energii, jakimi są spalanie
gazowe oraz alternatywne źródła energii.
Głównym zadaniem dla gminy w zakresie ochrony powietrza
powinno być utrzymanie dobrej jakości powietrza oraz podejmowanie
działań w kierunku jego poprawy:
1. likwidacja źródeł niskiej emisji,
2. termomodernizacje,
3. kampania informacyjna o szkodliwości spalania odpadów,
4. remonty i przebudowa nawierzchni dróg,
5. budowa ścieŜek rowerowych,
6. działania edukacyjne na rzecz korzystania z komunikacji publicznej,
7. dofinansowania do usuwania odpadów zawierających azbest.
Cele długoterminowe:
1. kontynuacja modernizacji nawierzchni dróg,
2. ograniczenie emisji z zakładów usługowych,
3. promowanie ekologicznych źródeł energii.
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6.6.

Ochrona przed hałasem
Na terenie gminy Rybczewice hałas towarzyszy głównie ciągom

komunikacyjnym.

Rozwiązaniem

problemu

komunikacyjnego

będzie

poprawa parametrów technicznych nawierzchni, promocja i korzystanie
z ekologicznych środków transportu.
Priorytetem w ochronie klimatu akustycznego jest wspieranie
inicjatyw zmniejszających naraŜenie mieszkańców na hałas poprzez:
1. poprawa płynności ruchu,
2. remont i przebudowa szlaków komunikacyjnych,
3. zakaz lokalizacji w obrębie zwartej zabudowy inwestycji powodujących
przekroczenie poziomów emisji hałasu,
4. ograniczenie

lokalizacji

zabudowy

mieszkaniowej

w

bezpośrednim

sąsiedztwie przy drodze wojewódzkiej nr 837,
5. promowanie ekologicznych środków transportu, np. poprzez budowę
ścieŜek rowerowych.
Cele długoterminowe
W

perspektywie

długoterminowej

naleŜy

kontynuować

działania

przedstawione jako priorytety, szczególnie budowę, przebudowę szlaków
komunikacyjnych. NaleŜy takŜe promować korzystanie z pojazdów o dobrym
stanie technicznym, poniewaŜ sprawność samochodów wpływa znacząco na
poziom klimatu akustycznego wzdłuŜ szlaków komunikacyjnych.
Zwiększenie ilości połączeń autobusowych, ścieŜek rowerowych moŜe
zmniejszyć natęŜenie ruchu komunikacyjnego i tym samym wpłynąć na
poprawę klimatu akustycznego.
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6.7.

Gospodarka odpadami
Podstawowym priorytetem dla gospodarki odpadami komunalnymi

na terenie gminy Rybczewice jest stworzenie właściwego systemu
zbiórki odpadów poprzez:
1. monitoring ilości podpisanych umów na odbiór odpadów,
2. objęcie wszystkich mieszkańców selektywną zbiórka odpadów oraz
zapewnienie przepływu strumienia odpadów zgodnie z Planem Gospodarki
Odpadami dla gminy Rybczewice,
3. realizacja odzysku odpadów zebranych selektywnie poprzez nadzór nad
całym procesem przepływu odpadów,
4. kontrolę firm zajmujących się zbiórką odpadów z terenu gminy,
5. wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów,
6. intensyfikacja
szkodliwości

edukacji

ekologicznej

nielegalnego

wyrzucania

na

temat

selektywnej

odpadów,

spalania

zbiórki,
odpadów

w kotłowniach domowych,
7. dofinansowanie do usuwania odpadów zawierających azbest.
Cele długoterminowe
W perspektywie długoterminowej naleŜy kontynuować rozbudowę
systemu selektywnej zbiórki odpadów w oparciu o potrzeby mieszkańców
oraz kontynuować rozbudowę systemu o istniejące na rynku rozwiązania
odzysku i unieszkodliwiania odpadów. NaleŜy, takŜe kontynuować akcje
edukacyjne mające na celu prawidłowe postępowanie z odpadami, a tym
samym zmniejszenie ilości odpadów unieszkodliwianych na składowiskach
odpadów. WaŜne jest takŜe kontynuowanie dofinansowywania do usuwania
materiałów zawierających azbest.
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6.8.

Turystyka
Turystyka stanowi bardzo słabo rozwinięty element promocji gminy.

Działania promocyjne i rozwijanie infrastruktury turystycznej powinny być
tak zaplanowane, aby ingerencja w środowisko naturalne była moŜliwie jak
najmniejsza.
Celem priorytetowym jest rozwój turystyki zgodnie z zasadami
zrównowaŜonego rozwoju poprzez:
1. poprawę

infrastruktury

przebudowa

i

sprzyjającej

budowa

dróg,

rozwojowi

budowa

turystyki

systemu

(remonty,

odprowadzania

i oczyszczania ścieków),
2. rozwój

agroturystyki

poprzez

wsparcie

gospodarstw

o

korzystnych

warunkach,
3. tworzenie szlaków pieszych i rowerowych, punktów widokowych,
4. szerzenie informacji o walorach turystycznych gminy w mediach (lokalne
gazety, telewizja, internet).
Cele długoterminowe
W latach 2014-2017 będą realizowane przedsięwzięcia mające na celu
wzrost

atrakcyjności

gminy,

a

takŜe

będą

kontynuowane

promujące gminę jako miejsce rekreacji i wypoczynku.
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7. Realizacja celów poprzez zaplanowane przedsięwzięcia
7.1.

Przedsięwzięcia planowane do realizacji w latach 2010-2013

Tabela 14 Zestawienie planowanych przedsięwzięć w perspektywie krótkoterminowej lata 2010 – 2013*

Nazwa

Edukacja
ekologiczna

Gospodarka
wodna

Lokalizacja
przedsięwzięcia

cała gmina

Zygmuntów

Podizdebno

Charakterystyka
przedsięwzięcia

Konkurs na
„Najładniejszy ogród
przydomowy
i obejście
w gospodarstwie
rolnym”
Promocja
właściwego systemu
gospodarki wodnościekowej, dobrych
praktyk rolniczych
Budowa sieci
i przyłączy – etap II
Modernizacja
wodociągu
Podizdebno w dwóch
etapach (budowa
stacji wodociągowej,
sieci i przyłączy)

Szacowane nakłady finansowe w latach 2010-2013 (w zł.)

Źródła
finansowania

2010

2011

2012

2013

7 000

7 000

7 000

7 000

WFOŚiGW
Środki własne

5 000

5 000

5 000

5 000

WFOŚiGW
Środki własne

1 000 000

-

-

-

Środki własne,
PROW

I etap – 150 000

II etap – 850
000

-

-

Środki własne,
środki unijne
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Nazwa

Lokalizacja
przedsięwzięcia

Izdebno

Stryjno Pierwsze
Gospodarka
ściekowa

cała gmina

Gospodarka
energetyczna

Rybczewice

Infrastruktura
drogowa

cała gmina

Rekreacja
i turystyka

cała gmina

Charakterystyka
przedsięwzięcia

Wymiana sieci
przyłączy z rur
azbestowocementowych na
rury PE - I etap
Budowa zbiornika
małej retencji
Dofinansowanie do
budowy
przydomowych
oczyszczalni ścieków
Termomodernizacja
budynku Urzędu
Gminy (docieplenie
ścian i dachu,
wymiana okien
i dachu)
Budowa i remonty
dróg gminnych
Poprawa rozwoju
turystyki i rekreacji:
budowa ścieŜek
rowerowych,
punktów
widokowych
Promocja walorów
przyrodniczych
gminy

Szacowane nakłady finansowe w latach 2010-2013 (w zł.)

2010

2011

2012

2013

-

-

-

I etap –
1 000 000

-

-

-

500 000

Źródła
finansowania

Środki własne,
środki unijne
Środki własne,
środki unijne
Środki własne,
środki unijne

500 000

-

-

500 000

500 000

Środki własne,
WFOŚiGW

5 500 000

5 500 000

5 500 000

5 500 000

Środki własne,
środki unijne

500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

Środki własne,
WFOŚiGW

50 000

50 000

50 000

50 000

Środki własne
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Nazwa

Raport
z wykonania
Programu
Ochrony
Środowiska dla
gminy
Rybczewice

Lokalizacja
przedsięwzięcia

cała gmina

Charakterystyka
przedsięwzięcia

Raport z wykonania
Programu Ochrony
Środowiska dla
gminy Rybczewice

Szacowane nakłady finansowe w latach 2010-2013 (w zł.)

2010

2011

2012

2013

-

-

bezkosztowo

-

Źródła
finansowania

* zestawienie przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami zamieszczono w Planie Gospodarki Odpadami dla gminy Rybczewice na lata 2010-2013
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7.2.

Zaplanowane przedsięwzięcia w latach 2014-2017
W latach 2014 - 2017 będą kontynuowane działania mające na celu

dalszy rozwój infrastruktury drogowej, infrastruktury komunalnej oraz
przedsięwzięcia mające na celu zwiększenie świadomości ekologicznej
mieszkańców gminy.
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Tabela 15 Zestawienie planowanych przedsięwzięć w perspektywie długoterminowej na lata 2014 - 2017

Nazwa

Lokalizacja
przedsięwzięcia

Edukacja
ekologiczna

cała gmina

Gospodarka
wodna

Izdebno

Gospodarka
ściekowa

cała gmina

Infrastruktura
drogowa

cała gmina

Charakterystyka
przedsięwzięcia

Działania
edukacyjne
z zakresu
prawidłowej
gospodarki wodnościekowej, dobrej
praktyki rolniczej
Wymiana sieci
i przyłączy z rur
azbestowocementowych na
rury PE wraz z
modernizacją stacji
wodociągowej - II
etap
Dofinansowanie do
budowy
przydomowych
oczyszczalni
ścieków
Modernizacja
istniejących
i budowa nowych
dróg

Szacowane nakłady finansowe w latach 2014-2017
(w zł.)
2014

2015

2016

2017

12 000

12 000

12 000

12 000

Źródła
finansowania

WFOŚiGW
Środki własne

Środki własne,
środki unijne

500 000

100 000

100 000

100 000

100 000

Środki własne,
środki unijne

500 000

500 000

500 000

500 000

Środki własne,
środki unijne
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Nazwa

Gospodarka
energetyczna

Raport
z wykonania
Programu
Ochrony
Środowiska dla
gminy
Rybczewice

Lokalizacja
przedsięwzięcia

Charakterystyka
przedsięwzięcia

Szacowane nakłady finansowe w latach 2014-2017
(w zł.)

Źródła
finansowania

2014

2015

2016

2017

cała gmina

Dofinansowanie do
odnawialnych
źródeł ciepła
(kolektory
słoneczne,
elektrownie
wiatrowe)

100 000

100 000

100 000

100 000

Środki własne,
WFOŚiGW

cała gmina

Raport
z wykonania
Programu Ochrony
Środowiska dla
gminy Rybczewice

bezkosztowo

-

-

-

-
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8. System zarządzania Programem Ochrony Środowiska
W procesie wdraŜania POŚ istotne jest właściwe wykorzystanie
rozwiązań

o

charakterze

organizacyjnym,

zrównowaŜonego

rozwoju.

Wynika

w opracowanym

Programie

zasad

z

uwzględniających

tego

potrzeba

zarządzania

zasady

sformułowania

środowiskiem.

NaleŜy

pamiętać, Ŝe zarządzanie środowiskiem - równieŜ w kontekście integracji
z Unią Europejską nie jest wyłączną domeną słuŜb ochrony środowiska.
WaŜne jest, aby w procesie wdraŜania Programu Ochrony Środowiska
uczestniczyli przedstawiciele róŜnych branŜ i gałęzi gospodarki oraz sfery
Ŝycia społecznego, a ich działania były zgodne z zasadą zrównowaŜonego
rozwoju.
Zarządzanie środowiskiem odbywa się poprzez instrumenty prawne,
finansowe i społeczne na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym
oraz

na

szczeblu

jednostek

organizacyjnych,

obejmujących

działania

podejmowane przez podmioty gospodarcze korzystające ze środowiska.

8.1.

Instrumenty prawne
Program

Ochrony

Środowiska

dla

gminy

Rybczewice

będzie

realizowany poprzez organy ochrony środowiska na szczeblu gminnym,
powiatowym

i

wojewódzkim

w

oparciu

o

polskie

prawo, które jest

jednocześnie zgodne z prawem Unii Europejskiej.
Na szczeblu gminnym wydawane są m.in.: decyzje o środowiskowych
uwarunkowaniach

lub

decyzje

o

konieczności

sporządzenia

raportu,

zezwolenia na wycinanie drzew i krzewów. Do zadań gminy naleŜy takŜe:
zaopatrzenie w wodę, gospodarka odpadami komunalnymi, oczyszczanie
ścieków, tworzenie prawa miejscowego w zakresie gospodarki przestrzennej,
prowadzenie edukacji ekologicznej, ochrona zieleni parkowej.
Na podstawie art. 140, pkt. 1 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska (Tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn.
zm.)

podmiot

korzystający

ze

środowiska

przestrzeganie wymagań ochrony środowiska.
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Wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, czy teŜ ścieków do wód
lub

do

ziemi,

pobór

wód

lub

składowanie

odpadów

nakładają

na

przedsiębiorcę obowiązek wnoszenia opłaty za korzystanie ze środowiska.
Zgodnie z zapisami ww. ustawy podmiot korzystający ze środowiska
samodzielnie ustala wysokość przedmiotowych opłat i wnosi je na rachunek
właściwego urzędu marszałkowskiego. Ww. podmiot jest obligowany do
składania informacji i danych, wykorzystywanych do ustalenia wysokości
opłat i wysokość tych opłat marszałkowi województwa.
Wg art. 379 ww. ustawy marszałek województwa, starosta oraz wójt,
burmistrz
i stosowania

lub

prezydent

przepisów

miasta

o

sprawują

ochronie

kontrolę

środowiska

w

przestrzegania

zakresie

objętym

właściwością tych organów. Organy te mogą upowaŜnić do wykonania
funkcji kontrolnych pracowników podległych im urzędów marszałkowskich,
powiatowych, miejskich lub gminnych lub funkcjonariuszy straŜy gminnych.
Kontrolujący przy przeprowadzaniu czynności kontrolnych jest uprawniony
do:
1. wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na
teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest
działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 – na pozostały teren,
2. przeprowadzenia badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności
kontrolnych,
3. Ŝądania

pisemnych

lub

ustnych

informacji

oraz

wzywania

i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu
faktycznego,
4. Ŝądania

okazania

dokumentów

i

udostępnienia

wszelkich

danych

mających związek z problematyką kontroli.
Wójt,

burmistrz

lub

prezydent

miasta,

starosta,

marszałek

województwa występują do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska
o podjęcie odpowiednich działań będących w jego kompetencji, jeŜeli
w wyniku kontroli organy te stwierdzą naruszenie przez kontrolowany
podmiot przepisów o ochronie środowiska lub występuje uzasadnione
podejrzenie, Ŝe takie naruszenie mogło nastąpić, przekazując dokumentację
sprawy.
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8.2.

Instrumenty finansowe
Do instrumentów finansowych zaliczamy przede wszystkim opłaty za

korzystanie ze środowiska, m.in.: za wprowadzanie zanieczyszczeń do
powietrza, odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, składowanie
odpadów. Podmioty gospodarcze korzystające ze środowiska wnoszą opłaty
do przynaleŜnego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska Urzędu
Marszałkowskiego. Opłaty za usuwanie drzew są naliczane i pobierane przez
wójta,

burmistrza

lub

prezydenta

miasta

na

wniosek

posiadacza

nieruchomości. W przypadku drzew lub krzewów znajdujących się na terenie
działki wpisanej do rejestru zabytków lub w obrębie pasa drogowego drogi
publicznej zezwolenie na wycinkę i odbiór naleŜnej opłaty naleŜy do
obowiązku odpowiednio wojewódzkiego konserwatora zabytków lub po
uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.
Zgodnie z art. 402, ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska (Tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn.
zm.) dochody budŜetu gminy stanowią wpływy 20 % opłat i kar za
korzystanie ze środowiska. Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew
i krzewów stanowią w całości dochód budŜetu gminy, natomiast z tytułu
opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów stanowią w 50 %
dochód budŜetu gminy, na terenie której są składowane.
Kolejnym instrumentem finansowym w ochronie środowiska są takŜe
administracyjne kary pienięŜne naliczane za naruszenie lub przekroczenie
warunków korzystania ze środowiska. Podmioty gospodarcze w takim
przypadku wnoszą opłatę na rachunek Wojewódzkiego Inspektora Ochrony
Środowiska.
Pozostałe instrumenty finansowe:
1. dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej,
2. dotacje z funduszy Unii Europejskiej,
3. preferencyjne poŜyczki i kredyty,
4. budŜet samorządu oraz budŜet państwa,
5. środki własne przedsiębiorców i mieszkańców.
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Posiadanie

odpowiednich

środków

finansowych

jest

warunkiem

wdroŜenia większości działań zaplanowanych w ramach Programu Ochrony
Środowiska. Wiele działań będzie realizowanych poprzez środki omówione
w niniejszym rozdziale.
Wszystkie zaplanowane działania, jakie zostały zawarte w niniejszym
Programie Ochrony Środowiska dla gminy Rybczewice, będą finansowane ze
środków pochodzących z:
− Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
− środków unijnych,
− Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
− środków własnych.
Niektóre

zadania,

polegające

głównie

na

organizacji

działań

realizowane będą bezkosztowo.

8.2.1.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej

Zasady funkcjonowania Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej określa ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo
ochrony środowiska z późniejszymi zmianami.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Lublinie jest samodzielnym wojewódzkim funduszem celowym, powołanym
do

wspierania

proekologicznych
z

kierunkami

i

współfinansowania
na

Polityki

terenie

inwestycji

województwa

Ekologicznej

Państwa

oraz

przedsięwzięć

lubelskiego,
w

latach

zgodnie
2009-2012

z perspektywą do roku 2016, Strategią i Programem Ochrony Środowiska
Województwa

Lubelskiego,

zatwierdzonymi

przez

Sejmik

Województwa

Lubelskiego.
Przychody Wojewódzkiego Funduszu stanowią, zgodnie z art. 401, ust.
1,2,3 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2008 Nr 25, poz. 150 z późn.
zm.): wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, administracyjne
kary pienięŜne, dobrowolne wpłaty, zapisy, darowizny, świadczenia rzeczowe,
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wpływy pochodzące z fundacji, wpływy z przedsięwzięć organizowanych na
rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, środki z budŜetu UE.
WFOŚiGW moŜe otrzymywać dotacje z budŜetu państwa oraz zaciągać
kredyty i poŜyczki.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Lublinie przede wszystkim wspiera finansowo przedsięwzięcia w zakresie:
− ochrony wód i gospodarki wodnej,
− ochrony atmosfery,
− ochrony ziemi,
− ochrony przyrody,
− edukacji ekologicznej,
− zapobiegania i likwidacji powaŜnych awarii,
− monitoringu.
Gmina Rybczewice moŜe skorzystać ze wsparcia WFOŚiGW w ramach
Osi priorytetowej I – Gospodarka wodno-ściekowa dla aglomeracji powyŜej
15 tys. RLM w systemy kanalizacji oraz oczyszczalnie ścieków zgodnie
z wymogami akcesyjnymi nałoŜonymi na Polskę przez Unię Europejską.
Gmina Rybczewice moŜe wziąć udział w następujących projektach:
−budowa systemów kanalizacji sanitarnej,
−budowa, rozbudowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych,
−budowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz budowa
kanalizacji deszczowej.
Adres siedziby:
Wojewódzki

Fundusz

Ochrony

Środowiska

w Lublinie
ul. Spokojna 7
20-074 Lublin
tel./fax (081) 532-17-64, 742-46-48, 742-46-49
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8.2.2.

EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

EFRR współfinansuje projekty realizowane w ramach następujących
programów operacyjnych:
-

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego,

-

SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw,

-

SPO Transport ,

-

PO Pomoc Techniczna.
Celem strategicznym tego programu jest tworzenie warunków wzrostu

konkurencyjności regionów oraz przeciwdziałanie marginalizacji niektórych
obszarów

w

taki

sposób,

aby

sprzyjać

długofalowemu

rozwojowi

gospodarczemu kraju, jego spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej
oraz integracji z Unią Europejską.
Celem

strategicznym

programu

jest

zwiększenie

spójności

transportowej kraju oraz polepszenie dostępności przestrzennej miast,
obszarów i regionów Polski w układzie Unii Europejskiej. Osiągnięciu celu
strategicznego programu sprzyjać będzie realizacja jego celów cząstkowych przyspieszenie

procesu

modernizacji

i

rozbudowy

infrastruktury

transportowej poprzez modernizację głównych linii kolejowych, rozbudowę
sieci

drogowej,

poprawę

dostępu

do

portów

gospodarki narodowej.
Punkty informacyjne:
Regionalne Centrum Informacji Europejskiej
ul. Skłodowskiej-Curie 3
20-029 Lublin
Tel.: (81) 534 93 88, (81) 534 61 92
biuro@rcie.lublin.pl
http://www.rcie.lublin.pl/
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Punkt Informacyjny Europe Direct
ul. Skłodowskiej-Curie 3
20-029 Lublin
Tel.: (81) 534 61 91, (81) 534 61 92
europe-direct@europe-direct.lublin.pl/
http://www.europe-direct.lublin.pl/

8.2.3.

PROW – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW

ma

zapewnione

środki

finansowe

na

lata

2007-2013

z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
(EFRROW).
PROW obejmuje następujące działania:
− Poprawianie

i

rozwijanie

infrastruktury

związanej

z

rozwojem

i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów oraz
gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi,
− Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej,
− Odnowa i rozwój wsi,
− WdraŜanie lokalnych strategii rozwoju,
− Funkcjonowanie

lokalnych

grup

działania,

nabywanie

umiejętności

i aktywizacja.
W ramach wdraŜania działań PROW wydzielono 4 osie priorytetowe:
− Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego,
− Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich,
− Jakość Ŝycia na obszarach wiejskich i róŜnicowanie gospodarki wiejskiej,
− Leader

–

wprowadzanie

lokalnych

strategii

rozwoju

i

projektów

współpracy oraz m.in. zdobywanie nowych umiejętności.
Za

realizację

działań

samorządowych

odpowiada

Departament

Koordynacji Projektów Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Lubelskiego.
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Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Departament Koordynacji Projektów Europejskich
Siedziba:
ul. Stefczyka 3 B
20-151 Lublin
Adres do korespondencji:
ul. Spokojna 4
20-074 Lublin
Fax: (81) 44 16 882
wbwp@lubelskie.pl
http://www.prow.lubelskie.pl/

8.2.4.

BOŚ S.A. - Bank Ochrony Środowiska

Bank Ochrony Środowiska wspiera działania związane z ochroną
środowiska

poprzez

udzielanie

niskooprocentowanych

preferencyjnych

kredytów. BOŚ posiada 60 % udział na rynku komercyjnego finansowania
przedsięwzięć ekologicznych.
BOŚ posiada takŜe Europejską Ofertę, która skierowana jest do
wszystkich podmiotów, które pragną uzyskać dotacje ze środków UE. Oferta
zawiera propozycje udzielenia kredytów:
− pomostowego

–

pokrywa

część

kosztów

przedsięwzięć,

które

są

współfinansowane ze środków UE,
− uzupełniającego – pokrywa część kosztów dla przedsięwzięć, które nie są
finansowane ze środków UE,
− Technologicznego – pokrywa koszty przedsięwzięć technologicznych, które
wprowadzają technologie, stosowane na świecie krócej niŜ 5 lat.
W tym celu BOŚ współpracuje z: NFOŚiGW, wojewódzkimi funduszami
ochrony środowiska i gospodarki wodnej, bankami zagranicznymi, Bankiem
Gospodarstwa Krajowego, innymi instytucjami finansowymi.
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BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. - Oddział w Lublinie
ul. Krakowskie Przedmieście 54
20-002 Lublin
Tel.: (81) 535-06-10, (81) 532-56-33
lublin@bosbank.pl
http://www.bosbank.pl/

8.3.

Instrumenty społeczne
Instrumenty społeczne wspomagają wdraŜanie Programu Ochrony

Środowiska.
Do instrumentów społecznych zalicza się:
1. współpracę

pomiędzy

władzami

samorządowymi,

organizacjami

społecznymi, słuŜbami ochrony środowiska,
2. edukację ekologiczną,
3. komunikację i informację społeczną.
Bardzo waŜna z punktu widzenia ochrony środowiska jest współpraca
oraz

partnerstwo

społecznymi,

pomiędzy

słuŜbami

organizacjami,

władzami

ochrony

instytucjami

samorządowymi,

środowiska

naukowymi

i

(np.:

organizacjami
WIOŚ,

podmiotami

PSSE),

gospodarczymi.

Efektem tej współpracy powinna być dbałość o środowisko oraz realizacja
środowiskowych przedsięwzięć.
Pozarządowe organizacje ekologiczne mają za zadanie działalność
informacyjną

i

konsultacyjną

dla

społeczeństwa

oraz

opiniowanie

i przestrzeganie zasad ochrony środowiska i monitoringu.
Edukacja ekologiczna powinna być prowadzona w róŜnorodnych
formach oraz obejmować wszystkie grupy wiekowe społeczeństwa.

8.4.

Instrumenty strukturalne
Instrumenty strukturalne to dokumenty i opracowania o charakterze

strategicznym i planistycznym określające główne cele i kierunki działań
w ramach

lokalnego

rozwoju

gospodarczego,

środowiska.
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9. Monitoring Programu Ochrony Środowiska
Ocena

wdraŜania

Programu

Ochrony

Środowiska

dla

gminy

Rybczewice, a tym samym Realizacja Polityki Ekologicznej państwa będzie
kontrolowana poprzez wskaźniki. Powinny być one przyporządkowane do
schematu P-S-R (presja – stan – reakcja).
Wskaźniki oceny realizacji Programu:
1. Wskaźniki presji na środowisko – wskazują główne źródła problemów
i zagroŜeń środowiskowych (np.: emisja zanieczyszczeń do środowiska,
tempo eksploatacji zasobów naturalnych, wyłączenie obszarów z leśnego
i rolniczego uŜytkowania dla potrzeb produkcji),
2. Wskaźniki stanu środowiska – odnoszą się do jakości środowiska i do
jakości jego zasobów określonych w ramach systemu Państwowego
Monitoringu

Środowiska

(np.:

stan jakości

wód

powierzchniowych

i podziemnych, jakość powietrza, poziom hałasu, ilość wytworzonych
i unieszkodliwionych odpadów, lesistość). Wskaźniki te obrazują rezultat
wdraŜania Programu, a tym samym polityki ekologicznej.
3. Wskaźniki

reakcji

działań

zapobiegawczych

–

wskazują

działania

podejmowane przez samorządy, organizacje lub instytucje w celu poprawy
jakości

środowiska

(np.: wydatki

na

powierzchniowych,

lub

zmniejszenia

ograniczenie
wód

antropopresji

emisji

podziemnych,

na

zanieczyszczeń

gleb,

środowisko
do

powietrza, wydatki

wód
na

zmniejszenie uciąŜliwości hałasu, procent mieszkańców korzystających
z kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni, udział społeczeństwa na rzecz
działań w zakresie ochrony środowiska i w procesach decyzyjnych, jakość
i skuteczność kampanii edukacyjnych i informacyjnych).
Ocena realizacji Programu Ochrony Środowiska dla gminy będzie
dokonywana zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia
2001 r. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).
Wg art. 18 ust. 2 ww. ustawy organ wykonawczy gminy ma obowiązek
sporządzać co 2 lata raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska
i przedstawiać go Radzie Gminy.
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10.Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska
Zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia
27 kwietnia 2001 roku (Tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150
z późn. zm.) Politykę Ekologiczną Państwa przyjmuje się raz na 4 lata.
Polityka Ekologiczna Państwa przyjmowana jest przez Sejm na Wniosek Rady
Ministrów. W celu realizacji Polityki Ekologicznej Państwa wg art. 17 ustawy
Prawo ochrony środowiska organ wykonawczy gminy sporządza gminny
Program Ochrony Środowiska. Z powyŜszego zapisu wynika, Ŝe Program
Ochrony Środowiska powinien być, co 4 lata aktualizowany i dostosowany do
nowoprzyjętej Polityki Ekologicznej Państwa.
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