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Znaczenie
SWOT – jedna z najpopularniejszych heurystycznych technik analitycznych, służąca
do porządkowania informacji. Bywa stosowana we wszystkich obszarach planowania
strategicznego, jako uniwersalne narzędzie pierwszego etapu analizy strategicznej
np. w naukach ekonomicznych jest stosowana do analizy wewnętrznego i zewnętrznego
środowiska danej organizacji, (np. przedsiębiorstwa), analizy danego projektu, rozwiązania
biznesowego itp.
Technika analityczna SWOT polega na posegregowaniu posiadanych informacji o danej
sprawie na cztery grupy (cztery kategorie czynników strategicznych):
S (Strengths) – mocne strony: wszystko to co stanowi atut, przewagę, zaletę
analizowanego obiektu,
W (Weaknesses) – słabe strony: wszystko to co stanowi słabość, barierę, wadę
analizowanego obiektu,
O (Opportunities) – szanse: wszystko to co stwarza dla analizowanego obiektu szansę
korzystnej zmiany,
T (Threats) – zagrożenia: wszystko to co stwarza dla analizowanego obiektu
niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej.
Benzo(a)piren – przedstawiciel wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych
(WWA)
Instalacja służąca do celowej produkcji biogazu z biomasy roślinnej, odchodów zwierzęcych,
organicznych odpadów (np. z przemysłu spożywczego, odpadów poubojowych
lub biologicznego osadu ze ścieków. Wyróżniamy trzy rodzaje biogazowni w zależności
od rodzaju materii organicznej, jaka jest używana:
biogazownia na składowisku odpadów,
biogazownia przy oczyszczalni ścieków,
biogazownia rolnicza
Wskaźnikiem mierzącym obciążenie atmosfery jest ślad węglowy będący całkowitą sumą
emisji gazów cieplarnianych wywołanych bezpośrednio lub pośrednio przez daną osobę,
organizację, wydarzenie, region lub produkt. Ślad węglowy obejmuje emisje sześciu gazów
cieplarnianych wymienionych w protokole z Kioto: dwutlenku węgla (CO2), metanu (CH4),
podtlenku azotu (N2O) oraz gazy fluorowane: fluorowęglowodory (HFC),
perfluorowęglowodory (PFC) oraz sześciofluorek siarki (SF6).
Miarą śladu węglowego jest tCO2eq – tona ekwiwalentu dwutlenku węgla. Różne gazy
cieplarniane w niejednakowym stopniu przyczyniają się do globalnego ocieplenia, zaś
ekwiwalent dwutlenku węgla pozwala porównywać emisje różnych gazów na wspólnej skali.
Każdy z gazów cieplarnianych jest przeliczany na CO2eq poprzez pomnożenie jego emisji
przez współczynnik określający potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (ang. global
warming potential (GWP)). Wskaźnik ten został
wprowadzony w celu ilościowej oceny wpływu poszczególnych gazów na efekt
cieplarniany(zdolności pochłaniania promieniowania podczerwonego), odniesiony
do dwutlenku węgla (GWP=1) w przyjętym horyzoncie czasowym (zazwyczaj 100 lat).
GWP100 dla metanu wynosi 25 co oznacza, że tona (Mg) metanu odpowiada 25 tonom
CO2eq, a jedna tona podtlenku azotu prawie 300 tonom CO2eq
(GWP100=298).
Wprowadzanie w sposób zorganizowany (poprzez emitory) lub niezorganizowany (z dróg,
z hałd, składowisk, w wyniku pożarów lasów) substancji gazowych lub pyłowych
do powietrza na skutek działalności człowieka lub ze źródeł naturalnych
Słoneczna energia elektryczna, która stanowi jedno z najbardziej przyjaznych środowisku
źródeł energii. Ponieważ promienie słoneczne są powszechnie dostępne i możliwa jest ich
bezpośrednia konwersja na energię elektryczną stanowi realną alternatywą dla paliw
kopalnych.
Główny Urząd Statystyczny
Urządzenia, które konwertują energię słoneczną na ciepło. Najczęściej są
montowane w budynkach mieszkalnych i wykorzystywane do ogrzewania wody.
Jednostka pracy, energii oraz ciepła, 1 kWh odpowiada ilości energii, jaką zużywa przez
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Pojęcie/skrót
LED
LPG
gmina, gmina Sawin
Mg
MW
MWh
OZE, oze, odnawialne źródła
energii
Panele fotowoltaiczne, ogniwa
fotowoltaiczne (PV)
PGN, Plan
Pompa ciepła

PONE
PM
SOOS

Znaczenie
godzinę urządzenie o mocy 1000 watów, czyli jednego kilowata (kW). To jednostka
wielokrotna jednostki energii - watosekundy (czyli dżula) w układzie SI
Obecnie najbardziej energooszczędnym źródłem światła – z ang. Light Emitting Diode.
Mieszanina propanu i butanu. Używany jako gaz, ale przechowywany w pojemnikach pod
ciśnieniem jest cieczą. Należy do najbardziej wszechstronnych źródeł energii z ang.
Liquefied Petroleum Gas.
gmina Wiejska Sawin
Mega gram
Mega watt
Maga wato godzina - 1 MWh = 1 000 kWh.
Źródła energii, których używanie nie powoduje ich długotrwałego deficytu. Zaliczają
się do nich m.in.: wiatr, promienie słoneczne, pływy i fale morskie
Instalacje często mylone z kolektorami słonecznymi. Podczas, gdy kolektory słoneczne
przekształcają energię słoneczną w ciepło, panele fotowoltaiczne przekształcają energię
słoneczną w elektryczną. Mogą zostać zintegrowane z budynkami np. ich fasadą czy
dachem. Umieszczone na dachu wyglądają bardzo podobnie do kolektorów, jednak zwykle
jest ich więcej.
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Urządzenie, dzięki któremu możliwy jest przepływ ciepła z obszaru chłodniejszego (grunt,
woda, powietrze) do obszaru o wyższej temperaturze, jak np. wnętrze budynku.
Wykorzystując ciepło zmagazynowane w gruncie, wodzie lub powietrzu, pozwala uniknąć
spalania paliw kopalnych.
Program Ograniczania Niskiej Emisji, polegający na wymianie starych kotłów, pieców
węglowych na nowoczesne kotły węglowe, retortowe, gazowe, ogrzewanie elektryczne,
zastosowanie alternatywnych źródeł energii lub podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej
Pył drobny, z ang. Particulate Matter
Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko
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1
1.1

Wstęp
Podstawy formalno – prawne, cel sporządzenia Prognozy

Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) to strategiczny dokument dla gminy Sawin, mający wpływ na lokalną
gospodarkę ekologiczną i energetyczną. PGN zawiera informacje o ilości wprowadzanych do powietrza pyłów
i gazów cieplarnianych na terenie gminy, podając jednocześnie propozycje konkretnych i efektywnych działań
ograniczających te ilości.
Potrzeba sporządzenia i realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej wynika ze zobowiązań, określonych
w ratyfikowanym przez Polskę Protokole z Kioto oraz w pakiecie klimatyczno-energetycznym, przyjętym przez
Komisję Europejską w grudniu 2008 roku.
Ponadto jest zgodny z polityką Polski i wynika z Założeń Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki
Niskoemisyjnej, przyjętych przez Radę Ministrów 16 sierpnia 2011 roku.
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Sawin pomoże w spełnieniu obowiązków nałożonych na jednostki
sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej, określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551 ze zm.). Posiadanie Planu będzie podstawą do uzyskania
dotacji m.in. na cele termomodernizacyjne z budżetu Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020.
Celem PGN jest analiza zakresu możliwych do realizacji przedsięwzięć, których wcielenie w życie skutkować
będzie zmianą struktury używanych nośników energetycznych oraz zmniejszeniem zużycia energii, czego
konsekwencją ma być stopniowe obniżanie emisji gazów cieplarnianych (CO2eq) na terenie gminy Sawin. Cel ten
wpisuje się w bieżącą polityką energetyczną i ekologiczną gminy Sawin i jest wynikiem dotychczasowych działań
i zobowiązań władz samorządowych.
Opracowanie i realizacja zadań określonych w Planie gospodarki niskoemisyjnej pozwala na osiągnięcie celów
określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.:
- redukcja emisji gazów cieplarnianych o przynajmniej 20% w stosunku do poziomu z roku 1990 lub innego,
możliwego do inwentaryzacji,
- zwiększenie udziału zużycia energii z odnawialnych źródeł do 20% w ogólnym zużyciu energii (w przypadku
Polski 15%),
- redukcję zużycia energii pierwotnej o 20% w stosunku do prognoz na 2020 rok, czyli podniesienie
efektywności energetycznej.
Zgodnie z art. 46 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
2013, poz. 1235 z późn. zm.), przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymagają
m.in. projekty polityk, strategii, planów lub programów w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu,
telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki
i wykorzystywania terenu, opracowywanych lub przyjmowanych przez organy administracji, wyznaczających
ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Do tego rodzaju
opracowań można zaliczyć Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Sawin.
Organ opracowujący tego rodzaju projekt dokumentu, zgodnie z art. 51 ustawy sporządza prognozę
oddziaływania na środowisko.
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1.2

Przebieg postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

Zgodnie z wymogami art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), organ opracowujący projekt programu poddaje go, wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko opiniowaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Zgodnie z art. 48 ww. ustawy organ opracowujący
może, po uzgodnieniu ze wspomnianymi organami może odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko po spełnieniu szczegółowych warunków.
Opracowany projekt dokumentu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Sawin na lata 2014-2020”
przekazany został ww. organom do zaopiniowania, wraz z wnioskiem o odstąpienie od strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko. Wniosek zawierał również uzasadnienie odstąpienia.
Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie, pismem znak: DNS-NZ.7016_35_2015.GT, z
dnia 24 kwietnia 2014 r. wyraził zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko dla ww. projektu „Planu”.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie pismem znak: WSTII.410.18.2014.DB, z dnia 26 maja
2015 r. wyraził stanowisko, iż dla projektu „Planu” zachodzi konieczność przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko. Organ ów, pismem znak WSTII.411.5.2015.DB, z dnia 26 maja 2015 r. określił
zakres „Prognozy oddziaływania na środowisko”.
W związku z powyższym Wójt Gminy Sawin podjął przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko oraz opracowania „Prognozy”, którą przekazał organom opiniującym, a także umieścił na stronach
internetowych Urzędu Gminy Sawin informację o:
- możliwości zapoznania się z przedmiotowym dokumentem oraz o miejscu, w którym dokument
jest udostępniony do wglądu,
- możliwości składania uwag i wniosków oraz sposobie i miejscu ich składania, wskazując jednocześnie
na to 21 - dniowy termin,
- organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków.

1.3

Zakres merytoryczny Prognozy

Zgodnie z artykułem 51 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. 2013, poz. 1235 z późn. zm.) prognoza oddziaływania „Programu” powinna:
- zawierać:
- informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach z innymi
dokumentami,
- informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy,
- propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektowanego
dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania,
- informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,
- streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym,
- określać, analizować i oceniać:
- istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji
projektowanego dokumentu,
- stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem,
- istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu,
w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody,
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cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym,
istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy
środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu,
- przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne,
skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne
i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także
na środowisko, a w szczególności na:
- różnorodność biologiczną,
- ludzi,
- zwierzęta,
- rośliny,
- wodę,
- powietrze,
- powierzchnię ziemi,
- krajobraz,
- klimat,
- zasoby naturalne,
- zabytki,
- dobra materialne,
z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami
na te elementy,
przedstawiać:
- rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych
oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu,
w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru,
- biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony obszaru Natura
2000 oraz integralność tego obszaru - rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych
w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny
prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania
napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy.
-

-

Zgodnie z artykułem 53 w/w ustawy, zwrócono się do:
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie,
- Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie,
o uzgodnienie zakresu prognozy.
W załącznikach nr 1 i 2 zamieszono odpowiedzi organów opiniujących.

1.4

Zastosowane metody i wykorzystane materiały

Prognoza oddziaływania na środowisko w odniesieniu do polityk, planów i programów, nazywana także
strategiczną oceną oddziaływania na środowisko (SOOS), została wprowadzona, jako obowiązująca w Polsce
w odniesieniu do dokumentów na poziomie regionu lub kraju, zgodnie z wymogami dyrektyw Unii Europejskiej.
Analiza oddziaływania na środowisko dla programu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy nie różni się jakościowo
od regionu, jest to jedynie wyższy poziom szczegółowości analizowanych zagadnień.
Praktyka wykonywania prognoz oddziaływania na środowisko daje podstawę do wypracowania sformułowań
odnośnie zasad prowadzenia analiz w tym zakresie. Zasady te są następujące:
I. Strategiczna ocena powinna uwzględniać następujące elementy:
Zakres i rodzaj potencjalnych skutków. Analiza powinna być oparta na wstępnym przeglądzie w celu opisania
na odpowiednim poziomie szczegółowości zakresu i natury skutków środowiskowych, jakie mogą wystąpić
Pomorska Grupa Konsultingowa S.A.

Plik: 14096_Prognoza_PGN_Sawin
S t r o n a |7

Prognoza oddziaływania na środowisko
Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Sawin

po wdrożeniu analizowanego dokumentu. Skutki środowiskowe, włączając w to skumulowane skutki, mogą
wystąpić w wyniku wykorzystania zasobów lub zmian w zasobach środowiskowych takich jak powietrze, zasoby
przestrzeni lub wód a także własności fizyczne i warunki. Analiza powinna dotyczyć zarówno pozytywnych,
jak i niekorzystnych skutków.
Potrzeba neutralizacji. Analizujący powinien rozważyć potrzebę zastosowania środków minimalizujących
potencjalne skutki, jakie może w środowisku wywołać wdrożenie analizowanego dokumentu. Środki
minimalizujące mogłyby, na przykład, obejmować zmiany w dokumencie, warunki nakładane na projekty
lub działania wynikające z dokumentu lub środki kompensujące.
Zakres i natura skutków, pozostałych po zastosowaniu działań minimalizujących. Analiza powinna opisywać,
na odpowiednim poziomie szczegółowości, potencjalne skutki środowiskowe, jakie mogą pozostawać
po zastosowaniu działań minimalizujących.
Kontynuacja. Strategiczna ocena środowiskowa powinna także rozważać potrzebę podjęcia środków w celu
monitorowania skutków wdrożenia dokumentu lub zapewnić, aby wdrożenie podtrzymywało założone cele
zrównoważonego rozwoju.
Aspekty społeczne i udział zainteresowanych stron. Analiza powinna identyfikować odczucia społeczne wśród
tych, którzy mogą być najbardziej narażeni oraz wśród zainteresowanych stron.
II. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko powinna być prowadzona równolegle z opracowywaniem
dokumentu podstawowego. Daje to możliwość uwzględnienia wniosków wynikających z predykcji skutków przed
zakończeniem prac nad dokumentem. Realizacja takiej zasady jest możliwa w świetle zapisów ustawy,
dotyczących postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko realizacji planów i programów. Zapisy
te zawierają sformułowanie, że przeprowadzenia postępowania wymagają projekty wymienionych dokumentów
a nie same dokumenty, a więc można zakładać, że ocena odbywać się będzie w trakcie tworzenia
tych dokumentów.
III. Nie ma najlepszej jednej metodologii realizacji strategicznej oceny środowiskowej. Zaleca się, aby przy
niedoborze informacji w przypadku danej strategicznej oceny korzystać z innych źródeł, a także wykorzystywać
doświadczenia uzyskane przy innych ocenach. Zalecane techniki to: macierze, listy kontrolne, modelowanie,
budowanie scenariuszy oraz analiza symulacyjna.
IV. Zakres oceny w dużym stopniu jest zależny od rodzaju dokumentu podstawowego. Praktyka realizacji
strategicznych ocen środowiskowych pokazuje, jak dalece jakość oceny strategicznej zależna jest od postaci
podstawowego dokumentu. Można tu wyróżnić, że zakres ten będzie najbardziej ogólny w przypadku polityki
(strategii), mniej ogólny w przypadku planu, a najbardziej szczegółowy z tych trzech w przypadku programu.
V. Podstawowym problemem jest zależność SOOS od postaci dokumentu podstawowego, której to postaci
nie można ustalić w formie ogólnej, ponieważ nie ma norm ani standardów definiujących układ dokumentu
polityki, planu czy programu. Oczywiście, możliwe jest przyjęcie założeń, co dany dokument będzie zawierał,
lub, co powinien zawierać i przeprowadzenie oceny w oparciu o takie założenia.
VI. W przypadku programów sektorowych SOOS będzie miała nieco inną postać, ponieważ będzie się odnosiła
do jednorodnej grupy działań związanych z rozwojem danego sektora. Nawet, jeżeli te działania będą miały
różnorodne skutki, to i tak charakter ich oddziaływania będzie różnił się jedynie skalą.
VII. Bardzo istotny jest poziom szczegółowości, do którego odnosi się strategiczna ocena oddziaływania
na środowisko. Dylemat ten powinien być rozstrzygnięty w każdym przypadku indywidualnie, przy ustalaniu
zakresu oceny. Z jednej strony, bowiem, szczegółowość jest największa na najniższym poziomie celów, czyli
na poziomie celów operacyjnych, mających często postać przedsięwzięć, z drugiej jednak, istnieje
niebezpieczeństwo zgubienia szerokiego spojrzenia na skutki wynikające z realizacji ogólnie postawionych celów.
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Wydaje się, że prognoza powinna odnosić się do celów szczegółowych w przypadku planów i programów,
natomiast analizować cele ogólne w przypadku polityk.
Zgodnie z powyższymi wnioskami, strategiczna ocena oddziaływania na środowisko Programu gospodarki
niskoemisyjnej realizowana jest równolegle z opracowywaniem tego dokumentu. Obecnie wykonywana prognoza
dotyczy projektu dokumentu, który będzie podlegał procedurze dyskusji publicznej i wnioski z tej dyskusji,
uwzględnione zostaną w końcowej wersji tego dokumentu. Również wnioski płynące z dyskusji nad prognozą
na różnych forach powinny ubogacić jej wersję końcową.
PGN został skorelowany z dokumentami strategicznymi, takimi jak:
- Strategia Rozwoju Gminy Sawin z aktualizacją na lata 2015 – 2020,
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sawin,
- Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Sawin.
Podczas sporządzania PGN wykorzystane zostały opracowania na szczeblu krajowym, wojewódzkim,
powiatowym i gminnym, takie jak:
- Długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju – „Polska 2025”,
- Polityka ekologiczna państwa na lata 2009 -2012 z perspektywą do roku 2016,
- Polityka energetyczna Polski do 2030 roku,
- Krajowy Program Zwiększania Lesistości. Aktualizacja maj 2003 r. Ministerstwo Środowiska,
- Polityka energetyczna Polski do 2030 roku,
- Zaktualizowana Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2020 roku,
- Programu Rozwoju Alternatywnych Źródeł Energii dla Województwa Lubelskiego,
- Program Rozwoju Energetyki dla Województwa Lubelskiego,
- Program Ochrony Środowiska powiatu chełmskiego 2009-2012 z perspektywą do roku 2016.
Podczas sporządzania PGN wykorzystano materiały dostępne w Urzędzie Gminy Sawin oraz dane
zamieszczone na stronie internetowej http://ugsawin.bip.lubelskie.pl/ oraz pozyskane na etapie sporządzania
PGN.

2
2.1

Informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz
jego powiązaniach z innymi dokumentami
Ogólna zawartość i główne cele projektowe dokumentu

Niniejsza prognoza została opracowana dla projektu „Program gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Sawin na
lata 2014-2020”. Głównym celem prognozy jest określenie potencjalnych skutków dla środowiska, jakie mogą
wystąpić w wyniku realizacji zadań przewidywanych w PGN. Prognoza jest dokumentem wspierającym proces
decyzyjny i procedurę konsultacji programu. Wskazuje na możliwe negatywne skutki i formułuje zalecenia
dotyczące przeciwdziałania oraz minimalizacji. Ponadto w prognozie zawarta zostanie ocena stopnia i sposobu
uwzględniania aspektów środowiskowych we wszystkich częściach programu.
Projekt PGN obejmuje charakterystykę ogólną gminy, stan powietrza atmosferycznego, charakterystykę
nośników energetycznych używanych na terenie gminy, identyfikację problemów, wyniki inwentaryzacji
oraz kierunki działań.
Przedstawione w projekcie PGN cele i zadania dotyczą okresu 2014 – 2020 oraz obszaru gminy Sawin.
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Ogólnie informacje zawarte w projekcie PGN zostały zawarte w następujących rozdziałach:
1. Wstęp zawierający:
- podstawę prawną i formalną opracowania,
- cel opracowania,
- politykę międzynarodową i krajową wobec niskiej emisji,
- organizację i finansowanie,
- zakres opracowania,
- wykaz materiałów źródłowych.
2. Ogólna charakterystyka obszaru objętego „planem” i uwarunkowania związane, z jakością powietrza
atmosferycznego.
3. Obecny stan jakości powietrza atmosferycznego na terenie gminy Sawin.
4. Charakterystyka nośników energetycznych zużywanych na terenie objętym „planem”.
5. Identyfikacja problemów niskiej emisji na terenie gminy Sawin.
6. Wyniki inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla do atmosfery z terenu gminy Sawin.
7. Wyniki obliczeń emisji.
8. Plan działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji.
9. Ogólna analiza ekonomiczna i harmonogram działań.
10. Ocena realizacji i zarządzanie „planem”.
11. Współpraca władz gminy Sawin z sąsiednimi jednostkami administracyjnymi.
12. Odniesienie się do uwarunkowań, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko.

2.2

Powiązania z innymi dokumentami strategicznymi

Analiza uwzględnia uwarunkowania z zakresu ochrony środowiska wynikające z zasad zrównoważonego rozwoju
(kraju, województwa, powiatu, gminy) oraz uwarunkowania sformułowane w aktach wyższego rzędu.
Poniżej w tabeli wyszczególniono, wraz z podaniem kontekstu, kluczowe (pod względem obszaru zastosowania
oraz poruszanych zagadnień) dokumenty strategiczne i planistyczne, potwierdzające zbieżność niniejszego
„Planu” z prowadzoną polityką krajową, regionalną i lokalną.

Lp.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tabela nr 2.2-1. Wykaz dokumentów strategicznych i planistycznych, wraz z podaniem kontekstu funkcjonowania,
obejmujących zagadnienia związane z „Planem”
Kontekst
Kontekst
Kontekst
Nazwa dokumentu
krajowy
regionalny
lokalny
2
3
4
5
Strategia Rozwoju Kraju 2020
X
Polityka energetyczna Polski do 2030 roku
X
Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do
X
roku 2016
Strategia rozwoju województwa lubelskiego do roku 2020
X
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego
X
na lata 2014 - 2020
Program rozwoju energetyki dla województwa lubelskiego
X
Program Ochrony Środowiska Województwa Lubelskiego na lata 2012X
2015
Program Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego na lata
X
2012 – 2017
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
X
Gminy Sawin
Program Ochrony Środowiska dla powiatu chełmskiego na lata 2009X
2012 z perspektywą do roku 2016
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3

Metody zastosowane przy sporządzaniu prognozy

Przy sporządzaniu niniejszej prognozy wykorzystano metody stosowane przy prognozowaniu i ocenie
oddziaływania na środowisko przedsięwzięć inwestycyjnych.
Wykorzystano również informacje udostępnione przez Urząd Gminy Sawin, Starostwo Powiatowe w Chełmie,
a także informacje ze stron internetowych Urzędu Gminy Sawin. Prognoza ta jest elementem procedury
oddziaływania na środowisko, w trakcie, której prowadzone są konsultacje społeczne.
Wprowadzenie w życie procesu i procedur strategicznej oceny oddziaływania na środowisko spowodowało
opracowanie metod do przeprowadzenia:
- identyfikacji już istniejących i potencjalnych oddziaływań na środowisko projektu dokumentu strategicznego,
z uwzględnieniem istniejących i potencjalnych działalności człowieka,
- charakterystyki obejmującej identyfikację i określenie ilościowe możliwych wpływów na środowisko projektu
dokumentu strategicznego,
- porównania oddziaływań projektu dokumentu strategicznego na poszczególne elementy środowiska
przyrodniczego (wyrażonych w jednostkach),
- wyboru najkorzystniejszego dla środowiska wariantu projektu.
Poniżej przedstawiono opis wybranych metod ocen oddziaływania na środowisko, zastosowanych
przy przeprowadzaniu analizy.

3.1

Opis metody listy sprawdzającej oceny oddziaływania na środowisko

W tej ocenie oddziaływania na środowisko stosuje się zazwyczaj cztery typy list sprawdzających, w zależności
od szczegółowości szacowania poziomu oddziaływania tj. listy bez oszacowania, listy opisowe, listy skalowane
oraz listy ważone i skalowane. Jedną z możliwości zastosowania metody listy sprawdzającej, z jednoczesnym
uzyskaniem szerszych informacji na temat podmiotu analizy, jest stworzenie jej w formie formularza. Formularz
taki zawiera szereg pytań dotyczących opisu przedsięwzięcia, potencjalnych niekorzystnych oddziaływań
skierowanych na środowisko oraz zgodności prowadzonej inwestycji z przepisami prawnymi.

3.2

Opis metody indeksowej oceny oddziaływania na środowisko

Metody indeksowe są połączeniem grupowej oceny z techniką list identyfikacyjnych (check list). Inne określenie
to ważne skalowane listy identyfikacyjne. Metoda pozwala na określenie ilościowej oceny oddziaływania
na środowisko alternatywnych opcji rozpatrywanego przedsięwzięcia.
Formalny wzór, według którego uzyskuje się wynik oceny to:
V = S Mi vi f(xi)
gdzie:
V- wartość oceny,
Mi – współczynnik modyfikujący funkcje strat wynikających z i – tego oddziaływania,
vi – waga i – tego elementu środowiska,
f(xi) – wartość funkcji jakości środowiska w sensie i – tego elementu.
W większości metod indeksowych nie przyjmuje się stałych wag poszczególnych elementów środowiska. Bardzo
ważne jest uwzględnienie w ocenie warunków lokalnych i specyficznych cech danego obszaru.
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Zastosowana metoda jest połączeniem znanych i wykorzystywanych technik metody indeksowej, takich jak:
- metoda Battelle – wprowadzona i stosowana przez naukowców z Battelle Columbus Laboratories, Ohio
w USA. Metoda ta została zaproponowana do oceny oddziaływania przedsięwzięć z zakresu gospodarki
wodnej, lecz obecnie jest ona stosowana również do ocen innych typów działalności. Lista identyfikacyjna
składa się z 78 elementów w 4 kategoriach i przypisanej im stałej puli 1000 punktów w postaci wag.
- metoda Sondheima - dzięki niej uzyskuje się jeden wynik używany do porównania alternatywnych rozwiązań.
Celem jest ustalenie współczynników ważności dla poszczególnych elementów środowiska, na które
poddawane ocenie przedsięwzięcie ma wpływ. Poprzez przemnożenie współczynników ważności przez
współczynniki wielkości wpływów uzyskuje się iloczyny, które po zsumowaniu stają się poszukiwanym
wskaźnikiem sumarycznym.
- metoda kwalifikacji ważonej – stosowana głównie do określenia najlepszej pod względem ochrony
środowiska lokalizacji przedsięwzięcia. Poddanie wariantów kwalifikacji ważonej odbywa się przy użyciu dwu
grup wag znaczenia (czynniki o większym znaczeniu waga 2, a o mniejszym 1).
Uwzględniono również takie aspekty, jak: możliwość wystąpienia konfliktów społecznych, jak również aspekty
ekonomiki dotyczące realizacji przedsięwzięcia i ich powiązania z funkcją jakości środowiska.

3.3

Opis metody ad hoc oceny oddziaływania na środowisko

Metody ad hoc polegają na zwołaniu grupy ekspertów, która ma za zadanie wskazanie potencjalnych
oddziaływań wywołanych przez rozpatrywany projekt. Dokonuje się identyfikacji zarówno rodzaju jak i wielkości
możliwych skutków, co nadaje ogólny kierunek przeprowadzanej ocenie. Najbardziej charakterystyczną cechą
tej metody jest wykorzystanie panelu ekspertów do stworzenia jednej oceny, będącej wypadkową ocen.
Jak dotychczas przeważają dwa sposoby grupowego oceniania:
- metoda delficką (Delphi),
- Technika Grupy Imiennej (Nominal Group Technique).
Ad a) Metodę delficką charakteryzuje przede wszystkim anonimowość członków grupy i statystyczna obróbka
wyników.
Ad b) Technika Grupy Imiennej proponuje wspólne ocenianie podmiotu przez zebranych razem ekspertów.
Cała procedura składa się z czterech etapów. Pierwszy to ocena przez poszczególnych członków grupy,
dokonywana w ciszy. Każdy ekspert dokonuje oceny indywidualnie, a wyniki swych ocen przedstawia w drugim
etapie, lecz prezentacje nie są na tym etapie poddawane dyskusji gremium. Trzecim etapem jest grupowa
dyskusja o każdej z przedstawionych ocen i wreszcie czwarty etap, czyli określenie oceny zsumowanej.
Na jakość przeprowadzanej oceny znacznie wpływa dobór grupy ekspertów, właściwe zrozumienie zadania przez
oceniających oraz sprawność prowadzącego proces oceny.

3.4

Opis metody sieciowej oceny oddziaływania na środowisko

Metody sieciowe możemy pogrupować ze względu na rodzaj treści i powiązań. W sieci mamy sposobność
przedstawienia przepływu materii, energii lub też informacji. Najistotniejsza cecha metody jest możliwość
przedstawienia skutków drugiego i dalszych rzędów, czyli skutków pośrednich. W środowisku skutki oddziaływań
rozchodzą się wzdłuż powiązań i przechodzą do kolejnych ogniw, a sieć pozwala przedstawić te powiązania
w przejrzysty i zrozumiały sposób. Zastosowanie tej metody w praktyce polega na zbudowaniu sieci powiązań
i przeanalizowaniu skutków w oparciu o przepływ materii, energii czy też informacji.
Przykładem zastosowania metody sieciowej jest użycie jej w bilansie energetycznym. Dzięki niej możemy określić
skutki energetyczne naruszenia ekosystemów. Do grupy metod sieciowych zaliczane są też grafy koherentne.
Ich konstrukcję można prowadzić w dwóch kierunkach tj. komponent środowiska – wskaźniki narażenia
przyczyny pochodzące od poszczególnych działań – przedsięwzięcie lub poszczególne działania przedsięwzięcia
– parametry środowiska - komponenty środowiska. Takie ujęcie problemu daje jasny obraz zależności
przyczynowo – skutkowych.
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Dodatkowo można dokonać swoistej kwantyfikacji oceniając stopień powiązań i porównywać kilka wariantów
na tym samym poziomie sieci. Przejście od jednego elementu sieci do następnego wymaga określenia
współczynników przejścia na podstawie danych ilościowych lub planów technicznych przedsięwzięcia.
Przechodząc od początkowych elementów przyczynowych przez poszczególne węzły sieci i uzyskując
dla nich dane ilościowe, dzięki współczynnikom przejścia otrzymujemy w końcowych węzłach sieci ilościowe
określenia parametrów środowiskowych, na które oddziałuje dane przedsięwzięcie.
Metody sieciowe są obiektywne i zarazem selektywne tzn. pozwalają na przedstawienie najważniejszych
składników i czynników środowiska z dużą szczegółowością. Interpretacja wyników wymaga jednak pewnej
wiedzy i przygotowania merytorycznego, ze względu na to metoda jest pracochłonna i kosztowna.

3.5

Opis metody analizy wzajemnych powiązań pomiędzy poszczególnymi oddziaływaniami
na środowisko

Przeprowadzono oszacowanie przewidywanych oddziaływań bezpośrednich, pośrednich, krótko i długotrwałych
odwracalnych i nieodwracalnych na zdrowie ludzi, walory krajobrazowe i zabytki na istniejących i projektowanych
obszarach w tym także wymagających szczególnej ochrony. Analizę opracowano wykorzystując zgromadzone
dane i przedstawiając ją jako tabelaryczne zestawienie dwóch metod: ad hoc i sieciowania, które zostały
omówione powyżej.
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4

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

4.1

Ocena aktualnego stanu środowiska na obszarze gminy Sawin z uwzględnieniem
obszarów prawnie chronionych

4.1.1

Ogólna charakterystyka gminy Sawin

Położenie
Gmina Sawin ma charakter gminy wiejskiej. Położona jest w obrębie województwa lubelskiego, wchodzi w skład
powiatu chełmskiego będąc najbardziej wysuniętą gminą w jego części północnej. Gmina Sawin położona jest
przy drodze nr 812 łączącej Chełm i Włodawę. Gmina Sawin graniczy z 5 gminami: Chełm, Ruda Huta, Wierzbica
(powiat chełmski), Hańsk i Wola Uhruska (powiat włodawski). Od północy sąsiaduje z gminą Hańsk, od wschodu
z Rudą Hutą i Wolą Uhruską, od zachodu z Wierzbicą, a od południa z gminą Chełm.
Gmina Sawin jest położona w obrębie dwóch subregionów geograficznych: Pagórów Chełmskich i obniżenia
Dubienki.
Gmina stanowi ok. 10 % powierzchni powiatu chełmskiego.

Rysunek nr 4.1.1-1 Położenie gminy Sawin w województwie lubelskim
Źródło: Strategia rozwoju gminy Sawin

Sawin – gmina wiejska położone we wschodniej części Polski w województwie lubelskim, w powiecie chełmskim.
Siedziba władz mieści się w Sawinie, adres: ul. Chutecka 12, 22-107 Sawin; adres internetowy
http://ugsawin.bip.lubelskie.pl/.
Organem uchwałodawczym jest Rada Gminy, organem wykonawczym - Wójt.
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Ogólną powierzchnia geodezyjna Gminy Sawin stanowi 19022 ha, w tym:
- użytki rolne stanowią 12988 ha, z czego:
- grunty orne to 8355 ha,
- sady 142 ha,
- łąki 3062 ha,
- trwałe pastwiska 1007 ha,
- lasy i grunty leśne 5224 ha
Pozostałe 810 ha to grunty pod zabudowaniami, podwórzami, inne grunty użytkowe oraz nieużytki.
Gmina Sawin składa się z 27 miejscowości, skupionych w 19 sołectwach.
Gmina Sawin jest obszarem typowo rolniczym z dużą liczbą gospodarstw rolnych o małej powierzchni.
Rozdrobnienie gospodarstw ma bezpośredni wpływ na ich niską dochodowość. Ale rozwijają się też działalności
gospodarcze innego rodzaju. Na koniec 2013 roku w Gminie było zarejestrowanych 247 podmiotów
gospodarczych, wśród których dominują zajmujące się handlem (64), budownictwem (40) oraz przetwórstwem
przemysłowym (26). Słabo rozwinięte są usługi rekreacyjno-turystyczne. Na terenie Gminy znajdują się 2
turystyczne obiekty noclegowe dysponujące łącznie 63 miejscami, które w 2013 roku udzieliły 844 noclegów.

4.1.2

Geomorfologia i uwarunkowania krajobrazowe

Gmina Sawin jest położona w obrębie dwóch subregionów geograficznych: Pagórów Chełmskich i obniżenia
Dubienki. Podłoże Pagórów Chełmskich stanowią margle, opoki i kreda pisząca. Złoża te mają miąższość opoki
dochodzącą do głębokości kilkuset metrów, ale są też miejsca gdzie wychodzą na powierzchnię tworząc składnik
gleby. Stanowią one pozostałość morza mezozoicznego pokrytą utworami
pochodzenia polodowcowego.
Kredowe podłoże i gleby Pagórów Chełmskich stwarzają doskonałe warunki dla rozwoju roślin ciepłolubnych,
gdzie indziej w kraju rzadko spotykanych. W rezerwacie położonym na południowym stoku Stawskiej Góry rosną
niezwykle rzadko spotykane rośliny stepowe, w tym dziewięćsił popłocholistny. Mniejszą część gminy zajmuje
Obniżenie Dubienki, częścią której jest zabagniona dolina rzek Uherki i Lepietuchy. Występują tutaj parometrowe
zaledwie wahania wysokości względnej. Trzon opisanego obszaru stanowi płyta krystaliczna, na której osadziły
się utwory paleozoiczne, w tym bogate złoża karbońskie. Na głębokości 850-1100, na obszarze Gminy Sawin
znajdują się pokłady węgla kamiennego.
Obszar Gminy zdominowany jest przez gleby I - IV klasy, które stanowią 62% gruntów ornych tworząc dogodne
warunki do rozwoju rolnictwa. Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego,
Gmina Sawin została objęta priorytetem zalesień przeciw erozyjnych i wodochronnych (potencjalne lasy
ochronne).
Spotykamy tu dwa typy krajobrazów: rozległe łąki bagienne i pastwiska oraz piaszczyste nieurodzaje, które
często są zasadzane lasami.

4.1.3

Gospodarka wodno-ściekowa

Zaopatrzenie w wodę mieszkańców Gminy Sawin, jak i również zakładów usługowo produkcyjnych i innych
podmiotów odbywa się:
- ze studni głębinowych – zorganizowany system,
- ujęć głębinowych – indywidualne,
- studni kopanych.
Na obszarze gminy znajdują się trzy ujęcia wody i wodociągi grupowe w miejscowościach Sawin (18,517 km),
Czułczyce (6,235 km) i Bukowa Wielka (54,023 km) o łącznej długości sieci 78,78 km.
Istniejące ujęcia wody są w stanie zaopatrzyć w wodę około wszystkich mieszkańców gminy.
Ścieki bytowo-gospodarcze z większej części miejscowości Sawin odprowadzane są siecią kanalizacji sanitarnej
o łącznej długości 31,12 km do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości Q = 280 m3/d.
Do systemu kanalizacji sanitarnej wykonanych jest 488 przyłącz kanalizacyjnych, z których korzysta
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łącznie 622 gospodarstw domowych i 1674 osoby. Wykorzystanie oczyszczalni wynosi około 60%, co daje dużą
możliwość dalszego rozwoju sieci kanalizacyjnej.
Ponadto ścieki ze zbiorników bezodpływowych z terenu całej gminy są wywożone samochodami asenizacyjnymi
do oczyszczalni w Chełmie, w związku z tym konieczna jest budowa stacji zlewnej.

4.1.4

Ocena jakości wód powierzchniowych i podziemnych

Wody powierzchniowe i podziemne
Lepietucha to niewielka rzeka w dorzeczu Bugu, lewobrzeżny dopływ Uherki. Źródło rzeki znajduje się we wsi
Władysławów niedaleko Chełma i kieruje się na wschód, przepływając przez Chylin. Po wypłynięciu z Chylina
wpływa na teren Rezerwatu przyrody Bachus. W rezerwacie tym zmienia kierunek na południowo-wschodni i
wpływa do Sawina. W centrum Sawina przyjmuje dwa główne dopływy, będące rowami melioracyjnymi o
nazwach: Nagórnik i Pomiary. Po przyjęciu Nagórnika przepływa pod drogą wojewódzką nr 812 i kilka kilometrów
dalej wpływa do Uherki
Zbiornik Niwa o powierzchni 52 ha i średniej głębokości 2 m położone jest na zachód od miejscowości Sawin.
Żyje w nim wiele gatunków ryb, m.in. szczupak, karp, lin, karaś, okoń, płoć. Zbiornik został oddany do użytku w
2010 r. i trwają prace nad jego kompletnym zagospodarowaniem.
Jezioro Słone położne jest w pobliżu wsi Chutcze. Jego powierzchnia wynosi 4,6 ha lustra wody, głębokość
maksymalna 8,1 m. Żyje w nim wiele gatunków ryb: karp, szczupak, lin, karaś, okoń, leszcz, płoć, wzdręga. W
celu ochrony rzadkich gatunków roślin i zwierząt na terenach jeziora utworzono użytek ekologiczny. Jezioro
wokół porośnięte jest dużą ilością trzcin i szuwarów, co utrudnia dostęp do wody.
Gospodarzem wód na terenie Gminy Sawin jest Polski Związek Wędkarski Okręg w Chełmie.
Głównym źródłem zanieczyszczeń wnoszonych do wód powierzchniowych w gminie są spływy powierzchniowe
(tzw. nadwyżek nawozowych) z użytkowanych rolniczo obszarów oraz ścieki z terenów zabudowy wiejskiej nie
posiadających kanalizacji.
Wody podziemne – występowanie wód podziemnych związane jest z budową geologiczną terenu. Sawin objęty
jest jednolitą częścią wód podziemnych nr JCWPd 108.
Region hydrogeologiczny wg Atlasu hydrogeologicznego Polski 1995 r. - IX – lubelsko-podlaski
Głębokość występowania wód słodkich:
- Strefa aktywnej wymiany wód w obrębie kredy górnej sięga 100-150 m p.p.t.;
Użytkowe poziomy wodonośne występują tylko w tej strefie.
Wody o mineralizacji >1 g/dm3 występują w utworach kredy dolnej, jury oraz niektórych ogniw paleozoiku. Strop
kredy dolnej występuje na głębokości 400-600 m.
JCWPd 108 charakteryzuje się znaczną nadwyżką zasobów wód podziemnych w odniesieniu do wielkości
poboru, wynoszącego około 6 % wielkości zasobów. Na obszarze JCWPd nie występują zanieczyszczenia wód
podziemnych.
Wody dobrej jakości, wymagają na ogół prostego uzdatniania.
Cały obszar JCWPd 108 leży w obrębie GZWP 407, Cr3 – Niecka Lubelska (Zbiornik Chełm-Zamość).

4.1.5

Uwarunkowania klimatyczne

Gmina Sawin zgodnie z rolniczo-klimatycznym podziałem Polski należy do dzielnicy chełmskiej. Region ten
charakteryzuje się umiarkowanym klimatem o pewnych cechach kontynentalnych. Pogodę kształtują masy
powietrza polarno-kontynentalnego z Europy Wschodniej.
Zachodnie masy powietrza znad Atlantyku mają mniejsze znaczenie niż w innych regionach Polski.
Najcieplejszym miesiącem jest lipiec, w którym średnia temperatura waha się od +14°C do +25°C.
Najzimniejszym miesiącem jest styczeń (temperatura waha się od –6°C do 0°C). Średnia roczna temperatura
wynosi ok. +7,4°C. Średnia roczna suma opadów wynosi ok. 550 mm. Największe ich natężenie przypada na
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lipiec (90 mm). Zimy są mroźne i śnieżne, a przeciętny czas zalegania pokrywy śnieżnej to 85 dni. Pierwszy śnieg
zwykle spada ok. 20 listopada, a ostatecznie zanika 15–25 marca. Długotrwałe odwilże w czasie trwania zimy nie
są rzadkim zjawiskiem, choć zdarzają się też silne mrozy, w których temperatura spada do –20 do –25°C.
Długość okresu wegetacyjnego wynosi 220 dni. Lata są stosunkowo ciepłe i słoneczne. Średnia liczba dni w roku
z temperaturą powyżej 25°C wynosi 49, w temperaturą powyżej 30°C jest 11. Czasem zdarzają się upały,
w których temperatura przekracza 35°C. Okres bez przymrozków trwa od połowy kwietnia do połowy
października, choć mogą się zdarzać one także w maju i we wrześniu. Klimatyczne lato, w którym średnia
dobowa temperatura przekracza 15°C trwa od końca maja do początku września.

4.1.6

Ocena jakości powietrza

Stan jakości powietrza na terenie gminy Sawin kształtowany jest głównie przez:
- rozproszone źródła ciepła: o kotłownie lokalne, zlokalizowane z reguły przy obiektach użyteczności
publicznej, kotłownie osiedlowe oraz o ogrzewanie indywidualne budynków,
- komunikację samochodową,
- działalność gospodarczą.
Większość istniejących lokalnych kotłowni jest uciążliwa dla środowiska (emisja spalin ze spalania gorszych
gatunków węgla, brak instalacji oczyszczania spalin, mała sprawność kotłów). Rozwiązaniem problemów niskiej
emisji jest zastąpienie gazem lub paliwami bardziej ekologicznymi obecnie wykorzystywanych paliw stałych.
Również komunikacja tj. transport lokalny jest poważnym problemem w dziedzinie ochrony powietrza.
Wg zapisów „Rocznej oceny jakości powietrza atmosferycznego w województwie lubelskim za rok 2013”,
wykonanej przez WIOŚ w Lublinie, Gmina Sawin zaliczona jest do strefy lubelskiej.
Poniżej zestawienie wynikowe klas strefy lubelskiej dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie
rocznej za rok 2013 dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia ludzi.
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Tabela nr 4.1.6-1. Klasy strefy lubelskiej dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie
rocznej za 2013 r. dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia
(kryterium –poziom docelowy)
Lp.
Substancja
Strefa
1
2
3
1
SO2 (dwutlenek siarki)
A
2
NO2 (dwutlenek azotu)
A
3
CO (tlenek węgla)
A
4
Benzen
A
5
PM10 (pył zawieszony 10)
C
6
PM2,5 (pył zawieszony 2,5)
A
7
Pb (ołów)
A
A – nie przekracza poziomu dopuszczalnego
B – nie przekracza poziomu dopuszczalnego powiększonego o margines tolerancji
C – powyżej poziomu dopuszczalnego

Z powyższej tabeli wynika, iż większość wymienionych substancji w 2013 r. nie przekroczyło poziomów
dopuszczalnych. Przekroczone zostały dopuszczalne poziomy stężenia pyłu PM10 w powietrzu.
Gmina Sawin nie ma opracowanego „Programu ochrony powietrza”.

4.1.7

Zasoby przyrodnicze, w tym obszary Natura 2000

Do form ochrony przyrody zalicza się: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary
chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki
ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.
Na terenie gminy Sawin nie są zlokalizowane obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody.
Na terenie Gminy Sawin znajdują się obszary i obiekty przyrodnicze chronione prawem:
Parki Narodowe
Na terenie gminy Sawin występuje Poleski Park Narodowy.
Powierzchnia „sawińskiej części” otuliny Parku wynosi 225 ha. W jej skład wchodzi m.in. rezerwat „Serniawy"
(ok. 38 ha). Położony w niewielkim kompleksie leśnym, pomiędzy wsiami Chutcze i Serniawy. Jego zadaniem jest
ochrona fragmentów łęgu olszowo-jesionowego i grądu niskiego, pochodzenia naturalnego. Spośród kilkunastu
gatunków drzew budujących drzewostan na szczególną uwagę zasługują okazałe, ponad dwustuletnie dęby
szypułkowe oraz ponad stuletnie olsze czarne. Wilgotne podłoże sprawia, iż występuje tu bardzo bogate runo
leśne. Do ciekawszych gatunków należą żywce: cebulkowy i gruczołowaty, wawrzynek wiłczełyko, podkolan
zielonawy, skrzyp łąkowy, listera jajowata. W runie masowo występuje rzadki na Lubelszczyźnie bluszcz
pospolity. Łącznie na terenie rezerwatu występuje 14 gatunków roślin objętych ochroną prawną oraz 11
zaliczanych na niżu do rzadkich. W koronach drzew zbudowały gniazda chronione i rzadkie zwierzęta: bocian
czarny, orlik krzykliwy, jastrząb. Poleski Park Narodowy (Bagno Bubnów) z unikalnymi gatunkami flory
torfowiskowej i awifauny stanowi fragment ostoi przyrody CORINE - Pojezierze Łęczyńsko – Włodawskie (Nr 320)
o znaczeniu europejskim.
Parki krajobrazowe
Na terenie gminy Sawin występuje Chełmski Park Krajobrazowy.
Najcenniejsze okazy znajdują się w rezerwacie „Bachus" (pow. 83,74 ha) położonym w pobliżu wsi Bachus
i Malinówka. Teren rezerwatu jest zróżnicowany pod względem wilgotności i urzeźbienia. Chroni się w nim spore
fragmenty rzadko już występującej w Polsce dąbrowy z dębem bezszypułkowym, tworzącej tu zespół boru
mieszanego i grądu. Niższe, wilgotniejsze partie, porasta gonny las gradowy z dębem szypułkowym oraz
domieszką brzóz i jaworów.
Pomorska Grupa Konsultingowa S.A.

Plik: 14096_Prognoza_PGN_Sawin
S t r o n a | 18

Prognoza oddziaływania na środowisko
Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Sawin

W miejscach zabagnionych występuje łęg olszowy i ols. Nad pięknym starodrzewiem górują gonne sosny, które
osiągnęły tu imponujące rozmiary i wspaniały pokrój. W runie lasu gradowego spotyka się m.in. groszek alzacki,
żywiec cebulkowy, turówkę leśną, nasięźrzał pospolity, turzycę orzęsioną, widłaka wrońca, kokorycz pustą,
ciemiężycę zieloną, gnieźnika pospolitego, orlika pospolitego i inne. Gniazdują tu chronione i rzadkie ptaki m.in.
orlik krzykliwy, muchołówka mała, muchołówka białoszyja, bocian czarny.
W rezerwacie występują liczne lejkj krasowe, okresowo wypełnionych wodą, w których żyje niezwykle rzadki żółw
błotny, a dziuple wiekowych dębów stanowią dogodne kryjówki wielu gatunków nietoperzy, takich jak borowiec
wielki czy nocek Bechsteina.
W ramach CHPK projektowany jest rezerwat leśny Sajczyce o pow. ok. 250 ha. Obszar ten posiada fragment
podmokłego lasu wraz z bagnem śródleśnym z charakterystycznym, dużym zróżnicowaniem gatunkowym
drzewostanu. Poza dębem, sosną i olszyną rosną tu: jesion, grab, brzoza, osika i wiąz polny. Z rzadszych roślin
zaobserwowano: wawrzynek wilczełyko, bluszcz pospolity, narecznica szerokolistna, turówka leśna, turzyce:
drążkowana (zwana morską trawą), cienista, orzęsiona.
Obszary chronionego krajobrazu
Na terenie gminy Sawin występuje Chełmski Obszar Chronionego Krajobrazu, o powierzchni całkowitej 32 110
tyś. ha, wyznaczony uchwałą WRN w Chełmie Nr XVIII/89/83 z dnia 28.03.1983 r. Obejmuje tereny gmin Żmudź,
Kamień, Dorohusk, Leśniowice, Siedliszcze, Ruda Huta, Sawin, Wierzbica i Chełm. Niezwykłym bogactwem
zachwycają tu doliny rzeki Udal i rzeki Krzywólki z licznymi stawami i torfowiskami oraz kompleksy leśne okolic
Pobołowic i Puszczy. Chełmski Obszar Chronionego Krajobrazu rozciąga się półkolem w rejonie Głębokiego,
dochodząc do miejscowości Świerże nad Bugiem, a na południu w rejon Pobołowic. W jego środkowej części
zlokalizowany jest Chełmski Park Krajobrazowy. W granicach obszaru znajdują się charakterystyczne krajobrazy
Pagórów Chełmskich i Obniżenia Dubienki. Są to masywne wyniosłości zbudowane ze skał wapiennych (margle
kredowe) na przemian z podmokłymi zagłębieniami, w których spotkać można wszystkie typy torfowisk niskich, w
tym charakterystyczne dla tego mezoregionu torfowiska węglanowe. W granicach obszaru występują
zatwierdzone rezerwaty przyrody: „Jezioro Świerszczów", „Roskosz", „Bachus", „Brzeźno" i „Serniowy". Cztery
pierwsze znajdują się na terenie Nadleśnictwa Chełm a ostatni położony jest w Nadleśnictwie Sobibór.
Rezerwaty przyrody
Na terenie gminy Sawin występują rezerwaty przyrody: "Bachus" i "Serniawy".
Rezerwat „Bachus", utworzony zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 18 lipca 1958 r.
w sprawie uznania za rezerwat przyrody, chroni cenny fragment zbiorowiska leśnych o charakterze naturalnym
z dębem bezszypułkowym na granicy zasięgu. Malowniczy krajobraz tworzą tu liczne kłody martwego drewna. Na
suchych i piaszczystych wzniesieniach występują bory mieszane i grądy wysokie. W wilgotniejszych partiach lasu
rozsianych jest 20 bezodpływowych lejków krasowych o głębokości do 1 metra. Nad dwustuletnim starodrzewem
dębowym górują miejscami gonne sosny, które osiągnęły tu imponujące rozmiary i wspaniały pokrój. Poza
wspaniałym drzewostanem w rezerwacie występuje wiele rzadkich gatunków runa, jak np.: turówka leśna
(żubrówka), widłak wroniec, podkolan biały i zielonawy, wawrzynek wilczełyko. W runie stwierdzono łącznie ok.
180 gatunków roślin. Dogodne warunki gniazdowania znalazły niezwykle cenne i chronione gatunki ptaków takich
jak: muchołówka mała i białoszyja.
Rezerwat „Serniawy" o powierzchni 37 ha, utworzony został w 1965 r. w celu ochrony fragmentów łęgu olszowojesionowego i grądu niskiego pochodzenia naturalnego. Drzewa budujące drzewostan to ponad dwustuletnie
dęby szypułkowe oraz ponad stuletnie olsze czarne. Wilgotne podłoże sprzyja występującemu tutaj bogato runie
leśnemu. Występują tu rzadkie gatunki roślin (m.in. bluszcz pospolity, listera jajowata, skrzyp łąkowy,
wydmuchrzyca zwyczajna i zerwa kłosowa) oraz zwierząt (m.in. bocian czarny, orlik krzykliwy).
Ponadto na terenie gminy występuje Międzynarodowy Rezerwat Biosfery "Polesie Zachodnie", którego celem jest
umożliwienie harmonijnego rozwoju regionu o wyjątkowych walorach przyrodniczych i ochrona ogromnej
różnorodności biologicznej krajobrazów nizin bagiennych z mozaiką bagien, torfowisk, jezior, rzek i lasów.
Rezerwat Biosfery obejmuje swym zasięgiem najcenniejsze przyrodniczo obszary Polesia położone na
pograniczu woj. lubelskiego z obwodem wołyńskim na Ukrainie i obszarem brzeskim na Białorusi. Status
Rezerwatu Biosfery jest nadawany przez UNESCO obszarom o wybitnych, wyróżniających się w skali światowej
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walorach przyrodniczych, gdzie prawne formy ochrony przyrody i zrównoważone użytkowanie gospodarcze
powinny tworzyć wzajemnie zharmonizowany układ.
Pomniki przyrody
Na terenie gminy Sawin znajduje się 13 pomników przyrody (8 drzew i 5 głazów narzutowych), m.in.:
- głaz narzutowy granit szary "Kamień Powstańców" obw. 700,
- głaz narzutowy granit szary obw. 4.3,
- głaz narzutowy granitognejs obw. 5.7,
- głaz narzutowy granitogrejs obw. 6.1 m,
- dąb szypułkowy obw. 440,
- dąb szypułkowy obw 446,
- sosna pospolita obw. 287,
- dąb szypułkowy obw. 506,
- dąb szypułkowy obw. 505,
- dąb szypułkowy obw. 447.
Użytki ekologiczne
Użytki ekologiczne na terenie gminy Sawin, to Jezioro Słone, Obszar Torfowisk i Torfianki.
Jezioro Słone, wyznaczone uchwałą RG Sawin Nr XXVI/148/93 z dnia 30.09.1993 r., znajduje się pobliżu wsi
Chutcze. W skład użytku wchodzi: Jezioro Słone (pow. 6,10 ha) i obszar gruntów bezpośrednio przyległych
(przyległych zasięgu 100 m o pow. 18,32 ha). Z roślin rzadszych występują: kłoć wiechowata, przęstka pospolita,
turzyca darniowa, turzyca Buxbauma i turzyca tunikowa.
Użytek ekologiczny „Obszar Torfowisk”, wyznaczony uchwałą RG Sawin Nr IXXVI/148/93 z dnia 30.09.1993 r.,
Użytek ekologiczny Torfianki znajduje się w miejscowości Podpakule pn. „Torfianki” i zajmuje pow. 10,75 ha.
Celem ochrony jest zachowanie ostoi ptactwa wodno-błotnego, zbiorowisk wodnych i torfowiskowych z licznymi
gatunkami chronionymi. Znajduje się tutaj siedlisko strzebli przekopowej (błotnej) i żółwia błotnego – gatunków
wpisanych do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt.
Obszary Natura 2000
Poniżej przedstawiono opisy Obszarów Natura 2000 na terenie gminy Sawin, zgodnie ze Standardowymi
Formularzami Danych:
- PLH060043 Lasy Sobiborskie,
Powierzchnia obszaru wynosi 9709,3 ha. Obszar obejmuje 3 fragmenty dużego kompleksu leśnego (77%
powierzchni) ze znacznym udziałem cennych borów bagiennych i olsów. Lasy iglaste zajmują 35% terenu, lasy
liściaste – 17%, lasy mieszane – 23%, a siedliska leśne (ogólnie) – 2%.
W granicach obszaru znajduje się 6 eutroficznych jezior (wody stojące i płynące to 2% terenu). W jednym z jezior
stwierdzono występowanie reliktowego, polodowcowego mchu wodnego – Scorpidium scorpidoides [Hedw.].
Jeziora otaczają torfowiska przejściowe i niskie. Licznie występują także śródleśne torfowiska wysokie i
przejściowe oraz kompleksy bagienne (torfowiska, bagna, roślinność na brzegach wód i młaki zajmują 7%) i
łąkowe (3% obszaru) w dolinach cieków. Wszystkie one są w bardzo dobrym stanie. Na torfowiskach rośnie wiele
rzadkich, zagrożonych i chronionych prawnie gatunków roślin naczyniowych m.in. aldrowanda pęcherzykowata
(Aldrovanda vesiculosa) czy lepnica litewska (Silene lithuanica). Jest to jedna z największych populacji tego
gatunku rośliny w Polsce. W obszarze stwierdzono występowanie 12 rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy
Siedliskowej na ponad 17 % obszaru. Występuje tu też 17 gatunków z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej.
Siedliska wodne i torfowiskowe to największa w Polsce i jedna z największych w Europie ostoja żółwia błotnego,
także jedna z większych na terenie województwa lubelskiego ostoja strzebli błotnej (Phoxinus percnurus) oraz
wielu gatunków ptaków m.in. wodno - błotnych i drapieżnych.
- PLH060048 Podpakule,
Ostoję stanowi płytki zbiornik wodny wraz z otaczającymi go podmokłymi zaroślami brzozowo-wierzbowymi i
lasami mieszanymi. Zbiornik ten, zajmujący powierzchnię jednego hektara, powstał w wyniku eksploatacji złóż
torfu. Szczególną wartość przyrodniczą tego obszaru stanowi fakt, iż jest to jedna z największych ostoi strzebli
błotnej w naszym kraju.
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Strzebla błotna (inaczej przekopowa) jest małą rybką (długości 5-10 cm, czasem osiąga długość 13,5 cm) z
rodziny karpiowatych. Jest to jeden z najrzadszych i najbardziej zagrożonych gatunków ryb w naszym kraju.
Ponad dwadzieścia lat temu objęta została całkowitą ochroną gatunkową, a nieco później wpisana do Czerwonej
Księgi Zwierząt jako gatunek wysokiego ryzyka, silnie zagrożony.
Miejscem bytowania tej ryby są małe i bardzo płytkie, zanikające zbiorniki wodne (najczęściej zagłębienia
potorfowe i glinianki), często zarośnięte roślinnością wodną. Powierzchnia lustra wody takich zbiorników zwykle
nie przekraczają 1 hektara. Woda w zbiornikach, które zamieszkuje strzebla błotna jest bardzo miękka (o
odczynie pH 6,0-7,1, czyli obojętnym lub lekko kwaśnym). Pożywnie dla tego gatunku ryby stanowi fitoplankton i
zooplankton, roślinność wyższa oraz wpadające do wody bezkręgowce (które nie bytują w wodzie). Wstępowanie
tego gatunku określa się jako wyspowe, ze względu na fakt, iż ryba tworzy małe populacje (bardzo często
zupełnie odizolowane od innych). Prowadzi przy tym skryty tryb życia, jest płochliwa i ostrożna, rzadko pojawia
się na powierzchni wody, co niestety utrudnia jej obserwację.
- PLH060056 Bachus,
Obszar Bachus położony jest w prowincji Niżu Zachodniorosyjskiego, makroregionie Polesia Wołyńskiego,
mezoregionie Pagórów Chełmskich. Pod względem administracyjnym położony jest na terenie gminy Sawin,
powiat chełmski. Obejmuje rezerwat leśny Bachus (w oddziałach 73 b-h, 74 d, 88, 89), stanowiący fragment
kompleksu leśnego. 99% obszaru zajmują lasy liściaste, pozostały 1% - siedliska rolnicze. Współczesna rzeźba
terenu, na którym znajduje się obszar Bachus jest dość młoda i większość form ukształtowała się dopiero po
recesji maksymalnego stadiału zlodowacenia Odry (środkowopolskiego). Głównymi jej elementami są formy
pochodzenia lodowcowego (wysoczyzny i pagórki morenowe) i wodnolodowcowego (równiny sandrowe, terasy
kemowe). Najstarszymi elementami rzeźby są równiny denudacyjne, rozwinięte na marglach i kredzie piszącej
astrychtu. Na ich powierzchni licznie występują formy krasu powierzchniowego, reprezentujące tzw. typ krasu
kredy piszącej. W granicach ostoi najbardziej widoczną formą krasu kresy piszącej są tzw. lejki krasowe zagłębienia terenu o głębokości około 1 m, okresowo wypełnione wodą. W obrębie ostoi wyróżniono 6 podtypów
gleb leśnych, ale ponad 80 % jej powierzchni zajmują gleby brunatne (wyługowane i bielicowane). Cały obszar
jest pokryty wielogatunkowym i zróżnicowanym wiekowo lasem, ze zdecydowaną dominacją fazy starodrzewia.
W piętrze drzew dominują dąb szypułkowy oraz brzoza brodawkowata, grab, olsza czarna i sosna pospolita.
Mniej licznie występują również osika, jesion zwyczajny, lipa drobnolistna, jawor, klon zwyczajny, wiąz górski,
oraz wiąz polny. Występuje tu również będący na granicy zasięgu dąb bezszypułkowy.
- PLH060057 Serniawy,
Teren ostoi Serniawy, według regionalizacji fizycznogeograficznej Polski, zaliczany jest do Niżu
Zachodniorosyjskiego, makroregionu Polesia Wołyńskiego. Ostoja położona jest w zasięgu zlodowacenia
środkowopolskiego na fragmencie równiny denudacyjno-akumulacyjnej urozmaiconej zagłębieniami pochodzenia
krasowego typu wertebów, rozwiniętych na występujących w podłożu krasowiejących wapieniach
górnokredowych. W partiach powierzchniowych przeważają miękkie wapienie margliste i wapienie typu kredy
piszącej. Na terenie ostoi występują następujące typy i podtypy gleb leśnych: rędzina właściwa, rędzina brunatna,
rędzina, murszowata, pararędzina brunatna, brunatna wyługowana, czarna ziemia właściwa, murszowomineralna, gleby torfowe torfowisk olsowych, gleby torfowe torfowisk dolinowych. Zidentyfikowano tu nastepujące
zespoły roślinne: Ribo nigri-Alnetum Sol-Górn. 1975 Mser., Circaeo-Alnetum Oberd 1953 oraz Tilio-Carpinetum
Tracz. 1962. Grąd jest zespołem roślinnym zdecydowanie dominującym w ostoi . Zajmuje jej centralną część,
lecz nie tworzy zwartego płatu, ale porozcinany jest wąskimi smugami łęgu jesionowo-olszowego CircaeoAlnetum. Dominują w nim w piętrze drzew; dąb szypułkowy i grab, oraz marzanka wonna, podagrycznik pospolity
i zawilec gajowy w runie. Szczególnie cenne przyrodniczo są starodrzewia dębowe w wieku ok. 200-220 lat, które
są najprawdopodobniej pochodzenia naturalnego.
- PLH060068 Sawin,
Obszar leży na wysokości 171 m n.p.m. i obejmuje fragment rozległego torfowiska nakredowego z dominującym
szuwarem kłoci wiechowatej i płatami zespołu marzycy rudej (ok. 200 ha). Do lat 50-tych ubiegłego wieku było to
jedno z pięciu najzasobniejszych stanowisk szuwaru kłociowego w Polsce środkowo-wschodniej. Wtedy to
torfowisko zostało osuszone (melioracje odwadniające) i rozpoczęła się intensywna eksploatacja pokładów torfu.
Na terenie obszaru występują trzy typy siedlisk z Zał. I Dyrektywy Siedliskowej.
- PLH060013 Ostoja Poleska,
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Obszar o powierzchni 10159,15 ha, stanowią dwa, izolowane fragmenty terenu: Główny Kompleks Poleskiego
Parku Narodowego oraz Kompleks Bagno Bubnów - Bagni Staw. W skład Głównego Kompleksu Poleskiego
Parku Narodowego, o powierzchni ok. 9000 ha, wchodzą jeziora: Łukie, Karaśne, Moszne, Długie, wraz z
otaczającymi je torfowiskami oraz z uroczyskami: Torfowisko Orłowskie, Durne Bagno, Las Tafle, Łęki
Zienkowskie, Łąki Ochoża, jak również ze stawami w Pieszowoli oraz z południową częścią kompleksu stawów w
Starym Brusie. W granice ostoi zaliczono także kilka uroczysk przewidywanych do włączenia do Poleskiego
Parku Narodowego, w tym: jezioro Płotycze, Bagno Karaśne (pozostałość po zanikłym jeziorze), łąki koło wsi
Jamniki oraz uroczysko Jelino. Kompleks Główny Poleskiego Parku Narodowego to obszar o dominującym
udziale ekosystemów wodno-torfowiskowo-leśnych. W północnej części ostoi znajduje się także rozległy
kompleks łąk wraz z dwoma zespołami stawów. Druga część ostoi: Bagno Bubnów - Bagno Staw, obejmuje
zespół 2 rozległych kompleksów bagienno-torfowiskowych o łącznej powierzchni ponad 1400 ha, położonych w
górnym brzegu rzeki Włodawki. Obszar jedynego w Polsce pojezierza, nie objętego ostatnim zlodowaceniem.
Znajdują się tutaj unikalne obszary torfowisk wysokich, przejściowych i niskich typu węglanowego. Łącznie, na
terenie ostoi zidentyfikowano 15 rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Jest to jedna z
największych w Polsce ostoi żółwia błotnego oraz innych rzadkich gatunków zwierząt, w tym zwłaszcza strzebli
błotnej Phoxinus percnurus, dla której obszar Ostoi Poleskiej jest jednym z najważniejszych obszarów
występowania na terenie kraju. Bagno Bubnów i Bagno Staw to obiekty o wyjątkowym bogactwie florystycznym.
Oba kompleksy bagienne to także wyjątkowo cenna ostoja fauny, zwłaszcza owadów, płazów i ptaków.
Stwierdzono tu m.in. występowanie ponad 340 gatunków motyli, co stanowi ponad 10% fauny krajowej, z tej
liczby 3 gatunki odnalezione jako jedyne ich miejsca występowania w Polsce. Wśród płazów na uwagę zasługują
m.in. bogate populacje ropuch: zielonej i paskówki. Generalnie flora i fauna tego terenu są bardzo bogate;
stwierdzono tu występowanie ponad 1400 gatunków roślin i ponad 200 gatunków kręgowców; 20 gatunków roślin
i zwierząt wymienionych jest w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Obszar ma również duże znaczenie
dla ochrony ptaków.
- PLB060001 Bagno Bubnów,
Obszar o powierzchni 2187,6 ha obejmuje fragment Poleskiego Parku Narodowego. Otoczenie torfowisk
(typologicznie są to torfowiska niskie) stanowią tereny rolnicze. Torfowiska odwadniane są ciekiem należącym do
zlewni Włodawki. Dominującymi zbiorowiskami roślinnymi są szuwary wielkoturzycowe. Przeważają tu torfowiska
otwarte, miejscami porasta je rzadka trzcina; na obrzeżach występują zarośla wierzbowe, a w części zachodniej
Bagna Bubnów znajduje się kilkanaście torfianek. Ostoja ptasia o randze europejskiej E 66. Występuje co
najmniej 15 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Rady 79/409/EWG, 7 gatunków z Polskiej Czerwonej
Księgi (PCK). Bardzo ważna ostoja wodniczki. W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji
krajowej (C6) następujących gatunków ptaków: błotniak łąkowy, błotniak zbożowy (PCK), sowa błotna (PCK) i
wodniczka (PCK); w stosunkowo wysokiej liczebności (C7) występuje dubelt (PCK).
Węzły i korytarze ekologiczne
Przez obszar gminy przebiega korytarz ekologiczny ze wschodu na zachód łączący Chełmski Park Krajobrazowy
i Poleski Park Narodowy (Bagno Bubnów). Ciągi ekologiczne o przebiegu południkowym łączą Chełmski Obszar
Chronionego Krajobrazu z Poleskim Parkiem Krajobrazowym i Poleskim Parkiem Narodowym.
Lokalizację form ochrony przyrody na terenie gminy Sawin przedstawiono na poniższym rysunku.
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Rys. nr 4.1.7-1. Formy ochrony przyrody na terenie gminy Sawin
Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl

Zagrożenia dla cennych walorów środowiskowych
Ekosystemy torfowiskowe zlokalizowane na terenie gminy Sawin są niezwykle wrażliwe na zmiany warunków
środowiska. Melioracje odwadniające, chemizacja rolnictwa, nieuporządkowana gospodarka wodno – ściekowa w
gminie stanowią istotne zagrożenia dla funkcjonowania ekosystemów torfowiskowych. Bogate przyrodniczo
torfowiska leżące w Poleskim Parku Narodowym są narażone na osuszanie wskutek prowadzonej melioracji.
Zakłócenie stosunków wodnych w rejonie torfowiska może wpłynąć na przyspieszoną sukcesję roślinności
(krzewów i drzew) i murszenie torfu.

4.1.8

Turystyka i kultura

Na terenie Gminy Sawin znajdują się atrakcyjne obiekty architektoniczne. Najstarsze ślady osadnictwa na terenie
Gminy Sawin pochodzą z epoki neolitu. Pierwsze datowanie wsi wchodzących w skład Gminy przypada na wiek
XV.
Na terenie Gminy Sawin rejestrem zabytków objęto sześć obiektów:
- Zespół architektoniczny w Sawinie – w tym: kościół rzymskokatolicki pw. Przemienienia Pańskiego z lat
1731-1740 wraz z wyposażeniem wnętrza, dzwonnica – brama z lat 1731-1740, przytułek dla starców z
1757 r., mur i drzewostan w obrębie cmentarza. Cały zespół charakteryzuje się późnobarokową
architekturą;
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-

Kościół rzymskokatolicki pw. Wszystkich Świętych w Przysiółku z 1764 roku – obiekt chroniony w
granicach cmentarza kościelnego wraz z wyposażeniem wnętrza oraz z dzwonnicą z początków XIX w.
Obiekt drewniany w otoczeniu starych drzew;
- Park po dworski w miejscowości Czułczyce-Kolonia z ok. poł. XIX w.;
- Grodzisko z XIV w. w miejscowości Czułczyce-Kolonia – teren zakrzewiony, oddalony od drogi,
identyfikowany przez miejscową ludność jako „Zamczysko”;
- Grodzisko z okresu wczesnego średniowiecza zw. „Horodyszcze” w Sajczycach;
- Kopiec ziemny (mogiła kurhanowa) w Czułczycach.
Obiekty objęte ewidencją prowadzoną przez Gminę podlegające ochronie pośredniej:
Architektura sakralna:
- Popówka z końca XIX wieku w Sawinie;
- Kościół parafialny pw. św Rocha z 1905 r. w Czułczycach (dawna cerkiew);
- Murowana neogotycka kapliczka z rzeźbą św. Jana Nepomucena z 1905 r. w Sawinie;
- Drewniana przydrożna kapliczka św. Jana Nepomucena z XVIII wieku w Bachusie.
Budynki użyteczności publicznej:
- Zespół szkolny w Sawinie z 1905 r.;
- Piwnica dworska murowana z przełomu XIX/XX w. w Łowczy.
Cmentarze i mogiły:
- Mogiła powstańcza z 1863 r. w miejscowości Bachus;
- Cmentarze ewangelickie, prawosławne, greckokatolickie, żydowskie oraz wojenne z I wojny światowej
rozmieszczone na terenie całej gminy.
Ponadto do istotnych atrakcji turystycznych zalicza się również:
- Stadnina Koni „Bachus” - prowadzi działalność w zakresie: hodowli koni, jazdę konną na różnych
poziomach, w tym naukę jazdy konnej przez wykwalifikowanego instruktora;
- Ośrodek Jeździecko-Hodowlany „Żurawiejka” w Bukowie Małej - zajmuje się hodowlą koni huculskich;
- „Świat Staroci Józefa” w Sawinie - prywatne zbiory nieużywanego obecnie sprzętu gospodarstwa
domowego i narzędzi rolniczych.

4.1.9

Hałas i promieniowanie elektromagnetyczne

4.1.9.1

Hałas

Hałas jest nieodłącznym efektem rozwoju cywilizacji. Jest to każdy dźwięk, który w danych warunkach jest
określany jako szkodliwy, uciążliwy lub przeszkadzający, niezależnie od jego parametrów fizycznych. Staje
się on ważnym zagrożeniem ze względu na szczególny wpływ na jakość życia ludzkiego, przyczyniając się m.in.
do określonych zaburzeń zdrowotnych, takich, jak ubytki słuchu, czy zaburzenia psychofizyczne. Ochrona przed
hałasem polega na utrzymywaniu poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego poziomu lub co najmniej na tym
poziomie, a także na zmniejszaniu poziomu hałasu co najmniej do poziomu dopuszczalnego, w sytuacjach gdy
nie jest on dotrzymany. Dopuszczalne poziomy hałasu wytwarzanego w środowisku przez poszczególne grupy
źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych
oraz linie elektroenergetyczne wyrażone wskaźnikami hałasu LAeqD i LAeqN, które to wskaźniki mają zastosowanie
do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska, w odniesieniu do jednej doby określono w tabeli
nr 1 do rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów
hałasu w środowisku (Dz. U. 2014 poz. 112). Zgodnie z w/w rozporządzeniem terenami zagrożonymi hałasem
są te tereny, na których przekroczona jest wartość progowa poziomu hałasu.
Zagrożenie akustyczne na terenie gminy Sawin związane jest głównie z hałasem komunikacyjnym. Do czynników
mających wpływ na poziom emisji hałasu drogowego należą: natężenie ruchu, struktura ruchu (w tym udział
pojazdów ciężkich), stan techniczny pojazdów, rodzaj i jakość nawierzchni, organizacja ruchu, charakter
zabudowy terenów przyległych do ulic.
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Na podstawie przeprowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie pomiarów
wynika, że na kontrolowanych trasach stwierdzono przekroczenia dopuszczalnego poziomu dźwięku dla
wskaźnika LDWN. Badaniem hałasu nie były objęte drogi na terenie gminy Sawin. Ewentualne przekroczenia
dopuszczalnych poziomów hałasu mogą występować wzdłuż dróg wojewódzkich nr 812 i 819.
Hałas przemysłowy – w stosunku do skali negatywnego oddziaływania, jaki powoduje hałas drogowy, istniejące
nieliczne źródła hałasu przemysłowego, związanego ze świadczonymi usługami nie mają większego znaczenia,
chociaż lokalnie mogą być uciążliwe. Źródłami hałasu przemysłowego mogą być urządzenia stacjonarne oraz
ręczne, sieci i urządzenia energetyczne, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, a także obiekty działalności
gastronomiczno-rozrywkowej (np. dyskoteki). Na terenie gminy Sawin nie istnieją duże zakłady przemysłowe.
4.1.9.2

Promieniowanie elektromagnetyczne

Głównymi źródłami wytwarzającymi sztuczne pola elektromagnetycznego są elektroenergetyczne linie wysokiego
napięcia i instalacje radiokomunikacyjne, takie jak: stacje bazowe radiokomunikacji ruchomej (w tym telefonii
komórkowej) i stacje nadające programy radiowe i telewizyjne. Pomiary PEM na terenie województwa lubelskiego
realizowane były w trzyletnim cyklu pomiarowym 2011 – 2013 łącznie w 135 punktach, po 45 w roku. W każdym
roku pomiary wykonywane były na trzech kategoriach terenów:
1. w centralnych dzielnicach lub osiedlach miast o liczbie mieszkańców przekraczającej 50 tys.,
2. w pozostałych miastach,
3. na terenach wiejskich,
po 15 punktów pomiarowych na każdym z 3 wyżej wymienionych terenów. Na terenie gminy Sawin nie były
prowadzone badania pól elektromagnetycznych. Najwyższe wartości natężenia pól elektromagnetycznych
notowano w obszarach dużych miast, średnia arytmetyczna dla tych obszarów wynosiła 0,18 V/m, dla
pozostałych miast 0,16 V/m, najniższa była w obszarach wiejskich i wynosiła 0,15 V/m. Dokonując porównania
wszystkich wyników pomiarów PEM z całego trzyletniego cyklu pomiarowego, obejmującego lata 2011 – 2013,
można zauważyć, że wartości składowej elektrycznej kształtują się na zbliżonym poziomie, a średnia
arytmetyczna z tego okresu wynosiła 0,15 V/m, tj. 2,1% wartości dopuszczalnej. Można, zatem przyjąć, że na
terenie gminy Sawin, przy relatywnie mniejszym skupieniu urządzeń stanowiących źródła emisji, natężenie
promieniowanie elektromagnetycznego nie jest znaczące i nie występuje zagrożenie w tym zakresie.

4.2

Potencjalne zmiany stanu i ochrony środowiska w przypadku braku realizacji dokumentu

Nie podejmowanie działań, przewidywanych w PGN, może powodować znaczące, niekorzystne zmiany
w środowisku naturalnym, zdrowiu mieszkańców gminy wynikające ze złego stanu jakości powietrza
atmosferycznego na terenie strefy lubelskiej.
Brak realizacji działań wymienionych w PGN nie przyczyni się do polepszenia jakości powietrza
atmosferycznego, ponieważ nadal występować będą znaczne emisje substancji i pyłów do powietrza, zarówno
od źródeł komunikacyjnych, jak i tzw. niskiej emisji (źródeł indywidualnych - kotłów, głownie węglowych o niskiej
sprawności energetycznej). Przyczyni się to niewątpliwie do pogorszenia zdrowotnych warunków życia
mieszkańców.
Popularnym wskaźnikiem mierzącym obciążenie atmosfery jest ślad węglowy będący całkowitą sumą emisji
gazów cieplarnianych wywołanych bezpośrednio lub pośrednio przez daną osobę, organizację, wydarzenie,
region lub produkt. Ślad węglowy obejmuje emisje sześciu gazów cieplarnianych wymienionych w protokole
z Kioto:
- dwutlenku węgla (CO2),
- metanu (CH4),
- podtlenku azotu (N2O)
- oraz gazy fluorowane: fluorowęglowodory (HFC), perfluorowęglowodory (PFC) oraz sześciofluorek siarki
(SF6).
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Miarą śladu węglowego jest tCO2eq – tona ekwiwalentu dwutlenku węgla. Różne gazy cieplarniane
w niejednakowym stopniu przyczyniają się do globalnego ocieplenia, zaś ekwiwalent dwutlenku węgla pozwala
porównywać emisje różnych gazów na wspólnej skali. Każdy z gazów cieplarnianych jest przeliczany na CO2eq
poprzez pomnożenie jego emisji przez współczynnik określający potencjał tworzenia efektu cieplarnianego
(ang. global warming potential - GWP). Wskaźnik ten został wprowadzony w celu ilościowej oceny wpływu
poszczególnych gazów na efekt cieplarniany (zdolności pochłaniania promieniowania podczerwonego),
odniesiony do dwutlenku węgla (GWP=1) w przyjętym horyzoncie czasowym (zazwyczaj 100 lat). GWP100
dla metanu wynosi 25 co oznacza, że tona metanu odpowiada 25 tonom CO2eq, a jedna tona podtlenku azotu
prawie 300 tonom CO2eq (GWP100=298).
Ślad węglowy obejmuje główne obszary emisji gazów cieplarnianych wynikające z:
- użytkowania energii elektrycznej i ciepła przez sektor mieszkaniowy, przemysłowy i usługowy,
- transportu (obejmującego samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe, komunikację zbiorową i inne pojazdy
np. specjalne jak ładowarki, dźwigi),
- gospodarki odpadami komunalnymi oraz procesów oczyszczania ścieków komunalnych,
- zmian użytkowania gruntów na konkretnym terenie.
Całkowity poziom emisji gazów cieplarnianych przeliczany jest na tony ekwiwalentu dwutlenku węgla
z wykorzystaniem GWP. Ślad węglowy najczęściej przedstawiany jest w przeliczeniu na osobę rocznie.
W tabeli nr 4.2-1 przedstawiono wielkość emisji CO2eq ogółem z terenu gminy pochodzącą z działalności
społeczeństwa i samorządu.
Tabela nr 4.2-1 Emisja CO2eq ogółem z terenu gminy
Rok 2006
Rok 2013
Lp.
Rodzaj
Mg
Mg
1
2
3
4
1 Całkowita emisja z terenu gminy, w tym:
2292
1866
2 Emisja – grupa samorząd (obiekty użyteczności publicznej)
1717
1259
3 Emisja – grupa społeczeństwo (w tym usługi i przemysł)
575
607
Udział emisji samorządu (obiektów użyteczności publicznej)
4
75
67
w całkowitej emisji
Uwaga: Obliczenia wykonano na podstawie zebranych danych do inwentaryzacji.

Całkowita emisja CO2eq z obszaru gminy kształtuje się na poziomie około 1866 Mg.
Emisja CO2eq na jednego mieszkańca gminy bez uwzględnienia sektora przemysłowego (tzw. ślad węglowy)
wynosi około 0,33 tony.
Przy obecnym poziomie emisji gazów cieplarnianych, bezpieczny poziom śladu węglowego z punktu widzenia
powstrzymania gwałtownych zmian klimatu powinien wynosić na świecie 1-1,5 tony CO2eq na osobę rocznie, przy
czym średnia światowa wynosi 5 ton. Ślad węglowy przeciętnego Polaka w 2008 r. osiągnął 10,4 tony CO2eq czyli
7-10 razy za dużo. Na terenie gminy Sawin ślad węglowy nie przekracza 0,5 tony, jest zatem na poziomie
niższym niż wynosi poziom bezpieczny.
Ze względu stosowanie paliw kopalnych w niskoenergetycznych źródłach grzewczych oraz ze względu na
obecność form ochrony przyrody na terenie gminy Sawin stwierdza się, że oddziaływania antropogenie
skutkujące niską emisją (głównie w okresie grzewczym) mogą wpływać na walory środowiskowe, szczególnie
krajobrazowe na terenie gminy. Realizacja działań określonych w „Planie” przyczyni się z tego powodu do
poprawy stanu jakości środowiska.
Analiza skutków przewidzianych w „Planie” poszczególnych działań opisana została w dalszej części
dokumentacji.
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4.3

Ocena stanu środowiska
oddziaływaniem

na

obszarach

objętych

przewidywanym

znaczącym

Prowadzenie procesu zrównoważonego rozwoju gminy bezpośrednio wpłynie na osiągnięcie wyznaczonych
celów w stosunku do poszczególnych składowych elementów środowiska (woda, powietrze, gleba) tworzących
ekosystem. Podkreślić należy, że degradacja jednego tylko elementu, wpływa na proces zanieczyszczenia
drugiego poprzez przebiegające stale procesy fizyczne, chemiczne oraz biologiczne w całym ekosystemie.
Wytwarzane opady, będące jednym z elementów towarzyszących człowiekowi w życiu codziennym
oraz w procesie rozwoju gospodarczego wpływają na proces degradacji środowiska naturalnego. Obecne
działania zanieczyszczające środowisko naturalne bezpośrednio lub pośrednio zostaną uwidocznione
po pewnym czasie (w czasie migracji danego związku do środowiska). Wtórna odnowa zasobów środowiska
wsparta działaniami człowieka jest nieporównywalnie kosztowniejsza niż kontrola nad obecnym procesem
korzystania ze środowiska (racjonalne korzystanie).
Program gospodarki niskoemisyjnej będzie miał podstawowe znaczenie na stan jakości powietrza na terenie
Gminy, ponieważ skutkować będzie mniejszą emisją pyłów i substancji do powietrza (czystsze powietrze).

4.4

Ocena istniejących problemów ochrony środowiska z punktu widzenia Programu
gospodarki niskoemisyjnej, a szczególnie obszarów podlegających ochronie na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Wszelkie przewidywane w PGN działania mają zmierzać do poprawy środowiska a szczególnie poprawy jakości
powietrza atmosferycznego na terenie gminy Sawin.
Podstawowymi problemami z punktu widzenia PGN są:
- tzw. niska emisją, pochodząca z ogrzewania indywidualnego gdzie, jako podstawowe paliwo stosowany
jest węgiel przeważnie o niskiej jakości,
- stosowanie, jako źródło grzewcze kotłów o niskiej sprawności energetycznej,
- duża energochłonność budynków,
- znikome wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,
- brak programu wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
- spalanie odpadów w piecach przez społeczeństwo,
- niedostateczna świadomość ekologiczna społeczeństwa.
Analizując powyższe problemy pod kątem oddziaływań na obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, stwierdza się, m.in. że niepodejmowanie działań zmierzających
do ich rozwiązania może powodować zwiększoną okresową emisje i oddziaływanie na najbliższe obszary
chronione, zwłaszcza w okresie grzewczym. Oddziaływania te ze względu na lokalizację obszarów chronionych
na terenie gminy można uznać jako znaczące.

4.5

Ocena celów ochrony środowiska ustanowionych na szczeblu międzynarodowym,
wspólnotowym i krajowym istotnych z punktu widzenia dokumentu i sposoby
uwzględnienia ich w dokumencie oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy
środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu

Cele wynikające z polityki UE
Idea ograniczenia emisji gazów cieplarnianych wynika z porozumień międzynarodowych. Ramowa Konwencja
Klimatyczna UNFCCC, ratyfikowana przez 192 państwa, stanowi podstawę prac nad światową redukcją emisji
gazów cieplarnianych. Pierwsze szczegółowe uzgodnienia są wynikiem trzeciej konferencji stron (COP3)
w 1997 r. w Kioto. Na mocy postanowień Protokołu z Kioto kraje, które zdecydowały się na jego ratyfikację,
zobowiązują się do redukcji emisji gazów cieplarnianych średnio o 5,2 % do 2012 r. Ograniczenie wzrostu
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temperatury o 2–3 °C wymaga stabilizacji stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze (w przeliczeniu na CO2)
na poziomie 450–550 ppm. Oznacza to potrzebę znacznie większego ograniczenia emisji. Od 2020 r. globalna
emisja powinna spadać w tempie 1–5 % rocznie tak, aby w 2050 r. osiągnąć poziom o 25–70 % niższy niż
obecnie.
Podstawę unijnej polityki klimatycznej stanowi zainicjowany w 2000 roku Europejski Program Ochrony Klimatu
(ECCP), który jest połączeniem działań dobrowolnych, dobrych praktyk, mechanizmów rynkowych oraz
programów informacyjnych. Jednym z najważniejszych instrumentów polityki Unii Europejskiej w dziedzinie
ochrony klimatu jest europejski system handlu uprawnieniami do emisji CO2 (EU ETS), który obejmuje większość
znaczących emitentów GC, prowadzących działalność opisaną w dyrektywie o zintegrowanej kontroli
i zapobieganiu zanieczyszczeniom przemysłowym IPCC, a także spoza niej.
Polityka klimatyczna Unii Europejskiej skupia się na wdrożeniu tzw. pakietu klimatyczno-energetycznego
przyjętego w grudniu 2008 r. (przewiduje się ustalenie nowych celów redukcyjnych w ramach kolejnego
porozumienia w sprawie zmian klimatu najprawdopodobniej w Paryżu w roku 2015).
Założenia tego pakietu są następujące:
- Unia Europejska liderem i wzorem dla reszty świata dla ochrony klimatu ziemi – niedopuszczenia
do większego niż 2°C wzrostu średniej temperatury Ziemi,
- Cele pakietu „3 x 20%” (redukcja gazów cieplarnianych, wzrost udziału OZE w zużyciu energii finalnej,
wzrost efektywności energetycznej, wzrost udziału biopaliw w transporcie) współrealizują politykę
energetyczną UE.
Dla osiągnięcia tego ambitnego celu podejmowanych jest szereg działań w zakresie szeroko rozumianej promocji
efektywności energetycznej. Działania te wymagają zaangażowanie społeczeństwa, decydentów i polityków oraz
wszystkich podmiotów działających na rynku. Edukacja, kampanie informacyjne, wsparcie dla rozwoju
efektywnych energetycznie technologii, standaryzacja i przepisy dotyczące minimalnych wymagań
efektywnościowych i etykietowania, „Zielone zamówienia publiczne” to tylko niektóre z tych działań.
Zobowiązania redukcyjne gazów cieplarnianych, obligują do działań polegających głównie na przestawieniu
gospodarki na gospodarkę niskoemisyjną, a tym samym ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych i innych
substancji. Jest to kluczowy krok w kierunku zapewnienia stabilnego środowiska oraz długofalowego
zrównoważonego rozwoju.
Cele wynikające z Polityki Ekologicznej Państwa
Ze względu na kurczące się zasoby paliw konwencjonalnych, jak również konieczność ograniczenia emisji
zanieczyszczeń do atmosfery, oczywisty staje się fakt, iż Polska wchodzi w epokę postcarbon. Idzie
za tym konieczność racjonalnego korzystania z dostępnych jeszcze zasobów energetycznych i wspierania
działań na rzecz odnawialnych źródeł energii.
Rzeczpospolita Polska, ratyfikując wspomnianą wyżej Ramowa Konwencję Narodów Zjednoczonych w sprawie
zmian klimatu, sporządzoną w Nowym Jorku dnia 9 maja 1992 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 53, poz. 238) oraz w 2002 r.
Protokół z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzony w Kioto,
włączyła się w międzynarodowe działania mające na celu zapobieganie zmianom klimatu. Jednym z głównych
zobowiązań wynikających z ratyfikacji Protokołu z Kioto przez Polskę jest redukcja emisji gazów cieplarnianych
o 6% w latach 2008-2012 w stosunku do roku bazowego, za który przyjęto rok1988.
Kolejnym krokiem było podpisanie pakietu klimatyczno-energetycznego. Pod koniec 2008 r. i na początku 2009 r.
Polska aktywnie uczestniczyła w jego opracowaniu. W porozumieniu z kilkoma innymi nowymi krajami Wspólnoty
Polsce udało się uzyskać zgodę instytucji Unii Europejskiej na przyjęcie zmodyfikowanej wersji tego pakietu.
Modyfikacje dotyczyły głównie skali obniżki emisji CO2 i uzyskania siedmioletniego okresu przejściowego
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(do 2020 r.) na zakup przez elektrownie 100% zezwoleń na emisję CO2. Ponadto ustalono, że niektóre kraje UE
(w tym Polska) dostaną od 2013 r. specjalne, dodatkowe trzy pule zezwoleń na emisję CO2.
Najważniejsze akty prawne dotyczące energetyki oraz OZE
W dniu 11 marca 2015 roku prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o odnawialnych źródłach
energii (OZE) w wersji uchwalonej przez sejm 20 lutego 2015 roku, która ma stanowić istotny krok na drodze do
uregulowania w Polsce kwestii odnawialnych źródeł energii oraz uporządkowania aspektu ekonomicznego w jej
dystrybucji. Ustawa weszła w życie 4 maja 2015 roku, zaś zapisy dotyczące systemu aukcyjnego i taryf
gwarantowanych wejdą w życie od 1 stycznia 2016 roku. Ważnym elementem ustawy jest także promocja
prosumenckiego (prosument to jednocześnie producent i konsument) wytwarzania energii z OZE w mikroi małych instalacjach.
Rozwój OZE powinien następować w sposób zapewniający uwzględnienie nie tylko interesów przedsiębiorców
działających w sektorze energetyki odnawialnej, ale także innych podmiotów na których rozwój tej energetyki
będzie miał wpływ, w szczególności odbiorców energii, podmiotów prowadzących działalność w sektorze
rolnictwa czy też gminy, na terenie których powstawać będą odnawialne źródła energii.
Celem powyższej ustawy jest:
- zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i ochrony środowiska, między innymi w wyniku efektywnego
wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
- racjonalne wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, uwzględniające realizację długofalowej polityki
rozwoju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej, wypełnienie zobowiązań wynikających z zawartych umów
międzynarodowych, oraz podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki Rzeczypospolitej
Polskiej,
- kształtowanie mechanizmów i instrumentów wspierających wytwarzanie energii elektrycznej, ciepła
lub chłodu, lub biogazu rolniczego w instalacjach odnawialnych źródeł energii,
- wypracowanie optymalnego i zrównoważonego zaopatrzenia odbiorców końcowych w energię elektryczną,
ciepło lub chłód, lub w biogaz rolniczy z instalacji odnawialnych źródeł energii,
- tworzenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, ciepła lub chłodu,
lub biogazu rolniczego w instalacjach odnawialnych źródeł energii,
- tworzenie nowych miejsc pracy w wyniku przyrostu liczby oddawanych do użytkowania nowych instalacji
odnawialnych źródeł energii,
- zapewnienie wykorzystania na cele energetyczne produktów ubocznych i pozostałości z rolnictwa oraz
przemysłu wykorzystującego surowce rolnicze.
Priorytetowym efektem obowiązywania ustawy o odnawialnych źródłach energii będzie zapewnienie realizacji
celów w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii wynikających z dokumentów rządowych przyjętych przez
Radę Ministrów, tj. Polityki energetycznej Polski do 2030 roku oraz Krajowego planu działań w zakresie energii
ze źródeł odnawialnych, jak również inicjowanie i koordynowanie działań organów administracji rządowej w tym
obszarze, co pozwoli zapewnić spójność i skuteczność podejmowanych działań. Kolejnym ważnym efektem
wdrożenia projektu ustawy o OZE będzie wdrożenie jednolitego i czytelnego systemu wsparcia dla producentów
zielonej energii, który stanowić będzie wystarczającą zachętę inwestycyjną dla budowy nowych jednostek
wytwórczych, ze szczególnym uwzględnieniem generacji rozproszonej opartej o lokalne zasoby OZE.
Strategia Rozwoju Kraju 2020 – to bazowy, wieloletni dokument strategiczny, którego zapisy wskazują cele
i priorytety polityki w Polsce tj. kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego oraz warunki, które powinny ten rozwój
zapewnić. Strategia Rozwoju Kraju stanowi punkt odniesienia dla innych strategii i programów rządowych, oraz
opracowywanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
W zakresie gospodarki niskoemisyjnej zawarte są w Strategii Rozwoju Kraju następujące zapisy:
II.6.2. Poprawa efektywności energetycznej m.in. wsparcie termomodernizacji budynków i modernizacji
istniejących systemów ciepłowniczych z zastosowaniem dostępnych i sprawdzonych technologii, rozwój
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energetyki rozproszonej poza istniejącą siecią energetyczną z wykorzystaniem lokalnych odnawialnych źródeł
oraz
II.6.3. Zwiększenie dywersyfikacji dostaw paliw i energii m.in. zwiększenie wykorzystania OZE
oraz
II.6.4. Poprawa stanu środowiska m.in. prowadzenie długofalowej polityki ograniczenia emisji w sposób
zachęcają
do zmian technologii produkcyjnych, poprawa efektywności infrastruktury ciepłowniczej, modernizacji oświetlenia.
Polityka energetyczna Polski do 2030 roku - jest dokumentem rządowym Ministerstwa Gospodarki, przyjętym
przez Radę Ministrów 10 listopada 2009 roku Uchwałą Rady Ministrów nr 202/2009.
Podstawowymi kierunkami polskiej polityki energetycznej określonymi w dokumencie „Polityka energetyczna
Polski do 2030 roku” są:
- poprawa efektywności energetycznej,
- wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii,
- dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki jądrowej,
- rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw,
- rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii,
- ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko.
Za istotne działania wspomagające realizację polityki energetycznej uznano aktywne włączenie się władz
regionalnych w realizację jej celów, w tym poprzez przygotowywane na szczeblu wojewódzkim, powiatowym lub
gminnym strategii rozwoju energetyki.
„Plan” wykazuje zbieżność z zapisami „Polityki…” w kontekście poprawy efektywności energetycznej. Kwestia
efektywności energetycznej jest traktowana w polityce energetycznej w sposób priorytetowy, a postęp
w tej dziedzinie będzie kluczowy dla realizacji wszystkich jej celów.
Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 – jest aktualizacją polityki
ekologicznej na lata 2007- 2010. Jej priorytetowym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego kraju
i tworzenie podstaw do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego.
Tematyka, jakości powietrza w niniejszym dokumencie poruszona jest w punkcie 4.2, gdzie w części poświęconej
celom średniookresowym do roku 2016 zasygnalizowano, że „limity (Dyrektywa LCP, duże źródła o mocy
powyżej 50 MW) są niezwykle trudne do dotrzymania dla kotłów spalających węgiel kamienny lub brunatny,
nawet przy zastosowaniu instalacji odsiarczających gazy spalinowe. Podobnie trudne do spełnienia są normy
narzucone przez Dyrektywę CAFE, dotyczące pyłu drobnego o granulacji 10 mikrometrów (PM10) oraz
2,5 mikrometra (PM 2,5). Do roku 2016 zakłada się także całkowitą likwidację emisji substancji niszczących
warstwę ozonową przez wycofanie ich z obrotu i stosowania na terytorium Polski. „Plan” jest spójny z niniejszym
dokumentem ze względu na m.in. działania redukcyjne emisji zanieczyszczeń powietrza oraz wsparcie i rozwój
OZE.
Strategia rozwoju województwa lubelskiego 2014-2020 z perspektywą do roku 2030 jest najważniejszym
dokumentem programowym określającym wizję rozwoju oraz cele i kierunki rozwoju województwa lubelskiego.
Cele strategiczne Strategii to:
- Wzmacnianie urbanizacji regionu;
- Restrukturyzacja rolnictwa oraz rozwój obszarów wiejskich;
- Selektywne zwiększanie potencjału wiedzy, kwalifikacji, zaawansowania
przedsiębiorczości i innowacyjności regionu;
- Funkcjonalna, przestrzenna, społeczna i kulturowa integracja regionu.

technologicznego,

Zgodnie ze Strategią istotnym obszarem dla samorządu województwa jest poprawa efektywności energetycznej,
która jest jednocześnie jednym z priorytetów unijnej polityki energetycznej. Dla zwiększenia efektywności
energetycznej jako konieczne Strategia zakłada inwestycje modernizacyjne zmniejszające awaryjność systemów
oraz ograniczające straty w przesyle, jak również umożliwiające włączenie różnych źródeł energii w tym OZE.
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Kierunkiem działania w tym zakresie jest wspieranie inicjatyw i działań na rzecz racjonalnego wykorzystania
energii i zwiększenia efektywności energetycznej w różnych sektorach gospodarki np. w przemyśle, energetyce
i budownictwie.
Realizacja opisanych działań to kierunek do poprawy jakości środowiska przyrodniczego regionu i jego
racjonalnego wykorzystania. Efektem będzie zmniejszenie zanieczyszczeń, a tym samym poprawa warunków
życia mieszkańców.
Program Ochrony Środowiska Województwa Lubelskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019
PGN wpisuje się w priorytety ekologiczne niniejszego dokumentu w zakresie:
- Zmniejszenie zanieczyszczeń środowiska z uwzględnieniem poprawy jakości powietrza
atmosferycznego, wód i gleby oraz działań w gospodarce odpadami.
W zakresie jakości powietrza Program zakłada:
- wdrażanie programów ochrony powietrza,
- redukcję zanieczyszczeń do powietrza, w tym emisji gazów cieplarnianych ze wszystkich sektorów
gospodarki, a zwłaszcza z zakładów energetycznego spalania paliw poprzez modernizację istniejących
technologii i wprowadzanie nowoczesnych urządzeń,
- redukcję zanieczyszczeń do powietrza z indywidualnych systemów ogrzewania mieszkań poprzez
korzystanie z ekologicznych nośników energii i podłączenie obiektów do scentralizowanych źródeł
ciepła,
- ograniczenie emisji ze środków transportu poprzez modernizację taboru, wykorzystywanie paliwa
gazowego w miejsce oleju napędowego i benzyny oraz zwiększenie płynności ruchu samochodowego.
Program Ochrony Środowiska jest kompatybilny z PGN w zakresie zrównoważonego wykorzystania zasobów
naturalnych w tym racjonalnego gospodarowania wodą, zmniejszenia energochłonności gospodarki,
ekologicznych form działalności w gospodarstwie.
Zadaniami zmierzającymi do realizacji celu w zakresie zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych są:
- zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii (dalsze wdrażanie „Programu Rozwoju
Alternatywnych Źródeł Energii dla Województwa Lubelskiego”,
- prowadzenie działań energooszczędnych w mieszkalnictwie i budownictwie m.in. poprzez
termomodernizacje, szczególnie w obiektach użyteczności publicznej,
- racjonalne korzystanie z zasobów kopalin.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020

PGN dla gminy Sawin odnosi się w swych zapisach celów tematycznych objętych RPO - Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach poprzez:
- Promowanie produkcji i dystrybucji odnawialnych źródeł energii;
- Promowanie efektywności energetycznej i użycia OZE w przedsiębiorstwach;
- Wspieranie efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach
publicznych i sektorze mieszkaniowym;
- Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich typów obszarów, w szczególności na obszarach
miejskich, w tym wspieranie zrównoważonego;
- Promowanie wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji w oparciu o popyt
na ciepło użytkowe.
Gmina Sawin dzięki opracowaniu „Planu” będzie mogła ubiegać się o środki unijne m.in. z ww. źródeł na cele
szczegółowe rozwoju gospodarki niskoemisyjnej na swoim terenie.
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sawin” m.in. tematykę
zapotrzebowania na zastąpienie kotłowni węglowych o niskiej sprawności energetycznej proekologicznymi
źródłami ogrzewania.
Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
Dla obszarów objętych planem położonych w obrębie Chełmskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
obowiązują zasady określone przepisami odrębnymi.
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Dla obszarów objętych planem zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Sajczyce, CzułczyceKolonia, Jagodne, Łowcza i Petryłów położonych w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr
407 zakazuje się:
- lokalizowania wysypisk odpadów i wylewisk, a także stacji dystrybucji paliw płynnych
niezabezpieczonych przed przenikaniem do podłoża substancji szkodliwych dla środowiska,
- odprowadzania nieoczyszczonych ścieków bezpośrednio do gruntu lub do wód powierzchniowych,
- lokalizowania nowych ferm z bezpodściółkową hodowlą zwierząt,
- lokalizowania magazynów substancji toksycznych, dużych magazynów paliw płynnych o zasięgu
regionalnym,
- budowy lub rozbudowy obiektów mogących pogorszyć jakość wód podziemnych
- nakazuje się:
- likwidację istniejących źródeł zagrożeń wód podziemnych,
- wyeliminowanie punktowego wylewania gnojowicy, za wyjątkiem nawożenie gnojowicą, ale wykonywane
zgodnie z wymogami agrotechniki w oparciu o pozwolenie wodnoprawne;
Ponadto dla tych obszarów obowiązuje:
- zakaz lokalizacji zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku poważnej awarii przemysłowej,
- zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem:
a) dróg publicznych i związanych z nimi urządzeń,
b) obiektów i sieci infrastruktury technicznej,
Lokalizacja elektrowni wiatrowej z wyłączeniem strefy ochronnej od elektrowni wiatrowej nie może powodować
przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku określonych w drodze rozporządzenia Ministra
Ochrony Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku;
Przed przystąpieniem do realizacji elektrowni wiatrowej wprowadza się nakaz przeprowadzenia monitoringu
wpływu inwestycji na ptaki i nietoperze, którego zakres należy uzgodnić z Regionalną Dyrekcją Ochrony
Środowiska;
Program Ochrony Środowiska dla powiatu chełmskiego 2009-2012 z perspektywą na lata 2016
Jednym z obszarów strategicznych jest jakość powietrza atmosferycznego.
Celami określonymi Programem są:
- Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza z ciepłownictwa;
- Ograniczenie zanieczyszczeń komunikacyjnych.
Realizacja ww. celów odbywać się ma poprzez:
- promowanie nowych nośników energii pochodzących ze źródeł odnawialnych (energia słoneczna,
wiatrowa, geotermalna i elektrownie wodne),
- edukację ekologiczną mieszkańców i przedsiębiorców;
- wspieranie termomodernizacji obiektów,
- bieżąca modernizacja dróg,
- modernizacja taboru komunikacji zbiorowej,
- intensyfikacja ruchu rowerowego (ścieżki rowerowe).
Strategia Rozwoju Gminy Sawin na lata 2015-2020 z aktualizacją
Cele strategiczne:
- Rozwój kapitału naturalnego, poprzez:
- Dbałość o zachowanie środowiska naturalnego, poprawa stanu i ochrona środowiska naturalnego w
zgodzie z potrzebami życiowymi człowieka
- Wykorzystanie kapitału naturalnego dla rozwoju gospodarki, wykorzystanie zasobów naturalnych dla
rozwoju gospodarki
- Wykorzystanie zasobów naturalnych dla stworzenia konkurencyjnego rolnictwa ekologicznego wraz z
logistyką przetwórstwa rolno-spożywczego i dystrybucji towarów
- Rozwój kapitału gospodarczego, poprzez:
- Poprawę infrastruktury komunikacyjnej;
- Poprawę infrastruktury technicznej;
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- Poprawę infrastruktury cyfrowej;
- Wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości;
- Rozwój gospodarczej współpracy z Ukrainą, wykorzystanie przygranicznego położenia, małego ruchu.
Poprawa jakości zarządzania gminą poprzez lepsze rządzenie, poprzez poprawę stanu bezpieczeństwa
publicznego, sprawną administrację oraz wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych.

Zawarte w nich regulacje prawne poprzez znowelizowane polskie przepisy zostały uwzględnione w PGN.
W tabeli nr 4.5-1 zestawiono wyniki analizy zgodności PGN z dokumentami wyższego rzędu.

L.p.
1
1
2
3
4
5
6

7

8

9

10
11
12

13

14

Tabela nr 4.5-1. Zgodność „Planu” z dokumentami wyższego rzędu
Zgodność
„Planu”
Wytyczne
z dokumentem
wyższego rzędu
2
3
Wytyczne Unii Europejskiej
Redukcja gazów cieplarnianych,
Z
Wzrost udziału OZE w zużyciu energii finalnej
Z
Wzrost efektywności energetycznej
Z
Edukacja w zakresie gospodarki niskoemisyjnej
Z
Kampanie informacyjne w zakresie gospodarki niskoemisyjnej
Z
Wsparcie dla rozwoju efektywnych energetycznie technologii
Z
Wytyczne Polityki Ekologicznej Państwa
Kierunki działań systemowych, w tym: uwzględnienie zasad ochrony środowiska w strategiach
sektorowych, aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska, zarządzanie środowiskowe, udział
Z
społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska, rozwój badań i postęp techniczny,
odpowiedzialność za szkody w środowisku, aspekty ekologiczne w planowaniu przestrzennym.
Ochrona zasobów naturalnych, w tym: ochrona przyrody, ochrona i zrównoważony rozwój lasów,
racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi, ochrona powierzchni ziemi, gospodarowanie
Z
zasobami geologicznymi.
Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego, w tym: środowisko a zdrowie, jakość
powietrza, ochrona wód, gospodarka odpadami, oddziaływanie hałasu i pól elektromagnetycznych,
Z
substancje chemiczne w środowisku.
Strategia Rozwoju Kraju
Poprawa efektywności energetycznej m.in. wsparcie termomodernizacji budynków i modernizacji
istniejących systemów ciepłowniczych z zastosowaniem dostępnych i sprawdzonych technologii,
Z
rozwój energetyki rozproszonej poza istniejącą siecią energetyczną z wykorzystaniem lokalnych
odnawialnych źródeł oraz
Zwiększenie dywersyfikacji dostaw paliw i energii m.in. zwiększenie wykorzystania OZE
Z
II.6.4. Poprawa stanu środowiska m.in. prowadzenie długofalowej polityki ograniczenia emisji
w sposób zachęcają do zmian technologii produkcyjnych, poprawa efektywności infrastruktury
Z
ciepłowniczej, modernizacji oświetlenia
Wytyczne wojewódzkiego programu ochrony środowiska
1) Zmniejszenie zanieczyszczeń środowiska z uwzględnieniem poprawy jakości powietrza
atmosferycznego, wód i gleby oraz działań w gospodarce odpadami.
Z
2) W zakresie jakości powietrza:
- wdrażanie programów ochrony powietrza,
- redukcję zanieczyszczeń do powietrza, w tym emisji gazów cieplarnianych ze wszystkich
sektorów gospodarki, a zwłaszcza z zakładów energetycznego spalania paliw poprzez
modernizację istniejących technologii i wprowadzanie nowoczesnych urządzeń,
- redukcję zanieczyszczeń do powietrza z indywidualnych systemów ogrzewania mieszkań
poprzez korzystanie z ekologicznych nośników energii i podłączenie obiektów do
scentralizowanych źródeł ciepła,
- ograniczenie emisji ze środków transportu poprzez modernizację taboru, wykorzystywanie
paliwa gazowego w miejsce oleju napędowego i benzyny oraz zwiększenie płynności ruchu
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Tabela nr 4.5-1. Zgodność „Planu” z dokumentami wyższego rzędu
Zgodność
„Planu”
Wytyczne
z dokumentem
wyższego rzędu
2
3

L.p.
1

15

16
17
18
19
20
21

samochodowego.
3) W zakresie zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych
zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii (dalsze wdrażanie „Programu Rozwoju
Alternatywnych Źródeł Energii dla Województwa Lubelskiego”,
prowadzenie działań energooszczędnych w mieszkalnictwie i budownictwie m.in. poprzez
termomodernizacje, szczególnie w obiektach użyteczności publicznej,
racjonalne korzystanie z zasobów kopalin.
Wytyczne powiatowego programu ochrony środowiska
Promowanie nowych nośników energii pochodzących ze źródeł odnawialnych (energia słoneczna,
wiatrowa, geotermalna i elektrownie wodne),
Edukacja ekologiczna mieszkańców i przedsiębiorców
Wspieranie termomodernizacji obiektów
Bieżąca modernizacja dróg

Modernizacja taboru komunikacji zbiorowej

Intensyfikacja ruchu rowerowego (ścieżki rowerowe)
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020
22 Promowanie produkcji i dystrybucji odnawialnych źródeł energii
23 Promowanie efektywności energetycznej i użycia OZE w przedsiębiorstwach
Wspieranie efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach
24
publicznych i sektorze mieszkaniowym
Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich typów obszarów, w szczególności na
25
obszarach miejskich, w tym wspieranie zrównoważonego
Promowanie wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji w oparciu o
26
popyt na ciepło użytkowe
Z – zgodność; BZ – brak zgodności.

Z

Z
Z
Z
Z
BZ
BZ
Z
Z
Z
Z
Z

Z powyższego zestawienia wynika, że działania określone w przedmiotowym „Planie” są zgodne z kierunkami
określonymi w dokumentach wyższego rzędu. Brak zgodności dla dwóch kierunków określonych w powiatowym
programie ochrony środowiska wynika z dobrowolności zaplanowanych działań. Określając działania
przewidziane do realizacji należy brać pod uwagę możliwości ich realizacji w gminie, wynikające z charakterystyki
i stanu aktualnego systemu energetycznego gminy. Nie jest zatem istotne wdrożenie wszystkich działań,
przewidzianych w dokumentach strategicznych wyższego szczebla. Ważne jest osiągnięcie celu strategicznego,
którym jest poprawa jakości powietrza na terenie gminy Sawin.
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4.6

Ocena przewidywanych znaczących oddziaływań, w tym oddziaływań bezpośrednich,
pośrednich, wtórnych, skumulowanych, krótkoterminowych, średnioterminowych
i długoterminowych, stałych i chwilowych oraz pozytywnych i negatywnych, na cele
i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także
na środowisko, z uwzględnieniem zależności między poszczególnymi elementami
środowiska

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to strategiczny dokument, który wyznacza kierunki dla gminy na lata 2014-2020,
w zakresie działań inwestycyjnych i nie inwestycyjnych w takich obszarach jak: transport publiczny i prywatny,
budownictwo publiczne, gospodarka przestrzenna, zaopatrzenie w ciepło i energię, gospodarka odpadami.
Dokument ten powinien wyznacza konkretne cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, efektywności
energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Sawin obejmowało:
- opracowanie bazy emisji – w ramach tego zadania przeprowadzono ankietyzację dotyczącą zużycia energii,
emisji gazów cieplarnianych,
- opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, zawierającego mierzalne cele i projekt działań na lata 20142020,
- przeprowadzenie szkoleń dla pracowników,
- promocję zapisów planu w gminie.
Ponadto „Plan” przedstawia:
- oszczędności w budżecie, dzięki ograniczeniu i optymalizacji zużycia energii elektrycznej a także innych
mediów,
- sposoby udoskonalenia zarządzania, wykorzystania potencjału gminy w zakresie ograniczania emisji
zanieczyszczeń,
- poprawę jakości powietrza oraz lepszy wizerunek władz samorządowych w oczach mieszkańców wynikający
z realizacji „Planu…”.
Celem strategicznym projektu jest redukcja zużycia energii finalnej na terenie Gminy Sawin, skutkująca redukcją
emisji gazów cieplarnianych, wyrażonej w dwutlenku węgla (CO2), wiążącej się z poprawą jakości powietrza.
Przyjmuje się, że Gmina Sawin powinna osiągnąć zmniejszenie emisji CO2 do roku 2020 w wysokości 20% emisji
wyznaczonej dla roku bazowego 2006, zwiększyć udział zużycia energii z odnawialnych źródeł do 20% w
stosunku do roku bazowego oraz zmniejszyć zużycie energii pierwotnej o 20% w stosunku do roku bazowego.
Zakładane cele przedstawiono w poniższej tabeli.

Lp.

Obszar

1
1
2

2
Cel strategiczny na rok 2020 ogółem
Cel strategiczny na rok 2020 - publiczne
Cel strategiczny na rok 2020 społeczeństwo

3

Tabela nr 4.6-1 Zakładane cele dla obszaru Gminy Sawin
Redukcja zużycia
Redukcja emisji CO2 Wykorzystanie OZE w
energii pierwotnej
[Mg CO2]
produkcji energii
[MWh]
[MWh]
3
4
5
465653
458
17
64277
343
15
401376

115

2

Jak wynika z powyższej tabeli, aby osiągnąć wymagany cel redukcji emisji CO2 do roku 2020 o 20% emisja
powinna się obniżyć do poziomu 1834 Mg CO2, a więc o wielkość równą 458 Mg CO2.
Należy podkreślić, iż bardzo duże znaczenie z punktu widzenia realizacji długoterminowego celu strategicznego
PGN mają działania o charakterze nie inwestycyjnym takie jak:
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monitorowanie zużycia energii elektrycznej i cieplnej poprzez utworzenie bazy energetycznej w gminie
obejmującej obiekty użyteczności publicznej (gminne) oraz społeczeństwa,
edukacja ekologiczna społeczeństwa (pracowników jednostek samorządowych, spółek miejskich, jednostek
organizacyjnych, mieszkańców gminy w tym dzieci i młodzieży).

Przy ustalaniu działań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji zawartych w PGN wzięto pod uwagę głównie:
- potrzebę przeprowadzenia termomodernizacji budynków, zarówno użyteczności publicznej,
jak i społeczeństwa,
- wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, takich jak: instalacje solarne i fotowoltaiczne, pompy ciepła
i inne, zarówno przez jednostki gminne, jak i społeczeństwo, na potrzeby ogrzewania wody użytkowej oraz
wspomagania ogrzewania pomieszczeń, co skutkować będzie wyraźnymi oszczędnościami z tytułu
mniejszego zużycia mediów grzewczych,
- wymianę starych kotłów/pieców na nowe i sprawniejsze, zarówno w budynkach jednostek gminnych,
jak i budynkach społeczeństwa, co skutkować będzie mniejszą emisją pyłów i substancji do powietrza
(czystsze powietrze) oraz oszczędnościami wynikającymi z większej sprawności nowego kotła/pieca
i mniejszego zużycia medium grzewczego,
- ponadto konieczność poprawy jakości dróg publicznych.
Na podstawie analiz określono strategię wspierania działań na obszarze gminy Sawin przyjmując następującą
pożądana kolejność działań ze względu na efekty, które przedstawiono w poniższej tabeli.
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Tabela nr 4.6-2 Harmonogram działań
Lp.

Obszar

Zakres zadań

1

2

3
Termomodernizacja
obiektów
użyteczności publicznej
Zabudowa fotowoltaiki na obiektach
użyteczności publicznej
Modernizacja dróg. Wymiana
taboru lub montaż instalacji LPG w
pojazdach.

1

Obiekty gminne

2

Obiekty gminne

3

Obiekty gminne

4

Społeczeństwo
mieszkalne

6

Społeczeństwo
mieszkalne

7

Społeczeństwo
mieszkalne

8

Samorząd

budynki

Budowa
instalacji
OZE
(fotowoltaicznych,
elektrowni
wiatrowych).

Termomodernizacja
(ocieplenie,
wymianę
okien)
montaż
budynki
energooszczędnego oświetlenia w
budynkach
mieszkalnych
społeczeństwa.
budynki

Modernizacja
budynkach
usługowych.

źródeł ciepła
mieszkalnych

w
i

Wewnętrzne działania promocyjne i
edukacyjne w ramach jednostek
urzędu.

Orientacyjny
koszt zadania
[zł]
4

Orientacyjny efekt
energetyczny
[MWh/rok]
5

Orientacyjny efekt
redukcji emisji CO2
[MgCO2/rok]
6

2 280 000

867

159

1 600 000

380

70

10 000 000

136

44

- budżet gminy – 15%
- środki NFOŚ – 85%

2015 - 2020

144

- PROSUMENT NFOŚiGW,
WFOŚiGW
- pożyczka 100% na 1% rocznie
umarzana w 40%

2015 - 2020

35

- PROSUMENT NFOŚiGW,
WFOŚiGW
- pożyczka 100% na 1% rocznie
umarzana w 40%

2015 - 2020

2015 - 2020

2015 - 2020

27 500 000

500 000

784

190

Proponowane źródło
finansowania
7
- budżet gminy– 15%
- środki NFOŚ – 85%
- budżet gminy – 15%
- środki NFOŚ – 85%

125 000

48

9

- PROSUMENT NFOŚiGW,
WFOŚiGW
- pożyczka 100% na 1% rocznie
umarzana w 40%

50 000

-

-

- środki budżetu gminy – 100%
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Poniżej przedstawiono opis poszczególnych działań
Termomodernizacja budynków administrowanych przez gminę
Termomodernizacja budynków administrowanych przez gminę powinna być prowadzona według ustalonej
kolejności od obiektów generujących największy efekt ekologiczny do obiektów o mniejszym wpływie
na środowisko. Przewidywane inwestycje obejmują dwie grupy budynków – częściowo ocieplonych (najczęściej
po wymianie stolarki) oraz budynki wymagające kompleksowego podejścia. Przewiduje się termomodernizację
następujących budynków:
- Zespół Szkół w Sawinie (Budynek Gimnazjum)
- Zespół Szkół w Sawinie (Budynek Sali Gimnastycznej)
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Sawinie
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sawinie/WTZ
- Szkoła Podstawowa w Wólce Petryłowskiej
- Szkoła Podstawowa w Czułczycach
- Budynek Komunalny „GOZ” w Sawinie
- Budynek OSP w Petryłowie
- Świetlica OSP w Bukowie Wielkiej
- Budynek Straży OSP w Bukowie Wielkiej
- Budynek OSP w Łukówku
- Budynek OSP w Malinówce
- Budynek OSP w Krobonoszy
- Budynek OSP w Serniewach
- Budynek Straży OSP w Łowczy
- Budynek świetlicy w Radzanowie
- Świetlica wiejska w Koloni Czułczyce
- Budynek świetlicy w Chutczu
- WDK w Sajczycach
Zabudowa fotowoltaiki na obiektach użyteczności publicznej
Przewiduje się budowę instalacji fotowoltaicznej na obiektach użyteczności publicznej lub w postaci farmy
fotowoltaicznej na powierzchni około 4000 m2.
Modernizacja dróg
Przewiduje się modernizację istniejących odcinków o zużytej nawierzchni oraz budowę nowych odcinków dróg w
nowoczesnej technologii, pozwalającej na płynną jazdę, przyczyniającą się do mniejszego zużycia paliw i
mniejszej emisji.
Wymiana taboru lub montaż instalacji LPG w pojazdach
Przewiduje się wymianę wyeksploatowanego taboru (pojazdów służbowych) na nowsze modele,
charakteryzujące się mniejszym spalaniem i mniejsza emisją spalin do powietrza. Alternatywnie przewiduje się
montaż instalacji LPG w pojazdach zasilanych benzyną, co również przyczyni się do redukcji emisji do powietrza.
Termomodernizacja budynków mieszkalnych prywatnych
Termomodernizacja prywatnych budynków mieszkalnych realizowana przez osoby indywidualne mieszkające
na obszarze gminy Sawin. Możliwość uzyskania dofinansowania i inne formy finansowania (np. premia
termomodernizacyjna BGK) sprzyjać będą realizacji tego działania w sektorze społeczeństwa.
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Wymiana źródeł ciepła na nowe niskoemisyjne i montaż OZE
W celu osiągnięcia celu kluczowym jest przeprowadzenie działań zmierzających do wymiany źródeł ciepła
na nowe niskoemisyjne. Działania te powinny uwzględniać:
- Wymianę w istniejących obiektach starych nieefektywnych węglowych źródeł ciepła na kotły biomasowe.
Zadanie polega na dofinansowaniu inwestycji wymiany starych kotłów węglowych (kotłów w wieku 8 lat i
wyżej) o niskiej sprawności energetycznej na kotły opalane biomasą np. peletem. Rozwiązanie to
drastycznie ogranicza emisje z indywidualnych kotłów. W takim przypadku szacuje się obniżenie emisji
o około 11 ton CO2eq rocznie (dla nieocieplonego budynku mieszkalnego o powierzchni 115 m2).
Sugeruje się ograniczenie wyboru do kotłów o sprawności cieplnej minimum 80%.
- Wymianę istniejących obiektach starych nieefektywnych węglowych źródeł ciepła na mniej emisyjne
źródła również węglowe. Zadanie polegające na dofinansowaniu inwestycji wymiany źródła ciepła
opartego o węgiel na kotły retortowe. W przypadku tego działania należy zwrócić szczególną uwagę na
dobór warunków dofinansowania tak, aby nie wyparły one działań lepiej wpływających na osiągniecie
efektywności energetycznej w rozpatrywanym obiekcie. Szacuje się, że w przypadku nieocieplonego
budynku o powierzchni 115 m2 spowoduje to obniżenie emisji CO2 o 4,5 tony CO2eq rocznie.
- Dofinansowanie do montażu instalacji OZE do podgrzewania CWU lub/i ogrzewania budynków.
Działanie polega na montażu dowolnych instalacji OZE (oprócz kominków na biomasę) dla potrzeb
podgrzewania ciepłej wody użytkowej lub ogrzewania budynku. Kolektory słoneczne oraz pompy ciepła
powinny co najmniej stanowić układy wspomagające produkujcie ciepła. Ogniwa fotowoltaiczne
produkujące energię elektryczną, powinny być wykorzystywane między innymi do zasilania pompy
ciepła – ograniczy to pobór energii elektrycznej z sieci.
Zapisy w dokumentach planistycznych dotyczące stosowania źródeł ciepła na terenach z przeznaczeniem
pod zabudowę mieszkaniową (kotły gazowe w tym LPG, olejowe, źródła OZE)
Działanie to ma na celu stworzenie stref, w których w związku z zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wykluczono stosowanie źródeł ciepła bazujących na paliwach stałych, a jednocześnie ze względu
na konkretne zapisy, dostawcy mediów sieciowych rozbudują swoją infrastrukturę umożliwiając inwestorom
podłączenie do sieci. Zabudowa mieszkaniowa wyposażana będzie wyłącznie w kotły niskoemisyjne (np. gazowe
w tym LPG i olejowe) lub zainstalowane zostaną źródła ciepła bazujące na OZE.
W odniesieniu do możliwości lokalizowania inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii,
a w szczególności systemami solarnymi, fotowoltaicznymi coraz siłowniami wiatrowymi należy wziąć pod uwagę
położenie gminy na tle obszarów o wysokich wartościach przyrodniczych. Do obszarów tych, należy zaliczyć
zarówno wielkoobszarowe formy ochrony w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2013 r., poz. 627 z późn. zm.), jak również korytarze migracyjne zwierząt, a w szczególności ptaków.
Na terenie gminy Sawin zlokalizowane są obszary chronione, a wody powierzchniowe na terenie gminy są
miejscem występowania ptaków migrujących.
Zgodnie z aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Sawin dla obszarów
w miejscowościach Sajczyce, Czułczyce-Kolonia, Jagodne, Łowcza i Petryków (UCHWAŁA NR XXXV/279/14
Rady Gminy Sawin z dnia 16 maja 2014 r.) w miejscowości Sajczyce przewidziany został teren pod elektrownie
wiatrową o mocy 4 MWp. Wszelkie planowanie odnawialnych źródeł energii powinno zostać poprzedzone
specjalistycznymi badaniami przyrodniczymi. Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
tej inwestycji konieczne będzie przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko, zakończonej raportem
o oddziaływaniu na środowisko.
Lokalizację terenu przeznaczonego pod budowę elektrowni wiatrowej przedstawiono na poniższym rysunku.
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Rysunek nr 4.1.7-1. Lokalizacja terenu przeznaczonego pod budowę elektrowni wiatrowej

W związku z tym, że podjęte w PGN działania w sektorze użyteczności publicznej oraz społeczeństwa
nie zagwarantują realizacji celu zmierzającego do 20% udziału OZE w zużyciu energii finalnej rozpatrywano trzy
warianty obejmujące różne zakresy działań:
Wariant I obejmujący realizację następujący zakres działań:
1. Wymianę istniejących kotłów opalanych węglem na kotły opalne olejem opałowym lub biomasą.
2. Wymianę w istniejących obiektach źródeł ciepła na paliwo stałe na kotły węglowe retortowe.
3. Termomodernizację budynków mieszkalnych.
4. Montaż instalacji OZE (nie obejmuje kominków na biomasę).
Wariant II obejmujący realizację następujący zakres działań:
1. Wymianę w istniejących obiektach źródeł ciepła na paliwo stałe na kotły olejowe lub biomasowe.
2. Wymianę w istniejących obiektach źródeł ciepła na paliwo stałe na kotły węglowe retortowe.
3. Termomodernizację budynków mieszkalnych.
4. Montaż instalacji OZE (nie obejmuje kominków na biomasę).
5. Zabudowę ogniw fotowoltaicznych na powierzchni ok. 4000 m2.
Wariant III obejmujący realizację następujący zakres działań:
1. Wymianę w istniejących obiektach źródeł ciepła na paliwo stałe na kotły olejowe lub biomasowe.
2. Wymianę w istniejących obiektach źródeł ciepła na paliwo stałe na kotły węglowe retortowe.
3. Termomodernizację budynków mieszkalnych.
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4. Montaż instalacji OZE (nie obejmuje kominków na biomasę).
5. Zabudowę ogniw fotowoltaicznych na powierzchni ok. 4000 m2.
6. Lokalizację nowej elektrowni wiatrowej w miejscowości Sajczyce.
W załączniku nr 3 przedstawiono szczegółowy sposób przeprowadzonych analiz oddziaływania na środowisko.
Przy założeniu, że:
- będzie realizowany pełny zakres działań przewidywany w PGN,
- działaniom tym przypisane zostaną maksymalne wagi ujemnych oddziaływań,
- oddziaływania te wystąpią jednocześnie,
to potencjalna siła tych oddziaływania na środowisko w sumie uzyskałaby 7167 punktów.
Wobec powyższej ilości, stanowiącej 100% ujemnego oddziaływania na środowisko, rozpatrywane w PGN
rozwiązania, zgodnie z załącznikiem nr 1 uzyskały notę około 2834 punktów, co powoduje, że siła oddziaływań
na środowisko planowanych rozwiązań można ocenić, jako poniżej średniej.
Należy mieć na uwadze to, instalacja ze względu na wielkość niezbędnej powierzchni może być instalacją
zaliczającą się przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Szacuje się, iż w porównaniu do produkcji energii elektrycznej w oparciu o paliwa kopalne, każdy kW instalacji
fotowoltaicznej oraz wiatrowej pozwala zaoszczędzić:
- do 16 kg NOx,
- do 9 kg SOx,
- oraz od 600 do 2300 kg CO2eq, w zależności od składu paliwa i natężenia promieniowania słonecznego.
Wdrożenie PGN nie stwarza zagrożenia konfliktami społecznymi. Nie stwarza także zagrożenia
dla różnorodności biologicznej roślin i zwierząt. Wręcz przeciwnie, ogólnie poprawi to stan czystości w obrębie
gminy, co przyczyni się do poprawy warunków wegetacji roślin i warunków życia zwierząt.

5

5.1

Oceny rozwiązań mających na celu zapobieganie,
lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na
mogących być rezultatem realizacji projektowanego
w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru
oraz integralność tego obszaru

ograniczanie
środowisko,
dokumentu,
Natura 2000

Wpływ ustaleń dokumentu na realizację obowiązujących celów ochrony środowiska

Ustalenia PGN wpłyną niewątpliwie pozytywnie na realizację obowiązujących celów ochrony środowiska.
Przyczynią się do zintensyfikowania działań mających zapewnić prawidłową gospodarkę w dziedzinie ochrony
środowiska i zdrowia ludzi na terenie gminy oraz udoskonalenia edukacji ekologicznej mieszkańców.

5.2

Analiza rozwiązań mających na celu ograniczanie lub kompensację przyrodniczą
negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji PGN

W odniesieniu do przedsięwzięć inwestycyjnych, które mogą zaistnieć w trakcie realizacji PGN, należałoby
podjąć następujące środki zapobiegające oraz ograniczające negatywne oddziaływanie na środowisko:
- w przypadku, gdy planowanie przedsięwzięć będzie kwalifikować się do kategorii mogących znacząco
oddziaływać na środowisko, a w szczególności mogących oddziaływać na obszary Natura 2000, należy
je objąć procedurą oceny oddziaływania na środowisko,
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-

-

wprowadzenie ścisłego nadzoru nad realizacją poszczególnych przedsięwzięć, a w szczególności
zastosowanie wymaganych rozwiązań technicznych i technologicznych wymienionych w warunkach
finansowania przedsięwzięć, w tym rozwiązań ograniczających oddziaływanie na środowisko,
wprowadzenie systemu monitorowania realizacji przedsięwzięć w ramach PGN.

W zakresie działań systemowych w ochronie środowiska duże znaczenie ma właściwe planowanie przestrzenne.
W tym zakresie należy kłaść duży nacisk na odpowiednie przygotowanie planów miejscowych, z uwzględnieniem
zapisów zawartych w PGN.
Ważne jest też odpowiednie wyprzedzenie czasowe w przygotowaniu planów, które nie powinny powstawać
dopiero w momencie planowanego zamierzenia inwestycyjnego. Skutecznie zapobiegać zagrożeniom
środowiska i eliminować lub ograniczać ewentualne konflikty przyrodnicze można poprzez odpowiednie
planowanie przestrzenne, które pozwala na:
- wybór niekolizyjnych środowiskowo (lub o ograniczonej konfliktowości) lokalizacji przedsięwzięć,
- zagospodarowanie terenów przeznaczonych na inwestycje zgodnie z wymogami ochrony środowiska.

5.3

Analiza zmian klimatycznych oraz negatywnych skutków z nich wynikających, w tym
omówienie założeń projektu w kontekście adaptacji do skutków zmian klimatu

Zmiany klimatu są obecnie jednym z istotnych zagrożeń środowiskowych, społecznych i ekonomicznych. Zmiany
te w kolejnych dziesięcioleciach mogą się przyczynić między innymi do zmniejszenia zasobów wodnych,
zwiększenia częstotliwości i intensywności powodzi, topnienia lodowców, erozji gleb, a także nasilenia takich
zjawisk ekstremalnych, jak: trąby powietrzne, gradobicia czy fale mrozów oraz anomalnych upałów.
Unijne cele służące zapewnieniu zrównoważonego rozwoju obejmują:
1. do 2020 r. ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 20% w stosunku do poziomu z 1990 r.
2. zwiększenie do 20% udziału energii ze źródeł odnawialnych w ogólnym zużyciu energii,
3. dążenie do zwiększenia efektywności wykorzystania energii o 20%.
Istnieje kilka narzędzi pomagających w realizacji określonych powyżej celów.
Jednym z nich jest Plan Ochrony Klimatu i Adaptacji do Skutków Zmian Klimatu (POKASZK), który stanowi
podstawę realizacji działań na rzecz ochrony klimatu i adaptacji do skutków zmian klimatu na danym obszarze.
Plan Ochrony Klimatu i Adaptacji do Skutków Zmian Klimatu realizuje projekt LAKS „Lokalna Odpowiedzialność
za Realizację Celów Protokołu z Kioto” („Local Accountability for Kyoto Goals”). Celem projektu było
podwyższenie świadomości i odpowiedzialności władz lokalnych, przedsiębiorców i obywateli za konieczność
podjęcia działań na rzecz ograniczenia zmian klimatu i realizacji zobowiązań Protokołu z Kioto do Ramowej
Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu. Realizacja projektu opiera się o trzy podstawowe
etapy:
- Inwentaryzacja Emisji (Emissions Inventory): opracowanie raportu z inwentaryzacji emisji GHG na podstawie
wykonanej inwentaryzacji wszystkich gazów cieplarnianych z danego obszaru, powstałych w związku
z działaniami i aktywnością gminy/miasta oraz jego mieszkańców,
- Działania redukcyjne oraz adaptacyjne (Mitigation and Adaptation Actions): to etap zaprojektowany
specjalnie w celu opracowania planu strategicznego, zawierającego odpowiednie działania, które wprowadzi
się w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych i adaptacji do zmian klimatu. Celem opracowania POKASZK
jest zaproponowanie wszystkich możliwych działań do 2020 roku w celu zredukowania emisji gazów
cieplarnianych o 20% (w celu realizacji polityki klimatycznej UE), biorąc szczególnie pod uwagę sektory
najbardziej odpowiedzialne za emisję gazów cieplarnianych,
- Ocena redukcji emisji gazów cieplarnianych (Assessment of the GHG Emissions Reduction): celem
ostatniego etapu jest tworzenie „bilansu klimatycznego”, zawierającego ocenę wpływu zastosowanych działań
na redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz kosztów poniesionych aby osiągnąć cel redukcji.
Innym narzędziem wykorzystywanym do osiągnięcia zamierzonych celów związanych z emisją gazów
cieplarnianych jest udział w tzw. „Porozumieniu Burmistrzów”. Porozumienie między burmistrzami ze względu
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na wyjątkową cechę, jaką jest fakt mobilizowanie działaczy lokalnych i regionalnych wokół realizacji celów Unii
Europejskiej, jest ruchem jedynym w swoim rodzaju, a przez instytucje Unii Europejskiej jest podawane jako
przykład wyjątkowego modelu rządzenia wielopoziomowego. Miasta, obszary miejskie lub gminne mają do
odegrania kluczową rolę w łagodzeniu skutków zmian klimatycznych, ponieważ to tam zużywane jest 75 %
energii produkowanej w EU i tam emituje się podobny odsetek CO2. Władze lokalne znajdują się na najlepszej
pozycji, aby zmienić postawy obywateli i wpłynąć na kwestie klimatu i energii, szczególnie poprzez godzenie
interesu publicznego i prywatnego oraz łączenie zagadnień zrównoważonej energii z ogólnymi celami rozwoju
lokalnego. Przystąpienie do Porozumienia między burmistrzami daje władzom lokalnym możliwość podwojenia
na podlegających im terytoriach wysiłku na rzecz obniżania emisji CO2, korzystania ze wsparcia europejskiego
oraz wymiany doświadczeń z europejskimi strukturami równorzędnymi. Przystąpienie danego miasta, czy gminy
do Porozumienia Burmistrzów wiąże się z koniecznością opracowania dokumentu o nazwie „Plan Działań
na rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP)”. Zatwierdzony przez radę gminy plan działań powinien zawierać opis
działań i środków, których podjęcie w celu wypełnienia zobowiązań przewidują sygnatariusze, oraz
odpowiadające im ramy czasowe i podział obowiązków.
Istnieje wiele technicznych i metodycznych materiałów (w tym Poradnik dot. planu SEAP, szablon planu działań,
sprawozdania na temat istniejących metod i narzędzi), które zawierają praktyczne wskazówki i zalecenia
dotyczące całego procesu opracowania planu. Materiały opracowane w ścisłej współpracy ze Wspólnotowym
Centrum Badań Komisji Europejskiej na podstawie doświadczeń władz lokalnych stanowią zbiór najważniejszych
zasad i oferują wyjaśnienia „krok po kroku”. Wszystkie dokumenty dostępne są w internetowej bibliotece na
stronie: www.eumayors.eu.
Kolejnym narzędziem pomocnym w poprawie jakości powietrza oraz w walce ze zmianami klimatu jest Program
Ograniczania Niskiej Emisji (PONE) – program stworzony w oparciu o wyniki przeprowadzonych badań i analiz,
które wskazały bardzo zły stan powietrza w poszczególnych regionach Polski. Stanowi część wykonawczą
gminnych Programów Ochrony Środowiska i jest niezbędny w kwestii pozyskiwania dotacji nie tylko krajowych,
ale także unijnych. Kroki podejmowane w ramach tego programu w głównej mierze będą polegały na analizie
stanu urządzeń kotłowych oraz ocenie zapotrzebowania technicznego obiektów użyteczności publicznej
i mieszkańców z zakresu systemów grzewczych. Na podstawie wysnutych wniosków będzie można określić
szkodliwe wpływy na środowisko.
Pojęcie „niskiej emisji” najogólniej oznacza zanieczyszczenia, powstające w wyniku procesów spalania paliw
konwencjonalnych, głównie w lokalnych kotłowniach i paleniskach domowych, sektora komunalno-bytowego.
Procesowi spalania w źródłach o małej mocy towarzyszy emisja m.in. pyłów, tlenków azotu, dwutlenku siarki,
tlenków węgla, metali ciężkich. Emisja ta jest jednym z kluczowych czynników wpływających na stan środowiska
naturalnego, jako zespołu zależnych i oddziałujących na siebie elementów. Obecnie w przeważającej części
indywidualnych systemów grzewczych stosuje się węgle kamienne i węgle brunatne (najczęściej o niskich
parametrach grzewczych) oraz drewno. Niechlubną praktyką, zwłaszcza w mniej zamożnych regionach kraju, jest
również spalanie znacznych ilości odpadów komunalnych. Ponadto stan techniczny kotłów nierzadko nie
odpowiada normom (np. są to urządzenia zużyte), jak również cechuje je niska sprawność spalania. Dodatkowo
potęgujący negatywny wpływ, mają wysokości emitorów (kominów) poniżej 30 m, co powoduje, iż w zwartej
zabudowie mieszkaniowej, zanieczyszczenia gromadzą się na niskim poziomie, stając się poważnym problemem
zdrowotnym i środowiskowym.
Aby możliwe było skuteczne ograniczenie negatywnego oddziaływania emisji zanieczyszczeń, konieczne są
inwestycje w tym zakresie.
Korzyści z Ograniczania Niskiej Emisji:
- zwiększenie efektywności ochrony środowiska,
- poprawa atrakcyjności turystycznej danego regionu,
- lepsza jakość życia w miastach,
- obniżenie kosztów ogrzewania,
- promowanie odnawialnych źródeł ogrzewania,
- rozwój gospodarki.
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Niniejsze opracowanie dotyczy Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN), który jest najnowszym narzędziem
wykorzystywanym przez coraz większą liczbę gmin w Polsce. Pod pojęciem gospodarki niskoemisyjnej należy
rozumieć gospodarkę szanującą środowisko naturalne, biorącą pod uwagę interesy nie tylko bieżącego, ale
i przyszłych pokoleń, dla których czyste powietrze, niezdewastowany krajobraz i zdrowie publiczne nie są mniej
ważne niż zysk finansowy. Podobnie jak w przypadku poprzednich dokumentów podjęcie się opracowania PGN
i realizacji działań z niego wynikających jest dobrowolne. Celem opracowania PGN jest analiza zakresu
możliwych do realizacji przedsięwzięć, których wcielenie w życie skutkować będzie zmianą struktury używanych
nośników energetycznych oraz zmniejszeniem zużycia energii, czego konsekwencją ma być stopniowe obniżanie
emisji gazów cieplarnianych (CO2) na danym obszarze. Cel ten wpisuje się w bieżącą polityką energetyczną
i ekologiczną i jest wynikiem dotychczasowych działań i zobowiązań władz samorządowych.
Poziom emisji gazów cieplarnianych, który powinien być osiągnięty w roku 2020, wyznaczany jest, jako wartość
wynosząca 80% zinwentaryzowanej emisji roku bazowego. Wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji stanowią
podstawę do określenia szczegółowego planu działań, pozwalających na osiągnięcie tego poziomu.
Do celów szczegółowych, wyznaczonych w PGN należą:
- systematyczna poprawa jakości powietrza atmosferycznego, poprzez redukcję lokalnej emisji
zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych, związanej ze spalaniem paliw na terenie gminy,
- zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (OZE),
- redukcja zużytej energii finalnej,
a także:
- poprawa jakości powietrza, poprzez zmniejszenie globalnej emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych
związanej z wykorzystaniem energii elektrycznej produkowanej w krajowym systemie elektroenergetycznym,
- rozwój planowania energetycznego w gminie oraz zapewnienie bezpieczeństwa dostaw nośników energii na
jej terenie,
- rozwój systemu zarządzania energią i środowiskiem,
- optymalizacja działań związanych z produkcją i wykorzystaniem energii,
- obniżenie energochłonności w poszczególnych sektorach odbiorców energii,
- kreowanie i utrzymanie wizerunku gminy Sawin, jako jednostki samorządowej, która w sposób racjonalny
wykorzystuje energię i dba o jakość środowiska na swoim terenie - „wzorcowa rola sektora publicznego”,
- utrzymanie tendencji wzrostowej wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
zlokalizowanych na terenie gminy,
- aktywizacja lokalnej społeczności oraz poszczególnych uczestników lokalnego rynku energii (producentów
i konsumentów) w działania ograniczające emisję gazów cieplarnianych.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej proponuje sposoby miarodajnego monitorowania efektów podejmowanych
działań, jak również przedstawia szereg możliwych do wykorzystania wskaźników oraz propozycję
harmonogramu monitoringu.
Dla gminy Sawin nie były prowadzone badania zmian klimatu. Dane takie prezentowane są na szczeblu
wojewódzkim.
Jak wynika z zebranych danych w Programie Gospodarki Niskoemisyjnej podstawowym problemem
środowiskowym gminy Sawin jest zanieczyszczenie powietrza wskutek tzw. niskiej emisji, odczuwalnej zwłaszcza
w sezonie jesienno-zimowym (grzewczym). Zakładane w PGN działania pozwolą efektywnie zarządzać energią,
zwiększyć udział energii ze źródeł odnawialnych, a co za tym idzie poprawić jakość powietrza atmosferycznego
i przyczynić się do złagodzenia wpływu na zmiany klimatu.
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5.4

Analiza i ocena działań pod kątem potencjalnych konfliktów środowiskowych
i społecznych
5.4.1

Oddziaływanie działań przyjętych w PGN na stan środowiska gruntowo wodnego

Zakładane działania w ramach PGN nie mają bezpośredniego wpływu na stan środowiska gruntowo-wodnego.
Pośrednio poprzez:
- ograniczenie emisji substancji do powietrza będzie zmniejszone zanieczyszczenie gruntu i dalej wód
podziemnych wynikające z osiadania zanieczyszczeń (m.in. pyłu, metali itp.),
- promowanie oszczędzania energii w tym zużycia ciepłej wody (np. stosowania zmywarek zamiast zmywania
ręcznego, gotowanie potraw pod przykryciem, korzystania z prysznica zamiast wanny, zamykania wody
podczas mycia zębów) powinno przyczynić się do zmniejszenia ilości ścieków.
W poniższej tabeli zestawiono działania proponowane w PGN i ich wpływ na środowisko gruntowo - wodne.
Oceny dokonano w skali 1 - 5, gdzie 1 oznacza najmniejsze negatywne oddziaływanie, a 5 największe.

L.p.
1
1
2
3
4
5
6
7
8

Tabela nr 5.4.1-1. Oddziaływanie działań na środowisko gruntowo - wodne.
Wpływ na
środowisko
Działanie
gruntowo - wodne
(skala 1 - 5)
2
3
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
1
Zabudowa fotowoltaiki na obiektach użyteczności publicznej
1
Modernizacja dróg. Wymiana taboru lub montaż instalacji LPG w pojazdach
1
Budowa instalacji OZE (fotowoltaicznych, elektrowni wiatrowych)
1
Termomodernizacja (ocieplenie, wymianę okien) montaż energooszczędnego oświetlenia w
1
budynkach mieszkalnych społeczeństwa
Modernizacja źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych i usługowych
1
Wewnętrzne działania promocyjne i edukacyjne w ramach jednostek urzędu
1
Zarządzanie energetyczne
1

Szczegółowa analiza oddziaływania na środowisko głównych działań zaplanowanych w PGN znajduje
się w Załączniku nr 3.

5.4.2

Oddziaływanie działań przyjętych w PGN na stan jakości powietrza

Wszystkie wymienione w PGN działania przyczynią się bezpośrednio lub pośrednio do poprawy stanu jakości
powietrza na terenie gminy Sawin.
Działania przewidziane na terenie gminy dotyczą głównie termomodernizacji budynków. Działania
termomodernizacyjne powodują mniejsze zapotrzebowanie na surowce energetyczne, co wiąże się z mniejszą
emisją. Z mniejszą emisją wiąże się również działanie polegające na modernizacji źródeł grzewczych. Wymiana
niskoefektywnych i emisyjnych źródeł na nowoczesne, w tym również opalane biomasą przyczyni się do poprawy
stanu jakości powietrza na terenie gminy.
W poniższej tabeli zestawiono działania proponowane w „Programie” i ich wpływ, na jakość powietrza. Oceny
dokonano w skali 1 - 5, gdzie 1 oznacza najmniejsze negatywne oddziaływanie, a 5 największe.
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L.p.
1
1
2
3
4
5
6
7
8

Tabela nr 5.4.2-1. Oddziaływanie działań na jakość powietrza.
Wpływ na stan
Działanie /inwestycja
jakości powietrza
(skala 1 - 5)
2
3
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
1
Zabudowa fotowoltaiki na obiektach użyteczności publicznej
1
Modernizacja dróg. Wymiana taboru lub montaż instalacji LPG w pojazdach
1
Budowa instalacji OZE (fotowoltaicznych, elektrowni wiatrowych)
1
Termomodernizacja (ocieplenie, wymianę okien) montaż energooszczędnego oświetlenia w
1
budynkach mieszkalnych społeczeństwa
Modernizacja źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych i usługowych
1
Wewnętrzne działania promocyjne i edukacyjne w ramach jednostek urzędu
1
Zarządzanie energetyczne
1

Szczegółowa analiza oddziaływania na środowisko głównych działań zaplanowanych w PGN znajduje
się w Załączniku nr 3.

5.4.3

Oddziaływanie działań przyjętych w PGN na stan klimatu akustycznego oraz
stan środowiska w zakresie promieniowania

Większość działań nie będzie miało istotnego wpływu na stan klimatu akustycznego i promieniowanie
elektromagnetyczne. Instalacje fotowoltaiczne nie powodują przekroczeń dopuszczalnych poziomów
promieniowania elektromagnetycznego.
Moduły zewnętrzne pomp ciepła, w których jako źródło pierwotne wykorzystywane jest powietrze mogą stanowić
uciążliwość hałasową w rejonie gęstej zabudowy mieszkaniowej lub przypadku ich nieodpowiedniej lokalizacji.
Oddziaływanie w zakresie akustycznym na środowisko działania polegającego na wymianie taboru lub montażu
instalacji LPG może mieć dwojakie skutki. Z jednej strony są to działania ograniczające emisję fal akustycznych.
Nowoczesne pojazdy najczęściej wyposażone są w system autostartu, a poza tym stosowane silniki oraz inne
wyposażenie pojazdu nastawione są na komfort akustyczny użytkownika, co przekłada się na poziom dźwięku
emitowanego do środowiska. Z drugiej strony należy wziąć pod uwagę fakt, że oszczędność paliw, z jaką wiąże
się zarówno nowoczesny pojazd, jak i montaż instalacji LPG sprzyja podświadomemu zwiększeniu częstotliwości
korzystania z pojazdów przez ich użytkowników.
Najwięcej kontrowersji budzą elektrownie wiatrowe. W przedmiotowym „Planie” wskazano na możliwość realizacji
działania polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 4 MW i wysokości wieży 140 m n.p.t.
w miejscowości Sajczyce.
Wyszczególnienie rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko zawiera
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397, z późn. zm.). Zgodnie z §3 ust. 1 pkt 6 ww.
rozporządzenia przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko jest instalacja
wykorzystująca do wytwarzania energii siłę wiatru o wysokości nie mniejszej niż 30 m. W związku z tym
planowane w m. Sajczyce przedsięwzięcie kwalifikuje się jako potencjalnie znacząco oddziałujące na środowisko.
Przeprowadzono analizę możliwości oddziaływania akustycznego i promieniowania na faunę (w tym awifaunę
i chiropterofaunę) oraz zdrowie człowieka na obszarze planowanej lokalizacji elektrowni wiatrowej, jak i na
obszarze całej gminy.
Biorąc pod uwagę odległości od terenów, na których występują zadrzewienia i wody powierzchniowe,
zwiększające możliwość występowania fauny oraz najbliższe zabudowania mieszkaniowe ocenia się ryzyko
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wystąpienia oddziaływania akustycznego i promieniowania na faunę oraz zdrowie człowieka jako średnie do mało
istotnego.
W poniższej tabeli zestawiono działania proponowane w PGN i ich wpływ na klimat akustyczny oraz stan
środowiska w zakresie promieniowania. Oceny dokonano w skali 1 - 5, gdzie 1 oznacza najmniejsze negatywne
oddziaływanie, a 5 największe.

L.p.

1
1
2
3
4
5
6
7
8

Tabela nr 5.4.3-1. Oddziaływanie /działań na klimat akustyczny oraz stan środowiska w zakresie promieniowania.
Wpływ na
środowisko klimat
Działanie /inwestycja
akustyczny i
promieniowanie
(skala 1 - 5)
2
3
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
1
Zabudowa fotowoltaiki na obiektach użyteczności publicznej
1
Modernizacja dróg. Wymiana taboru lub montaż instalacji LPG w pojazdach
2
Budowa instalacji OZE (fotowoltaicznych, elektrowni wiatrowych)
3
Termomodernizacja (ocieplenie, wymianę okien) montaż energooszczędnego oświetlenia w
1
budynkach mieszkalnych społeczeństwa
Modernizacja źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych i usługowych
1
Wewnętrzne działania promocyjne i edukacyjne w ramach jednostek urzędu
1
Zarządzanie energetyczne
1

Szczegółowa analiza oddziaływania na środowisko głównych działań zaplanowanych w PGN znajduje
się w Załączniku nr 3.

5.4.4

Oddziaływanie działań przyjętych w PGN na walory przyrodniczokrajobrazowe, różnorodność biologiczną, zasoby naturalne i zabytki

Oddziaływanie na walory przyrodniczo-krajobrazowe, różnorodność biologiczną, zasoby naturalne i zabytki,
zarówno pozytywne, jak i negatywne, mogą powodować następujące działania:
- prowadzenie edukacji ekologicznej – w tym leśnej,
- uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego zaleceń zawartych w PGN,
- dążenia zmierzające do uzyskania wyznaczonego jednego z celów 3x20, m.in. poprzez racjonalne
gospodarowanie terenami i wspieranie inicjatyw na rzecz OZE,
- zabudowa instalacji fotowoltaicznych,
- budowa elektrowni wiatrowej.
W tym obszarze największy wpływ na walory przyrodniczo-krajobrazowe, różnorodność biologiczną, zasoby
naturalne i zabytki będzie mieć budowa elektrowni wiatrowej. Analizując zmieniony plan zagospodarowania
przestrzennego stwierdzono, że dla terenu planowanej elektrowni wiatrowej ustalono m.in. takie warunki, jak:
- wyznaczenie strefy ochronnej od elektrowni oraz strefy ochronnej od napowietrznej linii elektroenergetycznej,
- ustalenie minimalnej powierzchni terenu biologicznie czynnego,
- ustalenie wysokości wieży elektrowni,
- ustalenie barw i oznakowań przeszkód lotniczych.
Rozpatrując siłę oddziaływania na środowisko wzięto pod uwagę m.in. następujące czynniki:
- czy dla przedsięwzięcia ustalone zostały wytyczne w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego,
- czy przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenach chronionych przyrodniczo,
- czy przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenach chronionego krajobrazu,
- czy przedsięwzięcie zostało zamieszczone w uzgodnionych dokumentach strategicznych gminy,
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-

czy przedsięwzięcie zostało poddane konsultacjom społecznym,
czy przedsięwzięcie może oddziaływać na walory przyrodnicze i różnorodność biologiczną oraz na zdrowie
człowieka,
czy przedsięwzięcie może oddziaływać na zasoby naturalne, dobra materialne i zabytki?

-

W związku z planowanym przedsięwzięciem Rada Gminy Sawin uchwaliła zmianę miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego - MPZP (Uchwała NR XXXV/279/14 Rady Gminy Sawin z dnia 16 maja
2014 r.), po przejściu procedury uzgodnień z organami opiniującymi oraz udziału społeczeństwa.
Zgodnie z powyższym MPZP planowana elektrownia wiatrowa zlokalizowana jest poza obszarami chronionymi
przyrodniczo, jednak wyznaczona strefa ochronna obejmuje w niewielkim zakresie teren Chełmskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu. Dla ChOChK obowiązują warunki określone w Rozporządzeniu Wojewody Lubelskiego
z 2006 r. (Dz.Urz. Woj. Lub. Nr 69, poz. 1287). Analizując te warunki, a także aktualny stan środowiska na danym
terenie oraz odległości od:
- zadrzewień,
- wód powierzchniowych,
- dóbr materialnych i zabytków,
- terenów z wyznaczonymi szlakami turystycznymi,
stwierdza się, że realizacja przewidzianej w „Planie” budowy elektrowni wiatrowej nie wpłynie istotnie na
przedmioty ochrony objętej ChOChK, ani na walory krajobrazowe, zasoby naturalne i zabytki zlokalizowane na
obszarze gminy.
Pozostałe działania przewidywane w PGN nie będą miały znaczącego wpływu na walory przyrodniczokrajobrazowe, różnorodność biologiczną, zasoby naturalne i zabytki.
W poniższej tabeli zestawiono działania proponowane w PGN i ich wpływ na walory przyrodniczo-krajobrazowe.
Oceny dokonano w skali 1 - 5, gdzie 1 oznacza najmniejsze negatywne oddziaływanie, a 5 największe.

L.p.
1
1
2
3
4
5
6
7
8

Tabela nr 5.4.4-1. Oddziaływanie inwestycji/działań na walory przyrodniczo-krajobrazowe.
Wpływ na walory
przyrodniczoDziałanie /inwestycja
krajobrazowe
(skala 1 - 5)
2
3
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
1
Zabudowa fotowoltaiki na obiektach użyteczności publicznej
2
Modernizacja dróg. Wymiana taboru lub montaż instalacji LPG w pojazdach
1
Budowa instalacji OZE (fotowoltaicznych, elektrowni wiatrowych)
3
Termomodernizacja (ocieplenie, wymianę okien) montaż energooszczędnego oświetlenia w
1
budynkach mieszkalnych społeczeństwa
Modernizacja źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych i usługowych
1
Wewnętrzne działania promocyjne i edukacyjne w ramach jednostek urzędu
1
Zarządzanie energetyczne
1

Szczegółowa analiza oddziaływania na środowisko głównych działań zaplanowanych w PGN znajduje się
w Załączniku nr 3.

5.4.5

Oddziaływanie działań przyjętych w PGN na zdrowie człowieka

Zakłada się, że wyniku realizacji działań zawartych w PGN nastąpi redukcja emisji substancji do powietrza a tym
samym zmniejszy się stężenie tych substancji w powietrzu atmosferycznym na terenie gminy Sawin.
Szczególnie istotnym jest ograniczanie w powietrzu atmosferycznym stężeń tzw. pyłu zawieszonego
oznaczanego, jako pył PM10 i PM2,5 gdzie liczby 10 i 2,5 oznaczają największą jego średnicę (granulację)
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wyrażoną w µm. Jest to pył bardzo drobny, który zachowuje się w powietrzu atmosferycznym podobnie
do substancji gazowych, czyli może się przemieszczać na stosunkowo znaczne odległości (w odróżnieniu od pyłu
o większych frakcjach tzw. pyłu opadającego). Pył o tak małej granulacji pył przenika przez pęcherzyki płucne
i przedostaje się przez nie do krwioobiegu człowieka. Na powierzchni pyłu absorbowane są różne
zanieczyszczenia, głównie metale, co powoduje, że jest on szczególnie niebezpieczny dla zdrowia ludzi.
Z prowadzonych badań wynika, że pył PM2,5 pochodzi w prawie około 50% z zanieczyszczeń komunikacyjnych
a głownie ze spalania oleju napędowego w pojazdach samochodowych.
Rozpatrując oddziaływanie planowanych działań na zdrowie człowieka, w tym zdrowie psychiczne analizie
poddano następujące czynniki:
- możliwość wywołania uciążliwości sensorycznej (zapachowej),
- możliwość wywołania dodatkowej emisji pyłów i substancji do powietrza,
- możliwość wzbudzenia niepokojów i stanów lękowych,
- możliwość wywołania dodatkowej uciążliwości akustycznej.
Można się spodziewać, że wynikiem przeprowadzenia planowanych działań będzie polepszenie samopoczucia
społeczeństwa na terenie gminy Sawin, ponieważ planowane działania z założenia mają przynieść
społeczeństwu szereg korzyści, gdzie główną korzyść stanowić będzie poprawa jakości powietrza.
Działania takie jak modernizacja dróg wpłyną na poziom bezpieczeństwa, a także pośrednio na mniejsze zużycie
paliw w pojazdach. Działanie bezpośrednio związane ze społeczeństwem, takie jak termomodernizacja i
zabudowa OZE w budynkach mieszkalnych podniesie poziom życia i korzystnie wpłynie na oszczędności
społeczeństwa.
Budowa elektrowni wiatrowej w zakresie oddziaływania akustycznego i promieniowania została omówiona
wcześniej. Ze względu na możliwość wystąpienia potencjalnych konfliktów społecznych zaleca się,
przeprowadzenie analiz oddziaływania na zdrowie człowieka w zakresie hałasu, infradźwięków, pól
elektromagnetycznych, migotania cieni i refleksów światła elektrowni wiatrowej na etapie uzyskiwania pozwolenia
na budowę.
W poniższej tabeli zestawiono działania proponowane w PGN i ich wpływ na zdrowie człowieka. Oceny dokonano
w skali 1 - 5, gdzie 1 oznacza najmniejsze negatywne oddziaływanie, a 5 największe.

L.p.
1
1
2
3
4
5
6
7
8

Tabela nr 5.4.5-1. Oddziaływanie działań na zdrowie człowieka.
Wpływ na zdrowie
Działanie
człowieka
(skala 1 - 5)
2
3
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
1
Zabudowa fotowoltaiki na obiektach użyteczności publicznej
1
Modernizacja dróg. Wymiana taboru lub montaż instalacji LPG w pojazdach
1
Budowa instalacji OZE (fotowoltaicznych, elektrowni wiatrowych)
3
Termomodernizacja (ocieplenie, wymianę okien) montaż energooszczędnego oświetlenia w
1
budynkach mieszkalnych społeczeństwa
Modernizacja źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych i usługowych
1
Wewnętrzne działania promocyjne i edukacyjne w ramach jednostek urzędu
1
Zarządzanie energetyczne
1

Szczegółowa analiza oddziaływania na środowisko głównych działań zaplanowanych w PGN znajduje się
w Załączniku nr 3.
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5.4.6

Oddziaływanie działań przyjętych w PGN na istniejące i projektowane ujęcia
wód podziemnych wraz z wyznaczonymi strefami ochronnymi

Wpływ planowanych działań na istniejące i projektowane ujęcia wód podziemnych
Występowanie wód podziemnych zostało omówione w punkcie 4.1.4 niniejszej Prognozy. Analizę oddziaływania
planowanych działań na istniejące i projektowane ujęcia wód podziemnych przeprowadzono pod kątem lokalizacji
działań względem istniejących i projektowanych ujęć wód podziemnych oraz możliwości wystąpienia konfliktów
działań z tymi ujęciami oraz z wyznaczonymi strefami ochronnymi i celami ochrony.
Na poniższej mapie zaznaczone zostały punkty poboru wód, spośród których część stanowi otwory badawcze,
część natomiast wykorzystywana jest do celów prywatnych społeczeństwa.

Rysunek nr 5.4.6-1 Punkty poboru wód na terenie gminy Sawin
Źródło: http://spdpsh.pgi.gov.pl/PSHv7/

Na poniższym rysunku zaznaczono natomiast fragment mapy obrazującej gospodarkę wodno-ściekową wraz z
zaznaczeniem ujęć wód podziemnych i wyznaczonych dla nich stref ochronnych.
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Rysunek nr 5.4.6-2 Ujęcia wód podziemnych i wyznaczone dla nich strefy ochronne
Źródło: Projekt zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego 2015

Z powyższego rysunku wynika, że na terenie gminy Sawin występuje zlewnia chroniona zbiornika
powierzchniowego, nie występuje natomiast strefa ochronna ujęcia wód podziemnych.
Wpływ planowanych działań na jednolite części wód
Gmina Sawin usytuowana jest w granicach jednolitych część wód podziemnych nr 146 i 108. Charakterystykę
jednolitych części wód podziemnych przedstawiono w poniższej tabeli.
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Tabela nr 4.1.3-1 Charakterystyka jednolitych części wód podziemnych
JCWPd nr 108

Lp

JCWPd

JCWPd nr 85

1
1

2
Profile

3

4

2

Opis

Q - (Tr) - wody porowe w utworach
piaszczystych czwartorzędu i trzeciorzędu,
na większości obszaru występujące w
łączności hydraulicznej.
Lokalnie brak poziomu trzeciorzędowego.
(Cr), - wody szczelinowe w utworach
węglanowych kredy, występujące głównie w
SE części JCWPd, lokalnie będące w
kontakcie hydraulicznym z wodami porowymi
poziomu
trzeciorzędowego
bądź
czwartorzędowego.
Cecha szczególna JCWPd 85 charakteryzuje
się znaczną nadwyżką zasobów wód
podziemnych w odniesieniu do wielkości
poboru, wynoszącego około 13 % wielkości
zasobów.
Na obszarze JCWPd nie
występują
zanieczyszczenia
wód
podziemnych.
Wody dobrej jakości, wymagają na ogół
prostego uzdatniania.

Opis symbolu: (Q-Cr) – występujące lokalnie wody porowoszczelinowe w utworach piaszczystych czwartorzędu oraz
utworach węglanowych kredy górnej (będące w łączności
hydraulicznej).
Cr- wody szczelinowe w utworach węglanowych kredy
górnej
Cechy szczególne: JCWPd 108 charakteryzuje się znaczną
nadwyżką zasobów wód podziemnych w odniesieniu do
wielkości poboru, wynoszącego około 6 % wielkości
zasobów.
Na obszarze JCWPd nie występują
zanieczyszczenia wód podziemnych. Wody dobrej jakości,
wymagają na ogół prostego uzdatniania.

W Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjętego Uchwałą Rady Ministrów z dnia 22
lutego 2011 r. (M.P. Nr 40, poz. 451), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w
sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. Nr 143, poz. 896):

Pomorska Grupa Konsultingowa S.A.

Plik: 14096_Prognoza_PGN_Sawin
S t r o n a | 52

Prognoza oddziaływania na środowisko
Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Sawin

Stan ilościowy
Stan chemiczny
Ocena ryzyka

JCWPd nr 85
dobry
dobry
niezagrożona

JCWPd nr 108
dobry
dobry
niezagrożona

Planowane przedsięwzięcia nie będą miały wpływu na stan ilościowy oraz jakościowy wód podziemnych.
Przedsięwzięcia, których wcielenie w życie skutkować będzie zmianą struktury używanych nośników
energetycznych oraz zmniejszeniem zużycia energii na terenie gminy zlokalizowane są w obszarze
następujących JCWP (powierzchniowych) –
- Więzienny Rów a (PLRW20002326636499),
- Dopływ spod Petryłowa (PLRW2000232663662),
- Krzywianka (PLRW2000232663669),
- Tarasienka (PLRW20002326636899),
- Lepitucha (PLRW2000232663469),
- Uherka od źródeł do Garki (PLRW2000232663449),
- Rzeczka (PLRW2000232663472),
- Dopływ spod Łukówka (PLRW2000232663474).
W Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska
z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu
chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. Nr 258, poz. 1549):

JCWP

Status

Ocena stanu

Więzienny Rów a
Dopływ spod Petryłowa
Krzywianka
Tarasienka
Lepitucha
Uherka od źródeł do Garki
Rzeczka
Dopływ spod Łukówka

Silnie zmieniona część wód
Silnie zmieniona część wód
naturalna
naturalna
Silnie zmieniona część wód
Silnie zmieniona część wód
Silnie zmieniona część wód
Silnie zmieniona część wód

zły
zły
zły
zły
zły
zły
zły
zły

Ocena ryzyka
nieosiągnięcia celów
środowiskowych /
derogacje
niezagrożona
niezagrożona
zagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona

Przekroczenie wartości progowej dobrego stanu chemicznego wód poziemnych następujących wskaźników:
K, NO3, TOC, Fe, Cl, Na, HCO3, As, Ba. Warstwy wodonośne ujmowane w tych punktach w większości
przypadków nie posiadają żadnej izolacji. Zatem są one szczególnie narażone na zanieczyszczenie pochodzenie
antropogenicznego, na co może wskazywać obecność szczególnie NO3 i K. Obecność w składzie chemicznym
Na i Cl może być efektem nadmiernej eksploatacji wód podziemnych lub ascenzji wód zmineralizowanych.
Istotnym problemem jednostki jest niedostateczna sanitacja obszarów wiejskich i rekreacyjnych. Wśród presji
antropogenicznych występujących w obrębie jednostki wymienia się również presję związaną z odwadnianiem
kopalń węgla brunatnego. Zidentyfikowano także obszary narażone na zanieczyszczenia związkami azotu
pochodzenia rolniczego (OSN nr 9 w zlewni jezior Biskupińskiego i Gąsawskiego i OSN nr 10 w zlewni Kanału
Smyrnia).
Z uwagi na fakt, że planowane przedsięwzięcia nie będą związane z wpływem na wody powierzchniowe można
stwierdzić, że nie wpłyną one na ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych ujętych w planie.
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6

Propozycja
rozwiązań
alternatywnych
do
rozwiązań
zawartych
w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru, w tym
wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki
lub luk we współczesnej wiedzy

W ramach Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Sawin przeprowadzono wariantową analizę
dotyczącą możliwości realizacji poszczególnych zadań. Przedstawione w PGN działania są wynikiem tych analiz
opartych na zgromadzonych danych uzyskanych na podstawie:
- danych posiadanych przez gminę Sawin,
- danych uzyskanych od gestorów poszczególnych mediów zaopatrujących gminę,
- danych wynikających z ankietyzacji społeczeństwa.
Gmina Sawin postawiona w obliczu problemów omówionych w punkcie 4.4 musi podjąć działania mające na celu
ich rozwiązanie. Jednym z istotnych problemów gminy jest zarządzanie emisją zanieczyszczeń do powietrza.
Problem ten wynika m.in. z brakiem opracowanego i wdrożonego PGN.
Opracowanie i wdrażanie PGN nie wynika z obowiązującego prawa i jest dobrowolnym zobowiązaniem gminy.
Podjęcie tego wyzwania prze gminę świadczy o docenieniu wagi problemu i dbałości o stan środowiska
i gospodarkę energetyczną w mieście.
Ocenie wariantowej poddano dwa z możliwych rozwiązań określonego w „Programie” problemu, dotyczącego
emisji zanieczyszczeń do powietrza:
Wariant 1:
Opracowanie i wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej.
Wariant 2:
Realizacja działań bez opracowanego planu gospodarki niskoemisyjnej, w dowolnym terminie i bez wsparcia
finansowego.
Wykonano ocenę porównawczą wariantów. Oceny proponowanego sposobu działania w określonych wariantach
dokonano w oparciu o metodę indeksowania.
Formalny wzór, według którego uzyskuje się wynik oceny, można zapisać następująco:
V = Svi * ai
gdzie:
V - indeks (punktowa ocena środowiska danego przedsięwzięcia),
vi - waga i-tego elementu środowiska,
ai - ocena cząstkowa oddziaływania przedsięwzięcia na i-ty element środowiska.
Ocenę cząstkową oddziaływania, w skali 10-cio stopniowej, ustalono przyjmując następujące ilości punktów
dla poszczególnych wielkości, oceniając wpływ na poszczególne elementy środowiska:
- wzorcowy
9 - 10
- korzystny
7-8
- pozytywny
5-6
- możliwy do zaakceptowania
3-4
- niedostateczny
0 - 2 punktów.
Wynik oceny poszczególnych wariantów proponowanego sposobu działania zestawiono w poniższej tabeli.
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Lp.

Parametr

1
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14

2
Wpływ na zdrowie człowieka
Wpływ na otoczenie - budynki i miejsca potencjalnego przebywania ludzi
Wpływ na obszary chronione
Wpływ na stan powietrza (pyły i substancje gazowe)
Wpływ na stan klimatu akustycznego
Wpływ na stan wód podziemnych i powierzchniowych
Wpływ na jakość ziemi (w tym gleby)
Zgodność z dokumentami planistycznymi gminy
Zgodność z wieloletnim planem inwestycyjnym
Zgodność ze strategią rozwoju gminy
Akceptacja społeczna
Aspekty ekonomiczne gminy
Zgodność z celami zawartymi w dokumentach strategicznych wyższego rzędu
Razem

Tabela nr 6-1. Ocena wariantów.
Utrzymanie
Wariant Wariant
stanu
1
2
obecnego
3
4
5
2
7
7
4
8
7
4
7
6
2
8
6
4
5
5
4
4
4
4
5
5
4
8
6
6
7
6
4
8
6
5
8
7
5
10
7
4
8
8
52
93
80

Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że poszczególne warianty działania nie różnią się między
sobą istotnie pod względem oddziaływania na środowisko. Istotna różnica jest widoczna miedzy wariantem
utrzymania stanu obecnego a proponowanymi działaniami.
Czynnikami warunkującymi taki wynik są przede wszystkim obecny stan jakości powietrza, w tym wpływ niskiej
emisji, warunki ekonomiczne i społeczne.
Rozwiązanie opisane, jako Wariant 1 uzyskało wyższą ocenę od oceny rozwiązania opisanego jako Wariant 2.

7

Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji
postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej
przeprowadzania

Monitorowanie realizacji PGN umożliwia ocenę prawidłowości i efektywności działań oraz szybkie i elastyczne
reagowanie na zmiany. Wójt Gminy będzie odpowiadać za wdrożenie PGN oraz jego monitorowanie.
Monitoring efektów jest istotnym elementem procesu wdrażania PGN. Jednym z elementów wdrażania PGN jest
aktualizacja bazy danych o emisji oraz prowadzona systematycznie inwentaryzacja. Wiąże się to z dużym
wysiłkiem oraz wysokim stopniem zaangażowania środków ludzkich i finansowych. Jest to jednak
najskuteczniejsza metoda monitorowania efektywności działań określonych w PGN. Niezbędna jest w tym
zakresie współpraca z następującymi podmiotami funkcjonującymi na terenie gminy:
- przedsiębiorstwami energetycznymi,
- firmami i instytucjami,
- przedsiębiorstwami produkcyjnymi,
- mieszkańcami gminy Sawin.
Ponadto należy kontynuować i rozwijać system monitoringu zużycia energii i paliw w obiektach bezpośrednio
zarządzanych przez gminę i placówki podległe.
Wskaźnikami efektywności działań określonych w „Planie” będą:
1. Obszar samorządu:
- zużycie paliw kopalnianych,
- zużycie paliw na potrzeby transportu,
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- zużycie energii elektrycznej,
2. Obszar społeczeństwa:
- zużycie paliw kopalnianych,
- zużycie paliw na potrzeby transportu,
- zużycie energii elektrycznej.
Efektywność działań określonych w PGN można monitorować poprzez odpowiednie wskaźniki. Ponieważ
wskaźniki efektywności działań monitorować można po lub w trakcie realizacji danego działania, ważne jest, aby
również przystąpienie do realizacji działania poddane zostało monitoringowi. W tym celu opracowano procedurę
weryfikacji wdrażania PGN.
Proponowana procedura opiera się o tzw. „check-list”, w której zestawiono wskaźniki wdrażania PGN. Propozycję
zawartości „check-list” przedstawiono w poniższej tabeli.

Lp.

Obszar

Działanie

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

Wskaźniki

Tabela nr 7-1 Weryfikacja wdrażania „Planu”
Stopień
Ocena efektu
realizacji
na podstawie
działania w
wskaźnika
danym roku %
5
6

4
Ocena efektów:
Termomodernizacja
Określenie oszczędności energii
Użyteczność obiektów
użyteczności
na podstawie
audytu
publiczna,
publicznej
wraz
energetycznego,
ze stosowaniem OZE
Liczba
obiektów
poddanych
termomodernizacji,
Działania edukacyjne z
Użyteczność zakresu efektywnego
Ocena efektów:
publiczna,
wykorzystania energii
Liczba uczestników szkoleń i innych
Społeczeństwo (głównie energii
wydarzeń.
elektrycznej)
System zarządzania
Ocena efektów energetycznych:
Użyteczność energią
Monitorowanie rzeczywistego zużycia
publiczna
i środowiskiem w obiektach
energii, paliwa, wody w obiektach,
użyteczności publicznej
porównywanie zużycia.
Liczba kilometrów zmodernizowanych
Mobilność gminna
dróg,
Użyteczność (modernizacja dróg,
Liczba wymienionych lub
publiczna
wymiana taboru lub montaż
wyposażonych w instalację LPG
instalacji LPG w pojazdach)
pojazdów
Ocena efektów w odniesieniu rocznym:
Liczba wymienionych źródeł ciepła
Wymiana źródeł ciepła,
Rodzaj stosowanego paliwa przed i
termomodernizacja
Społeczeństwo
po wymianie źródła,
budynków,
Liczba
budynków
poddanych
wsparcie dla instalacji OZE
termomodernizacji,
Liczba zainstalowanych OZE.
Promocja mechanizmu
Ocena efektów:
NFOŚiGW dotyczącego
Liczba dystrybuowanych materiałów
Społeczeństwo finansowania instalacji
informacyjnych ,
solarnych lub innych OZE Liczba osób korzystających z punktu
dla osób fizycznych.
informacyjnego.
Budowa przedsięwzięć
Ocena efektów:
Inwestor
opartych o OZE lub innych,
Liczba wniosków o decyzję na
prywatny
skutkujących ograniczeniem
realizację przedsięwzięcia.
emisji z terenu gminy.
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Wdrażanie PGN powinno opierać się na regularnej corocznej ocenie w zakresie:
- określenia stopnia wykonania przedsięwzięć/działań,
- aktualizacji bazy danych do obliczeń emisji CO2eq,
- określenia stopnia realizacji przyjętych celów,
- oceny rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami, a ich wykonaniem,
- analizy przyczyn tych rozbieżności.

7.1

Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko

Ze względu na lokalny charakter planowanych działań, możliwe oddziaływania transgraniczne na środowisko
można uznać za mało istotne.

8

Przedstawienie podsumowania ocen cząstkowych dla poszczególnych
elementów środowiska przyrodniczego oraz obszarów chronionych

W poniższej tabeli zestawiono wyniki ocen oddziaływania dla poszczególnych elementów środowiska
przyrodniczego oraz obszarów chronionych w aspekcie oddziaływań pozytywnych i negatywnych działań
określonych w „Planie”. Im wyższa ocena, tym oddziaływanie korzystniejsze dla środowiska.
Tabela nr 8-1 Wyniki ocen oddziaływania na środowisko w aspekcie oddziaływań
pozytywnych i negatywnych
Analiza wpływu inwestycji na poszczególne elementy środowiska
Lp.

Rozpatrywane czynniki

Sumaryczna ocena

1

2

3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Środowisko biologiczne (flora i fauna) Natura 2000
Wody powierzchniowe
Grunty i wody gruntowe
Powietrze atmosferyczne
Klimat akustyczny
Pole elektro-magnetyczne
Naturalna rzeźba terenu
Zagrożenie erozją
Udział powierzchni biologicznie czynnej
Harmonia krajobrazu
Fragmentacja siedlisk, izolacja populacji
Korytarze ekologiczne
Wpływ na zdrowie ludzi
Wpływ na jakość życia mieszkańców (w tym odory)
Zatrudnienie
Rozwój regionu
Ekonomia przedsiębiorców
Wpływ na zabytki
Wpływ na dostępność złóż i kopalin

16
4
4
8
6
3
8
6
3
16
7
18
5
5
10
9
6
2
16

W poniższej tabeli zestawiono podsumowanie ocen cząstkowych dla poszczególnych elementów środowiska
przyrodniczego oraz obszarów chronionych. Oceny dokonano w skali 1 - 5, gdzie 1 oznacza najmniejsze
negatywne oddziaływanie, a 5 największe.
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L.p.

Działanie

1

2
Termomodernizacja
budynków użyteczności
publicznej
Zabudowa fotowoltaiki
na
obiektach
użyteczności publicznej
Modernizacja
dróg.
Wymiana taboru lub
montaż instalacji LPG w
pojazdach
Budowa instalacji OZE
(fotowoltaicznych,
elektrowni wiatrowych)
Termomodernizacja
(ocieplenie,
wymianę
okien)
montaż
energooszczędnego
oświetlenia w budynkach
mieszkalnych
społeczeństwa
Modernizacja
źródeł
ciepła w budynkach
mieszkalnych
i
usługowych
Wewnętrzne działania
promocyjne i edukacyjne
w ramach jednostek
urzędu
Zarządzanie
energetyczne

1

2

3

4

5

6

7

8

Wpływ na
środowisko
gruntowo wodne
3

Tabela nr 8-1 Podsumowanie ocen oddziaływania na środowisko
Wpływ na
Wpływ na
walory
Wpływ na
Wpływ na
środowisko
przyrodniczojakość
zdrowie Średnia
akustyczne i
krajobrazowe
powietrza
człowieka
promieniowanie w tym obszary
chronione
4
5
6
7
8

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1,2

1

1

2

1

1

1,2

1

1

3

3

3

2,2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Oceny oddziaływania planowanych działań na wszystkie poszczególne elementy środowiska przyrodniczego oraz
obszary chronione wyniosły poniżej średniej (2,5), plasują się więc w zakresie oddziaływań nieistotnych do mało
znaczących.
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9

Streszczenie w języku niespecjalistycznym

Niniejsza prognoza została opracowana do projektu „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Sawin na lata
2014-2020”.
Istotą Planu jest zapewnienie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych, zgodnie z zasadą
zrównoważonego rozwoju, płynących z działań zmniejszających emisje gazów cieplarnianych, osiąganych m.in.
poprzez wzrost innowacyjności i wdrożenie nowych technologii, zmniejszenie energochłonności, utworzenie
nowych miejsc pracy, a w konsekwencji sprzyjających wzrostowi konkurencyjności gospodarki.
Potrzeba opracowania Planu jest zgodna z polityką Polski i wynika z Założeń Narodowego Programu Rozwoju
Gospodarki Niskoemisyjnej, przyjętych przez Radę Ministrów 16 sierpnia 2011 roku.
Głównym celem prognozy jest określenie potencjalnych skutków dla środowiska, jakie mogą wystąpić w wyniku
realizacji zadań przewidywanych w „Planie”. Prognoza jest dokumentem wspierającym proces decyzyjny
i procedurę konsultacji planu. Wskazuje na możliwe negatywne skutki i formułuje zalecenia dotyczące
przeciwdziałania oraz minimalizacji. Ponadto w prognozie zawarta zostanie ocena stopnia i sposobu
uwzględniania aspektów środowiskowych we wszystkich częściach „Programu”.
Projekt „Programu” obejmuje charakterystykę ogólną gminy, stan środowiska, kierunki ochrony środowiska oraz
harmonogram i finansowanie realizacji zadań, a także zarządzanie „Planem”.
Obecnie wykonywana prognoza dotyczy projektu dokumentu, który będzie podlegał procedurze dyskusji
publicznej i wnioski z tej dyskusji, uwzględnione zostaną w końcowej wersji tego dokumentu. Również wnioski
płynące z dyskusji nad prognozą na różnych forach powinny ubogacić jej wersję końcową.
Podstawowym problemami na terenie gminy Sawin, z punktu widzenie PGN są:
- tzw. niska emisją, pochodząca z ogrzewania indywidualnego gdzie, jako podstawowe paliwo stosowany jest
węgiel o niskiej jakości,
- stosowanie, jako źródło grzewcze kotłów o niskiej sprawności cieplnej,
- duża energochłonność budynków,
- znikome wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,
- brak programu wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
- spalanie odpadów w piecach przez społeczeństwo,
- niedostateczna świadomość ekologiczna społeczeństwa.
Analizując powyższe problemy pod kątem bezpośrednich i pośrednich oddziaływań na środowisko można
stwierdzić, że obecna gospodarka środowiskowa na terenie gminy Sawin w zakresie niskiej emisji wywiera
negatywny wpływ na praktycznie wszystkie komponenty środowiska, a głownie na stan jakości powietrza
atmosferycznego na terenie gminy. Stan taki wymaga działań krótko i długoterminowych, a także
systematycznego zarządzania planem zapobiegawczo-naprawczym. Rolę takiego planu, określającego również
działania w zakresie gospodarki niskoemisyjnej pełnić ma opracowywany „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla
gminy Sawin na lata 2014-2020”.
Biorąc pod uwagę:
- przeprowadzoną inwentaryzację źródeł odpowiedzialnych za poziom niskiej emisji na terenie gminy Sawin,
- zapotrzebowanie gminy na energię pierwotną,
- zapisy prawa w zakresie efektywności energetycznej,
został określony długoterminowy następujący cel główny/strategiczny:
osiągnięcie redukcji emisji CO2eq do roku 2020 o 20%, tj. emisja powinna się obniżyć z poziomu 2292 Mg
CO2eq do poziomu wynoszącego 1834 Mg CO2eq, a więc o wielkość równą 458 Mg CO2eq.
Realizacja założeń „Planu” ma na celu poprawę istniejącego stanu środowiska.
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Wdrożenie „PGN” nie stwarza zagrożenia konfliktami społecznymi. Nie stwarza także zagrożenia
dla różnorodności biologicznej roślin i zwierząt. Wręcz przeciwnie, ogólnie poprawi to stan czystości w obrębie
gminy, co przyczyni się do poprawy warunków wegetacji roślin i warunków życia zwierząt.
W przypadku planowanych inwestycji nie należy spodziewać się wpływu na zabytki. Jednakże na etapie
uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, należy zwrócić
uwagę, na przedsięwzięcia lokalizowane w pobliżu obiektów podlegających ochronie konserwatorskiej.
W zakresie działań systemowych w ochronie środowiska duże znaczenie ma właściwe planowanie przestrzenne.
W tym zakresie należy kłaść duży nacisk na odpowiednie przygotowanie planów miejscowych, z uwzględnieniem
warunków ekofizjograficznych.
Przewidywane do realizacji działania zakładane w PGN nie będą istotnie ujemnie oddziaływać na żadne
elementy środowiska a jednocześnie przyczynią się do poprawy jakości powietrza na terenie gminy Sawin.
Ustalenia „Planu” wpłyną niewątpliwie pozytywnie na realizację obowiązujących celów ochrony środowiska.
Przyczynią się do zintensyfikowania działań mających zapewnić prawidłową gospodarkę energetyczną,
w dziedzinie ochrony środowiska na terenie gminy oraz udoskonalenia edukacji ekologicznej mieszkańców.
Wdrażanie Planu będzie corocznie monitorowane do roku 2020.
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