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2 WYKAZ SKRÓTÓW  

aPGW Aktualizacja Planu gospodarowania wodami 

ARiMR Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

BaP benzo(a)piren 

dam3 dekametr sześcienny (1 dam3 = 1 000 m3) 

EOG Europejski Obszar Gospodarczy 

GIOŚ Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 

GUS Główny Urząd Statystyczny 

GZWP główny zbiornik wód podziemnych 

hm3 hektometr sześcienny (1 hm3 = 1 000 000 m3) 

IMGW Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej 

JCWP jednolite części wód powierzchniowych 

JCWPd jednolite części wód podziemnych 

Kpgo Krajowy plan gospodarki odpadami 2022 

KZGW Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej 

LDWN 

długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu 
wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od godz. 
6.00 do godz.18.00), pory wieczoru (rozumianej jako przedział czasu od godz. 18.00 do godz. 
22.00) oraz pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz. 22.00 do godz. 6.00),  

LN 
długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu 
wszystkich pór nocy w roku (rozumianych jako przedział czasu od godz. 22.00 do godz. 6.00) 

LZW Lubelskie Zagłębie Węglowe 

NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

OZE odnawialne źródła energii 

PAP poważne awarie przemysłowe 

PIG PIB Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy 

PEM pole elektromagnetyczne 

PGW Wody Polskie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 

PGL LP Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe 

PM2,5 pył zawieszony o średnicy ziaren do 2,5 mikrometra 

PM10 pył zawieszony o średnicy ziaren do 10 mikrometrów 

PMŚ Państwowy Monitoring Środowiska 

POIiŚ Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

PO PW Program Operacyjny Polska Wschodnia 

POŚ Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396) 

POŚ PH Program ochrony środowiska przed hałasem 

PSP Państwowa Straż Pożarna 

PSZOK Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

PZO Plan zadań ochronnych 

RDLP Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych 

RDOŚ Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie 

RDW Ramowa Dyrektywa Wodna 

RIPOK regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych 

RPO WL 2014 – 2020  Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

RZGW Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 
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SPA 
Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 
2020 z perspektywą do roku 2030 

SOR Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) 

WFOŚiGW Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie 

WIOŚ Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie 

Wpgo 2022 Plan gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 

WWA wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne 

Wytyczne 
Wytyczne do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony 
środowiska (Ministerstwo Środowiska, 2 września 2015r.) 

LODR Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

ZPKWL Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubelskiego 

ZPO Zapobieganie powstawaniu odpadów 
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3 WSTĘP 

3.1 WPROWADZENIE 

Program ochrony środowiska dla województwa lubelskiego na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 
2027 jest aktualizacją poprzedniego programu na lata 2016 – 2019 z perspektywą do roku 2023, który 
został przyjęty Uchwałą Nr XXIII/341/16 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 29 listopada 2016 r. 
Z realizacji powyższego Programu ochrony środowiska sporządzono Raport, którego wnioski oraz 
wskazania zostały ujęte w niniejszej aktualizacji. 

W Programie uwzględniono wymogi Wytycznych do opracowania wojewódzkich, powiatowych  
i gminnych programów ochrony środowiska (Ministerstwo Środowiska, 2 września 2015r.), zwane  
w dalszej części dokumentu Wytycznymi. W zakresie tworzenia programów ochrony środowiska,  
w zakresie problematyki nasilających się zmian klimatycznych oraz wyznaczania kierunków adaptacji 
do zmian klimatu. 

3.2 PODSTAWA PRAWNA I CEL OPRACOWANIA 

Wymóg prawny opracowania Programu wynika z art. 17 ust. 1 ustawy POŚ, który nakłada na zarząd 
województwa obowiązek sporządzenia wojewódzkiego programu ochrony środowiska. Po 
zaopiniowaniu przez Ministra Środowiska oraz w ramach strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska, państwowego wojewódzkiego 
inspektora sanitarnego, Program uchwalany jest przez sejmik województwa. 

Głównym celem tworzenia Programu jest dążenie do poprawy stanu środowiska w województwie, 
ograniczenie negatywnego wpływu zanieczyszczeń na środowisko, ochrona i rozwój walorów 
środowiska, a także racjonalne gospodarowanie jego zasobami. Program służy także do realizacji celów 
na poziomie regionalnym, które zostały przyjęte w dokumentach strategicznych na poziomie 
krajowym, ze szczególnym uwzględnieniem przyjętej Polityki ekologicznej państwa 2030 oraz Strategii 
na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), które zastąpiły Strategię 
Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 r. Polityka ekologiczna państwa 
2030 będzie stanowiła podstawę do inwestowania środków europejskich z perspektywy finansowej na 
lata 2021–2027. Strategia wspiera także realizację celów i zobowiązań Polski na szczeblu 
międzynarodowym, w tym na poziomie międzynarodowym, szczególnie w kontekście celów polityki 
klimatyczno-energetycznej UE do 2030 oraz celów zrównoważonego rozwoju ujętych w Agendzie 
2030. Wyznaczone do realizacji cele wynikają również z wymogów prawnych w zakresie 
dotrzymywania standardów jakości środowiska w poszczególnych obszarach interwencji. 

Niniejszy dokument powinien również pełnić rolę wytycznych do określenia celów i zadań na poziomie 
powiatowym i gminnym. 

3.3 METODYKA SPORZĄDZANIA  PROGRAMU 

Treść Programu oraz jego założenia zostały opracowane zgodnie z Wytycznymi, ze szczególnym 
uwzględnieniem aspektów dotyczących adaptacji do zmian klimatu, a także zagadnień horyzontalnych. 

Ramy czasowe Programu określono na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027. Wynika to  
z konieczności zachowania ciągłości polityki ekologicznej województwa, a także okresu programowania 
unijnego na lata 2021- 2027. 

ANALIZA DANYCH WEJŚCIOWYCH, IDENTYFIKACJA PROBLEMÓW I ZAGROŻEŃ  

Przystępując do opracowania projektu Programu dokonano analizy danych wejściowych w zakresie 
obowiązujących wymagań prawnych, celów określonych w dokumentach strategicznych kraju oraz 
województwa, oceny stanu aktualnego środowiska oraz oceny realizacji celów poprzedniego 
Programu. Na potrzeby sporządzenia Programu, do oceny stanu aktualnego środowiska przyjęto 
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najbardziej aktualne i dostępne dane (za rok 2018 lub 2017), natomiast w celu zobrazowania tendencji 
w zakresie poszczególnych obszarów interwencji wykorzystano dane dla min. 4-letniego okresu 
statystycznego tj. 2015-2018. Podstawowym źródłem danych były raporty o stanie środowiska oraz 
wyniki badań monitoringowych publikowane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  
w Lublinie, GIOŚ, dane GUS, sprawozdania z działalności poszczególnych jednostek, raporty  
z poszczególnych dziedzin publikowane przez jednostki rządowe i samorządowe. 

Przed przystąpieniem do opracowania harmonogramu realizacji zadań na lata 2020-2023 analizie 
poddano specyficzne uwarunkowania regionu oraz stan środowiska z uwzględnieniem wszystkich 
obszarów wsparcia, a także wskazano najważniejsze problemy środowiskowe w regionie. 

Dokonana ocena stanu środowiska w ramach obszarów interwencji przeprowadzona została pod 
kątem relacji przyczynowo – skutkowych oraz oddziaływań środowiskowych dotyczących 
zidentyfikowanych problemów. Ocena została podsumowana analizą SWOT dla każdego z obszarów 
interwencji, a także została dokonana w aspekcie adaptacji do zmian klimatu oraz nadzwyczajnych 
zagrożeń środowiska. 

Główne zagrożenia środowiska, jak również cele i działania w poszczególnych obszarach wsparcia 
zostały zidentyfikowane zgodnie ze schematem zawartym w Wytycznych: siły sprawcze – presja – stan 
– wpływ – reakcja” (D-P-S-I-R), który został opracowany przez OECD i rozwinięty przez Europejską 
Agencję Środowiska. Polega on na opisaniu następujących elementów: 

 siły sprawcze (D, driving forces) np. warunki społeczno-gospodarcze, demograficzne, 
meteorologiczne, hydrologiczne, napływy trans graniczne; 

 presje (P, pressures) wywierane przez powyższe warunki, np. emisje zanieczyszczeń; 

 stan (S, state) czyli zastana jakość środowiska; 

 wpływ (I, impact) stanu środowiska np. na zdrowie, życie społeczne, gospodarcze; 

 reakcja/odpowiedź (R, response) poprzez tworzone polityki, programy, plany; należy mieć 
świadomość, że polityki, programy i plany mają wpływ na wszystkie wcześniejsze elementy, 
czyli na siły sprawcze, presje, stan i wpływ. 

OPRACOWANIE CELÓW STRATEGICZNYCH W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA  

Po dokonaniu analizy danych wejściowych oraz problemów środowiskowych, określono cele, a także 
zadania, które należy podjąć, aby efektywnie rozwiązywać zidentyfikowane problemy środowiskowe, 
zapewnić poprawę stanu środowiska w regionie, dążyć do zrównoważonego rozwoju i wspierać 
podejmowane na szczeblu krajowym i unijnym działania, związane z adaptacją do zmian klimatu. Cele 
oraz zadania zostały określone z uwzględnieniem kryteriów tj.: 

 ocena aktualnego stanu środowiska; 

 ocena realizacji poprzedniego Programu; 

 obowiązujące przepisy prawa polskiego i wspólnotowego oraz ich planowane zmiany; 

 adaptacja do zmian klimatu; 

 wymagania dokumentów strategicznych kraju i województwa oraz ich planowanych zmian; 

 możliwości finansowania zadań; 

 zgłoszone potrzeby jednostek przekazane w ankietyzacji. 

Wyznaczone w Programie cele środowiskowe są zgodne z celami dokumentów strategicznych szczebla 
krajowego, które zostały przedstawione w Załączniku nr 4 do Wytycznych do opracowania 
wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska. 
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Na podstawie wyznaczonych celów zdefiniowano zadania zaplanowane do realizacji na lata 2020-2023. 
Przedsięwzięcia te zostały ujęte w harmonogramie realizacji zadań, który zawiera terminy realizacji, 
koszty, źródła finansowania oraz jednostki odpowiedzialne za ich wykonanie. 

Informacje na potrzeby stworzenia harmonogramu realizacji zadań zostały zebrane od podmiotów  
w drodze ankietyzacji. Wartość nakładów finansowych należy traktować jako dane szacunkowe,  
ze względu na długą perspektywę obowiązywania Programu. 

OPINIOWANIE ORAZ KONSULTACJE SPOŁECZNE  

Opracowany projekt dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, został poddany 
procedurze opiniowania przez odpowiednie organy oraz konsultacjom społecznym celem 
umożliwienia złożenia uwag i wniosków. 
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4 STRESZCZENIE 

Program ochrony środowiska dla województwa lubelskiego na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 
2027 jest aktualizacją poprzedniego programu na lata 2016 – 2019 z perspektywą do roku 2023,  
który został przyjęty Uchwałą Nr XXIII/341/16 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 29 listopada 
2016 r. Z realizacji powyższego Programu ochrony środowiska sporządzono Raport, którego wnioski 
oraz wskazania zostały ujęte w niniejszej aktualizacji. 

Dokument ten ma na celu realizację krajowej polityki ochrony środowiska na szczeblu wojewódzkim, 
zgodnie z dokumentami strategicznymi i programowymi. Dokument stanowi podstawę 
funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem na obszarze województwa. Program swoim 
zakresem obejmuje województwo lubelskie. Opracowanie w części diagnostycznej przedstawia stan 
jakości środowiska, a także zachodzące w nim trendy – na podstawie porównania danych z czterech 
ostatnich lat. Prezentowane analizy oparto na najbardziej aktualnych danych, dostępnych  
w materiałach i opracowaniach środowiskowych. Generalnie rokiem bazowym dla opracowania jest 
rok 2018, jednak w przypadkach braku danych posłużono się informacjami za rok 2017. 

Program Ochrony Środowiska jest dokumentem strategicznym województwa syntezującym istotne 
kwestie związane z ochroną środowiska, opracowanym zgodnie z dokumentami sektorowymi oraz 
dokumentami krajowymi. Dokument opisuje 10 obszarów interwencji, które odpowiadają 
poszczególnym komponentom środowiska lub obszarom mającym wpływ na stan środowiska. Opis 
każdego z obszarów składa się z analizy stanu aktualnego środowiska, identyfikacji problemów, które 
występują w danym obszarze, wyznaczeniu celów i działań zmierzających do poprawy stanu danego 
komponentu. Program zawiera również wskazania w zakresie monitorowania postępu wdrażania 
działań poprzez dobór odpowiednich wskaźników środowiskowych. W opisie każdego z obszarów 
znajdują się również zagadnienia horyzontalne, wskazane w Wytycznych. Są nimi: adaptacja do zmian 
klimatu, nadzwyczajne zagrożenia środowiska, monitoring oraz edukacja ekologiczna. 

W obszarze ochrony klimatu i jakości powietrza w latach poprzednich realizowane były działania 
głównie z zakresu termomodernizacji budynków, modernizacji źródeł ciepła, modernizacji instalacji  
w zakładach przemysłowych i wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE). Głównym problemem 
w tym obszarze są przekroczenia norm stężeń pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu, 
których główną przyczyną jest tzw. niska emisja. Wśród głównych działań naprawczych wskazano 
realizację dokumentów sektorowych, czyli programów ochrony powietrza, planów gospodarki 
niskoemisyjnej oraz programów ograniczania niskiej emisji. Należy również kontynuować zadania 
wdrażane w latach poprzednich. Istotne znaczenie, również w kontekście adaptacji do zmian klimatu 
będzie mieć dalsze wspieranie rozwoju OZE oraz podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców. 

Mieszkańcy województwa zajmujący tereny w sąsiedztwie dróg wojewódzkich i krajowych o dużym 
natężeniu ruchu oraz mieszkańcy największych miast województwa narażeni są na ponadnormatywny 
hałas. Jego powstawanie spowodowane jest głównie stale narastającą liczbą pojazdów, złym stanem 
technicznym dróg oraz niepełnym systemem transportowym województwa. Z tego względu  
w obszarze interwencji zagrożenia hałasem zaproponowano wdrożenie działań nastawionych na 
komunikację zbiorową oraz stosowaniem zabezpieczeń akustycznych takich jak wały ziemne, zielone 
ściany oraz ekrany akustyczne (w miejscach gdzie zastosowanie innych rozwiązań jest niemożliwe),  
jak również poprawę stanu dróg. 

W zakresie pól elektromagnetycznych nie występują przekroczenia wartości dopuszczalnych. W tym 
obszarze zalecane jest jedynie regularne monitorowanie jego poziomów, aby reagować na ewentualne 
przekroczenia wartości dopuszczalnych. 

Głównymi problemami w zakresie gospodarowania wodami jest przede wszystkim wpływ działalności 
antropogenicznej na wody powierzchniowe, co skutkuje ich niezadowalającą jakością, brak 
odpowiedniej infrastruktury przeciwpowodziowej oraz niedostateczna liczba zbiorników małej 
retencji. Ze względu na powolne zmiany zachodzące w środowisku wodnym należy sukcesywnie 
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wdrażać działania zapoczątkowane w latach poprzednich. Ważnym aspektem w tym obszarze jest 
ochrona przeciwpowodziowa, która z roku na rok staje się pilniejszym zagadnieniem. W celu ochrony 
jakości i wielkości zasobów wód, wskazano działania skupiające się wokół ograniczania ich zużycia 
poprzez zamykanie obiegów wody, realizację zabezpieczeń przeciwpowodziowych oraz wspierających 
naturalną i sztuczną retencję. W kolejnych latach coraz większe znaczenie będzie miało wdrażanie 
działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom suszy. 

W zakresie gospodarki wodno-ściekowej postawiono nacisk na budowę infrastruktury wodociągowej  
i kanalizacyjnej, w tym budowę wodociągów, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, oczyszczalni ścieków 
(w tym przydomowych). Realizacja tych działań będzie sprzyjać poprawie jakości wód 
powierzchniowych i podziemnych poprzez ograniczenie presji wynikającej z działalności człowieka. 
Działania te były również wdrażane w latach poprzednich. 

Kolejnym obszarem interwencji opisanym w dokumencie są zasoby geologiczne. W tym zakresie 
województwo lubelskie posiada bogate rozpoznane zasoby surowców energetycznych oraz skalnych. 
Funkcjonowanie zakładów wydobywczych wiąże się z negatywnym oddziaływaniem na środowisko,  
z tego względu działania w tym obszarze skupiają się na kontroli ich działalności oraz minimalizowaniu 
jej skutków. 

Województwo lubelskie jest bardzo zasobne w gleby o wysokich walorach produkcyjnych, a rolnictwo 
stanowi główny sektor gospodarczy regionu. W szczególności istnieje w tym zakresie 
niebezpieczeństwo utraty naturalnych zasobów glebowych spowodowanych zmianami klimatu.  
W Programie zaproponowano szereg rozwiązań, które mogą przyczynić się do zachowania wartości 
użytkowych gleb województwa, m.in. wdrażaniu dobrych praktyk rolniczych, rekultywacji terenów 
zdegradowanych i zdewastowanych oraz promocji rolnictwa ekologicznego. 

W zakresie gospodarki odpadami i zapobieganiu powstawaniu odpadów Program skupia się na 
odzwierciedleniu zapisów wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. Strategia odpadowa 
województwa w perspektywie kolejnych lat będzie się skupiać na selektywnym zbieraniu odpadów, 
odzysku i recyklingu odpadów oraz wykorzystaniu odpadów jako paliwa alternatywnego. Wdrażane 
będą również zasady gospodarki cyrkulacyjnej (inaczej gospodarki o obiegu zamkniętym). 

Lubelszczyzna charakteryzuje się wysokimi walorami przyrodniczymi oraz unikatowymi krajobrazami  
i siedliskami. Najcenniejsze przyrodniczo obszary to: Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie, Doliny Wisły  
i Bugu, Roztocze, Puszcza Solska i Lasy Janowskie. Udział obszarów chronionych w ogólnej powierzchni 
województwa jest mniejszy od średniej krajowej i wynosi 22,7%. Lesistość województwa jest również 
poniżej średniej krajowej i stanowi 23,4%. Wśród istotnych problemów w tym obszarze występuje brak 
zatwierdzonych i wdrażanych planów ochrony oraz planów zadań ochronnych, a także presja 
działalności człowieka na obszary o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych. W odpowiedzi 
na zidentyfikowane problemy i zagrożenia działania skupiają się na kontynuacji prac nad 
opracowaniem i zatwierdzeniem odpowiednich dokumentów, zwiększaniem lesistości województwa 
jak również czynną ochroną siedlisk oraz działaniach z zakresu pogłębiania i udostępniania wiedzy  
o zasobach przyrodniczych i walorach krajobrazowych województwa. 

Ostatnim obszarem interwencji są zagrożenia poważnymi awariami przemysłowymi. Działania w tym 
obszarze skupiają się na monitorowaniu zakładów przemysłowych w województwie sklasyfikowane 
jako zakłady zwiększonego bądź dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także na 
usuwaniu skutków poważnych awarii. 

Szacuje się, że na realizację Programu w latach 2020-2023 wydatkowanych zostanie przeszło 8,9 mld. 
zł, z czego przeszło 600 mln zł stanowią koszty przewidziane na realizację zadań własnych Marszałka 
Województwa Lubelskiego oraz jednostek włączonych. Natomiast około 8,3 mld. zł to koszty na 
realizację zadań monitorowanych, realizowanych między innymi przez gminy, powiaty, 
przedsiębiorstwa i inne jednostki. Szacowane koszty realizacji Programu obejmują zarówno środki 
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własne jak i finansowanie z różnych źródeł np. NFOŚiGW, programy europejskie, środki krajowe, 
WFOŚiGW w Lublinie, RPO WL 2014 – 2020. 
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5 KRAJOWE I WOJEWÓDZKIE DOKUMENTY O CHARAKTERZE 
STRATEGICZNYM I PROGRAMOWYM 

Działania zaproponowane w harmonogramie określonym w Programie są spójne z celami  
i kierunkami działań dokumentów na poziomie krajowym i wojewódzkim. Kierunki działań w zakresie 
wszystkich obszarów interwencji zmierzają do spełnienia celów zapisanych w dokumentach 
strategicznych województwa lubelskiego. Główne założenia dokumentów strategicznych, a także 
wynikające z nich priorytetowe działania, opisane zostały poniżej. 

5.1 DOKUMENTY KRAJOWE 

W przypadku dokumentów krajowych wskazano dokumenty, których przynajmniej jeden cel główny 
odnosi się bezpośrednio do środowiska naturalnego. 

STRATEGIA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU DO ROKU 2020 (Z PERSPEKTYWĄ DO  
2030 R.)1 

Strategia jest aktualizacją średniookresowej strategii rozwoju kraju, tj. Strategii Rozwoju Kraju 2020. 
Jest obowiązującym, kluczowym dokumentem państwa polskiego w obszarze średnio- i długofalowej 
polityki gospodarczej. 

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju określa 10 sektorów jako strategiczne, wśród nich 
związane z ochroną środowiska to: 

 sektor odzysku materiałowego surowców; 

 sektor ekobudownictwa (np. budynki pasywne, pikoenergetyka); 

 sektor żywności wysokiej jakości. 

Strategia zwraca uwagę w szczególności na kwestie, które zostały także wskazane do realizacji  
w niniejszym Programie ochrony środowiska i proponuje podejmowanie problemów w zakresie: 

 zachowania unikatowego charakteru polskich zasobów przyrodniczych jako szansy dla 
zrównoważonego rozwoju; 

 stopniowe zmniejszenie emisji zanieczyszczeń (w szczególności emitowanych do powietrza 
przez sektor komunalno - bytowy poprzez realizację programu „Czyste Powietrze”); 

 zmniejszenie odpływu wody z terytorium Polski; 

 sprawna gospodarka odpadami, obejmująca ich wtórne wykorzystywanie surowcowe  
i energetyczne, wykorzystanie ciepła ziemi i innych odnawialnych źródeł energii; 

 obniżenie ryzyka klęsk żywiołowych; 

 wdrożenie programu „Woda dla rolnictwa” - wsparcie retencjonowania wód i nawodnień na 
potrzeby obszarów wiejskich; 

 przeprowadzenie audytów krajobrazowych. 

POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA 2030 – STRATEGIA ROZWOJU W OBSZARZE ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKI WODNEJ2 

Polityka jest strategią zgodnie z ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, a jej rolą jest 
zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego Polski oraz wysokiej jakości życia dla wszystkich 
mieszkańców. W systemie dokumentów strategicznych doprecyzowuje i operacjonalizuje "Strategię na 
rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)". 

                                                           
1 Uchwała NR 8 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020  
(z perspektywą do 2030 r.) 
2 Uchwała nr 67 Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Polityki ekologicznej państwa 2030 – strategii rozwoju w obszarze 
środowiska i gospodarki wodnej” 
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Polityka będzie stanowiła podstawę do inwestowania środków europejskich z perspektywy finansowej 
na lata 2021–2027. Strategia wspiera także realizację celów i zobowiązań Polski na szczeblu 
międzynarodowym, w tym na poziomie unijnym oraz ONZ, szczególnie w kontekście celów polityki 
klimatyczno-energetycznej UE do 2030 oraz celów zrównoważonego rozwoju ujętych  
w Agendzie 2030. Polityka uchyla Strategię „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa 
do 2020 r.” w części dotyczącej Celu 1. Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska i Celu 3. 
Poprawa stanu środowiska. 

Cel główny Polityki, tj. Rozwój potencjału środowiska na rzecz obywateli i przedsiębiorców, 
przeniesiono wprost z SOR. Cele szczegółowe określono w odpowiedzi na najważniejsze trendy  
w obszarze środowiska, w sposób umożliwiający połączenie kwestii związanych z ochroną środowiska 
z potrzebami gospodarczymi i społecznymi. Cele szczegółowe dotyczą zdrowia, gospodarki i klimatu. 
Realizacja celów środowiskowych ma być wspierana przez cele horyzontalne dotyczące edukacji 
ekologicznej oraz efektywności funkcjonowania instrumentów ochrony środowiska. 

Cele szczegółowe będą realizowane przez kierunki interwencji, które są zgodne z założeniami 
Programu ochrony środowiska dla województwa lubelskiego: 

 zrównoważone gospodarowanie wodami, w tym zapewnienie dostępu do czystej wody dla 
społeczeństwa i gospodarki oraz osiągnięcie dobrego stanu wód; 

 likwidacja źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza lub istotne zmniejszenie ich 
oddziaływania; 

 ochrona powierzchni ziemi, w tym gleb; 

 przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska oraz zapewnienie bezpieczeństwa biologicznego, 
jądrowego i ochrony radiologicznej; 

 zarządzanie zasobami dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, w tym ochrona i poprawa 
stanu różnorodności biologicznej i krajobrazu; 

 wspieranie wielofunkcyjnej i trwale zrównoważonej gospodarki leśnej; 

 gospodarka odpadami w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym; 

 zarządzanie zasobami geologicznymi przez opracowanie i wdrożenie polityki surowcowej 
państwa; 

 wspieranie wdrażania ekoinnowacji oraz upowszechnianie najlepszych dostępnych technik 
BAT (polegają określaniu granicznych wielkości emisji dla większych zakładów 
przemysłowych); 

 przeciwdziałanie zmianom klimatu; 

 adaptacja do zmian klimatu oraz zarządzanie ryzykiem klęsk żywiołowych; 

 edukacja ekologiczna, w tym kształtowanie wzorców zrównoważonej konsumpcji; 

 usprawnienie systemu kontroli i zarządzania ochroną środowiska oraz doskonalenie systemu 
finansowania. 

STRATEGICZNY PLAN ADAPTACJI DLA SEKTORÓW I OBSZARÓW WRAŻLIWYCH NA ZMIANY KLIMATU 
DO ROKU 2020 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 20303 

Celem głównym SPA jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju oraz efektywnego funkcjonowania 
gospodarki i społeczeństwa w warunkach zmian klimatu. 

Na dzień opracowania Programu w województwie lubelskim nie przyjęto żadnych miejskich planów 
adaptacji do zmian klimatu. 

 

                                                           
3 https://bip.mos.gov.pl/strategie-plany-programy/strategiczny-plan-adaptacji-2020/ 
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STRATEGIA INNOWACYJNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI GOSPODARKI „DYNAMICZNA POLSKA 2020”4 

Cele szczegółowe dokumentu; cel 3 bezpośrednio dotyczy środowiska naturalnego: 

Cel 1. Dostosowanie otoczenia regulacyjnego i finansowego do potrzeb innowacyjnej i efektywnej 
gospodarki; 

Cel 2. Stymulowanie innowacyjności poprzez wzrost efektywności wiedzy i pracy; 

Cel 3. Wzrost efektywności wykorzystania zasobów naturalnych i surowców; 

Cel 4. Wzrost umiędzynarodowienia polskiej gospodarki. 

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU WSI, ROLNICTWA I RYBACTWA NA LATA 2012-20205 

Głównym celem Strategii jest wyznaczenie kluczowych kierunków rozwoju obszarów wiejskich, 
rolnictwa i rybactwa w perspektywie do 2020 r., a tym samym właściwe adresowanie zakresu 
interwencji publicznych finansowanych ze środków krajowych i wspólnotowych. 

Cele szczegółowe: 

Cel 1. Wzrost jakości kapitału ludzkiego, społecznego, zatrudnienia i przedsiębiorczości na obszarach 
wiejskich; 

Cel 2. Poprawa warunków życia na obszarach wiejskich oraz poprawa ich dostępności przestrzennej; 

Cel 3. Bezpieczeństwo żywnościowe; 

Cel 4. Wzrost produktywności i konkurencyjności sektora rolno-spożywczego; 

Cel 5. Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu na obszarach wiejskich. 

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO 2030 ROKU6 

Główne cele polityki energetycznej w zakresie ograniczenia oddziaływania energetyki na środowisko 
to: 

 ograniczenie emisji CO2 do 2020 roku przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa 
energetycznego; 

 ograniczenie emisji SO2 i NOx oraz pyłów (w tym PM10 i PM2,5) do poziomów wynikających 
z obecnych i projektowanych regulacji unijnych; 

 ograniczanie negatywnego oddziaływania energetyki na stan wód powierzchniowych 
i podziemnych; 

 minimalizacja składowania odpadów poprzez jak najszersze wykorzystanie ich w gospodarce; 

 zmiana struktury wytwarzania energii w kierunku technologii niskoemisyjnych. 

 

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TRANSPORTU DO 2030 ROKU 

Głównym celem krajowej polityki transportowej jest zwiększenie dostępności transportowej oraz 
poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu i efektywności sektora transportowego poprzez 
utworzenie spójnego, zrównoważonego, innowacyjnego i przyjaznego użytkownikowi systemu 
transportowego w wymiarze krajowym, europejskim i globalnym. Realizacja celu głównego  
w perspektywie do 2020 r. i dalszej będzie się wiązać się z wdrażaniem sześciu kierunków interwencji 
właściwych dla każdej z gałęzi transportu: 

                                                           
4 Uchwała Nr 7 Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki "Dynamiczna Polska 
2020" 
5źródło: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/strategia-zrownowazonego-rozwoju-wsi-rolnictwa-i-rybactwa-na-lata-2012-2020  
6 źródło: https://www.gov.pl/web/energia/polityka-energetyczna-polski-do-2030-roku  
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 budowa zintegrowanej, wzajemnie powiązanej sieci transportowej służącej konkurencyjnej 
gospodarce; 

 poprawa sposobu organizacji i zarządzania systemem transportowym; 

 zmiany w indywidualnej i zbiorowej mobilności; 

 poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz przewożonych towarów; 

 ograniczanie negatywnego wpływu transportu na środowisko; 

 poprawa efektywności wykorzystania publicznych środków na przedsięwzięcia transportowe. 

 

KONCEPCJA PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU 2030 (KPZK 2030)7 

Strategicznym celem polityki przestrzennego zagospodarowania kraju jest efektywne wykorzystanie 
przestrzeni kraju i jej terytorialnie zróżnicowanych potencjałów rozwojowych dla osiągania ogólnych 
celów rozwojowych – konkurencyjności, zwiększenia zatrudnienia, sprawności funkcjonowania 
państwa oraz spójności w wymiarze społecznym, gospodarczym i terytorialnym w długim okresie. 

KRAJOWA POLITYKA MIEJSKA 20238 

Krajowa Polityka Miejska przyczynia się do zwiększenia efektywności działań wszystkich tych 
podmiotów oraz proponuje rozwiązania służące zapewnieniu kompleksowości ich działań. 

Strategicznym celem polityki miejskiej jest wzmocnienie zdolności miast i obszarów zurbanizowanych 
do zrównoważonego rozwoju i tworzenia miejsc pracy oraz poprawa jakości życia mieszkańców. 

Cele szczegółowe dokumentu: 

 Stworzenie warunków dla skutecznego, efektywnego i partnerskiego zarządzania rozwojem na 
obszarach miejskich, w tym w szczególności na obszarach metropolitalnych; 

 Wspieranie zrównoważonego rozwoju ośrodków miejskich, w tym przeciwdziałanie 
negatywnym zjawiskom niekontrolowanej suburbanizacji; 

 Odbudowa zdolności do rozwoju poprzez rewitalizację zdegradowanych społecznie, 
ekonomicznie i fizycznie obszarów miejskich; 

 Poprawa konkurencyjności i zdolności głównych ośrodków miejskich do kreowania rozwoju, 
wzrostu i zatrudnienia; 

 Wspomaganie rozwoju subregionalnych i lokalnych ośrodków miejskich, przede wszystkim na 
obszarach problemowych polityki regionalnej (w tym na niektórych obszarach wiejskich) 
poprzez wzmacnianie ich funkcji oraz przeciwdziałanie ich upadkowi ekonomicznemu. 

KRAJOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI 20229 

Głównym celem dokumentu jest określenie polityki gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią 
sposobów postępowania z odpadami oraz zasadą zanieczyszczający płaci. Celami wskazanymi 
w dokumencie są między innymi: 

 zapobieganie powstawaniu odpadów; 

 zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na 
składowiska odpadów, aby w 2020 r. nie było składowanych więcej niż 35% masy tych 
odpadów wytworzonych w 1995 r.; 

 dążenie do zmniejszania ilości składowanych odpadów; 

                                                           
7źródło: Uchwała Nr 239 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 
2030, M.P. 2012 poz. 252 
8 Uchwała NR 198 Rady Ministrów z dnia 20 października 2015 r. 
9 źródło: Uchwała Nr 88 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2022 
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 osiągnięcie wymaganego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, 
metali, tworzyw sztucznych i szkła pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych; 

 zapewnienie osiągnięcia odpowiedniego poziomu zbierania zużytego sprzętu oraz zużytych 
baterii i akumulatorów; 

 osiągnięcie odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu odpadów powstających 
z produktów, między innymi odpadów opakowaniowych, zużytych opon, olejów odpadowych; 

 dokończenie likwidacji mogilników, zawierających przeterminowane środki ochrony roślin  
i inne odpady niebezpieczne; 

 zwiększenie udziału odpadów poddawanych procesom odzysku. 

PROGRAM OCZYSZCZANIA KRAJU Z AZBESTU NA LATA 2009-2032 (POKA) 

W dokumencie zostały wyznaczone następujące cele dotyczące azbestu: 

 usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest; 

 minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych, spowodowanych obecnością azbestu na 
terytorium kraju; 

 likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko. 

KRAJOWY PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DO ROKU 2020 (Z PERSPEKTYWĄ DO 2030)10 

Głównym celem jest poprawa jakości życia mieszkańców Rzeczypospolitej Polskiej, szczególnie 
ochrona ich zdrowia i warunków życia, z uwzględnieniem ochrony środowiska, z jednoczesnym 
zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. 

Cele szczegółowe to: 

 osiągnięcie w możliwie krótkim czasie poziomów dopuszczalnych i docelowych niektórych 
substancji, określonych w dyrektywie 2008/50/WE i 2004/107/WE, oraz utrzymanie ich na tych 
obszarach, na których są dotrzymywane, a w przypadku pyłu drobnego PM2,5 także pułapu 
stężenia ekspozycji oraz Krajowego Celu Redukcji Narażenia; 

 osiągnięcie w perspektywie do roku 2030 stężeń niektórych substancji w powietrzu na 
poziomach wskazanych przez WHO oraz nowych wymagań wynikających z regulacji prawnych 
projektowanych przepisami prawa unijnego. 

PLANY GOSPODAROWANIA WODAMI NA OBSZARACH DORZECZY11 

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza jest dokumentem planistycznym, stanowiącym 
podstawę podejmowania decyzji kształtujących stan zasobów wodnych, usprawniającym proces 
osiągania lub utrzymania dobrego stanu wód oraz związanych z nimi ekosystemów, a także 
wskazującym na konieczność wprowadzenia racjonalnych zasad gospodarowania wodami  
w przyszłości. 

AKTUALIZACJA PROGRAMU WODNO-ŚRODOWISKOWEGO KRAJU (PWŚK 2016-2021)12 

Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju jest jednym z dokumentów planistycznych 
opracowywanych w celu programowania i koordynowania działań zmierzających do realizacji celów 
środowiskowych wskazanych w artykule 4 RDW, tj.: 

 niepogarszanie stanu części wód, 

                                                           
10 źródło: https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/publications/card/3153  
11 źródło: https://www.kzgw.gov.pl/index.php/pl/ramowa-dyrektywa-wodna-plany-gospodarowania-wodami  
12 źródło: https://www.kzgw.gov.pl/images/Aktualnosci/20161012/aPWSK.pdf  

https://www.kzgw.gov.pl/index.php/pl/ramowa-dyrektywa-wodna-plany-gospodarowania-wodami
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 osiągnięcie dobrego stanu wód: dobry stan ekologiczny i chemiczny dla naturalnych części wód 
powierzchniowych, dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny dla sztucznych  
i silnie zmienionych części wód oraz dobry stan chemiczny i ilościowy dla wód podziemnych; 

 spełnienie wymagań specjalnych, zawartych w innych unijnych aktach prawnych i polskim 
prawodawstwie, w odniesieniu do obszarów chronionych, (w tym m. in. narażonych na 
zanieczyszczenia związkami azotu pochodzącymi ze źródeł rolniczych, przeznaczonych do 
celów rekreacyjnych, do poboru wody dla zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do 
spożycia, do ochrony siedlisk lub gatunków, dla których utrzymanie stanu wód jest ważnym 
czynnikiem w ich ochronie); 

 zaprzestanie lub stopniowe wyeliminowanie zrzutu substancji priorytetowych do środowiska 
lub ograniczone zrzuty tych substancji. 

Zgodnie z założeniami RDW, w aPWŚK wyróżniono dwie grupy działań, tj. podstawowe  
i uzupełniające. Działania podstawowe to minimalne wymagania niezbędne do wypełnienia  
i obejmują przede wszystkim działania, których obowiązek realizacji wynika z innych dyrektyw (art. 11 
RDW i załącznik VI RDW). Działania uzupełniające, to wszelkie inne działania, które mogą być podjęte, 
aby osiągnąć zakładane cele środowiskowe w danych jednolitych częściach wód. Mogą to być 
instrumenty prawne, administracyjne, ekonomiczne, kontrole czy też projekty edukacyjne, badawcze. 

Cele określone w PWŚK:  

 niepogarszanie stanu części wód; 

 osiągnięcie dobrego stanu wód; 

 spełnienie wymagań specjalnych, zawartych w innych unijnych aktach prawnych i polskim 
prawie, w odniesieniu do obszarów chronionych; 

 zaprzestanie lub stopniowe wyeliminowanie zrzutu substancji priorytetowych do środowiska 
lub ograniczone zrzuty tych substancji. 

 poprawa stanów wód z zakresu gospodarki wodno - ściekowej. 

PIĄTA AKTUALIZACJA KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH - 
AKPOŚK2017 13 

Celem Programu, przez realizację ujętych w nim inwestycji, jest ograniczenie zrzutów niedostatecznie 
oczyszczanych ścieków, a co za tym idzie – ochrona środowiska wodnego przed ich niekorzystnymi 
skutkami. KPOŚK jest dokumentem strategicznym, w którym oszacowano potrzeby i określono 
działania na rzecz wyposażenia aglomeracji, o RLM większej od 2 000, w systemy kanalizacyjne  
i oczyszczalnie ścieków komunalnych. 

PROGRAM OCHRONY I ZRÓWNOWAŻONEGO UŻYTKOWANIA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ 
WRAZ Z PLANEM DZIAŁAŃ NA LATA 2015-202014 

Poprawa stanu różnorodności biologicznej i pełniejsze powiązanie jej ochrony z rozwojem społecznym 
i gospodarczym kraju. 

Cele szczegółowe to: 

 Podniesienie poziomu wiedzy oraz wzrost aktywności społeczeństwa w zakresie działań na 
rzecz ochrony różnorodności biologicznej; 

 Doskonalenie systemu ochrony przyrody; 

 Zachowanie i przywracanie siedlisk przyrodniczych oraz populacji zagrożonych gatunków; 

                                                           
13 źródło: http://kzgw.gov.pl/index.php/pl/materialy-informacyjne/programy/krajowy-program-oczyszczania-sciekow-komunalnych  
14 Uchwała Nr 213 Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia „Programu ochrony i zrównoważonego użytkowania 
różnorodności biologicznej wraz z Planem działań na lata 2015–2020” 
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 Utrzymanie i odbudowa funkcji ekosystemów będących źródłem usług dla człowieka; 

 Zwiększenie integracji działalności sektorów gospodarki z celami ochrony różnorodności 
biologicznej; 

 Ograniczanie zagrożeń wynikających ze zmian klimatu oraz presji ze strony gatunków 
inwazyjnych; 

 Zwiększenie udziału Polski na forum międzynarodowym w zakresie ochrony różnorodności 
biologicznej. 

STRATEGIA DZIAŁANIA NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI 
WODNEJ NA LATA 2017-2020 15 

Cel generalny Strategii to: ,,poprawa stanu środowiska i zrównoważone gospodarowanie zasobami 
przez stabilne, skuteczne i efektywne wspieranie przedsięwzięć i inicjatyw służących środowisku”. 

Wdrażanie innowacji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, poprawy efektywności 
energetycznej i wykorzystania energii z odnawialnych źródeł energii, gospodarki o obiegu zamkniętym, 
wspieranie uzasadnionej ekonomicznie niskoemisyjności gospodarki i społeczeństwa oraz tworzenie 
warunków do powstawania zielonych miejsc pracy, rozwoju nowych technik i technologii służących 
między innymi racjonalnej gospodarce zasobami naturalnymi, zapobiegania powstawaniu lub 
ograniczenie emisji do środowiska 

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 (POIiŚ)16 

Dokument realizuje założenia strategii Europa 2020, z którą powiązany jest jego cel główny - wsparcie 
gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności 
terytorialnej i społecznej. 

W okresie 2014-2020 projekty przyczyniające się do poprawy stanu środowiska będą mogły być 
realizowane głównie w ramach poniższych osi priorytetowych: 

 Zmniejszenie emisyjności gospodarki (oś I); 

 Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu (oś II); 

 Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach (oś VI); 

 Poprawa bezpieczeństwa energetycznego (oś VII); 

 Beneficjenci otrzymują dofinansowanie w formie refundacji lub zaliczki. 

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020 (PROW 2014-2020) 

Celem głównym PROW 2014 – 2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone 
zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój 
terytorialny obszarów wiejskich. Program realizuje wszystkie sześć priorytetów wyznaczonych dla 
unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020: 

 ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich; 

 poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności 
gospodarstw rolnych; 

 poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem  
w rolnictwie; 

 odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa; 

 wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę 
niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym; 

                                                           
15 https://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/strategia/ 
16 http://www.pois.gov.pl/media/76543/POIiS2014-2020_v12.pdf 
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 zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju 
gospodarczego na obszarach wiejskich. 

PROGRAM POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 (PO PW) 

Program Polska Wschodnia to dodatkowy instrument wsparcia finansowego dla 5 województw Polski 
Wschodniej: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego, 
który jest uzupełnieniem i wzmocnieniem działań prowadzonych w ramach regionalnych i krajowych 
programów na lata 2014-2020, z których finansowane będą zasadnicze przedsięwzięcia rozwojowe. 
Celem Programu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności makroregionu Polski Wschodniej. 

5.2 DOKUMENTY WOJEWÓDZKIE 

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014- 2020 Z PERSPEKTYWĄ DO 
ROKU 203017 

Do 2020 roku (z perspektywą do 2030 r.) wyznaczono strategiczne cele rozwoju regionu lubelskiego, 
których realizacji będą służyły działania samorządu województwa, są określone następująco: 

 Restrukturyzacja rolnictwa oraz rozwój obszarów wiejskich; 

 Wyposażanie obszarów wiejskich w infrastrukturę transportową, komunalną i energetyczną, 
w sposób skoordynowany z innymi przedsięwzięciami i spójny wewnętrznie; 

 Funkcjonalna, przestrzenna, społeczna i kulturowa integracja regionu; 

 Racjonalne i efektywne wykorzystywanie zasobów przyrody dla potrzeb gospodarczych  
i rekreacyjnych, przy zachowaniu i ochronie walorów środowiska przyrodniczego. 

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO18 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego jest dokumentem o charakterze 
długookresowym, stanowiącym element krajowego systemu planowania przestrzennego. Określa on 
zasady i kierunki kształtowania struktury funkcjonalno-przestrzennej regionu oraz działania służące 
realizacji ponadlokalnych celów publicznych stanowiąc formalną i merytoryczną płaszczyznę 
odniesienia dla podejmowanych decyzji przestrzennych. PZPWL jest wyrazem polityki przestrzennej 
samorządu województwa. Przyjęte kierunki i zasady zagospodarowania przestrzennego stwarzają 
ogólne warunki dla realizacji zadań inwestycyjnych formułowanych w programach rozwoju. 

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM DLA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 

Celem niniejszego Programu ochrony środowiska przed hałasem jest określenie niezbędnych 
priorytetów i wskazanie działań mających na celu zmniejszenie uciążliwości i ograniczenie poziomu 
hałasu. Program wykonywany jest na obszarze pokrywającym się z zakresem map akustycznych dla 
odcinków dróg krajowych i wojewódzkich w województwie lubelskim o średniodobowym natężeniu 
ruchu (SDR) przekraczającym 8 219 pojazdów/dobę, co odpowiada 3 000 000 pojazdów w ciągu roku, 
które to mapy pełnią funkcję źródła informacji o stanie klimatu akustycznego. 

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 2022 

Celem dokumentu jest wprowadzenie nowego, zgodnego z przepisami ustawy o zmianie ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw19, systemu gospodarki 
odpadami komunalnymi w województwie pozwalającego na: 

 uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi; 

                                                           
17 Uchwała Nr XXXIV/559/2013 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 24 czerwca 2013 r. 
18 Uchwała NR XI/162/2015 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 października 2015 r. 
19 Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, 
poz. 897, z późn. zm.) 
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 wprowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych „u źródła”; 

 zmniejszenie ilości odpadów komunalnych, w tym odpadów ulegających biodegradacji 
kierowanych na składowisko odpadów; 

 zwiększenie liczby nowoczesnych instalacji do odzysku, recyklingu oraz unieszkodliwiania 
odpadów komunalnych w sposób inny niż składowanie odpadów; 

 całkowite wyeliminowanie składowisk odpadów niespełniających wymagań prawnych; 

 prowadzenie właściwego sposobu monitorowania postępowania z odpadami 
komunalnymi zarówno przez właścicieli nieruchomości, jak i prowadzących działalność  
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; 

 zmniejszenie dodatkowych zagrożeń dla środowiska wynikających z transportu odpadów 
komunalnych z miejsc ich powstania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania przez podział 
województw na regiony gospodarki odpadami, w ramach których prowadzone będą wszelkie 
czynności związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. 

Dodatkowo Plan gospodarki odpadami wskazuje cele do osiągnięcia dla poszczególnych rodzajów 
odpadów, działania konieczne do realizacji tych celów oraz przedstawia ogólny zarys funkcjonowania 
całego systemu na terenie województwa. 

PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA 

Na terenie województwa lubelskiego obowiązują Programy ochrony powietrza oraz plany działań 
krótkoterminowych: 

 Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla strefy lubelskiej ze względu na przekroczenie 
poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 z uwzględnieniem pyłu PM2,5; 

 Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla strefy – aglomeracji lubelskiej ze względu na 
przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 z uwzględnieniem pyłu 
PM2,5; 

 Program ochrony powietrza dla strefy lubelskiej z wyłączeniem planu działań 
krótkoterminowych ze względu na przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu; 

 Program ochrony powietrza dla strefy – aglomeracja lubelska ze względu na przekroczenie 
poziomu docelowego benzo(a)pirenu. 

Podstawowym celem sporządzenia i wdrożenia Programu Ochrony Powietrza jest przywrócenie 
naruszonych standardów jakości powietrza, a przez to poprawa jakości życia i zdrowia mieszkańców, 
podwyższenie standardów cywilizacyjnych oraz lepsza jakość życia w strefie. Realizacja zadań 
wynikających z Programu Ochrony Powietrza ma na celu zmniejszenie stężenia substancji 

zanieczyszczającej w powietrzu w poszczególnych strefach - pyłu zawieszonego PM10 do poziomu 
dopuszczalnego oraz B(a)P do poziomu docelowego i utrzymywania ich na tych poziomach. 

REGIONALNA POLITYKA MIEJSKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 

Zadaniem Regionalnej Polityki Miejskiej Województwa Lubelskiego jest ukierunkowanie działań na 
rzecz efektywnego wykorzystania potencjałów rozwojowych miast z uwzględnieniem znaczenia 
poszczególnych ośrodków, jakie pełnią w obsłudze regionu. Zgodnie z przyjętymi założeniami jest 
narzędziem koordynacji szerokiego spektrum działań na rzecz wzmacniania ośrodków miejskich, 
realizowanych w ramach polityki rozwoju prowadzonej przez samorząd województwa, a także inne 
jednostki publiczne na poziomie regionalnym i lokalnym. Polityka wyznacza kierunki działań oraz 
działania dedykowane obszarom miejskim w województwie. Działania zbieżne z założeniami Programu 
to m.in.:  

 Rozwijanie systemów infrastruktury technicznej i transportu; 

 Rewitalizacja centrum miast, terenów zabytkowych i przestrzeni publicznych; 
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 Zagospodarowanie terenów zielonych; 

 Rozwój infrastruktury rekreacji i wypoczynku; 

 Zachowanie i ochrona środowiska kulturowego i krajobrazu, w tym krajobrazu kulturowego; 

 Zachowanie integralności i ciągłości struktur ekologiczno-przestrzennych; 

 Harmonizowanie zagospodarowania z walorami środowiska kulturowego i przyrodniczego; 

 Realizacja koncepcji miasta zwartego; 

 Rozwój systemów zarządzania transportem miejskim; 

 Rozwój systemów zarządzania infrastrukturą techniczną i bezpieczeństwem publicznym; 

 Budowa węzłów przesiadkowych integrujących systemy transportu; 

 Rozwój energetyki niskoemisyjnej, energetyki OZE oraz poprawa efektywności energetycznej. 

Podsumowanie 

Cele wynikające z dokumentów strategicznych mają swoje odzwierciedlenie w celach strategicznych 
wyznaczonych w Programie, a ich realizacja nastąpi m.in. poprzez wykonanie działań zawartych 
w harmonogramie działań. 

 

6 OCENA STANU ŚRODOWISKA 

6.1 OGÓLNE INFORMACJE O REGIONIE 

Województwo lubelskie pod względem powierzchni (25 122 km2) zajmuje trzecie miejsce w kraju po 
województwach mazowieckim oraz wielkopolskim. Województwo zamieszkiwało w 2018 r. 2 117 619 
osób. Liczba ludności systematycznie maleje – od 2015 r. zmniejszyła się o 22 107 osób. Średni wskaźnik 
gęstości zaludnienia województwa wynosi 84 osób/km2 i jest niższy od średniej krajowej (123 
osób/km2)20. 

W województwie znajdują się 4 miasta na prawach powiatu, 20 powiatów ziemskich oraz 213 gmin. 
Województwo graniczy z województwami: podlaskim, mazowieckim, świętokrzyskim i podkarpackim, 
a od strony wschodniej z Białorusią oraz Ukrainą. 

Pod względem fizyczno – geograficznym region zajmuje: niziny – Nizinę Południowopodlaską, Polesie 
Zachodnie, wyżyny: Wyżynę Lubelską, Wyżynę Wołyńską, Polesie Wołyńskie, Roztocze, a także Kotlinę 
Sandomierską. 

Województwo lubelskie jest regionem rolniczym, gdzie ponad 70% gruntów jest użytkowane rolniczo. 
Sprzyjają temu warunki glebowe, m.in. bardzo dobrej jakości gleby lessowe, a także klimatyczne 
(nasłonecznienie). 

Zasoby naturalne, a także możliwości gospodarczego rozwoju regionu koncentrują się w Lubelskim 
Zagłębiu Węglowym, gdzie rozpoznano bogate złoża węgla kamiennego. Ponadto istotne znaczenie 
mają surowce skalne (wapienie). 

Region jest niezwykle bogatym obszarem pod względem przyrodniczym z unikatowymi krajobrazami 
m.in. Polesia (w tym zwłaszcza Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie), Roztocza, Puszczy Solskiej oraz 
doliny Wisły i Bugu. Są to zarazem tereny o bardzo wysokich walorach turystyczno-wypoczynkowych. 

Stosunkowo najlepiej zagospodarowane pod względem turystycznym są okolice Kazimierza, 
Nałęczowa, Puław, Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego oraz Roztocza Środkowego. Tereny te oraz 
dolina Bugu są coraz bardziej popularnymi obszarami turystycznymi. 

                                                           
20 źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych, stan na dzień 31.12.2018 r. 
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Województwo lubelskie jest regionem stosunkowo słabo uprzemysłowionym. Najlepiej rozwinięty jest 
przemysł oparty o surowce występujące w województwie, zwłaszcza przetwórstwo rolno-spożywcze, 
bazujące na wysokiej jakości produktach rolnych, produkcja wyrobów z surowców niemetalicznych  
(w tym głównie cementu) oraz produkcja materiałów budowlanych. Ponadto w regionie funkcjonują 
duże zakłady przemysłu chemicznego produkujące nawozy sztuczne. 

 

Rysunek 1. Podział administracyjny województwa lubelskiego  
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6.2 OCHRONA KLIMATU I JAKOŚCI POWIETRZA  

6.2.1 KLIMAT 

W aspektach klimatycznych Lubelszczyzna wyróżnia się w stosunku do reszty kraju pod względem ilości 
dochodzącego i pochłanianego w skali roku promieniowania słonecznego. 

Charakterystycznymi cechami warunków cyrkulacyjnych Lubelszczyzny są: szybki przepływ powietrza  
i szybkie przemieszczanie się układów barycznych, a także ścieranie się wilgotnych mas powietrza 
atlantyckiego z suchymi masami powietrza kontynentalnego, co powoduje – typową dla klimatu 
umiarkowanego przejściowego – dużą zmienność warunków pogodowych. Z układów barycznych 
największe znaczenie dla klimatu i pogody posiadają: Niż Islandzki (aktywny zimą) i Wyż Azorski 
(najaktywniejszy latem). Pierwszy z tych układów zimą przynosi ocieplenie oraz opady deszczu  
i mokrego śniegu, zaś latem – ochłodzenie oraz obfite i częste opady deszczu. Oddziaływanie Wyżu 
Azorskiego na warunki pogodowe przejawia się: latem – napływem wilgotnego powietrza morskiego, 
a jesienią – napływem ciepłego i suchego powietrza kontynentalnego. 

Nad obszar Lubelszczyzny napływają głównie masy powietrza polarno-morskiego (o frekwencji 66% dni 
w ciągu roku) i polarno-kontynentalnego (o frekwencji 20% dni w ciągu roku). Lubelszczyzna znajduje 
się w strefie wiatrów z sektora zachodniego: SW, W i NW (wiatry notowane z tych kierunków stanowią 
ponad 46% wszystkich obserwacji). Największą przewagę nad wiatrami z innych sektorów osiągają  
w lipcu. Dominują wiatry bardzo słabe (tj. o prędkości do 2 m/sek.). Wzrost ich prędkości (średnio do 
4 m/sek.) obserwuje się w miesiącach zimowych. 

Warunki klimatyczne są istotnym elementem wpływającym na jakość powietrza. Poniżej 
przedstawiono zmienność wybranych parametrów meteorologicznych w latach 2015 – 2018 r. 
w Lublinie. 

 

Rysunek 2. Średnia roczna temperatura w Lublinie w latach 2015 -201821 

Rozpatrując okres ostatnich 4 lat najniższą średnią roczną temperaturę (8,6°C) zanotowano  
w 2017 r., najwyższą w 2015 (9,5°C). Średnia roczna temperatura w Lublinie dla roku 2018 wynosiła 
9,3°C i w stosunku do roku 2017 była wyższa o 0,7°C. 

                                                           
21 Opracowanie własne na podstawie Rocznych ocen jakości powietrza za rok 2015, 2016, 2017, 2018, WIOŚ, GIOŚ. 
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Rysunek 3. Najcieplejsze i najchłodniejsze  miesiące ze średnią miesięczną temperaturą w latach 2015 -2018  
w Lublinie22 

Najchłodniejszym miesiącem był styczeń 2017 r. ze średnią miesięczną temperaturą wynoszącą -5,7°C 
zmierzoną na stacji w Lublinie. Najcieplejszym miesiącem był sierpień ze średnią temperaturą 
wynoszącą 21,8°C. Rok 2018 był cieplejszy niż 2017, odnotowano 9 dni upalnych, z czego 8  
w sierpniu. Suma usłonecznienia rocznego wyniosła 2 134,5 godz., co jest wartością rekordową (od 
początku prowadzenia pomiarów). Średni czas usłonecznienia w ciągu roku wynosił ok 6 godz. 
dziennie. Duży czas usłonecznienia wiązał się z małą ilością zachmurzenia i opadów atmosferycznych. 

 

Rysunek 4. Roczna suma opadów atmosferycznych w latach 2015-2018 w Lublinie23 

Roczna suma opadów atmosferycznych w Lublinie w 2018 r. wynosiła 478,8 mm i była najniższa  
w okresie ostatnich 4 lat. Ponad 60% rocznej sumy to opady w okresie letnim. 

                                                           
22 Opracowanie własne na podstawie Rocznych ocen jakości powietrza za rok 2015, 2016, 2017, 2018, WIOŚ, GIOŚ. 
23 Opracowanie własne na podstawie Rocznych ocen jakości powietrza za rok 2015, 2016, 2017, 2018, WIOŚ, GIOŚ. 
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Rysunek 5. Średnia roczna prędkość wiatru  w latach 2015-2018 w Lublinie24 

Średnia roczna prędkość wiatru w 2018 r. w Lublinie wynosiła 2,7 m/s i była to najniższa wartość 
zanotowana w przeciągu ostatnich 15 lat.25 Niskie temperatury, brak opadów oraz słabe prędkości 
wiatru sprzyjają kumulacji zanieczyszczeń i pogorszeniu jakości powietrza. Stan jakości powietrza na 
terenie województwa w 2018 r. i latach poprzednich przedstawiono w następnym rozdziale.  

Na terenie województwa zlokalizowane jest uzdrowisko Nałęczów o specyficznym bioklimacie. 
Nałęczów znajduje się w najcieplejszym w kraju V regionie bioklimatycznym "południowo-wschodnim”. 
Panują tu słabe ogólne warunki bodźcowe, za to zwiększona jest bodźcowość termiczna. Na dodatnie 
warunki bioklimatyczne wpływają przede wszystkim wysokie wartości usłonecznienia i wilgotności 
względnej powietrza oraz znaczna częstość występowania ciszy atmosferycznej. Panujące warunki 
klimatyczne stanowią korzystne miejsce do leczenia nadciśnienia tętniczego krwi oraz chorób serca. 

6.2.2 JAKOŚĆ POWIETRZA 

GŁÓWNE ŹRÓDŁA ZANIECZYSZCZEŃ  

Źródła zanieczyszczeń powietrza podzielić można na naturalne oraz antropogeniczne - 
powierzchniowe, punktowe i liniowe. Emisja powierzchniowa związana jest głównie ze spalaniem paliw 
w domowych urządzeniach grzewczych, emisja punktowa to skutek wytwarzania energii oraz emisji  
z zakładów przemysłowych, emisja liniowa związana jest ze spalaniem paliw w silnikach samochodów 
oraz wtórną emisją zanieczyszczeń będącą efektem ścierania opon i innych części pojazdu podczas jego 
eksploatacji czy unosem zanieczyszczeń z dróg. 

Poniżej przedstawiono liczbowo i graficznie emisję wybranych zanieczyszczeń gazowych w podziale na 
podstawowe typy źródeł emisji. 

Tabela 1. Bilans wielkości emisji SOx wg kategorii źródeł emisji w województwie lubelskim oraz w kraju 26 

Nazwa obszaru/strefy 
Emisja SOx [kg/rok] 

Komunalno-bytowa Transport drogowy Punktowa Inne Suma emisji* 

Polska 213 990 261 545 600 236 226 577 604 987 451 367 425 

Województwo lubelskie 12 119 070 34 981 4 737 465 36 855 16 928 37127 

Udział emisji z terenu województwa 
w emisji krajowej 

6% 6% 2% 6% 4% 

Strefa lubelska 11 164 569 33 710 4 397 733 36 596 15 632 609 

                                                           
24 źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie lubelskim, Raport wojewódzki za rok 2018, GIOŚ, 2019 
25 źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie lubelskim, Raport wojewódzki za rok 2018, GIOŚ, 2019 
26 Opracowanie własne na podstawie Rocznej oceny jakości powietrza w województwie lubelskim, Raport wojewódzki za rok 2018, GIOŚ, 
2019 
27 Emisja SO2 wyraportowana z Bazy Opłatowej UMWL w Lublinie na podstawie wykazów złożonych przez podmioty korzystające ze 
środowiska w 2018r.  -  6 157,6 Mg 
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Nazwa obszaru/strefy 
Emisja SOx [kg/rok] 

Komunalno-bytowa Transport drogowy Punktowa Inne Suma emisji* 

Aglomeracja Lubelska 954 501 1 271 339 732 258 1 295 761 

* w tabeli podano liczby całkowite, sumy emisji podane w tabeli mogą być wynikiem uwzględniania wartości z dokładnością "po przecinku" 

 

Rysunek 6. Bilans wielkości emisji SOx wg kategorii źródeł emisji w województwie lubelskim oraz w kraju 28 

Dominującym źródłem emisji tlenków siarki na terenie województwa jest sektor komunalno-bytowy. 
Udział emisji SOx z terenu województwa w emisji krajowej w 2018 r. wyniósł 4%. 

Tabela 2. Bilans wielkości emisji NOx wg kategorii źródeł emisji w województwie lubelskim oraz w kraju 29 

Nazwa obszaru/strefy 
Emisja NOx [kg/rok] 

Komunalno-bytowa Transport drogowy Punktowa Inne Suma emisji* 

Polska 66 774 202 297 356 296 229 631 427 125 572 902 719 334 827 

Województwo lubelskie 3 884 728 18 770 992 5 188 874 13 684 169 41 528 76430 

Udział emisji z terenu województwa 
w emisji krajowej 

6% 6% 2% 11% 6% 

Strefa lubelska 3 528 222 18 085 162 4 502 387 13 601 856 39 717 626 

Aglomeracja Lubelska 356 507 685 830 686 488 82 313 1 811 138 

* w tabeli podano liczby całkowite, sumy emisji podane w tabeli mogą być wynikiem uwzględniania wartości z dokładnością "po przecinku" 

                                                           
28 Opracowanie własne na podstawie Rocznej oceny jakości powietrza w województwie lubelskim, Raport wojewódzki za rok 2018, GIOŚ, 
2019 
29 Opracowanie własne na podstawie Rocznej oceny jakości powietrza w województwie lubelskim, Raport wojewódzki za rok 2018, GIOŚ, 
2019 
30 Emisja NOx wyraportowana z Bazy Opłatowej UMWL w Lublinie na podstawie wykazów złożonych przez podmioty korzystające ze 
środowiska  w 2018r.  – 7 015,0 Mg 
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Rysunek 7. Bilans wielkości emisji NOx wg kategorii źródeł emisji w województwie lubelskim oraz w kraju 31 

Dominującym źródłem emisji tlenków azotu na terenie województwa jest sektor transportu 
drogowego. Udział emisji NOx z terenu województwa w emisji krajowej w 2018 r. wyniósł 6%. 

Poniżej przedstawiono emisję zanieczyszczeń gazowych (ogółem) z zakładów szczególnie uciążliwych 
z terenu województwa lubelskiego w latach 2015 - 2018.32 

 

Rysunek 8. Emisja zanieczyszczeń gazowych (ogółem) z zakładów szczególnie uciążliwych z terenu województwa 
lubelskiego w latach 2015 – 201833 

W roku 2018 nastąpił wzrost emisji zanieczyszczeń gazowych (ogółem) z zakładów szczególnie 
uciążliwych dla środowiska w porównaniu do roku 2017, jednak nie przekroczył poziomu z roku 2016. 

Poniżej przedstawiono liczbowo i graficznie emisję wybranych zanieczyszczeń pyłowych w podziale na 
podstawowe typy źródeł emisji. 

 

                                                           
31 Opracowanie własne na podstawie Rocznej oceny jakości powietrza w województwie lubelskim, Raport wojewódzki za rok 2018, GIOŚ, 
2019 
32 źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 
33 źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 
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Tabela 3. Bilans wielkości emisji pyłu zawieszonego PM10 wg kategorii źródeł emisji w województwie lubelskim 
oraz w kraju34 

Nazwa obszaru/strefy 

Emisja PM10 [kg/rok] 

Komunalno-
bytowa 

Transport 
drogowy 

Punktowa Hałdy i wyrobiska Inne Suma emisji* 

Polska 227 847 505 19 198 373 32 110 742 28 265 526 65 964 953 373 387 098 

Województwo lubelskie 15 024 915 1 296 234 1 068 617 923 867 6 024 412 24 338 044 

Udział emisji z terenu 
województwa w emisji 

krajowej 
7% 7% 3% 3% 9% 7% 

Strefa lubelska 14 058 115 1 246 900 1 019 251 923 867 5 997 213 23 245 345 

Aglomeracja Lubelska 966 800 49 334 49 366  27 199 1 092 698 

* w tabeli podano liczby całkowite, sumy emisji podane w tabeli mogą być wynikiem uwzględniania wartości z dokładnością "po przecinku" 

 

Rysunek 9. Bilans wielkości emisji pyłu zawieszonego PM10 wg kategorii źródeł emisji w województwie lubelskim 
oraz w kraju35  

Największa emisja pyłu zawieszonego PM10 generowana jest ze źródeł komunalno-bytowych. Udział 
emisji pyłu zawieszonego PM10 z terenu województwa w emisji krajowej w 2018 r. wyniósł 7%. 

Tabela 4. Bilans wielkości emisji pyłu zawieszonego PM2,5 wg kategorii źródeł emisji w województwie lubelskim 
oraz w kraju36 

Nazwa obszaru/strefy 

Emisja PM2,5 [kg/rok] 

Komunalno-
bytowa 

Transport 
drogowy 

Punktowa Hałdy i wyrobiska Inne Suma emisji* 

Polska 224 321 772 14 993 475 17 942 330 6 782 125 15 869 915 279 909 617 

Województwo lubelskie 14 769 251 1 001 695 484 001 221 676 1 624 599 18 101 221 

Udział emisji z terenu 
województwa w emisji 

krajowej 
7% 7% 3% 3% 10% 6% 

Strefa lubelska 13 816 868 963 805 458 896 221 676 1 614 288 17 075 533 

Aglomeracja Lubelska 952 382 37 890 25 106  10 310 1 025 688 

* w tabeli podano liczby całkowite, sumy emisji podane w tabeli mogą być wynikiem uwzględniania wartości z dokładnością "po przecinku" 

 

                                                           
34 Opracowanie własne na podstawie Rocznej oceny jakości powietrza w województwie lubelskim, Raport wojewódzki za rok 2018, GIOŚ, 
2019 
35 Opracowanie własne na podstawie Rocznej oceny jakości powietrza w województwie lubelskim, Raport wojewódzki za rok 2018, GIOŚ, 
2019 
36 Opracowanie własne na podstawie Rocznej oceny jakości powietrza w województwie lubelskim, Raport wojewódzki za rok 2018, GIOŚ, 
2019 
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Rysunek 10 Bilans wielkości emisji Pyłu zawieszonego PM2,5  wg kategorii źródeł emisji w województwie 
lubelskim oraz w kraju37 

Największa emisja pyłu zawieszonego PM2,5 generowana jest ze źródeł komunalno-bytowych. Udział 
emisji pyłu zawieszonego PM2,5 z terenu województwa w emisji krajowej w 2018 r. wyniósł 6%. 

Poniżej przedstawiono emisję zanieczyszczeń pyłowych (ogółem) z zakładów szczególnie uciążliwych 
z terenu województwa lubelskiego w latach 2015 - 2018. 

 

Rysunek 11. Emisja zanieczyszczeń pyłowych (ogółem) z zakładów szczególnie uciążliwych z terenu województwa 
lubelskiego w latach 2015 – 201838 

Na przestrzeni lat 2015 – 2018 obserwuje się systematyczny spadek emisji zanieczyszczeń pyłowych  
z zakładów szczególnie uciążliwych dla środowiska z terenu województwa lubelskiego. W roku 2018 
emisja pyłów z ww. zakładów była niższa o 25% w stosunku do roku 2015. 

Poniżej przedstawiono liczbowo i graficznie emisję B(a)P w podziale na podstawowe typy źródeł emisji. 

 

 

                                                           
37 Opracowanie własne na podstawie Rocznej oceny jakości powietrza w województwie lubelskim, Raport wojewódzki za rok 2018, GIOŚ, 
2019 
38 źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 
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Tabela 5. Bilans wielkości emisji B(a)P wg kategorii źródeł emisji w województwie lubelskim oraz w kraju 39 

Nazwa obszaru/strefy 
Emisja B(a)P [kg/rok] 

Komunalno-bytowa Transport drogowy Punktowa Inne Suma emisji* 

Polska 124 442,5 277,8 8 951,4 34,6 133 706,3 

Województwo lubelskie 7 380,2 19,0 562,4 1,4 7 962,9 

Udział emisji z terenu województwa 
w emisji krajowej 

5,9% 6,8% 6,3% 4,0% 6,0% 

Strefa lubelska 6 834,4 18,3 506,2 1,4 7 360,3 

Aglomeracja Lubelska 545,7 0,7 56,2 0,0 602,7 

* w tabeli podano liczby całkowite, sumy emisji podane w tabeli mogą być wynikiem uwzględniania wartości z dokładnością "po przecinku" 

 

Rysunek 12. Bilans wielkości emisji B(a)P wg kategorii źródeł emisji w województwie lubelskim oraz w kraju 40 

Dominującym źródłem emisji B(a)P jest sektor komunalno-bytowy. 

 

WYNIKI KLASYFIKACJI STREF OCENY JAKOŚCI POWIETRZA 

Klasyfikacji stref w rocznej ocenie jakości powietrza dokonuje się oddzielnie dla dwóch grup kryteriów: 

 określonych w celu ochrony zdrowia ludzi; 

 określonych w celu ochrony roślin (z oceny dokonywanej na podstawie kryteriów 
ustanowionych w celu ochrony roślin wyłączone są obszary aglomeracji i miast powyżej 100 
tys. mieszkańców).  

W rocznej ocenie jakości powietrza za rok 2018 przygotowanej przez Departament Monitoringu 
Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Lublinie GIOŚ, zgodnie z klasyfikacją dla 
kryteriów ochrony zdrowia: 

- dwie strefy zaliczono do klasy C: 

 Aglomeracja Lubelska (z uwagi na przekroczenia PM10- 24-godz. i B(a)P); 

 strefa lubelska (z uwagi na przekroczenia PM10- 24-godz., B(a)P). 

- dwie strefy zaliczono do klasy C1: 

                                                           
39 Opracowanie własne na podstawie Rocznej oceny jakości powietrza w województwie lubelskim, Raport wojewódzki za rok 2018, GIOŚ, 
2019 
40 Opracowanie własne na podstawie Rocznej oceny jakości powietrza w województwie lubelskim, Raport wojewódzki za rok 2018, GIOŚ, 
2019 
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 Aglomeracja Lubelska (ze względu na dodatkową klasyfikację dla pyłu PM2,5 II faza); 

 strefa lubelska (ze względu na dodatkową klasyfikację dla pyłu PM2,5 II faza). 

- dwie strefy zaliczono do klasy D2: 

 Aglomeracja Lubelska (ze względu na stwierdzone przekroczenia poziomu celu 
długoterminowego O3); 

 strefa lubelska (ze względu na stwierdzone przekroczenia poziomu celu długoterminowego 
O3). 

Zgodnie z klasyfikacją dla kryteriów ochrony roślin strefa lubelska w 2018 r. została zaliczona do klasy 
D2, ze względu na stwierdzone przekroczenie poziomu celu długoterminowego ozonu. 

Poniżej w tabelach przedstawiono podsumowanie wyników oceny jakości powietrza w latach 2015 -
2018 r. ze wzglądu na ochronę zdrowia i ze względu na ochronę roślin. 

Tabela 6. Klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenach rocznych w latach 2015 -2018 
dokonanych z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia ludzi - klasyfikacja podstawowa 
(klasy: A, C) i dodatkowa41 

Nazwa strefy SO2 NO2 CO C6H6 O3 PM10 
Pb 

(PM10) 
As 

(PM10) 
Cd 

(PM10) 
Ni 

(PM10) 
BaP 

(PM10) 
PM2,5 

Klasyfikacja podstawowa w latach 2015, 2016 

Aglomeracja 
Lubelska 

A A A A A C A A A A C C 

Strefa 
lubelska 

A A A A A C A A A A C C 

Klasyfikacja podstawowa w latach  2017, 2018 

Aglomeracja 
Lubelska 

A A A A A C A A A A C A 

Strefa 
lubelska 

A A A A A C A A A A C A 

Klasyfikacja dodatkowa przeprowadzona dla pyłu PM2,5 i O3 w latach  2017, 2018 

Aglomeracja 
Lubelska 

           C1 

Strefa 
lubelska 

           C1 

W latach 2017, 2018 w klasyfikacji dodatkowej przeprowadzonej dla pyłu PM2,5 według poziomu 
dopuszczalnego dla fazy II (20 µg/m3 od 2020 r.) Aglomeracja Lubelska i strefa lubelska zostały zaliczone 
do klasy C1. 

Tabela 7. Klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenach rocznych w latach 2015 -2018 
dokonanych z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony roślin - klasyfikacja podstawowa  
i dodatkowa42 

Nazwa strefy SO2 NO2 O3 
O3 - poziom celu 

długoterminowego 

Strefa lubelska A A A D2 

Zgodnie z klasyfikacją dla kryteriów ochrony roślin strefa lubelska została zaliczona do klasy A.  
Ze względu na stwierdzone przekroczenie poziomu celu długoterminowego ozonu strefa lubelska 
została zaliczona do klasy D2. 

 

                                                           
41 Opracowanie własne na podstawie Rocznej oceny jakości powietrza w województwie lubelskim, Raport wojewódzki za rok 2018, GIOŚ, 
2019 
42 Opracowanie własne na podstawie Rocznej oceny jakości powietrza w województwie lubelskim, Raport wojewódzki za rok 2018, GIOŚ, 
2019 
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SUBSTANCJE, DLA KTÓRYCH NORMY SĄ PRZEKROCZONE 

Pył zawieszony PM10 

Stężenia średnie roczne pyłu zawieszonego PM10 na terenie województwa nie były przekraczane  
w ostatnich 4 latach, co przedstawiono na poniższym rysunku. 

 

Rysunek 13. Stężenia średnie roczne pyłu zawieszonego PM10 w latach 2015 -2018 notowane na stacjach PMŚ  
w województwie lubelskim43 

W 2018 r. podobnie jak w latach poprzednich na terenie województwa zanotowano przekroczenia 
dopuszczalnych stężeń dobowych pyłu zawieszonego PM10 w następujących lokalizacjach stacji PMŚ: 
Lublin (ul. Obywatelska), Biała Podlaska (ul. Orzechowa), Chełm (ul. Jagiellońska), Radzyń Podlaski 
(ul. Sitkowskiego), Zamość (ul. Hrubieszowska). Na poniższym wykresie przedstawiono liczbę dni 
z przekroczeniami stężeń dopuszczanych pyłu zawieszonego PM10. 

 

Rysunek 14. Liczba dni z przekroczeniami dopuszczalnych stężeń dobowych pyłu zawieszonego PM10 w latach 
2015 -2018 na stacjach PMŚ44 

W 2018 r. obszary przekroczeń dopuszczalnych stężeń dobowych pyłu zawieszonego PM10 wyniosły 
39,2 km2 na terenie Aglomeracji Lubelskiej i 724,8 km2 na terenie strefy lubelskiej. Na poniższym 
rysunku przedstawiono obszary przekroczeń dopuszczalnych stężeń dobowych pyłu zawieszonego 
PM10 na terenie województwa lubelskiego. 

                                                           
43 Opracowanie własne na podstawie Rocznej oceny jakości powietrza w województwie lubelskim, Raport wojewódzki za rok 2018, GIOŚ, 
2019 
44 Opracowanie własne na podstawie Rocznych ocen jakości powietrza za rok 2015, 2016, 2017, 2018, WIOŚ, GIOŚ. 
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Rysunek 15. Obszary przekroczeń 24 – godz. stężeń pyłu zawieszonego PM10 w województwie lubelskim w roku 
201845 

Pył zawieszony PM2,5 

W roku 2018 stężenia pyłu zawieszonego PM2,5 na 5 stanowiskach pomiarowych badane były w dwóch 
kategoriach – dotrzymania poziomu dopuszczalnego faza I i faza II. Na wszystkich stanowiskach zostały 
dotrzymane stężenia średnie roczne dla fazy I (25µg/m3). Na 4 stanowiskach został przekroczony 
poziom dopuszczalny – faza II (20 μg/m3). Wyniki pomiarów z ostatnich 4 lat przedstawiono na 
poniższym rysunku. 

                                                           
45 źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie lubelskim, Raport wojewódzki za rok 2018, GIOŚ, 2019 
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Rysunek 16. Stężenia średnie roczne pyłu zawieszonego PM2,5 w latach 2015 -2018 notowane na stacjach PMŚ 
w województwie lubelskim46 

Na poniższym wykresie przedstawiono obszary przekroczeń stężeń średniorocznych (II fazy) pyłu 
zawieszonego PM2,5 w 2018 r. Powierzchnia obszarów przekroczeń w Aglomeracji Lubelskiej wyniosła 
46,6 km2, a w strefie lubelskiej 130 km2. 

 

Rysunek 17. Obszary przekroczeń dopuszczalnego stężenia pyłu PM2,5 określonego dla fazy II w województwie 
lubelskim w 2018 r. 47 

                                                           
46 Opracowanie własne na podstawie Rocznych ocen jakości powietrza za rok 2015, 2016, 2017, 2018, WIOŚ, GIOŚ. 
47 źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie lubelskim, Raport wojewódzki za rok 2018, GIOŚ, 2019 
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B(a)P 

Kolejną substancją, której poziomy docelowe zostały przekroczone w 2018 r. jest benzo(a)piren. 
Poniżej przedstawiono stężenia B(a)P notowane na stacjach PMŚ w latach 2015-2018.  
W analizowanym okresie przekroczenia poziomu docelowego B(a)P były notowane na wszystkich 
stacjach pomiarowych w każdym roku. 

 

Rysunek 18. Poziomy stężeń średniorocznych B(a)P w latach 2015 -2018 notowane na stacjach PMŚ  
w województwie lubelskim48 

Na poniższym wykresie przedstawiono obszary przekroczeń stężeń średniorocznych bezno(a)pirenu 
w 2018 r. Powierzchnia obszaru przekroczenia stężeń B(a)P w Aglomeracji Lubelskiej wyniosła  
59,6 km2, a w strefie lubelskiej 3 077 km2. 

                                                           
48 Opracowanie własne na podstawie Rocznych ocen jakości powietrza za rok 2015, 2016, 2017, 2018, WIOŚ, GIOŚ. 
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Rysunek 19. Obszary przekroczeń B(a)P w województwie lubelskim w 2018 r. 49 

Ozon 

W 2018 roku maksymalna średnia ośmiogodzinna ozonu była wyższa od 120 μg/m3, co oznacza,  
że wystąpiło przekroczenie drugiego kryterium, jakim jest poziom celu długoterminowego. 
Przekroczenia wystąpiły na 4 stanowiskach pomiarowych. Wyniki modelowania potwierdziły 
występowanie na obszarze całego województwa dni ze stężeniami wyższymi od 120 μg/m3. W obu 
strefach nastąpiło przekroczenie poziomu celu długoterminowego ozonu i z tego względu zostały one 
zaliczone do klasy D2. Powierzchnia obszaru przekroczenia w Aglomeracji Lubelskiej wyniosła 147 km2, 
a w strefie lubelskiej 24 975 km2. 

                                                           
49 źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie lubelskim, Raport wojewódzki za rok 2018, GIOŚ, 2019 
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Rysunek 20. Obszary przekroczeń poziomu celu długoterminowego ozonu – ochrona zdrowia50 

Poziom celu długoterminowego dla ozonu - kryterium ochrony roślin, który ma być osiągnięty do 
2020 r., na wszystkich stanowiskach pomiarowych, nie został dotrzymany. Stąd cały obszar 
województwa nie spełnia ww. kryterium, strefa lubelska otrzymała klasę D2. Jako metodę 
wspomagającą przy klasyfikacji stref wykorzystano wyniki modelowania, które potwierdzają 
przekroczenie poziomu celu długoterminowego. 

Rozkład przestrzenny wskaźnika AOT4051 uśredniony dla pięciu lat wykazywał się niewielkim 
zróżnicowaniem na terenie województwa lubelskiego. Na przeważającym obszarze województwa 
wartości wahały się od 12 000 do 15 000,0 (μg/m3)·h. Wyższe wartości wystąpiły na południu,  
a niższe na krańcach zachodnich i miejscowo w centrum. Parametr AOT40 wyznaczony ze wszystkich 
stanowisk był niższy od 18 000 (μg/m3)·h, ale wyższy od 6 000 μg/m3h. Wartość współczynnika AOT40, 
obliczonego jako średnia z okresu pięciu lat, mieściła się poniżej poziomu docelowego. Powierzchnia 
obszaru przekroczenia poziomu celu długoterminowego wyniosła 24 975 km2. 

                                                           
50 źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie lubelskim, Raport wojewódzki za rok 2018, GIOŚ, 2019 
51 Jego wartość oblicza się ze stężeń 1-godzinnych, jako sumę różnic pomiędzy stężeniem 1-godzinnym, a wartością 80 μg/m3, dla każdej 
godziny w ciągu doby pomiędzy godziną 8.00 a 20.00 czasu środkowoeuropejskiego, dla której stężenie jest większe niż 80 μg/m3. Wartość 
tą traktuje się jako dotrzymaną, jeżeli nie przekracza jej średnia z takich sum obliczona dla okresów wegetacyjnych z pięciu kolejnych lat, w 
przypadku braku kompletnych danych z pięciu lat dotrzymanie dopuszczalnej częstości przekroczeń sprawdza się na podstawie danych 
pomiarowych z co najmniej trzech lat. 
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Rysunek 21. Obszary przekroczeń poziomu celu długoterminowego ozonu - ochrona roślin52 

 

PRZYCZYNY ZŁEGO STANU JAKOŚCI POWIETRZA  

W 2018 r. analogicznie jak w latach poprzednich, znacznie wyższe stężenia zanieczyszczeń powietrza 
występowały w sezonie zimowym. Wartości średnie dla sezonu chłodnego były kilkakrotnie wyższe od 
średnich z sezonu ciepłego. Sezonowa zmienność stężeń pyłu zawieszonego PM10 wykazująca 
występowanie przekroczeń prawie wyłącznie w sezonie grzewczym wskazuje, iż największy wpływ na 

uzyskiwane stężenia ma emisja ze spalania paliw do celów grzewczych.53 

W Programie ochrony powietrza dla Aglomeracji Lubelskiej54 stwierdzono, iż w obszarze przekroczeń 
poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 o okresie uśredniania wyników 24 - godziny,  
w stężeniach przeważa emisja z ogrzewania indywidualnego, a w północnej oraz zachodniej części 
obszaru zaznacza się wpływ emisji z transportu. Natomiast na terenie strefy lubelskiej w obszarach 

przekroczeń przeważa emisja z ogrzewania indywidualnego55. 

6.2.3 ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII 

POTENCJAŁ PRODUKCJI ENERGII Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ W WOJEWÓDZTWIE 

Stan rozwoju energetyki odnawialnej można określić m.in. poziomem ilości energii elektrycznej 
wytworzonej z OZE w odniesieniu do produkcji energii elektrycznej ogółem w analizowanym okresie. 
W województwie wartość tego współczynnika wzrosła z 0,9% na koniec 2006 do 18,64 % w 2016 r. 
Produkcja energii elektrycznej z OZE w latach 2006-2016 wzrosła z 16,9 GWh do 443,GWh. W roku 
2017 nastąpił dalszy wzrost do wartości 521 GWh. Program Rozwoju Energetyki dla Województwa 
Lubelskiego z 2006 roku zakładał rozwój energetyki ze źródeł odnawialnych głównie na bazie biomasy. 
W oparciu o zmieniające się przepisy dotyczące energetyki, rozwój energetyki odnawialnej na terenie 
województwa lubelskiego nastąpił głównie w oparciu o energetykę słoneczną ze względu na bardzo 
dogodne warunki nasłonecznienia w regionie. W analizowanym okresie powstały instalacje 

                                                           
52 źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie lubelskim, Raport wojewódzki za rok 2018, GIOŚ, 2019 
53 źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie lubelskim, Raport wojewódzki za rok 2018, GIOŚ, 2019 
54 Aktualizacja „Programu ochrony powietrza dla strefy - aglomeracja lubelska ze względu na przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu 
zawieszonego PM10 z uwzględnieniem pyłu PM2,5”, Lublin, 2017 
55 Aktualizacja „Programu ochrony powietrza dla strefy lubelskiej ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego 
PM10 z uwzględnieniem pyłu PM2,5”, Lublin, 2017  
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fotowoltaiczne prosumenckie o mocy ok. 83,6 MWp oraz duże instalacje o mocy ok. 78 MWp. Instalacje 
wykorzystujące biomasę odpadową osiągnęły moc ok. 31 MW.56  

WYKORZYSTANIE ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH W WOJEWÓDZTWIE  

W województwie lubelskim największy udział w produkcji energii elektrycznej z OZE mają instalacje 
wykorzystujące siłę wiatru 73,3% (134,90 MW), następnie instalacje wykorzystujące energię słoneczną 
16,7% (30,82 MW), instalacje na biogaz 7,8% (14,39 MW), instalacje spalające biomasę stałą 1,4% (2,60 
MW) oraz elektrownie wodne 0,8% (1,4 MW)57. 

 

Rysunek 22. Moc instalacji produkujących energię elektryczną z OZE w województwie lubelskim w 2016 r. [MW]58 

Energia elektryczna z OZE wytworzona w województwie lubelskim stanowi ok. 7,5 % energii 
elektrycznej zużytej ogółem w województwie.59 

6.2.4 OCHRONA POWIETRZA I ROZWÓJ ENERGETYKI W KONTEKŚCIE ADAPTACJI DO ZMIAN 
KLIMATU 

Zmiany klimatu, zarówno obserwowane jak i prognozowane, przekładają się na występowanie coraz 
bardziej upalnych lat i coraz łagodniejszych, bardziej wilgotnych zim, wzrastających temperatur 
średniorocznych, zwiększenia liczby dni upalnych i gorących, nocy tropikalnych oraz długość trwania 
okresów upałów, skraca się natomiast okres zalegania pokrywy śnieżnej i zmniejszenia liczby dni 
mroźnych lub z przymrozkiem. Wzrastają roczne sumy opadów i liczba dni z opadem, ale też istotnie 
zwiększa się liczba okresów upalnych bez opadu.60.  

Sektor energetyczny oraz komunalno – bytowy wpływa na jakość powietrza, jak również na warunki 
klimatyczne. Należy zatem zwrócić uwagę, na pozyskiwanie energii w sposób zrównoważony przy jak 
najmniejszej produkcji gazów cieplarnianych. 

W ramach ograniczania emisji gazów cieplarnianych do powietrza oraz innych zanieczyszczeń gminy  
w województwie opracowują oraz wdrażają plany gospodarki niskoemisyjnej (75 gmin)61. 

 

 

                                                           
56 źródło: Raport z monitoringu Programu rozwoju energetyki dla Województwa Lubelskiego, Lublin 2018, GUS Bank Danych Lokalnych 
57 Raport z monitoringu Programu rozwoju energetyki dla Województwa Lubelskiego, Lublin 2018 
58 Raport z monitoringu Programu rozwoju energetyki dla Województwa Lubelskiego, Lublin 2018  
59 Raport z monitoringu Programu rozwoju energetyki dla Województwa Lubelskiego, Lublin 2018  
60 źródło: Plan adaptacji do zmian klimatu dla miasta Lublin do roku 2030, Lublin, Warszawa 2018 r. 
61 źródło: informacja NFOŚiGW ws podpisanych umów w ramach działania 9.3 Priorytetu IX Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko 
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6.2.5 TENDENCJE ZMIAN STANU ŚRODOWISKA 

Tendencje korzystne Tendencje niekorzystne 

Wzrost świadomości społecznej na temat zagrożeń 
powodowanych przez zanieczyszczone powietrze; 
Brak przekroczeń stężeń średniorocznych pyłu PM10; 
Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 

Utrzymujące się ponadnormatywne stężenia dobowe pyłu 
zawieszonego PM10 oraz stężenia średnie roczne 
benzo(a)pirenu oraz pyłu zawieszonego PM2,5; 
Ciągły przyrost liczby pojazdów i wzrost natężenia ruchu. 

6.2.6 ANALIZA SWOT 

MOCNE STRONY (czynniki wewnętrzne)  SŁABE STRONY (czynniki wewnętrzne)  

Lokalne występowanie bioklimatu leczniczego 
(uzdrowiskowego) – Nałęczów; 
Uchwalone i realizowane programy ochrony powietrza; 
Uchwalone i realizowane plany gospodarki niskoemisyjnej. 

Niezadowalająca jakość powietrza w zakresie stężeń 
dobowych pyłu zawieszonego PM10 i średniorocznego 
stężenia benzo/a/piren w pyle; 
Systemy ogrzewania indywidualnego, w których 
wykorzystywane są niskiej jakości paliwa stałe, w tym 
odpady i/lub w kotłach o niskiej efektywności; 
Niska efektywność energetyczna budynków; 
Przekroczenia stężenia średniorocznego pyłu PM2,5 (II faza); 
Przekroczenia poziomu celu długoterminowego dla ozonu. 

SZANSE (czynniki zewnętrzne) ZAGROŻENIA (czynniki zewnętrzne) 

Rozwój technologii alternatywnego pozyskiwania energii  
i ich rosnąca dostępność; 
Dostępność funduszy wsparcia dla instalacji OZE, likwidacji 
źródeł niskiej emisji oraz podniesienia efektywności 
energetycznej budynków. 
Realizacja pakietu działań Komisji Europejskiej na rzecz 
poprawy jakości powietrza pn. Czyste powietrze dla Europy; 
Realizacja założeń Programu ochrony powietrza dla 
Aglomeracji Lubelskiej i strefy lubelskiej; 
Realizacja programów ogólnopolskich – np. Czyste Powietrze 

Wysokie ceny przyjaznych środowisku nośników energii; 
Rygory obszarów chronionych ograniczające rozwój 
infrastruktury energetyki odnawialnej. 

6.2.7 SUKCESY I PROBLEMY 

SUKCESY PROBLEMY 

Osiągnięcie wysokiego udziału produkcji energii ze źródeł 
odnawialnych (ok. 7,5% udziału w całkowitym zużyciu 
energii); 
Spadek emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych 
z zakładów szczególnie uciążliwych. 

Systemy ogrzewania indywidualnego, w których 
wykorzystywane są niskiej jakości paliwa stałe, w tym 
odpady - emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych; 
Wysokie koszty zmiany źródeł ogrzewania oraz poprawy 
efektywności energetycznej budynków mieszkalnych  
i użyteczności publicznej. 

 

6.3 ZAGROŻENIA HAŁASEM  

6.3.1 OCENA STANU AKUSTYCZNEGO ŚRODOWISKA 

Pierwsze mapowanie stanu klimatu akustycznego województwa lubelskiego wykonano w 2007 r. 
Dotyczyło ono miasta Lublina - aglomeracji o liczbie ludności większej niż 250 tys. oraz głównych dróg 
o przejeżdżającej liczbie pojazdów ponad 6 milionów rocznie: DK Nr 12, na odcinkach: Puławy-
Końskowola, Kurów–Lublin, Lublin–Piaski, Piaski–obwodnica; DK Nr 17 na odcinku Tomaszów Lubelski 
– przejście graniczne Hrebenne. 

Następnie w 2012 r. wykonano mapy akustyczne dla Lublina oraz głównych dróg o przejeżdżającej 
liczbie pojazdów ponad 3 miliony rocznie, dla 55 odcinków dróg krajowych nr: 17, 19, 48, 63, 74, 82 
oraz 10 odcinków dróg wojewódzkich nr: 801, 824, 830, 833, 835. 
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W 2017 r. została zakończona trzecia runda realizacji map akustycznych w województwie lubelskim, 
która dotyczyła Lublina oraz otoczenia głównych dróg w województwie o liczbie przejeżdżających 
pojazdów ponad 3 miliony rocznie - dla 165 odcinków dróg krajowych nr: 2, 12, 17, 19, 48, 63, 74, 82, 
824, S12, S17, S19 oraz 9 odcinków dróg wojewódzkich nr: 801, 824, 830, 833, 835. 

Poniżej zaprezentowano długość odcinków poszczególnych sieci dróg na terenie województwa 
lubelskiego. 

 

Rysunek 23. Długość poszczególnych rodzajów dróg na terenie województwa lubelskiego 62 

Mapą akustyczną objęto 165 odcinków następujących dróg: nr 2, nr 12, nr 17, nr 19, nr 48, nr 63, nr 
74, nr 82, nr 824, S12, S17, S19 i 103677, o łącznej długości 434,939 km, o natężeniu ruchu 
przekraczającym 3 000 000 pojazdów/rok, dla których w 2015 r. przeprowadzony został Generalny 
Pomiar Ruchu oraz Generalny Pomiar Hałasu. Drogi te zlokalizowane są na terenie 15 powiatów: 
bialskiego, chełmskiego, janowskiego, krasnostawskiego, kraśnickiego, lubartowskiego, lubelskiego, 
łęczyńskiego, łukowskiego, puławskiego, radzyńskiego, ryckiego, świdnickiego, tomaszowskiego, 
zamojskiego, obejmując swoim zasięgiem także 4 powiaty grodzkie: Białą Podlaskę, Chełm, Lublin, 
Zamość. 

Poniżej przedstawiono zbiorcze zestawienia wyników analiz dla powiatów dla wskaźnika LDWN i LN. 

 

Rysunek 24. Graficzne zestawienie zbiorcze wyników analiz dla powiatów dla wskaźnika L DWN
63 

                                                           
62 Mapy akustyczne dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie na terenie województwa lubelskiego. INVESTEKO S.A. 
Świętochłowice na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, 2018 r. 
63 Mapy akustyczne dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie na terenie województwa lubelskiego. INVESTEKO S.A. 
Świętochłowice na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, 2018 r.  
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Rysunek 25. Graficzne zestawienie zbiorcze wyników analiz dla powiatów dla wskaźnika L N
64 

Na terenach objętych przekroczeniami, dla większości dróg, hałas kształtuje się na poziomie 
powodującym zaliczenie tych obszarów do kategorii terenów o niedobrym klimacie akustycznym, przy 
czym w przypadku wskaźnika LDWN przekroczenia wartości dopuszczalnych sięgają do 10 dB, podobnie 
jak dla wskaźnika LN. Zaobserwowano również poziomy przekroczeń wyższe niż 10 dB dla wskaźnika 
LDWN, który kwalifikuje obszary do kategorii terenów o złym klimacie akustycznym. Najmniej korzystne 
warunki akustyczne stwierdzono na terenie powiatu lubelskiego. 

W 2019 r. opracowano „Program ochrony środowiska przed hałasem dla Województwa Lubelskiego”65. 
Program jest aktualizacją poprzedniego „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla 
województwa lubelskiego dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż odcinków dróg”, 
określonego uchwałą Nr XLII/641/2014 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 24 lutego 2014 r. 
Celem aktualizacji programu ochrony środowiska przed hałasem było określenie niezbędnych 
priorytetów i wskazanie działań mających na celu zmniejszenie uciążliwości i ograniczenie poziomu 
hałasu. 

W zakresie analizowanych odcinków dróg krajowych i wojewódzkich wskazano szereg możliwych do 
zastosowania środków i metod ograniczenia oddziaływania hałasu takich jak: ochrona przed hałasem 
w strefie emisji (m.in. egzekwowanie ograniczeń prędkości pojazdów, wymiana nawierzchni jezdni, 
koordynacja sygnalizacji świetlnych), ochrona przed hałasem w strefie imisji (budowa ekranów 
akustycznych) oraz metody i środki związane z lokalizacją i odpowiednim ukształtowaniem budynku 
oraz jego izolacją przed oddziaływaniami akustycznymi (zastosowanie stolarki okiennej 
o podwyższonej izolacyjności akustycznej – zgodnie z art. 114 ustawy Prawo ochrony środowiska. 

W ramach niniejszego Programu ochrony środowiska przed hałasem zaproponowano trzy główne 
rodzaje działań: 

 działania krótkookresowe (w ramach strategii krótkookresowej), które stanowią faktyczny 
zakres niniejszego Programu ochrony środowiska przed hałasem, na lata 2019-2023; 

 działania długookresowe (w ramach polityki długookresowej), których realizacja 
przewidywana jest w horyzoncie czasowym dłuższym niż czas obowiązywania niniejszego 
Programu (w ramach sporządzonego po upływie 5 lat kolejnego programu ochrony środowiska 
przed hałasem wraz z aktualizacją niniejszego Programu); 

                                                           
64 Mapy akustyczne dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie na terenie województwa lubelskiego. INVESTEKO S.A. 
Świętochłowice na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, 2018 r. 
65 Program ochrony środowiska przed hałasem dla Województwa Lubelskiego, Lublin, luty 2019 r.  
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 działania związane z edukacją ekologiczną społeczeństwa, które powinny być prowadzone 
w sposób ciągły, zarówno w zakresie działań długookresowych (pkt. II powyżej),  
jak i krótkookresowych (pkt. I powyżej). 

Należy jednak zaznaczyć, że w świetle istniejącego poziomu obciążenia ruchem oraz lokalizacji tych 
odcinków w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej uzyskanie efektów w postaci 
dotrzymania poziomów dopuszczalnych jest niezwykle trudne, a w niektórych przypadkach wręcz 
nierealne. 

HAŁAS DROGOWY  

Wykonane mapy akustyczne stanowią materiał porównawczy do analizy trendów zmian klimatu 
akustycznego. W świetle postępującego systematycznie w ostatnich latach wzrostu natężenia ruchu, 
można jedynie z pewnością stwierdzić, że klimat akustyczny wokół analizowanych odcinków autostrad, 
dróg ekspresowych i dróg krajowych ulega systematycznemu pogarszaniu.66 

Z analizy map wynika, iż 53 odcinki dróg krajowych pokrywają się z zakresem w mapach akustycznych 
z 2012 i 2018 r., a 20 odcinków z map z 2012 r. oraz 32 odcinki z 2018 r. nie pokrywa się, dlatego na 
pełne i rzetelne przedstawienie dynamiki i skali zmian klimatu akustycznego w odniesieniu do 
analizowanych odcinków dróg krajowych pozwoli dopiero opracowanie kolejnych edycji map 
akustycznych. 

Mimo pokrywania się częściowo zakresu map akustycznych z 2012 i 2018 roku, trudno jednoznacznie 
i bezpośrednio wskazać trend zmian klimatu akustycznego, z uwagi na różny sposób przedstawiania 
wyników analiz (mapy akustyczne z 2012 roku podawały wartości dla odcinków dróg  
w poszczególnych powiatach bez podawania kilometrażu, z kolei mapy z marca 2018 roku podają 
wielkości przekroczeń (np. powierzchnia obszarów zagrożonych, liczba zagrożonych mieszkańców, 
liczba budynków szkolnych i przedszkolnych) w podziale na powiaty i kilometraż dróg. 

Z uwagi na fakt, iż w każdym przypadku zasięg dopuszczalnego poziomu dźwięku wyrażony 
wskaźnikiem LDWN (poziom dzienno – wieczorno – nocny) jest większy od zasięgu wyrażonego 
wskaźnikiem LN (poziom dla wszystkich pór nocy w roku), liczbę osób i lokali narażonych na 
oddziaływanie hałasu w postaci zbiorczego zestawienie przedstawiono poniżej w odniesieniu do 
poziomu LDWN. 

Tabela 8. Zestawienie wyników analiz dla wskaźnika LDWN  w podziale na poszczególne powiaty67 

Powiat 

Powierzchnia 
obszarów 

zagrożonych 
hałasem 

[km2] 

Liczba 
zagrożonych 

lokali 
mieszkalnych 

Liczba 
zagrożonych 
mieszkańców 

Liczba budynków 
szkolnych 

i przedszkolnych 

Liczba 
budynków 

służby 
zdrowia, 

opieki 
społecznej  
i socjalnej 

Inne obiekty 
budowlane 

istotne  
z punktu 
widzenia 

ochrony przed 
hałasem 

w obszarze przekroczeń 

bialski 0,072 43 134 0 0 0 

chełmski 0,027 17 52 0 0 0 

janowski 0,109 297 983 1 0 0 

krasnostawski 0,217 283 923 0 0 0 

kraśnicki 0,231 259 902 0 0 0 

lubartowski 0,058 63 215 0 0 0 

lubelski 0,336 482 1742 0 0 0 

łęczyński 0,058 44 139 0 0 0 

łukowski 0,048 47 162 0 0 0 

puławski 0,117 158 531 1 0 0 

                                                           
66 Program ochrony środowiska przed hałasem dla Województwa Lubelskiego, Lublin, luty 2019 r.  
67 Program ochrony środowiska przed hałasem dla Województwa Lubelskiego, Lublin, luty 2019 r. 
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Powiat 

Powierzchnia 
obszarów 

zagrożonych 
hałasem 

[km2] 

Liczba 
zagrożonych 

lokali 
mieszkalnych 

Liczba 
zagrożonych 
mieszkańców 

Liczba budynków 
szkolnych 

i przedszkolnych 

Liczba 
budynków 

służby 
zdrowia, 

opieki 
społecznej  
i socjalnej 

Inne obiekty 
budowlane 

istotne  
z punktu 
widzenia 

ochrony przed 
hałasem 

w obszarze przekroczeń 

radzyński 0,016 13 41 0 0 0 

rycki 0,118 195 667 0 0 0 

świdnicki 0,072 65 199 0 0 0 

tomaszowski 0,062 112 386 0 1 0 

zamojski 0,266 122 418 0 0 0 

m. Biała 
Podlaska 

0,000 0 0 0 0 0 

m. Chełm 0,000 0 0 0 0 0 

m. Lublin 0,000 0 0 0 0 0 

m. Zamość 0,015 7 23 0 0 0 

SUMA 1,822 2 207 7 517 2 1 0 

 

Na terenie województwa łączna powierzchnia obszarów zagrożonych hałasem wynosi 1,822 km2, 
w obszarze tym znajduje się 2 207 lokali mieszkalnych, 7 517 mieszkańców, 2 budynki szkolne  
i przedszkolne (1 w powiecie puławskim i 1 w powiecie janowskim) oraz 1 budynek służby zdrowia, 
opieki społecznej i socjalnej w powiecie tomaszowskim). 

Obszarów zagrożonych hałasem związanych z drogami krajowymi nie stwierdzono w miastach: Chełm, 
Lublin, Biała Podlaska. 

Stan akustyczny środowiska, dla obszarów położonych wzdłuż odcinków dróg wojewódzkich objętych 
Programem, dla których stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych wartości zidentyfikowano  
w oparciu o wykonaną w 2017 r. mapę akustyczną obszarów położonych w otoczeniu dróg 
wojewódzkich województwa lubelskiego. 

Tabela 9. Informacja na temat przekroczeń dopuszczalnych poziomów dźwięku, wyrażonych wskaźnikiem LDWN 
– drogi wojewódzkie68 

Województwo lubelskie do 5 dB > 5-10 dB >10-15 dB >15-20 dB >20 dB 

Stan warunków akustycznych środowiska 

 niedobry zły bardzo zły 

Powierzchnia obszarów zagrożonych  
w danym zakresie [km2] 

0,39400 0,11111 0 0 0 

Liczba lokali mieszkalnych w danym 
zakresie [tys.] 

0,870 0,208 0,013 0 0 

Liczba zagrożonych mieszkańców  
w danym zakresie [tys.] 

2,865 0,579 0,030 0 0 

Liczba budynków szkolnych  
i przedszkolnych w danym zakresie 

2 0 0 0 0 

Liczba budynków służby zdrowia, opieki 
społecznej i socjalnej w danym zakresie 

0 0 0 0 0 

 

                                                           
68 Program ochrony środowiska przed hałasem dla Województwa Lubelskiego, Lublin, luty 2019 r. 
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Tabela 10. Informacja na temat przekroczeń dopuszczalnych poziomów dźwięku, wyrażonych wskaźnikiem LN –  
drogi wojewódzkie69 

Województwo lubelskie do 5 dB > 5-10 dB >10-15 dB >15-20 dB >20 dB 

stan warunków akustycznych środowiska 

 niedobry zły bardzo zły 

Powierzchnia obszarów zagrożonych  
w danym zakresie [km2] 

0,14413 0,02056 0,00024 0 0 

Liczba lokali mieszkalnych w danym 
zakresie [tys.] 

0,320 0,041 0 0 0 

Liczba zagrożonych mieszkańców  
w danym zakresie [tys.] 

1,202 0,118 0 0 0 

Liczba budynków szkolnych  
i przedszkolnych w danym zakresie 

0 0 0 0 0 

Liczba budynków służby zdrowia, opieki 
społecznej i socjalnej w danym zakresie 

0 0 0 0 0 

 

Kolejność realizacji zadań w celu poprawy stanu klimatu akustycznego na terenach mieszkaniowych, 
zgodnie z Rozporządzeniem70, ustalana jest w oparciu o wskaźnik charakteryzujący wielkość 
przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu oraz liczbę mieszkańców na danym terenie  
(tzw. wskaźnik M). W pierwszej kolejności należy wykonywać zadania na terenach, na których wskaźnik 
M osiąga największe wartości. W Programie ochrony środowiska przed hałasem dla województwa 
lubelskiego71 w przypadku wartości wskaźnika M o priorytecie wysokim (powyżej 20) działania 
naprawcze dla danego odcinka drogi zakwalifikowano do strategii krótkookresowej  
(z terminem realizacji do 2023 r., dla wskaźnika M poniżej wartości 20, przewidziano zadania do 
realizacji w późniejszym horyzoncie czasowym tj. po roku 2023. W poniższej tabeli przedstawiono 
maksymalne wartości wskaźnika M dla analizowanych odcinków dróg wojewódzkich. 

Tabela 11. Zestawienie maksymalnej wartości wskaźnika M dla analizowanych odcinków dróg wojewódzkich 72 

Lp. 
Nr drogi 

wojewódzkiej 
Kilometraż Nazwa odcinka 

Maksymalna wartość wskaźnika M 

LDWN LN 

1. 801 114+870 ÷ 119+210 Puławy 5,91 0,03 

2. 801 119+210 ÷ 121+750 Puławy 24,97 10,30 

3. 801 121+750 ÷ 122+770 Puławy 0,12 0,00 

4. 824 12+018 ÷ 12+615 Puławy 0,92 0,00 

5. 824 12+615 ÷ 16+633 Puławy 14,99 0,61 

6. 830 19+416 ÷ 25+755 Nałęczów 63,99 16,84 

7. 833 19+356 ÷ 25+096 Kraśnik Fabr.-Kraśnik 27,64 0,71 

8. 835 10+014 ÷ 12+341 Lublin – Mętów 6,34 4,75 

9. 835 89+752 ÷ 95+911 Biłgoraj – Majdan Nowy 51,85 46,77 

Na poniższym rysunku przedstawiono porównanie danych z dwóch edycji map akustycznych Lublina - 
liczba mieszkańców eksponowanych na hałas drogowy w przedziałach wartości poziomu LDWN. 

                                                           
69 Program ochrony środowiska przed hałasem dla Województwa Lubelskiego, Lublin, luty 2019 r. 
70 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać 
program ochrony Środowiska przed hałasem. 
71 Program ochrony środowiska przed hałasem dla Województwa Lubelskiego, Lublin, luty 2019 r 
72 Program ochrony środowiska przed hałasem dla Województwa Lubelskiego, Lublin, luty 2019 r. 
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Rysunek 26. Porównanie danych z dwóch edycji map akustycznych dla miasta Lublina - liczba mieszkańców 
eksponowanych na hałas drogowy w przedziałach wartości poziomu L DWN

73 

Z porównania danych dwóch edycji map akustycznych dla miasta Lublina: z 2012 i 2017 r., wynika,  
że w 2017 r. nastąpił znaczny spadek (o ok. 27%) liczby mieszkańców zagrożonych hałasem drogowym. 

W zakresie wysokich zakresów hałasu, nastąpił wzrost liczby mieszkańców zagrożonych hałasem 
drogowym – w przypadku zakresu 70-74 dB było to ok. 64%, natomiast dla najwyższego zakresu, 
powyżej 75 dB zanotowano sześciokrotny wzrost liczby osób zagrożonych. 

Na poniższym rysunku przedstawiono porównanie danych z dwóch edycji map akustycznych Lublina - 
liczba mieszkańców eksponowanych na hałas drogowy w przedziałach wartości poziomu LN. 

 

Rysunek 27. Porównanie danych z dwóch edycji map akustycznych Lublina - liczba mieszkańców eksponowanych 
na hałas drogowy w przedziałach wartości poziomu L N 

Dla wskaźnika LN zanotowano znaczny spadek (o ok. 35%) liczby mieszkańców zagrożonych we 
wszystkich przedziałach. Odsetek liczby mieszkańców miasta Lublina eksponowanych na hałas uległ 
zmniejszeniu dla wskaźnika LDWN > 55 dB z 10,6% w 2012 r. do 7,9% w 2017 r., a dla wskaźnika LN > 50 
dB z 7,4% w 2012 r. do 4,4% w 2017 r. 

Zauważyć jednak należy, iż liczba mieszkańców miasta Lublina narażonych na hałas drogowy 
w przedziałach przekroczeń wskaźnika LDWN i LN uległa zwiększeniu w 2017 r. w porównaniu  
do 2012 r.  

                                                           
73 Raport oceny stanu klimatu akustycznego województwa lubelskiego na podstawie map akustycznych, WIOŚ Lublin, czerwiec 2018 
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Rysunek 28. Liczba mieszkańców miasta Lublina narażonych na hałas drogowy w  przedziałach przekroczeń 
wskaźnika LDWN

74 

 

Rysunek 29. Liczba mieszkańców miasta Lublina narażonych na hałas drogowy w  przedziałach przekroczeń 
wskaźnika LN

75 

Mapy akustyczne dla otoczenia głównych dróg w województwie lubelskim o liczbie przejeżdżających 
pojazdów ponad 3 miliony rocznie zrealizowały: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie. Porównując dane z dwóch edycji mapowania akustycznego,  
w przypadku wskaźnika LDWN, zauważa się nieznaczny ogólny wzrost (o ok. 5%) liczby mieszkańców 
zagrożonych hałasem. W najliczniejszym zakresie od 55-59 dB wzrost wyniósł ok. 6,5%. Spadek jest 
zauważalny natomiast w pozostałych, mniej licznych zakresach – od 60 do 64 dB i wyniósł on ok. 29%, 
od 65-59 dB – ok 80%, a powyżej 70 dB ok. 95%. 

                                                           
74 Raport oceny stanu klimatu akustycznego województwa lubelskiego na podstawie map akustycznych, WIOŚ Lublin, czerwiec 2018 
75 Raport oceny stanu klimatu akustycznego województwa lubelskiego na podstawie map akustycznych, WIOŚ Lublin, czerwiec 2018 
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Na poniższym rysunku przedstawiono porównanie danych z dwóch edycji map akustycznych - liczba 
mieszkańców eksponowanych na hałas drogowy w przedziałach wartości poziomu LDWN. 

 

Rysunek 30. Porównanie danych z dwóch edycji map akustycznych (otoczenie głównych dróg w województwie 
lubelskim) - liczba mieszkańców eksponowanych  na hałas drogowy w przedziałach wartości poziomu L DWN

76 

Dla wskaźnika LN zanotowano ogólny wzrost (o ok. 4%) liczby mieszkańców zagrożonych hałasem dla 
wszystkich przedziałów. 

 

Rysunek 31. Porównanie danych z dwóch edycji map akustycznych (otoczenie głównych dróg w województwie 
lubelskim) - liczba mieszkańców eksponowanych na hałas drogowy w przedziałach wartości poziomu LN

77 

W III edycji mapowania akustycznego hałas powyżej poziomu 55 dB, pochodzący od głównych dróg 
w województwie lubelskim o liczbie przejeżdżających pojazdów ponad 3 miliony rocznie, stanowił 
uciążliwość dla ok. 76 tys. osób, co stanowiło 3,6% ludności województwa. Uciążliwość powyżej 50 dB 
nocą odczuwało ok. 56 tys. osób, tj. 2,6% osób zamieszkałych w województwie. Poniżej przedstawiono 
liczbę mieszkańców w przedziałach przekroczeń narażonych na hałas drogowy – LDWN oraz – LN. 

Tabela 12. Liczba mieszkańców w przedziałach przekroczeń narażonych na hałas drogowy – LDWN
78 

Obszar 
Liczba mieszkańców –poziom LDWN 

< 5 dB 5 -10 dB 10 -15 dB 15 -20 dB >20 dB 

Odcinki dróg krajowych 6 228 1 256 33 0 0 

Odcinki dróg 
wojewódzkich 

2 865 579 30 0 0 

Razem 9 093 1 835 63 0 0 

                                                           
76 Raport oceny stanu klimatu akustycznego województwa lubelskiego na podstawie  map akustycznych, WIOŚ Lublin, czerwiec 2018 
77 Raport oceny stanu klimatu akustycznego województwa lubelskiego  na podstawie  map akustycznych, WIOŚ Lublin, czerwiec 2018 
78 Raport oceny stanu klimatu akustycznego województwa lubelskiego  na podstawie  map akustycznych, WIOŚ Lublin, czerwiec 2018 
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Tabela 13. Liczba mieszkańców w przedziałach przekroczeń narażonych na hałas drogowy – LN
79 

Obszar 
Liczba mieszkańców –poziom LN 

< 5 dB 5 -10 dB 10 -15 dB 15 -20 dB >20 dB 

Odcinki dróg krajowych 6 159 548 12 0 0 

Odcinki dróg 
wojewódzkich 

1202 118 0 0 0 

Razem 7 361 666 12 0 0 

 

Odsetek liczby mieszkańców województwa lubelskiego eksponowanych na hałas wyniósł dla wskaźnika 
LDWN > 55 dB 3,6%, a dla wskaźnika LN > 50 dB 2,6%. 

HAŁAS KOLEJOWY  

Lublin jest ważnym węzłem kolejowym. Przez miasto przebiega linia kolejowa, która łączy Warszawę  
z granicą państwa w Dorohusku, a dalej z Kijowem. Pozostałe dwie linie rozchodzą się w kierunkach: 
południowym oraz północnym. W Lublinie znajdują się stacje kolejowe: Lublin, Lublin Północ, Lublin 
Zemborzyce oraz stacja towarowa Lublin Tatary. W najbliższych latach planowana jest na terenie 
miasta budowa Dworca Metropolitalnego. Lublin posiada szereg połączeń regionalnych, 
międzymiastowych i międzynarodowych. Największy wpływ na klimat akustyczny miasta ma linia 
kolejowa nr 7 Warszawa Wschodnia – Otwock – Dęblin – Lublin – Chełm – Dorohusk (granica państwa 
z Ukrainą), używana w ruchu pasażerskim oraz towarowym. Z porównania danych dwóch edycji map 
akustycznych miasta Lublina: z 2012 i 2017 roku, wynika, że w 2017 r. nastąpił wzrost  
(o ok. 44%) liczby mieszkańców zagrożonych hałasem kolejowym. 

 

Rysunek 32. Porównanie danych z dwóch edycji map akustycznych Lublina - liczba mieszkańców eksponowanych  
na hałas kolejowy w przedziałach wartości poziomu L DWN

80 

W 2012 r. nie odnotowano ekspozycji na hałas w wysokich zakresach powyżej 70 dB, w 2017 r. 
ekspozycja w zakresie 70-74 dB dotyczyła 100 osób. 

                                                           
79 Raport oceny stanu  klimatu akustycznego województwa lubelskiego  na podstawie  map akustycznych, WIOŚ Lublin, czerwiec 2018 
80 Raport oceny stanu klimatu akustycznego województwa lubelskiego na podstawie  map akustycznych, WIOŚ Lublin, czerwiec 2018 
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Rysunek 33. Porównanie danych z dwóch edycji map akustycznych  miasta Lublina - liczba mieszkańców 
eksponowanych na hałas kolejowy w przedziałach wartości poziomu L N

81 

Liczba mieszkańców miasta Lublina narażonych na hałas kolejowy w zakresie przekroczeń poniżej < 5  
dB dla wskaźnika LDWN nie uległa zmianie w 2017 r. i wyniosła 100, natomiast do 100 wzrosła liczba 
mieszkańców narażonych na hałas kolejowy w zakresie przekroczeń od 5 do 10 dla wskaźnika LN. 

HAŁAS PRZEMYSŁOWY  

Hałas przemysłowy emitowany jest przez źródła znajdujące się na terenie zakładów przemysłowych. 
Źródłami hałasu przemysłowego są maszyny i urządzenia, procesy technologiczne, a także różnego 
rodzaju instalacje oraz transport. 

Poniższej przedstawiono listę zakładów przemysłowych, dla których opracowano mapy akustyczne 
w trzeciej rundzie mapowania. 

Rysunek 34, Lokalizacja zakładów przemysłowych na terenie  miasta Lublina objętych mapowaniem akustycznym 
w 2017 r.82 

 

W poniższych zestawieniach ujęto porównanie poziomów hałasu przemysłowego na terenie miasta 
Lublina w dwóch edycjach mapowania akustycznego miasta, tj. w roku 2012 oraz 2017. 

                                                           
81 Raport oceny stanu klimatu akustycznego województwa lubelskiego na podstawie map akustycznych, WIOŚ Lublin, czerwiec 2018 
82 Raport oceny stanu klimatu akustycznego województwa lubelskiego na podstawie map akustycznych, WIOŚ Lublin, czerwiec 2018 
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Rysunek 35. Porównanie danych z dwóch edyc ji map akustycznych miasta Lublina - liczba mieszkańców  
eksponowanych na hałas przemysłowy w przedziałach wartości poziomu L DWN

83 

 

Rysunek 36. Porównanie danych z dwóch edycji map akustycznych miasta Lublina - liczba mieszkańców 
eksponowanych na hałas przemysłowy w przedziałach wartości poziomu L N

84 

 

Rysunek 37 Liczba mieszkańców miasta Lublina narażonych na hałas przemysłowy w przedziałach przekroczeń 
wskaźnika LN

85 

                                                           
83 Raport oceny stanu klimatu akustycznego województwa lubelskiego na podstawie map akustycznych, WIOŚ Lublin, czerwiec 2018 
84 Raport oceny stanu  klimatu akustycznego województwa lubelskiego  na podstawie  map akustycznych, WIOŚ Lublin, czerwiec 2018 
85 Raport oceny stanu klimatu akustycznego województwa lubelskiego na podstawie map akustycznych, WIOŚ Lublin, czerwiec 2018 
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Z porównania danych dwóch edycji map akustycznych Lublina: z 2012 i 2017 roku, wynika,  
że w 2017 r. nastąpił znaczny wzrost liczby mieszkańców zagrożonych hałasem przemysłowym. 
Zarówno w 2012 r., jak i w 2017 r. nie odnotowano ekspozycji na hałas w zakresach powyżej 70 dB. 

6.3.2 TENDENCJE ZMIAN STANU ŚRODOWISKA 

Porównując wyniki map akustycznych z 2012 r. i 2017 r. widać wyraźny spadek oddziaływania hałasu 
zwłaszcza w otoczeniu dróg przelotowych przez Lublin: DK19, DK 17, DK 82, DW 809, DW 822, DW 835, 
stanowiących dotąd główne trasy dla ruchu tranzytowego. Lokalnie na obniżenie uciążliwości 
związanej z hałasem drogowym w Lublinie miały również wpływ przedsięwzięcia polegające na 
przebudowie lub rozbudowie sieci ulicznej miasta. Dzięki poszerzeniom jezdni, wykonaniu 
dodatkowych pasów ruchu czy zatok autobusowych, zwiększyła się płynność ruchu. Promowano 
i modernizowano także komunikację zbiorową i rowerową. W otoczeniu odcinków dróg, po których 
przejeżdża ponad 3 mln pojazdów rocznie nastąpił wzrost o ok. 5% liczby osób narażonych na hałas 
powyżej 55 dB. 

Poprzez budowę nowych szlaków komunikacyjnych, w tym dróg obwodowych miast oraz dróg 
szybkiego ruchu, wyprowadzono ruch z centrum miast, co przyczyniło się do pojawienia nowych 
obszarów zagrożeń poza miastami. Rozbudowa terenów mieszkalnych zlokalizowanych 
w bezpośrednim ich sąsiedztwie spowodowała powstanie nowej grupy osób narażonych na hałas. 
Zmniejszenie natężenia ruchu na starych drogach oraz rozbudowa sieci dróg szybkiego ruchu 
przyczyniła się do spadku ilości obszarów zagrożonych hałasem. Nowe odcinki dróg uwzględniają 
standardy środowiskowe, dot. m.in. minimalizacji hałasu. W skali województwa w okresie 2012 – 2017 
nastąpił spadek o 19% liczby ludności narażonej na hałas powyżej 55 dB, co jest związane  
z sukcesywnym oddawaniem do użytkowania inwestycji drogowych, a także efektywną promocją 
komunikacji zbiorowej i rowerowej86. 

Tendencje korzystne Tendencje niekorzystne 

Wzrost świadomości społecznej na temat zagrożeń 
powodowanych przez hałas; 
Wzrost zainteresowania zbiorowym transportem 
publicznym i poprawa jego stanu technicznego; 
Rozwój infrastruktury rowerowej oraz wzrost 
popularności transportu rowerowego; 
Spadek liczby mieszkańców narażonych na hałas 
przemysłowy. 

Dynamiczny przyrost liczby pojazdów i wzrost natężenia ruchu 
(w latach 2014- 2018 wzrost liczby zarejestrowanych 
samochodów o ponad 252 tys. szt.); 
Rosnąca presja komunikacji w centralnych częściach większych 
miast; 
Pojawienie się nowych obszarów zagrożeń hałasem poza 
miastami; 
Wzrost liczby mieszkańców narażonych na hałas drogowy. 

6.3.3 ANALIZA SWOT 

MOCNE STRONY (czynniki wewnętrzne) SŁABE STRONY (czynniki wewnętrzne) 

Dobrze rozpoznana lokalizacja obszarów zagrożonych 
hałasem; 
Niewielka liczba przemysłowych źródeł hałasu; 
Stosunkowo niewielka uciążliwość akustyczna źródeł 
przemysłowych, linii kolejowych i transportu lotniczego; 
Uchwalone i realizowane programy ochrony przed 
hałasem. 

Ponadnormatywny hałas na terenach zabudowy 
mieszkaniowej w centrach miast i w sąsiedztwie tras 
komunikacyjnych o intensywnym ruchu; 
Ponadnormatywne zagrożenie hałasem w uzdrowiskach  
i miejscowościach rekreacyjno-wypoczynkowych; 
Częste usytuowanie budynków mieszkalnych i obiektów 
użyteczności publicznej w bezpośrednim sąsiedztwie dróg. 

SZANSE (czynniki zewnętrzne) ZAGROŻENIA (czynniki zewnętrzne) 

Dostępność technik i technologii ograniczania emisji hałasu 
do środowiska i jego tłumienia; 
Budowa obwodnic miast; 
Rozwój komunikacji publicznej na terenach wiejskich 
 i w strefach podmiejskich; 

Rosnąca liczba pojazdów, zwiększająca natężenie ruchu 
drogowego; 
Wzrost dostępności transportu lotniczego stymulujący 
natężenie operacji lotniczych; 

                                                           
86 Raport oceny stanu klimatu akustycznego województwa lubelskiego na podstawie map akustycznych, WIOŚ Lublin, czerwiec 2018 
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Rosnące zainteresowanie publiczną komunikacją zbiorową  
i popularyzacja komunikacji rowerowej. 

6.3.4 SUKCESY I PROBLEMY 

SUKCESY PROBLEMY 

Podejmowanie działań w zakresie przebudowy, 
modernizacji i remontów dróg; 
Opracowanie „Programu ochrony środowiska przed 
hałasem dla Województwa Lubelskiego” 

Utrzymujące się przekroczenia norm w zakresie klimatu 
akustycznego. 

 

6.4 POLA ELEKTROMAGNETYCZNE (PEM) 

6.4.1 GŁÓWNE ŹRÓDŁA PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH 

Promieniowanie elektromagnetyczne wytwarzane jest zarówno w warunkach naturalnych, jak również 
w wyniku działalności człowieka. Pola elektromagnetyczne pochodzenia naturalnego to między innymi 
promieniowanie elektromagnetyczne Ziemi i wyładowania elektryczne w czasie burz. Pola sztucznego 
pochodzenia emitowane są głównie przez obiekty elektroenergetyczne do wytwarzania i przesyłu 
energii elektrycznej (elektrownie, elektrociepłownie, stacje transformatorowe, napowietrzne linie 
elektroenergetyczne), instalacje i urządzenia radiokomunikacyjne (stacje bazowe telefonii 
komórkowej, radiowe i telewizyjne stacje nadawcze, stacje radiolokacyjne i radionawigacyjne). 

6.4.2 WYNIKI BADAŃ MONITORINGOWYCH I KONTROLNYCH PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH 

Na terenie województwa lubelskiego badania pól elektromagnetycznych były prowadzone przez WIOŚ 
w Lublinie. Poniżej zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych w latach 2015-2018. 

Tabela 14. Wyniki monitoringu pól elektromagnetycznych przeprowadzone w latach 2015 – 2018 na terenie 
województwa lubelskiego87 

Rok 

Centralne dzielnice lub osiedla 
miast o liczbie mieszkańców 

przekraczającej 50 tys. 
Pozostałe miasta Tereny wiejskie 

Średnia 
arytmetyczna 

[V/m] 

Liczba punktów 
pomiarowych 

Średnia 
arytmetyczna 

[V/m] 

Liczba punktów 
pomiarowych 

Średnia 
arytmetyczna 

[V/m] 

Liczba punktów 
pomiarowych 

2015 0,28 15 0,24 15 0,13* 15 

2016 0,69 15 0,3 15 0,19 15 

2017 0,25* 15 0,18* 15 0,18* 15 

2018 0,17* 15 0,17* 15 0,16* 15 

* wartość poniżej granicy oznaczalności 

W latach 2015 – 2018 na terenie województwa lubelskiego, w żadnym z punktów pomiarowych 
objętych badaniami poziomu PEM nie stwierdzono przekroczenia wartości dopuszczalnej, która  
w zależności od częstotliwości zawiera się w przedziale od 7 V/m do 20 V/m (zakres promieniowania 
elektromagnetycznego zawiera się w częstotliwościach od 3 MHz do 3 GHz a składowa elektryczna 
podawana jest w V/m). Średnia arytmetyczna wszystkich wyników pomiarów pól 
elektromagnetycznych wynosiła maksymalnie 0,69 V/m, co stanowi 9,8% wartości dopuszczalnej. 

                                                           
87 źródło: Oceny poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku, GIOŚ (na podstawie badań WIOŚ) 
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Większość średnich rocznych z poszczególnych serii pomiarowych była poniżej progu oznaczalności 
badań. 

Porównanie wyników pomiarów PEM na przestrzeni ostatnich lat pozwala stwierdzić, że nie obserwuje 
się znaczących zmian średnich poziomów pól elektromagnetycznych na żadnym z trzech kategorii 
terenów. Wartości pól elektromagnetycznych nawet na terenach zurbanizowanych utrzymują się na 
niskim poziomie, a w miastach i częściach miast o liczbie mieszkańców pow. 50 000 wartości  
w ostatnich latach nieznacznie spadły. 

6.4.3 TENDENCJE ZMIAN STANU ŚRODOWISKA 

Tendencje korzystne Tendencje niekorzystne 

Utrzymujące się niskie wartości pól 
elektromagnetycznych we wszystkich rodzajach terenu 

- 

6.4.4 ANALIZA SWOT 

MOCNE STRONY (czynniki wewnętrzne) SŁABE STRONY (czynniki wewnętrzne) 

Brak przekroczeń wartości dopuszczalnej poziomu PEM; 
Stopniowo wzrastająca świadomość ekologiczna 
mieszkańców w zakresie zagrożenia PEM. 

Rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej  
i elektroenergetycznej zwiększający ryzyko wzrostu 
natężenia pól elektromagnetycznych 

SZANSE (czynniki zewnętrzne) ZAGROŻENIA (czynniki zewnętrzne) 

Rozwój monitoringu państwowego (także w zakresie PEM); 
Uwzględnianie w dokumentach planistycznych lokalizacji 
źródeł PEM w sposób jak najmniej negatywnie wpływający. 
na mieszkańców 

Dynamiczny rozwój telekomunikacji oraz wzrost 
zapotrzebowania na energię elektryczną. 

 

6.5 GOSPODAROWANIE WODAMI 

6.5.1 WODY POWIERZCHNIOWE 

Województwo lubelskie w całości leży w dorzeczu Wisły. Zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r – 
Prawo wodne (Dz.U. 2018 poz. 2268) obszar dorzecza położony jest w obrębie regionów wodnych: 
Górnej - Wschodniej Wisły, Środkowej Wisły i Bugu. 

Ze względu na kierunek odpływu wód można wydzielić cztery części: 

 zlewnie Wisły – zajmującą zachodnią i północno-zachodnią część województwa o powierzchni 
2 896,5 km2; 

 zlewnie Sanu i Sanny – położoną w południowej i południowo-zachodniej części, obejmującą 
3 369,9 km2; 

 zlewnie Bugu – zajmującą wschodnią i północno -wschodnią część, o powierzchni 9 017 km2; 

 zlewnie Wieprza – zajmującą 10 415,4 km2 w środkowej i częściowo północno-zachodniej część 
województwa. 

Głównymi rzekami Lubelszczyzny są: Wisła, Bug i Wieprz oraz Bystrzyca, Huczwa i Krzna. 

Pod względem gęstości sieci rzecznej województwo należy do obszarów najsilniej zróżnicowanych  
w Polsce. Najrzadsza sieć wodna charakteryzuje obszar Roztocza i Wyżyny Lubelskiej, natomiast 
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najgęstsza Pojezierze Łęczyńsko – Włodawskie i Obniżenie Dorohuckie88. Na całej swej długości 
nieuregulowane pozostają rzeki: Bug, Wieprz i Tanew. 

Zasoby wód powierzchniowych województwa są nieduże. Całkowite zasoby wód płynących dla 
województwa wynoszą 2 565,0 [hm3/rok], z tego dyspozycyjne 1 910,5 [hm3/rok]. Poza Wisłą i Bugiem, 
średnio ponad 10 m3/s prowadzi Wieprz od Krasnegostawu do ujścia oraz Krzna w odcinku ujściowym 
od Malowej Góry. 

Wody powierzchniowe wykorzystywane są głównie dla nawodnień gruntów rolnych, a także do celów 
energetycznych i przemysłowych. Ich wykorzystanie do celów komunalnych jest znikome. 

Do wód powierzchniowych stojących na terenie województwa lubelskiego zaliczyć można ponad 70 
naturalnych jezior (6 zostało zamienione na zbiorniki retencyjne). Są to niewielkie obiekty o mało 
zróżnicowanej linii brzegowej. Powierzchnia największego z nich - Jeziora Uściwierz wynosi 284 ha. 
Najliczniejszą grupę stanowią jeziora o powierzchni od 10 do 50 ha. Przeważają wśród nich jeziora 
płytkie o głębokości do 3 m (28 jezior). Jedynie 5 jezior ma głębokość większą niż 25 m, są to: najgłębsze 
Piaseczno (38,8 m), Krasne, Rogóźno, Zagłębocze i Białe Włodawskie. Ze względu na niewielkie 
głębokości oraz małą powierzchnię ich objętość szacowana jest zaledwie na 80 mln m3.89 Na terenie 
województwa znajduje się 13 zbiorników wodnych uznanych za retencyjne. Ponadto wiele użytków 
rolnych posiada urządzenia melioracyjne, a niewielka część również nawadnianie, głównie 
podsiąkowe. Największym w kraju kompleksowym systemem wodno-melioracyjnym jest system 
Kanału Wieprz-Krzna. Obejmuje on zbiorniki retencyjne, stawy rybne, tereny nawadniane, cieki 
uregulowane oraz rowy melioracyjne i melioracje użytków rolnych. 

 

                                                           
88 źródło: Michalczyk Z., Wilgat T., 2008: Wody. [w:] S. Uziak, R. Turski; Środowisko przyrodnicze Lubelszczyzny. Lubelskie Towarzystwo 
Naukowe, Lublin 
89 źródło: Michalczyk Z., Wilgat T., 2008: Wody. [w:] S. Uziak, R. Turski; Środowisko przyrodnicze Lubelszczyzny. Lubelskie Towarzystwo 
Naukowe, Lublin 
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Rysunek 38. Sieć hydrograficzna na terenie województwa lubelskiego  
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JAKOŚĆ WÓD POWIERZCHNIOWYCH 

Na terenie województwa lubelskiego zlokalizowanych jest 374 JCWP rzecznych, z czego zagrożonych 
nieosiągnięciem celów środowiskowych 318 JCWP, natomiast niezagrożonych 56 JCWP rzecznych. 
Ponadto zlokalizowanych jest 17 JCWP jeziornych, z czego zagrożonych nieosiągnięciem celów 
środowiskowych jest 10 JCWP. Ocena stanu jakości wód powierzchniowych dokonywana jest  
w oparciu o monitoring diagnostyczny, operacyjny i badawczy. W 2017 roku monitoringiem objęte były 
63 jednolite części wód powierzchniowych rzecznych (JCWP) w 65 punktach pomiarowo kontrolnych 
(ppk). 

 

Rysunek 39. Jednolite części wód powierzchniowych – rzecznych i jeziornych na terenie województwa lubelskiego.  
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Klasyfikacja wód powierzchniowych pod względem biologicznym wskazuje, że w województwie 
lubelskim dominują wody o dobrym (klasa II) lub umiarkowanym (klasa III) stanie/potencjale stanowiąc 
odpowiednio 15,4% i 46,2% objętych monitoringiem JCWP płynących. Nie odnotowano wód klasy I, 
natomiast wody klasy V (zły stan) stanowią 7,7%, a klasy IV (slaby stan/potencjał) 30,8%. Pod względem 
elementów hydromorfologicznych spośród 14 JCWP monitorowanych w 2017 roku, 57% zostało 
zaklasyfikowanych do klasy I i II. Szczegółowe podsumowanie wyników klasyfikacji JCWP rzecznych pod 
względem biologicznym i hydromorfologicznym zamieszczono na rysunku poniżej, a rozmieszczenie 
pokazano na mapach. 

 

Rysunek 40. Podsumowanie klasyfikacji elementów biologicznych i hydromorfologicznych JCWP rzecznych 
 w 2017 roku90 

Klasyfikacja pod względem elementów fizykochemicznych wskazuje, że zdecydowana większość - 
ponad 86% JCWP rzecznych jest poniżej stanu/potencjału dobrego, jedynie 1,9% ma stan bardzo dobry, 
a 11,5% stan dobry. W klasyfikacji pod względem elementów chemicznych również dominują wody 
poniżej stanu dobrego - ok. 57%, a wody w dobrym stanie to niecałe 43%. Podsumowanie wyników 
klasyfikacji JCWP rzecznych pod względem elementów fizykochemicznych i chemicznych zamieszczono 
w tabeli poniżej, a rozmieszczenie przedstawiono na mapach. 

Tabela 15. Podsumowanie klasyfikacji pod względem elementów fizykochemicznych i chemicznych JCWP 
rzecznych w 2017 roku91 

Ocena JCWP płynących 

Liczba JCWP 
sklasyfikowanych pod 
względem elementów 

fizykochemicznych 

Ocena JCWP 
płynących 

Liczba JCWP 
sklasyfikowanych pod 
względem elementów 

chemicznych 

klasa I (stan bardzo dobry) 1   

klasa II (stan dobry) 6 dobry 6 

PSD/PPD (poniżej stanu/potencjału dobrego) 45 poniżej dobrego 8 

Powyższe klasyfikacje elementów: biologicznych, hydromorfologicznych i fizykochemicznych są 
podstawą do klasyfikacji stanu ekologicznego JCWP rzecznych. Dla naturalnych JCWP rzecznych 
określony został stan ekologiczny, a dla silnie zmienionych oraz sztucznych - potencjał ekologiczny. 
Wśród naturalnych nie stwierdzono występowania JCWP rzecznych o bardzo dobrym stanie. 
Przeważają wody o dobrym lub umiarkowanym stanie, stanowiąc w sumie 55%. Słaby stan ma 40% 
JCWP rzecznych, a zły jedynie 5%. 

                                                           
90 źródło: opracowane na podstawie „Raportu o stanie środowiska województwa lubelskiego w 2017 roku”, WIOŚ w Lublinie, Lublin 2018 
91 źródło: opracowane na podstawie „Raportu o stanie środowiska województwa lubelskiego w 2017 roku”, WIOŚ w Lublinie, Lublin 2018 
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W przypadku silnie zmienionych lub sztucznych JCWP zdecydowana większość (75%) ma potencjał 
umiarkowany, około 17% ma potencjał zły, a ponad 8% maksymalny lub dobry. Podsumowanie oceny 
stanu/potencjał ekologicznego JCWP rzecznych zamieszczono w tabeli poniżej, a rozmieszczenie 
przedstawiono na mapach. 

Tabela 16. Podsumowanie oceny stanu/potencjału ekologicznego JCWP  rzecznych w 2017 roku92 

Ocena stanu ekologicznego 
JCWP płynących 

Liczba naturalnych 
JCWP płynących 

Ocena potencjału ekologicznego 
JCWP płynących 

Liczba silnie zmienionych lub 
sztucznych JCWP płynących 

bardzo dobry 0 maksymalny lub dobry 1 

dobry 3 umiarkowany 9 

umiarkowany 19 słaby 0 

słaby 16 zły 2 

zły 2   

Ogólna ocena JCWP rzecznych wskazuje, że z ocenionych 49 JCWP dla wszystkich wskazano zły stan 
ogólny. Pozostałe 4 JCWP, na których prowadzono badania nie zostały ocenione z powodu braku 
kompletu elementów składowych. Rozmieszczenie ocenionych JCWP na terenie województwa 
lubelskiego pokazano na mapie. 

 

 

 

                                                           
92 źródło: opracowane na podstawie „Raportu o stanie środowiska województwa lubelskiego w 2017 roku”, WIOŚ w Lublinie, Lublin 2018 
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Klasyfikacja elementów biologicznych 

 

Klasyfikacja elementów hydromorfologicznych 

 

Rysunek 41. Klasyfikacja elementów biologicznych i hydrom orfologicznych JCWP rzecznych w 2017r.93 

                                                           
93 źródło: „Raport o stanie środowiska województwa lubelskiego w 2017 roku”, WIOŚ w Lublinie, Lublin 2018 
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Klasyfikacja elementów fizykochemicznych 

 

Klasyfikacja stanu/potencjału ekologicznego 

 

Rysunek 42. Klasyfikacja elementów fizykochemicznych oraz stanu/potencjału ekologicznego  JCWP rzecznych w 2017 r.94 

                                                           
94 źródło: „Raport o stanie środowiska województwa lubelskiego w 2017 roku”, WIOŚ w Lublinie, Lublin 2018 
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Klasyfikacja stanu chemicznego 

 

Ocena ogólna stan JCWP rzecznych 

 

Rysunek 43. Klasyfikacja stanu chemicznego oraz ocena ogólna stanu JCWP rzecznych w 2017 r.95 

                                                           
95 źródło: „Raport o stanie środowiska województwa lubelskiego w 2017 roku”, WIOŚ w Lublinie, Lublin 2018 
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W 2017 roku monitoringiem jakości wód stojących objętych zostało 5 jezior: Białe Włodawskie, Krasne, 
Łukcze, Piaseczno i Rogóźno. Tylko jedno z nich osiągnęło stan/potencjał bardzo dobry, jedno dobry 
i trzy umiarkowany. Trzy jeziora w zakresie wskaźników fizykochemicznych spełniały wymagania stanu 
dobrego, a dwa poniżej stanu dobrego. Pod względem elementów hydromorfologicznych 
sklasyfikowano trzy jeziora (Białe Włodawskie, Krasne, Łukcze) – wszystkie do klasy II (stan dobry). 
W tych samych jeziorach określono klasy ze względu na stan chemiczny i tylko jedno z nich (Łukcze) 
osiągnęło stan dobry. 

Ogólna ocena JCWP stojących określona została dla 3 jezior – wszystkie zakwalifikowano jako złe. 
Pozostałe dwa, na których prowadzono badania nie zostały ocenione z powodu braku kompletu 
elementów składowych. Szczegółowe informacje dotyczące oceny JCWP stojących na terenie 
województwa lubelskiego zestawiono w tabeli poniżej. 

Tabela 17. Klasyfikacja stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz oce na stanu JCWP jeziornych 
badanych w 2017 roku96 

Nazwa JCWP 
stojących 

Klasa JCWP stojących 
Stan/potencjał 

ekologiczny 
Stan chemiczny 

Ocena ogólna - stan 
JCWP Ocena 

biologiczna 
Ocena fizyko- 

chemiczna 
Ocena hydro- 
morfologiczna 

Białe 
Włodawskie 

klasa III (stan 
umiarkowany) 

klasa II (stan 
dobry) 

klasa II umiarkowany 
PSD (poniżej 

dobrego) 
zły 

Krasne 
klasa III (stan 

umiarkowany) 
PSD (poniżej 

stanu dobrego) 
klasa II umiarkowany 

PSD (poniżej 
dobrego) 

zły 

Łukcze 
klasa III (stan 

umiarkowany) 
PSD (poniżej 

stanu dobrego) 
klasa II umiarkowany dobry zły 

Piaseczno 
klasa I (stan 

bardzo dobry) 
klasa II (stan 

dobry) 
- bardzo dobry - - 

Rogóźno 
klasa II (stan 

dobry) 
klasa II (stan 

dobry) 
- dobry - - 

Na stan wód powierzchniowych wpływają zanieczyszczenia pochodzące ze źródeł punktowych,  
które stanowią głównie zrzuty ścieków komunalnych i przemysłowych, działalność górnicza, 
składowiska odpadów oraz incydentalne skażenia środowiska gruntowo-wodnego. W dużej mierze 
obniżona jakość wód jest skutkiem wciąż niezadawalającego poziomu skanalizowania gmin  
(w szczególności wiejskich) z terenu województwa lubelskiego. Istotnym źródłem zanieczyszczeń wód 
powierzchniowych (a także podziemnych) są zanieczyszczenia ze źródeł obszarowych. Zważywszy na 
rolniczy charakter województwa, do wód przenikają zanieczyszczenia pochodzenia rolniczego oraz 
ścieki bytowe z terenów nieobjętych kanalizacją. Zanieczyszczenia pochodzenia rolniczego powstają  
w głównej mierze w wyniku nadmiernego stosowania nawozów sztucznych i naturalnych. Nawozy, 
nieprzyswojone w pełni przez rośliny, przedostają się do zbiorników wodnych przez spływy 
powierzchniowe i są jedną z głównych przyczyn występowania zjawiska eutrofizacji wód. Dopływ do 
wody zbyt dużej ilości substancji biogennych (związków azotu i fosforu), powoduje obfite namnażanie 
się glonów planktonowych. Wśród zanieczyszczeń pochodzenia rolniczego istotne są zanieczyszczenia 
związane z hodowlą zwierzęcą, pochodzące z niewłaściwie zabezpieczonych pryzm obornika, 
nieszczelnych zbiorników na gnojowicę oraz z wybiegów otwartych. 

6.5.2 WODY PODZIEMNE 

Województwo lubelskie leży w obrębie trzech regionów hydrogeologicznych: 

 lubelsko-podlaskiego – największa, centralnie położona część województwa; 

 mazowieckiego – niewielka północno-zachodnia część województwa; 

                                                           
96 źródło: opracowane na podstawie „Raportu o stanie środowiska województwa lubelskiego w 2017 roku”, WIOŚ w Lublinie, Lublin 2018 
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 przedkarpackiego – najmniejsza, południowo-zachodnia część województwa. 

Wody podziemne na terenie Lubelszczyzny cechują się wysoką jakością, a ich walory użytkowe 
sprzyjają rozwojowi przemysłu spożywczego i farmaceutycznego. Zasadnicze znaczenie  
w zaspokajaniu potrzeb wodnych województwa odgrywa zbiornik kredowy „Niecka Lubelska”. 

Zasoby eksploatacyjne wód podziemnych województwa lubelskiego w roku 2018 wynosiły 146 426,36 
m3/h. W ciągu roku przyrost zasobów eksploatacyjnych w województwie wyniósł 1 232,45 m3/h. Przy 
czym wzrost ten w odniesieniu do całości zasobów jest jednym z wyższych na terenie kraju. Wody 
podziemne pochodzą głównie z utworów kredowych, stanowiąc blisko 74% zasobów97. Zasoby 
dyspozycyjne wód podziemnych w 2018 r. wyniosły 812,658 mln m.3 

Eksploatacja wód podziemnych, które w największym stopniu zaspokajają potrzeby województwa, 
prowadzi w rejonach intensywnego poboru do powstawania tzw. lejów depresyjnych o różnej 
powierzchni i głębokości. Wpływ na to ma intensywny pobór wód do celów komunalnych 
w największych miastach regionu (szczególnie w Lublinie), pobór do celów przemysłowych oraz 
odwodnienia wyrobisk górniczych (podziemnych w Bogdance i powierzchniowych Rejowcu  
i Chełmie). Jednak występujące obecnie leje depresyjne są relatywnie niewielkie i mają tendencje do 
wypłycania się98. 

Na Lubelszczyźnie występują również wody podziemne o szczególnych walorach: wody 
zmineralizowane (w tym lecznicze) i termalne. W północnej części województwa na głębokości 
przekraczającej 500 m występują wody chlorkowo-sodowe. Głębokość ich zalegania maleje stopniowo 
w kierunku południowo-zachodnim do ok.200 m. Natomiast w Kotlinie Sandomierskiej występują wody 
siarkowodorowe słabo zmineralizowane. Udokumentowane zasoby wód termalnych znajdują się  
w Celejowie i obecnie nie są wykorzystywane. 

 

                                                           

97 źródło: Bilans zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych w Polsce, 2019, PIG - PIB 
98 źródło: „Opracowanie ekofizjograficzne do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego”, Biuro Planowania 
Przestrzennego w Lublinie 
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Rysunek 44. Jednolite części wód podziemnych i główne zbiorniki wód podziemnych na terenie województwa 
lubelskiego (opracowanie własne na podstawie  http://apgw.gov.pl/ 

 

http://apgw.gov.pl/
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JAKOŚĆ WÓD PODZIEMNYCH 

Na terenie województwa lubelskiego zlokalizowanych jest 15 jednolitych części wód podziemnych 
(JCWPd), z czego nieosiągnięciem celów środowiskowych zagrożone są 2 JCWPd, natomiast 
niezagrożonych jest 13 JCWPd99. Badania stanu wód podziemnych w 2017 roku prowadzone były w 25 
punktach pomiarowo kontrolnych (ppk) na obszarze 3 jednolitych części wód podziemnych (JCWPd). 
Stwierdzone stężenia zawartości wskaźników organicznych w wodach, wykonane w 9 ppk znajdowały 
się poniżej granicy oznaczalności (I klasa). Gorzej wypadła klasyfikacja uwzględniająca wskaźniki 
nieorganiczne, ponieważ w ppk nie odnotowano wód klasy I ani II. Dominowały wody zadowalającej 
jakości (klasa III) stanowiąc 64%, a wody niezadowalającej i złej jakości (klasa IV i V) stanowiły 
odpowiednio 8% i 12% (rysunek poniżej). 

W porównaniu do danych zaprezentowanych w poprzednim Programie ochrony środowiska dla 
województwa lubelskiego wzrosła liczba punktów zakwalifikowanych do klasy II, ale również utrzymuje 
się liczba punktów zakwalifikowanych do klasy V. 

 

Rysunek 45. Podsumowanie klasyfikacji jednolitych części wód podziemnych pod względem wskaźników 
organicznych, nieorganicznych i końcowa w 2017 roku 100 

Ocena stanu chemicznego wód podziemnych wskazuje, że w 80% ppk stan wody określono jako dobry 
i tylko w 20% jako słaby. 

Badania wód podziemnych na obszarze Roztoczańskiego Parku Narodowego przeprowadzono w 5 
studniach, gdzie oceniano jakość wód pod względem wskaźników fizykochemicznych. W jednej z nich 
wody odpowiadały klasie I, w dwóch - klasie II, a w kolejnych dwóch - klasie III. 

W ramach monitoringu regionalnego w 2017 roku badano również 15 źródeł, w celu oceny stanu 
chemicznego oraz określenia zmian chemizmu badanych wód. Większość (53%) sklasyfikowano jako 
wody bardzo dobrej jakości (klasa I), a pozostałe (47%) jako wody dobrej jakości (klasa II). Natomiast 
w 2018 roku badano 17 źródeł, z czego 10 (59%) zakwalifikowano do wód bardzo dobrej jakości, 
a 7 (41%) do wód dobrej jakości. 

Na jakość wód podziemnych województwa lubelskiego poza zanieczyszczeniami obszarowymi  
i punktowymi duży wpływ wywiera wydobycie węgla w Kopalni Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A., gdzie 
wydobycie węgla kamiennego odbywa się na obszarze górniczym „Puchaczów V” (powierzchnia około 
73 km2). Obszar ten podzielony jest na trzy rejony eksploatacyjne: główny w Bogdance oraz peryferyjne 

                                                           
99 źródło: Aktualizacja Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły 
100 źródło: opracowanie własne na podstawie „Raportu o stanie środowiska województwa lubelskiego w 2017 roku”, WIOŚ w Lublinie, Lublin 
2018 
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w Nadrybiu i Stefanowie. Proces wydobywczy powoduje odwodnienia terenu, prowadzące do 
powstania lejów depresyjnych. Wody kopalniane oraz wody przesączające się z hałd, charakteryzujące 
się obniżonym pH, podwyższonymi stężeniami wskaźników z grupy zasolenia oraz podwyższoną 
zawartością związków żelaza i siarczanów, stanowią potencjalne zagrożenie dla wód. Deformacje 
terenu związane z działalnością górniczą wpływają na zmiany stosunków wodnych na powierzchni,  
w tym na powstawanie zalewisk, podtopień i zabagnień terenu. Zjawiska te zaburzają równowagę 
ekologiczną w obszarze funkcjonowania kopalni. 

6.5.3 ZAGROŻENIE POWODZIOWE 

Pod względem genezy, w dorzeczu środkowej Wisły obserwuje się trzy rodzaje powodzi: roztopowe, 
zatorowe i opadowe. Natomiast pod względem zasięgu występują dwa rodzaje powodzi: 

 regionalne – wywołane wzmożonym zasilaniem, obejmują duże obszary zlewni i występują 
częściej (w województwie lubelskim notowane były na Bugu powyżej Włodawy, Hrubieszowa 
i Terespola oraz w dolinie Wisły powyżej Puław);101 

 lokalne – powodowane piętrzeniem wody w korycie z powodu nawalnych opadów lub zatoru 
(w województwie lubelskim powodzie opadowe notowane były najczęściej w górnym odcinku 
Wieprza, natomiast zatorowe i roztopowe na środkowym i dolnym odcinku tej rzeki, a także 
na Wiśle).102 

                                                           
101 źródło: dane IMGW za lata 1946-2001 
102 źródło: dane IMGW za lata 1946-2001 



Program ochrony środowiska dla województwa lubelskiego na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027 

70 

 

Rysunek 46.Obszary zagrożone powodzią na terenie województwa lubelskiego (opracowanie własne na 
podstawie /www.kzgw.gov.pl) 



Program ochrony środowiska dla województwa lubelskiego na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027 

71 

W ciągu ostatnich 300 lat dominowały w dorzeczu Wisły powodzie opadowe letnie (ponad 51%), mniej 
było powodzi roztopowych (blisko 26%) i zatorowych (ok. 20%), a najmniej opadowych wiosennych 
(blisko 3%). Województwo lubelskie, na przełomie XX i XXI wieku znalazło się również  
w zasięgu powodzi krajowych, których przyczyną były utrzymujące się długo intensywne opady 
obejmujące duże obszary. Najbardziej katastrofalne skutki przyniosła powódź, która wystąpiła na 
przełomie maja i czerwca 2010 roku. 

W województwie lubelskim najbardziej narażone na występowanie powodzi są następujące typy dolin: 

 doliny rzek nizinnych z ograniczoną naturalną retencją i szeroką równiną zalewową chronioną 
wałami przeciwpowodziowymi – na Lubelszczyźnie jest to dolina Wisły; 

 doliny rzek nizinnych z ograniczoną naturalną retencją i umiarkowanie szeroką równiną 
zalewową – na Lubelszczyźnie jest to dolina Bugu, gdzie częściej dochodzi do powodzi 
roztopowych lub zatorowych; 

 doliny rzek nizinnych ze znaczną retencją i szeroką (bądź umiarkowanie szeroką) równiną 
zalewową – na Lubelszczyźnie to: doliny środkowego i dolnego Wieprza, Krzny i Tyśmienicy, 
a także Włodawki, Uherki i Tanwi; 

 doliny rzek wyżynnych z ograniczoną retencją i wąską równiną zalewową – na Lubelszczyźnie 
takie są doliny rzek przepływających przez Wyżynę Lubelską, Wyżynę Wołyńską i Roztocze. 
Doliny te są wąskie, rzeki mają wiele odcinków przełomowych. Podłoże charakteryzuje się 
niską retencją. Wszystko to sprawia, że szczególnie groźne są tu powodzie wywołane opadami 
nawalnymi powodującymi gwałtowne wezbrania. 

W dolinie Bugu najbardziej zagrożone są wschodnie części gmin: Konstantynów, Janów Podlaski, 
Terespol, Kodeń, Sławatycze, Hanna, Włodawa, Wola Uhruska, Dorohusk, Dubienka i Hrubieszów. 
Tereny te charakteryzują się małą gęstością zaludnienia, a straty wynikające z powodzi dotykają 
głównie sektor rolnictwa. W dolinie Wieprza największe zagrożenie powodziowe występuje 
w gminach: Izbica, Krasnystaw, Łęczna, Serniki, Lubartów, Firlej, Kock, Jeziorzany, Ułęż i Ryki. 

Ponadto zagrożenie powodziowe wzrasta w dolinach rzecznych, które zostały silnie przekształcone 
antropogenicznie, szczególnie w obrębie gęstej zabudowy miejskiej. W takich miejscach uregulowane, 
zwężone koryto rzeki przyspiesza spływ wody, a dodatkowo rzeka zasilana jest ściekami deszczowymi. 
Przykładem takich przekształceń są doliny Bystrzycy, Czechówki i Czerniejówki w obrębie Lublina. 

Na terenach zagrożonych masowymi ruchami ziemi w przypadku wystąpienia wezbrań wody lub 
powodzi możliwe jest uaktywnienia osuwisk. Ponadto wysokie stany wód w rzekach są przyczyną 
zwiększonej erozji brzegowej. Dotyczy to szczególnie dużych rzek przepływających przez województwo 
lubelskie – Wisły i Bugu. W rejonie Braciejowic, Lasu Dębowego i Machowa koryto Wisły zbliża się do 
wałów przeciwpowodziowych. Silna erozja brzegowa obserwowana jest również w rejonie ujścia 
Plewki do Wisły oraz w gminie Janów Podlaski, na Bugu, gdzie możliwa jest zmiana przebiegu rzeki. 

Sporządzone na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne103 mapy zagrożenia 
powodziowego wskazują, że łączna powierzchnia obszarów narażonych na niebezpieczeństwo 
powodzi w regionie lubelskim wynosi: 687,78 km2 (Wisła – 320 km2, Bug – 266,2 km2, Wieprz – 
78,3 km2, pozostałe cieki – 23,22 km2). Wyznaczone obszary zagrożone powodzią są bardzo 
zróżnicowane pod względem gęstości zaludnienia od kilkunastu osób na 1 km2 na Polesiu Zachodnim 
do blisko 100 w dolinie górnego i środkowego Wieprza oraz w dolinie Wisły. W dolinach największych 
rzek (Wisły, Bugu i Wieprza) znajdują się również miasta – Puławy, Dęblin oraz zagrożone są miejsca  
o dużych wartościach kulturowych - np. Kazimierz Dolny, Jabłeczna, Terespol. 

 

                                                           
103 Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm. 
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6.5.4 ZAGROŻENIE SUSZĄ 

Susza jest zjawiskiem ciągłym o zasięgu regionalnym i oznacza dostępność wody poniżej średniej 
w określonych warunkach naturalnych. Suszą nazywa się nie tylko zjawiska ekstremalne, ale wszystkie, 
które występują w warunkach mniejszej dostępności wody dla danego regionu. Susza wywoływana jest 
przez niedobór opadów atmosferycznych, a o jej dalszym rozwoju decydują pozostałe czynniki 
np. okres występowania, warunki fizycznogeograficzne, warunki hydrologiczne w danym okresie oraz 
korzystanie z zasobów wodnych. 

Suszę dzieli się na cztery typy genetyczne: suszę atmosferyczną, suszę rolniczą, suszę hydrologiczną 
oraz suszę hydrogeologiczną, które wyznaczają kolejne etapy rozwoju suszy. 

Dla terenu województwa lubelskiego nie obowiązują obecnie Plany Przeciwdziałania Skutkom Suszy 
(PPSS), natomiast opracowano „Projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy”104 dla całego kraju, 
zgodnie, z którym województwo lubelskie znajduje się w większości na obszarze umiarkowanego 
zagrożenia suszą hydrologiczną (klasa II). Wzdłuż południowej i zachodniej granicy województwa oraz 
w centralnej jego części znajdują się obszary bardzo zagrożone suszą hydrologiczną (klasa III), 
natomiast obszary niezagrożone suszą hydrologiczną (klasa I) praktycznie nie występują. 

Ponadto użytki rolne w północnej części województwa w większości są ekstremalnie (klasa IV) lub 
bardzo zagrożone (klasa II) suszą rolniczą. W centralnej części województwa oraz w powiecie 
hrubieszowskim dominują obszary bardzo (klasa III) i umiarkowanie zagrożone (klasa II). Jedynie  
w południowej części województwa widoczna jest przewaga obszarów niezagrożonych suszą rolniczą 
(klasa I). 

W przeważającej części województwa lubelskiego wykorzystanie dostępnych zasobów wodnych nie 
przekracza 20%. Jedynie w części zachodniej, położonej wzdłuż doliny Wisły jest większe i osiąga 30-
40%. 

Wspomniany „Projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy” wyznacza również zadania w zakresie 
budowy i przebudowy urządzeń wodnych w celu zwiększania, m.in. retencji i wspierające 
przeciwdziałanie skutkom suszy. Na terenie województwa lubelskiego wyznaczono następujące 
zadania: 

 Rewitalizacja i odbudowa Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie (w latach 2019-2026); 

 Odbudowa i uszczelnienie koryta Kanału Wieprz - Krzna wraz z budowlami (w latach 2019-
2022); 

 Przebudowa grobli i budowa zbiornika Mosty w gminie Podedwórze - II etap (w latach 2019-
2021); 

 Remont i rozbudowa zbiornika Dratów w systemie Kanału Wieprz - Krzna, w gminie Łęczna 
(powiat łęczyński), dwa obiekty zbiornika Dratów (w latach 2019-2021). 

Zawiera on również katalog działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy, których przykłady 
zamieszczono w tabeli poniżej. Ponadto dokument zawiera szereg działań o charakterze formalnym. 

Tabela 18. Wybrane działania z katalogu działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy 105 

Rodzaj działania Proponowane działania 

budowa 

Budowa ujęć wód podziemnych do poboru na cele nawodnień rolniczych 

Budowa oraz przebudowa urządzeń melioracyjnych 

Budowa nowych ujęć wód podziemnych na cele poboru wody do spożycia przez ludzi 

                                                           
104 Projekt z dnia 12 sierpnia 2019 roku (http://stopsuszy.pl/projekt-planu-przeciwdzialania-skutkom-suszy/) opracowany przez Państwowe 
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 
105 źródło: wybrane z „Projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy” (projekt z dnia 12.08.2019 r. opracowany przez Państwowe 
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie) 
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Rodzaj działania Proponowane działania 

budowa i retencja 

Realizacja działań inwestycyjnych w zakresie kształtowania zasobów wodnych przez zwiększanie 
sztucznej retencji. 

Realizacja przedsięwzięć zmierzających do zwiększania lub odtwarzania naturalnej retencji 

Podpiętrzenie wód jezior dla przeciwdziałania skutkom suszy 

edukacja 

Opracowanie zbioru dobrych praktyk służących racjonalizacji zużycia wody w rolnictwie. 

Edukacja i kreowanie świadomości rolników w zakresie zwiększania retencji na gruntach rolnych, 
zwiększania materii organicznej w glebie oraz upowszechniania upraw mniej wrażliwych na suszę. 
Propagowanie ubezpieczeń upraw rolnych. 

Propagowanie ponownego wykorzystania wód 

retencja 

Zwiększenie ilości i czasu retencji wód na gruntach rolnych. 

Zwiększenie retencji naturalnej i sztucznej na gruntach leśnych 

Retencja i zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenach zurbanizowanych 

zmiana korzystania Wykorzystanie wód z systemów drenarskich do nawożenia i nawadniania upraw polowych 

 

6.5.5 OCHRONA WÓD W KONTEKŚCIE ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATU 

Do obserwowanych zmian klimatu, które mają szczególne znaczenie dla gospodarki wodnej zaliczyć 
można: 

 wzrost średniej temperatury powietrza; 

 wzrost liczby zjawisk ekstremalnych takich jak: fale upałów, nawałnice, susze, wiatry 
huraganowe i trąby powietrzne, deszcze nawalne oraz grad; 

 zmiana struktury opadów polegająca na zdecydowanym wzroście występowania opadów  
o dużym natężeniu. 

Zmiany klimatu oddziałują na gospodarkę oraz ludzi poprzez wpływ na fizyczne i biologiczne elementy 
ekosystemów. Można spodziewać się wpływu zmian klimatu na sektor energetyczny (jako bardzo 
wodochłonny). Malejące zasoby i ograniczona dostępność do wody chłodniczej, może prowadzić 
do zakłóceń w dostawach energii elektrycznej. Ekstremalne zjawiska klimatyczne powodują znaczne 
straty społeczne i gospodarcze, np. w następujących sektorach: budownictwie, transporcie, dostawach 
energii oraz wody. Oczekiwać można zmian częstotliwości występowania i intensywności powodzi oraz 
susz, które powodować będą znaczne szkody finansowe. 

Mimo silnego zagrożenia powodziowego stan infrastruktury chroniącej na Lubelszczyźnie wymaga 
podejmowania działań. W związku z powyższym Ministerstwo Środowiska zaproponowało następujące 
kierunki działań dla obszaru województwa lubelskiego106: 

 ochrona przeciwpowodziowa obszarów położonych na terenach zalewowych; 

 ochrona terenów rolniczych i leśnych oraz cennych przyrodniczo przed deficytem wody oraz 
rozpoznanie możliwości uprawy roślin ciepłolubnych, takich jak kukurydza czy sorgo w celu 
zwiększenia możliwości przygotowania wysokowydajnych pasz dla zwierząt; 

 zwiększanie obszarów zielonych i wodnych, zapewnienie przewietrzania miast, poprawę stanu 
sanitarnego powietrza; 

 przygotowanie programów zabezpieczenia w wodę dobrej jakości w warunkach dłuższych 
okresów suszy i niedoborów wody zwłaszcza na mniejszych rzekach. 

Elementy adaptacji do zmian klimatu w zakresie gospodarki wodnej: 

                                                           
106 źródło: http://klimada.mos.gov.pl/adaptacja-w-regionach#lubelskie (dostęp: 4.09.2019 r.) 
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 zwiększanie pojemności obiektów „małej” i „dużej” retencji wód; 

 stosowanie zielonej i niebieskiej infrastruktury w ośrodkach miejskich; 

 renaturyzacja cieków i zbiorników wodnych; 

 rozwój kanalizacji deszczowej. 

W kontekście nadzwyczajnych zagrożeń związanych ze zmianami klimatu, warto rozważyć 
podejmowanie następujących działań w zakresie gospodarki wodnej: 

 czasowe ograniczenia w nawadnianiu ogrodów i terenów zielonych oraz w rolnictwie  
w przypadku występowania zjawiska suszy; 

 powtórne wykorzystanie wody w procesach produkcyjnych. 

6.5.6 TENDENCJE ZMIAN STANU ŚRODOWISKA 

Tendencje korzystne Tendencje niekorzystne 

Zadowalający stan wód podziemnych. Melioracje bagien, a zwłaszcza torfowisk; 
Rosnąca liczba ekstremalnych zjawisk pogodowych, których 
skutkiem jest wzrost częstości występowania powodzi lub 
suszy; 
Wzrastające zagrożenie powodziami, szczególnie 
wynikającymi z opadów nawalnych. 

6.5.7 ANALIZA SWOT 

MOCNE STRONY (czynniki wewnętrzne) SŁABE STRONY (czynniki wewnętrzne) 

Występowanie wód leczniczych w Nałęczowie; 
Utrzymujący się stosunkowo wysoki udział wód 
podziemnych dobrej i zadowalającej jakości; 
Istniejące zbiorniki retencyjne; 
Duża lub umiarkowana odporność części jezior na 
degradację. 

Zagrożenie zanieczyszczenia wód ze strony źródeł 
punktowych, np. zrzut ścieków komunalnych  
i przemysłowych, działalność górnicza, składowiska 
odpadów, incydentalne skażenia. Szczególnie zagrożone są 
rzeki o małym przepływie wód (poniżej 5 m3/h) przyjmujące 
relatywnie duże ilości ścieków; 
Zagrożenie zanieczyszczenia wód ze strony źródeł 
obszarowych, np. spływ zanieczyszczonych wód opadowych 
z terenów zurbanizowanych, obszarów nieposiadających 
kanalizacji oraz z działalności rolniczej (nawożenie pól, 
hodowla zwierząt); 
Zagrożenie wód podziemnych od strony działalności 
wydobywczej węgla kamiennego (zaburzenie stosunków 
wodnych, ryzyko zanieczyszczenia wód). 
Wysoka podatność wód podziemnych niecki kredowej na 
zanieczyszczenia z powierzchni terenu w związku ze 
szczelinowym charakterem utworów wodonośnych i ich 
płytkim występowaniem); 
Niewielkie zasoby wód powierzchniowych; 
Niezadowalająca jakość wód powierzchniowych; 
Obniżona odporność mniejszych rzek na skutek regulacji ich 
koryt, która prowadzi najczęściej do niszczenia pasów 
roślinności przybrzeżnej; 
Zagrożenie suszą rolniczą i hydrologiczną. 

SZANSE (czynniki zewnętrzne) ZAGROŻENIA (czynniki zewnętrzne) 

Podjęcie inwestycji związanych z „Planem przeciwdziałania 
skutkom suszy”; 
Upowszechnianie nietechnicznych metod ochrony 
przeciwpowodziowej stanowiących jednocześnie 
biologiczną barierę dopływu zanieczyszczeń obszarowych do 
wód; 

Rosnąca częstotliwość opadów nawalnych zwiększających 
ilość ścieków deszczowych z obszarów silnie 
zurbanizowanych oraz terenów komunikacyjnych. 
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Dobrze rozpoznany stan zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego: opracowane mapy zagrożenia 
powodziowego; 
Wysoka świadomość potrzeb zwiększania zdolności 
retencyjnej; 
Podejmowanie współpracy transgranicznej w celu ochrony 
zlewni Bugu. 

6.5.8 SUKCESY I PROBLEMY 

SUKCESY PROBLEMY 

Utrzymywanie dobrego stanu wód podziemnych 
stanowiących źródło zaopatrzenia ludności; 
Wysoki poziom wiedzy o stanie wód wynikający z badań 
monitoringowych WIOŚ; 
Wysoka świadomość decydentów o potrzebach w zakresie 
koniecznych działań poprawiających stan zasobów 
wodnych. 

Utrzymujący się deficyt wód powierzchniowych; 
Niezadowalający stan wód powierzchniowych; 
Wysoki poziom zagrożenia powodziowego w szczególności 
w dolinach rzek: Wisły, Wieprza i Bugu przy jednoczesnym 
zagrożeniu suszą i deficytami wody; 
Konieczność wyznaczenia stref ochronnych ujęć wód 
podziemnych. 

 

6.6 GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA  

6.6.1 ZAOPATRZENIE W WODĘ 

Głównym źródłem zaopatrzenia w wodę dla potrzeb socjalno-bytowych w województwie lubelskim są 
wody podziemne. Z zasobów wód powierzchniowych korzystają głównie zakłady przemysłowe oraz 
rolnictwo. 

Według danych GUS zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności w województwie 
lubelskim w 2018 r. wyniosło 292 389,3 dam3, w tym na potrzeby przemysłu 104 890 dam3,  

na potrzeby rolnictwa i leśnictwa 112 888 dam3, na zasilanie sieci wodociągowych zarówno dla celów 
bytowych, jak i innych – 74 611,3 dam3. Zużycie wody wodociągowej w gospodarstwach domowych 
wyniosło 61 019,7 dam.3 

 

Rysunek 47. Struktura zużycia wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności w województwie lubelskim  
w 2018 r.107 

                                                           
107 źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych, 31.12.2018 r. 
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Zużycie wody ogółem w latach 2015 – 2018 wyraźnie spadło o 7,66% z 316 654,7 dam3 do 292 389,3 
dam.3 Przeciętne zużycie wody na 1 mieszkańca w gospodarstwach domowych wynosiło w 2018 r.  
28,8 m3 i było wyższe od zużycia w 2015 r. o 0,3 m3 (o 4,5 m3 mniej niż średnia krajowa). 

Największe zużycie wody zanotowano w powiatach: puławskim (32,6%) i lubartowskim (6,6%), 
najmniejsze zaś w powiatach: hrubieszowskim (1,0%), radzyńskim (1,3 %) oraz biłgorajskim (1,5%). 

 

Rysunek 48. Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności (ogółem) w województwie lubelskim  
w latach 2015 - 2018108 

Zużycie wody na potrzeby przemysłu w 2018 r. wyniosło 104 890 dam3, z czego 82 659 dam3 (78,80%) 
stanowił pobór wód powierzchniowych, a 18 493 dam3 (17,63%) – pobór wód podziemnych. Pozostałe 
zapotrzebowanie pokrywał zakup wody z wodociągu oraz woda z odwadniania zakładów górniczych 
oraz obiektów budowlanych. Wśród zakładów zużywających wodę do produkcji 52,2% jest 
wyposażonych w zamknięte obiegi wody. 

                                                           
108 źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych, 31.12.2018 r. 
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Rysunek 49. Zużycie wody na potrzeby przemysłu w województwie lubelskim w latach 2015 - 2018109 

Długość czynnej sieci wodociągowej rozdzielczej w województwie lubelskim w 2018 r. wynosiła  
21 496,1 km (przyrost w stosunku do 2015 r. o 472 km).  

 

Rysunek 50. Długość eksploatowanej sieci wodociągowej w województwie lubelskim w latach 2015-2018110 

W 2017 r. odsetek liczby ludności korzystającej z sieci wodociągowej wynosił 87% i był wyższy  
w stosunku do roku 2015 o 0,2%. W miastach z sieci wodociągowej w 2017 r. korzystało 94,6% ludności, 
natomiast na terenach wiejskich 80,4%. 

 

                                                           
109 źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych, 31.12.2018 r. 
110 źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych, 31.12.2018 r. 
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Rysunek 51. Udział mieszkańców korzystających  z sieci wodociągowej w województwie lubelskim w roku 2017 
(opracowanie własne na podstawie GUS)  
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Do powiatów o najwyższej liczbie ludności korzystającej z sieci wodociągowej w 2017 r. należały: 
powiat łęczyński (97,2%), miasto Chełm (97,1%), m. Lublin i powiat biłgorajski (95,4%). Najmniejszy 
odsetek ludności korzystającej z wodociągu odnotowano w powiatach: zamojskim (57,8%), 
hrubieszowskim (69,3%), chełmskim (79,3%). 

6.6.2 ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW 

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej w województwie lubelskim w 2018 r. wynosiła 6 686,5 km (przyrost 
w stosunku do 2015 r. o 407,6 km). W największym stopniu sieć kanalizacyjna została rozbudowana  
w powiatach: biłgorajskim, lubelskim, puławskim. 

 

Rysunek 52. Długość czynnej sieci kanalizacyjnej na terenie województwa lubelskiego w latach 2015 - 2018111 

W 2017 r. podłączonych do sieci kanalizacyjnej z ogółu budynków mieszkalnych w województwie było 
tylko 28,1% (średnia dla kraju – 49,5%). Na obszarach wiejskich udział budynków podłączonych do sieci 
w 2017 r. wynosił zaledwie 17,1% i był ponad czterokrotnie mniejszy niż udział budynków 
podłączonych do sieci wodociągowej (80,4% do sieci wodociągowej w obszarach wiejskich).  
Na terenach miejskich do sieci kanalizacyjnej podłączonych było 62,1% budynków. 

Odsetek liczby mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej w 2017 r. wynosił 52,7% (wzrost od 
2015 r. o 0,6%). W miastach wskaźnik skanalizowania wynosił 88,8%, na terenach wiejskich –21,3%. 
Do powiatów o najwyższym odsetku mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej w 2017 r. 
należały: m. Chełm 93,3%, m. Lublin 91,8%, m. Zamość 91,0%, m. Biała Podlaska 85,9%. 

Najmniejszy odsetek ludności korzystającej z kanalizacji odnotowano w powiatach: zamojskim  
(16,7%), lubelskim (21,7%), chełmskim (26,2%). 

Ogólnospławną siecią kanalizacyjną odprowadzono w 2018 r. 44 897,9 dam3 ścieków bytowych  
z gospodarstw domowych oraz budynków użyteczności publicznej. Całkowita ilość ścieków 
odprowadzonych z sektora komunalno – bytowego to 50 767 dam3 ścieków. 

                                                           
111 źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych, 31.12.2018 r. 
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Rysunek 53. Udział mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej w województwie lubelskim w  roku 2017 
(opracowanie własne na podstawie GUS)  
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W roku 2018 spośród ścieków komunalnych oczyszczono 50 767 dam3, tj. o 3,21% więcej w stosunku 
do roku 2015. 

 

Rysunek 54. Ilość ścieków oczyszczonych w ciągu roku w województwie lubelskim (lata 2015 – 2018)112 

Ścieki przemysłowe i komunalne w 2018 r. wymagające oczyszczania były oczyszczane: mechanicznie 
(13 803 dam3), chemicznie (tylko ścieki przemysłowe - 1 355 dam3), biologicznie (5 829 dam3)  
i biologicznie z podwyższonym usuwaniem biogenów (865 dam3). 

 

Rysunek 55. Struktura sposobu oczyszczania ścieków w województwie lubelskim w latach 2015 - 2018113 

W województwie funkcjonują 352 oczyszczalnie ścieków komunalnych (w tym 2 o podwyższonym 
usuwaniu biogenów) o łącznej przepustowości 484 055 m3/dobę. Ponadto w 2018 r. działało 66 
oczyszczalni ścieków przemysłowych. 

Na terenie województwa znaczna część mieszkańców korzysta ze zbiorników bezodpływowych oraz 
przydomowych oczyszczalni ścieków. Ze względu na rozproszoną sieć osadniczą oraz bariery  
w terenie, często nie istnieją możliwości techniczne, a także przesłanki ekonomiczne za rozbudową na 

                                                           
112 źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych, 31.12.2018 r. 
113 źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych, 31.12.2018 r. 
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pewnych obszarach Lubelszczyzny sieci kanalizacyjnej. Ze zbiorników bezodpływowych w 2017 r. 
korzystało 173 765 gospodarstw domowych, natomiast w województwie funkcjonowały 173 stacje 
zlewne nieczystości ciekłych114. 

W roku 2018 zgłoszono 25 019 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków, tj. o 3 430 więcej niż w roku 
2015. 

 

Rysunek 56. Liczba przydomowych oczyszczalni ścieków w województwie lubelskim w latach 2015 - 2018115 

Według danych GUS w 2018 r. wytworzonych zostało 22 645 ton osadów komunalnych, z czego  
37,13% zostało wykorzystanych w rolnictwie (8 408 t), 9,63% (2 180 t) zmagazynowano czasowo,  
(4,61%, 1 044 t) znalazło zastosowanie do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne. Niewielki 
procent, ok. 0,47% (106 t) zostało zastosowanych do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji 
kompostu, 0,2% (44 t) zostało składowanych, a 0,06% (15 t) przekształconych termicznie. 

Od 2003 r. realizowany jest w całej Polsce Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych, który 
został opracowany na potrzeby wypełnienia przez Polskę wymogów akcesyjnych związanych  
z zapisami dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku dotyczącej oczyszczania ścieków 
komunalnych. Aktualnie trwają prace nad VI aktualizacją dokumentu, natomiast obowiązująca została 
przyjęta w dniu 31.07.2017 r. przez Radę Ministrów, jako V Aktualizacja KPOŚK. W ramach Programu 
na terenie województwa realizowana jest większość inwestycji związanych z poprawą dostępu do 
kanalizacji, a także indywidualnych systemów oczyszczania ścieków. Do końca 2018 r.  
w województwie lubelskim powstało 95 aglomeracji, które skupiają 108 gmin.  

Przed ostatnią aktualizacją KPOŚK, tj. w roku 2015 średni wskaźnik zbierania siecią ścieków 
komunalnych wynosił w woj. lubelskim 79,42% RLM korzystających z kanalizacji. Po przeprowadzeniu 
inwestycji na koniec 2018 r. było to 91%. Od początku realizacji Programu przyrost liczby rzeczywistych 
mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej w aglomeracjach wyniósł: 83 774 osób. Należy 
pamiętać, że w dalszym ciągu realizowane są zadania w ramach KPOŚK i część z nich będzie ujęta  
w opracowywanej aktualizacji116. 

 

 

                                                           

114 źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 
115 źródło: dane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego 
116 źródło: PGW Wody Polskie, https://www.wody.gov.pl/nasze-dzialania/krajowy-program-oczyszczania-sciekow-komunalnych 
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6.6.3 TENDENCJE ZMIAN STANU ŚRODOWISKA 

Tendencje korzystne Tendencje niekorzystne 

Rosnący odsetek mieszkańców korzystających z sieci 
kanalizacyjnej i wodociągowej; 
Rosnąca liczba przydomowych oczyszczalni ścieków; 
Wzrost ilości ścieków oczyszczonych; 
Spadek zużycia wody na cele przemysłowe oraz 
komunalno – bytowe. 

- 

6.6.4 ANALIZA SWOT 

MOCNE STRONY (czynniki wewnętrzne) SŁABE STRONY (czynniki wewnętrzne) 

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni komunalnych, sieci 
wodociągowych i kanalizacyjnych oraz urządzeń do 
czerpania i uzdatniania wody. 
Poprawa stopnia oczyszczenia ścieków (włączanie procesu 
biologicznego oczyszczania w oczyszczalniach ścieków). 

W dalszym ciągu niewielki stopnień skanalizowania gmin 
wiejskich; 
Znaczna dysproporcja między odsetkiem osób 
korzystających z sieci wodociągowej a kanalizacyjnej; 
Niedostateczny sposób retencjonowania  
i zagospodarowywania wód opadowych i roztopowych na 
obszarach zurbanizowanych; 
Wpływ działalności antropogenicznej na jakość wód 
powierzchniowych. 

SZANSE (czynniki zewnętrzne) ZAGROŻENIA (czynniki zewnętrzne) 

Możliwość korzystania ze wsparcia zewnętrznego na 
budowę sieci kanalizacyjnych oraz przydomowych 
oczyszczalni ścieków; 
Rozwój nowych technologii w sektorze przemysłu w zakresie 
gospodarowania wodą (np. zamykanie obiegów wody). 

Ograniczenie dostępu do dofinansowania inwestycji  
w gospodarkę wodno – ściekową oraz słaba kondycja 
finansowa gmin (brak środków na wkład własny); 
Brak środków finansowych i zaangażowania mieszkańców  
w przyłączanie nieruchomości do sieci i budowy instalacji 
przydomowych. 

6.6.5 SUKCESY I PROBLEMY 

SUKCESY PROBLEMY 

Wzrost długości sieci: wodociągowej o 472 km, 
kanalizacyjnej o 407 km w stosunku do 2015 r. ; 
Budowa 3 430 przydomowych oczyszczalni ścieków od  
2015 r. 

Niedostateczny stopień skanalizowania gmin wiejskich – 
powodujących zanieczyszczenie wód i gleb, ekosystemów 
zależnych od wód; 
Niekontrolowane przedostawanie się zanieczyszczeń ze 
spływów powierzchniowych. 

 

6.7 ZASOBY GEOLOGICZNE 

Złoża węgla kamiennego  

Zasoby bilansowe węgla kamiennego w Lubelskim Zagłębiu Węglowym w 2018 r. wynosiły 11 661 604 
tys. ton – 18,98% zasobów bilansowych kraju (w 2015 r. 11 292 010 tys. ton). Wydobycie wyniosło 
6 924 tys. ton – co stanowiło 10,84% krajowego wydobycia. 

W aktualnym Bilansie złóż kopalin w Polsce na terenie lubelskiego zidentyfikowano 10 złóż  
(w powiatach: łęczyńskim, chełmskim, parczewskim, lubartowskim), z czego jedyna czynna  
w Lubelskim Zagłębiu Węglowym kopalnia węgla eksploatuje obecnie jedno złoże – Bogdankę.  
W przypadku złoża LZW – obszar K-3 trwa proces uruchamiania. Oba te złoża mają łączną powierzchnię 
wynoszącą około 92 km2, co stanowi zaledwie 0,9% obszaru całego zagłębia.117 Przyjmuje się, iż obszar 

                                                           
117 http://geoportal.pgi.gov.pl/surowce/energetyczne/wegiel_kamienny 

http://geoportal.pgi.gov.pl/surowce/energetyczne/wegiel_kamienny
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o zdefiniowanych perspektywach złożowych zajmuje powierzchnię około 9 100 km2, natomiast obszar 
około 1 200 km2 zajmują udokumentowane złoża. 

W perspektywie kolejnych lat eksploatacja węgla kamiennego przez LW Bogdanka S.A. może się 
zwiększyć, ponieważ w 2017 r. uzyskała ona koncesję na wydobycie węgla kamiennego ze złoża Ostrów 
(w OG Ludwin). Powierzchnia OG Ludwin wynosi 78,671 km2, a zasoby przemysłowe w ilości 250 772 
tys. ton. 

Złoża węgla brunatnego 

Węgiel brunatny występuje w dwóch złożach na terenie województwa lubelskiego: Sierskowola  
(gm. Ryki) oraz Trzydnik (gm. Trzydnik Duży). Zasoby węgla brunatnego w skali kraju mają tu znikome 
znaczenie i nie są eksploatowane. Łącznie są szacowane na ok. 180 tys. ton. 

Złoża ropy naftowej  

Udokumentowane złoża ropy naftowej wynoszą 6,82 tys. ton (ok. 0,3% krajowych zasobów ogółem). 
W 2018 r. eksploatowane było jedno złoże: Glinnik, z którego wydobycie wynosiło 0,28 tys. ton. 

Złoża gazu ziemnego 

Łączne zasoby gazu ziemnego w województwie lubelskim wynoszą 1 130,24 mln m3, co stanowi ok. 
0,8% zasobów krajowych. Wydobycie gazu ziemnego w 2018 r. odbywało się z 11 złóż: Ciecierzyn  
(pow. lubelski, m. Lublin), Glinnik (pow. lubartowski, lubelski), Mełgiew A i Mełgiew B (pow. świdnicki, 
pow. lubelski), Biszcza, Księżpol, Łukowa, Markowice, Potok Górny (pow. biłgorajski), Lubliniec-
Cieszanów, Wola Obszańska (pow. biłgorajski, pow. lubaczowski), Tarnogród-Wola Różaniecka (pow. 
biłgorajski, pow. przeworski) i wynosiło 105,53 mln m3, co stanowiło 2,14% krajowego wydobycia. 

Surowce skalne 

Na terenie Lubelszczyzny duże znaczenie w bilansie wydobycia kopalin mają surowce stosowane do 
wyrobu materiałów budowlanych. Najistotniejsze są zasoby wapieni i margli stosowanych  
w przemyśle cementowym – łączne zasoby wynoszą 3 271 559 tys. ton, co stanowi 25,7% zasobów 
krajowych. Wydobycie w 2018 r. prowadzono z dwóch złóż i wyniosło ono 2 586 tys. ton, co stanowiło 
9,16 % krajowego wydobycia. 
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Rysunek 57. Lokalizacja złóż surowców geologicznych na terenie województwa lubelskiego (opracowanie własne 
na podstawie www.geolog.pgi.gov.pl) 
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Złoża torfu 

Lubelszczyzna jest jednym z najbardziej zasobnych regionów w torfy, obecnie wydobywane na cele 
rolnicze oraz do celów leczniczych. 

Zasoby torfów dla celów rolniczych w roku 2018 na terenie województwa lubelskiego wynosiły 
6 642,27 tys. m3, co stanowi 8,16% zasobów krajowych. Wydobycie wynosiło 156,74 tys. m3 –  
11,43% wydobycia krajowego. 

Zasoby złoża torfów leczniczych (borowin) wynosiły 191,53 m3 („Majdan Wielki I”), a w 2018 r. nie 
prowadzono ich wydobycia. 

Wody termalne i lecznicze 

Lubelszczyzna posiada zasoby wód termalnych mineralnych, w tym leczniczych. Wody podziemne  
o szczególnych walorach to wody zmineralizowane chlorkowo-sodowe – występują na terenie prawie 
całego województwa, a także wody termalne (aktualnie nieeksploatowane). 

Eksploatowane są złoża wód słabozmineralizowanych (Nałęczów II), gdzie pobór wód w 2018 r. wynosił 
1 644,90 m3/rok118. Ponadto wody lecznicze zostały udokumentowane również w gminie Biszcza, która 
stara się o status uzdrowiska. 

6.7.1 TENDENCJE ZMIAN STANU ŚRODOWISKA 

Tendencje korzystne Tendencje niekorzystne 

Wzrost rozpoznanych zasobów węgla kamiennego; 
Racjonalne wydobycie zasobów energetycznych i skalnych 

- 

6.7.2 ANALIZA SWOT 

MOCNE STRONY (czynniki wewnętrzne) SŁABE STRONY (czynniki wewnętrzne) 

Występowanie zasobnych złóż surowców energetycznych 
(zwłaszcza węgla kamiennego), surowców skalnych i torfów; 
Występowanie złóż o gospodarczej możliwości ich 
wykorzystania; 
Lokalizacja na terenie województwa wód termalnych oraz  
o walorach leczniczych. 

Występowanie terenów wymagających rekultywacji po 
wydobyciu surowców; 
Występowanie szkód górniczych oraz pogarszanie 
stosunków wodnych; 
Lokalne pylenie z wydobycia surowców skalnych. 

SZANSE (czynniki zewnętrzne) ZAGROŻENIA (czynniki zewnętrzne) 

Duże zapotrzebowanie na surowce energetyczne; 
Duże zapotrzebowanie na surowce skalne i surowce 
stosowane w przemyśle cementowym; 
Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w górnictwie, 
służących minimalizacji negatywnego oddziaływania na 
środowisko. 

Brak rekultywacji terenu po zakończeniu wydobycia; 
Potencjalne konflikty przestrzenne związane  
z występowaniem obszarów chronionych lub terenów 
zamieszkałych na obszarach zidentyfikowanych złóż; 
Konieczność ograniczenia stosowania węgla ze względu na 
emisję szkodliwych substancji. 

6.7.3 SUKCESY I PROBLEMY 

SUKCESY PROBLEMY 

Duży udział w bilansie zasobów krajowych złóż, które 
posiadają potencjał do gospodarczego wykorzystania; 
Zastosowanie technologii ułatwiających pozyskiwanie 
surowców energetycznych (przede wszystkim węgla 
kamiennego i gazu ziemnego);119  
Dobry stan rozpoznania złóż i monitoring ich eksploatacji. 

Zagospodarowanie hałd i zwałowisk będących 
pozostałościami po wydobyciu kopalin, w sposób 
niezagrażający walorom przyrodniczym regionu; 
Negatywne oddziaływania związane z wydobyciem węgla 
kamiennego – głównie zmiany stosunków wodnych, ryzyko 

                                                           
118 źródło: http://geoportal.pgi.gov.pl 
119 W KWK Lubelski Węgiel „Bogdanka”, wykorzystywany jest jeden z najnowocześniejszych parków maszynowych w polskim górnictwie 
węglowym, m.in. cztery kompleksy ścianowe, które mogą pracować jednocześnie. Ma to wpływ na efektywność wydobycia, gdzie z relatywnie 
niedużego zakładu można w ciągu roku przygotować ok. 28 km wyrobisk i osiągnąć wysokie roczne wydobycie. 

http://geoportal.pgi.gov.pl/surowce/energetyczne/wegiel_kamienny
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SUKCESY PROBLEMY 

osiadania gruntów i deformacji, a także zanieczyszczenia 
wód gruntowych; 
Negatywne oddziaływania związane z wydobyciem 
surowców skalnych – pylenie. 

6.8 GLEBY 

6.8.1 CHARAKTERYSTYKA I STAN GLEB 

TYPY GLEB 

Na terenie województwa lubelskiego dominują gleby lessowe (brunatne i płowe) oraz zbudowane na 
skałach wapiennych rędziny. Gleby lessowe zajmują 70% powierzchni Wyżyny Wołyńskiej i 35% 
Wyżyny Lubelskiej. Województwo jest bogate w urodzajne brunatnoziemy i czarnoziemy  
o szczególnej przydatności dla rolnictwa. Czarnoziemy występują na Wyżynie Wołyńskiej (w jej 
zachodniej części) i częściowo na Wyżynie Lubelskiej (głównie w obrębie Działów Grabowieckich). 
Rędziny występują na Wyżynie Lubelskiej (na terenie Pagórków Chełmskich, Padołu Zamojskiego, 
Pobuża, Kotliny Chodleskiej, Kotliny Zamojskiej, Wyżynach Urzędowskich) oraz na Roztoczu. 

Na terenach nizinnych województwa występują również mniej urodzajne gleby rdzawe, bielicowe 
i bielice. Charakteryzują się z reguły silniejszym zakwaszeniem. Ponadto zlokalizowane są gleby 
semihydrogeniczne i hydrogeniczne (bagienne, murszowe i murszowate) oraz gleby napływowe 
(głównie mady rzeczne). Te ostatnie tworzą urodzajne kompleksy na Powiślu (głównie w II i III klasie 
bonitacyjnej). 

Przydatność gleb dla rolnictwa, czyli rozmieszczenie gleb o różnych klasach bonitacji przedstawia się 
następująco: 

a) najbardziej urodzajne (klasy I): 

 czarnoziemy na Wyżynie Wołyńskiej (Kotlina Hrubieszowska, Grzęda Sokalska); 

 część mad pyłowych i ilastych, głównie w dolinie Wisły (Nizina Nadwiślańska); 
b) bardzo dobre (klasa II): 

 gleby brunatne wytworzone z lessów i głębokie rędziny kredowe czarnoziemne, ale znajdujące 
się w średniej kulturze, które występują głównie na Wyżynie Wołyńskiej i miejscami na 
Wyżynie Lubelskiej (Padół Zamojski); 

c) dobre gleby orne (klasy IIIa i IIIb): 

 gleby brunatne i płowe wytworzone z lessów, utworów lessowych, glin zwałowych i płytkich 
rędzin kredowych przeważające na Wyżynie Lubelskiej oraz występujące w formie enklaw 
na Polesiu Wołyńskim, Polesiu Zachodnim i Nizinie Południowopodlaskiej; 

d) gleby średnie (klasa IVa i IVb): 

 gleby płowe wytworzone z pyłów pochodzenia wodnego, niektóre gliny zwałowe, piaski 
gliniaste i płytkie rędziny, które występują na Płaskowyżu Tarnogrodzkim, w obrębie Pagórów 
Chełmskich, we wschodniej części Kotliny Chodelskiej i w południowo-zachodniej części 
Wzniesień Urzędowskich oraz na Nizinie Południowopodlaskiej; 

e) gleby słabe (klasa V) – spotykane na Polesiu Zachodnim i Nizinie Południowopodlaskiej: 

 bielicowe i pseudobielicowe; 

 podmokłe wytworzone z glin; 

 płytkie rędziny płytkie torfy; 

 mady piaszczyste i o nieuregulowanych stosunkach wodnych; 
f) gleby najsłabsze (klasy VI i VIz): 

 bielicowe wytworzone ze żwirów i luźnych piasków – zalegają w północnej i południowej części 
województwa. 
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Udział poszczególnych klas bonitacji gleb województwa lubelskiego pokazano na rysunku poniżej. 

 

Rysunek 58. Struktura bonitacji gleb na terenie województwa lubelskiego120 

STAN GLEB 

W ramach PMŚ prowadzone są badania chemizmu gleb ornych. Monitoring ten prowadzony jest  
w cyklu pięcioletnim, a ostatnia seria poboru prób gleb miała miejsce w 2015 roku. W województwie 
lubelskim pobrano wówczas próbki w 20 punktach pomiarowo-kontrolnych. 

 

Rysunek 59. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych w ramach monitorowania chemizmu gleb ornych  na 
terenie województwa lubelskiego121 

                                                           
120 źródło: „Opracowanie ekofizjograficzne do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego”, Biuro Planowania 
Przestrzennego w Lublinie 
121 źródło: Raport z III etapu realizacji zamówienia „Monitoring chemizmu gleb ornych w Polsce w latach 2015-2017”, Instytut Uprawy 
Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach, Puławy 2017 

gleby urodzajne 
(klasy I-IIIb)

gleby średniourodzajne 
(klasy IVa-Ivb)

gleby słabe (klasa V-VIz)

przydatność gleb dla rolnictwa
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Wyniki prowadzonych badań wskazują, że ogólnie gleby województwa lubelskiego można zaliczyć 
do lekko kwaśnych ze średnim pH powyżej 5,6. Gleby o odczynie lekko kwaśnym lub obojętnym 
zajmują na terenie województwa lubelskiego ok. 55%, natomiast gleby kwaśne i lekko kwaśne (26%). 
Mały udział gleb bardzo kwaśnych wynika z naturalnie obojętnego lub zasadowego charakteru części 
skał macierzystych gleb. 

Średnia zawartość próchnicy w glebach województwa lubelskiego mieści się w przedziale 1,76-2%. 
Ponadto, w profilu dominuje średnia i wysoka zawartość próchnicy, a profil o bardzo wysokiej 
zawartości próchnicy ma bardzo mały udział. 

W grupie gleb objętych Monitoringiem nie zaszły istotne zmiany pod względem całkowitej zawartości 
azotu w skali profili z terenu województwa lubelskiego. Przeciętna zawartość azotu w próbkach 
pobranych w 2015 r. wynosi 0,12%, a jej zakres 0,07-0,36%. 

W badanych profilach stosunek węgla organicznego do azotu (C/N) w warstwie powierzchniowej 
kształtuje się w zakresie 7,47-12,78, przy średnim stosunku 9,65. Gleby województwa lubelskiego są 
zasobne w składniki nawozowe tj. fosfor, potas i magnez. Średnia zawartość fosforu przyswajalnego  
w glebach to 24 [mg P2O5/100 g] i jest to jeden z wyższych wyników w Polsce. Obserwowana jest duża 
rozpiętość wyników (4,2-156,6 mg P2O5/100 g), ale niemal połowa to gleby z bardzo wysoką i wysoką 
zawartością fosforu. Z punktu widzenia wrażliwości na stres wodny związany z suszą, istotna jest 
zawartość potasu w glebach. Średnia zasobność lubelskich gleb w przyswajalny potas wynosi ok. 15 
[mg K2O/100 g]. Przy czym na terenie województwa występują zarówno gleby o niskiej (3,2 mg K2O/100 
g), jak i wysokiej zawartości tego pierwiastka (55,7 mg K2O/100 g). Przeważają gleby  
o bardzo wysokiej, wysokiej i średniej zawartości potasu. Zasobność gleb Lubelszczyzny w magnez, 
który odgrywa istotną rolę w procesie fotosyntezy, jest niska, wynosi średnio 5,1 [mg Mg/100 g], 
 a przedział zmienności to 1-11,7 [mg Mg/100 g]. 

Stan zanieczyszczenia gleb województwa lubelskiego określony został na podstawie wyników 
pomiarów zawartości siarki, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) oraz metali 
ciężkich. 

Siarka jest składnikiem pokarmowym, niezbędnym do życia roślin, jednak jej nadmiar w glebie, wpływa 
szkodliwie na ich wzrost oraz jakość plonów. Zawartość siarki w lubelskich glebach  
w zdecydowanej większości jest niska. Tylko w jednym punkcie pomiarowym (w Skowieszynie – gmina 
Końskowola, powiat puławski) stwierdzono stopień zawartości siarki122 wysoki (III). Przy czym  
w 2015 r. sytuacja uległa poprawie w stosunku do 2010 r., kiedy stopień zawartości siarki w tym samym 
punkcie był podwyższony (IV). 

Gleby województwa lubelskiego nie są zanieczyszczone lub mało zanieczyszczone WWA. 
Podsumowanie oceny na podstawie prowadzonego monitoringu chemizmu gleb zamieszczono w tabeli 
poniżej.  

Tabela 19. Stopień zanieczyszczenia gleb WWA w województwie lubelskim , stan na 2015 rok123 

Zawartość WWA  
w glebie (suma 13 

WWA) [µg/kg] 

Stopień 
zanieczyszczenia 

Ocena zanieczyszczenia gleby 
Liczba punktów  

w województwie lubelskim 

< 200 0 niezanieczyszczona (zawartość naturalna) 12 

200-600 1 niezanieczyszczona (zawartość podwyższona) 7 

600-1 000 2 mało zanieczyszczona 1 

1 000-5 000 3 zanieczyszczona 0 

                                                           
122 Na podstawie wytycznych IUNG wyróżnia się 3 stopnie zawartości naturalnej: niską (I), średnią (II), wysoką (III) oraz stopień IV zawartość 
podwyższoną wskutek antropopresji.  
123 źródło: opracowane na podstawie „Raportu z III etapu realizacji zamówienia „Monitoring chemizmu gleb ornych w Polsce w latach 2015-
2017”, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach, Puławy 2017 
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Zawartość WWA  
w glebie (suma 13 

WWA) [µg/kg] 

Stopień 
zanieczyszczenia 

Ocena zanieczyszczenia gleby 
Liczba punktów  

w województwie lubelskim 

5 000-10 000 4 silnie zanieczyszczona 0 

> 10 000 5 bardzo silnie zanieczyszczona 0 

Ocena gleb według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu 
prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi124 obejmuje: 

 zanieczyszczanie WWA (10), 

 zanieczyszczenie pestycydami (DDT/DDE/DDD), 

 zanieczyszczenie metalami ciężkimi. 

Prowadzone w 2015 roku pomiary wskazują, że we wszystkich punktach na terenie województwa gleby 
zaliczyć można do niezanieczyszczonych. 

Radioaktywność gleb rolniczych województwa lubelskiego w 2015 roku była na poziomie typowym 
dla nieskażonych gleb i nie zaobserwowano wzrostu w stosunku do 2010 roku. 

UŻYTKOWANIE GRUNTÓW  

Dominującym sposobem użytkowania gruntów na terenie województwa lubelskiego jest rolnictwo. 
Użytki rolne stanowią 70,5% powierzchni województwa (1 769 731 ha), a 52,1% to grunty orne 
(1 309 576 ha). Największy odsetek powierzchni użytków rolnych (przekraczający 80%) występuje 
w powiatach lubelskim, hrubieszowskim, świdnickim i krasnostawskim. Ponad 99% gruntów użytków 
rolnych stanowią grunty w dobrej kulturze rolnej. Rola sadów w strukturze użytkowania ziemi jest 
niewielka. Ich powierzchnia wynosi 33 698 ha, co stanowi ok. 1,4% powierzchni województwa i 1,9% 
powierzchni użytków rolnych. 

Województwo lubelskie jest jednym z trzech najmniej zurbanizowanych województw w kraju. Tereny 
zabudowane i zurbanizowane nie przekraczają 4% powierzchni województwa. Natomiast tereny 
mieszkaniowe to zaledwie 9 490 ha, co stanowi 0,4% powierzchni województwa. 

 

Rysunek 60. Wykorzystanie powierzchni województwa lubelskiego w latach 2015 -2018125 

                                                           
124 Dz. U. z 2016 r., poz. 1395 
125 Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 
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W powierzchni upraw dominują zboża stanowiąc blisko 72% powierzchni zasiewów. W mniejszych 
ilościach uprawiane są: rzepak (10,2%), buraki cukrowe (3,7%) oraz kukurydza (2,7%). 

W ostatnich latach (2015-2018) obserwowany jest stały wzrost wyłączanej z produkcji rolnej 
powierzchni. Na wykresie poniżej przedstawiono przyczyny wyłączenia gruntów rolnych i leśnych 
z produkcji rolnej i leśnej w ostatnich latach, przy czym ponad 90% powierzchni dotyczy gruntów 
rolnych. Grunty rolne coraz częściej przeznaczane są pod zabudowę mieszkaniową. 

 

Rysunek 61. Powierzchnia gruntów rolnych i leśnych wyłączanych z produkcji rolniczej i  leśnej w latach 2015-
2018126 

GRUNTY ZDEWASTOWANE I WYMAGAJĄCE REKULTYWACJI 

Grunty zdewastowane i zdegradowane nie przekraczają 1‰ powierzchni województwa. W ostatnich 
latach (2015-2018) obserwuje się niewielki spadek powierzchni gruntów zdewastowanych, czyli takich, 
które w wyniku działalności człowieka lub innych czynników utraciły całkowicie wartości użytkowe. 
Powierzchnia gruntów zdegradowanych (czyli takich, których wartość użytkowa zmalała  
w wyniku pogorszenia się warunków przyrodniczych lub wskutek zmian środowiska oraz działalności 
przemysłowej, a także nieodpowiedniej działalności rolniczej) utrzymywała się w latach 2015-2017 
na podobnym poziomie, a w 2018 roku wzrosła. 

                                                           
126 źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, Bank Danych Lokalnych 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2015 2016 2017 2018

2 4 5 4

88 78 74
95

13
15 15

167
3 6

812 28 36

21

[h
a]

Grunty rolne i leśne wyłączone z produkcji rolniczej i leśnej wg kierunków wyłączenia

inne

zbiorniki wodne

użytki kopalne

tereny przemysłowe

tereny osiedlowe

tereny komunikacyjne



Program ochrony środowiska dla województwa lubelskiego na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027 

92 

 

Rysunek 62. Grunty zdewastowane i zdegradowane wymagające rekultywacji w województwie lubelskim127 

OSUWISKA 

Na terenie województwa lubelskiego obserwowane są w przeważającej większości osuwiska ziemne 
oraz sporadycznie osuwiska skalne, które dotyczą głównie kamieniołomów. Osuwiska ziemne powstają 
przede wszystkim w pyłach lessowych (wyżynna część województwa) oraz w glinach, mułkach i iłach 
występujących w północnej części Lubelszczyzny. Najczęściej są to tzw. zerwy osuwiskowe, czyli masy 
ziemne ześlizgują się wzdłuż jednej lub kilku wklęsłych powierzchni ześlizgu. Przyczynami 
występowania na Lubelszczyźnie ruchów masowych ziemi są czynniki morfologiczne (nachylenie stoku) 
oraz geologiczne (wynikające z cech i układu warstw skalnych). 

                                                           
127 źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS 
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Rysunek 63. Lokalizacja osuwisk i obszarów predysponowanych do występowania ruchów masowych na terenie 
województwa lubelskiego128 

Obszarami podatnymi na występowanie osuwisk są krawędzie wąwozów występujących 
na południowo-zachodniej krawędzi Wyżyny Lubelskiej i Roztocza oraz strome zbocza dolin rzecznych, 
gdzie może dochodzić do podcinania przez wody płynące. W pasie wyżyn najwięcej miejsc, gdzie 
dochodzi do ruchów masowych ziemi koncentruje się na gęsto zaludnionych i intensywnie 
zagospodarowanych okolicach Krasnegostawu i Kazimierza Dolnego. W takich miejscach nawet mało 
aktywne czy niewielkie obszarowo osuwiska prowadzą do strat w budownictwie i infrastrukturze. 

Na podstawie danych Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego 
na terenie województwa znajduje się 100 osuwisk, w tym: 

 dominują mało aktywne – podlegające zmianom w cyklu wieloletnim; 

                                                           
128 źródło: www.pgi.gov.pl 
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 osuwiska nieaktywne, czyli ustabilizowane; 

 osuwiska aktywne – odnawiające się co najmniej raz do roku, stanowią najmniejszą grupę. 

Najbardziej aktywne osuwiska odnotowano w 9 gminach. Przeprowadzona tam inwentaryzacja 
w latach 2003-2005 potwierdziła istnienie 24 osuwisk. Ich zestawienie przedstawiono w tabeli poniżej. 

Tabela 20. Wykaz osuwiska w najbardziej aktywnych pod względem ruchów masowych ziemi gmin województwa 
lubelskiego, wg inwentaryzacji z lat 2003-2005129 

Powiat Gmina Liczba zinwentaryzowanych aktywnych osuwisk 

chełmski Wojsławice 1 

krasnostawski 
Izbica 5 

miasto Krasnystaw 1 

opolski Wilków 1 

puławski 

Janowiec 1 

Kazimierz Dolny 5 

miasto Kazimierz Dolny 8 

Nałęczów 1 

zamojski Stary Zamość 1 

 

6.8.2 OCHRONA GLEB W KONTEKŚCIE ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATU 

Zmiany klimatu wpływają na jakość gleb oraz mogą wpływać niekorzystnie na zbiory płodów rolnych 
i produkcję zwierzęcą. Szczególnie wzrost temperatury prowadzić może do zwiększenia częstotliwości 
oraz intensywności zjawiska suszy, która powoduje straty w produkcji roślinnej oraz przyczynia się 
do zmniejszenia zawartości materii organicznej w glebie. Na terenie województwa lubelskiego rejony 
częstego występowania klimatycznych okresów suchych, bardzo suchych i skrajnie suchych dominują 
w części wschodniej i północno-wschodniej. 

Ze względu na zmiany klimatu konieczne będzie: 

 dostosowanie zasad agrotechniki do nowych warunków klimatycznych (np. kierunek orki); 

 stosowanie upraw odpornych na zmiany klimatu; 

 zachowanie trwałych użytków zielonych i odpowiednie ich koszenie, a także zadrzewień 
śródpolnych; 

 ograniczanie wielkoobszarowych monokultur. 

Ponadto konieczne będzie wprowadzanie i odtwarzanie małych zbiorników retencyjnych, oczek 
wodnych oraz rowów nawadniających poprawiających zdolności retencyjne gleb. W celu ochrony gleb 
przed erozją niezbędne jest niwelowanie nadmiernego zakwaszenia poprzez wapnowanie gleb oraz 
wsiewki poplonowe i międzyplony ścierniskowe. 

Na gruntach rolnych o niskiej przydatności dla rolnictwa i podatnych na degradację (erozję, 
wyjałowienie, przenikanie zanieczyszczeń do wód) korzystne jest ich zalesianie, szczególnie na glebach 
o niskich walorach produkcyjnych. 

Występowanie ekstremalnych zjawisk pogodowych, szczególnie deszczy nawalnych może powodować 
wzrost aktywności osuwisk na terenach zagrożonych ruchami masowymi ziemi. Ochrona 
przeciwosuwiskowa wymaga przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji obszarów zagrożonych ruchami 

                                                           
129 źródło: PIG-PIB 
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masowymi ziemi. Zidentyfikowane miejsca zagrożone osuwiskami powinny zostać objęte 
monitoringiem oraz powinny być zabezpieczane, m.in. poprzez: 

 regulację stosunków wodnych na terenie osuwiskowym; 

 rozwiązania techniczne (przypory dociążające, gabiony, pale); 

 zabezpieczenia powierzchniowe i zabezpieczenia naturalne (np. hydroobsiewy). 

Ponadto wzrastająca częstotliwość opadów ulewnych może powodować nasilenie procesów erozji 
wodnej na obszarach o małej odporności na spłukiwanie wierzchniej warstwy gleby. W celu 
przeciwdziałania erozji wodnej konieczny jest rozwój systemów małej retencji. Dotyczy to zarówno 
gruntów rolnych, jak i leśnych. 

Istotnym aspektem ochrony gleb w kontekście adaptacji do zmian klimatu jest problem zasklepiania 
gleb na terenach zurbanizowanych. Zajmowanie powierzchni czynnych biologicznie, na rzecz 
powierzchni wybrukowanych i wyłożonych materiałem nieprzepuszczalnym w konsekwencji może 
pogarszać zdolności retencyjne na obszarach miast oraz niekorzystnie wpływać na ich mikroklimat. 

6.8.3 TENDENCJE ZMIAN STANU ŚRODOWISKA 

Tendencje korzystne Tendencje niekorzystne 

Utrzymuje się dobry stan gleb. 
Brak zanieczyszczenia metalami ciężkimi i WWA. 

Ograniczany jest areał użytków rolnych, szczególnie gleb  
o wysokich klasach bonitacyjnych. 

6.8.4 ANALIZA SWOT 

MOCNE STRONY (czynniki wewnętrzne) SŁABE STRONY (czynniki wewnętrzne) 

Obfitość gleb urodzajnych szczególnie cennych dla 
rolnictwa. 
Gleby w dobrym stanie, a także wolne od zanieczyszczeń. 
Dominacja gospodarstw rolnych w dobrej kulturze rolnej. 

Straty w areale rolnym spowodowane zmianą użytkowania, 
szczególnie przeznaczenie terenów pod zabudowę, które 
obserwowane jest głównie na obszarach o wysokich 
walorach produkcyjnych gleb; 
Wadliwie prowadzone melioracje wodne, które prowadzą 
do ugniatania gleby, a przez to pogorszenia stosunków 
powietrznych, co z kolei pogarsza warunki wegetacji roślin. 

SZANSE (czynniki zewnętrzne) ZAGROŻENIA (czynniki zewnętrzne) 

Poprawa jakości środowiska dzięki rekultywacji gleb. 
Promowanie zalesiania terenów o słabej przydatności dla 
rolnictwa. 
Wdrażanie: Planu przeciwdziałania skutkom suszy, a także 
innych programów służących walce z suszą, m.in. Woda dla 
rolnictwa w ramach PROW, Programu rozwoju retencji na 
lata 2021 -2027 z perspektywą do roku 2030. 

Zagrożenie gleb erozją wodną (szczególnie silnie faliste 
Działy Grabowieckie, Grzędy: Sokalska i Horodelska, 
wschodnia część Płaskowyżu Nałęczowskiego, a także 
pagórkowate Roztocze, Wzniesienia Urzędowskie  
i zachodnia część Płaskowyżu Nałęczowskiego); 
Zagrożenie gleb erozją wietrzną - szczególnie wylesione 
tereny zbudowane z piasków i murszów (Kotlina 
Sandomierska, Polesie); 
Zagrożenie erozją wąwozową (szczególnie dotkliwe dla 
rolnictwa). Występuje w zachodniej części Płaskowyżu 
Nałęczowskiego, na Roztoczu i w obrębie Działów 
Grabowieckich, a także na obrzeżach przełomowych dolin 
Wieprza, górnego Poru (na Roztoczu Zachodnim) i Gorajca. 
Występowanie osuwisk. 

6.8.5 SUKCESY I PROBLEMY 

SUKCESY PROBLEMY 

Utrzymująca się dobra jakość gleb – brak zanieczyszczeń 
metalami ciężkimi i WWA. 
Zmniejszanie powierzchni obszarów zdegradowanych  
i zdewastowanych. 

Gleby wymagają wapnowania i gromadzenia materii 
organicznej; 
Przesuszanie gleb w wyniku suszy, a w północnej części 
województwa symptomy pustynnienia; 
Mała odporność gleb na erozję wietrzną 
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6.9 GOSPODARKA ODPADAMI I ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU ODPADÓW  

W województwie lubelskim obowiązującym dokumentem w zakresie gospodarki odpadami jest „Plan 
gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2022”, który został uchwalony 2 grudnia 2016 r. 
(Uchwała Sejmiku Województwa Lubelskiego NR XXIV/349/2016). 

Nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1579) zmienia zapisy powyższego Planu oraz w innych przepisach,  
w tym w ustawie o odpadach w zakresie: 

 zniesienia obowiązku regionalizacji w zakresie konieczności przekazywania bioodpadów, 
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania  
i z procesów mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, 
przeznaczonych do składowania, umożliwiając przekazywanie ww. odpadów do instalacji 
położonych na obszarze całego kraju, a także zniesienia „instalacji ponadregionalnych”; 

 prowadzenia przez Marszałka Województwa w Biuletynie Informacji Publicznej list: 

 funkcjonujących instalacji spełniających wymagania dla instalacji komunalnych, które zostały 
oddane do użytkowania i posiadają wymagane decyzje pozwalające na przetwarzanie 
odpadów; 

 instalacji komunalnych planowanych do budowy, rozbudowy lub modernizacji; 

 termicznego przekształcania odpadów komunalnych oraz odpadów pochodzących  
z przetwarzania odpadów komunalnych wyłącznie w instalacjach ujętych na liście określonej 
w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw środowiska – wejście zapisu  
w życie z dniem 01.08.2020 r.; 

 od 30 czerwca 2021 r. zakaz (z okresem przejściowym dla niektórych instalacji) przetwarzania 
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w spalarniach odpadów 
komunalnych dla odpadów pochodzących z gmin, które nie wdrożyły przepisów 
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu 
selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów; 

 usystematyzowania zasad usunięcia odpadów z miejsc na ten cel nieprzeznaczonych,  
jak również z miejsc, w których zakończono działalność w zakresie gospodarki odpadami 
niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa. 

Niniejsza ustawa implementuje również zmiany wynikające z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie 
ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, do których należą: 

 uniemożliwienie (z wyjątkami) zwolnienia wytwórcy odpadów z odpowiedzialności za działania 
na odpadach niebezpiecznych w łańcuchu ich przetwarzania, przed ich ostatecznym 
zagospodarowaniem (odzyskiem lub unieszkodliwianiem); 

 wprowadzenie nowych rozwiązań, takich jak ustanowienie dla posiadaczy odpadów solidarnej 
odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wskazanych w decyzji w sprawie nakazu 
usunięcia odpadów oraz umożliwienie wydania tej decyzji w stosunku do wszystkich 
posiadaczy odpadów; 

 wprowadzenie dotkliwych kar pieniężnych za naruszenia dotyczące transportu  
i magazynowania odpadów. 

Dodano również definicję „instalacji komunalnej”. Instalacją komunalną jest instalacja do 
przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych lub pozostałości  
z przetwarzania tych odpadów, określona na liście Marszałka Województwa, spełniająca wymagania 
najlepszej dostępnej techniki, o której mowa w art.207 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. –Prawo 
ochrony środowiska, lub technologii, o której mowa w art.143 tej ustawy, zapewniająca: 
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 mechaniczno-biologiczne przetwarzanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 
komunalnych i wydzielanie z niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych frakcji 
nadających się w całości lub w części do odzysku, lub 

 składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania 
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania 
odpadów komunalnych. 

 

Rysunek 64. Lokalizacja instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie województwa 
lubelskiego (opracowanie własne na podstawie danych z UMWL)  
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6.9.1 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI 

W 2018 r. z terenu województwa lubelskiego odebrano, łącznie z frakcjami odpadów zebranych 
selektywnie 488 074,784 Mg odpadów komunalnych, co w przeliczeniu na 1 mieszkańca dało  
267 kg/rok130. W porównaniu do poprzednich lat (2016-2017) można stwierdzić, że masa ww. odpadów 
rośnie dynamicznie. 

 

Rysunek 65. Masa odebranych odpadów komunalnych z terenu województwa lubelskiego w latach 2016 -2018 
[Mg}131 

W 2018 r. największy udział w strumieniu odpadów komunalnych – ponad 63% (308 075,438 Mg) – 
stanowiły niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. Odpady 4 frakcji tj. odpady papieru, 
metali, tworzyw sztucznych i szkła stanowiły 20% (97 617,645 Mg) ogólnej masy odebranych odpadów 
komunalnych wykazanych w sprawozdaniu. 

Odpady zebrane w PSZOK 

Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, do obowiązków gminy należy 
utworzenie przynajmniej jednego stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych (PSZOK). Ich lokalizacja powinna umożliwić łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców 
gminy. 

Z informacji zawartych w sprawozdaniach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast z realizacji zadań 
z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2018 rok wynika, że w województwie lubelskim 
odpady zbierane były w 187 PSZOK. W 2018 r. na terenie województwa lubelskiego łączna masa 
odebranych i magazynowanych odpadów komunalnych w PSZOK wyniosła 27 071,053 Mg,  
tj. o 1 809,221 Mg mniej w stosunku do 2017 roku (28 880,274 Mg) i o 2 149,216 Mg więcej  
w porównaniu do 2016 roku (24 921,837 Mg). 

                                                           
130 Uwzględniając liczbę mieszkańców województwa w roku sprawozdawczym, na podstawie danych pochodzących ze złożonych przez 
właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi według stanu na dzień 31 grudnia roku 
objętego sprawozdaniem 
131 źródło: Sprawozdania Marszałka Województwa Lubelskiego z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za lata 
2016, 2017, 2018  
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Rysunek 66. Masa odebranych i magazynowanych odpadów komunalnych w PSZOK na terenie województwa 
lubelskiego w latach 2016-2018132 

W 2018 roku największą ilość odebranych i magazynowanych odpadów komunalnych w PSZOK 
stanowiły: zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych  
i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 (6 402,145 Mg), następnie odpady 
wielkogabarytowe ( 4 676,437 Mg), odpady ulegające biodegradacji (4 108,484 Mg) i odpady betonu 
oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów (4 065,103 Mg). 

Pozostałe rodzaje odpadów odebrano i magazynowano w PSZOK w znacznie mniejszych ilościach  
(od 1 617,585 Mg- zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 
01, 17 09 02 i 17 09 03 do 0,008 Mg- magnetyczne i optyczne nośniki informacji oraz leki inne niż 
wymienione w 18 02 07- ta sama wartość). 

Odpady komunalne ulegające biodegradacji 

W 2018 r. masa odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wyniosła 49 259,537 
Mg. Analiza danych za poprzednie lata (2016-2017) pozwala stwierdzić, że masa ww. odpadów rośnie 
(w 2016 r.- 29 429,520 Mg, w 2017 r.-35 233,050 Mg). W 2018 r. odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji odebrano o ponad 40% więcej w porównaniu do 2016 r. (o 19 830, 017 Mg więcej). 
Natomiast w stosunku do 2017 r. o ponad 28% więcej (o 14 026,487 Mg więcej). 

                                                           
132 źródło: Sprawozdania Marszałka Województwa Lubelskiego z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za lata 
2016, 2017, 2018 



Program ochrony środowiska dla województwa lubelskiego na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027 

100 

 

Rysunek 67. Masa odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w województwie lubelskim  
w latach 2016 – 2018133 

Według danych z gminnych sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami 
komunalnymi, na terenie województwa lubelskiego w 2018 r. jedynie dwie gminy nie osiągnęły 
dopuszczalnego poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania ( w 2018 r. wynosił- 40%). 

Odpady komunalne z podziałem na 4 frakcje: papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło 

W 2018 r. z terenu województwa lubelskiego selektywnie zebrano 24 564,189 Mg odpadów 4 frakcji, 
z czego 23 946,626 Mg (97,48%) poddano procesom odzysku i recyklingu. Na terenie województwa 
obserwuje się stopniowy wzrost masy odpadów selektywnie zebranych, co wynika z faktu,  
iż w nowym systemie gospodarowania odpadami, na gminie spoczywa obowiązek zorganizowania 
efektywnego systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na jej terenie. Wynik ten 
zawdzięcza się również zwiększającej się świadomości ekologicznej mieszkańców. 

Według gminnych sprawozdań za 2018 r. z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami 
komunalnymi w województwie lubelskim, 25 gmin nie osiągnęło wymaganego poziomu (w 2018 r. - 
30%) recyklingu i przygotowania do ponownego użycia 4 frakcji odpadów komunalnych, tj.: papieru, 
metali, tworzyw sztucznych i szkła. 

Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe 

Zgodnie ze sprawozdaniem Marszałka Województwa Lubelskiego z realizacji zadań z zakresu 
gospodarowania odpadami komunalnymi za 2018 rok w województwie lubelskim odebrano i zebrano 
w PSZOK łącznie 36 323,181 Mg odpadów z grupy 17, z czego najwięcej stanowiły odpady o kodzie 17 
01 07, czyli zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych  
i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 (18 244,11 Mg). 

W 2018 r. łączna masa odpadów budowlanych i rozbiórkowych będących odpadami komunalnymi 
przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku  
z odpadów odebranych i zebranych z terenu województwa wyniosła 35 585,85 Mg. 

Na podstawie danych z gminnych sprawozdań za 2018 r., 11 gmin nie osiągnęło wymaganego poziomu 
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne 
odpadów budowlanych i rozbiórkowych, który według rozporządzenia dla 2018 r. wynosił – 50%.  

                                                           
133 źródło: Sprawozdania Marszałka Województwa Lubelskiego z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za lata 
2016, 2017, 2018 
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6.9.2 GOSPODARKA ODPADAMI INNYMI NIŻ KOMUNALNE 

Odpady zawierające azbest 

Obowiązek usuwania azbestu zapisany jest w Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu do 2032 r.  
W 2016 r. Województwo Lubelskie przyjęło ,,Aktualizację programu usuwania wyrobów zawierających 
azbest dla terenu województwa lubelskiego na lata 2016-2032”.  

Marszałek województwa prowadzi rejestr rodzaju, ilości oraz miejsc występowania substancji 
stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska. Przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne, niebędące 
przedsiębiorcami, przedkładają informacje o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji 
stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, 
którzy z kolei okresowo przedkładają te informacje marszałkowi województwa. 

Zgodnie z danymi zawartymi w Bazie Azbestowej (wg stanu na dzień 26.09.2019 r.) na terenie 
województwa lubelskiego zinwentaryzowano łącznie 1 252 475,698 Mg wyrobów zawierających 
azbest. Do lipca 2019 r. unieszkodliwianiu poddano 120 233,944 Mg odpadów azbestowych. 

Odpady przemysłowe 

Zgodnie z danymi GUS na terenie województwa lubelskiego w 2018 r. wytworzono 7 397,9 tys. Mg 
odpadów z wyłączeniem odpadów komunalnych, co stanowiło ponad 6% tego rodzaju odpadów 
powstałych w kraju. Spośród odpadów wytworzonych największy udział (ponad 90%- tj. 6 680,1tys. 
Mg) stanowiły odpady pochodzące z powiatu łęczyńskiego (kopalnia węgla kamiennego). Analiza 
danych za poprzednie lata pozwala stwierdzić, że w porównaniu do 2017 r. masa tego typu odpadów 
wzrosła o 1 012,0 tys. Mg (w 2017 r. – 6 385,9 tys. Mg, natomiast w stosunku do 2016 r. zmalała  
o 713 tys. Mg ( w 2016 r.- 8 110,9 tys. Mg). 

W 2018 r. odzyskowi poddano 3,02% wytworzonych odpadów. W tym samy roku sposób 
gospodarowania odpadami przemysłowymi przedstawiał się następująco: odpady składowane – 
48,24% (3 568,8 tys. Mg), przekazane innym odbiorcom – 48,48% (3 586,6 tys. Mg), unieszkodliwione 
w inny sposób – 0,12% (9,1 tys. Mg) oraz czasowo magazynowane – 0,14% (10,3 tys. Mg). 

6.9.3 INSTALACJE ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW 

Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych 

Obowiązujący w Planie gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2022 system gospodarki 
odpadami komunalnymi funkcjonuje w oparciu o 8 regionów, w których wyznaczono regionalne 
instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych. Podział ten zapewnia funkcjonowanie na obszarze 
każdego z nich, instalacji spełniających kryteria dla regionalnych instalacji przetwarzania odpadów 
komunalnych (RIPOK), a także daje pewność poprawnego i efektywnego działania systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi w województwie, który opiera się na przetwarzaniu 
zmieszanych odpadów komunalnych w regionalnych instalacjach do przetwarzania odpadów 
komunalnych (RIPOK).  

Nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1579) zmienia zapisy ww. Planie, m.in. znosi obowiązek regionalizacji 
w zakresie konieczności przekazywania bioodpadów, niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 
komunalnych oraz pozostałości z sortowania i z procesów mechaniczno-biologicznego przetwarzania 
odpadów komunalnych, przeznaczonych do składowania, umożliwiając przekazywanie ww. odpadów 
do instalacji położonych na obszarze całego kraju oraz zniesienia „instalacji ponadregionalnych”. 

Według stanu na koniec 2018 r. na terenie województwa lubelskiego funkcjonowały instalacje 
regionalne do przetwarzania odpadów komunalnych: 
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 13 instalacji do mechaniczno – biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) 
odpadów komunalnych i wydzielenia z niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 
komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku; 

 11 instalacji do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów 
oraz wytwarzania z nich produktów o właściwościach nawozowych lub środków 
wspomagających uprawę roślin, spełniających wymagania określone w przepisach odrębnych 
lub materiału po procesie kompostowania lub fermentacji dopuszczonego do odzysku  
w procesie odzysku R10, spełniającego wymagania określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 30 ust 4 ustawy o odpadach; 

 8 instalacji do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów 
komunalnych. 

6.9.4 ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU ODPADÓW (ZPO) 

Zapobieganie powstawaniu odpadów jest położone najwyżej w hierarchii sposobów postępowania  
z odpadami. Na terenie województwa lubelskiego jest realizowane, m.in. poprzez tworzenie w ramach 
punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych punktów napraw (przygotowania do 
ponownego użycia) oraz przyjmowania rzeczy używanych niestanowiących odpadów celem ich 
ponownego użycia, a także tworzenia tzw. Banków żywności. 

U podstaw ZPO leży zmiana zachowań konsumenckich i biznesowych. Obecnie na terenie 
województwa lubelskiego stosowane są głównie strategie informacyjne (część gmin prowadzi lokalne 
platformy internetowe na rzecz zapobiegania powstawaniu odpadów, kampanie informacyjne 
dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi oraz kampanie promujące sens hierarchii 
postępowania z odpadami). Celem jest, aby gminy w zależności od obszaru działania, dobrały 
optymalny dla siebie i swoich mieszkańców sposób zachęcania do zapobiegania powstawaniu 
odpadów. Wśród działań niezbędnych do podjęcia wymienić należy:  

 monitoring ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów; 

 przestrzeganie parametrów procesów technologicznych; 

 programy szkoleniowe w zakresie gospodarki odpadami, co prowadzi do optymalizacji zużycia 
surowców; 

 stosowanie BAT przy wyborze oraz zastosowaniu urządzeń i maszyn; 

 analizowanie i weryfikacja stosowanych technologii oraz norm zużycia materiałów, pod kątem 
ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów; 

 wprowadzanie systemów zarządzania środowiskowego ISO oraz zasad „Czystszej Produkcji”  
w sektorze gospodarczym, co wpływa bezpośrednio na ograniczenie wytwarzania odpadów  
w procesach produkcyjnych.  

Mając na uwadze zidentyfikowane problemy w zakresie gospodarki odpadami oraz zapobiegania ich 
powstawaniu, a także obowiązki wynikające z Kpgo 2022, należy stwierdzić, iż najistotniejsze jest 
kontynuowanie i podejmowanie działań polegających na zapewnieniu wymaganych poziomów 
recyklingu i przygotowania do ponownego użycia poszczególnych rodzajów odpadów oraz dążeniu do 
zmniejszania ilości składowanych odpadów. 

6.9.5 GŁÓWNE CELE I ZAŁOŻENIA WPGO 

Celem opracowania Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2022 (WPGO 2022) była 
weryfikacja stanu gospodarki odpadami na terenie województwa oraz właściwe zaplanowanie 
niezbędnych inwestycji pozwalających na osiągnięcie celów w zakresie gospodarki odpadami 
wynikających z przepisów krajowych oraz Unii Europejskiej, w tym wdrożenia hierarchii sposobów 
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postępowania z odpadami, osiągnięcia wymaganych poziomów przygotowania do ponownego użycia 
i recyklingu oraz ograniczenia składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. 

Dokument ten obejmuje pełen zakres zadań koniecznych do zapewnienia zintegrowanej gospodarki 
odpadami w sposób gwarantujący ochronę środowiska, uwzględniając obecne i przyszłe możliwości,  
a także uwarunkowania ekonomiczne oraz poziom technologiczny istniejącej infrastruktury.  

W WPGO przeanalizowana została kwestia regionów gospodarki odpadami, na skutek czego 
zaproponowano podział województwa lubelskiego na osiem regionów gospodarki odpadami. 

6.9.6 TENDENCJE ZMIAN STANU ŚRODOWISKA 

Tendencje korzystne Tendencje niekorzystne 

Stopniowe zamykanie składowisk niespełniających 
wymagań - monitoring składowisk (spadek liczby czynnych 
składowisk odpadów komunalnych z 60 w 2014 r. do 22  
w roku 2018); 
Wzrost udziału odpadów selektywnie zebranych  
w ogólnym strumieniu odpadów; 
Zmniejszająca się ilość odpadów deponowanych na 
składowiskach; 
Sukcesywne usuwanie wyrobów zawierających azbest. 

Rosnąca masa wytwarzanych odpadów komunalnych i innych 
niż komunalne; 
Nieosiąganie przez wszystkie gminy województwa  
wymaganych poziomów ograniczenia masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 
składowania, recyklingu i przygotowania do ponownego użycia 
4 frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali; tworzyw 
sztucznych i szkła, recyklingu, przygotowania do ponownego 
użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne 
odpadów budowlanych i rozbiórkowych.  

6.9.7 ANALIZA SWOT 

MOCNE STRONY (czynniki wewnętrzne) SŁABE STRONY (czynniki wewnętrzne) 

Wzrost udziału odpadów selektywnie zebranych w ogólnym 
strumieniu odpadów; 
Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów; 
Stopniowe zamykanie składowisk niespełniających 
wymagań (monitoring składowisk); 
Wdrażanie systemu segregacji i odzysku odpadów; 
Wykonanie dokładnej inwentaryzacji wyrobów 
zawierających azbest oraz ich sukcesywne usuwanie. 

Brak wystarczającej liczby stacjonarnych PSZOK-ów do 
obsługi wszystkich gmin; 
Niewystarczająca jakość selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych, tj. zbyt duży udział zmieszanych odpadów 
 w całym strumieniu zbieranych odpadów komunalnych; 
Problem z zagospodarowaniem frakcji energetycznej 
odpadów z przetworzenia odpadów komunalnych; 
Drugie miejsce w kraju pod względem ilości 
nagromadzonych wyrobów zawierających azbest oraz 
pierwsze pod względem ilości azbestu w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca; 
Nielegalne pozbywanie się odpadów komunalnych: „dzikie 
wysypiska”, spalanie odpadów w gospodarstwach 
domowych (zgodnie z informacjami z gmin, PGL LP, a także 
na podstawie przekroczeń stężeń docelowych BaP); 
Brak infrastruktury unieszkodliwiania odpadów medycznych 
i weterynaryjnych. 

SZANSE (czynniki zewnętrzne) ZAGROŻENIA (czynniki zewnętrzne) 

Intensyfikacja działań informacyjno - edukacyjnych  
w zakresie zwiększenia świadomości społeczeństwa na 
temat należytego gospodarowania odpadami; 
Możliwość pozyskania środków na potrzeby usuwania  
i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych; 
Wdrażanie proekologicznych i efektywnych ekonomicznie 
metod zagospodarowania odpadów w oparciu o najlepsze 
dostępne techniki (BAT); 
Zwiększenie kontroli prawidłowego przestrzegania 
przepisów dotyczących zagospodarowania odpadów; 
Promowanie wykorzystania przydomowych 
kompostowników w gminnych systemach gospodarki 
odpadami. 
 

Poddawanie odzyskowi w funkcjonującej cementowni na 
terenie województwa lubelskiego paliwa alternatywnego 
pochodzącego spoza województwa (w tym także spoza 
granic Polski; 
Dynamiczne zmiany prawne powodujące konieczność 
ciągłego dostosowywania się instalacji zagospodarowania 
odpadów. 
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6.9.8 SUKCESY I PROBLEMY 

SUKCESY PROBLEMY 

Realizacja kluczowych dla gospodarki odpadami i ochrony 
powierzchni ziemi zobowiązań wynikających z prawa UE  
i prawa krajowego; 
Wzrost udziału odpadów selektywnie zebranych w ogólnym 
strumieniu odpadów; 
Opracowanie dokładnej inwentaryzacji wyrobów 
zawierających azbest oraz realizacja Programu usuwania 
wyrobów zawierających azbest dla terenu województwa 
lubelskiego na lata 2016-2032” 

Brak punktów PSZOK w każdej gminie województwa; 
Trudności w zlokalizowaniu i likwidowaniu „dzikich 
wysypisk”; 
Niska świadomość ekologiczna mieszkańców; 
Użytkowanie wyrobów zawierających azbest oraz ich 
nielegalne składowanie; 
Konieczność bezpiecznego usunięcia i unieszkodliwienia 
pozostałych ilości wyrobów zawierających azbest; 
Trudności z zagospodarowaniem odpadów RDF i preRDF 
powstających w instalacjach komunalnych. 

 

6.10 ZASOBY PRZYRODNICZE 

6.10.1 OBIEKTY I OBSZARY CHRONIONE 

Obszary prawnie chronione na terenie województwa lubelskiego zajmują łącznie powierzchnię  
569 908,57 ha, a ich udział w powierzchni województwa wynosi blisko 22,7% (podana powierzchnia 
nie obejmuje obszarów Natura 2000). Wartość ta jest niższa od średniej dla kraju, która wynosi  
32,6%. Występowanie walorów przyrodniczych i ich rozmieszczenie w regionie jest zdeterminowane 
zróżnicowanym krajobrazem. Do najcenniejszych, pod względem przyrodniczym, obszarów 
województwa można zaliczyć: Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie, Doliny Wisły i Bugu (traktowane jako 
paneuropejskie korytarze ekologiczne), Roztocze, Puszczę Solską, Lasy Janowskie oraz Chełmskie 
Torfowiska Węglanowe. W województwie znajdują się dwa Transgraniczne Rezerwaty Biosfery 
UNESCO - trójpaństwowy Transgraniczny Rezerwat Biosfery „Polesie Zachodnie” (od 2012 r.), a także 
Transgraniczny Rezerwat Biosfery „Roztocze” (od 2019 r.). 
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Rysunek 68. Obszary chronione na terenie województwa lubelskiego (opracowanie własne na podstawie 
http://geoserwis.gdos.gov.pl/) 
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Najcenniejsze obszary pod względem przyrodniczym zostały objęte ochroną w formie parków 
narodowych. W województwie położone są Roztoczański Park Narodowy oraz Poleski Park Narodowy, 
którego część została objęta również ochroną jako obszar wodno – błotny Ramsar. Roztoczański Park 
Narodowy posiada uchwalony plan ochrony (2018 r.), natomiast Poleski Park Narodowy projekt planu. 
Ochroną rezerwatową objęto 86 obiektów, jednak jedynie 26 z nich posiada zadania ochronne, a żaden 
rezerwat w województwie nie posiada planu ochrony134. Spośród Parków Krajobrazowych dwa 
posiadają uchwalone Plany Ochrony135. 

Tabela 21. Formy ochrony przyrody w województwie lubelskim 136 

Lp. Forma ochrony przyrody Liczba Powierzchnia (ha) 

1. Parki narodowe 2 18 242,73 

2. Rezerwaty przyrody 86 11 862,90 

3. Parki krajobrazowe 17 240 200,21 

4. Obszary chronionego krajobrazu 17137 302 468,48 

5. Obszary Natura 2000 specjalnej ochrony ptaków (OSO) 23 335 841,2 

6. Obszary Natura 2000 specjalnych obszarów ochrony siedlisk (SOO) 101 164 724,7 

7. Pomniki przyrody 1 317 - 

8. Stanowiska dokumentacyjne 4 4,72 

9. Użytki ekologiczne 227 7 196,70 

10. Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe 7 764,55 

Na Lubelszczyźnie stwierdzono występowanie 472 zespołów roślinnych. W regionie można wyróżnić 
główne zbiorowiska: 

 roślin wodnych; 

 drobnych roślin mokrych gleb mineralnych; 

 torfowisk i gleb mułowo-torfowych; 

 leśne, w tym lasów olszowych i łęgów oraz lasów borowych i grądowych; 

 muraw i zarośli kserotermicznych; 

 synantropijne. 

Głównymi czynnikami różnicującymi szatę roślinną w skali regionu, a więc w skali krain 
geobotanicznych, są czynniki fizjograficzne, geologiczne i geomorfologiczne. 

Na terenie województwa występują unikatowe w skali kraju i Europy gatunki zwierząt objęte 
specjalnymi programami, m.in. żółw błotny, suseł perełkowany. Ponadto na obszarze województwa 
zlokalizowane są siedliska rzadkich i cennych gatunków ptaków, np. wodniczki, głuszca, cietrzewia, 
zimorodka. 

Zasoby przyrodnicze oraz krajobrazowe województwa są wzbogacone przez unikatowe formy 
geologiczne oraz geomorfologiczne, które również zostały objęte ochroną prawną. 

EUROPEJSKA SIEĆ EKOLOGICZNA NATURA 2000 

Na sieć Natura 2000 na terenie województwa składają się typy obszarów: 

 specjalnej ochrony ptaków; 

 specjalne obszary ochrony siedlisk. 

                                                           
134 źródło: Informacja z RDOŚ w Lublinie, z dn.07.08.2019 r. 
135 źródło: Informacja z Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych, z dn. 09.08.2019 r. 
136 źródło: GUS stan na 31.12.2018 r.; informacja RDOŚ w Lublinie z dn. 07.08.2019 r. 
137 źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego 
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Rysunek 69. Obszary Natura 2000 na terenie województwa  lubelskiego (opracowanie własne na podstawie 
http://geoserwis.gdos.gov.pl/) 
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Obszary ptasie i siedliskowe mogą się pokrywać, a ponadto obszar Natura 2000 może obejmować część 
lub całość obszarów i obiektów objętych innymi krajowymi formami ochrony przyrody. 

Na terenie województwa lubelskiego utworzono 135 obszarów Natura 2000, w tym 23 obszary 
specjalnej ochrony ptaków oraz 101 specjalnych obszarów ochrony siedlisk. Powierzchnia obszarów 
ptasich wynosi 335 841,2 ha (13,37% powierzchni województwa), natomiast siedliskowych 164 724,7 
ha (6,55% powierzchni województwa). 

Na terenie województwa zarządzeniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie 
przyjęto 78 Planów Zadań Ochronnych dla obszarów Natura 2000138. 

ZAGROŻENIA EKOSYSTEMÓW139 

Najczęściej wymieniane zagrożenia oraz problemy zidentyfikowane w dokumentach opracowanych dla 
parków narodowych (plany ochrony) oraz planach zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 to 
przede wszystkim: 

 siedliska leśne – zubożenie roślinności charakterystycznej dla siedlisk wskutek upraszczania 
struktury wiekowej i gatunkowej drzewostanów, niski udział odnowień naturalnych, 
niezadowalający udział martwego drewna, wkraczanie gatunków inwazyjnych i gatunków 
obcych, niezgodność składu gatunkowego z siedliskiem; 

 siedliska łąkowe, murawowe oraz wydmowe – zarastanie przez zmianę zagospodarowania, 
ekspansja drzew i krzewów, intensyfikacja rolnictwa, wkraczanie gatunków inwazyjnych, 
fragmentacja siedlisk, wydeptywanie, erozja gleb, wysychanie; 

 siedliska torfowiskowe – zarastanie, sukcesja drzew i krzewów, zbyt niskie uwilgotnienie 
siedlisk, zmiany stosunków wodnych, zanieczyszczenie wód, eutrofizacja wód; 

 siedliska związane z ekosystemami zbiorników wodnych – zanieczyszczenie wód 
powierzchniowych, przekształcanie brzegów cieków i zbiorników oraz koryt rzecznych, zmiany 
stosunków wodnych, przesuszanie, eutrofizacja, presja antropogeniczna (uprawianie sportów 
wodnych, wydeptywanie, śmiecenie); 

 ssaki – płoszenie, wandalizm, intensyfikacja produkcji rolniczej; 

 ryby – zanieczyszczenie wód, antropopresja, płoszenie, obecność gatunków inwazyjnych 
konkurujących z gatunkami rodzimymi; 

 ptaki – płoszenie, drapieżnictwo gatunków inwazyjnych i obcych (np. norki amerykańskie), 
zmiany reżimu hydrologicznego rzek i zbiorników, zaniechanie tradycyjnego użytkowania 
siedlisk (koszenie), sukcesja trzcin i łozowisk. 

Ponadto istotne zagrożenia układów przyrodniczych oraz gatunków są związane z niską świadomością 
ekologiczną mieszkańców oraz właścicieli gruntów. W efekcie skutkuje to degradacją siedlisk 
przyrodniczych i siedlisk gatunków oraz niewłaściwym wykonywaniem lub niepodejmowaniem działań 
ochronnych. 

Dla krajobrazu województwa i jego naturalnych cech związanych z rolniczym użytkowaniem gruntów 
istotne jest zagrożenie związane z presją urbanizacyjną miast oraz wsi, co skutkuje zajmowaniem 
(często w sposób dysharmonijny) przestrzeni o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych. 

 

 

 

                                                           
138 źródło: Informacja z RDOŚ w Lublinie, 07.08.2019 r. 
139 źródło: Plany zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000, projekt Planu Ochrony dla Poleskiego Parku Narodowego, Plan Ochrony dla 
Roztoczańskiego Parku Narodowego 
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6.10.2 KORYTARZE EKOLOGICZNE 

W celu zapewnienia spójności oraz integralności sieci obszarów chronionych wyznaczono korytarze 
ekologiczne zapewniające łączność ekologiczną na poziomie regionalnym, krajowym oraz 
międzynarodowym. 

Na Lubelszczyźnie trasy migracji ssaków przebiegają głównie przez zalesione grzbiety Roztocza, lasy 
Równiny Biłgorajskiej, dolinami Wisły, Bugu i Wieprza oraz przez mokradła poleskie. Korytarze migracji 
ryb stanowią największe rzeki: Wisła, Bug, Wieprz i ujście Krzny. 

6.10.3 LASY 

Z uwagi na wysoką żyzność gleb w województwie lubelskim powierzchnia lasów województwa wynosi 
587 767,55 ha, co odpowiada lesistości 23,4%. Wskaźnik ten jest o 6,2% niższy od przeciętnej lesistości 
kraju (29,6%), a województwo zajmuje wraz z mazowieckim przedostatnie miejsce w Polsce pod 
względem lesistości. W latach 2015-2018 powierzchnia lasów zwiększyła się o 3 733,3 ha, a wskaźnik 
lesistości wzrósł o 0,2%. Wskazuje to na pozytywny trend oraz wpisuje się w założenia krajowe  
i wojewódzkie dotyczące powiększania powierzchni leśnej (w szczególności na gruntach o niskich 
walorach użytkowych). 

Lesistość w podziale na powiaty jest przestrzennie zróżnicowana i przyjmuje wartości od 1,7% dla 
miasta Zamościa do 40,8% dla powiatu janowskiego. Pozostałe powiaty o największej lesistości to: 
włodawski, biłgorajski, bialski140. 

Główne kompleksy leśne to: Puszcza Solska, Lasy Poleskie, Lasy Włodawskie, Lasy Parczewskie, Lasy 
Kozłowieckie, Lasy Sobiborskie, Lasy Kijowieckie.141 

Struktura własnościowa lasów lubelskiego odbiega od struktury uśrednionej dla kraju (76,87% lasów 
w zarządzie PGL LP), natomiast w lubelskim to zaledwie 55,95% powierzchni lasów. Lasy prywatne 
zajmują tu aż 41,09%. Część obszarów leśnych – 2,07% pozostaje w zarządzie Parków Narodowych 
(Poleskiego oraz Roztoczańskiego), a lasy gminne to tylko 0,23%. 

W lasach dominują drzewostany IV klasy wieku (61-80 lat) – 25,8% - w zarządzie PGL LP również jest to 
najliczniejsza klasa i zajmuje 26,3% powierzchni. Natomiast dla lasów prywatnych najwięcej, bo  
30,2% drzewostanów jest w III klasie wieku (41-60 lat). 

W składzie gatunkowym lasów Lubelszczyzny dominuje sosna 52,8% (niski udział na tle pozostałych 
województw), dąb 13,2% (największy udział w kraju) oraz brzoza 8,4 %. Siedliska leśne to głównie 
nizinne bory mieszane i lasy mieszane. Lasy ochronne zajmują w województwie 22,1% powierzchni 
lasów ogółem, z czego 50,9% to lasy wodochronne. 

Dokumentację urządzeniową posiada 81,2% lasów prywatnych (średnia dla Polski - 80,8%). 

W 2017 r. przeprowadzono zalesienia na 190,1 ha, w tym 178,7 ha na gruntach prywatnych.  
Od początku istnienia programu zalesieniowego w ramach PROW (od 2004 r.), na terenie lubelskiego 
zalesiono 5 786,61 ha gruntów prywatnych, co stawia lubelskie na 5 miejscu w kraju. 

Stan defoliacji monitorowanych gatunków drzew wynosi 23,5%, gdzie średnia dla kraju to 22,8%. 

W 2017 r. zanotowano w województwie lubelskim 272 pożary lasów, z czego większość z nich 
spowodowana była przez nieostrożność osób dorosłych. 

 

 

                                                           
140 źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych (stan na 31.12.2018 r.) 
141 źródło: Bank Danych o Lasach, PGL LP 
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Rysunek 70. Lesistość województwa lubelskiego w podziale na powiaty (opracowanie własne na podstawie GUS)  
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6.10.4 OCHRONA ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH I LEŚNYCH W KONTEKŚCIE ADAPTACJI DO ZMIAN 
KLIMATU 

W związku z postępującymi zmianami klimatu przewidywane są także zmiany w środowisku 
przyrodniczym Lubelszczyzny. W głównej mierze na skutek długotrwałych susz i niedoboru opadów 
ucierpieć mogą siedliska hydrogeniczne, a także gatunki oraz zbiorowiska związane z dolinami 
rzecznymi, obszarami jezior i mokradeł. Zagrożeniem dla zasobów przyrodniczych regionu będzie 
prognozowane obniżanie poziomu wód gruntowych oraz postępująca eutrofizacja zbiorników 
wodnych, a także siedlisk zależnych od wód. Wysychanie i zmiany stosunków wodnych oraz reżimu 
hydrologicznego cieków mogą doprowadzić do zubożenia bazy pokarmowej dla gatunków zwierząt  
i ptaków, jak również zniszczenia dogodnych siedlisk. W tym aspekcie istnieje także ryzyko związane  
z ewentualnym nasileniem zjawisk ekstremalnych – przede wszystkim powodzi. 

Ponadto na skutek wzrostu temperatury, przewidywany jest postępujący zanik małych 
powierzchniowych zbiorników wodnych (bagien, stawów, oczek wodnych, małych płytkich jezior,  
a także potoków i małych rzek), które są siedliskami wielu cennych gatunków ptaków, płazów oraz 
gadów (np. żółwia błotnego). 

W procesie dotyczącym adaptacji do zmian klimatu istotne mogą okazać się funkcje regulacyjne 
ekosystemów, głównie amortyzacja ekstremalnych zjawisk pogodowych, a także regulacja 
mikroklimatu (np. przez tereny leśne, zadrzewienia śródpolne, zieleń na terenach zabudowanych), 
regulacja przepływów wód i zwiększanie naturalnej retencji (ekosystemy podmokłe i związane  
z dolinami rzecznymi), zapobieganie erozji, a także kontrola patogenów i szkodników. Utrzymanie 
właściwego stanu siedlisk (w szczególności wodno-błotnych oraz związanych z dolinami rzek),  
jak również gatunków, wspierają procesy adaptacyjne do zmian klimatu, ponieważ ekosystemy stają 
się odporniejsze na zmiany, a różnorodność biologiczna zostaje zachowana. W dokumentach 
planistycznych powinien być również uwzględniany aspekt klimatyczny, aby projektowane w nich 
działania w pełni odpowiadały zagrożeniom oraz potrzebom ochrony gatunków i siedlisk. 

Problemem związanym także z postępującymi zmianami klimatu jest brak formalnej ochrony korytarzy 
ekologicznych. 

W celu poprawy odporności ekosystemów, a także utrzymania różnorodności biologicznej, niezbędne 
będą działania w zakresie gospodarki leśnej. Niski poziom lesistości w regionie oraz stosunkowo słaba 
kondycja zdrowotna drzewostanów stanowią kolejne zagrożenie dla bioróżnorodności. Dlatego w celu 
utrzymania walorów przyrodniczych w kontekście adaptacji do zmian klimatu należy dążyć do 
zwiększania lesistości, poprawy integralności kompleksów leśnych, przebudowy drzewostanów  
w kierunku większej zgodności ich składu gatunkowego z siedliskiem, poprawy retencji na obszarach 
leśnych. 

Lubelszczyzna jest regionem rolniczym i ochroną objęte są również cenne siedliska półnaturalne oraz 
zlokalizowane na nich gatunki roślin oraz zwierząt. Istotne zatem w aspekcie zmian klimatycznych 
będzie utrzymanie tradycyjnych metod gospodarowania (np. wypas, koszenie), a także ekologizacja 
produkcji rolnej, zwłaszcza gospodarki łąkowej. 

W ramach podejmowania działań adaptacyjnych i przeciwdziałających zmianom klimatu  
w ekosystemach, bardzo istotne było rozszerzenie ochrony i utworzenie na terenie województwa 
dwóch Transgranicznych Rezerwatów Biosfery „Polesie Zachodnie” i „Roztocze”. 
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6.10.5 TENDENCJE ZMIAN STANU ŚRODOWISKA 

Tendencje korzystne Tendencje niekorzystne 

Zwiększenie lesistości województwa. Zmniejszenie się powierzchni obszarów chronionych oraz 
liczby pomników przyrody; 
Pogłębianie się uszkodzeń aparatu asymilacyjnego  
w drzewostanach (defoliacje); 
Zanikanie siedlisk hydrogenicznych i siedlisk półnaturalnych 
(spowodowanych eutrofizacją wód oraz sukcesją naturalną  
w wyniku zaniechania tradycyjnych form użytkowania  
np. koszenia łąk). 

6.10.6 ANALIZA SWOT 

MOCNE STRONY (czynniki wewnętrzne) SŁABE STRONY (czynniki wewnętrzne) 

Duże zróżnicowanie gatunkowe, siedliskowe oraz 
krajobrazowe regionu; 
Znaczne powierzchnie obszarów podmokłych, 
torfowiskowych i siedlisk zależnych od wód (w tym także 
objęcie części Poleskiego Parku Narodowego ochroną jako 
obszar ramsarski); 
Położenie na terenie województwa dwóch znaczących 
korytarzy ekologicznych doliny Wisły i Bugu; 
Występowanie wielu unikatowych i cennych gatunków 
roślin i zwierząt (np. żółwia błotnego, susła perełkowanego); 
Prowadzenie programów ochrony dla rzadkich gatunków; 
Wysoki stopień naturalności siedlisk oraz krajobrazów; 
Prowadzenie zalesień na gruntach prywatnych. 

Niepełny stopień opracowania dokumentów planistycznych 
dla obszarów objętych ochroną (obszary Natura 2000, 
rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe); 
Stosunkowo niski poziom lesistości oraz fragmentacja 
siedlisk leśnych; 
Uproszczona struktura gatunkowa drzewostanów; 
Stosunkowo wysoki udział lasów prywatnych (41,09%),  
co przyczynia się do obniżania klas wieku drzewostanów; 
Przenikanie zanieczyszczeń do wód powierzchniowych  
i ekosystemów zależnych od wód z sektora komunalnego 
oraz zanieczyszczeń pochodzenia rolniczego. 

SZANSE (czynniki zewnętrzne) ZAGROŻENIA (czynniki zewnętrzne) 

Dostępność funduszy na opracowanie planów zadań 
ochronnych dla obszarów Natura 2000 (POIiŚ 2014-2020); 
Dostępność środków na czynną ochronę gatunków oraz 
siedlisk (POIiŚ 2014-2020, RPO WL 2014-2020, LIFE); 
Wsparcie dla projektów związanych ze zwiększaniem 
retencji (m.in. POIiŚ 2014-2020); 
Wsparcie zrównoważonego rolnictwa oraz (pakiety rolno- 
środowiskowo –klimatyczne) oraz zalesień w ramach PROW 
2014-2020); 
Opracowanie audytu krajobrazowego dla województwa. 

Zaburzenie reżimu hydrologicznego oraz zmniejszenie 
zdolności retencyjnych; 
Ekspansja gatunków obcych; 
Zmiany klimatyczne powodujące m.in. wysychanie. 

6.10.7 SUKCESY I PROBLEMY 

SUKCESY PROBLEMY 

Utworzenie Transgranicznego Rezerwatu Biosfery 
„Roztocze”; 
Uchwalenie planu ochrony dla Roztoczańskiego Parku 
Narodowego; 
Systematyczne działania z zakresu edukacji przyrodniczej 
oraz rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjno-
dydaktycznej. 

Presja turystyczna na najcenniejsze obszary o wysokich 
walorach przyrodniczych; 
Presja urbanizacyjna na tereny podmiejskie oraz terenów 
użytkowane rolniczo; 
Zaburzenie reżimu hydrologicznego oraz zmniejszenie 
zdolności retencyjnych, co prowadzi do sukcesji naturalnej, 
przesuszania gruntów oraz narażenia na zwiększoną erozję 
gleb; 
Eutrofizacja wód powierzchniowych wskutek przesączania 
się biogenów z pól uprawnych, co prowadzi do degradacji 
siedlisk hydrogenicznych; 
Płoszenie gatunków zwierząt i ptaków oraz uszczuplanie ich 
bazy pokarmowej w związku z postępującym rozwojem 
terenów zabudowanych, transportu oraz turystyki; 
Zmiany w prowadzeniu gospodarki rolnej – intensyfikacja 
rolnictwa, zwiększenie zużycia nawozów sztucznych, 
zaniechanie użytkowania kośnego i wypasu; 
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SUKCESY PROBLEMY 

Niska świadomość społeczna związana z wprowadzaniem 
nowych form ochrony przyrody oraz wdrażaniem działań 
ochronnych. 
 

6.11 ZAGROŻENIA POWAŻNYMI  AWARIAMI PRZEMYSŁOWYMI (PAP)  

Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady ochrony środowiska przed wystąpieniem 
poważnych awarii jest Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012 r. 
w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami, związanymi z substancjami niebezpiecznymi. 
Kolejnym dokumentem regulującym te zasady jest Ustawa POŚ. 

Poważne awarie stanowią powszechne niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia ludzi, jak i dla całego 
środowiska przyrodniczego. Zagrożenie, spowodowane gwałtownym zdarzeniem, jakim są poważne 
awarie, może wywołać znaczne zniszczenie wszystkich elementów środowiska lub pogorszenie jego 
stanu. Ochrona przed skutkami wystąpienia poważnej awarii powinna w głównej mierze być oparta na 
zapobieganiu zaistnienia tego typu zdarzeń oraz, w przypadku wystąpienia awarii, na szybkim 
ograniczeniu jej skutków. W tym celu na podmioty stwarzające ryzyko wystąpienia tego typu zagrożeń 
nakłada się obowiązek postępowania tak, aby przeciwdziałać występowaniu jakichkolwiek awarii  
i sytuacji stwarzających zagrożenia. Zadania z zakresu zapobiegania występowaniu poważnych awarii 
przemysłowych realizuje WIOŚ oraz PSP. Organy te prowadzą kontrolę podmiotów gospodarczych  
o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii. Dodatkowo przeprowadzają badania przyczyn 
wystąpienia awarii i sposobów likwidacji ich skutków, szkolenia i instruktaże w tym zakresie oraz 
współdziałają z organami administracji samorządowej. 

6.11.1 ZAKŁADY O ZWIĘKSZONYM I DUŻYM RYZYKU WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII 
PRZEMYSŁOWEJ 

Na terenie województwa lubelskiego w 2018 r. zgodnie z rejestrem potencjalnych sprawców 
poważnych awarii przemysłowych WIOŚ w Lublinie funkcjonowało: 

 8 Zakładów o Zwiększonym Ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej (w 2015 r. było ich 7); 

 12 Zakładów o Dużym Ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej (w 2015 r. zarejestrowano  
17 zakładów).142 

W głównej mierze ryzyko wystąpienia poważnej awarii dotyczy dystrybutorów, stacji przeładunkowych 
oraz firm transportujących paliwa płynne i gazowe. 

Ponadto do grup zakładów o podwyższonym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej należą zakłady 
przemysłu nawozów sztucznych, gorzelnie, zakład produkcji tworzyw sztucznych oraz zakłady 
przemysłu lotniczego. 

Podwyższone ryzyko wystąpienia awarii jest związane także z transportem i przeładunkiem paliw oraz 
materiałów i substancji niebezpiecznych. Przygraniczne położenie województwa lubelskiego sprawia, 
iż tranzyt materiałów jest zwiększony. 

 

 

 

 

                                                           
142 źródło: informacja WIOŚ w Lublinie z dn. 31 lipca 2019 r. 
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6.11.2 PRZYPADKI WYSTĄPIENIA POWAŻNYCH AWARII PRZEMYSŁOWYCH 

W roku 2018 zgodnie z informacją przekazaną przez WIOŚ w Lublinie, odnotowano 8 zdarzeń  
o znamionach poważnej awarii przemysłowej. W roku 2014 odnotowano 7 takich zdarzeń, można 
zatem ocenić, iż liczba awarii w zasadzie nie ulega zmianom. 

Awarie w większości związane były z wyciekiem substancji ropopochodnych i oleistych, a także 
uwolnienia par gazów używanych w procesie produkcyjnym (amoniak), a także zapłonu odpadów 
magazynowanych w zakładzie. 

6.11.3 POWAŻNE AWARIE PRZEMYSŁOWE W KONTEKŚCIE ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATU 

Zmiany klimatu mogą powodować zwiększenie ryzyka wystąpienia poważnych awarii, w szczególności 
w zakresie transportu materiałów i paliw. W tym zakresie największe zagrożenie stanowią ekstremalne 
zjawiska tj. burze, silne wiatry, podtopienia, ulewy, opady śniegu, gołoledzie. Dodatkowo negatywny 
wpływ na transport ma zarówno niska jak i wysoka temperatura. Zmieniające się warunki pogodowe 
mogą powodować utrudnienia w transporcie, a przez to zwiększyć ryzyko wypadków. 

Wpływ zmian klimatu na transport analizuje się w odniesieniu do poszczególnych typów transportu. 
Szczególnie wrażliwy na zmieniające się warunki klimatyczne jest transport drogowy. Silne wiatry mogą 
powodować tarasowanie dróg i pojazdów przez połamane drzewa, czy słupy przydrożne, 
a nawet zniszczenia infrastruktury drogowej. Również zjawiska takie jak gwałtowne opady deszczu, 
śniegu i gradu mogą zaburzać płynność transportu. Jeżeli chodzi o temperaturę, to zarówno niskie 
temperatury (powodujące gołoledź) jak i wysokie temperatury są niekorzystne dla transportu. 
Długotrwałe upały negatywnie oddziałują zarówno na elementy infrastruktury jak i pojazdy. Równie 
wrażliwy na zmiany klimatu i związane z tym występowanie zjawisk ekstremalnych, takich jak silne 
wiatry, huragany, ulewne deszcze i burze, które mogą powodować podtopienia i osuwiska jest 
transport kolejowy. Ryzyko wystąpienia poważnych awarii przemysłowych w kontekście zmian 
klimatycznych wiąże się ryzykiem deficytu wód chłodniczych na potrzeby energetyki. Przedłużające się 
fale upałów mogą bowiem doprowadzić do sytuacji obniżenia wód w rzekach i zbiornikach,  
co w konsekwencji uniemożliwi produkcję energii elektrycznej. 

6.11.4 TENDENCJE ZMIAN STANU ŚRODOWISKA 

Tendencje korzystne Tendencje niekorzystne 

Utrzymywanie się liczby zdarzeń o znamionach poważnej 
awarii przemysłowej na podobnym poziomie od kilku lat; 
Niewielka skala i zasięg awarii, które występują 
(najczęściej niewielkie miejscowe wycieki substancji 
ropopochodnych i oleistych). 

Wzrastające zapotrzebowanie na paliwa płynne i gazowe; 
Wzrost natężenia ruchu pojazdów oraz zwiększenia 
przewozów paliw i materiałów niebezpiecznych. 

6.11.5 ANALIZA SWOT 

MOCNE STRONY (czynniki wewnętrzne) SŁABE STRONY (czynniki wewnętrzne) 

Prowadzenie działalności inspekcyjnej podmiotów 
gospodarczych o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia 
awarii; 
Niewielka liczba zdarzeń o znamionach poważnej awarii 
przemysłowej. 

Zwiększenie natężenia ruchu na drogach oraz 
zapotrzebowania na transport paliw oraz materiałów 
niebezpiecznych; 
Zły stan nawierzchni dróg na trasach transportowych. 

SZANSE (czynniki zewnętrzne) ZAGROŻENIA (czynniki zewnętrzne) 

Kreowanie właściwych zachowań społeczeństwa w sytuacji 
wystąpienia zagrożeń środowiska i życia ludzi z tytułu 
wystąpienia awarii przemysłowych; 
Możliwość finansowania zakupu środków oraz sprzętu 
niezbędnego do usuwania skutków poważnych awarii ze 
środków krajowych i zewnętrznych. 

Wzrost zapotrzebowania na paliwa oraz rozwój przemysłu. 
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6.11.6 SUKCESY I PROBLEMY 

SUKCESY PROBLEMY 

Zakup środków służących usuwaniu skutków poważnych 
awarii przez gminy województwa oraz służby 
odpowiedzialne na reagowanie w sytuacjach wystąpienia 
poważnych awarii przemysłowych (PSP). 

- 
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7  CELE PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA, ZADANIA I ICH FINANSOWANIE 

7.1 CELE PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA  

Zgodnie z Wytycznymi określone cele wskazane w dokumencie powinny być:  

 skonkretyzowane (określone możliwie konkretnie); 

 mierzalne (z przypisanymi wskaźnikami); 

 akceptowalne (akceptowane przez osoby pracujące na rzecz ich osiągnięcia); 

 realne (możliwe do osiągnięcia); 

 terminowe (z przypisanymi terminami). 

Poniżej przedstawiono cele w podziale na poszczególne obszary interwencji. 

Ochrona klimatu i jakości powietrza (OKJP) 

P.I. Poprawa jakości powietrza przy zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego w kontekście 

zmian klimatu 

Zagrożenia hałasem (ZH) 

ZH.I. Poprawa klimatu akustycznego w województwie lubelskim 

Pola elektromagnetyczne (PEM) 

PEM.I. Ochrona przed polami elektromagnetycznymi 

Gospodarowanie wodami (GW) 

GW I. Osiągnięcie dobrego stanu jednolitych części wód powierzchniowych I podziemnych 

GW.II. Ochrona przed zjawiskami ekstremalnymi związanymi z wodą 

Gospodarka wodno-ściekowa (GWS) 

GWS.I. Prowadzenie racjonalnej gospodarki wodno-ściekowej 

Zasoby geologiczne (ZG) 

ZG.I. Racjonalne gospodarowanie zasobami geologicznymi 

Gleby (GL) 

GL.I. Ochrona gleb przed negatywnym oddziaływaniem antropogenicznym, erozją oraz 

niekorzystnymi zmianami klimatu 
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Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów (GO) 

GO.I. Gospodarowanie odpadami zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, 

uwzględniając zrównoważony rozwój województwa lubelskiego 

Zasoby przyrodnicze (ZP) 

ZP.I. Ochrona różnorodności biologicznej oraz krajobrazowej 

ZP.II. Prowadzenie trwale zrównoważonej gospodarki leśnej 

ZP.III. Zwiększanie lesistości 

Zagrożenia poważnymi awariami (PAP) 

PAP I. Ograniczenie ryzyka wystąpienia poważnych awarii oraz minimalizacja ich skutków 

7.2 HARMONOGRAM REALIZACJI DZIAŁAŃ W LATACH 2020 –  2023  
Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2027 

Treść tabeli oraz układ jest zgodny z zaproponowanymi w Wytycznych. W każdym z obszarów 
interwencji określone zostały zadania odpowiadające na potrzeby adaptacji do zmian klimatu (A), 
zagrożeń nadzwyczajnymi zjawiskami środowiska (N), edukacji ekologicznej (E) oraz monitoringu 
środowiska (M). Cele, kierunki działań oraz zadania zostały określone na podstawie przeprowadzonej 
diagnozy stanu środowiska, dokumentów programowych krajowych i województwa oraz ankietyzacji 
przeprowadzonej wśród jednostek, które wykonują zadania związane z ochroną środowiska  
w regionie. 
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Tabela 22. Cele, kierunki interwencji oraz zadania przyjęte do realizacji w ramach Programu na lata 2020 -2023 z perspektywą do roku 2027 

Obszar 
inter- 
wencji 

Cel 
Nazwa wskaźnika  

 źródło 
Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

Kierunki interwencji Zadania 
Podmiot 

odpowiedzialny 

Zadanie o 
charakterze 

horyzontalnym 
Ryzyka 

O
C

H
R

O
N

A
 K

LI
M

A
TU

 I 
JA

K
O

ŚC
I P

O
W

IE
TR

ZA
 (

O
K

JP
) 

P.I. Poprawa jakości 
powietrza przy 
zapewnieniu 

bezpieczeństwa 
energetycznego  

w kontekście zmian 
klimatu 

liczba stref  
z przekroczeniami 

stężeń 
dopuszczalnych  
i docelowych na 

terenie 
województwa [szt.] 

PM10 – 2; 
PM2,5 – 2; 

BaP - 2 

PM10 – 0; 
PM2,5 – 0; 

BaP - 0 

OKJP.1. Zarządzanie 
jakością powietrza  
w województwie 

lubelskim 

OKJP.1.1. 
Opracowanie, 
aktualizacja  

i monitorowanie 
programów ochrony 
powietrza i planów 

działań 
krótkoterminowych 

własne: 
Marszałek 

Województwa 
Lubelskiego 

M 
brak środków 
finansowych 

OKJP.1.2. 
Opracowanie, 
aktualizacja  

i monitorowanie 
Programów 

ograniczania niskiej 
emisji lub Programów 

Gospodarki 
Niskoemisyjnej 

monitorowane: 
gminy 

M 
brak środków 
finansowych 

OKJP.1.3. Aktualizacja  
i monitoring 

„Programu rozwoju 
odnawialnych źródeł 

energii dla 
województwa 

lubelskiego” oraz 
”Programu Rozwoju 

Energetyki dla 
Województwa 
Lubelskiego” 

własne: 
Marszałek 

Województwa 
Lubelskiego 

M 
brak środków 
finansowych 

OKJP.1.4. Prowadzenie 
monitoringu jakości 

powietrza 

monitorowane: 
WIOŚ w Lublinie, 

gminy 
M 

brak środków 
finansowych 

OKJP.1.5. 
Uwzględnianie  

w dokumentach 
planistycznych (mpzp, 

suikzp) zapisów 

własne: 
Marszałek 

Województwa 
Lubelskiego 

monitorowane: 
gminy 

- 

niewystarczające 
ujęcie w krajowych 

uregulowaniach 
prawnych 

dotyczących 
planowania 



Program ochrony środowiska dla województwa lubelskiego na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027 

119 

Obszar 
inter- 
wencji 

Cel 
Nazwa wskaźnika  

 źródło 
Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

Kierunki interwencji Zadania 
Podmiot 

odpowiedzialny 

Zadanie o 
charakterze 

horyzontalnym 
Ryzyka 

umożliwiających 
ograniczenie emisji 

zanieczyszczeń 

przestrzennego 
 w zakresie jakości 

powietrza 

OKJP.1.6. Edukacja 
ekologiczna w zakresie 
jakości powietrza oraz 

promocja zasad 
efektywności 

energetycznej, a także 
kształtowanie 
prawidłowych 

zachowań dotyczących 
szkodliwość spalania 

odpadów  
w piecach i kotłach 

indywidualnych 

własne: 
Marszałek 

Województwa 
Lubelskiego 

monitorowane: 
gminy, powiaty, 

organizacje 
pozarządowe 

E 
brak środków 
finansowych 

OKJP.1.7. Kontrola 
przestrzegania zakazu 

spalania odpadów  
w piecach domowych  

monitorowane: 
gminy 

M 

brak środków 
finansowych, brak 

odpowiednich 
zasobów kadrowych 

   

OKJP.2. Poprawa 
efektywności 

energetycznej oraz 
zmniejszenie emisji 

zanieczyszczeń  
z produkcji ciepła 

OKJP.2.1. 
Modernizacja, 

likwidacja lub wymiana 
konwencjonalnych 

źródeł ciepła na 
niskoemisyjne  
w budynkach 
mieszkalnych, 

publicznych i innych  
(w tym realizacja 
Programu „Czyste 

Powietrze) 

własne: 
Marszałek 

Województwa 
Lubelskiego 

monitorowane: 
gminy, powiaty, 

właściciele  
i zarządcy 

nieruchomości 
przedsiębiorstwa, 

spółdzielnie  
i wspólnoty 

mieszkaniowe 

A 

brak środków 
finansowych, brak 
zainteresowania 

mieszkańców  
i zarządców 

nieruchomości do 
ubiegania się  

o dofinansowanie, 
brak uchwały 

antysmogowej 

OKJP.2.2. Przebudowa, 
modernizacja  
i doposażenie 

lokalnych kotłowni 

monitorowane: 
gminy  

i powiaty, 
właściciele  
i zarządcy 

nieruchomości, 

A 
brak środków 
finansowych 
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Obszar 
inter- 
wencji 

Cel 
Nazwa wskaźnika  

 źródło 
Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

Kierunki interwencji Zadania 
Podmiot 

odpowiedzialny 

Zadanie o 
charakterze 

horyzontalnym 
Ryzyka 

przedsiębiorstwa, 
spółdzielnie  
i wspólnoty 

mieszkaniowe 

sprzedaż energii 
cieplnej na cele 

komunalno-bytowe 
[GJ/rok] 

8 233 694,0 8 200 000,0 

OKJP.2.3. 
Termomodernizacja 

budynków 
mieszkalnych, 

użyteczności publicznej  
i usługowych 

własne: 
Marszałek 

Województwa 
Lubelskiego 

monitorowane: 
gminy  

i powiaty, 
właściciele  
i zarządcy 

nieruchomości, 
przedsiębiorstwa 

A 

brak środków 
finansowych, 

ograniczenia związane  
z prowadzeniem prac 

na obiektach 
zabytkowych 

liczba czynnych 
przyłączy sieci 

gazowej do 
budynków ogółem 

[szt.] 

156 617 170 000 

OKJP.2.4. Przyłączanie 
budynków istniejących 

oraz nowo 
budowanych do sieci 

gazowej  
i ciepłowniczej 

monitorowane: 
zakłady 

energetyki 
cieplnej, zakłady 

komunalne, 
zarządzający 

siecią gazową, 
właściciele  
i zarządcy 

nieruchomości 

- 

brak możliwości 
technicznych oraz 

rozproszona 
zabudowa – wysoki 

koszt podłączenia do 
sieci 

udział energii 
odnawialnej 

w produkcji energii 
elektrycznej ogółem 

[%] 

18,64 20 

OKJP.2.5. 
Wytwarzanie, 
dystrybucja  

i promowanie energii 
elektrycznej i cieplnej 

pochodzącej ze 
wszystkich źródeł 

odnawialnych 

własne: 
Marszałek 

Województwa 
Lubelskiego 

monitorowane: 
gminy  

i powiaty, zakłady 
energetyczne, 

przedsiębiorstwa, 
mieszkańcy 

A 

brak środków 
finansowych, 

jednorazowy wysoki 
wydatek związany  

z inwestycją  
w instalacje 

OKJP.2.6.Poprawa 
efektywności 
energetycznej  

własne: 
Marszałek 

A 
brak środków 
finansowych 
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Obszar 
inter- 
wencji 

Cel 
Nazwa wskaźnika  

 źródło 
Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

Kierunki interwencji Zadania 
Podmiot 

odpowiedzialny 

Zadanie o 
charakterze 

horyzontalnym 
Ryzyka 

w budynkach oraz 
kompleksowe 

zarządzanie energią  
w budynkach 

publicznych, w tym 
audyty energetyczne 

Województwa 
Lubelskiego 

monitorowane: 
gminy  

i powiaty 

długość ścieżek 
rowerowych [km] 

762,0 800,0 

OKJP.3. Zmniejszenie 
emisyjności 

w transporcie oraz 
zwiększenie 
dostępności 

i atrakcyjności 
transportu 

publicznego143 

OKJP.3.1. Budowa  
i przebudowa dróg 

krajowych, 
wojewódzkich oraz 

gminnych  
i powiatowych 

własne: 
Marszałek 

Województwa 
Lubelskiego 
(Zarząd Dróg 

Wojewódzkich) 

monitorowane: 
gminy, powiaty, 
zarządcy dróg 

- 

niespełnienie 
kryteriów do 
otrzymania 

dofinansowania, 
przedłużający się 
proces uzyskania 

decyzji 
administracyjnych  
z uwagi na ryzyko 
kolizji z obszarami 

 i siedliskami 
chronionymi 

OKJP. 3.2. Rozwój 
transportu 

rowerowego w tym 
rozbudowa spójnego 

systemu dróg  
i ścieżek rowerowych, 

ciągów pieszo - 
rowerowych wraz 
 z infrastrukturą 

towarzyszącą (np. 
wypożyczalnie 

rowerów) 

monitorowane: 
gminy  

i powiaty, 
zarządcy dróg, 

przedsiębiorstwa 

A - 

OKJP. 3.3. Rozwój 
połączeń kolejowych 

na terenie 
województwa,  

w szczególności kolei 
aglomeracyjnej na 

terenie Lubelskiego 

własne: 
Marszałek 

Województwa 
Lubelskiego 

monitorowane: 
zarządzający 

- 
brak środków 

finansowych, bariery 
infrastrukturalne 

                                                           
143 Zadania służą także poprawie klimatu akustycznego 
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Obszar 
inter- 
wencji 

Cel 
Nazwa wskaźnika  

 źródło 
Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

Kierunki interwencji Zadania 
Podmiot 

odpowiedzialny 

Zadanie o 
charakterze 

horyzontalnym 
Ryzyka 

Obszaru 
Metropolitalnego 

liniami 
kolejowymi 

OKJP.3.4. Opracowanie  
i wdrażanie planów 

zrównoważonej 
mobilności miejskiej 

monitorowane: 
gminy 

A 
brak środków 
finansowych 

OKJP.3.5. 
Przygotowanie 
infrastruktury 

komunikacyjnej miast 
do obsługi 

samochodów 
elektrycznych (m.in. 
punktów ładowania 

samochodów 
osobowych) 

monitorowane: 
gminy, 

przedsiębiorstwa, 
zarządzający 
parkingami 

A 
brak środków 
finansowych 

OKJP.3.6. 
Dostosowanie floty 

pojazdów do 
wymogów odnośnie 
elektromobilności 

monitorowane: 
gminy, 

przedsiębiorstwa 
komunikacji 
publicznej 

A 
brak środków 
finansowych 

liczba przewozów 
pasażerskich 
komunikacją 

miejską [mln osób] 

128,8 130 

OKJP.3.7. Poprawa 
systemu komunikacji 

publicznej, m.in. 
budowa, przebudowa 

chodników, zatok 
autobusowych, 

postojowych, centrów 
przesiadkowych, 

węzłów 
multimodalnych, 

parkingów P&R itp. 

monitorowane: 
gminy, zarządcy 

dróg, 
zarządzający 
komunikacją 

miejską 

- 
brak środków 
finansowych 

OKJP.3.8. Czyszczenie 
powierzchni jezdni  

w okresach 
bezdeszczowych oraz 
po okresie zimowym  

monitorowane: 
miasta 

powiatowe oraz 
na prawach 

powiatu 

- - 
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Obszar 
inter- 
wencji 

Cel 
Nazwa wskaźnika  

 źródło 
Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

Kierunki interwencji Zadania 
Podmiot 

odpowiedzialny 

Zadanie o 
charakterze 

horyzontalnym 
Ryzyka 

w ciągach ulic 
głównych w miastach 

powiatowych 

emisja 
zanieczyszczeń 

gazowych  
z zakładów 
szczególnie 
uciążliwych 

[Mg/rok] 

5 088 064 4 800 000 
OKJP.4. Ograniczanie 
emisji zanieczyszczeń 

ze źródeł 
przemysłowych oraz 

energetyki 
zawodowej oraz 
produkcji ciepła 

OKJP.4.1. Budowa  
i modernizacja 

instalacji 
przechwytywania 

zanieczyszczeń 
powietrza, 

pochodzących z emisji 
punktowej 

monitorowane: 
przedsiębiorstwa 

- 
brak środków 
finansowych 

emisja 
zanieczyszczeń 

pyłowych  
z zakładów 
szczególnie 
uciążliwych 

[Mg/rok] 

1 483 1 000 

OKJP.4.2. 
Modernizacja instalacji 
technologicznych oraz 

instalacji spalania 
paliw do celów 

technologicznych 

monitorowane: 
przedsiębiorstwa 

- 
brak środków 
finansowych 

ZA
G

R
O

ŻE
N

IA
 H

A
ŁA

SE
M

 

ZH.I. Poprawa klimatu 
akustycznego  

w województwie 
lubelskim 

liczba osób 
narażonych na 

ponadnormatywny 
hałas w 

województwie 
(wskaźnik LDWN) 

7 517 5 000 

ZH.1. Zarządzanie 
jakością klimatu 

akustycznego  
w województwie 

ZH.1.1. Sporządzanie 
map akustycznych dla 

terenów objętych 
obowiązkiem 

monitorowane: 
starostowie, 

zarządcy dróg, 
linii kolejowych, 

lotnisk 

M 
brak środków 
finansowych 

ZH.1.2. Opracowanie, 
wdrożenie 

 i monitorowanie 
programów ochrony 

środowiska przed 
hałasem 

własne: 
Marszałek 

Województwa 
Lubelskiego  

M 
brak środków 
finansowych 

ZH.1.3. Monitoring 
hałasu na terenie 

województwa 
lubelskiego 

monitorowane: 
WIOŚ w Lublinie 

M 
brak środków 
finansowych 

ZH.1.4. Wprowadzanie 
do mpzp informacji  
z map akustycznych, 
zapisów dotyczących 
klasyfikacji terenów 

monitorowane: 
gminy 

- - 
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Obszar 
inter- 
wencji 

Cel 
Nazwa wskaźnika  

 źródło 
Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

Kierunki interwencji Zadania 
Podmiot 

odpowiedzialny 

Zadanie o 
charakterze 

horyzontalnym 
Ryzyka 

pod względem 
akustycznym, 

stosowanie zasad 
strefowania oraz 

elementów 
uspokojenia ruchu w 

centrach miast  
i na terenach 

mieszkaniowych 

ZH.1.5. Prowadzenie 
edukacji ekologicznej 

dot. klimatu 
akustycznego:  

w zakresie szkodliwości 
hałasu oraz 

promowania ruchu 
pieszego, jazdy na 

rowerze i transportu 
publicznego 

własne: 
Marszałek 

Województwa 
Lubelskiego 

monitorowane: 
gminy, powiaty, 

organizacje 
pozarządowe, 

placówki 
edukacyjne 

E - 

   
ZH.2. Poprawa 

standardów klimatu 
akustycznego 

ZH.2.1. Stosowanie 
zabezpieczeń 

przeciwhałasowych  
(np. ekranów 

dźwiękochłonnych, 
przekryć akustycznych, 

wałów ziemnych  
i przekopów) 

monitorowane: 
gminy  

i powiaty, 
zarządzający 

drogami 

- 
brak środków 
finansowych 

ZH.2.2. Uspokojenie 
ruchu na terenach 
miejskich, poprzez 

wprowadzenie 
ograniczeń prędkości 
oraz inteligentnego 
sterowania ruchem 

monitorowane: 
gminy  

i powiaty, 
zarządzający 

drogami 

- - 

ZH.2.3. Poprawa 
dostępności 

komunikacyjnej na 
terenach wiejskich – 

monitorowane: 
gminy  

i powiaty, 

A 

brak środków 
finansowych oraz 

odpowiedniej 
infrastruktury 
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Obszar 
inter- 
wencji 

Cel 
Nazwa wskaźnika  

 źródło 
Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

Kierunki interwencji Zadania 
Podmiot 

odpowiedzialny 

Zadanie o 
charakterze 

horyzontalnym 
Ryzyka 

uruchomienie połączeń 
transportu zbiorowego 

zarządzający 
drogami 

   
ZH.3. Ograniczanie 

hałasu 
przemysłowego 

ZH.3.1. Stosowanie 
rozwiązań 

technicznych 
ograniczających emisję 

hałasu w procesach 
technologicznych  

(np. obudowy 
dźwiękochłonne, 
tłumiki dźwięku, 

izolacje akustyczne) 

monitorowane: 
przedsiębiorstwa 

- - 

P
R

O
M

IE
N

IO
W

A
N

IE
 E

LE
K

TR
O

M
A

G
N

ET
Y

C
ZN

E 

PEM.I. Ochrona przed 
polami 

elektromagnetycznymi 

liczba osób 
narażonych na 

ponadnormatywne 
promieniowanie 

elektromagnetyczne 

0 0 
PEM.1. Ograniczanie 

oddziaływania pól 
elektromagnetycznych 

PEM.1.1. Kontynuacja 
monitoringu poziomu 

pól 
elektromagnetycznych 

na terenie 
województwa 

lubelskiego 

monitorowane: 
WIOŚ w Lublinie 

M - 

PEM.1.2. 
Wprowadzanie do 

planów 
zagospodarowania 

przestrzennego 
zapisów dot. ochrony 

przed polami 
elektromagnetycznymi 

monitorowane: 
gminy 

- - 

G
O

SP
O

D
A

R
O

W
A

N
IE

 
W

O
D

A
M

I  GW I. Osiągnięcie 
dobrego stanu 

jednolitych części wód 
powierzchniowych I 

podziemnych 

udział JCWP 
o stanie/ potencjale 

(ekologicznym) 
dobrym i bardzo 

dobrym [%] 

25 75,0 
GW.1. Poprawa stanu 

jakościowego 
 i ilościowego wód 

powierzchniowych144 

GW.1.1. Ograniczenie 
zużycia wody  
w rolnictwie 

monitorowane: 
rolnicy 

A długotrwałe susze 

udział JCWPd 
o dobrej 

32 90,0 
GW.1.2. Ograniczenie 
wpływu rolnictwa na 

wody poprzez 

monitorowane: 
mieszkańcy, 

A 

brak środków 
finansowych, brak 
zainteresowania 

rolników 

                                                           
144 Na poprawę stanu jakościowego wód powierzchniowych będą miały w głównej mierze wpływ zadania realizowane w zakresie poprawy funkcjonowania gospodarki wodno - ściekowej 
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Obszar 
inter- 
wencji 

Cel 
Nazwa wskaźnika  

 źródło 
Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

Kierunki interwencji Zadania 
Podmiot 

odpowiedzialny 

Zadanie o 
charakterze 

horyzontalnym 
Ryzyka 

lub zadowalającej 
jakości [%] 

wdrożenie stosowania 
kodeksu dobrych 

praktyk rolniczych, 
wspieranie  

i edukację w zakresie 
rozwoju rolnictwa 

ekologicznego 
(ograniczenie odpływu 

azotu ze źródeł 
rolniczych) 

gminy, ARiMR, 
LODR 

GW.2.Poprawa stanu 
jakościowego wód 

podziemnych 

GW.2.1. Objęcie 
ochroną głównych 

zbiorników wód 
podziemnych 

monitorowane: 
RZGW, 

Wojewoda 

- - 

GW.2.2. Identyfikacja 
przyczyn przekroczeń 

wybranych 
wskaźników jakości 
wód podziemnych  

w punktach 
monitoringowych 

monitorowane: 
WIOŚ w Lublinie 

-  

GW.II. Ochrona przed 
zjawiskami 

ekstremalnymi 
związanymi z wodą 

efekty rzeczowe 
inwestycji w danym 
roku: obwałowania 

przeciwpowodziowe 
[km/rok] 

4,6 5,0 
GW.3. Zapewnienie 

bezpieczeństwa 
powodziowego 

GW.3.1. Uwzględnianie 
w dokumentach 

planistycznych map 
zagrożenia 

powodziowego, 
obszarów szczególnego 

zagrożenia powodzią 
oraz terenów 
zagrożonych 

podtopieniami 

monitorowane: 
gminy 

N - 

GW.3.2. Budowa, 
rozbudowa, 

modernizacja 
zbiorników 

przeciwpowodziowych  
i retencyjnych 

monitorowane: 
RZGW, gminy 

N 

nieobjęcie wszystkich 
terenów 

dokumentacją 
planistyczną 
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Obszar 
inter- 
wencji 

Cel 
Nazwa wskaźnika  

 źródło 
Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

Kierunki interwencji Zadania 
Podmiot 

odpowiedzialny 

Zadanie o 
charakterze 

horyzontalnym 
Ryzyka 

GW.3.3. Budowa, 
rozbudowa oraz 

utrzymanie wałów 
przeciwpowodziowych 

 i infrastruktury 
towarzyszącej 

monitorowane: 
RZGW, gminy 

N 

ograniczenia 
wynikające z objęcia 

ochroną prawną 
obszarów, na których 
zaplanowano prace 

GW.3.4. Zimowe  
i letnie utrzymanie 

drożności wód 

monitorowane: 
RZGW, gminy 

- 
brak środków 
finansowych 

pojemność 
obiektów małej 
retencji wodnej 

[dam3] 

9 465,2 10 000,0 

GW.4. 
Gospodarowanie 

wodami 
uwzględniające 

zmiany klimatyczne 

GW.4.1. Działania 
inwestycyjne  

i utrzymaniowe 
związane z 

melioracjami wodnymi 
(szczegółowymi) 

monitorowane: 
RZGW, gminy 

A 
brak środków 
finansowych 

GW.4.2. Rozwój form 
małej retencji wodnej,  

w tym budowa lub 
modernizacja urządzeń 
wodnych małej retencji 

monitorowane: 
RZGW, gminy, 

PGL LP 

A 
brak środków 
finansowych 

GW.4.3. Realizacja 
przedsięwzięć 

zmierzających do 
zwiększania lub 

odtwarzania naturalnej 
retencji 

monitorowane 
RZGW, gminy, 

PGL LP 

A 
brak środków 
finansowych 

GW.4.4. 
Przeciwdziałanie 

skutkom suszy oraz 
ulewnych deszczy na 

obszarach 
zurbanizowanych 

poprzez zastosowanie 
zielonej i niebieskiej 

infrastruktury 

RZGW, gminy A 
brak środków 
finansowych 

GW.4.5. Przyjęcie  
i realizacja Planów 

RZGW A, N - 
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Obszar 
inter- 
wencji 

Cel 
Nazwa wskaźnika  

 źródło 
Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

Kierunki interwencji Zadania 
Podmiot 

odpowiedzialny 

Zadanie o 
charakterze 

horyzontalnym 
Ryzyka 

przeciwdziałania 
skutkom suszy  

w regionach wodnych 

G
O

SP
O

D
A

R
K

A
 W

O
D

N
O

 –
 Ś

C
IE

K
O

W
A

  (
G

W
S)

 

GWS.I. Prowadzenie 
racjonalnej gospodarki 

wodno-ściekowej 

zużycie wody na 
potrzeby gospodarki 

narodowej 
i ludności ogółem 

[dam3] 

292 389,3 290 000,0 

GWS.1. Poprawa 
funkcjonowanie 

systemu gospodarki 
wodno- ściekowej 

GWS.1.1.Rozbudowa  
i modernizacja sieci 

wodociągowej  

monitorowane: 
gminy, 

przedsiębiorstwa 
wodociągowo – 
kanalizacyjne, 

zakłady 
komunalne 

- 
brak środków 
finansowych 

udział przemysłu  
w zużyciu wody 

ogółem [%] 

35,87 30,0 

GWS.1.2.Rozbudowa  
i modernizacja ujęć 

wody i stacji 
uzdatniania wody 

monitorowane: 
gminy, 

przedsiębiorstwa 
wodociągowo – 
kanalizacyjne, 

zakłady 
komunalne 

- 
brak środków 
finansowych 

odsetek osób 
korzystających  

z sieci 
wodociągowej [%] 

87,0 90,0 

GWS.1.3.Rozbudowa  
i modernizacja sieci 

kanalizacyjnej, w tym 
rozbudowa sieci 

kanalizacji deszczowej 

monitorowane: 
gminy, 

przedsiębiorstwa 
wodociągowo – 
kanalizacyjne, 

zakłady 
komunalne 

A 
brak środków 
finansowych 

odsetek osób 
korzystających  

z sieci kanalizacyjnej 
[%] 

52,7 60,0 

GWS.1.4.Wsparcie 
budowy 

przydomowych 
oczyszczalni ścieków 

na terenach, dla 
których budowa sieci 

kanalizacyjnej jest 
nieuzasadniona 

ekonomicznie lub 
technicznie 

monitorowane: 
gminy, zarządcy  

i właściciele 
nieruchomości 

- 
brak środków 
finansowych 

GWS.1.5.Modernizacja 
urządzeń służących do 
oczyszczania ścieków 

komunalnych 

monitorowane: 
gminy, 

przedsiębiorstwa 
wodociągowo – 

- 
brak środków 
finansowych 
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Obszar 
inter- 
wencji 

Cel 
Nazwa wskaźnika  

 źródło 
Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

Kierunki interwencji Zadania 
Podmiot 

odpowiedzialny 

Zadanie o 
charakterze 

horyzontalnym 
Ryzyka 

i zagospodarowywania 
osadów ściekowych 

kanalizacyjne, 
zakłady 

komunalne 

GWS.1.6.Prowadzenie 
ewidencji zbiorników 
bezodpływowych oraz 

przydomowych 
oczyszczalni ścieków 

monitorowane: 
gminy 

M - 

   

GWS.2. Ograniczenie 
zużycia wody oraz 

ochrona zasobów wód 
podziemnych 

GWS.2.1.Ograniczanie 
ilości zużywanej wody 

poprzez zamykanie 
obiegów wody oraz 
recyrkulację wody 

przemysłowych 
w zakładach  

monitorowane: 
przedsiębiorstwa 

A - 

GWS.2.2.Identyfikacja 
alternatywnych miejsc 

poboru wody do 
spożycia 

monitorowane: 
gminy, 

przedsiębiorstwa 
wodno - 

kanalizacyjne 

A - 

ZA
SO

B
Y

 G
EO

LO
G

IC
ZN

E 
(Z

G
) 

ZG.I. Racjonalne 
gospodarowanie 

zasobami 
geologicznymi 

wydobycie węgla 
kamiennego [tys. t] 

6 924 6 924 
ZG.1. Kontrola  
i monitoring 

eksploatacji kopalin 

ZG.1.1.Wydawanie 
koncesji na 

wydobywanie kopalin 
ze złóż oraz kontrola 

realizacji ich warunków  

własne: 
Marszałek 

Województwa 
Lubelskiego,  

monitorowane: 
powiaty, 

Okręgowy Urząd 
Górniczy 

 w Lublinie, 
Minister 

Środowiska 

M - 

ZG.1.2. Ograniczenie 
presji wywieranej na 
środowisko podczas 
prowadzenia prac 
rozpoznawczych, 
eksploatacyjnych 

 i przetwórstwa kopalin 

monitorowane: 
zakłady 

wydobywcze, 
przedsiębiorstwa 

- - 
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Obszar 
inter- 
wencji 

Cel 
Nazwa wskaźnika  

 źródło 
Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

Kierunki interwencji Zadania 
Podmiot 

odpowiedzialny 

Zadanie o 
charakterze 

horyzontalnym 
Ryzyka 

poprzez korzystanie  
z 

najnowocześniejszych 
technik 

ZG.1.3. Rekultywacja 
terenów po 

zakończonym 
wydobyciu 

monitorowane: 
zakłady 

wydobywcze, 
przedsiębiorstwa 

A 
brak środków 
finansowych 

G
LE

B
Y

 (
G

L)
 

GL.I. Ochrona gleb 
przed negatywnym 

oddziaływaniem 
antropogenicznym, 

erozją oraz 
niekorzystnymi 

zmianami klimatu 

liczba 
beneficjentów 

przystępujących 
do realizacji 

pakietów rolno-
środowiskowo-

klimatycznego [szt.] 

- 500 

GL 1. Zachowanie 
funkcji 

środowiskowych  
i gospodarczych gleb 

GL.1.1. Promocja 
rolnictwa 

ekologicznego  
i integrowanego oraz 

dobrych praktyk 
rolniczych 

monitorowane: 
Lubelski Ośrodek 

Doradztwa 
Rolniczego, 

ARIMR 

E 
brak zainteresowania 

rolników 

udział gruntów 
bardzo kwaśnych 

i kwaśnych (grunty 
użytkowane 
rolniczo) [%] 

26 20 

GL.1.2. Promocja 
pakietów rolno-
środowiskowo- 
klimatycznych 

monitorowane: 
Lubelski Ośrodek 

Doradztwa 
Rolniczego, 

ARIMR 

E 
brak zainteresowania 

rolników 

GL.1.3. Realizacja 
zadań wskazanych  
w pakietach rolno-

środowiskowo-
klimatycznych 

monitorowane: 
właściciele 
gruntów 

A 
brak zainteresowania 

rolników 

GL.1.4. Wprowadzanie 
do dokumentów 

planistycznych zapisów 
dotyczących ochrony 
gleb o najwyższych 

walorach 
produkcyjnych 

własne: 
Marszałek 

Województwa 
Lubelskiego 

monitorowane: 
gminy 

A 

brak objęcia 
wszystkich terenów 

dokumentami 
planistycznymi 

powierzchnia 
gruntów 

zdegradowanych 
i zdewastowanych 

61 70 
GL 2. Rekultywacja 

oraz remediacja gleb 

GL.2.1. Prowadzenie 
rejestru historycznych 

zanieczyszczeń 
powierzchni ziemi oraz 

aktualizacja wykazów 

monitorowane: 
RDOŚ w Lublinie 

M - 
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Obszar 
inter- 
wencji 

Cel 
Nazwa wskaźnika  

 źródło 
Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

Kierunki interwencji Zadania 
Podmiot 

odpowiedzialny 

Zadanie o 
charakterze 

horyzontalnym 
Ryzyka 

poddana 
rekultywacji [ha] 

potencjalnych 
historycznych 

zanieczyszczeń 
powierzchni ziemi 

GL.2.2. Remediacja 
gleb na terenach, na 
których stwierdzono 

zanieczyszczenia  
w powierzchni ziemi 

monitorowane: 
sprawca 

zanieczyszczenia, 
właściciele 

gruntów, RDOŚ  
w Lublinie 

- 
brak środków 
finansowych 

GL.2.3. Rekultywacja 
gruntów 

zdegradowanych 
 i zdewastowanych,  
w kierunku rolnym, 
leśnym lub innym 

monitorowane: 
właściciele 
gruntów 

zdegradowanych  
i 

zdewastowanych, 
powiaty, gminy 

A 
brak środków 
finansowych 

   
GL 3. Ochrona przed 

osuwiskami oraz 
monitoring 

GL.3.1. Monitoring 
terenów 

osuwiskowych 

monitorowane: 
powiaty, PIG PIB 

M - 

GL.3.2. Zabezpieczanie 
istniejących osuwisk  

z uwzględnieniem 
walorów 

przyrodniczych  
i krajobrazowych 

monitorowane: 
właściciele 
gruntów 

- 
brak środków 
finansowych 

GL.3.3. Uwzględnianie 
osuwisk oraz obszarów 

narażonych na ruchy 
masowe  

w aktualizowanych 
dokumentach 
planistycznych 

monitorowane: 
gminy 

A - 
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Obszar 
inter- 
wencji 

Cel 
Nazwa wskaźnika  

 źródło 
Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

Kierunki interwencji Zadania 
Podmiot 

odpowiedzialny 

Zadanie o 
charakterze 

horyzontalnym 
Ryzyka 

G
O

SP
O

D
A

R
K

A
 O

D
P

A
D

A
M

I 

GO.I. Gospodarowanie 
odpadami zgodnie 

 z hierarchią sposobów 
postępowania  
z odpadami, 

uwzględniając 
zrównoważony rozwój 

województwa 
lubelskiego 

   

GO 1. Zarządzanie 
systemem gospodarki 
odpadami na terenie 

województwa 

GO.1.1. Opracowanie 
aktualizacji 

Wojewódzkiego planu 
gospodarki odpadami 

własne: 
Marszałek 

Województwa 
Lubelskiego 

- - 

GO.1.2. Opracowanie 
sprawozdania  

z realizacji WPGO 

własne: 
Marszałek 

Województwa 
Lubelskiego 

M - 

masa 
unieszkodliwionych 

odpadów 
zawierających 
azbest [Mg] 

120 233,944 1 132 258,390 
GO.2. Gospodarka 

odpadami 
zawierającymi azbest 

GO.2.1. Opracowanie 
aktualizacji Programu 
usuwania wyrobów 

zawierających azbest 
dla terenu 

województwa 
lubelskiego 

własne: 
Marszałek 

Województwa 
Lubelskiego 

- 
brak środków 
finansowych 

GO.2.2. Prowadzenie 
rejestru wyrobów 

zawierających azbest 

własne: 
Marszałek 

Województwa 
Lubelskiego 

monitorowane: 
gminy 

M - 

GO.2.3. Realizacja 
zadań w zakresie 

usuwania  
i zagospodarowania 
wyrobów i odpadów 
zawierających azbest 

(zgodnie z Programem 
usuwania wyrobów 

zawierających azbest 
dla terenów 

województwa 
lubelskiego) 

monitorowane: 
gminy 

- 
brak środków 
finansowych 

   
GO 3. Zapobieganie 

powstawaniu 
odpadów 

GO.3.1. Promowanie 
ekologicznych 

wzorców produkcji 
 i konsumpcji 

monitorowane: 
gminy, 

przedsiębiorcy 

E - 
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Obszar 
inter- 
wencji 

Cel 
Nazwa wskaźnika  

 źródło 
Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

Kierunki interwencji Zadania 
Podmiot 

odpowiedzialny 

Zadanie o 
charakterze 

horyzontalnym 
Ryzyka 

GO.3.2. Tworzenie  
i utrzymanie punktów 
napraw i ponownego 
użycia produktów lub 

części produktów 
niebędących odpadami 

monitorowane: 
gminy, 

zarządzający 
instalacjami 

- - 

GO.3.3. Tworzenie 
banków żywności 

monitorowane: 
gminy, 

organizacje 
pozarządowe 

-  

masa odebranych 
odpadów 

komunalnych [Mg] 

488 074,784 500 000,0 

GO 4. Doskonalenie 
systemu 

gospodarowania 
odpadami 

GO.4.1. Tworzenie 
odpowiednich 

systemów 
selektywnego 

zbierania odpadów,  
w taki sposób, aby 
mogły one zostać  

w możliwie najbardziej 
efektywny sposób 

poddane recyklingowi 

monitorowane: 
gminy, 

zarządzający 
instalacjami 

-  

udział odpadów 
zebranych 

selektywnie do 
ogółu odpadów [%] 

32,6 40,0 

GO.4.2. Modernizacja 
 i budowa punktów 

selektywnego 
zbierania odpadów 

komunalnych 

monitorowane: 
gminy, 

zarządzający 
instalacjami 

- 
brak środków 
finansowych 

GO.4.3. Budowa 
zakładu termicznego 

przekształcania 
odpadów medycznych  

i weterynaryjnych 

monitorowane: 
zarządzający 
instalacjami 

- 
brak środków 
finansowych 

GO.4.4. Rekultywacja 
składowisk odpadów 

komunalnych 

monitorowane: 
gminy, 

zarządzający 
instalacjami 

A 
brak środków 
finansowych 

GO.4.5. Modernizacja  
i rozbudowa instalacji 

monitorowane: 
gminy, 

- 
brak środków 
finansowych 
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Obszar 
inter- 
wencji 

Cel 
Nazwa wskaźnika  

 źródło 
Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

Kierunki interwencji Zadania 
Podmiot 

odpowiedzialny 

Zadanie o 
charakterze 

horyzontalnym 
Ryzyka 

zagospodarowania 
odpadów 

zarządzający 
instalacjami 

GO.4.6. Likwidacja 
dzikich wysypisk 

odpadów 

monitorowane: 
gminy, PGL LP 

- 
brak środków 
finansowych 

GO.4.7. Działania 
edukacyjne w zakresie 

zapobiegania 
powstawaniu odpadów 

oraz właściwego 
postępowania  

z odpadami (w tym 
odpadami żywności  
i innymi odpadami 

ulegającymi 
biodegradacji) 

własne: 
Marszałek 

Województwa 
Lubelskiego 

monitorowane: 
gminy, 

zarządzający 
instalacjami 

E 

brak środków 
finansowych, brak 
zainteresowania 

mieszkańców 

GO.5. Właściwe 
postępowanie  

z odpadami 
wydobywczymi 

GO.5.1. 
Zagospodarowanie 

odpadów 
wydobywczych 

monitorowane: 
zakłady 

wydobywcze 

- 
brak środków 
finansowych 

ZA
SO

B
Y

 P
R

ZY
R

O
D

N
IC

ZE
 (

ZP
) 

ZP.I. Ochrona 
różnorodności 

biologicznej oraz 
krajobrazowej 

liczba 
ustanowionych 
planów zadań 

ochronnych dla 
obszarów Natura 

2000 [szt.] 

78 135 

ZP 1. Zarządzanie 
zasobami przyrody  

i krajobrazu 

ZP.1.1. Kontynuacja 
prac nad 

opracowaniem 
 i zatwierdzeniem 

planów zadań 
ochronnych i planów 
ochrony dla obszarów 

Natura 2000 

monitorowane: 
sprawujący 
nadzór nad 

obszarem Natura 
2000 

M 
brak środków 
finansowych 

liczba 
ustanowionych 

planów ochrony dla 
parków 

krajobrazowych 
[szt.] 

2 17 

ZP.1.2.Kontynuacja 
prac nad 

opracowaniem  
i zatwierdzeniem 

planów ochrony dla 
parków 

krajobrazowych 

monitorowane: 
Zespół Lubelskich 

Parków 
Krajobrazowych 

M 
brak środków 
finansowych 

liczba 
opracowanych 

0 86 ZP.1.3. Kontynuacja 
prac nad 

monitorowane: 
RDOŚ w Lublinie 

M 
brak środków 
finansowych 
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Obszar 
inter- 
wencji 

Cel 
Nazwa wskaźnika  

 źródło 
Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

Kierunki interwencji Zadania 
Podmiot 

odpowiedzialny 

Zadanie o 
charakterze 

horyzontalnym 
Ryzyka 

planów ochrony dla 
rezerwatów 

przyrody [szt.] 

opracowaniem 
 i zatwierdzeniem 

planów ochrony dla 
rezerwatów przyrody 

ZP.1.4. Opracowanie 
audytu 

krajobrazowego 
województwa 

własne: 
Marszałek 

Województwa 
Lubelskiego  

- 
brak środków 

finansowych, brak 
kadry 

ZP.1.5. Zapewnienie 
właściwej ochrony 

różnorodności 
biologicznej oraz 

walorów 
krajobrazowych w 

planowaniu 
przestrzennym, ze 

szczególnym 
uwzględnieniem 

korytarzy 
ekologicznych poprzez 

adekwatne zapisy w 
planach 

zagospodarowania 
przestrzennego lub/i 

decyzjach o warunkach 
zabudowy. 

własne: 
Marszałek 

Województwa 
Lubelskiego 

monitorowane: 
gminy 

A 

brak środków 
finansowych, brak 
objęcia wszystkich 

terenów 
dokumentami 
planistycznymi 

ZP.1.6. Określenie 
pojemności 

turystycznej dla 
obszarów cennych 

przyrodniczo 

monitorowane: 
Zespół Lubelskich 

Parków 
Krajobrazowych, 
Parki Narodowe, 
PGL LP, RDOŚ w 
Lublinie, gminy, 

powiaty 

M 
brak środków 

finansowych, brak 
kadry 

ZP.1.7. Kanalizacja 
ruchu turystycznego na 

obszarach cennych 
przyrodniczo  

z uwzględnieniem ich 

monitorowane: 
Zespół Lubelskich 

Parków 
Krajobrazowych, 
Parki Narodowe, 

A - 
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Obszar 
inter- 
wencji 

Cel 
Nazwa wskaźnika  

 źródło 
Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

Kierunki interwencji Zadania 
Podmiot 

odpowiedzialny 

Zadanie o 
charakterze 

horyzontalnym 
Ryzyka 

pojemności 
turystycznej oraz 

budowa 
 i modernizacja 

obiektów 
infrastruktury 
turystycznej 

PGL LP, RDOŚ w 
Lublinie, gminy, 

powiaty 

ZP.1.8. Inwentaryzacja 
zasobów 

przyrodniczych, a także 
prowadzenie 

 i aktualizacja baz 
danych informacji o 

zasobach 
przyrodniczych 

monitorowane 
Zespół Lubelskich 

Parków 
Krajobrazowych: 
Parki Narodowe, 
PGL LP, RDOŚ w 
Lublinie, gminy, 

powiaty 

M 
brak środków 
finansowych 

liczba siedlisk 
przyrodniczych oraz 
gatunków objętych 

monitoringiem 
[szt./ha] 

- 
50 ha siedlisk,  
15 gatunków 

ZP.1.9. Monitoring 
obszarów chronionych 

monitorowane: 
Zespół Lubelskich 

Parków 
Krajobrazowych, 
Parki Narodowe, 
PGL LP, RDOŚ w 
Lublinie, GIOŚ, 

jednostki 
badawcze, 
organizacje 

pozarządowe 

M - 

ZP.2. Zachowanie lub 
przywrócenie 

właściwego stanu 
siedlisk i gatunków 

ZP.2.1. Identyfikacja 
miejsc występowania 

oraz eliminacja 
gatunków inwazyjnych 

monitorowane: 
Zespół Lubelskich 

Parków 
Krajobrazowych, 
RDOŚ w Lublinie, 
Parki Narodowe, 
gminy, PGL LP, 

organizacje 
pozarządowe, 
właściciele i 

zarządcy 
nieruchomości 

M 
niewielka skuteczność 

wdrażanych metod 
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Obszar 
inter- 
wencji 

Cel 
Nazwa wskaźnika  

 źródło 
Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

Kierunki interwencji Zadania 
Podmiot 

odpowiedzialny 

Zadanie o 
charakterze 

horyzontalnym 
Ryzyka 

ZP.2.2. Poprawa stanu 
siedlisk i gatunków - 
wdrażanie działań 

ochronnych  

monitorowane: 
Zespół Lubelskich 

Parków 
Krajobrazowych, 
RDOŚ w Lublinie, 
Parki Narodowe, 
gminy, PGL LP, 

organizacje 
pozarządowe, 
właściciele i 

zarządcy 
nieruchomości 

A 
brak środków 
finansowych 

ZP.2.3. Działania 
zwiększające retencję 

oraz wspierające 
zachowanie 

naturalnych warunków 
hydrologicznych na 

terenach podmokłych,  
w dolinach rzek oraz  

w jeziorach 

monitorowane: 
Zespół Lubelskich 

Parków 
Krajobrazowych), 
Parki Narodowe, 
PGL LP, RDOŚ w 
Lublinie, gminy 

A 
brak środków 
finansowych 

   

ZP.3. Ochrona oraz 
tworzenie zieleni na 

terenach 
zabudowanych 

ZP.3.1. Tworzenie oraz 
modernizacja terenów 

zieleni, prace 
arborystyczne oraz 

konserwacja 
pomników przyrody 

monitorowane: 
gminy, zarządcy 
nieruchomości 

A 
brak środków 
finansowych 

ZP.3.2. Uwzględnienie  
w dokumentach 
planistycznych 

zachowania 
 i powiększania 

terenów zielonych na 
obszarach 

zurbanizowanych 

monitorowane: 
gminy 

A 

brak objęcia 
wszystkich terenów 

dokumentami 
planistycznymi 

   
ZP.4. Ochrona 

walorów 
przyrodniczych  

ZP.4.1. Zachowanie 
unikalnych form 

krajobrazu wiejskiego  

monitorowane: 
gminy 

A 

brak objęcia 
wszystkich terenów 

dokumentami 
planistycznymi 
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Obszar 
inter- 
wencji 

Cel 
Nazwa wskaźnika  

 źródło 
Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

Kierunki interwencji Zadania 
Podmiot 

odpowiedzialny 

Zadanie o 
charakterze 

horyzontalnym 
Ryzyka 

i krajobrazowych 
terenów wiejskich 

w dokumentach 
planistycznych 

ZP.4.2. Zachowanie 
zadrzewień  
i zakrzewień 
śródpolnych 

monitorowane: 
gminy 

A, N  

ZP. 5. Działania  
z zakresu pogłębiania 

 i udostępniania 
wiedzy o zasobach 

przyrodniczych  
i walorach 

krajobrazowych 
województwa 

ZP.5.1. Rozbudowa 
zaplecza 

dydaktycznego oraz 
infrastruktury służącej 
edukacji ekologicznej 

oraz ochronie walorów 
przyrodniczych  

i krajobrazowych 

monitorowane: 
Zespół Lubelskich 

Parków 
Krajobrazowych, 
Parki Narodowe, 
PGL LP, gminy, 

powiaty, 
organizacje 

pozarządowe 

E - 

ZP.5.2. Prowadzenie 
działań o charakterze 

edukacyjnym  
i informacyjnym  

w zakresie ochrony 
przyrody 

monitorowane:  
Zespół Lubelskich 

Parków 
Krajobrazowych 
Parki Narodowe, 
PGL LP, gminy, 

powiaty, 
organizacje 

pozarządowe 

E - 

ZP.II. Prowadzenie 
trwale zrównoważonej 

gospodarki leśnej 
lesistość [%] 23,4 24,0 

ZP. 6. Racjonalne 
użytkowanie zasobów 

leśnych 

ZP.6.1. Opracowanie 
uproszczonych planów 

urządzenia lasu oraz 
inwentaryzacji stanu 

lasów dla lasów 
niestanowiących 
własności Skarbu 

Państwa 

monitorowane: 
powiaty 

- 
brak środków 
finansowych 

ZP.6.2. Uwzględnianie  
w planach urządzenia 

lasu przebudowy 
drzewostanów 

monokulturowych, 

monitorowane: 
PGL LP, powiaty, 

gminy, 
właściciele lasów 

A, N - 
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Obszar 
inter- 
wencji 

Cel 
Nazwa wskaźnika  

 źródło 
Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

Kierunki interwencji Zadania 
Podmiot 

odpowiedzialny 

Zadanie o 
charakterze 

horyzontalnym 
Ryzyka 

które są niezgodne  
z siedliskiem 

prywatnych, 
parki narodowe 

ZP.6.3.Monitoring 
lasów oraz badania 

reakcji drzewostanów 
na zmiany klimatyczne 

monitorowane: 
PGL LP, GIOŚ, IBL 

M - 

ZP.6.4. Realizacja 
działań zwiększających 
retencję na obszarach 

leśnych 

monitorowane: 
PGL LP, 

właściciele lasów  

A, N - 

ZP.6.5. Inwestycje 
związane z ochroną 

przeciwpożarową lasu, 
m.in. rozwój systemów 

monitorowania 
zagrożenia 

pożarowego oraz 
infrastruktury 

przeciwpożarowej 

monitorowane: 
PGL LP, gminy 

A, N - 

ZP.6.6. 
Uporządkowanie 

ewidencji gruntów 
zalesionych oraz 

zmiana klasyfikacji 
gruntów 

nieruchomości, 
objętych naturalną 

sukcesją leśną 

monitorowane: 
powiaty, gminy 

- 
brak zainteresowania 
właścicieli gruntów 

ZP.III. Zwiększanie 
lesistości 

ZP.7. Zwiększenie 
lesistości 

ZP.7.1. Zalesianie 
gruntów  

z uwzględnieniem 
warunków 

siedliskowych i potrzeb 
różnorodności 

biologicznej 

monitorowane: 
właściciele 

gruntów, PGL LP 

 

brak zainteresowania 
właścicieli gruntów 
przystąpieniem do 

programów 
zalesieniowych 

ZP.7.2. Zmiana 
klasyfikacji gruntów 

monitorowane: 
powiaty, 

 
brak zainteresowania 
właścicieli gruntów 
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Obszar 
inter- 
wencji 

Cel 
Nazwa wskaźnika  

 źródło 
Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

Kierunki interwencji Zadania 
Podmiot 

odpowiedzialny 

Zadanie o 
charakterze 

horyzontalnym 
Ryzyka 

zalesionych oraz na 
których postępuje 
sukcesja naturalna 

właściciele 
gruntów 

ZP.7.3. Promowanie 
zalesień jako 

alternatywnego 
sposobu 

zagospodarowania 
nieużytków i gruntów 

nieprzydatnych 
rolniczo 

monitorowane: 
ARiMR, Lubelski 

Ośrodek 
Doradztwa 
Rolniczego 

E 

brak zainteresowania 
właścicieli gruntów 
przystąpieniem do 

programów 
zalesieniowych 

ZA
G

R
O

ŻE
N

IA
 P

O
W

A
ŻN

Y
M

I A
W

A
R

IA
M

I (
P

A
P

) 

PAP I. Ograniczenie 
ryzyka wystąpienia 

poważnych awarii oraz 
minimalizacja ich 

skutków 

liczba poważnych 

awarii [szt.] 

8 0 

PAP.1. Zmniejszenie 
zagrożenia oraz 
minimalizacja 

skutków w przypadku 
wystąpienia awarii 

PAP.1.1. Prowadzenie 
działalności 
inspekcyjnej 
podmiotów 

gospodarczych o 
dużym 

 i zwiększonym ryzyku 
wystąpienia awarii 

monitorowane: 
WIOŚ w Lublinie 

M - 

PAP.1.2. Prowadzenie  
i aktualizacja rejestru 

poważnych awarii oraz 
zakładów mogących 

powodować poważną 
awarię 

monitorowane: 
WIOŚ w Lublinie 

M - 

PAP.1.3. Usuwanie 
skutków poważnych 

awarii przemysłowych 

monitorowane: 
Sprawcy awarii, 

PSP 

- - 

PAP.1.4. Poprawa 
technicznego 

wyposażenia służb 
WIOŚ, PWIS, OSP 

monitorowane: 
powiaty, gminy, 

WIOŚ, PWIS 

- - 

PAP.2. Wykreowanie 
właściwych zachowań 

społeczeństwa 
 w sytuacji 

wystąpienia zagrożeń 

PAP.2.1. Edukacja  
w zakresie właściwych 
zachowań w sytuacjach 

zagrożenia wśród 
mieszkańców 

monitorowane: 
powiaty, gminy, 

służby 
interwencyjne, 

WIOŚ, 
Wojewódzki 

E - 
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Obszar 
inter- 
wencji 

Cel 
Nazwa wskaźnika  

 źródło 
Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

Kierunki interwencji Zadania 
Podmiot 

odpowiedzialny 

Zadanie o 
charakterze 

horyzontalnym 
Ryzyka 

środowiska z tytułu 
awarii przemysłowych 

Zespół 
Zarządzania 

Kryzysowego 

Objaśnienia: 

Typy zadań o charakterze horyzontalnym: 

A – związany z adaptacją do zmian klimatu, E- edukacyjny, M – monitoringowy, N – zapobiegający nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska. 
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7.3 HARMONOGRAM ZADAŃ WŁASNYCH ORGANU OPRACOWUJĄCEGO POŚ  

Tabela 23. Harmonogram zadań Województwa Lubelskiego (w tym jednostek włączonych) na lata 2020 – 2023 z perspektywą do roku 2027 145 

Obszar 
interwencji 

Zadanie 

Podmiot 
odpowiedzialny za 

realizację + jednostki 
włączone 

Szacunkowe koszty (tys. PLN) Źródło 
finansowania 

(+udział %) 

Dodatkowe 
informacje o zadaniu Rok 2020 Rok 2021 Rok 2022 Rok 2023 Razem 

O
C

H
R

O
N

A
 K

LI
M

A
TU

 I 
JA

K
O

ŚC
I P

O
W

IE
TR

ZA
 (

O
K

JP
) 

OKJP.1.1. Opracowanie, aktualizacja  
i monitorowanie programów ochrony powietrza 

i planów działań krótkoterminowych 

Marszałek 
Województwa 

Lubelskiego 
- - - - - 

WFOŚiGW  
w Lublinie, środki 

własne 
brak 

OKJP.1.3. Aktualizacja i monitoring „Programu 
rozwoju odnawialnych źródeł energii dla 

województwa lubelskiego” oraz ”Programu 
Rozwoju Energetyki dla Województwa 

Lubelskiego” 

Marszałek 
Województwa 

Lubelskiego 
- - - - 200 środki własne 

Zgodnie  
z rekomendacjami 

zawartymi  
w ”Raporcie  

z monitoringu 
Programu Rozwoju 

Energetyki dla 
Województwa 

Lubelskiego”, istnieje 
konieczność 

połączenia dwóch 
wyżej wymienionych 
programów w jedną 

zintegrowaną 
politykę rozwoju 

energetyki dla 
województwa. 

OKJP.1.5. Uwzględnianie  
w dokumentach planistycznych (mpzp, suikzp) 
zapisów umożliwiających ograniczenie emisji 

zanieczyszczeń 

Marszałek 
Województwa 

Lubelskiego 
- - - - - 

W ramach prac 
nad aktualizacją 
 i opracowaniem 

dokumentów 
planistycznych 

- 

OKJP.1.6. Edukacja ekologiczna w zakresie 
jakości powietrza oraz promocja zasad 

efektywności energetycznej, a także 
kształtowanie prawidłowych zachowań 

dotyczących szkodliwość spalania odpadów  
w piecach i kotłach indywidualnych 

Marszałek 
Województwa 

Lubelskiego 
10 10 10 10 40 

WFOŚiGW  
w Lublinie, RPO 
WL 2014-2020, 
środki własne, 

środki 
zewnętrzne, 

środki krajowe 

- 

                                                           
145 Opracowano na podstawie dokumentów sektorowych, strategicznych oraz informacji przekazanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego 
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Obszar 
interwencji 

Zadanie 

Podmiot 
odpowiedzialny za 

realizację + jednostki 
włączone 

Szacunkowe koszty (tys. PLN) Źródło 
finansowania 

(+udział %) 

Dodatkowe 
informacje o zadaniu Rok 2020 Rok 2021 Rok 2022 Rok 2023 Razem 

OKJP.2.1. Modernizacja, likwidacja lub wymiana 
konwencjonalnych źródeł ciepła na 

niskoemisyjne w budynkach mieszkalnych, 
publicznych i innych (w tym realizacja Programu 

„Czyste Powietrze) 

Marszałek 
Województwa 

Lubelskiego (jednostki 
podległe Marszałkowi 
posiadające w swych 

zasobach budynki) 

- - - - - 

Środki własne 
samorządu, 
WFOŚiGW,  
w Lublinie, 

NFOŚiGW, inne 
fundusze (w tym 

europejskie), 
Bank Ochrony 

Środowiska, banki 
komercyjne 

Zadanie realizowane 
w budynkach Urzędu 

Marszałkowskiego 
oraz jednostek 
podległych, np. 

szpitali 

OKJP.2.3. Termomodernizacja budynków 
mieszkalnych, użyteczności publicznej  

i usługowych 

Marszałek 
Województwa 

Lubelskiego (jednostki 
podległe Marszałkowi 
posiadające w swych 

zasobach budynki) 

- - - - - 

Środki własne 
samorządu, 
WFOŚiGW, 
 w Lublinie, 

NFOŚiGW, inne 
fundusze (w tym 

europejskie), 
Bank Ochrony 

Środowiska, banki 
komercyjne 

Zadanie realizowane 
w budynkach Urzędu 

Marszałkowskiego 
oraz jednostek 
podległych, np. 

szpitali 

OKJP.2.5. Wytwarzanie, dystrybucja  
i promowanie energii elektrycznej i cieplnej 

pochodzącej ze wszystkich źródeł odnawialnych 

własne: Marszałek 
Województwa 

Lubelskiego (jednostki 
podległe Marszałkowi 
posiadające w swych 

zasobach budynki) 

     

Środki własne, 
WFOŚiGW w 

 Lublinie, 
NFOŚiGW, EOG, 
RPO WL 2014-
2020,  środki 

własne, środki 
krajowe 

Zadanie realizowane 
w budynkach Urzędu 

Marszałkowskiego 
oraz jednostek 
podległych, np. 

szpitali 

OKJP.2.6.Poprawa efektywności energetycznej  
w budynkach oraz kompleksowe zarządzanie 

energią w budynkach publicznych, w tym 
audyty energetyczne 

własne: Marszałek 
Województwa 

Lubelskiego (jednostki 
podległe Marszałkowi 
posiadające w swych 

zasobach budynki) 

- - - - - 

Środki własne, 
WFOŚiGW  
w Lublinie, 

NFOŚiGW, EOG, 
RPO WL 2014-
2020,  środki 

własne, środki 
krajowe 

Zadanie realizowane 
w budynkach Urzędu 

Marszałkowskiego 
oraz jednostek 
podległych, np. 

szpitali 

OKJP.3.1. Budowa i przebudowa dróg 
krajowych, wojewódzkich oraz gminnych i 

powiatowych 

Marszałek 
Województwa 

Lubelskiego (Zarząd 
Dróg Wojewódzkich) 

- - - - 604 383 
Środki własne, 
RPO WL 2014-

2020 
- 
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Obszar 
interwencji 

Zadanie 

Podmiot 
odpowiedzialny za 

realizację + jednostki 
włączone 

Szacunkowe koszty (tys. PLN) Źródło 
finansowania 

(+udział %) 

Dodatkowe 
informacje o zadaniu Rok 2020 Rok 2021 Rok 2022 Rok 2023 Razem 

OKJP. 3.3. Rozwój połączeń kolejowych na 
terenie województwa, w szczególności kolei 

aglomeracyjnej na terenie Lubelskiego Obszaru 
Metropolitalnego 

Marszałek 
Województwa 

Lubelskiego 
- - - - - 

Środki własne, 
RPO WL 2014-

2020 
- 

ZA
G

R
O

ŻE
N

IE
 

H
A

ŁA
SE

M
 

ZH.1.2. Opracowanie, wdrożenie 
 i monitorowanie programów ochrony 

środowiska przed hałasem 

Marszałek 
Województwa 

Lubelskiego 
- - - - - 

Środki własne, 
WFOŚiGW  
w Lublinie 

planowany termin 
opracowania 2024 r. 

ZH.1.5. Prowadzenie edukacji ekologicznej dot. 
klimatu akustycznego: w zakresie szkodliwości 
hałasu oraz promowania ruchu pieszego, jazdy 

na rowerze i transportu publicznego 

Marszałek 
Województwa 

Lubelskiego 
- - - - - 

Środki własne, 
WFOŚiGW  
w Lublinie 

 

ZA
SO

B
Y

 

G
EO

LO
G

IC
ZN

E 

ZG.1.1.Wydawanie koncesji na wydobywanie 
kopalin ze złóż oraz kontrola realizacji ich 

warunków 

Marszałek 
Województwa 

Lubelskiego 
-- - - - - Środki własne - 

G
LE

B
Y

 GL.1.4. Wprowadzanie do dokumentów 
planistycznych zapisów dotyczących ochrony 
gleb o najwyższych walorach produkcyjnych 

Marszałek 
Województwa 

Lubelskiego 
- - - - - Środki własne 

W ramach 
aktualizacji Planu 

zagospodarowania 
województwa 

G
O

SP
O

D
A

R
K

A
 O

D
P

A
D

A
M

I GO.1.1. Opracowanie aktualizacji 
Wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

Marszałek 
Województwa 

Lubelskiego 
- 180 - - 180 

Środki własne 
WFOŚiGW 
w Lublinie 

- 

GO.1.2. Opracowanie sprawozdania z realizacji 
WPGO 

Marszałek 
Województwa 

Lubelskiego 
50 - - - 50 

Środki własne 
WFOŚiGW 
w Lublinie 

 

GO.2.1. Opracowanie aktualizacji Programu 
usuwania wyrobów zawierających azbest dla 

terenu województwa lubelskiego 

Marszałek 
Województwa 

Lubelskiego 
- 20 - - 20 

Środki własne 
WFOŚiGW 
w Lublinie 
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Obszar 
interwencji 

Zadanie 

Podmiot 
odpowiedzialny za 

realizację + jednostki 
włączone 

Szacunkowe koszty (tys. PLN) Źródło 
finansowania 

(+udział %) 

Dodatkowe 
informacje o zadaniu Rok 2020 Rok 2021 Rok 2022 Rok 2023 Razem 

GO.2.2. Prowadzenie rejestru wyrobów 
zawierających azbest 

Marszałek 
Województwa 

Lubelskiego 
- - - - - Środki własne  

GO.4.7. Działania edukacyjne w zakresie 
zapobiegania powstawaniu odpadów oraz 

właściwego postępowania  
z odpadami (w tym odpadami żywności  

i innymi odpadami ulegającymi biodegradacji) 

Marszałek 
Województwa 

Lubelskiego 
10 10 10 10 40 

Środki własne 
WFOŚiGW 
w Lublinie 

 

ZA
SO

B
Y

 P
R

ZY
R

O
D

N
IC

ZE
 ZP.1.4. Opracowanie audytu krajobrazowego 

województwa 

Marszałek 
Województwa 

Lubelskiego 
- - - -  

Środki własne 
WFOŚiGW 
w Lublinie 

Wykonanie 
mikroregionalizacji, 

jako etapu 
poprzedzającego 

właściwe prace przed 
Audytem 

ZP.1.5. Zapewnienie właściwej ochrony 
różnorodności biologicznej oraz walorów 

krajobrazowych w planowaniu przestrzennym, 
ze szczególnym uwzględnieniem korytarzy 
ekologicznych poprzez adekwatne zapisy w 
planach zagospodarowania przestrzennego 

lub/i decyzjach o warunkach zabudowy. 

Marszałek 
Województwa 

Lubelskiego 
- - - - - Środki własne 

Realizacja w ramach 
aktualizacji i 

opracowania planów 
zagospodarowania 

województwa 
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7.4 HARMONOGRAM ZADAŃ MONITOROWANYCH PRZEZ MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA  LUBELSKIEGO 

Tabela 24. Zadania monitorowane przez Marszałka Województwa Lubelskiego w ramach Programu w latach 2020 – 2023 z perspektywą do roku 2027146 

Obszar 
interwencji 

Zadanie 
Podmiot odpowiedzialny za 

realizację + jednostki 
włączone 

Szacunkowe 
koszty (tys. PLN) 

Źródło finansowania Dodatkowe informacje o zadaniu 

O
C

H
R

O
N

A
 P

O
W

IE
TR

ZA
 I 

K
LI

M
A

TU
 (

O
K

JP
) 

OKJP.1.2. Opracowanie, aktualizacja i monitorowanie Programów 
ograniczania niskiej emisji lub Programów Gospodarki Niskoemisyjnej 

Gminy 700 
WFOŚiGW w Lublinie, RPO 

WL 2014-2020, środki 
własne 

- 

OKJP.1.4. Prowadzenie monitoringu jakości powietrza WIOŚ w Lublinie - środki własne - 

OKJP.1.3. Uwzględnianie w dokumentach planistycznych (mpzp, 
suikzp) zapisów umożliwiających ograniczenie emisji zanieczyszczeń 

Gminy, powiaty - 
W ramach prac nad 

aktualizacją i opracowaniem 
dokumentów planistycznych 

- 

OKJP.1.6. Edukacja ekologiczna w zakresie jakości powietrza oraz 
promocja zasad efektywności energetycznej, a także kształtowanie 

prawidłowych zachowań dotyczących szkodliwość spalania odpadów  
w piecach i kotłach indywidualnych 

Gminy, powiaty, organizacje 
pozarządowe 

1 160 
WFOŚiGW w Lublinie, RPO 

WL 2014-2020, środki 
własne, środki krajowe 

- 

OKJP.1.7. Kontrola przestrzegania zakazu spalania odpadów  
w piecach domowych 

Gminy, straże gminne  
i wiejskiej 

- Środki własne 
Działanie realizowane w ramach 

zadań statutowych 

OKJP.2.1. Modernizacja, likwidacja lub wymiana konwencjonalnych 
źródeł ciepła na niskoemisyjne w budynkach mieszkalnych, 

publicznych i innych (w tym realizacja Programu „Czyste 
Powietrze))147 

Gminy, powiaty, właściciele 
 i zarządcy nieruchomości 

przedsiębiorstwa, 
spółdzielnie i wspólnoty 

mieszkaniowe 

150 000 

Środki własne lub 
użytkowników budynków, 

własne samorządu, 
WFOŚiGW w Lublinie, 

NFOŚiGW, inne fundusze  
(w tym europejskie), Bank 
Ochrony Środowiska, banki 

komercyjne 

- 

                                                           
146 Opracowano na podstawie dokumentów sektorowych, strategicznych oraz ankietyzacji jednostek odpowiedzialnych za realizację zadań 
147 Działanie można wykonać poprzez realizację uchwały gmin wdrażających zachęty finansowe mobilizujące do zmiany ogrzewania z paliw stałych na proekologiczne oraz określającej regulamin przyznawania dotacji 
celowych na modernizację budynków mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych oraz sukcesywne udzielanie dotacji końcowym odbiorcom (odpowiednim podmiotom i osobom fizycznym) na wymianę starych 
niskosprawnych kotłów, pieców i palenisk zasilanych paliwem stałym na ogrzewanie proekologiczne w zabudowie wielorodzinnej i jednorodzinnej, w tym m.in. na: ogrzewanie z sieci ciepłowniczej, gazowe, olejowe, 
elektryczne, pompy ciepła (lub inne źródła energii odnawialnej), kotły na paliwa stałe 
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Obszar 
interwencji 

Zadanie 
Podmiot odpowiedzialny za 

realizację + jednostki 
włączone 

Szacunkowe 
koszty (tys. PLN) 

Źródło finansowania Dodatkowe informacje o zadaniu 

OKJP.2.2. Przebudowa, modernizacja i doposażenie lokalnych 
kotłowni 

Gminy, powiaty, właściciele  
i zarządcy nieruchomości, 

przedsiębiorstwa, 
spółdzielnie i wspólnoty 

mieszkaniowe 

500 

Środki własne, WFOŚiGW  
w Lublinie, RPO WL 2014-

2020, środki własne, środki 
krajowe 

Zadanie realizowane poza 
indywidualnymi budynkami 

mieszkalnymi 

OKJP.2.3. Termomodernizacja budynków mieszkalnych, użyteczności 
publicznej i usługowych 

Gminy i powiaty, właściciele  
i zarządcy nieruchomości, 

przedsiębiorstwa 
150 713 

Środki własne, WFOŚiGW  
w Lublinie, NFOŚiGW, RPO 

WL 2014-2020, środki 
własne, środki krajowe 

- 

OKJP.2.4. Przyłączanie budynków istniejących oraz nowo budowanych 
do sieci gazowej i ciepłowniczej 

Zakłady energetyki cieplnej, 
zakłady komunalne, 

zarządzający siecią gazową, 
właściciele i zarządcy 

nieruchomości 

116 832 

Środki własne, WFOŚiGW 
 w Lublinie, NFOŚiGW, EOG, 

środki własne, środki 
krajowe 

PGNiG: Budowa nowych sieci 
gazowych średnio 100 km  

w każdym roku wraz  
z przyłączaniem rocznie ok. 3 300 

nowych odbiorców, likwidacja tzw. 
„białych plam” na mapie regionu 

poprzez dostarczanie skroplonego 
gazu LNG w ramach tzw. 

gazyfikacji wyspowej. 

OKJP.2.5. Wytwarzanie, dystrybucja i promowanie energii 
elektrycznej i cieplnej pochodzącej ze wszystkich źródeł odnawialnych 

Gminy i powiaty, zakłady 
energetyczne, 

przedsiębiorstwa, 
mieszkańcy 

187 770 

Środki własne, WFOŚiGW  
w Lublinie, NFOŚiGW, EOG, 
RPO WL 2014-2020, środki 

własne, środki krajowe 

- 

OKJP.2.6.Poprawa efektywności energetycznej w budynkach oraz 
kompleksowe zarządzanie energią w budynkach publicznych, w tym 

audyty energetyczne 
Gminy i powiaty - 

Środki własne, WFOŚiGW  
w Lublinie, NFOŚiGW, EOG, 
RPO WL 2014-2020,  środki 

własne, środki krajowe 

- 

OKJP.3.1. Budowa i przebudowa dróg krajowych, wojewódzkich oraz 
gminnych i powiatowych 

Gminy, powiaty, zarządcy 
dróg 

588 460 

Środki własne, RPO WL 
2014-2020, Funduszu Dróg 
Samorządowych, PROW, 

środki własne, środki 
krajowe 

- 

OKJP. 3.2. Rozwój transportu rowerowego w tym rozbudowa 
spójnego systemu dróg i ścieżek rowerowych, ciągów pieszo - 

rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (np. wypożyczalnie 
rowerów) 

Gminy i powiaty, zarządcy 
dróg, przedsiębiorstwa 

11 500 
Środki własne, RPO WL 

2014-2020, środki własne, 
środki krajowe 

- 

OKJP.3.4. Opracowanie i wdrażanie planów zrównoważonej 
mobilności miejskiej 

Gminy - POIŚ - 
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Obszar 
interwencji 

Zadanie 
Podmiot odpowiedzialny za 

realizację + jednostki 
włączone 

Szacunkowe 
koszty (tys. PLN) 

Źródło finansowania Dodatkowe informacje o zadaniu 

OKJP.3.5. Przygotowanie infrastruktury komunikacyjnej miast do 
obsługi samochodów elektrycznych (m.in. punktów ładowania 

samochodów osobowych) 

gminy, przedsiębiorstwa, 
zarządzający parkingami 

- 
Środki własne, RPO WL 
2014-2020, POIŚ, środki 
własne, środki krajowe 

- 

OKJP.3.6. Dostosowanie floty pojazdów do wymogów odnośnie 
elektromobilności 

gminy, przedsiębiorstwa 
komunikacji publicznej 

290 870 

Środki własne, RPO WL 
2014-2020, NFOŚiGW, PO 
Polska Wschodnia, środki 

własne, środki krajowe 

- 

OKJP.3.7. Poprawa systemu komunikacji publicznej, m.in. budowa, 
przebudowa chodników, zatok autobusowych, postojowych, centrów 

przesiadkowych, węzłów multimodalnych, parkingów P&R itp. 

gminy, zarządcy dróg, 
zarządzający komunikacją 

miejską 
2 000 

Środki własne, RPO WL 
2014-2020 

- 

OKJP.3.8. Czyszczenie powierzchni jezdni w okresach bezdeszczowych 
oraz po okresie zimowym w ciągach ulic głównych w miastach 

powiatowych 
gminy, zarządcy dróg, 

Koszt: 200-800 / 
km 

Środki własne - 

OKJP.4.1. Budowa i modernizacja instalacji przechwytywania 
zanieczyszczeń powietrza, pochodzących z emisji punktowej 

przedsiębiorstwa 125 000 
środki własne, pożyczki 

 i dotacje, NFOŚiGW 
 

OKJP.4.2. Modernizacja instalacji technologicznych oraz instalacji 
spalania paliw do celów technologicznych 

przedsiębiorstwa 1 272 950 
środki własne, pożyczki  

i dotacje 

Inwestycja w Grupa Azoty Zakłady 
Azotowe "Puławy" S.A. w celu 
dostosowania technologii do 

wymogów BAT 

ZA
G

R
O

ŻE
N

IE
 H

A
ŁA

SE
M

 

ZH.1.1. Sporządzanie map akustycznych dla terenów objętych 
obowiązkiem  

starostowie, zarządcy dróg, 
linii kolejowych, lotnisk 

- 
środki własne, pożyczki  

i dotacje, NFOŚiGW, 
WFOŚiGW w Lublinie 

- 

ZH.1.3. Monitoring hałasu na terenie województwa lubelskiego WIOŚ w Lublinie - Środki budżetu państwa - 

ZH.1.4. Wprowadzanie do mpzp informacji z map akustycznych, 
zapisów dotyczących klasyfikacji terenów pod względem 

akustycznym, stosowanie zasad strefowania oraz elementów 
uspokojenia ruchu w centrach miast i na terenach mieszkaniowych 

gminy - - 
W ramach aktualizacji lub 

opracowania dokumentów 
planistycznych 

ZH.1.5. Prowadzenie edukacji ekologicznej dot. klimatu akustycznego:  
w zakresie szkodliwości hałasu oraz promowania ruchu pieszego, 

jazdy na rowerze i transportu publicznego 

gminy, powiaty, organizacje 
pozarządowe, placówki 

edukacyjne 
- 

Środki własne, WFOŚiGW  
w Lublinie, NFOŚiGW, RPO 

WL 2014-2020, środki 
krajowe 

- 
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Obszar 
interwencji 

Zadanie 
Podmiot odpowiedzialny za 

realizację + jednostki 
włączone 

Szacunkowe 
koszty (tys. PLN) 

Źródło finansowania Dodatkowe informacje o zadaniu 

ZH.2.1. Stosowanie zabezpieczeń przeciwhałasowych (np. ekranów 
dźwiękochłonnych, przekryć akustycznych, wałów ziemnych  

i przekopów) 

gminy i powiaty, 
zarządzający drogami 

- 

Środki własne, WFOŚiGW  
w Lublinie, NFOŚiGW, RPO 

WL 2014-2020, środki 
krajowe 

Uwaga- stosowanie zabezpieczeń 
w  uzasadnionych przypadkach, 
zgodnie z programami ochrony 

przed hałasem, raportami 
oddziaływania na środowisko 

ZH.2.2. Uspokojenie ruchu na terenach miejskich, poprzez 
wprowadzenie ograniczeń prędkości oraz inteligentnego sterowania 

ruchem 

gminy i powiaty, 
zarządzający drogami 

- środki własne - 

ZH.2.3. Poprawa dostępności komunikacyjnej na terenach wiejskich – 
uruchomienie połączeń transportu zbiorowego 

gminy i powiaty, 
zarządzający drogami 

- 
środki własne, pożyczki  

i dotacje 
- 

ZH.3.1. Stosowanie rozwiązań technicznych ograniczających emisję 
hałasu w procesach technologicznych (np. obudowy dźwiękochłonne, 

tłumiki dźwięku, izolacje akustyczne) 
przedsiębiorstwa - 

środki własne, pożyczki  
i dotacje 

- 
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PEM.1.1. Kontynuacja monitoringu poziomu pól 
elektromagnetycznych na terenie województwa lubelskiego 

WIOŚ w Lublinie - Środki budżetu państwa - 

PEM.1.2. Wprowadzanie do planów zagospodarowania 
przestrzennego zapisów dot. ochrony przed polami 

elektromagnetycznymi 
gminy - - 

W ramach aktualizacji lub 
opracowania dokumentów 

planistycznych 
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GW.1.1. Ograniczenie zużycia wody w rolnictwie rolnicy - - - 

GW.1.2. Ograniczenie wpływu rolnictwa na wody poprzez wdrożenie 
stosowania kodeksu dobrych praktyk rolniczych, wspieranie i 

edukację w zakresie rozwoju rolnictwa ekologicznego (ograniczenie 
odpływu azotu ze źródeł rolniczych) 

mieszkańcy, gminy, ARiMR, 
LODR 

- - - 

GW.2.1. Objęcie ochroną głównych zbiorników wód podziemnych RZGW, Wojewoda - Środki budżetu państwa Zadanie przewidziane do realizacji 
zgodnie z aPGW. 
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GW.2.2. Identyfikacja przyczyn przekroczeń wybranych wskaźników 
jakości wód podziemnych  

w punktach monitoringowych 

monitorowane: 
WIOŚ w Lublinie 

- Środki budżetu państwa 
Działania przewidziane do 
realizacji zgodnie z aPGW 

określone dla JCWPd nr 67 

GW.3.1. Uwzględnianie w dokumentach planistycznych map 
zagrożenia powodziowego, obszarów szczególnego zagrożenia 

powodzią oraz terenów zagrożonych podtopieniami 
Gminy - środki własne 

W ramach aktualizacji lub 
opracowania dokumentów 

planistycznych 

GW.3.2. Budowa, rozbudowa, modernizacja zbiorników 
przeciwpowodziowych i retencyjnych 

RZGW, gminy 842 681 
POIiŚ 2021 - 2027, RPO WL 
2021 - 2027, środki własne, 

środki budżetowe 

Realizacja m.in. działań:  
Budowa zbiornika retencyjnego w 
Strzyżewicach na obszarze doliny 

rzeki Bystrzycy; 
Rewitalizacja i przebudowa Zalewu 

Zemborzyckiego; 
Remont i rozbudowa zbiornika 

Dratów w systemie Kanału Wieprz 
- Krzna, gm. Łęczna; 

Przebudowa grobli i budowli 
zbiornika Mosty - II etap; 

Odbudowa grobli i czaszy zbiornika 
Opole, gm. Podedwórze, Jabłoń 

pow. Parczew i gm. Wisznice pow. 
Biała Podlaska; 

Odbudowa i uszczelnienie grobli i 
czaszy zbiornika Żelizna, gm. 

Drelów pow. Biała Podlaska i gm. 
Komarówka pow. Radzyń Podlaski; 

Budowa zbiornika Oleśniki; 
Budowa zbiornika rekreacyjno-

retencyjnego "Jastków"; 
Budowa dwóch zbiorników do 

retencji wody w m. Hanna, Dańce , 
Nowy Holeszów 

GW.3.3. Budowa, rozbudowa oraz utrzymanie wałów 
przeciwpowodziowych i infrastruktury towarzyszącej 

RZGW, gminy 996 930 
POIiŚ 2021 - 2027, RPO WL 
2021 - 2027, środki własne, 

środki budżetowe 

Realizacja m.in. działań: 
Odbudowa i uszczelnienie koryta 

Kanału Wieprz - Krzna wraz z 
budowlami; 

Odbudowa pompowni w Jabłoniu, 
pow. Parczew; 

Budowa mobilnego zabezpieczenia 
prawego brzegu rzeki Wieprz; 
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Odbudowa lewego wału 
przeciwpowodziowego rzeki 

Wieprz; 
Rozbudowa wału 

przeciwpowodziowego rzeki Wisły 
w Dolinie Stężyckiej 

GW.3.4. Zimowe i letnie utrzymanie drożności wód RZGW, gminy 933 150 
środki własne, NFOŚiGW, 

WFOŚiGW w Lublinie 

W ramach działania m.in.: 
Utrzymanie wód rz. Swarzyna, 

Okrzejka, Wilga, Świder, Łazowna 

GW.4.1. Działania inwestycyjne i utrzymaniowe związane z 
melioracjami wodnymi (szczegółowymi) 

RZGW, gminy 316 890 
środki własne, POIiŚ 2021 - 

2027, RPO WL 2021 - 2027, , 
środki budżetowe 

- 

GW.4.2. Rozwój form małej retencji wodnej, w tym budowa lub 
modernizacja urządzeń wodnych małej retencji 

RZGW, gminy, PGL LP 2 000 
RPO WL, PROW, środki 

własne 
- 

GW.4.3. Realizacja przedsięwzięć zmierzających do zwiększania lub 
odtwarzania naturalnej retencji 

RZGW, gminy, PGL LP - 
RPO WL, PROW, środki 

własne 
- 

GW.4.4. Przeciwdziałanie skutkom suszy oraz ulewnych deszczy na 
obszarach zurbanizowanych poprzez zastosowanie zielonej  

i niebieskiej infrastruktury 
RZGW, gminy - 

Środki własne, WFOŚiGW  
w Lublinie, NFOŚiGW, RPO 

WL 2014-2020, POIŚ, PROW, 
środki własne, środki 

krajowe 

- 

GW.4.5. Przyjęcie i realizacja Planów przeciwdziałania skutkom suszy  
w regionach wodnych 

RZGW - - - 
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GWS.1.1.Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej 

gminy, przedsiębiorstwa 
wodociągowo – 

kanalizacyjne, zakłady 
komunalne 

344 160 

Środki własne, WFOŚiGW  
w Lublinie, NFOŚiGW, RPO 

WL 2014-2020, POIŚ, PROW, 
środki własne, środki 

krajowe 

- 

GWS.1.2.Rozbudowa i modernizacja ujęć wody i stacji uzdatniania 
wody 

gminy, przedsiębiorstwa 
wodociągowo – 

kanalizacyjne, zakłady 
komunalne 

130 338 

Środki własne, WFOŚiGW 
 w Lublinie, NFOŚiGW, RPO 

WL 2014-2020, POIŚ, PROW, 
środki własne, środki 

krajowe 

- 
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GWS.1.3.Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej, w tym 
rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej 

gminy, przedsiębiorstwa 
wodociągowo – 

kanalizacyjne, zakłady 
komunalne 

324 792 

Środki własne, WFOŚiGW  
w Lublinie, NFOŚiGW, RPO 

WL 2014-2020, POIŚ, PROW, 
środki własne, środki 

krajowe 

- 

GWS.1.4.Wsparcie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na 
terenach, dla których budowa sieci kanalizacyjnej jest nieuzasadniona 

ekonomicznie lub technicznie 

gminy, zarządcy i właściciele 
nieruchomości 

58 510 

Środki własne, WFOŚiGW  
w Lublinie, NFOŚiGW, RPO 

WL 2014-2020, POIŚ, PROW, 
środki własne, środki 

krajowe 

- 

GWS.1.5.Modernizacja urządzeń służących do oczyszczania ścieków 
komunalnych i zagospodarowywania osadów ściekowych 

gminy, przedsiębiorstwa 
wodociągowo – 

kanalizacyjne, zakłady 
komunalne 

582 450 

Środki własne, WFOŚiGW  
w Lublinie, NFOŚiGW, RPO 

WL 2014-2020, POIŚ, PROW, 
środki własne, środki 

krajowe 

- 

GWS.1.6.Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz 
przydomowych oczyszczalni ścieków 

gminy - 
W ramach działań 
statutowych gminy 

- 

GWS.2.1.Ograniczanie ilości zużywanej wody poprzez zamykanie 
obiegów wody oraz recyrkulację wody w zakładach przemysłowych 

przedsiębiorstwa 6 000 Środki własne, środki unijne - 

GWS.2.2.Identyfikacja alternatywnych miejsc poboru wody do 
spożycia 

Gminy, przedsiębiorstwa 
wodno - kanalizacyjne 

- Środki własne - 
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) ZG.1.1.Wydawanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż oraz 

kontrola realizacji ich warunków 

powiaty, Okręgowy Urząd 
Górniczy w Lublinie, Minister 

Środowiska 
- Środki własne - 

ZG.1.2. Ograniczenie presji wywieranej na środowisko podczas 
prowadzenia prac rozpoznawczych, eksploatacyjnych i przetwórstwa 

kopalin poprzez korzystanie z najnowocześniejszych technik 

zakłady wydobywcze, 
przedsiębiorstwa 

- Środki własne - 

ZG.1.3. Rekultywacja terenów po zakończonym wydobyciu 
zakłady wydobywcze, 

przedsiębiorstwa 
2 000 

Środki własne, WFOŚiGW  
w Lublinie, NFOŚiGW, RPO 

WL 2014-2020, POIŚ, PROW, 
środki krajowe 

- 

G
LE

B
Y

 

GL.1.1. Promocja rolnictwa ekologicznego i integrowanego oraz 
dobrych praktyk rolniczych 

Lubelski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego, ARIMR 

50 Środki własne, PROW - 
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GL.1.2. Promocja pakietów rolno-środowiskowo- klimatycznych 
Lubelski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego, ARIMR 
100 Środki własne, PROW - 

GL.1.3. Realizacja zadań wskazanych w pakietach rolno-
środowiskowo-klimatycznych 

właściciele gruntów - Środki własne, PROW  

GL.1.4. Wprowadzanie do dokumentów planistycznych zapisów 
dotyczących ochrony gleb o najwyższych walorach produkcyjnych 

gminy - Środki własne 
W ramach aktualizacji lub 

opracowania dokumentów 
planistycznych 

GL.2.1. Prowadzenie rejestru historycznych zanieczyszczeń 
powierzchni ziemi oraz aktualizacja wykazów potencjalnych 

historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi 
RDOŚ w Lublinie - Środki własne - 

GL.2.2. Remediacja gleb na terenach, na których stwierdzono 
zanieczyszczenia w powierzchni ziemi 

sprawca zanieczyszczenia, 
właściciele gruntów, RDOŚ  

w Lublinie 
10 000 

Środki własne, WFOŚiGW  
w Lublinie, NFOŚiGW, RPO 

WL 2014-2020, POIŚ, PROW, 
środki krajowe 

- 

GL.2.3. Rekultywacja gruntów zdegradowanych i zdewastowanych,  
w kierunku rolnym, leśnym lub innym 

właściciele gruntów 
zdegradowanych  

i zdewastowanych, powiaty, 
gminy 

2 000 

Środki własne, WFOŚiGW  
w Lublinie, NFOŚiGW, RPO 

WL 2014-2020, POIŚ, PROW, 
środki krajowe 

- 

GL.3.1. Monitoring terenów osuwiskowych powiaty, PIG PIB - Środki własne - 

GL.3.2. Zabezpieczanie istniejących osuwisk z uwzględnieniem 
walorów przyrodniczych i krajobrazowych 

właściciele gruntów - 
Środki własne, środki 

krajowe 
 

GL.3.3. Uwzględnianie osuwisk oraz obszarów narażonych na ruchy 
masowe w aktualizowanych dokumentach planistycznych 

gminy - Środki własne 
W ramach aktualizacji lub 

opracowania dokumentów 
planistycznych 
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GO.2.2. Prowadzenie rejestru wyrobów zawierających azbest gminy - Środki własne - 

GO.2.3. Realizacja zadań w zakresie usuwania i zagospodarowania 
wyrobów i odpadów zawierających azbest (zgodnie z Programem 

usuwania wyrobów zawierających azbest dla terenów województwa 
lubelskiego) 

gminy 470 300 

Środki własne, WFOŚiGW  
w Lublinie, NFOŚiGW, RPO 

WL 2014-2020, POIŚ, PROW, 
środki krajowe 

- 

GO.3.1. Promowanie ekologicznych wzorców produkcji i konsumpcji gminy, przedsiębiorcy - 

Środki własne, WFOŚiGW  
w Lublinie, NFOŚiGW, RPO 

WL 2014-2020, środki 
krajowe 

- 

GO.3.2. Tworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia 
produktów lub części produktów niebędących odpadami 

gminy, zarządzający 
instalacjami 

- 

Środki własne, WFOŚiGW  
w Lublinie, NFOŚiGW, RPO 

WL 2014-2020, środki 
krajowe 

Punkty mogą być tworzone  
w ramach PSZOK 

GO.3.3. Tworzenie banków żywności 
gminy, organizacje 

pozarządowe 
- 

Środki własne, WFOŚiGW  
w Lublinie, NFOŚiGW, RPO 

WL 2014-2020, środki 
krajowe 

- 

GO.4.1. Tworzenie odpowiednich systemów selektywnego zbierania 
odpadów, w taki sposób, aby mogły one zostać w możliwie 

najbardziej efektywny sposób poddane recyklingowi 

gminy, zarządzający 
instalacjami 

110 225 

Środki własne, WFOŚiGW  
w Lublinie, NFOŚiGW, RPO 

WL 2014-2020, środki 
krajowe 

- 

GO.4.2. Modernizacja i budowa punktów selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych 

gminy, zarządzający 
instalacjami 

28 789 

Środki własne, WFOŚiGW  
w Lublinie, NFOŚiGW, RPO 

WL 2014-2020, środki 
krajowe 

- 

GO.4.3. Budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów 
medycznych i weterynaryjnych 

zarządzający instalacjami - - - 

GO.4.4. Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych 
gminy, zarządzający 

instalacjami 
8 620 

Środki własne, WFOŚiGW  
w Lublinie, NFOŚiGW, RPO 

WL 2014-2020, środki 
krajowe 

- 

GO.4.5. Modernizacja i rozbudowa instalacji zagospodarowania 
odpadów 

gminy, zarządzający 
instalacjami 

185 624 

Środki własne, WFOŚiGW  
w Lublinie, NFOŚiGW, RPO 
WL 2014-2020, POIŚ, środki 

krajowe 

- 
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GO.4.6. Likwidacja dzikich wysypisk odpadów Gminy, PGL LP 1 000 

Środki własne, WFOŚiGW  
w Lublinie, NFOŚiGW, RPO 

WL 2014-2020, środki 
krajowe 

- 

GO.4.7. Działania edukacyjne w zakresie zapobiegania powstawaniu 
odpadów oraz właściwego postępowania z odpadami (w tym 

odpadami żywności i innymi odpadami ulegającymi biodegradacji) 

Gminy, zarządzający 
instalacjami 

1 000 

Środki własne, WFOŚiGW  
w Lublinie, NFOŚiGW, RPO 

WL 2014-2020, środki 
krajowe 

- 

GO.5.1. Zagospodarowanie odpadów wydobywczych 
Zakłady wydobywcze 

(Lubelski Węgiel "Bogdanka" 
S.A.) 

40 000/rok Środki własne - 
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ZP.1.1. Kontynuacja prac nad opracowaniem i zatwierdzeniem 
planów zadań ochronnych i planów ochrony dla obszarów Natura 

2000 

sprawujący nadzór nad 
obszarem Natura 2000 

1 166 Środki własne, POIŚ - 

ZP.1.2.Kontynuacja prac nad opracowaniem i zatwierdzeniem planów 
ochrony dla parków krajobrazowych 

Zespół Lubelskich Parków 
Krajobrazowych 

2 000 
środki własne, WFOŚiGW  

w Lublinie, RPO WL 

W marcu 2021 roku planowane 
jest zakończenie projektu pt. 

"Opracowanie planów ochrony 
parków krajobrazowych: 

Kazimierskiego, 
Nadwieprzańskiego  

i Szczebrzeszyńskiego oraz 
modernizację i wyposażenie 

Ośrodka Edukacji Ekologicznej w 
Sobieszynie" 

W efekcie jego realizacji zostaną 
opracowane trzy plany ochrony 

parków krajobrazowych oraz 
zostanie zmodernizowane 

Ośrodek Edukacji Ekologicznej w 
Sobieszynie. 

ZP.1.3. Kontynuacja prac nad opracowaniem i zatwierdzeniem 
planów ochrony dla rezerwatów przyrody 

RDOŚ w Lublinie 828 NFOŚiGW 

Realizacja projektu: Opracowanie 
planów ochrony dla rezerwatów 

przyrody na terenie województwa 
lubelskiego - opracowaniu planów 

ochrony 10 wybranych 
rezerwatów przyrody  do roku 

2022 
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ZP.1.5. Zapewnienie właściwej ochrony różnorodności biologicznej 
oraz walorów krajobrazowych w planowaniu przestrzennym, ze 
szczególnym uwzględnieniem korytarzy ekologicznych poprzez 

adekwatne zapisy w planach zagospodarowania przestrzennego lub/i 
decyzjach o warunkach zabudowy 

Gminy - Środki własne 
W ramach aktualizacji lub 

opracowania dokumentów 
planistycznych 

ZP.1.6. Określenie pojemności turystycznej dla obszarów cennych 
przyrodniczo 

Zespół Lubelskich Parków 
Krajobrazowych, Parki 

Narodowe, PGL LP, RDOŚ  
w Lublinie, gminy, powiaty 

- 

Środki własne, WFOŚiGW  
w Lublinie, NFOŚiGW, RPO 
WL 2014-2020, POIŚ, środki 

krajowe 

- 

ZP.1.7. Kanalizacja ruchu turystycznego na obszarach cennych 
przyrodniczo z uwzględnieniem ich pojemności turystycznej oraz 

budowa i modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej 

Zespół Lubelskich Parków 
Krajobrazowych, Parki 

Narodowe, PGL LP, RDOŚ  
w Lublinie, gminy, powiaty 

1 500 

Środki własne, WFOŚiGW  
w Lublinie, NFOŚiGW, RPO 
WL 2014-2020, POIŚ, środki 

krajowe 

- 

ZP.1.8. Inwentaryzacja zasobów przyrodniczych, a także prowadzenie 
 i aktualizacja baz danych informacji o zasobach przyrodniczych 

Zespół Lubelskich Parków 
Krajobrazowych: Parki 

Narodowe, PGL LP, RDOŚ  
w Lublinie, gminy, powiaty 

1 600 

Środki własne, WFOŚiGW  
w Lublinie, NFOŚiGW, RPO 
WL 2014-2020, POIŚ, środki 

krajowe 

- 

ZP.1.9. Monitoring obszarów chronionych 

Zespół Lubelskich Parków 
Krajobrazowych, Parki 

Narodowe, PGL LP, RDOŚ w 
Lublinie, GIOŚ, jednostki 
badawcze, organizacje 

pozarządowe 

- 

Środki własne, WFOŚiGW  
w Lublinie, NFOŚiGW, RPO 
WL 2014-2020, POIŚ, środki 

krajowe 

- 

ZP.2.1. Identyfikacja miejsc występowania oraz eliminacja gatunków 
inwazyjnych 

Zespół Lubelskich Parków 
Krajobrazowych, RDOŚ  

w Lublinie, Parki Narodowe, 
gminy, PGL LP, organizacje 
pozarządowe, właściciele 
 i zarządcy nieruchomości 

- 

Środki własne, WFOŚiGW  
w Lublinie, NFOŚiGW, RPO 
WL 2014-2020, POIŚ, środki 

krajowe 

- 

ZP.2.2. Poprawa stanu siedlisk i gatunków - wdrażanie działań 
ochronnych 

Zespół Lubelskich Parków 
Krajobrazowych, RDOŚ  

w Lublinie, Parki Narodowe, 
gminy, PGL LP, organizacje 
pozarządowe, właściciele 
 i zarządcy nieruchomości 

6 143 

Środki własne, WFOŚiGW  
w Lublinie, NFOŚiGW, RPO 
WL 2014-2020, POIŚ, środki 

krajowe 

Zgodnie z przyjętymi 
dokumentami planistycznymi – 
planami ochrony oraz planami 

zadań ochronnych 
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Obszar 
interwencji 

Zadanie 
Podmiot odpowiedzialny za 

realizację + jednostki 
włączone 

Szacunkowe 
koszty (tys. PLN) 

Źródło finansowania Dodatkowe informacje o zadaniu 

ZP.2.3. Działania zwiększające retencję oraz wspierające zachowanie 
naturalnych warunków hydrologicznych na terenach podmokłych,  

w dolinach rzek oraz w jeziorach 

Zespół Lubelskich Parków 
Krajobrazowych), Parki 

Narodowe, PGL LP, RDOŚ  
w Lublinie, gminy 

- 

Środki własne, WFOŚiGW  
w Lublinie, NFOŚiGW, RPO 
WL 2014-2020, POIŚ, środki 

krajowe 

- 

ZP.3.1. Tworzenie oraz modernizacja terenów zieleni, prace 
arborystyczne oraz konserwacja pomników przyrody 

gminy, zarządcy 
nieruchomości 

12 000 

Środki własne, WFOŚiGW  
w Lublinie, NFOŚiGW, RPO 
WL 2014-2020, POIŚ, środki 

krajowe 

- 

ZP.3.2. Uwzględnienie w dokumentach planistycznych zachowania 
 i powiększania terenów zielonych na obszarach zurbanizowanych 

gminy - Środki własne 
W ramach aktualizacji lub 

opracowania dokumentów 
planistycznych 

ZP.4.1. Zachowanie unikalnych form krajobrazu wiejskiego w 
dokumentach planistycznych 

gminy - Środki własne 
W ramach aktualizacji lub 

opracowania dokumentów 
planistycznych 

ZP.4.2. Zachowanie zadrzewień i zakrzewień śródpolnych gminy - Środki własne 
W ramach aktualizacji lub 

opracowania dokumentów 
planistycznych 

ZP.5.1. Rozbudowa zaplecza dydaktycznego oraz infrastruktury 
służącej edukacji ekologicznej oraz ochronie walorów przyrodniczych  

i krajobrazowych 

Zespół Lubelskich Parków 
Krajobrazowych, Parki 

Narodowe, PGL LP, gminy, 
powiaty, organizacje 

pozarządowe 

4 000 

Środki własne, WFOŚiGW  
w Lublinie, NFOŚiGW, RPO 
WL 2014-2020, POIŚ, środki 

krajowe 

- 

ZP.5.2. Prowadzenie działań o charakterze edukacyjnym  
i informacyjnym w zakresie ochrony przyrody 

Zespół Lubelskich Parków 
Krajobrazowych Parki 

Narodowe, PGL LP, gminy, 
powiaty, organizacje 

pozarządowe 

8 000 

Środki własne, WFOŚiGW  
w Lublinie, NFOŚiGW, RPO 
WL 2014-2020, POIŚ, środki 

krajowe 

- 

ZP.6.1. Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz 
inwentaryzacji stanu lasów dla lasów niestanowiących własności 

Skarbu Państwa 
powiaty 6 000 

Środki własne, Fundusz 
Leśny, WFOŚiGW w Lublinie 

- 
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Obszar 
interwencji 

Zadanie 
Podmiot odpowiedzialny za 

realizację + jednostki 
włączone 

Szacunkowe 
koszty (tys. PLN) 

Źródło finansowania Dodatkowe informacje o zadaniu 

ZP.6.2. Uwzględnianie w planach urządzenia lasu przebudowy 
drzewostanów monokulturowych, które są niezgodne z siedliskiem 

PGL LP, powiaty, gminy, 
właściciele lasów 

prywatnych 
- - - 

ZP.6.3.Monitoring lasów oraz badania reakcji drzewostanów na 
zmiany klimatyczne 

PGL LP, GIOŚ, IBL - - - 

ZP.6.4. Realizacja działań zwiększających retencję na obszarach 
leśnych 

PGL LP, właściciele lasów - 

Środki własne, WFOŚiGW  
w Lublinie, NFOŚiGW, RPO 
WL 2014-2020, POIŚ, środki 

krajowe 

- 

ZP.6.5. Inwestycje związane z ochroną przeciwpożarową lasu, m.in. 
rozwój systemów monitorowania zagrożenia pożarowego oraz 

infrastruktury przeciwpożarowej 
PGL LP, gminy - 

Środki własne, WFOŚiGW  
w Lublinie, NFOŚiGW, RPO 
WL 2014-2020, POIŚ, środki 

krajowe 

- 

ZP.6.6. Uporządkowanie ewidencji gruntów zalesionych oraz zmiana 
klasyfikacji gruntów nieruchomości, objętych naturalną sukcesją leśną 

powiaty, gminy - Środki własne  

ZP.7.1. Zalesianie gruntów z uwzględnieniem warunków 
siedliskowych i potrzeb różnorodności biologicznej 

właściciele gruntów, PGL LP - 
Środki własne, WFOŚiGW w 
Lublnie, NFOŚiGW, PROW 

 

ZP.7.2. Zmiana klasyfikacji gruntów zalesionych oraz na których 
postępuje sukcesja naturalna 

powiaty, właściciele gruntów - Środki własne 
W ramach aktualizacji lub 

opracowania dokumentów 
planistycznych 

ZP.7.3. Promowanie zalesień jako alternatywnego sposobu 
zagospodarowania nieużytków i gruntów nieprzydatnych rolniczo 

ARiMR, Lubelski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego 

- Środki własne, PROW - 
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PAP.1.1. Prowadzenie działalności inspekcyjnej podmiotów 
gospodarczych o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii 

WIOŚ w Lublinie - Środki własne - 

PAP.1.2. Prowadzenie i aktualizacja rejestru poważnych awarii oraz 
zakładów mogących powodować poważną awarię 

WIOŚ w Lublinie - Środki własne - 
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Obszar 
interwencji 

Zadanie 
Podmiot odpowiedzialny za 

realizację + jednostki 
włączone 

Szacunkowe 
koszty (tys. PLN) 

Źródło finansowania Dodatkowe informacje o zadaniu 

PAP.1.3. Usuwanie skutków poważnych awarii przemysłowych Sprawcy awarii, PSP   - 

PAP.1.4. Poprawa technicznego wyposażenia służb WIOŚ, PWIS, OSP powiaty, gminy, WIOŚ, PWIS 10 000 

Środki własne, WFOŚiGW  
w Lublinie, NFOŚiGW, RPO 
WL 2014-2020, POIŚ, środki 

krajowe 

- 

PAP.2.1. Edukacja w zakresie właściwych zachowań w sytuacjach 
zagrożenia wśród mieszkańców 

powiaty, gminy, Służby 
interwencyjne, WIOŚ, 

Wojewódzki Zespół 
Zarządzania Kryzysowego 

- 

Środki własne, WFOŚiGW  
w Lublinie, NFOŚiGW, RPO 
WL 2014-2020, POIŚ, środki 

krajowe 

- 
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7.5 GŁÓWNE RYZYKA I ZAGROŻENIA W REALIZACJI ZADAŃ  

W ramach ankietyzacji prowadzonej na potrzeby opracowania Raportu wykonania Programu 2016,  
a także na potrzeby aktualizowanego dokumentu jednostki wskazały zarówno przyczyny na temat 
braku podejmowania działań oraz obawy co do przyszłych zadań. Ponadto ryzyka i bariery w realizacji 
planowanych działań zidentyfikowano na podstawie istniejących przepisów, możliwości finansowania 
oraz uwarunkowań wynikających z dokumentów programowych i strategicznych. Są to przede 
wszystkim:  

 brak dofinansowania ze środków zewnętrznych na realizację inwestycji; 

 długotrwałe i skomplikowane procedury ubiegania się o wsparcie finansowe (głównie ze 
środków UE), długotrwałe procedury przetargowe i procedury dotyczące uzyskiwania decyzji 
administracyjnych, np. środowiskowych, zmiany prawa krajowego; 

 opóźnienia w realizacji zadań związane z rosnącym poziomem cen za materiały i usługi 
(skutkuje brakiem chętnych wykonawców do podejmowania prac); 

 braki kadrowe w urzędach i innych jednostkach; 

 kolizje z obszarami chronionymi oraz konieczności prowadzenia procedur środowiskowych; 

 ograniczenia infrastrukturalne; 

 konieczność uwzględniania opinii oraz warunków prowadzenia prac nałożonych przez 
wojewódzkiego konserwatora zabytków; 

 wypadki, niekorzystne warunki pogodowe, przypadki losowe i nieprzewidziane zdarzenia 
(awarie, znaleziska archeologiczne). 
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8 WDRAŻANIE, ZARZĄDZANIE I MONITORING REALIZACJI ZAŁOŻEŃ 
PROGRAMU 

8.1 CYKL ZARZĄDZANIA  PROGRAMEM 

Zarządzanie Programem należy do obowiązku Zarządu Województwa, który jest również częściowo 
odpowiedzialny za wykonanie poszczególnych zadań. Realizacja celów i działań wynikających  
z Programu spoczywa w dużym stopniu na innych podmiotach, co wymaga nadzoru i koordynacji. 
Nadzór oraz koordynację nad wdrażaniem zaplanowanych zadań służących ochronie środowiska oraz 
ocenę stanu ich realizacji pełni wyodrębniona komórka w Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Lubelskiego. 

W ramach prowadzonego monitoringu, co 2 lata sporządza się raporty z wykonania Programu,  
które przedstawiane są Sejmikowi Województwa.  

Zgodnie z Wytycznymi do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony 
środowiska na realizację Programu składają się elementy tj.: współpraca z interesariuszami, 
opracowanie treści Programu, realizacja, monitoring i okresowa sprawozdawczość oraz ewaluacja  
i aktualizacja. Elementy te można podzielić na 4 etapy (w oparciu o cykl Deminga), do których należą:  

 aktualizacja – w tym opracowanie dokumentu Programu na kolejne 4 lata; następuje  
w oparciu o wyniki ewaluacji oraz doświadczenia i efekty uzyskane dzięki działaniom 
korygującym; 

 wdrażanie – czyli realizacja zadań zawartych w Programie, a przez to osiąganie zamierzonych 
celów; 

 ewaluacja – częścią której jest monitoring prowadzony przez odpowiednie jednostki, a także 
sprawozdawczość, czyli opracowywanie co 2 lata raportów z realizacji programu ochrony 
środowiska (zgodnie z art. 18 ustawy POŚ ); jest to bardzo istotny etap, pokazujący ewentualne 
rozbieżności pomiędzy celami zawartymi w Programie, a stanem rzeczywistym oraz 
konieczność podjęcia działań korygujących; raporty ukazują także dotychczasową efektywność 
prac w powiązaniu z nakładami finansowymi i faktycznymi efektami środowiskowymi 
(wskaźniki środowiskowe); 

 działania korygujące – w wyniku ewaluacji (po okresie 2 lat) możliwa jest korekta niektórych 
zadań, tak aby udało się osiągnąć zaplanowane w Programie cele. 
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8.2 PODMIOTY ZAANGAŻOWANE W REALIZACJĘ PROGRAMU 

W realizację Programu zaangażowanych jest wiele podmiotów prowadzących działalność w zakresie 
ochrony środowiska, a także instytucje odpowiedzialne za działania systemowe jak np. edukacja 
ekologiczna, bazy danych itp. Głównym podmiotem odpowiedzialnym za zarządzanie Programem jest 
zarząd województwa, który odpowiada za przygotowanie aktualizacji Programu, prowadzi nadzór nad 
realizacją działań, a także częściowo je realizuje oraz monitoruje efekty ekologiczne. 

Efekty te możliwe są do oceny przy współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego na poziomie 
powiatowym i gminnym, podmiotami gospodarczymi i organizacjami działającymi w zakresie ochrony 
środowiska, a także jednostkami finansującymi oraz mieszkańcami. W celu ogólnej oceny realizacji 
Programu niezbędna jest zatem cykliczna wymiana informacji pomiędzy instytucjami zaangażowanymi, 
komunikacja ta może odbywać się bezpośrednio lub poprzez wykorzystywanie wspólnych baz danych 
gromadzących wymagane dane i informacje (np. GUS, wyniki monitoringu jakości powietrza, IUNG). 
Oceniając efekt realizacji Programu można posłużyć się raportami, zestawieniami, sprawozdaniami,  
czy badaniami sporządzanymi przez jednostki zaangażowane w realizację dokumentu. Dane w nich 
zawarte np. wartości osiągniętych wskaźników i wnioski służą do oceny poszczególnych obszarów 
interwencji, które powinny być oceniane. 

We wdrażaniu i realizacji zadań Programu biorą udział różnego rodzaju podmioty działające na terenie 
województwa lubelskiego, w tym m.in.:  

 Samorząd Województwa Lubelskiego; 

 Starostwa powiatowe i gminy; 

 Zarządy dróg powiatowych i wojewódzkich; 

 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad; 

 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie; 

 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; 

 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie; 

 PGW Wody Polskie; 

 Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe; 

 Zespół Parków Krajobrazowych; 

 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie; 

 Parki Narodowe; 

 Państwowa Straż Pożarna; 

 spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe; 

 jednostki sektora finansów publicznych; 

 przedsiębiorstwa i jednostki naukowo-badawcze; 

 organizacje pozarządowe; 

 mieszkańcy województwa.  

Głównymi odbiorcami efektów realizacji Programu są mieszkańcy województwa, którzy bezpośrednio 
lub pośrednio będą korzystać z efektów rzeczowych, a także korzyści środowiskowych płynących  
z realizacji Programu. 
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8.3 INSTRUMENTY I ŚRODKI  REALIZACJI POLITYKI OCHRONY ŚRODOWISKA NA 
POZIOMIE WOJEWÓDZKIM  

Narzędzia ochrony środowiska są różnorodne i mają na celu poprawienie efektywności poprawy stanu 
jakości środowiska. Cele strategiczne w ochronie środowiska wyznaczane są na podstawie zapisów 
strategii rozwoju województw, dokumentów programowych, a przede wszystkim zgodnie 
 z Polityką ekologiczną państwa 2030 oraz Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 
(z perspektywą do 2030 r.), które zastąpiły Strategię Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – 
perspektywa do 2020 r. W skali województwa dokumenty są realizowane przez wojewódzkie programy 
ochrony środowiska. W dalszej części zostały opisane instrumenty ochrony środowiska ze względu na 
ich prawno-ekonomiczny wymiar. 

8.3.1 REGULACJE OGÓLNOPRAWNE 

Regulacje ogólnoprawne tworzą podstawy systemu zarządzania środowiskiem i można je podzielić na 
dwie grupy: 

 ustrojowe, w tym konstytucja – określają ogólne zasady relacji pomiędzy gospodarką  
a środowiskiem, ustanawiają też odpowiedzialność cywilną, karną i administracyjną; 

 problemowe – ustanawiają i zapewniają funkcjonowanie systemu zarządzania środowiskiem; 
należą do nich m. in. ustawy, dyrektywy, porozumienia, traktaty i konwencje. 

8.3.2 INSTRUMENTY PRAWNO – ADMINISTRACYJNE 

Instrumenty prawno-administracyjne są ustanawiane na mocy aktów prawnych i są wykorzystywane 
np. przez pracodawców lub przez jednostki stanowiące nadzór i kontroling procesów zachodzących  
w środowisku. Na podstawie odpowiednich zapisów prawnych można egzekwować ograniczenia  
w funkcjonowaniu różnych podmiotów korzystających ze środowiska lub wyznaczać sposoby 
postępowania, mające na celu uregulowanie korzystania ze środowiska oraz zapewnienie jego 
ochrony. 

Do instrumentów prawno-administracyjnych zalicza się m.in.: 

Zakazy i nakazy, które często stosuje się łącznie z innymi instrumentami (pozwoleniami, 
standardami), w tym: 

 zakazy całkowite dotyczące np. emisji związków niebezpiecznych dla środowiska i zdrowia 
człowieka (np. dioksyn), stosowania technologii niebezpiecznych dla środowiska, wstępu na 
teren ścisłego rezerwatu przyrody; 

 nakazy dotyczące np. ograniczenia produkcji ze względu na nadmierną emisję zanieczyszczeń, 
zamknięcia zakładu ze względu na jego uciążliwość dla ludzi i środowiska czy sporządzania 
oceny oddziaływania na środowisko. 

Standardy z zakresu: 

 jakości środowiska (normy imisji), czyli kryteria jakie muszą być spełnione w określonym czasie 
przez środowisko lub jego elementy na danym obszarze, np. standardy określające 
maksymalne stężenia zanieczyszczeń w powietrzu, wodzie, glebie, poziomy hałasu  
i promieniowania; 

 wielkości emisji – określają ile i jakich zanieczyszczeń można wprowadzić do środowiska  
z danego źródła; mogą być określane indywidualnie dla wybranego źródła zanieczyszczeń 
(zakładu, instalacji) lub powszechnie obowiązujące, narzucone aktem prawnym dla wybranych 
typów zakładów czy instalacji; 
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 techniki i technologii – określające rodzaj i maksymalną ilość zanieczyszczeń mogących 
powstać w danym procesie produkcyjnym lub urządzeniu (np. BAT);  

 sposobu postępowania – dotyczą powszechnych czynności, ale trudnych do monitorowania  
i kontroli, tj. przewóz substancji niebezpiecznych, oszczędności energii, zachowania turystów 
na obszarach chronionych itp.; 

 produktów, określające proekologiczne parametry i cechy produktów, których użycie lub 
zużycie może być uciążliwe dla środowiska lub człowieka. 

Pozwolenia administracyjne – są to decyzje administracyjne, które określają indywidualne 
wymagania w stosunku do konkretnego podmiotu.  

 emisyjne – dotyczą wprowadzania do środowiska substancji lub energii, m. in. wprowadzania 
ścieków do wód lub ziemi, wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, wytwarzania 
odpadów, emitowania hałasu, emitowania pól elektromagnetycznych; szczególnym rodzajem 
jest pozwolenie zintegrowane, w którym bierze się pod uwagę oddziaływanie na wiele 
elementów środowiska lub na jego całość; 

 eksploatacyjno-reglamentacyjne – dotyczą użytkowania środowiska i są to koncesje na 
wydobywanie kopalin ze złóż, pozwolenia na wycinanie drzew i krzewów, pozwolenia 
wodnoprawne (w zakresie wykonywania urządzeń wodnych, poboru wód podziemnych, 
rolniczego wykorzystania ścieków, decyzje ustalające warunki regulacji cieków wodnych, 
budowy wałów przeciwpowodziowych, robót melioracyjnych, odwodnień budowlanych, 
odprowadzania ścieków) oraz innych robót ziemnych, decyzje o warunkach zabudowy  
i zagospodarowania terenu. 

Procedury administracyjne - stanowią określony sposób postępowania, wymuszający rozpoznanie  
i uwzględnienie problemów użytkowania i ochrony środowiska przy podejmowaniu działań 
wymagających decyzji administracyjnych. Do najważniejszych w polskim systemie prawnym zalicza się 
procedury: 

 strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji opracowywanych planów 
i programów; 

 w sprawie ocen oddziaływania na środowisko przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko lub na obszar natura 2000; 

 zapewnienia udziału społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym dotyczącym 
korzystania ze środowiska; 

 dostępu społeczeństwa do informacji o środowisku. 

8.3.3 INSTRUMENTY EKONOMICZNE 

Pełnią rolę uzupełniającą bądź wzmacniającą działanie narzędzi prawnych i administracyjnych, jako 
zachęta natury ekonomicznej do przestrzegania ich wymagań. Zalicza się do nich m. in.: 

Instrumenty o charakterze danin publicznych, a więc podatki i opłaty. Wśród opłat rozróżnia się: 

 opłaty ekologiczne za emisję zanieczyszczeń do środowiska; 

 opłaty produktowe i depozytowe; 

 opłaty za korzystanie ze środowiska, np. koncesyjne za eksploatację kopalin; 

 opłaty za wyłączenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne; 

 opłaty usługowe – za wykonanie usługi unieszkodliwiającej zanieczyszczenia; 

 opłaty za wycinanie drzew i krzewów, podatek gruntowy i leśny. 
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Subwencje, do których zalicza się też bezzwrotne dotacje, kredyty preferencyjne, ulgi podatkowe 
itp. 

Uprawnienia zbywalne, czyli inaczej rynki uprawnień do emisji zanieczyszczeń, np. system handlu 
uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (EU ETS). 

Administracyjne kary pieniężne (kary ekologiczne), m. in. za: 

 przekroczenie określonej w pozwoleniu ilości lub rodzaju gazów i pyłów wprowadzanych do 
powietrza, ilości pobranej wody bądź ilości, stanu lub składu ścieków; 

 wycinanie drzew i krzewów bez pozwolenia; 

 naruszenie warunków decyzji określającej rodzaj, miejsce oraz sposób magazynowania  
i składowania odpadów albo decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska 
odpadów; 

 niszczenie zieleni podczas robót ziemnych. 

Systemy depozytowe i ubezpieczenia ekologiczne: 

 depozyty np. za złomowanie aut, baterii i olejów; 

 ubezpieczenia ekologiczne stosowane najczęściej dla przedsiębiorstw, których działalność 
związana jest z wysokim ryzykiem ekologicznym. 

8.3.4 INSTRUMENTY SPOŁECZNE 

Instrumenty te odnoszą się do kształtowania postaw, świadomości i wiedzy ekologicznej obywateli  
i podmiotów. Częściowo można je zaliczyć do środków ochrony środowiska. Dzielą się na: 

Formalne, tj. edukacja ekologiczna (realizowana w procesie nauczania od przedszkola do studiów), 
dostęp do informacji o środowisku. 

Nieformalne: 

 edukacja ekologiczna np. Na podstawie informacji środków masowego przekazu, poprzez 
udział w różnych organizacjach i grupach); 

 działania informacyjne (m.in. ulotki, broszury, seminaria szkoleniowe, masowe akcje  
i kampanie np.: sprzątanie świata); 

 instrumenty nacisku społecznego (m.in. petycje, zbieranie podpisów, manifestacje, 
demonstracje). 

Instrumenty dobrowolnego stosowania - niemające mocy wiążącej wszelkiego rodzaju dobrowolne 
umowy, procedury i zalecenia ekologiczne, np. zalecenia w zakresie oszczędzania energii, systemy 
zarządzania środowiskiem w przedsiębiorstwach (ISO 14001, EMAS). 

8.4 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁAŃ ŚRODOWISKOWYCH  

8.4.1 ŚRODKI WŁASNE 

Tak jak w latach poprzednich, największy udział w finansowaniu ochrony środowiska będą miały środki 
własne inwestorów (około 50%), tj. samorządy lokalne, podmioty komunalne oraz przedsiębiorcy, na 
których spoczywa obowiązek wdrażania wymagań odnośnie standardów środowiskowych w zakresie 
gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami oraz ochrony powietrza. Realizacja tych zadań, 
niejednokrotnie, będzie pociągała za sobą konieczność korzystania z kredytów bankowych. Wsparcie  
z budżetu Państwa jest stosunkowo małe, nie przekracza kilku procent. 
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8.4.2 ŚRODKI ZAGRANICZNE (W TYM UNIJNE) 

Największy udział środków zewnętrznych na działania związane z ochroną środowiska pochodzi  
z Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych Unii Europejskiej. Fundusze koncentrują się na 
następujących obszarach: badania naukowe i innowacje, technologie cyfrowe, wspieranie gospodarki 
niskoemisyjnej, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi oraz MŚP. Wszystkimi funduszami 
zarządzają samodzielnie kraje UE na podstawie umów partnerstwa. Na poziomie krajowym wydatki 
pochodzące z Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych są ustalane w ramach programów 
operacyjnych: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ), Programu 
Operacyjnego Polska Wschodnia oraz 16 Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020 (RPO), 
stanowiących system wdrażania jednolitych Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia. 

Obecnie trwają prace nad ustaleniem nowych Wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej na lata 
2021-2027, w których zostaną określone nowe zasady przydziału środków z funduszy, na poszczególne 
kraje oraz obszary. Szacunkowy budżet dla Polski w ramach polityki spójności ma wynosić 61 mld euro.  
Ogromny nacisk położony zostanie na działania związane z rozwojem OZE w takich dziedzinach,  
jak gospodarka odpadami, gospodarka o obiegu zamkniętym, adaptacja do zmian klimatu czy niska 
emisja. Zakłada się brak możliwości finansowania dla inwestycji opartych o spalanie paliw stałych. 
Monitoring wydatków funduszy będzie się odbywał także za pomocą tzw. markerów klimatycznych -  
3 typów wskaźników określających, w jakim stopniu działania realizują cele klimatyczne. 

Ustalone zostały nowe cele tematyczne: 1) Bardziej inteligentna Europa dzięki wspieraniu 
innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej; 2) Bardziej przyjazna dla środowiska, 
niskoemisyjna Europa dzięki promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetyki, zielonych 
 i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, przystosowania się do zmiany klimatu oraz 
zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem; 3) Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności 
i udoskonaleniu regionalnych połączeń teleinformatycznych; 4) Europa o silniejszym wymiarze 
społecznym przez wdrażanie Europejskiego filaru praw socjalnych; 5) Europa bliżej obywateli dzięki 
wspieraniu zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich, wiejskich  
i przybrzeżnych w ramach inicjatyw lokalnych. Obecnie trwają prace nad określeniem kierunków  
i strategii realizacji działań, czego efektem końcowym będą projekty programów operacyjnych. 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 - zgodnie z Narodowymi 
Strategicznymi Ramami Odniesienia na lata 2014 – 2020 (NSRO), stanowi jeden z programów 
operacyjnych będących podstawowym narzędziem do osiągania założonych w NSRO celów przy 
wykorzystaniu środków ww. funduszy. Budżet programu wynosi 27 513,9 mln EUR z Funduszy 
Europejskich. Głównym celem Programu jest wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej  
z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej. 
Wyszczególnione w POŚ zadania przyczyniające się do poprawy stanu środowiska mogą być 
finansowane głównie w ramach niżej wymienionych osi priorytetowych POIiŚ. 

Oś I - Zmniejszenie emisyjności gospodarki; 

Oś II - Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu; 

Oś VI - Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach; 

Oś VII Poprawa bezpieczeństwa energetycznego; 

Oś VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury  

Beneficjenci mogą otrzymać pomoc finansową w formie bezzwrotnej (dotacje) lub zwrotnej (pożyczki 
i preferencyjne kredyty). Szczegółowe informacje na temat programu oraz zasad udzielania 
dofinansowania dostępne są na Portalu Funduszy Europejskich Ministerstwa Rozwoju.  

Konkursy w tym programie będą ogłaszane do końca 2020 roku, a środki wydatkowane przez kolejne 
3 lata tj. do roku 2023. 
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Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020 (PO PW) - program obejmuje 5 województw: 
lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. O dotacje z Programu 
Polska Wschodnia występować mogą przede wszystkim przedsiębiorstwa (głównie typu startup oraz 
B+R). Poza wsparciem dla rozwijających się firm i technologii, fundusze Programu przeznaczone są na 
inwestycje w komunikację miejską, drogi i kolej, a o dotacje mogą występować jednostki samorządu 
terytorialnego oraz PKP PLK S.A. 

Dziedziny oraz rodzaje projektów wspierane w PO PW, w zakresie objętym POŚ: 

Oś priorytetowa II Nowoczesna Infrastruktura Transportowa 

Działanie 2.1 Zrównoważony transport miejski 

Działanie 2.2 Infrastruktura drogowa 

Oś priorytetowa III Ponadregionalna Infrastruktura Kolejowa 

Działanie 3.1 Infrastruktura kolejowa 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPO WL) – program 
dotyczy następujących obszarów: przedsiębiorczości, badań i innowacji, energetyki odnawialnej, 
środowiska, rynku pracy, edukacji, pomocy społecznej, transportu, kultury oraz ochrony zdrowia. 

Środki na finansowanie działań związanych z ochroną środowiska można pozyskań w konkursach 
ogłaszanych w ramach RPO WL w następujących osiach priorytetowych: 

Oś I Badania i innowacje; 

Oś IV Energia przyjazna środowisku; 

Oś V Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna; 

Oś VI Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów; 

Oś VII Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego 

Tak jak w przypadku POIiŚ również w tym programie nabory będą organizowane do końca 2020 roku, 
a środki wydatkowane do 2023 roku.  

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW)  

Głównym celem PROW 2014-2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone 
zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój 
terytorialny obszarów wiejskich. Pomoc finansowa skierowana jest zwłaszcza do sektora rolnego. 
Nowe działanie Rolnictwo ekologiczne ma na celu wzrost rynkowej produkcji ekologicznej. 
Przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska (w tym wody, gleb, krajobrazu) i zachowania 
bioróżnorodności będą finansowane w ramach działań rolno-środowiskowo-klimatycznych i zalesień. 
Ponadto wsparcie inwestycyjne w związku z realizacją celów środowiskowych mogą otrzymać 
gospodarstwa położone na obszarach Natura 2000 i na obszarach narażonych na zanieczyszczenie wód 
azotanami pochodzenia rolniczego. 

Pomoc na realizacji projektów środowiskowych można uzyskać w ramach następujących działań: 

 gospodarka wodno-ściekowa; 

 inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów; 

 działania rolno-środowiskowo-klimatyczne; 

 rolnictwo ekologiczne; 

 wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach „inicjatywy leader”, w tym realizacji celów 
przekrojowych w zakresie ochrony środowiska i klimatu oraz inwestycje na obszarach Natura 
2000. 
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Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR) 

Program ma na celu, m.in. pobudzenie popytu przedsiębiorstw na innowacje i prace badawczo-
rozwojowe. W dokumencie nie ma wprost określonych priorytetów odnoszących się do środowiska, 
natomiast projekty w tym zakresie będą mogły uzyskać wsparcie, jeśli spełnią wymagania PO IR  
i wpiszą się w innowacyjność i rozwój technologii. 

Jego beneficjenci (głównie przedsiębiorstwa, jednostki naukowe i IOB) mogą realizować projekty 
samodzielnie lub we współpracy z sektorem nauki. Pomoc jest przekazywana w formie refundacji lub 
zaliczki. 

Europejska Współpraca Terytorialna (EWT) jest celem unijnej polityki spójności służącym wspieraniu, 
promocji oraz realizacji wspólnych projektów o charakterze międzynarodowym  
w obrębie Unii Europejskiej. W ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 są 
realizowane trzy typy programów: transgraniczne, transnarodowe i międzyregionalny.  

Województwo Lubelskie może korzystać z dwóch programów transnarodowych: Region Morza 
Bałtyckiego z budżetem na lata 2014-2020 wynoszącym 279 mln euro, Europa Środkowa z budżetem 
246 mln euro oraz programu międzyregionalnego INTERREG EUROPA z budżetem 359 mln euro.  
Ze względu na położenie przy zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, Województwo Lubelskie do 
prowadzenia współpracy transgranicznej może wykorzystywać Europejski Instrument Sąsiedztwa,  
w ramach którego realizowany jest Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina  
z budżetem 183 mln euro. 

Program Life – program działań na rzecz środowiska i klimatu jest to jedyny instrument UE poświęcony 
wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu. Jego głównym 
celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja 
unijnej polityki w tym zakresie, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów 
dotyczących środowiska w tym przyrody. Budżet na lata 2014-2020 wynosi 3,4 mld euro. 
Beneficjentami programu mogą być przedsiębiorcy, administracja publiczna i organizacje 
pozarządowe. 

Program Horyzont 2020 (nowy Horyzont Europa na lata 2021-2027 obecnie w przygotowaniu) - jest 
największym programem UE integrującym badania naukowe i innowacje z budżetem na lata 2014-2020 
wynoszącym ok. 80 mld euro. Finansowane projekty dotyczą 3 głównych wzajemnie wspierających się 
priorytetów: doskonała baza naukowa, wiodąca rola w przemyśle oraz wyzwania społeczne. 
Zakładanym w programie efektem ma być poprawa jakości życia mieszkańców oraz ochrona 
środowiska naturalnego, a także zrównoważony i konkurencyjny europejski przemysł. Konkursy 
dotyczące środowiska znajdują się priorytecie Wyzwania Społeczne (Social Challenges)  
w tematach dotyczących klimatu, środowiska oraz efektywnej gospodarki zasobami i surowcami. 
Dostępne są również konkursy w tematach przekrojowych dotyczące: efektywności energetycznej, 
OZE, inteligentnej i czystej energii, inteligentnych systemów energetycznych, inteligentne miasta 
(smart cities), zero emisji ze źródeł węglowych itp. 

8.4.3 ŚRODKI KRAJOWE  

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)  

Fundusz realizuje politykę ochrony środowiska oraz politykę energetyczną państwa. Głównymi celami 
wydatkowania środków są inwestycje służące ochronie środowiska, działania w zakresie poprawy 
stanu środowiska, ochrony wód, ochrony atmosfery, zachowania dziedzictwa przyrodniczego, w tym 
zachowania różnorodności biologicznej i podniesienia poziomu świadomości ekologicznej 
mieszkańców. NFOŚiGW oferuje pożyczki, dotacje oraz inne formy dofinansowania projektów 
realizowanych, m.in. przez samorządy, przedsiębiorstwa, podmioty publiczne, organizacje społeczne, 
a także osoby fizyczne. Jest on również największym w Polsce partnerem w obsłudze środków 
zagranicznych przeznaczonych na ochronę środowiska. W latach 2017-2020 dysponuje ok. 13 mld zł ze 
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środków własnych (statutowych) oraz z perspektywą do 2023 roku środkami zagranicznymi powyżej 
20 mld zł. Środki krajowe są wykorzystywane są do wsparcia działań w następujących obszarach:  

 Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi; 

 Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi; 

 Ochrona atmosfery; 

 Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów; 

 Międzydziedzinowe np. adaptacja do zmian klimatu i ograniczenie skutków zagrożeń 
środowiska, edukacja ekologiczna, energia plus, ciepłownictwo powiatowe, 
współfinansowanie programu LIFE, itp. 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie (WFOŚiGW)  

Celem strategicznym WFOŚiGW jest poprawa stanu środowiska i efektywne gospodarowanie jego 
zasobami poprzez wspieranie działań służących zrównoważonemu rozwojowi województwa 
lubelskiego. Główne formy oferowanej pomocy to: niskooprocentowane pożyczki, dotacje, 
przekazanie środków państwowym jednostkom budżetowym, dopłaty do kredytów bankowych oraz 
częściowe umorzenie pożyczek. Pomocą objęte są działania proekologiczne oraz inwestycje  
w zakresie następujących priorytetów:  

Priorytet 1 – Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi; 

Priorytet 2 – Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi; 

Priorytet 3 – Ochrona atmosfery; 

Priorytet 4 – Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów; 

Priorytet 5 – Edukacja ekologiczna; 

Priorytet 6 – Monitoring środowiska i bezpieczeństwo ekologiczne 

O środki mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, państwowe jednostki budżetowe, 
samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, podmioty gospodarcze, organizacje społeczne, 
kościoły i związki wyznaniowe, spółdzielnie, publiczne szkoły wyższe oraz osoby fizyczne.  

WFOŚiGW realizuje program „Czyste Powietrze” poprzez obsługę wniosków o dofinansowanie, 
prowadzenie akcji informacyjnej oraz szkolenia w zakresie prawidłowego wypełniania wniosków. 
Realizuje on również, jako partner projekt, „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora 
publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”. 
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9 MONITORING REALIZACJI PROGRAMU 

Proponowana koncepcja monitoringu wdrażania niniejszego Programu i zaproponowanej w nim 
polityki środowiskowej zakłada określenie mierzalnych wskaźników dla ujętych w dokumencie 
kierunków interwencji. Dla każdego wskaźnika została określona jego wartość w roku bazowym (2018 
lub w 2017, jeśli wskaźnik za 2018 r. nie był dostępny w trakcie opracowania Programu) oraz źródło 
danych o wskaźniku. Proces monitoringu powinien być prowadzony począwszy od szczebla gminnego, 
przez powiatowy, na wojewódzkim kończąc. 

Okresowej ocenie i analizie w ramach działań monitoringowych należy poddawać: 

 stopień realizacji przedsięwzięć i zadań; 

 poziom wykonania przyjętych celów; 

 rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami a ich realizacją; 

 przyczyny ww. rozbieżności. 

Jednym z najważniejszych problemów w skutecznej realizacji Programu, a zarazem w zarządzaniu 
jakością środowiska jest niespójność danych pochodzących z różnych źródeł oraz często brak 
ujednoliconej metodyki pozyskiwania danych środowiskowych. Ponadto w celu sprawnego  
i efektywnego raportowania o stanie środowiska w regionie, wskaźniki monitorowania, określone  
w Programie, powinny być adekwatne do wskaźników monitorowania, opracowanych już  
w obowiązujących strategiach sektorowych. Opierając się na powyższych założeniach w Programie 
zaproponowano zestaw wskaźników monitorowania, które można pozyskać z ogólnodostępnych 
źródeł. Ponadto wskazano zalecane wskaźniki do monitorowania powiatowych i gminnych programów 
środowiska. 

Tabela 25. Wskaźniki monitorowania Programu  

Lp. Wskaźnik Jednostka 

Wartość 
wskaźnika 

w roku 2018 
[*lub w roku 

2017] 

Źródło danych 
 do określenia 

wskaźnika 

Oczekiwany 
trend zmian 

w wyniku 
realizacji POŚ do 

2023 r. 

Docelowa 
wartość 

wskaźnika 

OCHRONA KLIMATU I JAKOŚCI POWIETRZA (OKPJ) 

1. 

liczba stref  
z przekroczeniami 

stężeń dopuszczalnych  
i docelowych na terenie 

województwa 

szt. 
PM10 – 2; 
PM2,5 – 2; 

BaP - 2 
WIOŚ, GIOŚ - 

PM10 – 0; 
PM2,5 – 0; 

BaP - 0 

2. 
emisja zanieczyszczeń 
gazowych z zakładów 

szczególnie uciążliwych 
Mg/rok 5 088 064 GUS - 4 800 000 

3. 
emisja zanieczyszczeń 
pyłowych z zakładów 

szczególnie uciążliwych 
Mg/rok 1 483 GUS - 1 000 

4. 
sprzedaż energii cieplnej 

na cele komunalno-
bytowe 

GJ/rok 8 233 694,0* GUS - 8 200 000,0 

5. 

udział energii 
odnawialnej w produkcji 

energii elektrycznej 
ogółem 

% 
18,64  

(rok 2016) 
GUS, UMWL + 20 

6. 
liczba czynnych 

przyłączy sieci gazowej 
do budynków ogółem 

szt. 156 617 GUS + 170 000 

7. 

liczba przewozów 
pasażerskich 

komunikacją miejską 
 

mln osób 128,8 GUS - 130 
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Lp. Wskaźnik Jednostka 

Wartość 
wskaźnika 

w roku 2018 
[*lub w roku 

2017] 

Źródło danych 
 do określenia 

wskaźnika 

Oczekiwany 
trend zmian 

w wyniku 
realizacji POŚ do 

2023 r. 

Docelowa 
wartość 

wskaźnika 

8. 
długość ścieżek 

rowerowych 
km 762,0 GUS + 800,0 

Wskaźniki do uwzględnienia w powiatowych i gminnych programach ochrony środowiska: 
stężenie średnioroczne pyłu zawieszonego PM10 [µg/m3], WIOŚ 
stężenie średnioroczne pyłu zawieszonego PM2,5 [µg/m3], WIOŚ 
stężenie średnioroczne B(a)P [ng/m3], WIOŚ 
liczba wymienionych wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania [szt.], Urząd Gminy/Miasta 
liczba wymienionych/zakupionych autobusów komunikacji zbiorowej [szt.], Urząd Gminy/Miasta 
liczba instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych [szt.], Urząd Gminy/Miasta 

ZAGROŻENIA HAŁASEM (ZH) 

9. 

liczba osób narażonych 
na ponadnormatywny 
hałas w województwie 

(wskaźnik LDWN) 

osoby 7 517 POŚPH - 5 000 

Wskaźniki do uwzględnienia w powiatowych i gminnych programach ochrony środowiska: 
długość wyremontowanych nawierzchni dróg [km], Urząd Gminy/Miasta; 
długość wybudowanych ekranów akustycznych [km], Urząd Gminy/Miasta 

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE (PEM) 

10. 

liczba osób narażonych  
na ponad-normatywne 

promieniowanie 
elektromagnetyczne 

osoby 0 WIOŚ, GIOŚ - 0 

Wskaźniki do uwzględnienia w powiatowych i gminnych programach ochrony środowiska: 
liczba punktów pomiarowych, na których stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych wartości promieniowania 
elektromagnetycznego [szt.], WIOŚ 

GOSPODAROWANIE WODAMI (GW) 

11. 

udział JCWP o stanie/ 
potencjale 

(ekologicznym) dobrym 
i bardzo dobrym 

[%] 25* WIOŚ, GIOŚ + 75,0 

12. 
udział JCWPd o dobrej 

lub zadowalającej 
jakości 

[%] 32* WIOŚ, GIOŚ + 90,0 

13. 

efekty rzeczowe 
inwestycji w danym 
roku: obwałowania 

przeciwpowodziowe 

[km/rok] 4,6 GUS + 5,0 

14. 
pojemność obiektów 
małej retencji wodnej 

[dam3] 9 465,2 GUS + 10 000,0 

Wskaźniki do uwzględnienia w powiatowych i gminnych programach ochrony środowiska: 
długość utrzymywanych, modernizowanych i regulowanych koryt cieków wodnych w danym roku [km], PGW Wody Polskie 
melioracje podstawowe wymagające odbudowy lub modernizacji rzeki [km], GUS 

GOSPODARKA WODNO - ŚCIEKOWA (GWS) 

15. 

zużycie wody na 
potrzeby gospodarki 
narodowej i ludności 

ogółem 

dam3 292 389,3 GUS - 290 000,0 

16. 
udział przemysłu w 

zużyciu wody ogółem 
% 35,87 GUS - 30,0 

17. 
odsetek osób 

korzystających z sieci 
wodociągowej 

% 87,0 GUS + 90,0 

18. 
odsetek osób 

korzystających z sieci 
kanalizacyjnej 

% 52,7 GUS + 60,0 

Wskaźniki do uwzględnienia w powiatowych i gminnych programach ochrony środowiska: 
długość sieci wodociągowej [km], GUS 
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Lp. Wskaźnik Jednostka 

Wartość 
wskaźnika 

w roku 2018 
[*lub w roku 

2017] 

Źródło danych 
 do określenia 

wskaźnika 

Oczekiwany 
trend zmian 

w wyniku 
realizacji POŚ do 

2023 r. 

Docelowa 
wartość 

wskaźnika 

długość sieci kanalizacji ogólnospławnej [km], GUS 
długość sieci kanalizacji deszczowej [km], GUS 
liczba oczyszczalni ścieków [szt.], GUS 
liczba przydomowych oczyszczalni ścieków [szt.] GUS, gmina 

ZASOBY GEOLOGICZNE (ZG) 

19. 
wydobycie węgla 

kamiennego 
tys. t 6 924 PIG PIB +/- 6 924 

Wskaźniki do uwzględnienia w powiatowych i gminnych programach ochrony środowiska: 
powierzchnia terenów poeksploatacyjnych poddanych rekultywacji [ha], Urząd Gminy/Miasta 

GLEBY (GL) 

20. 

liczba beneficjentów 
przystępujących 

do realizacji pakietów 
rolno-środowiskowo-

klimatycznego 

szt. - ARiMR +/- 500 

21. 

udział gruntów bardzo 
kwaśnych i kwaśnych 
(grunty użytkowane 

rolniczo) 

% 26 OSCHR, IUNG - 20 

22. 

powierzchnia gruntów 
zdegradowanych 

i zdewastowanych 
poddana rekultywacji 

ha 61 GUS + 70 

Wskaźniki do uwzględnienia w powiatowych i gminnych programach ochrony środowiska: 
powierzchnia gleb zanieczyszczonych i zdegradowanych wymagających oczyszczenia lub rekultywacji [ha], Urząd 
Gminy/Miasta 

GOSPODARKA ODPADAMI I ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU ODPADÓW (GO) 

23. 
masa odebranych 

odpadów komunalnych 
Mg 488 074,784 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 

Lubelskiego 

+ 500 000,0 

24. 

masa 
unieszkodliwionych 

odpadów zawierających 
azbest 

Mg 120 233,944 Baza azbestowa + 1 132 258,390 

25. 
udział odpadów 

zebranych selektywnie 
do ogółu odpadów 

% 32,6 GUS + 40,0 

Wskaźniki do uwzględnienia w powiatowych i gminnych programach ochrony środowiska: 
masa odebranych niesegregowanych odpadów komunalnych [Mg], Urząd Gminy/Miasta (sprawozdanie) 
liczba PSZOK [szt.], Urząd Gminy/Miasta (sprawozdanie) 
udział  odpadów zebranych selektywnie [%], Urząd Gminy/Miasta (sprawozdanie) 

ZASOBY PRZYRODNICZE (ZP) 

26. 

liczba ustanowionych 
planów zadań 

ochronnych dla 
obszarów Natura 2000 

szt. 78 RDOŚ + 135 

27.. 
liczba ustanowionych 
planów ochrony dla 

parków krajobrazowych 
szt. 2 ZPKWL + 17 

28. 
liczba opracowanych 
planów ochrony dla 

rezerwatów przyrody 
szt. 0 RDOŚ + 86 

29. 

liczba siedlisk 
przyrodniczych oraz 
gatunków objętych 

monitoringiem 

szt. - RDOŚ, GIOŚ, PGL LP + 40 
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Lp. Wskaźnik Jednostka 

Wartość 
wskaźnika 

w roku 2018 
[*lub w roku 

2017] 

Źródło danych 
 do określenia 

wskaźnika 

Oczekiwany 
trend zmian 

w wyniku 
realizacji POŚ do 

2023 r. 

Docelowa 
wartość 

wskaźnika 

30. 

powierzchnia siedlisk 
oraz liczba gatunków 
objętych zabiegami 

czynnej ochrony 

szt./ha - 
RDOŚ, PGL LP, 
ZPKWL, Parki 

Narodowe 
+ 

50 ha siedlisk,  
15 gatunków 

31. lesistość % 23,4 GUS + 24,0 

Wskaźniki do uwzględnienia w powiatowych i gminnych programach ochrony środowiska: 
udział obszarów prawnie chronionych w powierzchni ogółem [%], GUS 
powierzchnia terenów zieleni miejskiej [ha], GUS 
powierzchnia gruntów nieleśnych przeznaczonych do zalesienia [ha], GUS 

ZAGROŻENIA POWAŻNYMI AWARIAMI PRZEMYSŁOWYMI (PAP) 

32. liczba poważnych awarii szt. 8 WIOŚ - 0 

 

10 USTALENIA STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 
PROJEKTU PROGRAMU 

Na podstawie analizy stanu środowiska, w województwie lubelskim zidentyfikowano problemy 
związane przede wszystkim z jakością powietrza (przekroczenia stężeń pyłu PM10, PM 2,5, 
benzo(a)pirenu), zasobami wodnymi (niska jakość wód powierzchniowych), ochroną przyrody, 
gospodarką odpadami i hałasem. Zanieczyszczenie powietrza na terenie województwa lubelskiego 
wynika głównie z niskiej emisji pochodzącej ze spalania paliw słabej jakości w kotłach o niskiej 
efektywności z gospodarstw domowych. Potwierdzają to pomiary stężeń, które w sezonie grzewczym 
osiągają znacznie wyższe wartości niż w okresie letnim. Stan wód również wymaga poprawy  
i wskazuje na konieczność uregulowania gospodarki wodno - ściekowej. Województwo lubelskie 
cechuje się wysokim stopniem naturalności oraz zróżnicowaniem pod względem krajobrazowym  
i biologicznym. Głównym ich zagrożeniem jest nasilająca się tendencja do ich zasiedlania  
i zagospodarowywania. Problem stanowi także dewastacja różnorodności biologicznej cieków  
i zbiorników wodnych. W kwestii gospodarki odpadami należy zwiększyć udział odzysku oraz 
selektywnej zbiórki odpadów. Problem stanowi również nielegalne składowanie odpadów oraz 
spalanie odpadów w gospodarstwach domowych. Kolejnym komponentem, którego stan wymaga 
podjęcia działań naprawczych jest poziom hałasu. Ograniczeniu wymaga uciążliwość akustyczna ze 
źródeł drogowych. 

Wpływ na środowisko w przypadku odstąpienia od realizacji Programu 

W przypadku niepodjęcia realizacji Programu dla województwa lubelskiego, może nastąpić 
pogorszenie stanu środowiska. W szczególności dotyczy to pogorszenia stanu jakości powietrza, wód, 
gleb, bioróżnorodności i zagospodarowania odpadów. Zważywszy na fakt, iż środowisko jest 
organizmem składającym się z powiązanych ze sobą komponentów, przełoży się to na stan całego 
środowiska. 

Analiza i ocena oddziaływań na środowisko 

W ramach analiz oceniono szczegółowo możliwe oddziaływania wszystkich obszarów wsparcia 
przewidzianych w projekcie Programu na poszczególne elementy środowiska, w tym na: ludzi, 
zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki 
 i dobra materialne. Przy ocenie wykorzystano wypracowane kryteria oceny oddziaływania 
uwzględniające stan i największe problemy środowiska. Szczegółowe analizy zostały wykonane dla 
każdego rodzaju projektu, który może być realizowany w ramach Programu. 
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Prognoza oddziaływania na środowisko 

Zgodnie z metodyką Prognozy na obszarze objętym opracowaniem oceniono szczegółowo możliwe 
oddziaływania wszystkich obszarów interwencji przewidzianych do realizacji w ramach Programu na 
poszczególne elementy środowiska. 

Przy ocenie wykorzystano wypracowane kryteria oceny oddziaływania uwzględniające stan  
i największe problemy środowiska, możliwe negatywne oddziaływania i charakterystykę projektów, 
które mogą być wsparte przez Program, jak też i cele dokumentów strategicznych międzynarodowych, 
krajowych i regionalnych. 

Realizacja działań w większości będzie miała pozytywny wpływ na środowisko, będą one bezpośrednio 
wpływać na poprawę jakości środowiska poprzez działania z zakresu wdrażania narzędzie 
podnoszących efektywność zarządzania środowiskiem, wymiany źródeł ciepła na ekologiczne, 
modernizacji oświetlenia na energooszczędne, integracji publicznego transportu zbiorowego, 
modernizacji i zakupu nowoczesnego proekologicznego taboru dla publicznego transportu 
zbiorowego, ograniczania zużycia wody, zwiększania efektywności oczyszczania ścieków, ograniczania 
presji antropogenicznej na jakość wód, zwiększania retencji, usystematyzowania gospodarki odpadami 
w województwie, ochrony siedlisk i gatunków cennych przyrodniczo, zwiększania lesistości, 
rekultywacji terenów zdegradowanych, wprowadzanie do mpzp zapisów promujących ochronę 
środowiska, edukacji ekologicznej i wielu innych działań zaproponowanych w Programie. 

Wyznaczono także działania, które będą mogły możliwie negatywnie oddziaływać na środowisko, które 
obejmują m.in. działania w zakresie termomodernizacji budynków, modernizacji, rozbudowy  
i budowy infrastruktury liniowej, w tym dróg, budowy, rozbudowy i modernizacji instalacji OZE, 
budowy ścieżek rowerowych, budowy zabezpieczeń przeciwhałasowych, budowy infrastruktury 
przeciwpowodziowej oraz budowy infrastruktury dotyczącej gospodarki odpadami. Nie będą to jednak 
działania powodujące degradację istniejących ekosystemów. 

Wśród zadań mogących potencjalnie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko wskazano 
budowę instalacji do termicznego przekształcania odpadów, rozbudowę bądź przebudowę PSZOK, 
rozbudowę i budowę instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. 

Rekomendacje działań minimalizujących i kompensujących oddziaływanie negatywne oraz inne 
możliwe warianty 

W przypadku wystąpienia oddziaływań negatywnych danego działania na środowisko zaproponowano 
sposoby ich zapobiegania i ograniczania. Do najczęściej pojawiających się możemy zaliczyć stosowanie 
technologii ograniczających energochłonność oraz emisję zanieczyszczeń, przeprowadzenie w sposób 
rzetelny oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowiska, lokowanie inwestycji poza terenami 
przyrodniczo cennymi, uwzględnianie zrównoważonego zagospodarowania przestrzennego przy 
wyborze lokalizacji i opracowywaniu projektu inwestycji oraz przeprowadzenie inwentaryzacji 
przyrodniczej na etapie planowania konkretnego przedsięwzięcia 
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