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1. Wprowadzenie 

 

Niniejsza prognoza oddziaływania na środowisko dotyczy zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Terespol, sporządzanej zgodnie 

z uchwałą nr XVI/102/16 Rady Miasta Terespol z dnia 1 kwietnia 2016r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Terespol, zmienioną uchwała nr XIX/127/16 Rady Miasta Terespol 

z dnia 7 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego Miasta 

Terespol. 

1.1.  Podstawa formalno prawna 

Obowiązek sporządzania prognozy oddziaływania na środowisko wynika z ustawy 

z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353, z późn. zm.).  

Niniejsza prognoza stanowi element strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 

W ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko organ opracowujący projekt 

dokumentu zobowiązany jest do: 

– uzgodnienia z właściwymi organami zakresu i stopnia szczegółowości informacji 

wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko; 

– poddania projektu wraz z prognozą opiniowaniu przez właściwe organy; 

– zapewnienia  możliwości udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na 

środowisko; 

– uwzględnienia ustaleń zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko, opinii 

organów oraz rozpatrzenia uwag i wniosków zgłoszonych w związku z udziałem 

społeczeństwa.  

 

Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń zmiany studium nie 

może naruszać ustaleń i trybów określonych w następujących ustawach: 
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 

672 z późn. zm.), 

– Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. 

Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.). 

1.2. Główne cele prognozy 

Celem prognozy jest ocena potencjalnych skutków środowiskowych realizacji przyjętych 

rozwiązań w zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta Terespol. Celem prognozy jest również ocena potencjalnych skutków środowiskowych  

wynikających z realizacji ustaleń zmiany studium w odniesieniu do poszczególnych 

elementów środowiska przyrodniczego, wskazanie potencjalnie uciążliwych lub korzystnych 

dla środowiska ustaleń urbanistycznych. Również zadaniem prognozy jest przedstawienie 

ewentualnych rozwiązań alternatywnych, które pozwolą na zmniejszenie bądź 

wyeliminowanie negatywnych skutków wynikających z zapisów zmiany studium. 

1.3. Zakres i metodyka sporządzania prognozy  

Metodyka opracowania prognozy oddziaływania na środowisko została opracowana 

zgodnie z zakresem prognozy, określonym w ustawie z dnia 3 października 2008 r.  

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
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środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. .Dz. U. z 2016 r. poz. 353, 

z późn. zm.). Zakres merytoryczny prognozy został dostosowany do charakteru planowanych 

zmian studium, a także skali zjawisk jakie mogą nastąpić w wyniku realizacji ustaleń studium. 

Informacje zawarte w prognozie zostały przedstawione stosownie do stanu współczesnej 

wiedzy i metody oceny, a także dostosowane do zawartości i stopnia szczegółowości 

informacji zawartych w projekcie zmiany studium. W prognozie przedstawiono i oceniono 

stan i funkcjonowanie środowiska. Omówiono główne cele i ustalenia projektu zmiany 

studium oraz jego powiązania z innymi dokumentami. Oceniono ustalenia projektu zmiany 

studium pod kątem jego zgodności z uwarunkowaniami środowiskowymi oraz z przepisami 

prawa dotyczącymi ochrony środowiska. Przeanalizowano zapisy  w zakresie ochrony 

środowiska, prawidłowości gospodarowania zasobami przyrody. W szczególności 

koncentrowano uwagę na ustaleniach odnoszących się zagrożenia wystąpienia powodzi. 

Także w prognozie zawarte zostały informacje o potrzebie zastosowania rozwiązań 

ograniczających lub eliminujących negatywne oddziaływanie na środowisko. Omówiono 

zmiany zagospodarowania jakie mogą nastąpić w przypadku braku realizacji ustaleń projektu 

zmiany studium. 

 

Wytyczne Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska: 

Zakres i stopień szczegółowości prognozy oddziaływania na środowisko został opracowany 

zgodnie ze stanowiskiem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie (pismo 

nr WST I.411.10.2016.WD z dnia 11.08.2016 r.),  który wskazał, że prognoza powinna 

zawierać, określać, analizować i oceniać oraz przedstawiać zagadnienia zgodnie z art. 51 ust. 

2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. 

poz. 353, z późn. zm.), z uwzględnieniem wymagań określonych w art. 52 tej. ustawy. 

W szczególności prognoza powinna: 

- Określać, analizować i oceniać istniejące problemy ochrony środowiska dotyczące 

obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. 

o ochronie przyrody oraz na system przyrodniczy miasta Terespol, którego istotnymi 

elementami są: dolina rzeki Bugu a także doliny innych cieków wodnych płynących 

przez teren miasta wraz kompleksami starorzeczy i stawów oraz obszary źródliskowe 

i tereny podmokle, zwarte kompleksy leśne i lokalne obniżenia terenu z otwartymi 

zbiornikami wodnymi lub wysokim poziomem wód podziemnych – zagadnienie zostało 

omówione w podrozdz. 4.2. 

- Określać, analizować i oceniać przewidywane znaczące oddziaływanie na środowisko 

wynikające z projektowanego przeznaczenia terenu, w tym na różnorodność biologiczną, 

ludzi, wodę, powierzchnię ziemi, krajobraz, zasoby naturalne, zabytki, dobra materialne, 

z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między 

oddziaływaniami na te elementy oraz analizę skutków poprzednich zmian studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w poszczególnych 

fragmentach miasta. 

Prognozie oddziaływania na środowisko należy przeanalizować wpływ projektowanych 

zmian studium na istniejące i projektowane na terenie miasta Terespol ujęcia wód 

podziemnych wraz z wyznaczonymi strefami ochronnymi. Należy przeanalizować 

i ocenić czy wprowadzone zmiany do zagospodarowania przestrzennego miasta Terespol 

umożliwią spełnienie celów środowiskowych dla jednolitych części wód podziemnych 

i powierzchniowych, określonych w „Planie gospodarowania wodami w obszarze 

dorzecza Wisły” (MP z 2011r. Nr 49, poz. 549) wynikających z Ramowej Dyrektywy 

Wodnej oraz działu III ustawy z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r., 

poz. 145  z późn. zm.) – zagadnienia zostały omówione w podrozdz. 4.1.i w rozdz. 5. 
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- Przedstawić rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensację 

przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem 

realizacji projektowanego dokumentu – zagadnienie zostało omówione w podrozdz. 4.3. 

 

Wytyczne Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego: 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej w piśmie znak 

ONs  NZ.700/76/16 z dnia 2.09.2016 r. uzgodnił zakres i stopień szczegółowości informacji 

wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko. Wnioskował o sporządzenie 

prognozy w pełnym zakresie przedstawionym w art. 51 ust. 2. z uwzględnieniem art. 52 ust. 1 

i 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. 

 

1.4. Dokumenty oraz opracowania uwzględnione w prognozie 

Przy sporządzaniu prognozy wykorzystano między innymi następujące materiały: 

 Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Terespol, 

sporządzanej zgodnie z uchwałą nr XVI/102/16 Rady Miasta Terespol z dnia 1 kwietnia 

2016r., 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Terespol, przyjętego 

uchwałą Rady Miejskiej Terespol Nr XXVI/141/2001 z dnia 26 października 2001 r., 

zmienioną uchwałami: Nr XXXIV/149/06 Rady Miasta Terespol z dnia 27 lipca 2006r., 

Nr XXXVIII/214/10 Rady Miasta Terespol z dnia 29 lipca 2010r. oraz  Nr XLII/270/14 

z dnia 7 listopada 2014 r., 

 Strategia rozwoju miasta Terespol na lata 2007-2015, Agnieszka Wiśniewska – Woźniak, 

Terespol 2007r., 

 Plan zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego, Zarząd Województwa 

Lubelskiego, Lublin 2015r., 

 Program ochrony środowiska dla Gminy Terespol,  

 Program ochrony środowiska dla powiatu bialskiego na lata 2010-2013 z perspektywą do 

roku 2017, Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego, Tomasz Furtak, Biała Podlaska 

2009 r., 

 Program ochrony środowiska województwa lubelskiego na lata 2008 – 2011 z perspektywą 

do roku 2015, Arcadius, Sp. z o.o., Warszawa 2008r., 

 Opracowanie ekofizjograficzne na potrzeby zmiany studium uwarunkowania i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Terespol i miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Terespol, Rafał Odachowski, Wrocław 2014r., 

 Plan gospodarowania wodami w obszarze dorzecza Wisły, KZGW, Warszawa 2011r., 

 Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla regionu Środkowej Wisły, Arcadius 

Sp. z o.o., Lublin 2015r., 

 Program gospodarki wodnej województwa lubelskiego, Teresa Zań, Lublin 2005r., 

 Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego, KZGW, Warszawa 

2013r., 

 Raporty o stanie środowiska województwa lubelskiego, Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska w Lublinie, 

 Baza danych o Głównych Zbiornikach Wód Podziemnych – GZWP, Państwowa Służba 

Hydrologiczna, Państwowy Instytut Geologiczny, 

 Geoserwis, mapa, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, 

 Natura2000.gdos.gov.pl. 
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Ponadto uwzględniono obowiązujące dokumenty prawne dotyczące planowania 

przestrzennego oraz ochrony środowiska. 

1.5. Możliwe transgraniczne oddziaływania na środowisko 

Miasto Terespol graniczy od wschodu z Białorusią. Położone jest nad rzeką Bug, będącą 

elementem europejskiego ekosystemu i pełniącą ważne funkcje ekologiczne i polityczne. Bug 

wraz z dorzeczem jest rzeką transgraniczną łączącą Polskę, Białoruś i Ukrainę. Jednocześnie 

stanowi granicę Unii Europejskiej z Ukrainą i Białorusią. Polska jako państwo członkowskie 

Unii Europejskiej zobowiązane jest do podejmowania działań z powyższymi państwami 

w zakresie wdrażania dyrektyw unijnych na obszarze międzynarodowej zlewni rzeki Bug. 

Głównym zadaniem Polski oraz państw sąsiadujących jest współpraca w zakresie 

przeciwdziałania zanieczyszczeniu Bugu oraz podejmowanie działań, których celem jest 

zapewnienie właściwej ochrony przeciwpowodziowej. Dlatego też w 2009 r. zostało zawarte 

porozumienie między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi 

o współpracy w dziedzinie ochrony środowiska,  realizowanej na zasadzie równouprawnienia 

i wzajemnej korzyści oraz kierującej się zasadami zrównoważonego rozwoju. Należy 

podkreślić, że na wysokości miasta Terespol głównym czynnikiem oddziaływującym na 

ekosystem Bugu jest miasto Brześć, znajdujące się  odległości ok. 15 km od Terespola po 

stronie białoruskiej, zamieszkałe przez ok. 340 000 mieszkańców.  

Na terenie miasta Terespol znajduje się przejście graniczne drogowe i kolejowe. 

Z przejściem drogowym bezpośrednio sąsiaduje obszar nr 5. objęty zmianą studium. 

Pozostałe obszary objęte zmianą znajdują się w odległości od 960 m do 3000 m.  

Realizacja ustaleń zmiany studium będzie miała charakter lokalny. Skala oddziaływania 

będzie niewielka i będzie związana z miejscową niwelacją terenu, powstawaniem ścieków 

i odpadów oraz emisją zanieczyszczeń do powietrza. Ponad to na terenie miasta Terespol, 

w tym na obszarach objętych zmianą studium nie przewiduje się lokalizowania 

przedsięwzięć, których parametry emisyjne mogłyby wymagać przeprowadzenia 

postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania.  

Mimo, iż obszary objęte zmianą studium znajdują się w niewielkiej odległości od granic 

Białorusi oraz powiązane są przyrodniczo z ekosystemem Bugu, to skala zjawisk, jakie mogą 

wystąpić w przypadku realizacji zmiany studium, nie spowoduje transgranicznego 

oddziaływania na środowisko.  

 

2. Ogólna charakterystyka terenu objętego opracowaniem oraz jego otoczenia  

2.1. Obszar objęty opracowaniem  

Obszar objęty opracowaniem znajduje się na terenie miasta Terespol, położonego 

w województwie lubelskim, w powiecie bialskim oraz graniczącym z Białorusią. Terespol 

usytuowany jest na lewym brzegu rzeki Bug i zajmuje powierzchnię 1020 ha. W mieście 

znajduje się drogowe i kolejowe przejście graniczne z Białorusią. 

Zmiana studium obejmuje osiem obszarów o łącznej powierzchni 116,91ha, w tym: 

- obszar nr 1 o powierzchni 14,00 ha,  

- obszar nr 2 o powierzchni 62,01 ha, 

- obszar nr 3 o powierzchni 6,15 ha, 

- obszar nr 4 o powierzchni 5,27 ha, obejmujący działkę o nr ew. 714/17, obręb ew. 1.,  

- obszar nr 5 o powierzchni 24,36 ha, 

- obszar nr 6 o powierzchni 4,10 ha, 

- obszar nr 7 o powierzchni 0,88 ha, obejmujący działki o nr ew. 1336 i 1337, obręb ew. 1., 

- obszar nr 8 o powierzchni 0,13 ha, obejmujący działki o nr ew. 2753 i 2755, obręb ew. 2., 
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Obszary objęte zmianą studium są w znaczmy stopniu wolne od zabudowy. Obszary nr 1,  

nr 2, nr 5 i nr 6 to głównie tereny rolnicze z zabudową zagrodową, zabudową mieszkaniową 

jednorodzinną w różnym stopniu użytkowane. Zabudowa kształtuje się wzdłuż dróg. Na 

obszarze nr 3 dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Natomiast obszary nr 4, 7 i 8 

wolne są od zabudowy.   

Zgodnie z podziałem fizycznogeograficznym J. Kondrackiego (1998), obszar 

opracowania położony jest w makroregionie Polesie Brzeskie, mazoregion Równina 

Łęczyńsko – Włodawska.   

2.2. Zawartość studium 

Studium uwarunkowań składa się z części tekstowej i graficznej. Część tekstowa to dwa 

tomy: pierwszy dotyczy uwarunkowań, z kolei drugi stanowi kierunki zagospodarowania 

przestrzennego. Uzupełnieniem są rysunki uwarunkowań i kierunków. 

Wprowadzone zmiany zostały wyróżnione niebieskim kolorem. 

2.3. Ustalenia przyjęte w projekcie zmiany studium 

W obszarach zmiany studium ustalono następujące strefy funkcjonalne:  

– Teren rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 

oaz usług oznaczony symbolem UC, U w obszarze nr 2; 

– Teren usług specjalnych - Drogowe Przejście Graniczne oznaczony symbolem U-DPG w 

obszarze nr 5; 

– Treny zabudowy usługowej oznaczone symbolem U w obszarach nr 2, nr 4, nr 5, nr 6; 

– Teren usług publicznych oznaczony symbolem Up w obszarze nr 5; 

– Teren usług sportu i rekreacji z zielenią urządzoną oznaczony symbolem US(ZP) w 

obszarze nr 5; 

– Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami oznaczony symbolem 

MW(U) w obszarze nr 2, nr 3 i nr 5; 

– Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej oznaczone symbolem MN/U w obszarach nr 

2, nr 5; 

– Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolem MN w obszarach 

nr 1, nr 3, nr 6, nr 7 i nr 8; 

– Tereny zabudowy zagrodowej oznaczone symbolem RM w obszarach nr 1, nr 2; 

– Tereny rolne oznaczone symbolem R w obszarach nr 1, nr 5, nr 6; 

– Teren zieleni urządzonej ze zbiornikiem wodnym oznaczony symbolem ZP/WS 

w obszarze nr 4;  

– Teren zieleni urządzonej oznaczony symbolem ZP w obszarze nr 2; 

– Tereny lasów oznaczone symbolem ZL w obszarach nr 1, nr 2, nr 5; 

W obszarach zmian wyznaczono drogi publiczne oznaczone symbolami KD. 

2.4. Powiązania z innymi dokumentami oraz cele ochrony środowiska ustanowione na 

szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym, krajowym i wojewódzkim, istotne 

z punktu widzenia projektu zmiany studium 

Zmiana studium została sporządzona w oparciu o ustalenia zawarte w Polityce 

przestrzennego zagospodarowania kraju na 2030 r. (Uchwała Nr 239 Rady Ministrów 

z 13.12.2011r.), której celem jest poprawa spójności wewnętrznej i terytorialne równoważenie 

rozwoju kraju poprzez promowanie integracji funkcjonalnej, tworzenie warunków dla 

rozprzestrzeniania się czynników rozwoju, wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich oraz 

wykorzystanie potencjału wewnętrznego wszystkich terytoriów. W odniesieniu do miasta 

Terespol, a tym samym obszarów objętych zmianą studium, w szczególności obszaru nr 5, 

wskazano na wzmocnienie współpracy z Brześciem oraz modernizację istniejącego i budowę 

nowego przejścia granicznego.  
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W ramach Polityki transportowej Unii Europejskiej z 2013r. ustanowiono korytarz  

Morze Północne – Bałtyk stanowiący element sieci transportowej TEN-T. Korytarz ten 

obejmuje kolejowe przejście graniczne w Terespolu. Należy zaznaczyć, że główna linia 

kolejowa o znaczeniu międzynarodowym (AGC), linia sieci TEN-T kompleksowej, 

pasażerskiej i bazowej towarowej przebiega pomiędzy obszarem nr 1 i 2 oraz w niewielkiej 

odległości od obszaru nr 7 i 6. 

W Strategii Współpracy Transgranicznej Województwa Lubelskiego, Obwodu 

Wołyńskiego, Obwodu Lwowskiego i Obwodu Brzeskiego na lata 2014 – 2020 jednym 

z kluczowych zadań jest budowa mostu na rzece granicznej Bug, na przejściu graniczmy 

Terespol – Brześć, który będzie sąsiadować z obszarem objętym zmianą studium nr 5. 

Zmiana studium uwzględnia wskazania zawarte w Planie Zagospodarowania 

Przestrzennego Województwa Lubelskiego (Uchwała nr XI/162/2015 Sejmiku Województwa 

Lubelskiego z dnia 30.11.2015r), w którym: 

- w ramach przestrzennej realizacji regionalnej polityki rozwoju, ze względu na potrzebę 

zapewnienia ochrony granicy państwa ustalono konieczność zapewnienia przestrzennych 

warunków funkcjonowania i rozwoju między innymi istniejącej placówki Straży 

Granicznej w Terespolu; 

- w ramach kształtowania warunków przestrzennych dla potrzeb ochrony 

przeciwpowodziowej doliny Bugu wskazano budowę polderów w gminie Terespol oraz 

odbudowę i budowę wału przeciwpowodziowego; 

- wskazano budowę autostrady A2 przez gminę Terespol, na terenach zlokalizowanych na 

północ od obszarów objętych zmianą studium; 

- modernizacja linii kolejowej nr 2/ E20, C-E20 Warszawa – Terespol – granice państwa 

z dostosowaniem do prędkości 141-160 km/h; 

- zorganizowanie przejścia granicznego dla ruchu pieszego i rowerowego na granicy polsko-

białoruskiej Terespol – Brześć (kładka). 

 

Zmiana studium nawiązuje do ustaleń obowiązującego studium dla terenów bezpośrednio 

sąsiadujących z obszarami objętymi zmianą.  

 

Zmiana studium jest również zgodna z dokumentami dotyczącymi środowiska i przyrody. 

Uwzględnia zapisy zawarte w Polityce ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 

z perspektywą do roku 2016, Programie ochrony środowiska dla powiatu lubelskiego na lata 

2014-2017 z perspektywą do 2021 r. oraz Programie ochrony środowiska dla gminy Terespol 

z 2008r. Odnosi się również do przepisów wszystkich obszarów ochrony przyrody żywej 

i nieożywionej oraz krajobrazu, które sąsiadują z obszarami zmiany studium lub obejmują te 

obszary. Także odnosi się do wszelkich norm w zakresie ochrony środowiska obowiązujących 

w Unii Europejskiej i kraju.  

Zmiana studium uwzględnia zapisy Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego 

i Rady z dnia 23.10.2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie 

polityki wodnej, tzw. Ramowa Dyrektywa Wodna, której głównym celem jest uzyskanie 

dobrego stanu wód we wszystkich państwach Unii Europejskiej poprzez: 

- ochronę przed degradacją ekosystemów wodnych oraz ekosystemów lądowych i terenów 

podmokłych; 

- propagowanie zrównoważonego korzystania z wód; 

- dążenie do ochrony i poprawy stanu środowiska wodnego m.in. przez ograniczenie 

i eliminowanie zrzutów i emisji substancji niebezpiecznych; 

- redukcję zanieczyszczeń wód podziemnych; 

- zmniejszenie skutków powodzi i suszy. 
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Także zapisy zmiany studium nie są sprzeczne z celami i kierunkami działań zawartych 

w Dyrektywie 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23.10 2007r. w sprawie 

oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim, tzw. Dyrektywa Powodziowa. Ustalenia 

zmiany studium odnoszą się bowiem do map zagrożeń powodziowych i ryzyka 

powodziowego opracowanych przez KZGW w 2013r. oraz do Planu zarządzania ryzykiem 

powodziowym dla regionu Środkowej Wisły. 

3. Charakterystyka i funkcjonowanie środowiska  

3.1.  Położenie i ukształtowanie powierzchni terenu 

Zmiana studium obejmuje osiem obszarów położonych w mieście Terespol, w powiecie 

bialskim. 

Lokalizacja tych terenów jest następująca: 

- obszar nr 1, położony jest w południowo-zachodniej części miasta i ograniczony jest 

południową granicą ul. Błotków, wschodnią granicą ul. Przelotowej, północną granicą drogi 

krajowej nr 2 oraz zachodnią granicą terenów kolejowych; 

- obszar nr 2, położony jest w południowo-zachodniej części miasta i ograniczony jest 

południową granicą ul. Wojska Polskiego, wschodnią granicą terenów kolejowych, północną 

granica ul. Błotków aż do północno-zachodniej granicy działki nr 2/2289 i pólnocnej granicy 

działki 2-232411 położonych w obrębie ew. 1, zachodnią granicą ul. Kodeńskiej, 

- obszar nr 3, położony jest w centralnej części miasta i ograniczony ulicami: Armii Krajowej, 

Puławskiego i Kościuszki, 

- obszar nr 4, położony jest w centralnej części miasta przy ul. Sportowej i objemuje działkę 

nr ew. 714/17, obręb ew. 1, 

- obszar nr 5,  położony jest w zachodniej części miasta i ograniczony jest południową granicą 

ulicy Wspólnej, wschodnimi granicami działek o nr ew. 738 i 739/2, następnie przecina 

działkę o nr ew. 768/1, w kierunku południowo-zachodniego wierzchołka działki o nr ew. 

806/1,  następnie biegnie fragmentem południowej granicy działki o nr ew. 806/1, 

południowo-zachodnią granicą działki o nr ew. 807/1,  zachodnią i południową granicą 

działki o nr ew. 808/1,  następnie przecina działkę o nr ew. 1824/1 w kierunku południowo-

zachodniego wierzchołka działki o nr ew. 810/1, następnie biegnie północnymi i wschodnimi 

granicami działki o nr ew. 882/14, wschodnią granicą działki o nr ew. 882/21, wschodnią i 

południową granicą działki o nr ew. 881/3, fragmentem wschodniej granicy działki o nr ew. 

879/1, następnie granica biegnie na południe przecinając działki o nr ew. 882/16, 882/22, 

882/18 w kierunku północnego wierzchołka działki o nr ew. 830/1 i dalej północną granicą 

działki o nr ew. 830/1, północną i wschodnią granicą działki o nr ew. 831/1, południowo-

wschodnią granicą działki o nr ew. 830/1, północno-wschodnią granicą działki o nr ew. 829/1, 

północno-wschodnią i południowo-wschodnią granicą działki o nr ew. 842/2, północno-

wschodnią granicą działki o nr ew. 840, północno-zachodnią granicą działki o nr ew. 841/2, 

północno-wschodnią granicą ulicy 3 Maja, 

- obszar nr 6, położony jest w północnej części miasta i jego granica przebiega od 

południowej granicy działki o nr ew. 1357/2 do zachodniego wierzchołka działki o nr ew. 

1421/5, następnie granica biegnie na południe przecinając działki o nr ew. 1407, 1408/2, do 

wschodniego wierzchołka działki o nr ew. 1409/1 i dalej wschodnią granicą działek o nr ew. 

1409/1, 1410/2, 1410/3, zachodnią granicą działki o nr ew. 1424/3, fragmentem północnej 

granicy działki o nr ew. 1892/1, wschodnią granicą ulicy Polnej, 

- obszar nr 7 obejmujący działki o nr ew. 1336 i 1337, obręb ew. 1, 

- obszar nr 8 obejmujący działki o nr ew. 2753 i 2755, obręb ew. 2. 

 Według regionalizacji J. Kondrackiego miasto Terespol położone jest w prowincji 

Niziny Wschodnioeuropejski, w podprowincji  Polesie, w makroregionie  Polesie Brzeskie, 

w mezoregionie  Równina Łęczyńsko-Włodawska.  Ukształtowanie terenu miasta Końskie 
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cechuje się formami geomorfologicznymi charakterystycznymi dla równiny akumulacji 

wodnej dna doliny Bugu. Teren jest wybitnie płaski, z bardzo niewielkim spadkiem 

w kierunku rzeki Bug. Zachodnia część miasta opada łagodnie w kierunku rzeki Czapelka, 

przepływającej środkiem szerokiego łęgu. Analizowane obszary objęte zmianą studium są 

częściowo zabudowane i zagospodarowane (wyjątek stanowi obszary nr 4, 7 i 8, które 

całkowicie wolne są od zabudowy), w związku z czym przypowierzchniowa budowa 

geologiczna ich została przekształcona antropogenicznie. 

 

3.2. Budowa geologiczna 

Terespol, a tym samym obszar zmiany studium, położony jest w zachodniej części 

prekambryjskiej platformy wschodnioeuropejskiej. Podczas ruchów ortogenezy waryjskiej 

obszar ten został wydźwignięty tworząc blok Łomaz będący częścią większej jednostki 

tektonicznej – zrębu Łukowa. Najstarszymi udokumentowanymi utworami są występujące 

w Łukowie prekambryjskie pegmatyty i granitoidy. Na nich zalegają utwory osadowe. 

Paleozoik reprezentowany jest przez piaskowce glaukonitowe i osady mułowo piaszczyste 

kambru. Ordownik i sylur występuje w formie osadów morskich wykształconych w postaci 

wapieni, mułowców i iłowców. Karbon reprezentują osady ilasto – mułowcowo – wapienne 

z pokładami węgla. Na analizowanym obszarze nie występują utwory dewonu. 

Z ery mezozoicznej pochodzą głównie skały, których sedymentacja przebiegała 

w warunkach morskich. Utwory jury to przede wszystkim piaskowce i wapienie, kredy. 

Utwory kredowe nawiązując ułożeniem do tektoniki regionu zapadają się w kierunku 

północno – zachodnim. 

Powierzchnię przedczwartorzędową budują morskie i śródlądowe osady trzeciorzędu. 

Paleogen reprezentowany jest przez piaski glaukonitowe, przykryte iłem piaszczysto – 

marglistym, iły, mułki i żwiry. Powierzchnia trzeciorzędowa nachylona jest w kierunku 

północno – zachodnim. Powierzchnia ta rozcięta jest przez rynnę erozyjną utworzoną przez 

lodowiec, którą wypełniają młodsze utwory czwartorzędowe – piaski drobne, pospółkę, pyły 

oraz glinę zwałową. Osady te posiadają różną miąższość:  przy korycie rzeki Bug czwartorzęd 

ma miąższość około 25-30 m, w kierunku zachodnim około 15 m, najdalej na zachód do 

około 43 m. 

Utwory przypowierzchniowe występują głównie w postaci utworów aluwialnych: mady, 

namuły, piaski i żwiry. Ich usytuowanie związane jest z sytuacją geomorfologiczną 

i hydrograficzną. Na terenach obszarów nr 1, 2, 4, 5, gdzie następuje ciągły przepływ wody, 

w bezpośrednim sąsiedztwie koryta rzeki Bug, oraz rowów melioracyjnych występują 

namuły, a na terenach okresowo zalewanych występują mady. Namuły i mady są silnie 

pylaste, niekiedy humusowe o maksymalnej miąższości 4m.  

3.3. Rzeźba terenu 

Pod względem geomorfologicznym, obszary objęte zmianą studium leżą w środkowej 

części doliny Bugu, na najmłodszym, holoceńskim tarasie zalewowym, wyniesionym 

maksymalnie 5 m ponad poziom wody Bugu. 

Analizowane  obszary są prawie płaskie, lekko nachylone w kierunku północnym. W ich 

pobliżu lub na nich występują antropogeniczne formy rzeźby terenu, takie jak nasypy 

drogowe sąsiadujące z obszarami nr 1, 2, 8  oraz wały przeciw powodziowe w obszarze nr 5.  

3.4. Gleby 

Na obszarach objętym zmianą studium przeważają gleby III klas bonitacyjnej. Zajmują 

powierzchnię około 62,30 ha (co stanowi około 14% powierzchni obszarów objętych zmianą 

studium). Grunty rolne II klasy, zajmują powierzchnię około 0,31 ha (co stanowi około 0,67% 
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powierzchni obszarów objętych zmianą studium). Grunty rolne IV, V zajmują powierzchnię 

6,28 ha ( co stanowi około 1,39 % powierzchni obszarów objętych zmianą studium). 

3.5. Warunki hydrologiczne 

3.5.1. Wody powierzchniowe  

Przez wschodnie tereny miasta Terespol przepływa Bug. Jest to rzeka nieregulowana 

i silnie meandrująca. To typowo nizina rzeka, zasilana głównie przez opady atmosferyczne. 

Najwyższy stan wody występuje w marcu i kwietniu w okresie topnienia śniegów. Teren 

miasta przecinają drobne doliny innych cieków wodnych, które wraz kompleksami 

starorzeczy, stawów, obszarami źródliskowymi, terenami podmokłymi oraz lokalnymi 

obniżeniami terenu wypełnionymi stale lub okresowo wodnymi, tworzą lokalny system wody 

powiązany z Bugiem. 

W północno – zachodniej granicy obszaru nr 5 objętego zmianą studium przepływa 

Dopływ Bugu spod Kol. Dobratycze, który wraz z rowami melioracyjnymi na obszarach nr 1, 

nr 2 i nr 3 oraz zbiornikami wodnymi, zajmuje łącznie powierzchnię 1,38 ha.  

Badany obszar znajduje się w obrębie jednolitej części wód powierzchniowych o kodzie 

PLRW200023226639929 – Dopływ spod Kol. Dobratycze. Stan i jakość wód zostały 

przedstawione w podrozdz. 3.11., natomiast zagrożenie  powodziowe opisano w podrozdz. 

3.14. 

3.5.2. Wody podziemne 

Na obszarze miasta Terespol, tym samym na obszarach objętych zmianą studium wody 

podziemne eksploatowane są z utworów geologicznych jurajskich. Jakość wody jest dobra, 

zawartość związków żelaza i manganu jest niewielka. Można wyróżnić cztery poziomy 

wodonośne: 

a) Pierwszy – górny czwartorzędowy, posiada swobodne zwierciadło wód gruntowych. 

Wydajność studni wynosi najczęściej kilkanaście m3/h. Wody są eksploatowane głównie 

przez użytkowników o niewielkim zapotrzebowaniu na wodę, m.in. przez gospodarstwa 

wiejskie. Wody charakteryzują się zwiększona zawartością związków żelaza i manganu. 

b) Trzeciorzędowy poziom wodonośny o miąższości 4-17 m, jest w spągu izolowany 

utworami kredowymi, namułkami o iłami. Zwierciadło wód stabilizuje się na głębokości 

od kilkudziesięciu centymetrów do kilku metrów. 

c) Górno – kredowy poziom wodonośny ma charakter wód utworów szczelinowych. 

Wydajność studni wynosi 8,3m3/h. Zwierciadło wody tego poziomu jest napięte 

i stabilizuje się na głębokości kilkudziesięciu centymetrów do kilku metrów. Wody 

charakteryzują się niską zawartością chlorków i podwyższoną zawartością żelaza. 

d) Dolnokredowo – jurajski poziom wodonośny zawiera wody szczelinowe. Wydajność 

studni z tego obszaru wynosi 66-140 m3/h. Woda z tego poziomu odpowiada przepisom 

sanitarnym stawianym wodom do picia. Charakteryzuje się ona  niekiedy podwyższoną 

zawartością związków żelaza. 

Na terenach objętych zmianą występuje wysoki poziom wód gruntowych. Niebezpieczeństwo 

oraz uciążliwości związane z wysokim poziomem wód gruntowych zostały przedstawione 

w podrozdz. 3.14.  

Na terenie objętym zmianą studium nie stwierdzono występowania ujęcia wód podziemnych. 

3.6. Warunki klimatyczne 

Średnia roczna temperatura powietrza wynosi około 7,2°C. Najcieplejszym miesiącem 

jest lipiec (18oC), najchłodniejszym styczeń (- 6oC). Średnia liczba dni z temperaturą 

minimalną (<10oC) wynosi 31,7, natomiast z temperaturą maksymalną (>25oC) 36,1 dni.  

Okres bez przymrozków wynosi około 160 dni.  Średnia liczba dni z mgłami wynosi 32,7 w 
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ciągu roku. Roczna suma opadów atmosferycznych wynosi 452,8 mm. Pokrywa śnieżna 

zalega średnio 92 dni. Przeważają wiatry zachodnie (16,5%) oraz południowo zachodnie 

(12,5%). Cisze natomiast są zjawiskiem dość rzadkim (5,5%). Cisza w ciągu roku stanowi 

3,5%, w sezonie letnim jest wyższy i wynosi 4,1 %, a w sezonie zimowym 2,8%. Średnia 

prędkość wiatru wynosi 2,7 m/s. Najsilniejsze wiatry wieją z kierunku zachodniego (3,6 m/s) 

i północno – zachodniego (3,6 m/s).  

3.7. Fauna i flora 

Pod względem przyrodniczym obszary objęte zmianą studium charakteryzują się 

przeciętną wartością. Na obszarach nr 1, 2, 4, 5, 7 szatę roślinną tworzą przede wszystkim 

użytki rolne: pola uprawne, łąki i pastwiska, na których występują skupiska drzew i krzewów. 

Jest to ekosystem uproszczony gatunkowo. Zabudowie zagrodowej oraz mieszkaniowej 

jednorodzinnej towarzyszy roślinność kultywowana ogródków przydomowych. Dominują 

gatunki drzew owocowych: jabłonie, śliwy, grusze, orzechy a także rośliny iglaste: świerki, 

jodły, modrzewie i żywotniki. Wzdłuż dróg rosną klony, orzechy, kasztanowce, brzozy. Na 

terenach podmokłych z wysokim poziomem wód gruntowych występują głównie topole z 

domieszką olchy. Wzdłuż rowów melioracyjnych oraz przy zbiornikach wodnych dominują 

gatunki roślinności wodnej i przywodnej.  

Ochronie powinna podlegać urządzona zieleń miejska, naturalne skupiska drzew i krzewy, 

roślinność terenów podmokłych, leśnych i zadrzewionych oraz pojedyncze drzewa i krzewy.  

Wśród zwierząt przeważają gatunki związane z ekosystemem pól i łąk oraz zabudową 

zagrodową. Między innymi zaobserwowano występowanie gniazdującego bociana białego.   

3.8. Walory krajobrazowe 

 Obszary objęty opracowaniem znajduje się w obszarze Doliny Bugu cechującej się 

wyjątkowymi walorami krajobrazowymi. Są to tereny rolnicze, łąk i nieużytków porośnięte 

zadrzewieniami śródpolnymi i zaroślami z zabudową mieszkaniową jednorodzinną, 

zagrodową oraz usługami w rejonie ul. Wojska Polskiego (obszar zmiany studium nr 2). Cały 

teren znajduje się w granicach Nadbużańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 

3.9. Obszary i obiekty przyrodnicze prawnie chronione 

Obszary objęte zmianą studium znajdują się w granicach Nadbużańskiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu. W najbliższej odległości znajduje się Park Krajobrazowy "Podlaski 

Przełom Bugu", rezerwaty przyrody: „Czapli Stóg”, „Szwajcaria Podlaska”, „Dobryń”, obszar 

Natura 2000 Dolina Dolnego Bugu PLB140001, obszar Natura 2000 Dolina Środkowego 

Bugu PLB 060003, obszar Natura 2000 Terespol PLH060053, obszar Natura 2000 Dolina 

Krzny PLH060066, obszar Natura 2000 Dobryń PLH060004. W granicach obszarów objętych 

zmianą studium oraz w ich najbliższym sąsiedztwie brak jest pomników przyrody. 

3.9.1. Nadbużańskie Obszaru Chronionego Krajobrazu 

 Nadbużański Obszar Chronionego Krajobrazu (NOChK) został utworzony w 1997 r. 

Rozporządzeniem nr 2 Wojewody Zamojskiego z dnia 20.01.1997 r. Zasady ochrony zostały 

ustalone rozporządzeniem Wojewody Lubelskiego nr 35 z dnia 16.02.2006 r. w sprawie 

Nadbużańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. U. 2006 nr 59 poz. 1048). Zajmuje 

powierzchnię około 11970 ha. Wschodnia granica NOChK biegnie wzdłuż granicy z Ukrainą. 

Na terenie NOChK występuje około 100 gatunków roślin, w tym większość jest chronionych, 

a także wiele gatunków zwierząt takich jak m.in.: borsuk, kuna, sarna, lis, bóbr europejski. Ze 

środowiskiem wodnym powiązane są liczne gatunki ptaków. W Kosmowie i jego okolicy 

występuje największa w tym regionie kolonia czapli siwej.   

W Nadbużańskim Obszarze Chronionego Krajobrazu obowiązują następujące zakazy: 
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– zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień 

i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz 

wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką 

i łowiecką. 

– realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu art. 

51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627, 

z późn. zm.). Zakaz nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko nie jest 

obowiązkowe i przeprowadzona procedura oceny oddziaływania na środowisko wykazała 

brak niekorzystnego wpływu na przyrodę obszaru.  

– likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie 

wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa 

ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub 

naprawy urządzeń wodnych. Zakaz nie dotyczy prac wykonywanych na potrzeby ochrony 

przyrody. 

– wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym 

kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu. Zakaz nie dotyczy 

terenów, dla których udzielono koncesji na wydobywanie kopalin przed dniem wejścia 

w życie niniejszego rozporządzenia. 

– wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac 

związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub 

przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem 

urządzeń wodnych. 

– dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody 

lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka 

wodna lub rybacka. 

– likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych. 

– lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, 

jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów 

służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej. Zakaz nie 

dotyczy obiektów lokalizowanych w obszarach wyznaczonych w studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin (miasta) lub w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego gmin (miasta) lub w ciągach istniejącej zabudowy. 

3.9.2. Park Krajobrazowy "Podlaski Przełom Bugu" 

 Park Krajobrazowy "Podlaski Przełom Bugu" znajduje się w odległości około 5 km od 

obszarów objętych zmianą studium i zajmuje powierzchnię 30 904 ha. Otulina parku ma 

powierzchnię 17 131ha. Został utworzony Rozporządzeniem nr 10 Wojewody 

Bialskopodlaskiego z dnia 25.08.1994 r. (Dz. Urz. Woj. Bialskopodlaskiego z 1994 r. Nr 10, 

poz 45). Zasady ochrony zostały zawarte w Rozporządzeniu nr 57 Wojewody Mazowieckiego 

z dnia 25.05.2005 r. w sprawie Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu” w części 

położonej w województwie mazowieckim (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2005 r. Nr 120, poz. 3563) 

oraz w Rozporządzeniu Nr 69 Wojewody Lubelskiego z dnia 25.11.2005r. w sprawie Parku 

Krajobrazowego Podlaski Przełom Bugu (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2005 r. Nr 238, poz. 

3707). Obszar Parku odznacza się dużą różnorodnością siedlisk (ponad 760 gatunków roślin, 

w tym 22 objęte ochroną gatunkową i 141 gatunków ptaków w tym wiele rzadkich 

i ginących). Krajobraz urozmaicają niewysokie, łagodnie zarysowane wzgórza, pozostałości 

po ostatnim zlodowaceniu. Ponadto głównym walorem przyrodniczym Parku jest niepoddana 

regulacji, meandrująca rzeka Bug. Szczególnym celem ochrony Parku jest zachowanie 
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walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych, historycznych i turystycznych 

środowiska ze szczególnym uwzględnieniem unikalnego ekosystemu doliny rzeki Bug. 

3.9.3. Rezerwat przyrody „Czapli Stóg” 

 Rezerwat przyrody „Czapli Stóg” znajduje się w odległości około 9,5 km od obszarów 

objętych zmianą studium i zajmuje powierzchnię około 4,82 ha. Został utworzony 

Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 18.02.1987 r. 

w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M. P. z 1987r. Nr 7, poz.54). Aktem 

uzupełniającym jest Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 7.01.2002r. w sprawie 

ogłoszenie wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. (D. U. 

z 2002 r., Nr 2, poz. 102). Przedmiotem ochrony jest zachowanie miejsc lęgowych czapli 

siwej oraz ostoi wielu ptaków śpiewających. 

3.9.4. Rezerwat przyrody „Szwajcaria Podlaska” 

 Rezerwat przyrody „Szwajcaria Podlaska” znajduje się w odległości około 8,5 km od 

obszarów objętych zmianą studium i zajmuje powierzchnię 24,0 ha. Został utworzony 

Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 

25.01.1995 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M.P. z 1995 r. Nr 6, poz. 96). Aktem 

uzupełniającym jest Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 7.01.2002r. w sprawie 

ogłoszenia wykazów rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31.12.1998 r. (Dz. U. 

z 2002 r. Nr 2, poz.102). Celem powołania było zachowanie walorów krajobrazowych oraz 

ochrony zbiorowisk leśnych, wodnych i nadwodnych odznaczających się dużym stopniem 

naturalności i obecnością rzadkich gatunków roślin.  

3.9.5. Rezerwat przyrody „Dobryń”  

 Rezerwat przyrody „Dobryń” znajduje się w odległości około 10 km od obszarów 

objętych zmianą studium i zajmuje powierzchnię około 86,60 ha. Został powołany 

Zarządzeniem Ministra leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 22.04.1983 r. w sprawie 

uznania za rezerwat przyrody (M.P. z 1983 r. Nr 16, poz.91.). Celem ochrony jest zachowanie 

lasu o charakterze naturalnym z licznymi drzewami: dębu szypułkowego o charakterze 

pomnikowym, olsu oraz łęgu olszowo-jesionowego, jak też licznych gatunków roślin 

rzadkich i chronionych. 

3.9.6. Obszar Natura 2000 Dolina Dolnego Bugu PLB140001 

 Obszar Natura 2000 Dolina Dolnego Bugu PLB140001 znajduje się w odległości około 

7,5 km od obszarów objętych zmiana studium i zajmuje powierzchnię około 74 309,90 ha. 

Obejmuje odcinek doliny Bugu o długości około 260 km od ujścia Krzyny do Jeziora 

Zegrzyńskiego. Znaczną powierzchnię doliny pokrywają suche, ekstensywnie użytkowane 

pastwiska. Obszary bagienne występują głównie przy ujściach rzek, dopływów Bugu, oraz 

wokół pozostałych fragmentów dawnych koryt rzecznych. Koryto Bugu jest w większości 

naturalne. Znajdują się tu liczne, piaszczyste wyspy, nagie lub porośnięte wierzbowymi lub 

topolowymi łęgami nadrzecznymi. Wzdłuż rzeki występują dobrze rozwinięte zarośla 

wierzbowe. Nadrzeczne lasy zachowały naturalny charakter. Obszar stanowi ostoję ptasią 

o randze europejskiej. Występuje tu ponad 22 gatunki ptaków z załącznika I Dyrektywy 

Ptasiej, 6 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi. Obszar jest ważną ostoją ptaków wodno-

błotnych. Znajduje się tu stanowisko lęgowe gadożera oraz kulona. Przedmiotem ochrony 

jest: bocian czarny, bocian biały, gadożer zwyczajny, błotniak stawowy, błotniak łąkowy, 

kropiatka, zielonka, derkacz, zimorodek zwyczajny, podróżniczek. 
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3.9.7. Obszar Natura 2000 Dolina Środkowego Bugu PLB 060003 

 Obszar Natura 2000 Dolina Środkowego Bugu PLB 060003 znajduje się w odległości 

2,20 km od obszarów objętych zmianą studium i zajmuje powierzchnię około 28096,55 ha. 

Stanowi odcinek Bugu między okolicą miejscowości Gołębie a Terespolem. Na całym 

odcinku rzeka ma naturalny charakter, z licznymi meandrami i starorzeczami. Koryto jest 

głęboko wcięte, skarpy osiągają kilka metrów wysokości. Dolina rzeki zajęta jest przez łąki, 

miejscami niewielkie płaty zdegradowanych lasów nadrzecznych, kępy zarośli wierzbowych 

i pola uprawne. Występuje co najmniej 27 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy 

Ptasiej, 10 gatunków  Polskiej Czerwonej Księgi. W okresie lęgowym obszar zasiedla co 

najmniej 1% populacji krajowej (C3 i C6) gatunków: błotnik łąkowy, bocian biały, derkacz, 

dzięcioł biało szyi, rybitwa białowąsa, rybitwa czarna, zimorodek, brodziec piskliwy, krwawo 

dziób, podróżniczek i jarzębata, występuje ponad 5% krajowej populacji lęgowej brzegówki. 

Rośnie wiele gatunków roślin naczyniowych, w tym wiele rzadkich i zagrożonych w Polsce.  

3.9.8. Obszar Natura 2000 Terespol PLH060053 

 Obszar Natura 2000 Terespol PLH060053 znajduje się w odległości około 1,3 km 

i zajmuje powierzchnię około 24,9 ha. Na terenie obszaru stwierdzono występowanie 

jednego gatunku nietoperza z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. Jest jednym 

z ważniejszych zimowisk mopka w Polsce wschodniej. Celem ochrony jest ochrona siedlisk 

nietoperzy. 

3.9.9. Obszar Natura 2000 Dolina Krzny PLH060066  

 Obszar Natura 2000 Dolina Krzny PLH060066 znajduje się w odległości 12,5 km od 

obszarów objętych zmianą studium i zajmuje powierzchnię około 203 ha. Na terenie 

projektowanego obszaru przeważają zbiorowiska łąkowe. Występują świeże łąki użytkowane 

ekstensywnie, a także łąki wilgotne. W obniżeniach terenu i w otoczeniu starorzeczy 

wykształciły się zbiorowiska szuwarowe z klasy Phragmitetea. Niewielki udział 

powierzchniowy mają zbiorowiska wodne występujące w starorzeczach, rowach 

melioracyjnych i w rzece. Na obszarze zidentyfikowano 2 typy siedlisk z Załącznika I 

Dyrektywy Rady 92/43/EWG - starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne (siedlisko 

3150) oraz niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (siedlisko 6510). Siedliska 

te występują w mozaice z siedliskami roślinności szuwarowej. Występują także gatunki 

zwierząt z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG jak: różanka, modraszek, czerwończyk 

nieparek, czerwończyk. Głównym celem ochrony jest ochrona siedlisk motyli: Maculinea 

teleius, Lycaena dispar, Lycaena helle. 

3.9.10. Obszar Natura 2000 Dobryń PLH060004   

 Obszar Natura 2000 Dobryń PLH060004 znajduje się w odległości około 10 km od 

obszarów objętych zmianą studium i zajmuje powierzchnię 87,78 ha. Obszar stanowi łagodne 

zbocza rozległej doliny porośnięte lasem, nachylone w kierunku południowo-wschodnim 

i północno-wschodnim. Różnice wysokości względnej dochodzą do 10 m. Występują na tym 

obszarze naturalne fitocenozy grądu subkontynentalnego z wieloma przestojami dębu 

szypułkowego w wieku ponad 200 lat, łęgi olszowo jesionowego oraz olsy porzeczkowe 

i zarośla wierzbowe. Znajdują się tu stanowiska wielu gatunków roślin chronionych. 

3.10. Korytarze ekologiczne 

 Przez  tereny objęte zmianą studium nie przebiega korytarz ekologiczny o znaczeniu 

międzynarodowym, krajowym czy lokalnym.  

Obszar nr 5 zmiany studium znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie korytarza 

ekologicznego rzeki Bug o znaczeniu międzynarodowym. W koncepcji krajowej sieci 
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ekologicznej ECONET-Polska dolina Bugu stanowi korytarz ekologiczny o znaczeniu 

międzynarodowym z uwagi na zachowanie naturalnego koryta niemal na całej swojej 

długości. System rzeczny Bugu umieszczono na liście obszarów priorytetowych ze względu 

na ochronę cieków wodnych odgrywających ważną rolę w zachowaniu różnorodności 

biologicznej rejonów biogeograficznych. Dolina Bugu jest częścią europejskiego korytarza 

łączącego Morze Czarne z  Bałtykiem  a także pomostem  łączącym  różne  regiony  – od  

Kotliny  Pobuża, Wyżyny  Wołyńskiej, Polesia Wołyńskiego i Polesia Zachodniego po 

Niziny Środkowopolskie . Osią doliny jest  Bug  osiągający długość 772  km, w  tym  363 km 

odcinek stanowi granicę między Polską i Ukrainą oraz  Polską  i  Białorusią. Rzeka na całym 

granicznym odcinku jest nieuregulowana, a jej koryto - o bardzo zmiennej szerokości - na 

wielu odcinkach silnie meandruje. 

 

Pomiędzy obszarami nr 3 - 4 oraz 5 - 6 przebiega lokalny korytarz ekologiczny Dopływu spod 

Kol. Dobratycze. 

 

System przyrodniczy miasta  

System przyrodniczy miasta Terespol tworzą korytarze ekologiczne obejmujące dolinę rzeki 

Bug oraz liczne naturalne starorzecza i drobne cieki wodne (rowy melioracyjne). System ten 

uzupełniają użytki rolne (grunty rolne, sady, łąki, pastwiska), lasy i zadrzewienia, zbiorniki 

wodne. Warunkiem prawidłowego funkcjonowania korytarzy ekologicznych jest utrzymanie 

terenów otwartych użytków rolniczych w najbliższym otoczeniu cieków i zbiorników 

wodnych. 

W systemie przyrodniczym miasta zostały wyróżnione następujące obszary węzłowe: 

 obszar węzłowy A Leśny położony w południowo – wschodniej części miasta . Jest to 

zwarty obszar leśny położony na terenach podmokłych, w pobliżu doliny rzeki Bug.  

Znajduje się w sąsiedztwie  obszaru nr 5 objętego zmianą studium. 

 obszar węzłowy B położony w południowej części miasta w pobliżu drogi krajowej nr 2. 

Jest to niewielki kompleks leśny. Znajduje się na południowym - wschodzie od obszaru nr 

2 objętego zmianą studium. 

 obszar węzłowy C obejmujący wschodnią część miasta Terespol. Są to podmokłe tereny 

łąk. Znajduje się sąsiedztwie obszarów nr 5, 6, 7 objętych zmianą studium 

 obszar łącznikowy D, obejmujący fragment Dopływu spod Kol. Dobratycze. 

3.11. Stan czystości wód  

Stan czystości wód powierzchniowych 

Ocena stanu wód przeprowadzana jest  w oparciu o rozporządzenia Ministra Środowiska 

z dnia 22 października 2014 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód 

powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych. Stan 

wód oceniany jest na podstawie stanu ekologicznego lub potencjału i stanu chemicznego. 

Przy ocenie stanu wód w obszarach chronionych dodatkowo przeprowadzana jest ocena 

spełnienia wymagań ustalonych dla tych obszarów. Na podstawie wyników wód w 2015 r. 

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie dokonał oceny stanu wód 

powierzchniowych dla województwa. 

Na podstawie badań przeprowadzonych w 2015 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska w Lublinie, zawartych w „Raporcie o jakości wód rzeki Bug i jej dopływów 

w latach 2005 – 2014”, stan czystości rzeki Bug został oceniony jako zły. Są zagrożone 

nieosiągnięciem celów środowiskowych ustalonych w „Planie gospodarowania wodami na 

obszarze dorzecza Wisły” (M.P. z 2011 r. Nr. 49 poz. 549).     

Wg. Oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych w latach 2010-

2015. ogólny stan jednolitej części wód powierzchniowych Bug od Grabara do Krzyny o 
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kodzie PLRW2000212663999 (punkt pomiarowy Bug - Kuzawka/Kukuryki) został oceniony 

jako zły. Stan ekologiczny jest umiarkowany, wg. elementów biologicznych został oceniony 

jako III - umiarkowany, wg. elementów hydromorfologicznych jako I - bardzo dobry. 

Natomiast wg. elementów fizykochemicznych stan został oceniony jako PSD – poniżej stanu 

dobrego, ze względu na wyniki badań przeprowadzonych w 2013r., w których zawartość 

OWO wyniosła 18,3 mgC/l, ChZT-Cr - 34 mgO2/l, fosforanów - 0,48 mgPO4/l. 

JCWP Bug od Grabara do Krzyny występuje na obszarze chronionym wrażliwym na 

eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych oraz 

narażone na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych. Wg. Oceny spełnienia 

wymagań przez JCWP w obszarach chronionych w latach 2010- 2015 r. nie spełnia on 

wymagań dla obszarów chronionych.   

Analizując szczegółowo wyniki można stwierdzić, że w ostatnich latach nie nastąpiła 

znacząca poprawa czystości transgranicznej Bugu, pomimo poprawy niektórych wskaźników 

zanieczyszczeń na dopływach zlewni Bugu. Stan wód samej rzeki Bug został oceniony jako 

zły, a osiągnięcie celów środowiskowych, tj. co najmniej dobrego stanu ekologicznego wód, 

uznano w „Planie gospodarowania wodami dorzecza Wisły” za zagrożone i przesunięte w 

czasie. Zły stan wód rzeki Bug wynika z przekroczeń pojedynczych wskaźników, podczas 

gdy zdecydowana większość wskaźników nie przekracza granicy dla II klasy jakości. 

Przyczyną tego, były głównie zanieczyszczenia wód Bugu poza granicami Polski, tj. na 

terenie Ukrainy, gdzie odprowadzano do tej rzeki nieoczyszczone ścieki komunalne 

i przemysłowe. Istotną inwestycją wpływającą na poprawę stanu czystości rzeki Bug na 

wysokości miasta Terespol, była modernizacja oczyszczalni ścieków w Brześciu w latach 

2011 – 2014. Przedsięwzięcie to było bardzo ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa 

ekologicznego nie tylko Terespola, ale i Polski. W przypadku powodzi nieodwodnione 

i nieustabilizowane osady pochodzące z oczyszczalni mogłyby się przedostać do Bugu, który 

jest jednym ze źródeł wody pitnej dla aglomeracji warszawskiej. Modernizacja oczyszczalni 

ścieków w Brześciu oraz planowane modernizacje oczyszczalni w Lwowie 

i w miejscowościach Kamionka Bużańska i Lubomol, powinny wpływać na poprawę stanu 

czystości rzeki Bug.  

W pobliżu obszaru nr 4 zmiany studium płynie Dopływ Bugu spod Kol. Dobratycze, 

którego wody mają status silnie zmienionych, a ich stan czystości określono jako zły.  

 

Stan czystości wód podziemnych 

W mieście Terespol, a tym samym na obszarach objętych zmianą studium wody 

podziemne są dobrej jakości lecz wymagają uzdatniania.   

 

Tabela 1. Monitoring wód podziemnych na terenie punktu pomiarowego Terespol 

 
Lokalizacja punktu kontrolnego Terespol  Terespol 

Stratygrafia warstwy wodonośnej czwartorzęd czwartorzęd 

Głębokość stropu warstwy wodonośnej 5,5 3,7 

Obszar Jednolitej Części Wod Podziemnych –JCWPd (nr) 85 85 

Rodzaj użytkowana ziemi w promieniu 500m od punktu nieużytki użytki zielone 

Klasa wody w 2007r IV IV 

Klasa wody w 2008r IV IV 

Wskaźniki występujące w niższej klasie wody (IV;V) w 

2007r. 

amoniak, żelazo azotyny, azotany 

Wskaźniki przekraczające normy dla wód przeznaczonych 

do spożycia przez ludzi w 2008r. 

żelazo azotyny, azotany, azot 

azotanowy, arsen, mangan 

Wartości azotanów [mg/dm3] w 2006r./2007r. 0,003 / 0,02 65,5 / 61,1 

Źródło: Program Ochrony Środowiska Powiatu Bialskiego na lata 2010-213 z perspektywą do 2017 r.  
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W raporcie o stanie środowiska województwa lubelskiego w 2015r., ocena stanu 

chemicznego wód podziemnych wykazała wysokie stężenie potasu (V klasa). Pod względem 

temperatury, O2, Ca, HCO3 wody podziemne zostały ocenione jako wody III klasy, z kolei ze 

względu na zawartość NO3 i PO4 – IV klas. W ogólnej ocenie wody podziemne 

zakwalifikowane zostały do V klasy jakości. 

3.12. Powietrze atmosferyczne 

Pomiary poziomu substancji w powietrzu dla miasta Terespol przeprowadzane są  

w stacji pomiarowej w mieście Biała Podlaska oraz stanowiskach pomiarowych 

i wspomagających. Terespol należy do strefy lubelskiej PL0602, w której dokonuje się oceny 

jakości powietrza. W 2015 r. według rocznej ocenie poziomu stężenia zanieczyszczeń 

zanotowano brak przekroczenia poziom stężenia dopuszczalnego w przypadku: SO2, NO2, 

PB, C6H6, CO, O3, As, Cd, Ni. Z kolei analiza pomiaru wykazała przekroczenie norm stężenia 

PM10, BaP, PM2,5.  

Zanieczyszczenie powietrza na terenie miasta, a tym samym w obszarach objętych 

zmianą studium, związane jest przede wszystkim z intensywnym na tym terenie ruchem 

komunikacyjnym (zanieczyszczenia pyłowe i chemiczne), jak również z dużą ilością kotłowni 

węglowych. Ze względu na charakterystyczne ukształtowanie terenu wokół miasta (nasypy 

drogowe), przewietrzanie terenu a więc rozpraszanie zanieczyszczeń jest w znacznym stopniu 

utrudnione.  

Liniowym źródłem zanieczyszczeń powietrza jest ruch kołowy. Do tras o największym 

natężeniu ruchu należy droga międzynarodowa Nr 2, prowadząca w kierunku Drogowego 

Przejścia Granicznego. 

Lokalne tło zanieczyszczeń tworzą emisje z gospodarstw domowych i produkcyjnych, 

małych kotłowni, obiektów użyteczności publicznej, obiektów hodowlanych. Emisja 

z gospodarstw domowych związana jest głównie z energetyką cieplną. Dotyczy to zwłaszcza 

okresu jesienno – zimowego. Podstawowym surowcem grzewczym jest drewno i węgiel, 

często z dużą zawartością związków siarki. Tylko niewielki odsetek gospodarstw domowych 

korzysta z innych technologii ogrzewania np. pieców olejowych. Niekorzystne dla 

środowiska jest ponadto nagminne spalanie odpadów, a wśród nich różnego rodzaju 

plastików, zawierających szkodliwe dla zdrowia substancje.  

3.13. Klimat akustyczny 

W załączniku Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r.  

w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (D. U. z 2014r. poz. 112) 

określone są dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku od źródeł hałasu, z wyłączeniem 

hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie 

elektroenergetyczne, wyrażone wskaźnikami LDWN i LN, które to wskaźniki mają 

zastosowanie do prowadzenia długotrwałej polityki w zakresie ochrony przed hałasem. 

Tabela 2. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku od źródeł hałasu, z wyłączeniem 

hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie 

elektroenergetyczne, wyrażone wskaźnikami LDWN i LN, które to wskaźniki mają 

zastosowanie do prowadzenia długotrwałej polityki w zakresie ochrony przed hałasem.  

 

Rodzaj terenu 

Dopuszczalny poziom hałasu w dB 

Drogi lub linie kolejowe 

Pozostałe obiekty i 

działalność będąca źródłem 

hałasu  

LDWN  LN  LDWN  LN  
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tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

tereny zabudowy związanej ze stałym lub 

czasowym pobytem dzieci i młodzieży 

64 59 50 40 

tereny zabudowy wielorodzinnej  

tereny zabudowy zagrodowej 

tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej 

tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 

68 59 55 45 

 

Występujący w pobliżu  obszarów objętych zmianą studium intensywny ruch 

komunikacyjny (kołowy i szynowy) jest głównym źródłem hałasu. Brak jest danych na temat 

jego poziomu, lecz z pewnością jest on duży ze względu na ilość przekraczających granicę 

samochodów oraz pociągów.  

3.14. Zagrożenie powodziowe i podtopienia 

Zagrożenie powodziowe w mieście Terespol 

W ramach realizacji wymagań Dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 

z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego  i zarządzania nim 

(Dyrektywa Powodziowa), w 2013r. Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej 

(KZGW) opracował mapy zagrożeń powodziowych i mapy ryzyka powodziowego, które 

zostały przekazane miastu Terespol w 2015r.  

Wcześniej, w 2001r. została sporządzona „Wstępna ocena ryzyka powodziowego”, 

zawierająca ogólne analizy w zakresie zagrożenia wystąpienia powodzi tj. opracowano: mapy 

znaczących powodzi historycznych, mapy obszarów narażonych na niebezpieczeństwo 

powodzi, a także mapy obszarów, na których wystąpienie powodzi jest prawdopodobne. 

Zgodnie z Mapą znaczących powodzi historycznych w woj. lubelskim miasto Terespol 

znajduje się poza obszarami znaczących powodzi historycznych. Z kolei na Mapie obszarów 

narażonych na niebezpieczeństwo powodzi w woj. lubelskim oraz na Mapie obszarów, na 

których wystąpienie powodzi jest prawdopodobne w woj. lubelskim jedynie obszary 

międzywala zostały wskazane jako obszar narażony na niebezpieczeństwo powodzi oraz 

obszar, na którym wystąpienie powodzi jest prawdopodobne.   

Z kolei według map zagrożeń powodziowych i mapy ryzyka powodziowego, 

przekazanych w 2015r. przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (KZGW), 

miasto Terespol znajduje się w zasięgu obszaru szczególnego zagrożenia powodzią. 

W zależności od częstotliwości zagrożenia wystąpienia powodzi na terenie miasta wskazano 

następujące obszary: 

 obszar, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 

10 lat (Q 10 %) - obszar szczególnego zagrożenia powodzią,  

 obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 

100 lat (Q 1 %) - obszary szczególnego zagrożenia powodzią, 

 obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 

500 lat (Q 0,2 %).  

Na obszarach tych wyróżniono tereny o różnej głębokości wody w przypadku zalania. Są to 

tereny gdzie głębokość wody wynosi: do 0,5 m; od 0,5 m do 2,0 m; od 2,0 m do 4,0 m.  

 Zgodnie z art. 9 ust.1 pkt 6 c ustawy prawo wodne (Dz. U z 2015r.poz. 469) obszary 

szczególnego zagrożenia powodzią to między innymi:   

– obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 

100 lat, 
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– obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz 

na 10 lat, 

– obszary, między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim 

brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, a także wyspy 

i przymuliska, o których mowa w art. 18 ustawy prawo wodne, stanowiące działki 

ewidencyjne.  

Na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią obowiązuje zakaz lokalizowania 

nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, gromadzenia 

ścieków, odchodów zwierząt, środków chemicznych, a także innych materiałów, które mogą 

zanieczyścić wody, prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w tym w 

szczególności ich składowania (art. 40 ust. 1 pkt.3 ustawy prawo wodne). 

Zgodnie z art. 88 l ust.1 ustawy prawo wodne na obszarze szczególnego zagrożenia 

powodziowego zabronione jest wykonywanie robót oraz czynności utrudniających ochronę 

przed powodzią lub zwiększających zagrożenie powodziowe, w tym: 

 wykonywania urządzeń wodnych oraz budowy innych obiektów budowlanych, 

z wyjątkiem dróg rowerowych; 

 sadzenia drzew lub krzewów, z wyjątkiem plantacji wiklinowych na potrzeby regulacji 

wód oraz roślinności stanowiącej element zabudowy biologicznej dolin rzecznych lub 

służącej do wzmacniania brzegów, obwałowań lub odsypisk; 

 zmiany ukształtowania terenu, składowania materiałów oraz wykonywania innych robót, 

z wyjątkiem robót związanych z regulacją lub utrzymywaniem wód oraz brzegu 

morskiego, budową, przebudową lub remontem drogi rowerowej, a także utrzymywaniem, 

odbudową, rozbudową lub przebudową wałów przeciwpowodziowych wraz z obiektami 

związanymi z nimi funkcjonalnie oraz czynności związanych z wyznaczaniem szlaku 

turystycznego pieszego lub rowerowego. 

Od wymienionych w prawie wodnym zakazów może nastąpić zwolnienie na drodze 

decyzji właściwego Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, w której określane 

zostaną warunki niezbędne do ochrony przed powodzią. Podstawowym warunkiem do 

uzyskania zwolnienia od zakazów jest zapewnienie, aby planowane zamierzenie nie utrudniło 

ochrony przed powodzią oraz nie powodowało zwiększenia ryzyka powodziowego poprzez 

zwiększenie strat materialnych, zagrożenia zdrowia i życia mieszkańców (art. 40 ust. 2 oraz 

art. 88 l ust.2 ustawy prawo wodne.) 

 

Zagrożenie powodziowe na obszarach objętych zmianą studium 

Zgodnie z art. 118 ustawy prawo wodne mapy zagrożeń powodziowych i mapy ryzyka 

powodziowego stanowią podstawę do podejmowania działań związanych z planowaniem 

przestrzennym, w tym sporządzeniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy. Mapy służą racjonalnemu planowaniu przestrzennemu na obszarach 

zagrożonych powodzią, a tym samym dla ograniczania negatywnych skutków powodzi.  

Co prawda art. 88f  ust. 5 prawa wodnego po zmianie wprowadzonej ustawą z dnia 16 

grudnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz ustawy o zmianie ustawy - Prawo 

wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 2295) nie nakłada już obowiązku 

uwzględnienia w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy granic obszarów, o których mowa w art. 88d ust. 2, to jest granic obszarów: 

 na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat 

lub, na których istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia ekstremalnego,  

 obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, 

 obszarów obejmujących tereny narażone na zalanie; 

to jednak przepisy art. 10 ust. 1 pkt 15 i ust. 2 pkt 11 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., 778 z późn. zm.) nakładają nadal 

https://sip.lex.pl/#/dokument/18260728
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obowiązek określenia w studium obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz wymagań 

dotyczących ochrony przeciwpowodziowej.  

Dlatego też konieczne jest aby załączniki graficzne (uwarunkowania i kierunki) zmiany 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Terespol 

zawierały granice obszarów szczególnego zagrożenia powodzią. Również w tekście 

analizowanej zmiany (zarówno w uwarunkowaniach i kierunkach) powinny zostać 

przedstawione  informacje i ustalenia w tym zakresie. 

 

Według map zagrożeń powodziowych obszar, na których prawdopodobieństwo 

wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat (Q 10 %) - obszar szczególnego 

zagrożenia powodzią, nie obejmuje obszarów, dla których sporządzana jest zmiana studium. 

Zagrożenie to dotyczy obszarów miasta Terespol poza zmianą studium (znajdujących się 

między linią brzegową Bugu a wałem przeciwpowodziowym i wysokimi nasypami, we 

wschodniej części miasta graniczącymi z obszarem zmiany nr 5).   

 

Zagrożenie wystąpienia powodzi średnie i wynoszące raz na 100 lat (Q 1 %) - obszar 

szczególnego zagrożenia powodzią, obejmuje większość obszarów zmiany studium 

z wyjątkiem obszaru nr 5. Z kolei zagrożenie wystąpienia powodzi wynoszące raz na 500 lat 

(Q 0,2 %) odnosi się do wszystkich obszarów. 

Głębokość zalania w obu przypadkach jest różna na każdym z terenów. Największe 

głębokości zalania tj. od 2,0 m do 4,0 m mogą wystąpić na terenie nr 4 oraz wzdłuż rowu 

melioracyjnego w obszarze nr 2.  Taka głębokość może również dotyczyć niewielkich 

fragmentów obszaru nr 5 w przypadku zagrożenia wystąpienia powodzi wynoszące raz na 

500 lat (Q 0,2 %).  

 

Tabela 3. Obszar objęty zagrożeniem wystąpienia powodzi 
Obszar 

objęty 

zmianą 

studium 

Obszar objęty zagrożeniem powodzi w przypadku, gdy: 

prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest 

średnie i wynosi raz na 100 lat (Q 1 %) 

- obszar szczególnego zagrożenia powodzią 

prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest 

niskie i wynosi raz na 500 lat (Q 0,2 %) 

nr 1 Zagrożeniem objęty jest prawie cały obszar, 

z wyjątkiem  niewielkich obszarów naturalnych  

wyniesień.  

Zagrożeniem objęty jest cały obszar. 

Przeważają obszary  o głębokość zalania od 

0,5m do 2,0 m. Wokół  terenów wzniesień 

głębokość zalania będzie nie większa niż do 0,5 

m. 

Przeważają obszary  o głębokość zalania od 0,5m 

do 2,0 m. Na terenach wzniesień głębokość 

zalania będzie nie większa niż do 0,5 m. 

nr 2 Zagrożeniem objęty jest prawie cały obszar, 

z wyjątkiem niewielkich terenów wyniesień 

uformowanych równolegle do rowu 

melioracyjnego (od  północno – zachodniej 

granicy obszaru przez część centralną 

w kierunku wschodnim do skrzyżowania ul. 

Błotków z ul. Kodeńską).  

Zagrożeniem objęty jest prawie cały obszar, 

z wyjątkiem niewielkich terenów wyniesień. 

Zalanie o głębokości od 0,5m do 2,0 m wystąpi 

w północno-wschodniej oraz południowej 

części poniżej ul. Błotków.  Na pozostałych 

terenach w przypadku  powodzi pojawi się 

woda o głębokości nie większej niż do 0,5 m. 

Wzdłuż rowu melioracyjnego znajdującego 

się na południu od ul. Błotków miejscami 

zalanie może mieć głębokość od 2,0m do 

4,0 m. 

Przeważają obszary  o głębokość zalania od 0,5m 

do 2,0 m. Na terenach wzniesień biegnących 

równolegle do rowu melioracyjnego głębokość 

zalania będzie nie większa niż do 0,5 m. 

Na rozległych obszarach wzdłuż rowu 

melioracyjnego, przebiegającego na południe 

od ul. Błotków, głębokość zalania będzie 

wynosić od 2,0m do 4,0 m. 

nr 3 Zagrożeniem objęty jest prawie cały obszar, 

z wyjątkiem  niewielkiego wzniesienia 

Zagrożeniem objęty jest cały obszar. 
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położonego w części środkowej.  

Przeważają  tereny o głębokość zalania od 0,5 m 

do 2,0 m. Przy wzniesieniu głębokość  zalania 

będzie nie większe niż 0,5 m.  

Przeważają  tereny o głębokość zalania od 0,5 m 

do 2,0 m. Na ternach wzniesienia głębokość  

zalania będzie nie większe niż 0,5 m. 

nr 4 Zagrożeniem objęty jest cały obszar.  Zagrożeniem objęty jest cały obszar. 

Przeważają tereny o głębokość zalania od 2,0 

m do 4,0 m. Tylko na niewielkich fragmentach 

głębokość zalania będzie od 0,5 m do 2,0 m. 

Głębokość zalania od 2,0 m do 4,0 m. 

nr 5 Zagrożenie powodziowe nie obejmuje 

obszaru 

Zagrożeniem objęty jest prawie cały obszar, 

z wyjątkiem niewielkich terenów wyniesień 

zlokalizowanych w północnej części. 

Przeważają  tereny o głębokość zalania od 0,5 m 

do 2,0 m. Na ternach wokół wyniesień w części 

południowej głębokość  zalania będzie nie 

większe niż 0,5 m. Wzdłuż rowów 

melioracyjnych oraz w obniżeniu, w części 

południowej zalanie może mieć głębokość od 

2,0m do 4,0 m. 

nr 6 Zagrożeniem objęta  jest głównie północna 

część obszaru. Zagrożenie nie dotyczy 

obszarów w części południowej.  

Zagrożeniem objęty jest cały obszar. 

Zasadniczo  głębokość zalania będzie wynosić 

nie więcej niż 0,5m. Fragmentami wody 

powodziowe mogą mieć głębokość od 0,5 m do 

2,0 m. 

Zasadniczo  głębokość zalania będzie wynosić 0,5 

m do 2,0 m. W części północno-wschodniej wody 

powodziowe mogą mieć głębokość nie większą 

niż 0,5 m. 

nr 7 Zagrożeniem objęty jest cały obszar. Zagrożeniem objęty jest cały obszar. 

W części środkowej głębokość zalania będzie 

wynosić nie więcej niż do 0,5 m. W części 

wschodniej i zachodniej od 0,5 m do 2,0 m. 

Zasadniczo  głębokość zalania będzie wynosić 0,5 

m do 2,0 m.  

nr 8 Zagrożeniem objęty jest cały obszar.  Zagrożeniem objęty jest cały obszar. 

W części zachodniej głębokość zalania będzie 

nie większa niż do 0,5m, w części wschodniej 

od 0,5m do 2,0 m. 

Zasadniczo  głębokość zalania będzie wynosić 0,5 

m do 2,0 m. 

 

Należy zaznaczyć, że miasto Terespol chronione jest wałem przeciwpowodziowym 

zaczynającym się na wysokości przejścia granicznego i biegnącym w kierunku północnym. W 

latach 2004-2006 wybudowano  nowy  odcinek  obwałowania  Bugu o długości  0,305  km  

na  terenie  Terespola a w roku 2007 zmodernizowano pompownię.  

W Planie zarządzania ryzykiem powodziowym dla regionu Środkowej Wisły dla zlewni 

planistycznej Bug Graniczny wskazano miasto Terespol, tym samym obszary objęte zmianą 

studium, jako obszar o wysokim poziomie ryzyka powodziowego. Zagrożone są budynki 

mieszkalne, obiekty użyteczności publicznej, drogi oraz infrastruktura przygraniczna. 

W priorytetowych realizacjach działań w Regionie Wodnym Środkowej Wisły, w celu 

obniżenia istniejącego ryzyka powodziowego należy wprowadzić obowiązek stosowania 

mobilnych systemów ochrony przed powodzią dla wody o Q = 1 %.  

W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego (Uchwała 

nr XI/162/2015 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30.11.2015r), zgodnie z Planem 

zarządzania ryzykiem powodziowym dla regionu Środkowej Wisły (Zlewnia Planistyczna 

Bugu) wskazano następujące zadania inwestycyjne celu publicznego o znaczeniu 

ponadlokalnym:  

- odbudowa i budowa obwałowań rz. Bug na odcinku Terespol – Okczyn, 

- budowa wału na rz. Bug dla ochrony Doliny Terespolskiej.   
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Podtopienia 

Przy wysokich stanach wód Bugu na terenie objętym zmianą studium może dojść do 

lokalnych podtopień. Najbardziej narażone są tereny w południowo-wschodniej części 

obszaru nr 2, na obszarze nr 4 oraz w obniżeniach obszaru nr 5. 

Zgodnie z pismem Regionalnego Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie (znak 

sprawy WST I.410.54.2016.WD z dnia 10 sierpnia 2016r.) tereny zlokalizowane 

bezpośrednio przy rzece Bug i ciekach wodnych nie są wskazane pod zabudowę, ze względu 

na możliwość podtapiania tych terenów podczas wylewów rzeki i wysokich poziomów wód 

gruntowych. 

3.15. Warunki budowlane 

Utwory holoceńskie są słabonośne i na ogół nie nadają się do bezpośredniego 

posadowienia budynków. Zgodnie z mapą geologiczno-inżynieryjną Polski w skali 1:300 000 

(arkusz: Biała Podlaska) na terenie miasta Terespol wśród utworów holoceńskich dominują 

mady i piaski rzeczne, a w południowo-zachodniej części miasta można spotkać torfy.  

Użytkowy poziom wodonośny w utworach czwartorzędu i trzeciorzędu znajduje się na 

głębokości 20-60 m. Miasto leży na obszarze piaszczysto-madowych tarasów niżnych 

o utrudnionych warunkach budowlanych. Szczególnie w obniżeniach ze słabo 

przepuszczalnymi gruntami, płytko zalegającym zwierciadle wód gruntowych oraz na 

słabonośnych gruntach występujących w osadach rzecznych wzdłuż Bugu, występują tereny 

o utrudnionych warunkach inżynieryjno- geologiczne do celów budowlanych. 

 

3.16. Gospodarka odpadami  

Na terenie miasta Terespol, tym samym na obszarach objętych zmianą studium istnieje 

rozdzielczy system kanalizacji. Kanalizacja znajduje się na obszarach objętych zmianą 

studium:  

– częściowo obejmując zabudowę obszaru nr 1,  

– znaczną część zabudowy obszaru nr 2,  

– wszystkie budynki mieszkaniowe i usługowe obszaru nr 3 i nr 6, 

– na obszarze nr 5 budynki nie są podłączone mimo, że kanalizacja została poprowadzona 

wzdłuż ul. 3 Maja i ul. Wspólnej,  

– na obszarach nr 4, nr 7 i  nr 8 istniej możliwość podłączenia do sieci kanalizacyjnej. 

Na terenie miasta Terespol znajduje się oczyszczalnia ścieków, o przepustowości 600 

m3/d (przepustowość dostosowana jest tylko do obecnej ilości wytwarzanych ścieków). 

Aktualnie ilość ścieków stanowi 449 m3/d. Jest to oczyszczalnia mechaniczno – biologiczna. 

Oczyszczone ścieki odprowadzane są do rzeki Bug. Sprawność technologiczna oczyszczalni 

ścieków umożliwia osiągnięcie wymaganej jakości oczyszczania ścieków. W ściekach 

oczyszczonych ładunek zanieczyszczeń zawiera BZT5 – 3192 kg02/rok, ChZT – 17473 

kg02/rok, zawiesiny ogólnej 4992 kg02/rok.  

Wody opadowe odprowadzane są  z większej części terenu miasta w sposób naturalny do 

gruntu i częściowo kanalizacją deszczową ( bez oczyszczania) do rzeki Bug. Kanalizacja 

deszczowa w mieście wybudowana jest fragmentarycznie, i pokrywa ok. 10-15% 

zurbanizowanego obszaru miasta.  

3.17. Promieniowanie elektromagnetyczne 
Źródłem promieniowana elektromagnetycznego na obszarach objętym zmianą studium 

jest maszt telekomunikacyjny przy ul. Wojska Polskiego 217 w Terespolu. Maszt 

zlokalizowany jest w odległości ok. 30 m od północnej granicy obszaru nr 4.  

W 2012 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie przeprowadzał 

badania wartości skutecznych natężeń pól elektrycznych promieniowania 
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elektromagnetycznego w punkcie pomiarowym w Terespolu przy u. Wojska Polskiego. 

Wartości PEM wyniosła 0,09 V/m. Analiza wyników badań przeprowadzonych na tym 

obszarze nie wykazała przekroczeń dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej pola 

elektromagnetycznego wynoszącej 7 V/m, określonej w rozporządzeniu Ministra Środowiska 

z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól 

elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych 

poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883). 

Na terenie objętym zmianą studium nie ma zlokalizowanych urządzeń emitujących 

jonizujące promieniowanie elektromagnetyczne. Najbliższą linią elektroenergetyczną 

wysokiego napięcia jest linia 110 kV relacji Brześć – Wólka Dobryńska. 

3.18. Obszary i obiekty wartościowe dla dziedzictwa kulturowego 

W granicach obszarów zmiany studium znajdują się następujące chronione stanowiska 

archeologiczne:  

 

L.p. Miasto Gmina Obszar 

AZP 

Nr  

stanowiska 

na obszarze 

Nr stanowiska 

w 

miejscowości 

1 Terespol Terespol 

miasto 

59-91 25 8 

2 Terespol Terespol 

miasto 

60-91 17 3 

3 Terespol Terespol 

miasto 

60-91 18 4 

4 Terespol Terespol 

miasto 

60-91 1 1 

5 Terespol Terespol 

miasto 

59-91 3 7 

6 Terespol Terespol 

miasto 

60-91 68 16 

7 Terespol Terespol 

miasto 

60-91 74 22 

8 Terespol Terespol 

miasto 

60-91 75 35 

 

W obszarach objętych zmianą znajdują się następujące obiekty wpisane do ewidencji 

wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz do gminnej ewidencji zabytków: 

 

1 ul. Elizy Orzeszkowej, dz. nr 

2087/1, 2086, 2088/4, 2090/4, 

2092/2 

półstałe stanowisko rosyjskiej 

artylerii kalibru 245 mm – 

„Babinocha” 

2 ul. Elizy Orzeszkowej, dz. nr 

2077, 2080, 2082/2, 2085, 

2408 

półstałe stanowisko rosyjskiej 

artylerii kalibru 254 mm 
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4. Prognoza oddziaływania na środowisko 

4.1. Potencjalne zmian środowiska przy braku realizacji ustaleń zmiany studium 

Na obszarach objętym zmianą studium obowiązują dwa dokumenty planistyczne 

o znaczeniu lokalnym: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta Terespol przyjętego uchwałą Nr XXVI/141/2001 Rady Miasta Terespol z dnia 26 

października 2001 r., zm. uchwałą Nr XXXIV/149/06 Rady Miasta Terespol z dnia 27 lipca 

2006 r., oraz Nr XXXVIII/214/10 Rady Miasta Terespol z dnia 29 lipca 2010r. i uchwałą Nr 

XLII/270/14 Rady Miasta Terespol z dnia 7 listopada 2014 roku. oraz miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego miasta Terespol przyjętego uchwałą Nr XXXIV/185/2002 

Rady Miasta Terespol z dnia 30 września 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Terespol (Dz. Urz. woj. Lubelskiego Nr 161, poz. 

3686) zm. uchwałą Nr VI/24/07 Rady Miasta Terespol z dnia 16 marca 2007 r., (Dz. Urz. 

woj. Lubelskiego Nr 76, poz. 1546), uchwałą Nr XXXVIII/215/10 Rady Miasta Terespol z 

dnia 29 lipca 2010 r. (Dz. Urz. woj. Lubelskiego Nr 102, poz. 1918), uchwałą Nr XLI/262/14 

z dnia 26 września 2014 r. (Dz. Urz. woj. Lubelskiego z 2014 r. poz. 3690) i uchwałą Nr 

XVIII/121/16 z 10 czerwca 2016 r. (Dz.U. Woj. Lubelskiego z 2016 r. poz. 3272).  

 

Zgodnie z obowiązującym studium dla poszczególnych obszarów objętych zmianami 

możliwa jest realizacja następującego sposobu zagospodarowania: 

– Tereny zabudowy zagrodowej oznaczone symbolem RM w obszarach nr 1, nr 2, nr 5; 

– Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolem MN we wszystkich 

obszarach objętych zmianą studium, oprócz obszaru nr 4; 

– Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinna z usługami oznaczone symbolem MN/U 

w obszarach nr 2, nr 3, nr 5; 

– Tereny zabudowy usługowej oznaczone symbolem U w obszarach  nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, 

nr 6; 

– Tereny rolnicze oznaczone symbolem R w obszarach nr 1, nr 5; 

– Tereny leśne oznaczone symbolem LZ w obszarach nr 1, nr 2, nr 5; 

– Tereny wód otwartych oznaczone symbolem W w obszarach nr 2, nr 4; 

– Tereny użytków zielonych oznaczonych symbolem Zn w obszarze nr 5. 

Tereny dróg publicznych oznaczonych symbolami KDL (drogi lokalne) i KDD (drogi 

dojazdowe) – inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym. 

 

Na obszarach objętych zmianą studium znajduje się lub rozwija się zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna z usługami. Wyraźnie widać wzrost presji urbanizacji na tych 

terenach. Od wielu lat można zaobserwować, że coraz więcej terenów dotychczas 

użytkowanych rolniczo zostaje zabudowanych lub staje się obszarami 

niezagospodarowanymi, zaniedbanymi. Takie obszary wymagają podjęcia działań 

planistycznych, których celem będzie uporządkowanie przestrzeni przy jednoczesnym 

uwzględnieniu obecnych zapotrzebowań mieszkańców i właścicieli gruntów.  

Ponad to, obowiązujące studium wymaga dostosowania do stanu faktycznego, zgodnego 

z aktualnymi przepisami. Przede wszystkim w obowiązującym studium nie zostały 

uwzględnione mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego. Brak 

odniesienia w tym dokumencie planistycznym do  powyższych map może skutkować 

wzrostem ryzyka podejmowanych niewłaściwych decyzji planistycznych i projektowych (na 

etapie opracowywania planów miejscowych lub zmiany planu miejscowego, a także na etapie 

realizacji konkretnych zamierzeń inwestycyjnych), które mogą przyczynić się do zbyt 

intensywnego zainwestowania obszarów zagrożonych wystąpieniem powodzi, 
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a w konsekwencji być przyczyną zwiększonego zagrożenia życia, mienia, a także skażenia 

środowiska. 

 

4.2. Skutki poprzednich zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Terespol 

przyjęte uchwałą Nr XXVI/141/2001 Rady Miasta Terespol z dnia 26 października 2001 r. 

było trzy krotnie zmieniane w ciągu 14 lat, w 2006r., 2010r., 2014r. Zmiany jakie nastąpiły 

w wyniku wprowadzonych ww. zmian nie wpłynęły w istotny sposób na stan środowiska. 

Wynika to przede wszystkim z powolnego rozwoju miasta Terespol, min.: z liczby 

mieszkańców utrzymującej się od dawna na stałym poziomie (około 6 tys. osób) oraz niskiej 

dynamiki przyrostu budownictwa mieszkaniowego. Nadal największy udział w strukturze 

użytkowania terenu miasta mają grunt otwarte, tj. grunt rolne i leśne (ok. 62%). Grunty 

zabudowane i zurbanizowane pokrywają 1/3 powierzchni miasta. Zasoby leśne stanowią 

niewielki udział, jednak szczególnie wartościowe zadrzewienia topolowo-wierzbowe i łęgowe 

porastają taras zalewowy doliny Bugu. Wśród użytków rolnych przeważają grunty orne 

stanowiące 72,3% powierzchni gospodarstw na terenie miasta, łąki i pastwiska zajmują 15% 

ich powierzchni a sady mają znikomy udział w powierzchni gospodarstw rolnych na terenie 

miasta. 

 

4.3. Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji 

projektowanego dokumentu w odniesieniu do form ochrony przyrody, określonych 

w ustawie z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

Obszar objęty zmianą studium znajduje się w granicach Nadbużańskiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu. Szczegółowa charakterystyka form ochrony przyrody, w tym 

analiza istniejących i potencjalnych zagrożeń, została przedstawiona w rozdz.3.9. i 5.10. 

Istniejącym głównym problemem środowiska istotnym dla ochrony przedmiotów i celów 

obszarów i obiektów objętych prawną ochroną , określonych w ustawie z 16 kwietnia 2004 r. 

o ochronie przyrody  jest zły stan wód (podrodz. 3.11). Stan ten wynika przede wszystkim 

z braku sieci kanalizacyjnej, stosowania nieszczelnych szamb, niewłaściwej utylizacji 

ścieków.  

Problemem ochrony środowiska dotyczącym ludzi, a właściwie ich mienia jest zagrożenie 

powodziowe, które dokładnie zostało opisane w porozdz. 3.14. 

W ramach ustaleń zmiany studium zostały wprowadzone zapisy dotyczące ochrony 

środowiska, których celem jest zmniejszenie znaczenia lub wyeliminowanie wyżej 

wymienionych istniejących obecnie problemów środowiska. 

 

4.4. Propozycje rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub 

kompensacje przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być 

rezultatem realizacji projektowanego dokumentu  

W wyniku zagospodarowania obszarów miasta Terespol zgodnie z ustaleniami 

projektu zmiany Studium, zagrożenia dla środowiska, w tym dla ludzi nie nastąpią lub zostaną  

zminimalizowane. Specyfika dokumentu planistycznego jakim jest studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego, wynikająca z braku możliwości precyzyjnego 

określenia zakresu i profilu przyszłych inwestycji, pozwala na wskazanie jedynie 

potencjalnego kierunku przekształceń. W związku z powyższym przyjmowane w projekcie 

zmiany studium rozwiązania eliminujące lub ograniczające negatywny wpływ na środowisko 

mają charakter ogólnych zasad, które powinny być przestrzegane w późniejszych pracach 
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projektowych. Realizacja części ustaleń zmiany studium będzie ingerowała w środowisko 

przyrodnicze, powodując jego przekształcenia. Chodzi szczególnie o przeznaczenie pod 

zainwestowanie kubaturowe obszarów, które obecnie pozostają biologicznie czynne. Analiza 

ustaleń zmiany studium prowadzi do następujących wniosków z zakresu rozwiązań mających 

na celu łagodzenie lub kompensacje przyrodnicza negatywnych oddziaływań na środowisko: 

• dla ochrony obszarów Natura 2000: 

 na obszarze miasta Terespol nie ma obszarów ochrony siedlisk Natura 2000. Najbliżej 

zlokalizowany jest obszar Natura 2000 Terespol PLH060053 (w odległości ok. 1,5 km), 

w związku z czym nie prognozuje się negatywnych oddziaływania na ich środowisko; 

• dla ochrony bioróżnorodności i powiązań ekologicznych: 

 wyznaczono tereny rolne (R), tereny zieleni urządzonej ze zbiornikiem wodnym 

(ZP/WS), tereny zieleni urządzonej (ZP), tereny usług sportu i rekreacji z zielenią 

urządzoną (US(ZP), tereny lasów (ZL) oraz informacyjnie zaznaczono istniejące wody 

powierzchniowe. Zmiana studium zapewnia ochronę obszarów o szczególnym 

znaczeniu przyrodniczym, 

 wprowadzono zasady postępowania z odpadami zgodnie z przepisami ustawy 

o odpadach, przepisami ustawy prawo ochrony środowiska oraz przepisami ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; 

• dla ochrony wód powierzchniowych i podziemnych: 

 zmiana studium  ogranicza powierzchnie trwałego zainwestowania działek (ustala 

minimalny dział powierzchni biologicznie czynnej), 

 rozbudowa i przebudowa kanalizacji wpłynie korzystnie na jakość wód 

powierzchniowych i podziemnych, 

 wprowadzono zakaz lokalizowania przedsięwzięć zagrażających zasobom i jakości wód 

podziemnych na terenach objętych zmianą studium; 

• w zakresie emitowania hałasu: 

 zmiana studium zakłada lokalizację nowej zabudowy usługowej na obszarach miasta 

(obszar nr 5) w pobliżu drogowego przejścia granicznego oraz w sąsiedztwie 

istniejącej zabudowy z prowadzoną działalnością gospodarczą; 

• w zakresie klimatu i bioklimatu: 

 na terenach zabudowy mieszkaniowej ustalone zostały wysokiego wskaźnika 

powierzchni biologicznie czynnej: 60% dla zabudowy zagrodowej, 40% dla zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej oraz usług; 

• w zakresie powietrza atmosferycznego: 

 wraz z powstaniem nowej zabudowy pojawią się nowe źródła niskiej emisji 

zanieczyszczeń. Jako działania ograniczające uciążliwość źródeł emisji punktowej 

zmiana studium wskazuje przede wszystkim stosowanie proekologicznego systemu 

ogrzewania, 

 ruch samochodowy jest również źródłem emisji zanieczyszeń atmosferycznych. W 

celu zmniejszenia emisji wskazano m.in. przebudowę dróg na terenach objętych 

zmianą studium; 

• dla ochrony zdrowia i życia ludzi oraz ochrony dóbr materialnych: 

 dopuszczenie zagospodarowania terenów położonych na obszarach szczególnego 

zagrożenia powodzią wyłącznie zgodnie z przepisami odrębnymi, w szczególności 

ustawą Prawo wodne w zakresie zwolnienia z zakazów i dopuszczenia zabudowy na 

obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.  
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4.5. Propozycje rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zawartych w studium 

zagospodarowania przestrzennego 

Na etapie sporządzania projektu zmiany studium zostały uwzględnione wnioski 

mieszkańców oraz właściwych organów i instytucji. Między innymi dostosowano zapisy 

studium do wytycznych przedstawionych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 

w zakresie ochrony przed zagrożeniem powodziowym oraz przez Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska odnoście ochrony obszarów objętych prawną ochroną. Dodatkowo 

zostały przeprowadzone rozmowy z przedstawicielem Regionalnego Zarządu Gospodarki 

Wodnej w zakresie możliwości wprowadzenia zabudowy na terenach zagrożonych 

wystąpieniem powodzi. 

Podjęto działania ograniczające i łagodzące czynniki, które mogłyby skutkować 

niekorzystnym oddziaływaniem na środowisko, w tym wpływające szkodliwie na zdrowie 

i życie ludzi. Na obszarach objętych zmianą studium wprowadzono zapisy, które 

minimalizują zagrożenie wynikające z nieuniknionego rozwoju urbanizacji na terenach miasta 

Terespol. Między innymi utrzymano wysoki wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej, czy 

też zapewniono zachowanie terenów zieleni na obszarach najsilniej zagrożonych 

wystąpieniem powodzi. Przewiduje się, że wprowadzone ustalenia w pełni zapewniają 

ochronę środowiska, w tym ludzi. Nie zachodzi potrzeba proponowania innych rozwiązań 

zastępczych. Zaleca się jedynie kontynuowanie stałej kontroli wpływu procesów urbanizacji 

zachodzących na tym terenie. 

5. Prognoza zmian środowiska w wyniku realizacji ustaleń studium na poszczególne 

elementy środowiska 

Realizacja ustaleń zawartych w zmianie studium będzie mieć neutralny wpływ na 

środowisko i jego elementy. Zostaną zachowane dotychczasowe warunki środowiskowe. 

Wprowadzone zmiany w stosunku do ustaleń zawartych w obowiązującym studium są 

niewielkie. Potencjalne obciążenie dla środowiska będzie skoncentrowane na obszarach, dla 

których wskazano nowy sposób zagospodarowania w stosunku do zapisów obowiązującego 

studium. Realizacja nowej zabudowy przyczyni się do trwałej modyfikacji obszarów 

posiadających nadal charakter otwartych przestrzeni: tereny pól, łąk i nieużytków. 

Zakłada się, że przy prawidłowej realizacji ustaleń zmiany studium nie powstaną istotne 

zagrożenia dla poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego (rzeźby, klimatu, 

bioróżnorodności, roślinności, zwierząt, krajobrazu, obszarów objętych ochroną prawną, 

powiązań przyrodniczych), a także dla zdrowia i życia ludzi. Uporządkowanie przestrzeni 

polegające na likwidacji zaniedbanych i zdegradowanych terenów zlokalizowanych 

bezpośrednio przy terenach silnie przekształconych (np. obszar nr 4 i nr 5 zmiany studium) 

będzie miało pozytywny wpływ na środowisko.  

5.1. Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne  

Nie prognozuje się znacznego pogorszenia stanu powietrza atmosferycznego. Zmiany 

będą niewielkie i będą miały charakter lokalny. Studium zapewnia ograniczenie emisji 

zanieczyszczeń gazowych poprzez stosowanie urządzeń wykorzystujących konwencjonalne 

lub odnawialne źródła energii. 

5.2. Wpływ na stan i jakość wód powodziowych i podziemnych 

Przewiduje się, że ustalenia zawarte w zmianie studium będą pozytywnie pływać na stan 

i jakość wód powierzchniowych i podziemnych. Przede wszystkim studium zapewnia ochronę 

przed zanieczyszczeniami. Gwarantuje kompleksowe skanalizowanie i rozbudowę sieci 

wodno-kanalizacyjnej dla terenów wskazanych pod nowe inwestycje budowlane. Ścieki 

odprowadzane będą do gminnej oczyszczalni ścieków, co zapewni ochronę przed 

zanieczyszczeniami wód gruntowych ściekami bytowo-gospodarczymi.  
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Został także wprowadzony nakaz zachowania i ochrony wszystkich elementów układu 

hydrologicznego znajdujących się na obszarach objętych zmianą. Zostaną  utrzymane oraz 

przywrócone właściwe  stosunki wodne w rowach melioracyjnych i zbiornikach wodnych, 

które łączą się z Dopływem Bugu spod Kol. Dobratycze.   

W zmianie studium zostały również określone wytyczne dla planów miejscowych, tj.: 

wskazano na wyznaczenie stref ochronno-technicznych wraz z określeniem zasad 

zagospodarowania wewnątrz tych stref, przy uwzględnieniu następujących warunków: 

 strefa o minimalnej szerokości 25 m od cieku wodnego przepływającego poza granicami 

terenów objętych niniejszą zmianą studium w sąsiedztwie terenów nr 4, nr 5, 

 strefa o minimalnej szerokości 20 m od zbiornika wodnego znajdującego się na terenie nr 

4, 

 strefa o minimalnej szerokości od 4 dla rowów melioracyjnych.  

W wyjątkowych przypadkach, związanych z inwestycjami celu publicznego zmiana 

studium dopuszcza przebudową rowów melioracyjnych przy uwzględnieniu przepisów 

odrębnych i uzgodnieniu z właściwym wojewódzkim zarządem melioracji i urządzeń 

wodnych). 

Zmiany studium umożliwią spełnienie celów środowiskowych dla jednolitych części wód 

podziemnych i powierzchniowych, określonych w „Planie gospodarowania wodami 

w obszarze dorzecza Wisły” (MP z 2011r. Nr 49, poz. 549) wynikających z Ramowej 

Dyrektywy Wodnej oraz działu III ustawy z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 

2012 r., poz. 145  z późn. zm.). 

5.3. Przekształcenie naturalnego ukształtowania terenu 

Realizacja ustaleń zmiany studium będzie miała lokalny i mało znaczący wpływ na 

rzeźbę terenu. Na terenach wskazanych pod zabudowę realizacja nowych obiektów będzie 

skutkować nieznacznym naruszeniem zewnętrznej warstwy ziemi – wykopy i nasypy. 
Z uwagi na występowanie przeważnie złych warunków gruntowo-wodnych dla lokalizacji 

zabudowy na terenie Terespola (typowe dla skomplikowanej budowy geologicznej dolin 

rzecznych), w celu bezawaryjnego przeprowadzenia inwestycji i zagospodarowania terenu 

niezbędne jest przestrzeganie warunków posadowienia obiektów budowlanych określonych 

w dokumentacji geologiczno-inżynierskiej oraz stosowanie technologii i materiałów 

budowlanych podnoszących bezpieczeństwo ich realizacji.  

5.4. Wpływ na gleby 

Zgodnie z ustaleniami zmiany studium część terenów przeznaczonych w obowiązującym 

studium pod rolnictwo zmieni swój dotychczasowy sposób zagospodarowania. Zostały 

bowiem przeznaczone głównie pod zabudowę mieszkaniową i zagrodową. 

5.5. Emitowanie hałasu  

Inwestycjami, które mogą emitować hałas są przede wszystkim drogi oraz potencjalnie 

przyszłe przedsięwzięcia na terenach zabudowy usług czy produkcji. Dla poszczególnych 

obszarów objętych zmianą studium można wskazać następujące źródła zwiększonego 

oddziaływania na klimat akustyczny:  

 obszar  nr 1 – ruch tranzytowy na drodze krajowej nr 2 oraz linii kolejowej nr 2 (poza 

terenem objętym zmianą studium) 

 obszar nr 2 – komunikacja wewnętrzna ulicami Wojska Polskiego i Kodeńską oraz ruch 

tranzytowy linią kolejową nr 2 (poza terenem objętym zmianą studium), ruch 

komunikacyjne generowany działalnością usługową (szczególnie handlową), 

 obszar nr 3 – ruch komunikacyjny związany z potencjalną zabudową mieszkaniową 

wielorodzinną z usługami, 
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 obszar nr 4 – ruch komunikacyjny związany z planowaną zabudową mieszkaniową 

wielorodzinną, hałas związany z sąsiedztwem terenu sportowego (zlokalizowany poza 

terenem objętym zmianą studium), 

 obszar nr 5 –  ruch tranzytowy na drodze krajowej nr 2 i ul. 3 Maja (poza terenem objętym 

zmianą studium), ruch komunikacyjny związany z funkcjonowaniem drogowego przejścia 

granicznego (poza terenem objętym zmianą studium), ruch komunikacyjny związany 

z planowaną zabudową usługową, 

 obszar nr 6 i nr 7 – brak zlokalizowanych większych emitorów hałasu w sąsiedztwie, 

 obszar nr 8 – komunikacja wewnętrzna ul. Kodeńską. 

Realizacja wprowadzonych zmian studium nie wpłynie na nadmierne zwiększenie emisji 

hałasu na obszarach objętych zmianami oraz w ich sąsiedztwie. Nowa zabudowa 

mieszkaniowa może być narażona na istniejące emitory hałasu: intensywny ruch 

komunikacyjny kołowy i szynowy związany z przejściami granicznymi w Terespolu.  

Szczególnie wprowadzenie usług na obszarze nr 5 spowoduje zwiększenie natężenia ruchu na 

ul. 3 Maja, a co za tym idzie zwiększenie emisji hałasu w ciągu dnia. Z uwagi na fakt, że 

poszczególne tereny objęte zmianą studium są obszarami w większości zagospodarowanymi 

lub zlokalizowanymi w sąsiedztwie zabudowy oraz z uwagi na niewielkie natężenie ruchu 

samochodowego wewnątrz miasta, prognozuje się, że proponowane zmiany przeznaczenia 

terenów w studium nie wpłyną istotnie na ich klimat akustyczny.  Przewiduje się możliwość 

okresowego i lokalnego oddziaływania na klimat akustyczny w związku z prowadzeniem prac 

budowlanych. 

5.6. Pola elektromagnetyczne 

Na obszarach objętych zmianą studium wprowadzone zostały ustalenia umożliwiające 

rozwój sieci elektroenergetycznych wraz z towarzyszących sieciom niezbędnymi 

urządzeniami infrastruktury technicznej w formie wolnostojącej jak i wbudowanej w inne 

obiekt. Także zapewniono zaopatrzenie w energię eklektyczną ze źródeł energii odnawialnej. 

W celu ochrony przed emisją pól elektromagentycznych wskazuje na dotowanie sposobu 

zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. zgodnie z ustawą z dnia 27 

kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska, która wprowadza regulacje dotyczące pól 

elektromagnetycznych PEM. 

Źródłem emisji pól elektromagnetycznych są napowietrzne linie elektromagnetyczne oraz 

maszty telefonii komórkowej. Obszary objęte zmianą studium nie znajdują się w zasięgu  

oddziaływania  pól elekromagnetycznych. 

5.7. Wykorzystanie zasobów środowiska 

Na obszarach objętych zmianą studium, ani w jego sąsiedztwie, nie występują 

udokumentowane złoża kopalin. Nie przewiduje się oddziaływania na kopaliny.  

5.8. Wpływ na ekosystemy, różnorodność biologiczną, zwierzęta i rośliny 

Zasadniczo ujmując wszelka działalność człowieka zmierzająca do rozwój zabudowy 

mieszkaniowej wpływa na obniżenie wartość i funkcjonowanie przyrody, zmniejsza 

różnorodność biologiczną oraz wpływa na zmianę składu gatunkowego fauny i flory. Wzrost 

zainteresowania inwestycyjnego na tych terenach stanowi potencjalne zagrożenie dla 

zachowania występującej roślinności i bytujących zwierząt. Obecnie widoczne są zmiany 

związane przekształceniem terenów dotychczas otwartych w tereny zabudowane (zanik 

naturalnej roślinności czy zubożenie składu gatunkowego zwierząt). Jednak w skali miasta 

zachodzące zmiany, będące konsekwencją postępującej urbanizacji, będą następować 

w sposób umiarkowany, ekstensywny, nie powodując istotnie negatywnych skutków. 

 

5.8. Wpływ na krajobraz 
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Na obszarze objętym zmianą studium widoczny jest stopniowy proces przekształcenia 

krajobrazu terenów dotychczas otwartych na tereny zabudowane. Postępujące zmiany 

zachodzą w sposób łagodny i wynikają z ekstensywnego rozwoju mieszkalnictwa na tym 

terenie. Procesy te nie stanowią potencjalnego zagrożenia dla walorów krajobrazach.  

5.9.  Wpływ na zabytki i dobra materialne 

Zmiana studium wskazuje na konieczność realizacji zamierzeń inwestycyjnych na 

terenach, na których wyznaczono stanowiska archeologiczne, zgodnie z przepisami 

odrębnymi. Ustalenia te gwarantują ochronę obiektów wpisanych do ewidencji 

wojewódzkiego konserwatora zabytków.   

5.10. Oddziaływanie na obszary i obiekty objęte ochroną prawną, w tym na obszary 

natura 2000 

W zmianie studium zostały uwzględnione przepisy dotyczące ochrony obszarów objętych 

ochroną prawną, obejmujących swym zasięgiem obszary zmiany studium (NOChK) oraz 

leżących w sąsiedztwie tych obszarów. W wyniku realizacji ustaleń zmiany studium nie 

przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania na cele i przedmioty przyrodniczej 

ochrony prawnej. Wprowadzone zmiany zagospodarowania oraz rodzaj i skala zamierzeń 

będzie mieć neutralny wpływ na przedmioty ochrony. 

5.10.1. Nadbużański Obszar Chronionego Krajobrazu 

Zagrożenia dla przedmiotów ochrony: 

Zagrożeniem są wszelkie zmiany niekorzystne dla środowiska przyrodniczego, zmiany 

ujemnie wpływające na krajobraz, różnorodność ekosystemów, funkcjonowanie korytarzy 

ekologicznych, stosunków wodnych oraz naturalnej rzeźby terenów. 

Potencjalne oddziaływania ustaleń studium na przedmioty ochrony: 

Zmiana studium polega na zwiększeniu powierzchni przeznaczonych pod zabudowę 

mieszkaniową i usługową, a także określenie wskaźników i parametrów dla nowej zabudowy. 

Zmiana nie obejmowała ustaleń w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego.  

Przyjęte kierunki zagospodarowania w pełni uwzględniają zapisy rozporządzenia Wojewody 

Lubelskiego nr 35 z dnia 16.02.2006 r. w sprawie Nadbużańskiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu (Dz. U. 2006 nr 59 poz. 1048). Zostały wprowadzone korzystne zasady, które 

zapewnią zachowanie terenów zieleni, utrzymanie ciągłości przepływu wód 

powierzchniowych, zachowanie czystości wód powierzchniowych i podziemnych, ochronę 

i kształtowanie ładu przestrzennego, zachowanie naturalnych obniżeń terenów służących 

retencji.  

5.10.2. Park Krajobrazowy "Podlaski Przełom Bugu"  

Zagrożenia dla przedmiotów ochrony: 

 Zagrożeniem są zmiany niekorzystne dla środowiska przyrodniczego wynikające 

z antropopresji, zmiany ujemnie wpływające na stosunki wodne, zniekształcające naturalną 

rzeźbę terenu, likwidacja, zasypywanie i przekształcanie zbiorników wodnych, starorzeczy, 

obszarów wodno-błotnych, niszczenie różnorodność ekosystemów ostoi zwierząt, 

przekształcenie  krajobrazu, tworze barier uniemożliwiających funkcjonowanie korytarzy 

ekologicznych.  

Potencjalne oddziaływania ustaleń studium na przedmioty ochrony parku: 

Planowany w studium zmiany zagospodarowania będą miały charakter lokalny. Rodzaj 

i skala zamierzeń wskazują na neutralny wpływ na stan i funkcjonowanie Parku 

Krajobrazowego "Podlaski Przełom Bugu". Przewiduje się, że realizacja ustaleń studium 

w zakresie zmiany sposobu zagospodarowania będą kontrolowanym procesem urbanizacji. 
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5.10.3. Rezerwaty przyrody  

Zagrożenia dla przedmiotów ochrony: 

 Zagrożeniem dla rezerwatu przyrody „Czapli Stóg” są wszelkie działania człowieka 

wpływające niekorzystnie na miejsca lęgowe czapli siwej oraz ostoi ptaków śpiewających. 

 Zagrożeniem dla rezerwatu przyrody „Szwajcaria Podlaska” jest  zmiana krajobrazu oraz 

niszczenie zbiorowisk leśnych, wodnych i nadwodnych.  

 Zagrożeniem dla rezerwatu przyrody „Dobryń”  jest zmiana środowiska, która może 

przyczynić się do zaniku lub przekształcenia naturalnych warunków siedliskowych dębu 

szypułkowego, olsów czy łęgów olszowo-jesionowych.  

Potencjalne oddziaływania ustaleń studium na przedmioty ochrony rezerwatów: 

Ustalenia zawarte w studium całkowicie uwzględniają zapisy zawarte rozporządzeniach 

dla powyższych rezerwatów przyrody. Ze względu na znaczną odległość od obszarów 

chronionych, a także ze względu na skalę i rodzaj zmian wprowadzonych w studium  nie 

przewiduje się negatywnego wpływu na stan i funkcjonowanie przedmiotów objętych 

ochroną rezerwatową.    

5.10.4. Obszary Natura 2000  

Zagrożenia dla przedmiotów ochrony obszarów Natura 2000: 

Zagrożeniem dla Obszar Natura 2000 Dolina Dolnego Bugu PLB140001 jest szeroko 

pojęta działalność człowieka związana m.in. z zanieczyszczeniem wód, trasami szybkiego 

ruchu, przebudową drzewostanów w kierunku monokultur sosny, kłusownictwem. Za 

szczególnie niebezpieczne uważa się postępujący rozwój zabudowy doliny, odcinanie 

starorzeczy, usypywanie obwałowań. Istotne są prowadzone prace związane z ochroną 

przeciwpowodziową, jednak przy ich wykonywaniu przestrzegane są wymagania, mające na 

celu zachowanie dobrego stanu ekologicznego doliny. 

Zagrożeniem dla Obszaru Natura 2000 Środkowa Dolina Bugu PLB 060004 jest 

zanieczyszczenie wody (ścieki przemysłowe, komunalne, wysypiska śmieci), planowane 

inwestycje trans graniczne, urbanizacja, dzikie budownictwo letniskowe, zaniechanie 

pastwiskowo-łąkarskiego użytkowania ziemi. Działania w zakresie ochrony 

przeciwpowodziowej. 

Zagrożeniem dla Obszaru Natura 2000 Terespol PLH060053 jest uszczelnianie wlotów do 

kryjówek, remonty i przebudowa schronień nietoperzy szczególnie w okresie ich rozrodu, 

wykorzystanie toksycznych środków ochrony drewna i nadmierne udostępnianie turystyczne 

kryjówek. Penetracja i niepokojenie zimujących zwierząt, palenie ognisk wewnątrz obiektu, 

zmiany mikroklimatu podczas okresu hibernacji nietoperzy, turystyka w okresie hibernacji. 

Dla siedlisk motyli Obszaru Natura 2000 Dolina Krzny PLH060066 zagrożeniem jest 

intensywne użytkowanie łąk poprzez częste koszenie, nawożenie (eliminacja krwiściągu 

lekarskiego i rdestu wężownika), sukcesja drzew i krzewów, zalesianie, a także zmiana 

stosunków wodnych (obniżanie poziomu wód) oraz kopanie stawów rybnych. 

Dla Obszaru Natura 2000 Dobryń PLH060004  najistotniejszym zagrożeniami są zmiany 

stosunków wodnych oraz degeneracja siedlisk wilgotnych. Drogi komunikacyjne znajdujące 

się w pobliżu ostoi i związany z tym uciążliwy hałas mogą mieć również niekorzystny wpływ 

na przedmiot ochrony. 

Potencjalne oddziaływania ustaleń studium  na przedmioty ochrony obszarów Natura 2000: 

Przewidziane w studium zmiany zagospodarowania będą miały charakter lokalny. 

Odległość od obszarów chronionych oraz rodzaj i skala zamierzeń wskazują na neutralny 

wpływ na stan i funkcjonowanie obszarów Natura 2000. 
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5.11. Wpływ na ludzi i dobra materialnych (zagrożenie wystąpienia powodzi, awarie) 

Na terenie miasta Terespol podstawowym zagrożeniem dla ochrony zdrowia i życia ludzi a 

także dóbr materialnych jest zagrożenie wystąpienia powodzi.  

 

Zagrożenie wystąpienia powodzi 

W zmianie studium zostały uwzględnione mapy zagrożeń powodziowych, które wskazują, 

że znaczna powierzchnia obszarów objętych zmianą znajduje się w obszarze szczególnego 

zagrożenia powodzią tj. w obszarze, na których wystąpienie powodzi jest średnie i wynosi raz 

na 100 lat (Q 1 %). Główny dokument planistyczny dotyczący zagrożenia powodziowego, 

który posłużył do opracowania zmiany studium, był Plan zarządzania ryzykiem 

powodziowym dla regionu Środkowej Wisły. Dodatkowo zgodnie z art. 118 ustawy prawo 

wodne w studium uwzględniono ustalenia Planu gospodarowania wodami na obszarze 

dorzecza Wisły (opublikowany w Monitorze Polskim Nr 49 poz. 549 z 2011r.). 

Istotne jest, że od wielu lat miasto Terespol chronione jest przed powodzią wałem 

przeciwpowodziowym, który w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 

Lubelskiego przewidziany został do odbudowy i budowy. Obecnie to zabezpieczenie 

techniczne wspomagają nasypy układu komunikacyjnego. Dodatkowym środkiem ochrony 

przeciwpowodziowej, według Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla regionu 

Środkowej Wisły, będą dla  tych terenów mobilne systemy ochrony przed powodzią. Należy 

podkreślić, że istniejące i planowane rozwiązania hydrotechniczne na terenie miasta, a także 

wzdłuż całej rzeki Bug wpłyną na zwiększenie bezpieczeństwa przed wystąpieniem 

zagrożeniem powodzią. Zatem zmiana studium uwzględnia wszystkie powyższe aspekty 

i przyjmuje ewentualną aktualizację map zagrożeń powodziowych i map ryzyka 

powodziowego. 

Jednocześnie należy podkreślić, że w zmianie studium konieczne było uwzględnienie 

zasad zrównoważonego rozwoju. W przedstawionych zapisach zostały zawarte optymalne 

rozwiązania, które konsumują między innymi trzy najważniejsze wytyczne planistyczne dla 

tych obszarów:    

- realizację potrzeb mieszkańców, inwestorów i władzy miasta, 

- uwzględnienie niebezpieczeństwa wystąpienia powodzi ze względu na położenie miasta 

Terespol w strefie szczególnego zagrożenia powodzią,  

- uwzględnienie zasad ochrony środowiska przyrodniczego, w szczególności zakazów 

wynikających z  ochrony Nadbużańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 

 

W projekcie zmiany studium zostały wskazane nowe tereny zainwestowania. Tereny 

dotychczas użytkowane rolniczo zostały przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną, zagrodową, usługową, mieszkaniowo-usługową i mieszkaniową 

jednorodzinną. Jednocześnie dla obszarów objętych zmianą studium, które położone są na 

obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dopuszczono zagospodarowanie wyłącznie 

zgodnie z przepisami odrębnymi, w szczególności ustawą Prawo wodne w zakresie 

zwolnienia z zakazów i dopuszczenia zabudowy na obszarach szczególnego zagrożenia 

powodzią.  

Ustalenia te wskazują, że priorytetem w dalszych działaniach planistycznych 

i realizacyjnych jest zapewnienie kompleksowej ochrony terenów zagrożonych powodzią. 

Dlatego też w ramach ustaleń zmiany studium wprowadzone zostały zapisy, które 

w przypadku wystąpienia powodzi łagodzą ewentualne jej skutki. Są to następujące ustalenia: 

– wysoki wskaźnik udziału powierzchni biologicznie czynnej: 60% dla zabudowy 

zagrodowej, 50% dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 40% dla zabudowy 

mieszkaniowo-usługowej i usługowej, 25% dla obiektów handlu o powierzchni sprzedaży 

powyżej 2000 m2; 
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– niski wskaźniki powierzchni zabudowy do 0,2 dla zabudowy zagrodowej, 0,3 dla 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 0,35 dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej, 

0,4 dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, 0,4 - 0,5 dla usług; 

– wysokość zabudowy znacznie przekraczająca maksymalną głębokość wskazaną 

w przypadku wystąpienia powodzi o prawdopodobieństwie 10% i 1%: 2 kondygnacje dla 

budynków mieszkalnych zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej, 16m dla 

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, do 15m dla usług;  

– zachowanie terenów zieleni wolnych od zabudowy wokół rowów melioracyjnych, 

na obniżeniach terenów, które mogą stanowić obszary retencji; 

– zapewnienie dobrze rozwiniętej infrastruktury technicznej.  

Powyższe zapisy są ogólne i stanowią jedynie wytyczne przy sporządzaniu planu 

miejscowego. Uwzględnienie ich w planie miejscowym zwiększa bezpieczeństwo ludności, 

dóbr materialnych i przyrody, jednocześnie zmniejsza skutki wystąpienia powodzi. Warto 

zaznaczyć, że bezpieczeństwo jest podstawowym czynnikiem, który będzie warunkował 

dalszy rozwój społeczno-gospodarczy tych terenów. Świadomość przedstawicieli 

administracji, instytucji oraz społeczności lokalnej w zakresie zagrożenia powodziowego 

i przeciwdziałania jej skutkom determinuje zasady ochrony przed powodzią dla tego terenu. 

Dlatego też istotne jest, aby przy zmianie planu miejscowego zawrzeć zapisy zapewniające 

ochronę terenów, przede wszystkim poprzez:  

- ograniczenie zabudowy do niezbędnego minimum; 

- wyznaczenie liniami zabudowy lokalizacji nowych obiektów budowlanych; 

- dostosowane parametrów i wskaźników obiektów budowlanych oraz ich rozwiązań 

technicznych do  istniejącego zagrożenia; 

- zapewnienie naturalnej retencji wód (pozostawienie terenów o mniejszej wartości 

gospodarczej jako terenów wolnych od zabudowy możliwych do zalania – tereny łąk); 

- zapewnienie prawidłowego przepływu wód powierzchniowych; 

- zapewnienie ochrony przed degradacją ekosystemów wodnych oraz ekosystemów 

lądowych terenów podmokłych; 

- zapewnienie ochrony i poprawa stanu wód powierzchniowych (min. zapewnienie 

rozbudowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej). 

 

Ryzyko wystąpienia awarii 

Studium uwzględnia wymogi zawarte w art. 73 ust.3 ustawy prawo ochrony środowiska (t.j. 

Dz. U. z 2016r. poz 672 z późn. zm.), który wprowadza zakaz budowy zakładów 

stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, a w szczególności zakładów 

stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowej, w granicach 

administracyjnych miast i zwartej zabudowy wsi. 

W obszarach objętych zmianą studium wprowadzono zakaz budowy zakładów 

stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, w szczególności zakładów 

o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii. Przewiduje się, że 

wprowadzone ustalenia w pełni zapewniają ochronę środowiska, w tym ochronę 

i bezpieczeństwo zdrowia i życia ludzi. Zaleca się, aby w przypadku kolejnych zmian studium 

i planu miejscowego dla innych terenów kontynuować zapisy, które zapewnią działania 

eliminujące ryzyko  wystąpienia poważnych awarii. 
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6. 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 

Nie przewiduje się znaczącego oddziaływania na cele i przedmioty ochrony obszarów 

Natura 2000 oraz integralność tych obszaru. Decyduje o ty rodzaj i skala wprowadzonych 

zmian oraz odległość od obszarów chronionych. Obszary Natura 2000 znajdują się poza 

granicami obszarów objętych zmianą Studium oraz w znacznej odległości od nich.  

7. Przewidywane metody analizy skutków realizacji postanowień studium  

W projekcie zmiany Studium wskazuje się kierunki rozwoju oraz ogólne zasady 

zagospodarowania terenów, które powinny być uszczegóławiane na etapie sporządzania 

planów miejscowych. Analizowany projekt zmiany studium wprowadza przeznaczenia w 

większości terenów nawiązujące do już istniejących elementów zagospodarowania, przy 

czym najistotniejszym elementem zmiany studium jest zwiększenie powierzchni terenów 

zabudowy wielorodzinnej z usługami i terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w 

obszarze 2, zwiększenie powierzani terenów zabudowy zagrodowej w obszarze 1,  

wprowadzenie terenów usług specjalnych – Drogowego Przejścia Granicznego oraz terenów 

usług na obszarze 5. Zgodnie z art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym analiza aktualność studium oraz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym 

powinna być wykonana przynajmniej raz w ciągu trwania kadencji burmistrza. Oprócz oceny 

aktualności studium, pozwoli to na kontrolę ewentualnych oddziaływań ustaleń zmiany 

studium na środowisko. Kolejne etapy analizy skutków realizacji postanowień projektu 

zmiany studium możliwe będą dopiero po sporządzeniu zmiany planu miejscowego  i 

wprowadzeniu nowych inwestycji. Należy wtedy kontrolować: 

 zmiany zasięgu obszarów narażonych wystąpieniem powodzi – organem odpowiedzialnym 

jest KZGW,  

 dopuszczenie zabudowy i zagospodarowania na  obszarach szczególnego zagrożenia 

powodzią, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach przeciwpowodziowych – 

organem odpowiedzialnym jest jednostka samorządu terytorialnego - Burmistrz miasta 

Terespol  oraz RZGW, 

 zmiany w strukturze użytkowania gruntów (udział powierzchni biologicznie czynnej, 

udział powierzchni zainwestowanych i kubatury obiektów budowlanych) – organem 

odpowiedzialnym jest jednostka samorządu terytorialnego - Burmistrz miasta Terespol; 

 stan infrastruktury technicznej – organem odpowiedzialnym są instytucje zarządzające 

obiektami i urządzeniami infrastruktury, 

 zmiany jakości poszczególnych komponentów środowiska – organem odpowiedzialnym 

jest WIOŚ w Lublinie poprzez monitoring i coroczne raporty o stanie środowiska, RDOŚ 

w Lublinie w zakresie obszarów objętych prawną ochroną przyrodniczą. 

Za najistotniejsze należy uznać monitorowanie w zakresie zagrożenia powodziowego. 

Należy również zwrócić uwagę na  monitorowanie stanu i jakości wód rzeki Bug i jej 

dopływów, natężenie hałasu oraz emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych na terenach 

wzdłuż ciągów komunikacyjnych.  

8. Streszczenie w języku niespecjalistycznym 

Prognoza została wykonana w celu określenia możliwego zakresu oddziaływania na 

środowisko ustaleń zmiany studium.  Zmiana studium sporządzana została na podstawie 

uchwały Nr XVI/102/16 Rady Miasta Terespol z dnia 1 kwietnia 2016r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Terespol, zmienionej uchwałą Nr XIX/127/16 Rady Miasta Terespol 
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z dnia 7 września 2016 r., zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego Miasta 

Terespol. 

Zmianą studium objęto 8 obszarów miasta Terespol o łącznej powierzchni ok. 117 ha. 

Obszary nr 1 i 2 położone są przy ul. Błotków w zachodniej części miasta tz. Błotkowie. 

Obszary zmiany studium zlokalizowane w centralnej części miasta Terespol, to obszar nr 3 

(pomiędzy ulicami: Armii Krajowej, Puławskiego i Kościuszki) i obszar nr 4 (przy ul. 

Sportowej). Na północny-zachód od drogowego przejścia granicznego znajduje się obszar nr 

5 (pomiędzy ulicami Wspólną i  3 Maja, w kierunku wałów przeciwpowodziowych na Bugu).  

Obszary zmiany studium zlokalizowane w północnej części miasta Terespol, to obszar nr 6 

(przy ul. Polna)  i obszar nr 7 ( przy ul. Kraszewskiego). Obszar nr 8 obejmuje dwie 

nieruchomości zlokalizowane przy ul. Jana Pawła II.  

Zmiana studium nie wprowadza znaczących przekształceń w strukturze miasta, utrzymuje 

i uzupełnia funkcje istniejących obiektów (zabudowa zagrodowa, zabudowa mieszkaniowa i 

usługowa) oraz wskazuje nowe tereny pod rozwój zabudowy w myśl ogólnej zasady 

nawiązywanie do ‘dobrego sąsiedztwa’ (zabudowa wielorodzinna z usługami czy też tereny 

zieleni urządzonej).  

Ustalono następujące przeznaczenie terenów: 

– Teren rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 

oaz usług oznaczony symbolem UC, U w obszarze nr 2; 

– Teren usług specjalnych - Drogowe Przejście Graniczne oznaczony symbolem U-DPG w 

obszarze nr 5; 

– Treny zabudowy usługowej oznaczone symbolem U w obszarach nr 2, nr 4, nr 5, nr 6; 

– Teren usług publicznych oznaczony symbolem Up w obszarze nr 5; 

– Teren usług sportu i rekreacji z zielenią urządzoną oznaczony symbolem US(ZP) w 

obszarze nr 5; 

– Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami oznaczony symbolem 

MW(U) w obszarze nr 2, nr 3 i nr 5; 

– Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej oznaczone symbolem MN/U w obszarach nr 

2, nr 5; 

– Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolem MN w obszarach 

nr 1, nr 3, nr 6, nr 7 i nr 8; 

– Tereny zabudowy zagrodowej oznaczone symbolem RM w obszarach nr 1, nr 2; 

– Tereny rolne oznaczone symbolem R w obszarach nr 1, nr 5, nr 6; 

– Teren zieleni urządzonej ze zbiornikiem wodnym oznaczony symbolem ZP/WS 

w obszarze nr 4;  

– Teren zieleni urządzonej oznaczony symbolem ZP w obszarze nr 2; 

– Tereny lasów oznaczone symbolem ZL w obszarach nr 1, nr 2, nr 5; 

Na poszczególnych obszarach wyznaczono drogi publiczne KD. 

Obszary objęte zmianą studium dotyczą zarówno obszarów niezabudowanych, jak 

i przestrzeni już zagospodarowanych. Obszary, które są w znaczmy stopniu wolne od 

zabudowy, to tereny głównie rolnicze w różnym stopniu użytkowane. Wzdłuż dróg oraz 

w centrum miasta kształtuje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami oraz 

zabudowa wielorodzinna.  Wyraźnie widać wzrost presji urbanizacji na tereny zabudowy 

mieszkaniowej na obrzeżach miasta. Ogólnie można stwierdzić, że środowisko obszarów nr 3, 

5, 6, 7,  8 oraz częściowo obszarów nr 1 i 2, w związku z wieloletnią działalnością człowieka 

uległo silnym i niekiedy praktycznie nieodwracalnym przekształceniom. Obecnie do 

głównych antropogenicznych oddziaływań i potencjalnych zagrożeń środowiska tych terenów 

należą przekształcenia powierzchni ziemi, zanieczyszczenie wód powierzchniowych, 

zanieczyszczenie powietrza, emisja hałasu.  
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Przyjęte w zmianie studium rozwiązania uwzględniają uwarunkowania, wynikające ze 

struktury środowiska i potencjalnego oddziaływania na tych terenach, określone 

w ekofizjografii i wynikające z położenia w stosunku do obszarów chronionych lub cennych 

przyrodniczo. Realizacja ustaleń zmiany studium będzie związana głównie z utrzymaniem 

oraz z pogłębieniem się oddziaływań już tam występujących, związanych z istniejącą 

zabudową i antropogenicznym przekształceniem nieruchomości oraz z zmniejszaniem 

powierzchni terenów otwartych. Na obszarach objętych zmianą studium wprowadzono 

zapisy, które minimalizują zagrożenie wynikające z nieuniknionego rozwoju urbanizacji na 

terenach miasta Terespol. Między innymi utrzymano wysoki wskaźnik powierzchni 

biologicznie czynnej, czy też zapewniono zachowanie terenów zieleni na obszarach najsilniej 

zagrożonych wystąpieniem powodzi i podtopień.  

Zakłada się, że przy prawidłowej realizacji ustaleń zmiany studium nie wystąpią istotne 

zagrożenia dla poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego oraz dla zdrowia 

i życia ludzi. W skali miasta zmiany będą postępować w sposób umiarkowany, ekstensywny, 

nie powodując istotnie negatywnych skutków dla rzeźby, klimatu, bioróżnorodności, 

roślinności, zwierząt, krajobrazu, obszarów objętych ochroną prawną, powiązań 

przyrodniczych Terespola. Zmiana studium wprowadza modyfikacje w strukturze 

przestrzennej analizowanych obszarów. Główna zmiana dotyczy poszerzenia istniejących 

terenów zabudowanych kosztem terenów otwartych.  

Uporządkowanie przestrzeni polegające na likwidacji zaniedbanych i zdegradowanych 

terenów zlokalizowanych bezpośrednio przy terenach silnie przekształconych (np. obszar 

zmiany studium nr 4 i nr 5) będzie miało pozytywny wpływ na środowisko.  

W obszarach objętych zmianą studium wprowadzono zakaz budowy zakładów 

stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, w szczególności zakładów 

o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii.  

Na podstawie przeprowadzonej oceny należy stwierdzić, że realizacja ustaleń zmiany 

studium nie będzie negatywnie wpływać na obszary objęte prawną ochroną przyrodniczą: 

Nadbużański Obszar Chronionego Krajobrazu, Park Krajobrazowy "Podlaski Przełom Bugu", 

rezerwaty przyrody: „Czapli Stóg”, „Szwajcaria Podlaska”, „Dobryń”, obszar Natura 2000 

Dolina Dolnego Bugu PLB140001, obszar Natura 2000 Dolina Środkowego Bugu PLB 

060003, obszar Natura 2000 Terespol PLH060053, obszar Natura 2000 Dolina Krzny 

PLH060066, obszar Natura 2000 Dobryń PLH060004. 

Zmiana studium jest zgodna z dokumentami szczebla europejskiego, krajowego 

i regionalnego. Zawiera ustalania określające warunki zagospodarowania terenu zapewniające 

ochronę środowiska, przyrodę, respektujące występowanie zagrożenia powodziowego. 

Gwarantuje także realizację zasady zrównoważonego rozwoju – wprowadzenia działań 

inwestycyjnych przy jednoczesnym zapewnieniu dobrych warunków życia mieszkańców oraz 

ochronę środowiska przyrodniczego i kulturowego.  

Z uwagi na fakt, iż realizacja ustaleń zmiany studium będzie miała charakter miejscowy 

nie będzie ona źródłem transgranicznego oddziaływania.  

Podstawowym zagrożeniem dla ochrony zdrowia i życia ludzi a także dóbr materialnych 

jest zagrożenie wystąpienia powodzi. Dla obszarów objętych zmianą studium lub ich części 

położonych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dopuszczono zagospodarowanie 

tych terenów wyłącznie zgodnie z przepisami odrębnymi, w szczególności ustawą Prawo 

wodne w zakresie zwolnienia z zakazów i dopuszczenia zabudowy na obszarach 

szczególnego zagrożenia powodzią. Dodatkowo wprowadzone zostały ustalenia, które 

w przypadku wystąpienia powodzi łagodzą jej skutki. Są to następujące ustalenia: 

– wysoki wskaźnik udziału powierzchni biologicznie czynnej: 60% dla zabudowy 

zagrodowej, 50% dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 40% dla zabudowy 
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mieszkaniowo-usługowej i usługowej, 25% dla obiektów handlu o powierzchni sprzedaży 

powyżej 2000 m2; 

– niski wskaźniki powierzchni zabudowy do 0,2 dla zabudowy zagrodowej, 0,3 dla 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 0,35 dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej, 

0,4 dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, 0,4 - 0,5 dla usług; 

– wysokość zabudowy znacznie przekraczająca maksymalną głębokość wskazaną 

w przypadku wystąpienia powodzi o prawdopodobieństwie 10% i 1%: 2 kondygnacje dla 

budynków mieszkalnych zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej, 16m dla 

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, do 15m dla usług;  

– zachowanie terenów zieleni wolnych od zabudowy wokół rowów melioracyjnych, 

na obniżeniach terenów, które mogą stanowić obszary retencji; 

– zapewnienie dobrze rozwiniętej infrastruktury technicznej.  

 

Z uwagi na ogólność analizowanego dokumentu planistycznego oraz braku wystąpienia 

negatywnych oddziaływań na środowisko: na bioróżnorodność, zwierzęta, rośliny, glebę 

wody, powietrze, klimat oraz formy ochrony przyrody, nie wskazano potrzeby wprowadzenia 

dodatkowych działań i rozwiązań alternatywnych. 

Podsumowując, w prognozie oddziaływania na środowisko nie wykazano istotnych 

przeciwwskazań dla realizacji zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Terespol. 

 


