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2. Wykaz skrótów 

− Analiza SWOT – Analiza SWOT polega na analizie silnych i słabych stron organizacji oraz szans i zagrożeń 

które się przed nią pojawiają. SWOT, to skrót od: strengths (mocne strony),  weaknesses (słabe strony), 

opportunities (szanse), threats (zagrożenia). 
− As – Arsen  
− BaP – banzo(a)piren  
− Cd – Kadm  
− CO – Tlenek węgla 
− C6H6 – Benzen 
− CRFOP – Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody 
− GDDKiA – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
− GIOŚ – Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 
− GUS – Główny Urząd Statystyczny 
− GUW – Głębinowe Ujęcie Wody 
− JCWP – Jednolite Części Wód Powierzchniowych 
− JCWPd – Jednolite Części Wód Podziemnych 
− JST – Jednostka Samorządu Terytorialnego 
− KPGO – Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 
− KPOŚK – Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych 
− KZGW – Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej 
− NFOŚiGW – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
− Ni – Nikiel  
− NO2 – Tlenek azotu 
− OZE – Odnawialne Źródła Energii 
− Pb – Ołów  
− PEM – Pola elektromagnetyczne 
− PKD – Polska Klasyfikacja Działalności 
− PM2,5 – Pył zawieszony o granulacji do 2,5 μm 
− PM10 – Pył zawieszony o granulacji do 10 μm 
− PMŚ – Państwowy Monitoring Środowiska 
− POKzA – Program Oczyszczania Kraju z Azbestu 
− POŚ – Program Ochrony Środowiska 
− RDLP – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych 
− RDOŚ – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 
− RZGW – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 
− SOOŚ – Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko 
− SO2 – Tlenek siarki 
− SPA2020 – Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 

2020 z perspektywą do roku 2030 
− WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
− WIOŚ – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 
− WPGO – Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami 

− ZDR – Zakłady Dużego Ryzyka 
− ZZR – Zakłady Zwiększonego Ryzyka 
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3. Streszczenie 
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Końskowola na lata 2021 – 2025 z perspektywą  

do roku 2030 zawiera podstawowe informacje na temat stanu aktualnego poszczególnych komponentów 

środowiska na terenie gminy oraz zagrożeń i problemów w poszczególnych obszarach interwencji. Opracowany 

dokument jest zgodny z dokumentami strategicznymi na poziomie krajowym, wojewódzkim i powiatowym.  

Głównym celem opracowania jest:  
Zrównoważony rozwój Gminy Końskowola dążący do poprawy jakości życia mieszkańców oraz stanu środowiska 

przyrodniczego. 
Gmina Końskowola położona jest w zachodniej części województwa lubelskiego, w powiecie puławskim 

i zajmuje powierzchnię ok. 90 km² (tj. ok. 8987 ha).  

Gmina Końskowola charakteryzuje się klimatem umiarkowanie kontynentalnym, podobnie jak cały powiat. 

Jak podają objaśnienia do mapy geośrodowiskowej arkusz Kurów na terenie gminy i gmin sąsiednich zimy są 

długie i mroźne zaś lato ciepłe i także długie. Pory przejściowe jesień oraz wiosna są krótkie i charakteryzują się 

dużą zmiennością temperatur. Średnia roczne temperatury powietrza wynoszą 7 °C, przy czym najcieplejszym 

miesiącem jest lipiec, a najchłodniejszym luty. Średnia roczna suma opadów wynosi 550–560 mm. Na omawianym 

obszarze przeważają wiatry zachodnie i północnozachodnie o dość dużych prędkościach (średnia w roku 3,0–3,5 

m/s). 

Gmina Końskowola należy do strefy lubelskiej. Na terenie gminy brak jest punktów monitoringu jakości 

powietrza. Brakuje więc danych o stanie jakości powietrza w samej gminie, dlatego ocenę jakości powietrza 

wykonano w oparciu o dane dla całej strefy, do której należy gmina i dane najbliżej położonej stacji monitoringu 

jakości powietrza, która znajduje się w mieście Puławy. Decydujący wpływ na jakość powietrza w strefie lubelskiej 

ma zapylenie pyłem PM10. Jest to uwarunkowane stosowaniem do celów grzewczych głównie węgla 

kamiennego, co powoduje wzrost stężeń pyłu i siarki w okresie chłodnym.  

Na terenie Gminy Końskowola nie funkcjonuje zewnętrzna jednostka ciepłownicza stanowiąca źródło 

ciepła dla mieszkańców. Budynki publiczne, mieszkania zbiorowego, budynki użyteczności publicznej oraz 

budynki prywatne ogrzewane są indywidualnie za pomocą pieców lub lokalnych kotłowni. Podstawowym opałem 

stosowanym wśród mieszkańców jest drewno i węgiel. 

Na terenie Gminy Końskowola klimat akustyczny kształtowany jest w głównej mierze przez hałas 

komunikacyjny wytwarzany przez pojazdy drogowe. O poziomie hałasu komunikacyjnego decydują także 

natężenie ruchu, płynność ruchu, struktura pojazdów, stan techniczny pojazdów. 

W celu zmniejszenia emisji hałasu nawierzchnie dróg powinny być utrzymywane w jak najlepszym stanie. 

Podczas budowy i remontów dróg powinny być wykorzystywane tzw. ciche nawierzchnie. Ciche nawierzchnie 

charakteryzujące się zawartością wolnych przestrzeni powyżej 15%, nawierzchnie drogowe o zwiększonej 

zawartości wolnych przestrzeni wpływają istotnie na zmniejszenie emisji hałasu. 

Na terenie Gminy Końskowola zlokalizowany jest punktu monitoringu natężenia promieniowania 

elektromagnetycznego. Ostatnie pomiary w tym punkcie wykonane były w 2019 roku i natężenie pól 

elektromagnetycznych wynosiło 0,5 V/m, przy wartości dopuszczalnej 7 V/m. Na terenie Gminy Końskowola 

znajdują się 3 stacje bazowe telefonii komórkowej. 

 Gmina w całości położona jest w zlewni Wisły, odwadniana jest przez jej prawobrzeżny dopływ - 

Kurówkę, która tworzy zlewnię II rzędu. Długość rzeki wynosi ok. 45 km, natomiast jej zlewnia obejmuje 

powierzchnię 335,4 km2. Kurówka płynie przez centralną część gminy. W rejonie Puław rzeka uchodzi do Wisły. 

Jak wskazuje podział na rejony fizjogeograficzne gmina pozbawiona jest naturalnych zbiorników wodnych – 

jezior. Licznie występują sztuczne zbiorniki wodne – stawy (głównie hodowlane) przy rzece Kurówce. Na rzece 

Kurówce został zaprojektowany retencyjny zbiornik wodny „Witowice”. 

 Na terenie Gminy Końskowola zlokalizowanych jest 6 ujęć wód podziemnych, z czego tylko 2 są 

eksploatowane. W 2019 roku siecią kanalizacyjną odprowadzone zostało 187 961,8 m3  ścieków socjalno-

bytowych. Według danych GUS łączna długość sieci wodociągowej na terenie gminy wynosi 87,4 km. Na dzień 

31.12.2020 r. ilość przyłączy wodociągowych wynosi 2 436 szt. Całkowita długość sieci kanalizacyjnej w Gminie 

Końskowola wynosi obecnie 87,2 km. 
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 Na terenie Gminy Końskowola znajduje się jedno złoże kopaliny. 

Na terenie gminy dominują gleby III i IV klasy bonitacyjnej. Gleby IV klasy zajmują największą powierzchnię 

na północnym obszarze gminy natomiast III w środkowym i południowym. Gmina Końskowola jest  gminą 

o rolniczym charakterze. Na dużym terenie gminy znajdują się gleby kwaśne, jest to związane z działalnością 

Zakładów Azotowych w Puławach. 

Gmina Końskowola zajmuje powierzchnię 8 987,8 ha.  76,75% powierzchni gminy stanowią użytki rolne, 

których powierzchnia wynosi 6898,5 ha, w tym: grunty orne – 5 859,3 ha, sady – 337 ha, łąki – 481,8 ha, pastwiska 

– 220,4 ha. Lasy, grunty zadrzewione i zakrzewione w Gminie Końskowola zajmują 1 055,6 ha co stanowi 11,74% 

powierzchni gminy. 

Gmina Końskowola nie posiada składowiska odpadów. Wykonawcą usługi odbioru i zagospodarowania 

odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy w 2021 r. jest Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. 

w Puławach, ul. Dęblińska 2, 24-100 Puławy.  Na omawianym obszarze działa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych (PSZOK), zlokalizowany przy ul. Pożowskiej 2a w Końskowoli.  

Według danych GUS z terenu Gminy Końskowola w roku 2018 zebrano 1 822,97 t odpadów ogółem.  

W roku 2019 liczba ta była większa o 21,52 t odpadów, natomiast w 2020 roku wyniosła aż 2 014,34 t, co stanowi 

wzrost o przeszło 191,37 t w odniesieniu do roku 2018. W 2019 roku liczba zmieszanych odpadów komunalnych 

na terenie gminy Końskowola wyniosła 758,44 t co dało 85,9 kg na 1 mieszkańca. Rok później ilość ta spadła, co 

skutkowało zmniejszeniem masy odpadów na mieszkańca o 7,5 kg. W 2019 roku z terenu gminy Końskowola 

zebrano 1 086,05 t odpadów selektywnie zbieranych, natomiast rok później liczba ta była o 240,45 t większa. 

Selektywnie zebrane odpady z gospodarstw domowych stanowiły w latach 2019 – 2020 przeszło 99% ogólnej 

liczby odpadów zebranych selektywnie z obszaru gminy. W całej gminie w 2019 roku zebrano selektywnie 58,9% 

z ogółu odpadów, a w roku 2020 wartość ta wzrosła o 7%. Nieco lepiej wygląda sytuacja dla odpadów zbieranych 

selektywnie z gospodarstw domowych, z których w 2020 roku zebrano selektywnie 68,3% z wszystkich odpadów. 

W granicach administracyjnych gminy Końskowola leży część Obszaru NATURA 2000 Płaskowyż 

Nałęczowski. Na terenie Gminy Końskowola nie ma zlokalizowanych pomników przyrody ani stanowisk 

dokumentacyjnych. Znajdują się natomiast 3 użytki ekologiczne, Obszar Chronionego Krajobrazu „Kozi Bór” oraz 

Kazimierski Park Krajobrazowy wraz z otuliną. 

 W myśl rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie rodzajów i ilości 

znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu 

o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, na terenie Gminy Końskowola brak 

jest zakładów zaliczanych do zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii (ZZR) oraz zakładów należących 

do grupy zakładów o dużym ryzyku zagrożenia awarią (ZDR). W latach 2017 - 2020 nie wystąpiły żadne awarie 

przemysłowe. 

 W omawianym okresie WIOŚ przeprowadził na terenie Gminy Końskowola łącznie 50 kontroli podmiotów 

gospodarczych,  w tym 17 kontroli z wyjazdem w teren oraz 33 kontrole auto monitoringowe. 

W programie ochrony środowiska wyznaczono zadania własne gminy oraz zadania monitorowane innych 

jednostek. Realizacja tych zadań przyczyni się do poprawy jakości środowiska. Zadania zostaną sfinansowane 

ze środków własnych gminy oraz uzyskanych dotacji.  

 Dla wszystkich celów wyznaczonych w programie określono wskaźnik ich realizacji. Co dwa lata należy 

sporządzić raport z realizacji programu, natomiast po 4 latach dokonać jego aktualizacji. 
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4. Wstęp 

4.1. Cel i zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Końskowola na lata 

2021 – 2025 z perspektywą do roku 2030”, który jest głównym dokumentem strategicznym na poziomie gminy, 

wyznaczającym cele ochrony środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, oraz określający kierunki 

działań, zmierzające do osiągnięcia tych celów.  

Obowiązek sporządzenia Programu ochrony środowiska wynika z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – 

Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.). Zgodnie z art. 17 wyżej wymienionej ustawy organ 

gminy sporządza program ochrony środowiska. Z wykonania programu organ wykonawczy sporządza co dwa lata 

raporty, które przedstawia Radzie Gminy. 

Program ochrony środowiska powinien spełniać wymagania określone w art. 14, art. 17 i art. 18 ustawy 

Prawo ochrony środowiska. Zasady i tryb udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest 

sporządzenie programu ochrony środowiska określa ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.). 

Program ochrony środowiska spełnia wymagania zawarte w opracowanych przez Ministerstwo 

Środowiska „Wytycznych do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony 

środowiska”. Oznacza to, że w przygotowanym programie: 

• dokonano oceny stanu środowiska na terenie gminy z uwzględnieniem dziesięciu obszarów przyszłej 

interwencji, 

• zdefiniowano zagrożenia i problemy dla poszczególnych obszarów przyszłej interwencji (analiza SWOT), 

• uwzględniono cele, kierunki interwencji i zadania wynikające z oceny stanu środowiska, 

• zamieszczono harmonogram rzeczowo – finansowy, osobno dla zadań własnych i zadań 

monitorowanych. 

Podczas opracowywania programu uwzględniono założenia zawarte w wojewódzkim i powiatowym 

programie ochrony środowiska oraz programach sektorowych, strategiach i istniejących planach rozwoju. 

4.2. Metodyka wykonywania POŚ 

Struktura oraz zakres programów ochrony środowiska został określony przez Ministerstwo Środowiska 

w Wytycznych do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska we 

wrześniu 2015 r. W 2020 roku zaktualizowaniu przez Ministra Klimatu uległy „Załączniki do Wytycznych 

do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska”.  

Zgodnie z wytycznymi Program Ochrony Środowiska dla Gminy Końskowola zawiera: 

• spis treści, 

• wykaz skrótów, 

• wstęp, 

• streszczenie w języku niespecjalistycznym, 

• ocena stanu środowiska, 

• cele programu ochrony środowiska, zadania i ich finansowanie, 

• system realizacji programu ochrony środowiska, 

• spis tabel, rycin, wykresów i załączników. 

Wytyczne Ministerstwa Klimatu określiły ponadto, że ocena stanu środowiska na obszarze objętym 

opracowaniem powinna zostać przeprowadzona w oparciu o analizę wyznaczonych obszarów przyszłej 

interwencji, do których należą: 

• ochrona klimatu i jakości powietrza, 
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• zagrożenia hałasem, 

• pola elektromagnetyczne,  

• gospodarowanie wodami, 

• gospodarka wodno – ściekowa, 

• zasoby geologiczne, 

• gleby, 

• gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów, 

• zasoby przyrodnicze. 

Do opracowania dokumentu wykorzystano model D-P-S-I-R, czyli model „siły naprawcze – presja – stan – 

wpływ – reakcja”. Polega on na opisaniu poszczególnych elementów oraz przedstawieniu jakie są przyczyny 

obecnego stanu środowiska, a także jak środowisko wpływa m.in. na życie społeczne i gospodarcze. 

Opracowując Program Ochrony Środowiska dla Gminy Końskowola na lata 2021 – 2025 z perspektywą 

do roku 2030: 

• konsultowano się z pracownikami Urzędu Gminy w zakresie pozyskania informacji niezbędnych 

do opracowania Programu; 

• dokonano oceny relacji pomiędzy zapisami środowiskowych dokumentów strategicznych szczebla 

centralnego, wojewódzkiego i powiatowego, w celu ustalenia uwarunkowań zewnętrznych dla 

opracowywanego programu; 

• dokonano analizy aktualnych dokumentów strategicznych gminy w celu zachowania spójności 

priorytetów oraz zapewnienia skoordynowanej realizacji planowanych działań ujętych we wszystkich 

dokumentach strategicznych; 

• na podstawie zebranych danych i informacji określono potrzeby w zakresie ochrony środowiska 

na terenie gminy i na ich podstawie sprecyzowano cele i niezbędne działania ekologiczne pozostające  

w zgodności z celami ujętymi w dokumentach strategicznych wyższego szczebla oraz obowiązującymi 

dokumentami strategicznymi dla Gminy; 

• we współpracy z gminą oraz innymi jednostkami opracowano harmonogram rzeczowo-finansowy 

realizacji poszczególnych działań ekologicznych, mając na uwadze pilność zaspokojenia potrzeb 

w zakresie ochrony środowiska, możliwości finansowe gminy oraz dostępne źródła finansowania, 

zadania zostały przyporządkowane poszczególnym celom, równocześnie dołożono wszelkiej 

staranności, aby zadania i cele zostały określone zgodnie z zasadą SMART, czyli były realne, mierzalne 

i określone w czasie.  

• uzgodniono sposoby wdrażania i zasady monitorowania programu ochrony środowiska.  

Dane o stanie środowiska naturalnego podane są według stanu na dzień 31.12.2019 r., tam gdzie było to 

możliwe podane zostały dane bardziej aktualne. Koszty realizacji działań i określenie sposobu finansowania 

określono na podstawie informacji udostępnionych przez podmioty odpowiedzialne za dane zadania.  

 

4.3. Uwarunkowania prawne wykonania POŚ 

Program Ochrony Środowiska sporządzono zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawnych 

dotyczących zagadnień ochrony środowiska. Podstawę prawną dokumentu stanowią wymienione niżej ustawy 

oraz akty wykonawcze do tych ustaw: 

• ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 poz. 1219 ze zm.), 

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

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 

247 ze zm.), 

• ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 t.j.), 

• ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2021 r. poz. 1275 t.j.), 
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• ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2021 r. poz. 624 ze zm.),  

• ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków (Dz.U. z 2020 r., poz. 2028 t.j.), 

• ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 roku o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2020 

r. poz. 2187 t.j.), 

• ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 332 ze zm.), 

• ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 

888 t.j.), 

• ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.2021 r. poz. 1420 t.j.), 

• ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.), 

• ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i  leśnych  (Dz.U. z 2021 r. poz. 1326 t.j.), 

• ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane ( Dz.U. 2020 r. poz. 1333 ze zm.), 

• ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu  (Dz.U. z 2021 r. poz. 76 ze zm.), 

• ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2021 poz. 741 

ze zm.), 

• ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2020 r. poz. 638 t.j.), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112 t.j.). 

4.4. Spójność z dokumentami nadrzędnymi 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Końskowola na lata 2021 – 2025 z perspektywą do roku 2030 

uwzględnia założenia i cele zawarte w dokumentach nadrzędnych wyższego szczebla: 

▪ nadrzędne dokumenty strategiczne: 

• Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności, 

• Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku), 

• Polityka ekologiczna państwa 2030 – strategia rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki 

wodnej 

▪ zintegrowane strategie o charakterze horyzontalnym: 

• Strategia zrównoważonego rozwoju transportu do 2030, 

• Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030, 

• Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022, 

• Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030, 

• Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2030, 

• Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego (współdziałanie, kultura, kreatywność) do 2030 

roku, 

• Polityka energetyczna Polski do 2040 roku. 

▪ dokumenty sektorowe: 

• Krajowy Program Ochrony Powietrza do roku 2020 z perspektywą do 2030 roku, 

• Aktualizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, 

• Krajowy plan gospodarki odpadami 2022, 

• Krajowy program zapobiegania powstawaniu odpadów, 

• Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, 

• Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2021-2027 

• Program ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej wraz 

z Planem działań na lata 2015 – 2020, 

• Strategiczny Plan Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 

2020 (z perspektywą do roku 2030), 
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• Program wodno-środowiskowy kraju, 

• Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, 

• Plan zarządzania ryzykiem powodziowym, 

▪ dokumenty o charakterze programowym/wdrożeniowym oraz pozostałe branżowe programy, plany 

i strategie na terenie województwa lubelskiego: 

• Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego do roku 2030  

• Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego, 

• Projekt aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego 2022, 

• Program ochrony środowiska województwa lubelskiego na lata 2020-2023 z perspektywą do 

roku 2027, 

• Program ochrony powietrza dla strefy lubelskiej, 

▪ dokumenty lokalne: 

• Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Puławskiego na lata 2020-2025 

z perspektywą do roku 2030, 

• Program Ochrony Środowiska dla Gminy Końskowola na lata 2004 – 2007, 

• Strategia Rozwoju Gminy Końskowola na lata 2009 – 2020, 

• Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Końskowola z 2015 roku, 

• Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Końskowola na lata 2017-2022. 

 Szczegółowa analiza spójności celów Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Końskowola na lata 2021 

– 2025 z perspektywą do 2030 roku z celami dokumentów nadrzędnych w załączniku nr 1. 

4.5. Efekty realizacji dotychczasowego Programu 

Dotychczas obowiązującym dokumentem dotyczącym ochrony środowiska przyrodniczego na terenie 

Gminy Końskowola był Program Ochrony Środowiska dla Gminy Końskowola na lata 2004 – 2007. 
 Zadania prowadzące do poprawy stanu środowiska na terenie gminy Końskowola zostały zdefiniowane 

wg dziedzin zaproponowanych w „Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Puławskiego” i przedstawiają się 

następująco: 

1. Poprawa jakości powietrza atmosferycznego 

2. Racjonalna gospodarka wodno-ściekowa 

3. Poprawa jakości gleb, ochrona powierzchni, kopalin i zagospodarowanie terenów zdegradowanych 

4. Zmniejszenie uciążliwości hałasu 

5. Zachowanie i wzbogacanie walorów przyrodniczych 

6. Racjonalna gospodarka odpadami 

7. Monitoring środowiska i przeciwdziałanie nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska 

8. Edukacja ekologiczna 

9. Turystyka i rozwój agroturystyki. 
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5. Ocena stanu środowiska 

5.1. Charakterystyka Gminy Końskowola 

5.1.1. Informacje ogólne i położenie 

Gmina Końskowola położona jest w zachodniej części województwa lubelskiego, w powiecie puławskim       

i zajmuje powierzchnię ok. 90 km² (tj. ok. 8987 ha). Miejscowość Końskowola , która jest siedzibą władz gminnych 

położona jest w centralnej części gminy, w odległości 45 km od Lublina i zaledwie 6 km od Puław. Bezpośrednio 

graniczy z sześcioma gminami w tym z miastem Puławy. Końskowola to czwarta gmina pod względem wielkości  

w powiecie puławskim (ok. 9,6% powierzchni powiatu) i należy do grona średnich gmin w całym województwie 

lubelskim (ok. 0,4% powierzchni województwa). 

Administracyjnie gmina składa się z 16 sołectw: Chrząchów, Chrząchówek, Końskowola, Las Stocki, Młynki, 

Opoka, Pulki, Nowy Pożóg, Stara Wieś, Stary Pożóg, Rudy, Sielce, Skowieszyn, Stok, Witowice, Wronów. 

 co stanowi ok. 10% wszystkich sołectw powiatu puławskiego i plasuje to gminę na szóstym miejscu pod tym 

względem na terenie powiatu. Największymi miejscowościami pod względem liczby ludności poza ośrodkiem 

gminnym są Chrząchów, Skowieszyn oraz Nowy Pożóg. 

Źródło: opracowanie własne 

Rycina 1. Położenie Gminy Końskowola 
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 Obszar gminy Końskowola pod względem fizycznogeograficznego podziału Polski (Kondracki, 2009) 

położony jest w makroregionie Niziny Południowopolskie (318.9) oraz makroregionie Wyżyna Lubelska (343.1). 

Zgodnie z tym podziałem środkowa i północna część obszaru ma charakter nizinny (prowincja Niżu 

Środkowoeuropejskiego), południowa jest wyżynna (prowincja Wyżyn Polskich). Pierwsza kraina obejmuje 

Wysoczyznę Lubartowską. Południowa wyżynna część gminy tworzona jest przez mezoregion Płaskowyż 

Nałęczowski, południowozachodnia przez Małopolski Przełom Wisły. Granicę makroregionów wyznacza krawędź 

morfologiczna na linii Pożóg - Skowieszyn. 

 Omawiany obszar  pod względem tektonicznym położony jest na północno-wschodnim skłonie niecki 

lubelskiej (niecka brzeżna) wypełnionej osadami jury, kredy i trzeciorzędu. Struktura paleozoiczna zwana rowem 

mazowiecko-lubelskim, podłoże paleozoiku stanowi prekambryjska platforma wschodnioeuropejska stworzona 

z magmowych i metamorficznych skał archaiku i proterozoiku (głównie granitoidy i granitognejsy). 

 Utwory staropaleozoiczne reprezentowane są przez osady kambru, ordowiku, syluru i dewonu są 

wykształcone jako piaskowce, mułowce i iłowce (kambr, sylur, dewon dolny) oraz dolomity i wapienie (ordowik, 

dewon górny). 

Utwory karbonu osiągają miąższość niewiele ponad 1 000 m (iłowce, mułowce i piaskowce z wkładkami 

węgla kamiennego). 

Utwory mezozoiczne: 

− kredy (utwory kredy to opoki, margle i kreda pisząca kredy górnej o miąższości od kilkuset do 1 000 m), 

− jury (osady jurajskie mające miąższość 280–300 m i są wykształcone, jako wapienie jury środkowej 

i górnej). 

Osady paleogenu o miąższości 40–70 m. Są to opoki i gezy paleocenu oraz piaski glaukonitowe, iły i mułki 

eocenu i oligocenu. Utwory neogenu wykształcone są, jako iły i mułki miocenu o miąższości 15–30 m. W obrębie 

Rycina 2. Położenie Gminy Końskowola na tle powiatu puławskiego 
Źródło: opracowanie własne 
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serii mioceńskiej mogą występować wkładki węgli brunatnych (formacja brunatno-węglowa). 

Osady czwartorzędu pokrywają cały obszar gminy z wyjątkiem niewielkiego fragmentu doliny Kurówki 

w części zachodniej, gdzie odsłaniają się utwory paleogenu. Osady czwartorzędu akumulowane były w okresie 

zlodowaceń południowo-, środkowo i północnopolskich, a ich miąższość nie przekracza 80 m (przeciętnie wynosi 

20–40 m). 

Utwory zlodowaceń południowopolskich występują pod nadkładem osadów młodszych, które występują 

w formie  piasków i żwirów wodnolodowcowych oraz gliny zwałowj zlodowacenia Sanu 2. Miąższość tych utworów 

dochodzi do 20 m. 

Pomiędzy zlodowaceniami południowopolskimi a środkowopolskimi miał miejsce interglacjał mazowiecki, 

w czasie, którego akumulowane były piaski i żwiry rzeczne o miąższości 10–20 m. Osady te zachowały się tylko 

w obniżeniach starszego podłoża. 

Utwory zlodowaceń środkowopolskich reprezentowane są one przez piaski i żwiry wodnolodowcowe, iły 

i mułki zastoiskowe, gliny zwałowe, piaski i żwiry moren czołowych zlodowacenia odry oraz lessy zlodowacenia 

warty. Najstarsze w tym kompleksie piaski i żwiry wodnolodowcowe osiągają miąższość 25 m. Tworzą one 

wychodnie wzdłuż doliny Kurówki, gdzie zostały licznie udokumentowane w złożach kopalin. Ponad piaskami 

i żwirami wodnolodowcowymi lokalnie występują iły i mułki zastoiskowe. Utwory te tworzą wychodnie, bądź 

zalegają pod niewielkim nadkładem w okolicach Wronowa i Młynek. Miąższość ich waha się od kilku do kilkunastu 

metrów. Zalegająca powyżej glina zwałowa tworzy rozległe pokrywy na powierzchni. 

Względna wysokość wzniesień wynosi 8–10 m. Po ustąpieniu zlodowacenia Odry, w południowej części 

obszaru osadzały się lessy (tzw. dolne), gęstość warstw dochodzi do 11 m i charakteryzują się  większym udziałem 

frakcji ilastej, niż młodsze lessy zlodowacenia Wisły. 

Utwory zlodowaceń północnopolskich reprezentowane są przez piaski i żwiry akumulacji rzecznej oraz 

lessy (akumulacja eoliczna). Osady te związane są z lądolodem Wisły. Piaski i żwiry rzeczne budują tarasy 

nadzalewowe pomiędzy Bałtowem a Młynkami (fragment doliny Wisły) oraz w dolinie Kurówki – w okolicach 

Końskowoli, Zastawia i pomiędzy Witowicami a Szumowem. Miąższość tarasów wynosi kilka metrów. Lessy 

występują w południowej części terenu, gdzie tworzą pokrywę o grubości 25 m 

Pomiędzy Końskowolą a Płonkami ciągnie się pas wychodni lessów piaszczystych, które stanowią fację 

przejściową pomiędzy lessami a piaskami eolicznymi. Akumulacja piasków eolicznych oraz utworów eluwialnych 

i deluwialnych miała miejsce w późnym plejstocenie i na początku holocenu. Piaski eoliczne występują w formie 

wydm o wysokości sięgającej 5 m (rzadko większej) a także tworzą zdenudowane pokrywy o grubości 2–4 m. Pola 

piasków przewianych rozciągają się między Bałtowem, Bronisławką a Sielcami, natomiast wydmy występują 

w części zachodniej (na tarasie Wisły). Na krawędziach wysoczyzny oraz w wąwozach lessowych osadziły się 

utwory eluwialne i deluwialne (gliny, mułki, piaski i żwiry). Miąższość ich miejscami przekracza 2 m. 

 

5.1.2. Sytuacja demograficzna 

 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 31 XII 2020 roku teren gminy zamieszkiwało 

8 719 osób, z czego 50,97% stanowią kobiety, a 49,03% mężczyźni. W latach 2015-2020 liczba mieszkańców 

zmalała o 2,64%. 

 Tabela poniżej przedstawia sytuację demograficzną na terenie Gminy Końskowola przestrzeni lat 2015-

2020. 

Tabela 1. Liczba mieszkańców Gminy Końskowola w latach 2015-2020 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Liczba mieszkańców ogółem 8955 8915 8882 8862 8813 8719 

Kobiety 4553 4536 4532 4530 4502 4444 

Mężczyźni 4402 4379 4350 4332 4311 4275 

Współczynnik feminizacji 103 104 104 105 104 104 

Przyrost naturalny -3,67 -7,53 -4,61 -4,51 -1,92 -7,4 

Źródło: GUS 
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 Spośród wszystkich mieszkańców Gminy Końskowola w 2020 roku 60,1% mieszkańców było w wieku 

produkcyjnym, 17,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,7% mieszkańców było w wieku poprodukcyjnym. 

Strukturę ludności gminy, według ekonomicznej grupy wieku oraz liczbę bezrobotnych zarejestrowanych i udziału 

bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym przedstawiają poniższe tabele. 

Tabela 2. Grupy wieku ekonomicznego oraz struktura bezrobocia w latach 2015-2020 

Rok 
Wiek przedprodukcyjny Wiek produkcyjny Wiek poprodukcyjny 

[osoby] [%] [osoby] [%] [osoby] [%] 

2015 1557 17,4 5534 61,8 20,8 1864 

2016 1535 17,2 5507 61,8 21 1873 

2017 1529 17,2 5457 61,4 21,3 1896 

2018 1524 17,2 5393 60,9 21,9 1945 

2019 1515 17,2 5331 60,5 22,3 1967 

2020 1501 17,2 5238 60,1 22,7 1980 

Źródło: GUS 

Tabela 3. Bezrobocie na terenie Gminy Końskowola w latach 2015-2020 

 Rok 
Bezrobotni 

zarejestrowani ogółem 
[os.] 

Udział bezrobotnych 
zarejestrowanych w liczbie 

ludności w wieku produkcyjnym 
wg płci [%] 

2015 370 6,7 

2016 304 5,5 

2017 233 4,3 

2018 232 4,3 

2019 178 3,3 

2020 243 4,6 

Źródło: GUS 

Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w 2019 roku w Gminie 

Końskowola wynosił 3,3%, a w 2020 roku 4,6%.    

 

5.1.3. Gospodarka 

W Gminie Końskowola w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowane były 651 podmioty gospodarki 

narodowej, z czego 512 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Najwięcej jednostek działa 

w sektorze usługowym (451 podmiotów). Działalność przemysłowa i budownicza sprowadza się 

do 166 podmiotów gospodarczych, a działalność rolniczą prowadzą 34 podmioty gospodarcze. Spośród 

wszystkich podmiotów 97,08% należy do sektora prywatnego.  

W tabelach poniżej przedstawiono zmiany liczby podmiotów gospodarczych na przestrzeni lat 2015– 2020 

z podziałem na działy PKD oraz z podziałem na sektor publiczny i prywatny. 
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Tabela 4. Zmiany liczby podmiotów gospodarczych na terenie Gminy Końskowola w latach 2015-2020 

Wyszczególnienie 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Podmioty gospodarcze wpisane do 
rejestru REGON 

599 600 594 609 623 651 

Źródło: GUS 

Tabela 5. Zmiany liczby podmiotów gospodarczych na terenie Gminy Końskowola w latach 2015-2020 według 
działów PKD 2007 

PKD 2007 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, 
rybołówstwo 

46 38 36 35 35 34 

Przemysł i budownictwo 140 136 137 142 152 166 

Pozostała działalność 413 426 421 432 436 451 

Źródło: GUS 

Tabela 6. Zmiany liczby podmiotów gospodarczych na terenie Gminy Końskowola w latach 2015-2020 według 
sektorów własnościowych 

Wyszczególnienie 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Sektor publiczny 17 17 15 15 15 15 

Sektor prywatny 580 581 577 592 605 632 

Źródło: GUS 

5.1.4. Infrastruktura techniczna i komunikacyjna 

Zaopatrzenie gminy w energię elektryczną, gaz i ciepło 

Przez teren gminy Końskowola przebiegają należące do Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. (PSE S.A.) 

następujące linie najwyższych napięć: 

a) linia 400 kV relacji Kozienice – Lublin, o długości 6,52 km, 

b) linia 220 kV relacji Abramowice – Puławy (jednotorowa), o długości 10,42 km. Obszar terytorialny gminy 

Końskowola jest zasilany z GPZ 110/15 Puławy Rudy i GPZ 110/15 kV Klementowice, GPZ 110/15 kV Kazimierz 

za pośrednictwem linii kablowych i napowietrznych SN- 15 kV oraz stacji transformatorowych 15/04 kV. 

Tabela 7. Sieć 110kV, SN i nN 

Sieć Rodzaj łacza Jednostka Wartość 

Linia 110 kV Puławy Rudy- Puławy Kępa  Napowietrzne km 2,5 

Linia 110 kV Puławy Rudy - Kazimierz Napowietrzne km 5,8 

Linia 110 kV Puławy Rudy- Klementowice Napowietrzne km 8,9 

Linia 110 kV Klementowice - Nałęczów Napowietrzne km 0,9 

Linia 110 kV Puławy Rudy - Dęblin Napowietrzne km 6,7 

Długość linii 15 kV 
 

Napowietrzne 
Kablowe 

km 
km 

96,32 
23,85 

Długość linii nN (bez przyłączy) 
 

Napowietrzne 
Kablowe 

km 
km 

91,87 
19,32 

Długość przyłączy nN 
 

Napowietrzne 
Kablowe 

km 
km 

41,8 
13,97 

Stacje transformatorowe  
15/0,4 kV 

Słupowe 
Wnętrzowe 

szt. 
szt. 

74 
2 

Moc zainstalowanych transf. 15/04 kV  kVa 8 883 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy Końskowola. 
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Teren Gminy Końskowola jest obszarem zgazyfikowanym. Gmina Końskowola zasilana jest z sieci 

przesyłowej wysokiego ciśnienia należącej do firmy Gaz-System S.A. 

Oddział Rembelszczyzna 

• Rembelszczyzna – Wronów  [5 MPa] 

• Hołowczyce – Wronów  [5,5 MPa] 

Oddział Tarnów   

• Rozwadów – Końskowola [4,9 MPa] 

• Końskowola – Zakłady Azotowe Puławy  [4,9MPa]   

• Tłocznia Wronów – Zakłady Azotowe Puławy [5,5MPa] 

• Końskowola – Tłocznia Wronów  [4,9MPa] 

• Zasilenie stacji redukcyjno - pomiarowej Puławy  [4,9 MPa]   

Długość sieci gazowej na terenie gminy wynosi 84,59  km, z czego długość czynnych przyłączy wynosi 39,31  

km. Gaz dostarczany jest do 2011 odbiorców . 

Na obszarze Gminy Końskowola nie funkcjonuje scentralizowany system ciepłowniczy. Zaspokajanie 

potrzeb cieplnych odbiorców na terenie gminy odbywa się głównie w oparciu o indywidualne lub lokalne 

kotłownie. Budynki jednorodzinne ogrzewane są paliwami stałymi- węglem kamiennym i drewnem, gazem 

ziemnym i energią elektryczną. 

Infrastruktura komunikacyjna 

Gmina Końskowola jest atrakcyjnie położona pod względem komunikacyjnym. 

Przez teren gminy przebiegają następujące drogi krajowe i wojewódzkie: 

− DK nr S12 prowadząca do Lublina 

− DK nr S17 

− droga wojewódzka nr 824 Puławy – Żyrzyn 

− droga wojewódzka nr 874 Puławy - Lublin 

Końskowolę od dużych ośrodków miejskich dzielą niewielkie odległości: od Puław 6 km, od Lublina 45 km 

i 125 km od Warszawy. 

Przez gminę Końskowola przebiegają następujące odcinki dróg powiatowych, o łącznej długości 43,628 km: 

− 2501L – dr. kraj. 17 – Jaworów – Bałtów – Wronów - Końskowola 

− 2505L – dr. woj. 824 - Młynki 

− 2507L – Końskowola – Sielce – dr. kraj. 17 

− 2508L – Opoka - Chrząchów 

− 2509L – Końskowola – Witowice - Wygoda 

− 2530L - Puławy (ul. Piasecznica) – Skowieszyn - Końskowola 

− 2532L – Końskowola - Celejów 

− 2510L – Kurów - Sielce 

oraz drogi gminne o łącznej długości 83,25 km. 

Przez obszar Gminy przebiega dwutorowa linia kolejowa nr 7 relacji Warszawa – Dorohusk (przejście 

graniczne z Ukrainą) 

 Linia kolejowa relacji Lublin – Warszawa – Radom stanowi uzupełnienie infrastruktury komunikacyjnej. 

Przez centralny obszar gminy przebiega linia kolejowa normalnotorowa (biegnąca równoleżnikowo) relacji Lublin 

- Warszawa ze stacją kolejową w m. Końskowola. Centralne położenie linii kolejowej wzdłuż obszaru otuliny 

Kazimierskiego Parku Krajobrazowego tworzy dobre warunki powiązań gminy z regionem, pobudzające nowe 

tereny inwestycyjne pod różne funkcje przedsiębiorczości w obszarze przystanku kolejowego w południowej 

części ośrodka gminnego Końskowola. 
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5.2. Ochrona klimatu i jakości powietrza 

5.2.1. Analiza stanu wyjściowego 
Opis klimatu 

Jakość powietrza – a dokładniej poziom stężeń zanieczyszczeń w powietrzu jest ściśle związany 

z   warunkami meteorologicznymi oraz działalnością antropogeniczną. Temperatura powietrza, prędkość wiatru, 

natężenie promieniowania słonecznego czy też wilgotność oddziałują na wielkość emisji zanieczyszczeń. 

Na rozprzestrzenianie się substancji zanieczyszczających znaczący wpływ mają prędkość i kierunki wiatrów. 

W momencie braku wiatrów oraz wiatrów o małych prędkościach następuję pogarszanie wentylacji powietrza, co 

przyczynia się do wzrostu stężeń zanieczyszczeń w przypowierzchniowych warstwach atmosfery. Prędkość wiatru 

wpływa na tempo przemieszczania się powietrza wraz z zanieczyszczeniami, natomiast kierunek decyduje o trasie 

ich migracji. Opady atmosferyczne, wilgotność, natężenie promieniowania słonecznego wpływa także 

na przemiany fizyko – chemiczne zanieczyszczeń w atmosferze oraz ich wymywanie. Od kierunków i prędkości 

wiatru zależy natomiast transport zanieczyszczonych mas powietrza znad obszarów ich emisji. Innym czynnikiem 

fizycznym wpływającym na poziom zanieczyszczeń jest stopień zróżnicowania ukształtowania terenu, w którym 

mogą występować obszary o specyficznym klimacie, mikroklimacie i specyficznych warunkach 

meteorologicznych. Kolejnym czynnikiem wyznaczającym jakość powietrza jest zjawisko tzw. inwersji termicznej, 

odznaczające się występowaniem temperatury niższej tuż przy powierzchni ziemi, niż w wyższych partiach 

atmosfery. Najlepsze warunki rozprzestrzeniania zanieczyszczeń panują na terenach płaskich, gdzie występuje 

duża liczba dni z nasłonecznieniem, dobre warunki termiczne oraz wysokie prędkości mas powietrza. Natomiast 

w dolinach, nieckach wymiana mas powietrza jest utrudniona. Temperatura powietrza wpływa pośrednio 

na jakość powietrza. Niskie temperatury powodują wzrost emisji zanieczyszczeń związanych ze spalaniem paliw 

w instalacjach grzewczych. 

Średnia roczna suma opadów wynosi 550–560 mm. Na omawianym obszarze przeważają wiatry zachodnie 

i północnozachodnie o dość dużych prędkościach (średnia w roku 3,0–3,5 m/s). 
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Rycina 3. Meteogram dla najbliższej stacji pomiarowej położonej od Gminy Końskowola 

Źródło: https://www.meteoblue.com 

 

Stan jakości powietrza 

Zgodnie z art. 89 ustawy Prawo ochrony środowiska, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska co roku 

dokonuje oceny poziomów substancji w powietrzu w poszczególnych strefach. Ocenę taką przeprowadza się 

z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych ze względu na ochronę zdrowia ludzi i ze względu na ochronę roślin. 

W rozumieniu założeń do ustawy Prawo ochrony środowiska, przygotowywanych w związku z transpozycją do 

prawa polskiego Dyrektywy w sprawie jakości i czystszego powietrza dla Europy przyjmuje się, że od stycznia 2010 

r. dla wszystkich zanieczyszczeń uwzględnionych w ocenie, strefę stanowi: 

• aglomeracja o liczbie mieszkańców powyżej 250 tysięcy, 

• miasto niebędące aglomeracją o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy, 

• pozostały obszar województwa, niewchodzący w skład aglomeracji i miasta powyżej 100 tys. 

mieszkańców. 

Substancje podlegające ocenie to: 

• dwutlenek siarki SO2, 

• dwutlenek azotu NO2, 

• tlenek węgla CO, 

• benzen C6H6, 

• pył zawieszony PM10, 

• pył zawieszony PM2.5, 

• ołów w pyle Pb(PM10), 

• arsen w pyle As(PM10), 

• kadm w pyle Cd(PM10), 

• nikiel w pyle Ni(PM10),                                                                                                                                         

• benzo(a)piren w pyle B(a)P(PM10), 

https://www.meteoblue.com/
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• ozon O3. 

Podstawą klasyfikacji stref w rocznej ocenie jakości powietrza są wartości poziomów: 

• poziom dopuszczalny - oznacza poziom substancji w powietrzu ustalony na podstawie wiedzy naukowej, 

w celu unikania, zapobiegania lub ograniczania szkodliwego oddziaływania na zdrowie ludzkie lub 

środowisko jako całość, który powinien być osiągnięty w określonym terminie i po tym terminie nie 

powinien być przekroczony, 

• poziom docelowy - oznacza poziom substancji w powietrzu ustalony w celu unikania, zapobiegania lub 

ograniczania szkodliwego oddziaływania na zdrowie ludzkie lub środowisko jako całość, który ma być 

osiągnięty tam gdzie to możliwe w określonym czasie, 

• cel długoterminowy - oznacza poziom substancji w powietrzu, który należy osiągnąć w dłuższej 

perspektywie z wyjątkiem przypadków, gdy nie jest to możliwe w drodze zastosowania proporcjonalnych 

środków – w celu zapewnienia skutecznej ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska. 

Oprócz w/w poziomów określony jest również poziom krytyczny, po przekroczeniu którego mogą wystąpić 

bezpośrednie niepożądane skutki w odniesieniu do komponentów przyrody, ale nie w odniesieniu do człowieka 

oraz margines tolerancji, który określa procentową część poziomu dopuszczalnego, o którą poziom ten może 

zostać przekroczony. W wyniku klasyfikacji, w zależności od analizy stężeń w danej strefie, można wydzielić 

następujące klasy stref: 

• klasa A – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekraczają poziomów dopuszczalnych lub 

poziomów docelowych, 

• klasa B – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne lecz nie 

przekraczają poziomów dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji, 

• klasa C – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne powiększone 

o margines tolerancji, w przypadku gdy margines tolerancji nie jest określony –  

poziomy dopuszczalne i poziomy docelowe. 

Dla ozonu: 

• klasa D1 – stężenia ozonu nie przekraczają poziomu celu długoterminowego, 

• klasa D2 – stężenia ozonu przekraczają poziom celu długoterminowego, 

oraz dla PM2.5: 

• klasa A – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekraczają poziomu docelowego, 

• klasa C2 – stężenia PM2.5 przekraczają poziom docelowy. 

 Klasy stref dla zanieczyszczeń oraz wymagane działania w zależności od ich poziomu stężeń przedstawia 

tabela poniżej. 

Tabela 8. Klasy stref i wymagane działania w zależności od poziomu stężeń zanieczyszczenia 

Poziom stężeń Zanieczyszczenie Klasa Wymagane działania 

Poziom dopuszczalny i poziom krytyczny 

<poziom 
dopuszczalny 

i poziom krytyczny 

dwutlenek siarki 
dwutlenek azotu 

tlenki azotu 
tlenek węgla 

benzen, pył PM10 
ołów (PM10) 

A 
- utrzymanie stężeń zanieczyszczenia poniżej poziomu 
dopuszczalnego oraz próba utrzymania najlepszej jakości 
powietrza zgodnej ze zrównoważonym rozwojem 

>poziom 
dopuszczalny 

i poziom krytyczny 
C 

- określenie obszarów przekroczeń poziomów 
dopuszczalnych, 
- opracowanie Programu Ochrony Powietrza POP w celu 
osiągnięcia odpowiednich poziomów dopuszczalnych 
substancji w powietrzu (jeśli POP nie był uprzednio 
opracowany), 
- kontrolowanie stężeń zanieczyszczenia na obszarach 
przekroczeń i prowadzenie działań mających na celu 
obniżenie stężeń przynajmniej do poziomów 
dopuszczalnych 

Poziom dopuszczalny i margines tolerancji 
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Poziom stężeń Zanieczyszczenie Klasa Wymagane działania 

<poziom 
dopuszczalny 

pył zawieszony 
PM2.5 

dodatkowo 
dwutlenek 

azotu, benzen i pył 
zawieszony PM10 dla 
stref, które uzyskały 

derogacje 

A 
- utrzymanie stężeń zanieczyszczenia poniżej poziomu 
dopuszczalnego oraz próba utrzymania najlepszej jakości 
powietrza zgodnej ze zrównoważonym rozwojem 

>poziom 
dopuszczalny 

<poziom 
dopuszczalny z 

marginesem 
tolerancji 

B 

- określenie obszarów przekroczeń poziomu 
dopuszczalnego, 
- określenie przyczyn przekroczenia poziomu 
dopuszczalnego substancji w powietrzu, podjęcie działań 
w celu zmniejszenia emisji substancji 

>poziom 
dopuszczalny z 

marginesem 
tolerancji 

C 

- określenie obszarów przekroczeń poziomu dopuszczalnego 
oraz poziomu dopuszczalnego powiększonego  
o margines tolerancji, 
- opracowanie Programu Ochrony Powietrza POP w celu 
osiągnięcia poziomu dopuszczalnego  
w wyznaczonym terminie 

Poziom docelowy 

<poziom docelowy 
Ozon 

AOT40 
arsen (PM10) 
nikiel (PM10) 
kadm (PM10) 
benzo/a/piren 

(PM10) 

A - działania niewymagane 

>poziom docelowy 
C 

- dążenie do osiągnięcia poziomu docelowego substancji 
w określonym czasie za pomocą ekonomicznie 
uzasadnionych działań technicznych  
i technologicznych, 
- opracowanie Programu Ochrony Powietrza, w celu 
osiągnięcia odpowiednich poziomów docelowych 
w powietrzu, jeśli POP nie był opracowany pod kątem 
określonej substancji 

PM2.5 C2 - dążenie do osiągnięcia poziomu docelowego do 2016 r. 

Poziom celu długoterminowego 

<poziom celu 
długoterminowego Ozon 

AOT40 

D1 - działania niewymagane 

>poziom celu 
długoterminowego 

D2 
- dążenie do osiągnięcia poziomu celu 
długoterminowego do 2020 r. 

Źródło: www.gios.gov.pl 

 Gmina Końskowola należy do strefy lubelskiej. Decydujący wpływ na jakość powietrza w strefie lubelskiej 

ma zapylenie pyłem PM10.  Jest to uwarunkowane stosowaniem do celów grzewczych głównie węgla 

kamiennego, co powoduje wzrost stężeń pyłu i siarki w okresie chłodnym.  

W poniższej tabeli przedstawiono klasyfikację strefy lubelskiej z uwzględnieniem kryteriów określonych 

w celu ochrony zdrowia. Prowadzona ocena ma na celu monitorowanie zmian jakości powietrza i ma być 

podstawą do podjęcia działań powodujących zmniejszenia stężeń zanieczyszczeń w powietrzu przynajmniej 

do poziomu stężenia dopuszczalnego na terenie kraju w określonym terminie. W tabeli poniżej przedstawione 

zostały dane za rok 2019 oraz rok 2020. 

 

 

 

Tabela 9. Klasyfikacja strefy lubelskiej z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia dla 
strefy dolnośląskiej za rok 2019 oraz za rok 2020 

Strefa lubelska Symbol klasy strefy dla poszczególnych substancji 

http://www.gios.gov.pl/
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NO2 SO2 CO C6H6 Pył PM 2,5 Pył PM10 BaP As Cd Ni Pb O3 

2019 

A A A A A A C A A A A A (D2) 

2020 

A A A A A A C A A A A A (D2) 

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie lubelskim 

W obszarze strefy lubelskiej w ostatnich latach w ocenie rocznej występuje niski poziom zanieczyszczenia 

powietrza (poniżej dopuszczalnych norm) dla wszystkich substancji z wyjątkiem benzo(a)pirenu, którego stężenie 

wzrasta szczególnie w okresie grzewczym. Jednym z czynników mających wpływ na poziom zanieczyszczeń 

w województwie lubelskim jest oddziaływanie warunków meteorologicznych. Przy niekorzystnych warunkach 

pogodowych z punktu widzenia zanieczyszczenia powietrza, w okresie jesienno-zimowym, stężenia wybranych 

substancji w powietrzu: pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5 i benzo(a)pirenu jest podwyższone. 

Czynnikami mającymi istotny wpływ na stężenia substancji zanieczyszczających powietrze jest: temperatura, 

prędkość wiatru oraz opady. Warunki termiczne wpływają na wielkość emisji zanieczyszczeń do powietrza 

z procesów spalania paliw na cele grzewcze, z uwagi na długość, oraz intensywność sezonu grzewczego. 

Jak już wcześniej wspomniano przedstawione wyniki dotyczą całej strefy lubelskiej, a nie dla samej gminy 

Końskowola. 

Gmina Końskowola posiada jeden czujnik mierzenia jakości powietrza firmy Syngeos, który zlokalizowany 

jest na budynku GOK w Końskowoli, przy ul. Lubelskiej 93, 24-130 Końskowola. 

Czujnik systemu Syngeos mierzy podstawowe parametry pogodowe oraz stężenie pyłów w powietrzu. 

Pomiary są automatyczne i podawane w czasie rzeczywistym na stronie internetowej. Każdy mieszkaniec przed 

wyjściem z domu, może w dowolnym momencie sprawdzić stan jakości powietrza. 

Tabela 10. Klasyfikacja z uwzględnieniem parametrów kryterialnych określonych dla SO2, NOx oraz O3 pod 
kątem ochrony roślin za rok 2019 i 2020 

Strefa lubelska 

Klasa dla obszaru 
ze względu 
na poziom 

dopuszczalny SO2 

Klasa dla obszaru 
ze względu 
na poziom 

dopuszczalny NOx 

Klasa dla obszaru 
ze względu 
na poziom 

dopuszczalny O3 

Klasa dla obszaru 
ze względu na poziom 

celu długoterminowego 
dla O3 (do roku 2020) 

2019 

A A A A(D2) 

2020 

A A A A(D2) 

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie lubelskim za rok 2019 i 2020 

Zgodnie z klasyfikacją dla kryteriów ochrony roślin dla poziomu docelowego dla ozonu strefa lubelska 

została zaliczona do klasy A. Ze względu na stwierdzone przekroczenie poziomu celu długoterminowego ozonu 

do klasy D2. Ze względu na pozostałe zanieczyszczenia według kryterium ochrony roślin strefa lubelska zaliczona 

została do klasy A o poziomach stężeń nie przekraczających poziomów dopuszczalnych. 

Na terenie Gminy Końskowola nie funkcjonuje zewnętrzna jednostka ciepłownicza stanowiąca źródło 

ciepła dla mieszkańców. Budynki publiczne, mieszkania zbiorowego, budynki użyteczności publicznej oraz budynki 

prywatne ogrzewane są indywidualnie za pomocą pieców lub lokalnych kotłowni. Podstawowym opałem 

stosowanym wśród mieszkańców jest drewno i węgiel. 

W sektorze mieszkaniowym głównym źródłem ciepła są kotłownie indywidualne opalane paliwami stałymi 

(węgiel i drewno), które są paliwami emitującymi znaczne ilości pyłów w porównaniu do innych, dostępnych 

paliw. Z uwagi na dużą zawartość benzo(a)pirenu w pyle oraz spalanie ww. paliw stałych w przestarzałych kotłach,   

w sektorze budynków mieszkalnych w Gminie, występują tu przekroczenia dopuszczalnych stężeń benzo(a)pirenu. 

Jedyną możliwością na ograniczenie emisji pochodzącej z indywidualnych kotłowni jest zmiana sposobu 

ogrzewania budynków z pieców węglowych na ogrzewanie na gaz lub olej, lub wymiana przestarzałych systemów 

grzewczych na nowe kotły węglowe wyposażone w zasobniki. Spalanie paliw w takich kotłach powoduje znacznie 
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mniejszą emisję zanieczyszczeń do powietrza, w tym nie powoduje emisji zanieczyszczeń pyłowych.  

Wykorzystanie energii słonecznej jako alternatywy zamiast ogrzewanie mieszkań źródłami energii nieodnawialnej 

zwiększy szanse redukcji emisji substancji szkodliwych. 

 
Odnawialne źródła energii 

Na poprawę stanu jakości powietrza ma również wpływ stosowanie odnawialnych źródeł energii. Rozwój 

OZE powoduje zmniejszenie zużycia paliw kopalnych podczas spalania których odbywa się emisja zanieczyszczeń. 

Produkcja energii z odnawialnych źródeł przyczynia się do rozkwitu innowacyjnych sektorów gospodarki, m.in. 

w sektorze usług inżynieryjnych, informatycznych medycznych i doradczych, oraz wpływa na rozwój 

wysokowydajnych, niskoemisyjnych branży wytwórczych, takich jak przemysł maszynowy, elektrotechniczny 

i elektroniczny, chemiczny i farmaceutyczny oraz samochodowy co skutkuje rozrastaniem się rynku pracy. 

Najważniejszym i najbardziej aktualnym dokumentem dla energetyki w Unii Europejskiej jest Dyrektywa 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania 

energii ze źródeł odnawialnych, która nakłada na Polskę obowiązek uzyskania 15% udziału energii z OZE w bilansie 

zużycia energii finalnej w 2020 r. 

Energia wiatru 

Jednym ze źródeł OZE jest energia wiatru. Jest ona przekształcana w energię elektryczną za pomocą turbin 

wiatrowych, jak również wykorzystywana jako energia mechaniczna w wiatrakach i pompach wiatrowych 

Lokalizacja elektrowni wiatrowych głównie zależy od dwóch czynników tj. od zasobu energii wiatru oraz 

od uwarunkowań przyrodniczo-przestrzennych. Przyjmuje się, że strefy I - III charakteryzują się korzystnymi 

warunkami dla rozwoju energetyki wiatrowej. 

Lubelszczyzna znajduje się w strefie wiatrów z sektora zachodniego: SW, W i NW, których udział stanowi 

ponad 46 %. W półroczu zimowym (XI – IV) przeważają wiatry południowozachodnie. Wiatry o składowej 

południowej częściej pojawiają się latem niż zimą. Najmniejszą częstość występowania wykazują wiatry 

o składowej północnej. Stosunkowo najczęściej pojawiają się: w półroczu zimowym – w rejonie Puław (ponad 20 

%), a w półroczu letnim – w rejonie Zamościa (ponad 25 %). Średnia liczba dni: z wiatrem bardzo silnym wynosi 2 

dni, z wiatrem silnym – 20 dni, a z wiatrem bardzo słabym i ciszą – 50 dni. Za najbardziej zaciszny uchodzi rejon 

Puław.  Na terenie Gminy Końskowola nie funkcjonują obecnie turbiny wiatrowe. 

 

Energia słoneczna 

Energia słoneczna już od tysięcy lat służyła ludziom do suszenia ubrań i żywności, rozniecania ognia czy 

ogrzewania pomieszczeń, jednak dopiero od niedawna wykorzystywana jest do wytwarzania prądu 

elektrycznego. Energię tą można wykorzystywać na trzy główne sposoby:   

• zamiana bezpośrednia energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną (konwersja 

fotowoltaiczna), 

• zamiana energii promieniowania słonecznego na energię cieplną w kolektorach słonecznych (konwersja 

fototermiczna), 

• pośrednia zamiana tej energii w energię elektryczną w piecach słonecznych lub wykorzystanie jej 

do celów przemysłowych. 

Słońce to źródło taniej i nieograniczonej energii cieplnej, której wykorzystanie niesie za sobą korzyści 

ekonomiczne i ekologiczne. Z powierzchni słońca mającego temperaturę około 6 000 K, dociera do kuli ziemskiej 

promieniowanie o całkowitej mocy 1,75 X 1017 W. Jest to 15 000 razy więcej niż aktualne zapotrzebowanie mocy 

na naszym globie. Energia słoneczna może być wykorzystana w kolektorach słonecznych do ogrzewania budynków 

lub podgrzewania wody lub w ogniwach fotowoltaicznych do wytwarzania energii elektrycznej. W eksploatacji 

słonecznych instalacji grzewczych, bardzo ważny jest rozkład dawek napromieniowania w ciągu roku. Panuje 

powszechny pogląd, że w krajowych warunkach klimatycznych, energię słoneczną warto pozyskiwać w sezonie 

ciepłym tj. od kwietnia do października. Preferowane są zatem instalacje do podgrzewania wody lub 

wspomagające ogrzewanie zimowe. 
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Teren województwa lubelskiego należy do obszarów posiadających jedne z najlepszych warunków 

wykorzystywania energii słonecznej w kraju. Potencjał ten określany przez roczną gęstość mocy promieniowania 

słonecznego w obszarze regionu waha się w granicach od ok. 1050 do ok. 1150 kWh/m², podczas gdy w kraju 

potencjał ten  zawiera się w przedziale 950 – 1150 kWh/m². Średnią ilość godzin słonecznych w roku (badania dla 

Puław) szacuje się na ok. 1.600, przy czym średnioroczne zachmurzenie ogólne nieba na ogół nie przekracza 65-

68 %. 

Na terenie Gminy planowane są następujące inwestycje związane z wykorzystaniem energii słonecznej 

• Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW na działkach o nr ewid. 570/4, 571/2, obręb: 

Wronów, 

• Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW na działkach o nr ewid. 570/3, 570/4, 571/2, 

obręb: Wronów, 

• Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW na działkach o nr ewid. 570/3, 571/2, obręb: 

Wronów, 

• Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 3 MW na działce o nr ewid. 2427/2, obręb: Młynki. 

Biomasa i biogaz 

Biomasa to najczęściej wykorzystywane źródło energii odnawialnej. Wykorzystanie biomasy pozwala 

spożytkować odpady oraz zagospodarować nieużytki. W zależności od stopnia przetworzenia biomasy, 

wyodrębnić można następujące rodzaje surowców: 

• surowce energetyczne pierwotne: drewno, słoma, rośliny energetyczne, 

• surowce energetyczne wtórne: gnojowica, obornik, inne produkty dodatkowe i odpady organiczne, 

osady ściekowe, 

• surowce energetyczne przetworzone: biogaz, bioetanol, biometanol, estry olejów roślinnych (biodiesel), 

biooleje, biobenzyna i wodór. 

Potencjalne zasoby energetyczne biomasy można podzielić w zależności od kierunku pochodzenia na trzy grupy: 

• biomasa pochodzenia leśnego, 

• biomasa pochodzenia rolnego, 

• odpady organiczne. 

Biogaz to paliwo gazowe otrzymywane w procesie fermentacji metanowej surowców rolniczych, 

produktów ubocznych rolnictwa, płynnych lub stałych odchodów zwierzęcych, produktów ubocznych lub 

pozostałości z przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego lub biomasy leśnej, z wyłączeniem gazu 

pozyskanego z surowców pochodzących z oczyszczalni ścieków oraz składowisk odpadów. 

Biomasa pochodząca z rolnictwa stanowi największy potencjał energii odnawialnej  na obszarze gminy 

Końskowola. 

Gmina wskazana została jako obszar o możliwym do pozyskania potencjale biomasy, jako część zagłębia 

powiatu puławskiego o łącznym potencjale w skali powiatu w wysokości 7 736,15 GJ rocznie. Jako obszar o dużym 

potencjale rozwoju przemysłu rolno-spożywczego, cały obszar powiatu puławskiego kwalifikowany jest jako 

możliwy do rozwoju biogazowi ze szczególnym uwzględnieniem substratu pozostałości z produkcji rolno-

spożywczej. Teren powiatu puławskiego typowany jest też jako obszar możliwy do wykorzystania gruntów 

ugorowanych lub odłogowanych z przeznaczeniem na rośliny energetyczne. 

Energia geotermalna 

Energia geotermalna jest najtrudniejszym do pozyskania rodzajem odnawialnego źródła energii. 

Najbardziej wydajne złoża gromadzą się bowiem głęboko pod powierzchnią ziemi w postaci gorącej wody, pary 

lub suchych gorących skał. Zasoby te można wykorzystać do generowania energii elektrycznej w elektrowniach 

geotermalnych. Oszacowanie potencjału energii geotermalnej wiąże się z koniecznością kosztownych odwiertów 

próbnych dlatego na terenie omawianej gminy nie ma wystarczającego rozpoznania zasobów wód geotermalnych 

pozwalającego ocenić opłacalność ich wykorzystania. Na terenie Polski występują naturalne baseny 

sedymentacyjno-strukturalne, wypełnione gorącymi wodami podziemnymi o zróżnicowanych temperaturach, 

których bezwzględna wartość zdeterminowana jest powierzchniowymi zmianami intensywności strumienia 
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cieplnego ziemi. Temperatury tych wód wynoszą od kilkudziesięciu do ponad 90°C, a w skrajnych przypadkach 

osiągają ponad 100ºC. 

Na terenie Gminy Końskowola prognozowane zasoby energii wód geotermalnych są znaczące, ale 

wymagają dodatkowego rozpoznania w celu potwierdzenia opłacalności ich wykorzystania. 

Energia wodna 

Energia wodna to wykorzystywana gospodarczo energia mechaniczna płynącej wody. Współcześnie 

energię wodną zazwyczaj przetwarza się na energię elektryczną (hydroenergetyka, często oparta na spiętrzeniach 

uzyskanych dzięki zaporom wodnym). Można ją także wykorzystywać bezpośrednio do napędu maszyn – istnieje 

wiele rozwiązań, w których płynąca woda napędza turbinę lub koło wodne. 

Zasoby hydroenergetyczne w województwie lubelskim nie są duże, jednak produkcja energii 

z wykorzystaniem wody może być ważnym źródłem energii w skali lokalnej. W wieloletnim Planie Inwestycyjnym 

Gminy Końskowola przewiduje się budowę zbiornika retencyjno-rekreacyjnego Witowice – Chrząchów. 

Gmina Końskowola nie przeprowadziła w latach 2014-2020 projektu związanego z instalacją odnawialnych 

źródeł energii w budynkach mieszkalnych. Wśród projektów mających na celu poprawę bezpieczeństwa 

energetycznego i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery zrealizowano natomiast dwa projekty: 

1. Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie gminy Końskowola, nr projektu: RPLU.05.05.00-06-

0014/16, dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 

2014-2020. Na zakres projektu składały się: wymiana przestarzałych, energochłonnych opraw oświetleniowych 

na energooszczędne oprawy ze źródłami typu LED szt. 755, wraz z przewodami zasilającymi, wymiana starych 

skorodowanych wysięgników na nowe zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi poprzez ocynkowanie, 

wraz z elementami montażowymi, wymiana starych zabezpieczeń opraw na nowe izolowane wraz z wkładkami 

topikowymi, wymiana istniejących, będących w złym stanie technicznym szaf SO zamontowanych na słupach linii 

nn., wyniesienie z rozdzielnic stacyjnych układów pomiarowo - sterowniczych do projektowanych szafek 

oświetlenia ulicznego. W ramach projektu wdrożono system sterowania oprawami oraz zastosowano układy 

pomiarowo-rozliczeniowe co pozwoliło na stały monitoring zużycia energii końcowej.  

2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Końskowola: Szkoła Podstawowa                           

w Chrząchowie, Gminne Przedszkole w Końskowoli oraz Remiza OSP Opoka, nr projektu: RPLU.05.02.00-06-

0007/16, dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 

2014-2020. Przedmiotem projektu było uprawnienie energetyczne 3 obiektów publicznych. Zakres prac                      

w poszczególnych budynkach został określony poniżej: a. Szkoła Podstawowa (SP) w Chrząchowie o powierzchni 

2693 m2 i pierwotnym zużyciu energii 2 057,24 GJ rok (ogrzewanie i oświetlenie) - Docieplenie ścian zewnętrznych 

styropianem, Wymiana opaski przy budynku, Docieplenie stropu poddasza, Wymiana drzwi zewnętrznych, 

Wymiana stolarki okiennej, Wymiana instalacji c.o. w, tym wymiana kotła gazowego, Montaż paneli 

fotowoltaicznych- 0,01MW, Wymiana oświetlenia na energooszczędne; b. Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej 

(OSP) w Opoce o powierzchni 355 m2 i zużyciu energii w ilości 653,97 GJ/rok: Docieplenie ścian zewnętrznych 

styropianem, Wymiana opaski przy budynku, Docieplenie stropu poddasza, Wymiana drzwi zewnętrznych, 

Wymiana stolarki okiennej, Wymiana instalacji c.o., w tym wymiana kotła gazowego, Montaż pompy ciepła 

powietrznej na cele c.w.u. - moc 0,011MW, Wymiana oświetlenia na energooszczędne; c. Przedszkole                            

w Końskowoli o powierzchni 205 m2 i zapotrzebowaniu na energię cieplną i elektr. w ilości 576,30 GJ/rok: 

Docieplenie ścian zewnętrznych styropianem, Docieplenie stropu poddasza, Wymiana instalacji c.o., Montaż 

paneli słonecznych - moc 0,003MW, Wymiana oświetlenia na energooszczędne. W efekcie projektu poziom 

zużycia energii pierwotnej zmniejszył się z 913 196,57 KWh/rok do poziomu 437 851,99 kWh/rok (oszczędność 

475 344,58 kWh/rok, z czego 455 265,89 kWh/rok wynika ze zmniejszenia zapotrzebowania na energię w wyniku 

usprawnień energetycznych, zaś 20 078,69 kWh/rok z zastąpienia źródeł pierwotnych źródłami OZE). 

 

 

5.2.2. Analiza SWOT 

Analizę SWOT przeprowadzono w celu zidentyfikowania najważniejszych problemów i zagrożeń w Gminie 

Końskowola w zakresie ochrony klimatu i jakości powietrza. 
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Tabela 11. Analiza SWOT – Ochrona klimatu i jakości powietrza 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

→ Opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, 

→ Istniejące instalacje odnawialnych źródeł 
energii, 

→ Brak rozbudowanych systemów ciepłowniczych, 

→ Wzrost zanieczyszczenia pyłami w okresie 
zimowym, spowodowany sezonem grzewczym, 

SZANSE ZAGROŻENIA 

→ Rozwój instalacji odnawialnych źródeł energii, 

→ Rozbudowa ścieżek rowerowych, 

→ Stała modernizacja dróg wojewódzkich, 
powiatowych i gminnych, 

→ Stała rozbudowa monitoringu jakości powietrza 
na terenie gminy, 

→ Wymiana indywidualnych źródeł ciepła. 

→ Niska emisja pochodząca z niesprawnych bądź 
przestarzałych urządzeń grzewczych, 

→ Indywidualne systemy grzewcze wykorzystujące 
paliwo stałe, w tym głównie węgiel. 

→ Zwiększona emisja ze źródeł komunikacyjnych,  

Źródło: opracowanie własne 

5.3. Zagrożenie hałasem 

5.3.1. Analiza stanu wyjściowego 

Hałas to każdy dźwięk o częstotliwości od 16 Hz do 16 000 Hz, zwykle o nadmiernym natężeniu 

(odczuwalne jako zbyt głośne) w danym miejscu i czasie. Z fizycznego punktu widzenia hałas, czyli odbierane jako 

dokuczliwe, przykre i szkodliwe dźwięki, to drgania mechaniczne ośrodka sprężystego, najczęściej powietrza. 

Zmiana ciśnienia gazu w stosunku do ciśnienia atmosferycznego wywołana tymi drganiami, przenosi się w postaci 

następujących po sobie lokalnych rozrzedzeń i zagęszczeń cząstek ośrodka w przestrzeni otaczającej źródło 

drgań, tworząc falę akustyczną. Różnica między wartością chwilową ciśnienia w ośrodku przy przejściu fali 

akustycznej a wartością ciśnienia atmosferycznego zwana jest ciśnieniem akustycznym. Ciśnienie akustyczne 

opisuje natężenie dźwięku i wyrażane jest w paskalach. Ponieważ słuch ludzki reaguje na bodźce w sposób 

logarytmiczny, ciśnienie akustyczne wyraża się często w skali logarytmicznej – w decybelach (dB).  

Długotrwałe narażenie na hałas może powodować negatywne skutki zdrowotne. Ochrona przed hałasem 

polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego, w szczególności przez obniżenie hałasu przynajmniej 

do stanu normatywnego, i utrzymywanie go na jak najniższym poziomie. Dopuszczalne poziomy emisji hałasu 

do środowiska, uzależnione są od formy zagospodarowania terenu i pory dnia, zostały określone 

w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.  w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 

w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112). 
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Tabela 12. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku 

Lp. Rodzaj terenu 

Dopuszczalny pozom hałasu w dB 

Drogi lub linie kolejowe 
Pozostałe obiekty i działalność 

będąca źródłem hałasu 

LAeq D 
Przedział 

czasu 
odniesienia 

równy 16 
godzinom 

LAeq N 
przedział 

czasu 
odniesienia 
równy 8 h 

LAeq D 
przedział czasu 

odniesienia 
równy 8-miu 

najmniej 
korzystnym 
godz. dnia 

LAeq N 
przedział czasu 

odniesienia 
równy 1-ej 
najmniej 

korzystnej godz. 
nocy 

1. 
a. Obszary A ochrony 
uzdrowiskowej  
b. Tereny szpitali poza miastem 

50 45 45 40 

2. 

a. Tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 
b. Tereny zabudowy związanej 
ze stałym lub wielogodzinnym 
pobytem dzieci i młodzieży 
c. Tereny domów opieki 
d. Tereny szpitali w miastach 

55 50 50 40 

3. 

a. Tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej 
i zamieszkania zbiorowego 
c. Tereny zabudowy zagrodowej 
d. Tereny mieszkaniowo-usługowe 

50 60 55 45 

4. 
Tereny w strefie śródmiejskiej 
miast powyżej 100 tys. 
mieszkańców 

65 55 55 45 

Źródło: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 poz. 112.) 

Na terenie Gminy Końskowola klimat akustyczny kształtowany jest w głównej mierze przez hałas 

komunikacyjny wytwarzany przez pojazdy drogowe. 

Przez obszar Gminy Końskowola przebiegają następujące ciągi komunikacyjne: 

− DK nr S12 prowadząca do Lublina 

− DK nr S17 

− droga wojewódzka nr 824 Puławy – Żyrzyn 

− droga wojewódzka nr 874 Puławy - Lublin 

− 2501L – dr. kraj. 17 – Jaworów – Bałtów – Wronów - Końskowola 

− 2505L – dr. woj. 824 - Młynki 

− 2507L – Końskowola – Sielce – dr. kraj. 17 

− 2508L – Opoka - Chrząchów 

− 2509L – Końskowola – Witowice - Wygoda 

− 2530L - Puławy (ul. Piasecznica) – Skowieszyn - Końskowola 

− 2532L – Końskowola - Celejów 

− 2510L – Kurów - Sielce 

Przez obszar Gminy przebiega dwutorowa linia kolejowa nr 7 relacji Warszawa – Dorohusk (przejście 

graniczne z Ukrainą). 

O poziomie hałasu komunikacyjnego decydują także natężenie ruchu, płynność ruchu, struktura pojazdów, 

stan techniczny pojazdów. Średni poziom głośności różnych źródeł hałasu komunikacyjnego w dB wynosi: 

• samochód osobowy – 40-80, 
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• autobus – 65-104, 

• samochód ciężarowy – 64-92. 

Emisja komunikacyjna stanowi szczególne zagrożenie dla terenów przyległych, głównie ma niekorzystny 

wpływ na mieszkańców, jak również na zabudowę mieszkalną i zwierzęta.   

W celu zmniejszenia emisji hałasu nawierzchnie dróg powinny być utrzymywane w dobrym stanie. Podczas 

budowy i remontów dróg powinny być wykorzystywane tzw. ciche nawierzchnie, charakteryzujące się zawartością 

wolnych przestrzeni powyżej 15%. 

Jednym ze sposobów na zmniejszenie emisji hałasu jest zachęcenie do korzystania z transportu 

zbiorowego, rowerowego oraz zapewnienie bezpieczeństwa pieszym. Głównym ograniczeniem na terenie gminy 

Końskowola są braki w zakresie infrastruktury technicznej. Na terenie gminy brak jest jakichkolwiek ścieżek 

rowerowych. 

Na terenie Gminy Końskowola nie były prowadzone pomiary natężenia hałasu komunikacyjnego. 

5.3.2. Analiza SWOT 

Analizę SWOT przeprowadzono w celu zidentyfikowania najważniejszych problemów i zagrożeń w Gminie 

Końskowola w zakresie zagrożenia hałasem. 

 
Tabela 13. Analiza SWOT – Zagrożenie hałasem 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

→ Dobre położenie komunikacyjne, 
→ Wysoki udział dróg utwardzonych, 
→ Dobra jakość dróg. 

→ Intensywny ruch drogowy na drogach 
wojewódzkich i powiatowych  

SZANSE ZAGROŻENIA 

→ Pomiary natężenia hałasu, 
→ Stałe modernizacje i rozbudowa dróg, 
→ Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych, 
→ Poprawa stanu technicznego aut. 

→ Wysokie koszty modernizacji dróg, 
→ Wzrost natężenia ruchu na drogach wojewódzkich, 

powiatowych  
→ Możliwe zwiększenie natężenia ruchu 

samochodowego i kolejowego.  

Źródło: opracowanie własne 

5.4. Pole elektromagnetyczne 

5.4.1. Analiza stanu wyjściowego 

Działania w ramach ochrony przed polami elektromagnetycznymi polegają na zapewnieniu jak 

najlepszego stanu środowiska poprzez utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych 

lub co najmniej na tych poziomach albo zmniejszanie poziomów pól elektromagnetycznych co najmniej 

do dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane. 

Na pole elektromagnetyczne (PEM) składają się pola elektryczne, magnetyczne oraz elektromagnetyczne 

o częstotliwościach od 0 Hz do 300 GHz, które tworzą zakres promieniowania elektromagnetycznego 

niejonizującego. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839), w kontekście pól elektromagnetycznych, 

zalicza się:  

• stacje elektroenergetyczne lub napowietrzne linie elektroenergetyczne, o napięciu znamionowym 

wynoszącym nie mniej niż 110 kV, 

• instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, z wyłączeniem radiolinii, emitujące 

pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0,03 MHz do 300 000 MHz, których równoważna moc 

promieniowana izotropowo wyznaczona dla jednej anteny wynosi nie mniej niż 15 W. 

Wykaz stacji bazowych telefonii komórkowej na terenie Gminy Końskowola 

− stacja bazowa telefonii komórkowej  Orange w miejscowości Pożóg Nowy 76, 
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− stacja bazowa telefonii komórkowej  Play w miejscowości Końskowola ul Pożowska 11A, 

− stacja bazowa telefonii komórkowej   Plus w miejscowości Końskowola ul Pożowska. 

Do 31 grudnia 2018 r. w oparciu o „Program państwowego monitoringu środowiska województwa 

lubelskiego na lata 2016 – 2020” badania w zakresie pól elektromagnetycznych na terenie województwa 

lubelskiego prowadził Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Zgodnie z art. 123 ustawy Prawo 

ochrony środowiska (Dz. U. 2019 poz. 1396) od 1 stycznia 2019 r. okresowe badania poziomów PEM w środowisku 

prowadzone są przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. 

Na terenie Gminy Końskowola zlokalizowany jest punktu monitoringu natężenia promieniowania 

elektromagnetycznego. Ostatnie pomiary w tym punkcie wykonane były w 2019 roku i natężenie pól 

elektromagnetycznych wynosiło 0,5 V/m, przy wartości dopuszczalnej 7 V/m.  

 

5.4.2. Analiza SWOT 

Analizę SWOT przeprowadzono w celu wyodrębnienia najważniejszych problemów i zagrożeń gminy 

w zakresie pól elektromagnetycznych.  

 
Tabela 14. Analiza SWOT - Pola elektromagnetyczne 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

→ Zelektryfikowanie całej gminy, 

→ Brak przekroczeń dopuszczalnych poziomów pól 
elektromagnetycznych w środowisku, 

→ Zlokalizowany punkt pomiarowy natężenia pól 
elektromagnetycznych. 

→ Występowanie źródeł promieniowania 
elektromagnetycznego na terenie gminy, 

→ Mała świadomość społeczna na temat 
oddziaływania pól elektromagnetycznych 

→ Nie do końca rozpoznany wpływ pól 
elektromagnetycznych na zdrowie człowieka i 
środowisko. 

SZANSE ZAGROŻENIA 

→ Kontrola obecnych oraz potencjalnych źródeł 
promieniowania elektromagnetycznego. 

→ Możliwość powstania nowych źródeł emitujących 
promieniowanie elektromagnetyczne, 

→ Wzrost zapotrzebowania na internet, smartfony 
(sprzęt emitujący promieniowanie 
elektromagnetyczne). 

Źródło: opracowanie własne 

5.5. Gospodarowanie wodami 

Zgodnie z art. 113 ustawy Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 624 z późn. zm.) jednym z dokumentów 

planistycznych w gospodarowaniu wodami są plany gospodarowania wodami na obszarze dorzecza. Dokumenty 

te stanowią podstawę podejmowania decyzji kształtujących stan zasobów wodnych i zasady gospodarowania nimi 

w przyszłości.  

5.5.1. Analiza stanu wyjściowego 

Obecnie obowiązującym na terenie Gminy Końskowola jest Plan gospodarowania wodami na obszarze 

dorzecza Wisły. Dokument ten wyznacza cele środowiskowe dla JCWP które zostały na podstawie granicznych 

wskaźników fizyko-chemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych określających stan ekologiczny 

i chemiczny wód. 

Gmina w całości położona jest w zlewni Wisły, odwadniana jest przez jej prawobrzeżny dopływ Kurówkę , 

która tworzy zlewnię II rzędu. Długość rzeki wynosi ok. 45 km, natomiast jej zlewnia obejmuje powierzchnię 

335,4 km2. Kurówka płynie przez centralną część gminy. Rzeka przed wpłynięciem na teren gminy przyjmuje kilka 

dopływów (III rzędu): 

− Białkę, zwany również Bielkową lub Białą, a od strony południowej, 
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− Strumyk Olszowiecki, 

− Garbówkę. 

W rejonie Puław rzeka uchodzi do Wisły. Jak wskazuje również podział na rejony fizjogeograficzne 

przedstawiony powyżej gmina pozbawiona jest naturalnych zbiorników wodnych – jezior. Licznie występują 

sztuczne zbiorniki wodne – stawy (głównie hodowlane) przy rzece Kurówce. Na rzece Kurówce został 

zaprojektowany retencyjny zbiornik wodny „Witowice”. 

Gmina Końskowola położona jest w obrębie 1 jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych - Kurówka 

od Białki do ujścia (RW200019239299). 

Tabela 15. Jednolite części wód powierzchniowych na terenie Gminy Końskowola 

Jednolita część wód 
Powierzchniowych 

Typ JCWP Status 

Cel środowiskowy dla 
JCWP 

Ocena 
stanu 

Ocena ryzyka 
nieosiągnięcia 

celów 
środowiskowych 

Stan/ 
potencjał 

ekologiczny 

Stan 
chemiczny Krajowy  kod 

JCWP 
Nazwa 
JCWP 

R
W

2
0

0
0

1
9

2
3

9
2

9
9

 
Kurówka 

od Białki 

do ujścia 

4(4)-1 
naturalna 
część wód 

słaby 
poniżej stanu 

dobrego 
zły zagrożona 

Źródło: opracowanie własne na podstawie KZGW 

 

Obszary zagrożone powodzią i budowle hydrotechniczne 

 Na  terenie Gminy Końskowola zlokalizowanych jest 10 budowli hydrotechnicznych. Tabela poniżej 

przedstawia  charakterystykę  budowli hydrotechnicznych na terenie Gminy. 

Tabela 16. Budowle hydrotechniczne na terenie Gminy Końskowola 

Lp. Charakterystyka obiektu Nazwa cieku Kilometraż rzeki Własność obiektu 

1. Most drogowy Kurówka 7+500 JST* 

2. Most bet. drogowy Kurówka 10+030 JST 

3. Jaz kozłowy Kurówka 12+146 PGW WP 

4. Most bet. drogowy Kurówka 13+700 JST 

5. Most drogowy Kurówka 15-885 JST 

6. Jaz kozłowy Kurówka 16+750 PGW WP 

7. stopień Kurówka 17+080 PGW WP 

8. Stopień żelbetowy Kurówka 17+120 PGW WP 

9. stopień Kurówka 18+620 PGW WP 

10. stopień Kurówka 19+730 PGW WP 

Źródło: PGW WP, Zarząd Zlewni w Radomiu 

*JST- jednostka samorządu terytorialnego 

 

 Na terenie gminy Końskowola nie występują urządzenia ani systemy ochrony przeciwpowodziowej 

należące do PGW Wody Polskie. W celu zapobiegania powstawaniu zjawisk powodziowych wykonywane są 

doraźne konserwacje cieków i urządzeń będących w posiadaniu Wód Polskich. 
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Monitoring jakości wód powierzchniowych 

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

wyników państwowego monitoringu środowiska (PMŚ). Stan JCWP ocenia się uwzględniając wyniki klasyfikacji 

stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego. Stan ekologiczny określa się dla wód typu naturalnego,                    

a potencjał ekologiczny dla wód uznanych jako sztuczne lub silnie zmienione. Na ocenę stanu/potencjału 

ekologicznego JCWP składają się elementy biologiczne, fizykochemiczne i hydromorfologiczne. Stan ekologiczny 

JCWP klasyfikuje się przez przypisanie jej jednej z pięciu klas jakości. Potencjał ekologiczny klasyfikuje się poprzez 

przypisanie JCWP czterech klas jakości (klasy I i II tworzą wspólnie potencjał dobry i powyżej dobrego). Kolejnym 

osobnym elementem oceny JCWP jest stan chemiczny, klasyfikowany na podstawie wyników badań obecności 

substancji priorytetowych i innych zanieczyszczeń. Środowiskowe normy jakości dla substancji priorytetowych 

i innych zanieczyszczeń nie uwzględniają typologii wód. Są to stężenia pojedynczego wskaźnika lub grupy 

wskaźników w wodzie, osadach wodnych lub w organizmach wodnych, które nie powinny być przekroczone 

z uwagi na ochronę środowiska i zdrowia ludzi. 

 Na obszarze gminy Końskowola nie ma punktów pomiarowych służących ocenie stanu jednolitych części 

wód powierzchniowych. Najbliżej znajduje się punkt na terenie miasta Puławy, zlokalizowany przy ulicy Młyńskiej. 

Ostatnie badania wykonano w 2019 roku, gdzie badano wody rzeki Kurówki na odcinku od Białki do ujścia. Stan 

wód określono jako zły. 

Tabela 17. Wyniki monitoringu JCWP na terenie Gminy Końskowola w latach 2014 – 2019 

Nazwa 
ocenianej 

JCWP 

Nazwa 
reprezentatywne

go punktu 
pomiarowo-
kontrolnego 

Klasyfikacja wskaźników i elementów 
jakości wód 

Stan/potencjał 
ekologiczny 

Stan 
chemiczny 

Stan Klasa 
elementó
w biolo-
gicznych 

Klasa 
elementów 
hydromorfo

- 
logicznych 

Klasa 
elementów 
fizykoche- 
micznych 

Kurówka 
od Białki 
do ujścia 

Kurówka - Puławy, 
ul. Młyńska 

IV >I >II SŁABY STAN - ZŁY 

Źródło: https://www.gios.gov.pl/pl/stan-srodowiska/monitoring-wod 

Zasoby wód podziemnych 

Według regionalizacji zwykłych wód podziemnych Polski (Paczyński red., 1995) omawiany teren znajduje 

się w obrębie regionu IX – Lubelsko-Podlaskiego, należącego do makroregionu centralnego. Zgodnie z podziałem 

według jednostek jednolitych części wód podziemnych jest to subregion wyżynny regionu środkowej Wisły 

(Paczyński, Sadurski red., 2007). Na terenie gminy występują wodonośne utwory czwartorzędowe, ich miąższość 

przekracza 20 m. Zasilanie wodonośnych utworów czwartorzędowych odbywa się bezpośrednio przez infiltrację 

opadów atmosferycznych, a w dolinach rzecznych również przez dopływ boczny z kredowego poziomu 

wodonośnego. Średnia miąższość warstwy wodonośnej wynosi kilkanaście metrów, czasami powyżej 20 m. 

Wydajności w studniach dla tego poziomu wahają się od 10 do ponad 30 m3/h, dla ujętych utworów 

czwartorzędowych i 20-150 m3/h, gdy ujęte są utwory kredowe i czwartorzędowe. 

Według danych zamieszczonych na stronie Państwowej Służby Hydrologicznej cała gmina położona jest 

w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Niecka Lubelska - 406. Całkowita powierzchnia tego zbiornika 

wynosi 7 492,5 km2. Zasoby dyspozycyjne całego obszaru GZWP 406 oszacowano na 1052,7 tys. m³/d. Dla 

zachodniej części zbiornika, w której położona jest gmina Końskowola zasoby dyspozycyjne wynoszą 404,5 tys. 

m³/d. Sumaryczny pobór wód podziemnych w 2005 roku z obszaru GZWP 406 wyniósł 58 380,049 tys. m3. 

Ochronie podlega powierzchnia całego GZWP 406. Na obszarze GZWP wydzielono trzy kategorie obszarów 

wymagających ochrony. W rejonach największej eksploatacji wód podziemnych (obszar puławski, lubartowski, 

lubelski, kraśnicki) wydzielono obszary szczególnej ochrony o powierzchni 1 222,2 km2. Obszar jest średnio, mało 

i bardzo mało podatny na zagrożenie dla czystości wód podziemnych. 

W zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych - 406 użytkowanym poziomem wodonośnym jest 
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poziom wód górnokredowych. Głównym rygorem jest zakaz lokalizacji obiektów, które mogą mieć ujemny wpływ 

na wody podziemne, a także nakaz likwidacji punktowych ognisk zanieczyszczeń. 

W opracowanej w 2008 r. przez Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie dokumentacji 

hydrogeologicznej przedstawiono zasady ochrony wód podziemnych na obszarze GZWP nr 406. Ochronie podlega 

powierzchnia całego zbiornika. Ze względu na : 

− czas dotarcia zanieczyszczeń z powierzchni terenu do wód podziemnych,  

− strefy zasilania i kierunek dopływu wód do ujęć,  

− potencjalne ogniska zanieczyszczeń,  

− ujęcia pracujące w warunkach intensywnego współdziałania (obszar skupionej eksploatacji, co dotyczy 

głównie aglomeracji lubelskiej),  

− wielkość poboru wód z ujęć,  

− liczbę mieszkańców zaopatrywaną z ujęć zbiorowych,  

− obszary cenne przyrodniczo prawnie chronione (parki narodowe i krajobrazowe, obszary chronionego 

krajobrazu, rezerwaty przyrody, obszary NATURA 2000). 

Wydzielono trzy kategorie obszarów wymagających ochrony. Podzielono je na obszary szczególnej ochrony 

w rejonach największej eksploatacji wód podziemnych oraz obszary bardzo podatne i podatne na zagrożenia, 

gdzie czas dotarcia zanieczyszczeń z powierzchni terenu do wód podziemnych jest mniejszy od 25 lat. Wyznaczono 

również obszary średnio, mało i bardzo mało podatne na zagrożenia, gdzie czas dotarcia zanieczyszczeń 

z powierzchni terenu do wód podziemnych przekracza 25 lat. Na tych terenach dąży się do zachowania aktualnego 

stanu zagospodarowania terenu, a w przypadku realizacji na tych terenach nowych funkcji, wprowadzaniu 

inwestycji należy pamiętać o niedopuszczeniu do negatywnego wpływu na środowisko gruntowo-wodne. 

W okolicach Końskowoli znajdują się wody dobrej, jakości klasy Ib, jest ona jednak nietrwała ze względu na brak 

izolacji na tym terenie. 

Przez południową część gminy przebiegają projektowane strefy B i C ochrony uzdrowiskowej (obszar 

uzdrowiskowy Celejów), związane jest to z ograniczeniami w polityce przestrzennej i skutkuje zachowaniem norm 

dla powietrza i hałasu. W granicach strefy uzdrowiskowej B (o min. powierzchni biologicznie czynnej min. 50%) 

winno się lokalizować zagospodarowane tereny rekreacyjne, hotele itp. W strefie C powierzchnia biologicznie 

czynna powinna wynosić min. 45%. 

Obowiązują tu zasady zgodne z art. 38 i 38a ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, 

uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, poz.1399z późn. 

zm.). Zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami w strefie C zabrania się: 

− pozyskiwania surowców mineralnych innych niż naturalne surowce lecznicze; 

− prowadzenia robót melioracyjnych i innych działań powodujących niekorzystną zmianę istniejących 

stosunków wodnych; 

− prowadzenia działań mających negatywny wpływ na fizjografię uzdrowiska i jego układ urbanistyczny lub 

właściwości lecznicze klimatu, 

− wyrębu drzew leśnych i parkowych, z wyjątkiem cięć pielęgnacyjnych i wyrębu określonego w planie 

urządzenia lasu. 

Obszar gminy położony jest w zasięgu występowania dwóch jednolitych części wód podziemnych: nr 75 

oraz 88. 

Jednolita część wód podziemnych numer 88 ma powierzchnię 2179,7 km2. Struktura JCWPd 88 jest złożona 

z jednego poziomu wodonośnego w utworach szczelinowych górnej kredy. Zasoby wód podziemnych dostępne 

do zagospodarowania wynoszą 188000 m3/d. Stan ilościowy oraz chemiczny wód oceniono jako dobry. Ogólna 

ocena stanu jest dobra, zaś ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych nie jest zagrożone. 

Jednolita część wód podziemnych numer 75 ma powierzchnię 4251,4 km2 i swoim zasięgiem obejmuje 

niewielki fragment gminy w północnej części. Struktura JCWPd 75 jest złożona z czerech poziomów wodonośnych, 

które są rozdzielone przez utwory trudnoprzepuszczalne. Można uznać, że pod względem hydrogeologicznym 

stanowi obszar zamknięty. Zasoby wód podziemnych dostępne do zagospodarowania wynoszą 600431 m3/d. Stan 

ilościowy oraz chemiczny wód oceniono jako dobry. Ogólna ocena stanu jest dobra, zaś ryzyko nieosiągnięcia 
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celów środowiskowych nie jest zagrożone. 

 

Monitoring jakości wód podziemnych 

Monitoring jakości wód podziemnych w ramach sieci krajowej realizowany był przez Państwowy Instytut 

Geologiczny (PIG) – Państwowy Instytut Badawczy na zlecenie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. 

Badania chemizmu wód podziemnych wykonywane były zgodnie z „Programem Państwowego Monitoringu 

Środowiska na lata 2016-2020”. 

Oceny stanu chemicznego w jednolitych częściach wód (JCWPd) w poszczególnych punktach badawczych 

dokonano w oparciu o obowiązujące w 2017 r. rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód 

podziemnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2148), które wyróżnia pięć klas jakości wód: 

• klasa I – wody bardzo dobrej jakości, 

• klasa II – wody dobrej jakości, 

• klasa III – wody zadowalającej jakości, 

• klasa IV – wody niezadowalającej jakości, 

• klasa V – wody złej jakości 

oraz dwa stany chemiczne wód ocenione na podstawie średniej wartości poszczególnych wskaźników 

ze wszystkich punktów zlokalizowanych w analizowanej JCWPd: 

• stan dobry (klasy I, II i III), 

• stan słaby (klasy IV i V). 

W 2019 roku Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, na zlecenie Głównego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska, w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, przeprowadził monitoring 

diagnostyczny stanu chemicznego jednolitych części wód podziemnych. Próbki wód podziemnych pobrano 

w 1289 punktach pomiarowych. Oceną objęto punkt w miejscowości Opoka na terenie Gminy Końskowola, 

w którym stan wód podziemnych został zaliczony do klasy IV, czyli wody niezadawalającej jakości. 

5.5.2. Analiza SWOT 

Analizę SWOT przeprowadzono w celu wyodrębnienia najważniejszych problemów i zagrożeń Gminy 

Końskowola w zakresie gospodarowania wodami. 

Tabela 18. Analiza SWOT - Gospodarowanie wodami 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

→ Znikoma ilość obszarów zagrożonych powodzią, 

→ Obecność budowli hydrotechnicznych 

→ Zły stan wód powierzchniowych, 

→ Zły stan wód podziemnych 

SZANSE ZAGROŻENIA 

→ Propagacja rolnictwa ekologicznego 

→ Zwiększenie retencji wodnej  

→ Edukacja mieszkańców w zakresie koniczności 
ochrony wód  

→ Niekontrolowane zrzuty ścieków, 

→ Niewłaściwa gospodarka komunalna. 

Źródło: opracowanie własne 
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5.6. Gospodarka wodno-ściekowa 

5.6.1. Analiza stanu wyjściowego 

Zaopatrzenie w wodę 

Na terenie Gminy Końskowola zlokalizowane są następujące ujęcia wód podziemnych: 

1. Pulki – wyłączone z eksploatacji 30.10.2011 r.; 

2. Stary Pożóg (szkoła) – decyzja pozwolenie wodnoprawne ważne do 2026 r. wyłączone z eksploatacji 

17.03.2010 r.; 

3. Stary Pożóg (Nowy Świat) - decyzja pozwolenie wodnoprawne ważne do 2026 r. – wyłączone                              

z eksploatacji 27.11.2014 r.; 

4. Stok (Zakierzki) - decyzja pozwolenie wodnoprawne ważne do 2026 r. – wyłączone z eksploatacji 

27.11.2014 r.; 

5. Końskowola, ul. Pożowska 8 – decyzja pozwolenie wodnoprawne ważne do 31.12.2033 r., która została 

zastąpiona decyzją wydaną przez Starostę Puławskiego w dniu 16.03.2015 r. znak. SR 6341.5.2015ALE. 

Pozwolenie zostało udzielone do 31.12.2035 r.  

6. Końskowola, ul. Żyrzyńska – decyzja pozwolenie wodnoprawne ważne do 2040 r. 

 

Gmina Końskowola obecnie zasilana jest w wodę z 2 ujęć, tj. z ujęcia zlokalizowanego przy ul. Pożowskiej 

8  oraz ujęcia przy ul. Żyrzyńskiej w m. Końskowola.  

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dla obszaru Gminy nie 

jest opracowywany. W celu poprawy dostępności mieszkańców do infrastruktury wodnokanalizacyjnej Gmina 

Końskowola realizuje wiele projektów dofinansowanych z funduszy europejskich. 

W 2020 roku zakończone zostały prace przy inwestycji pn.: „Rozbudowa ujęcia wody wraz ze stacją 

uzdatniania w miejscowości Końskowola ul. Żyrzyńska”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2015-2020 . 

Wybudowana stacja pracuje w układzie dwustopniowego pompowania. Woda ze studni głębinowych podawana 

jest za pomocą pompy głębinowej poprzez filtry (usuwanie żelaza i manganu) do zbiorników wyrównawczych          

a następnie pompami II-go stopnia do sieci wodociągowej. Inwestycja ma szczególne znaczenie dla mieszkańców 

gminy Końskowola, jej podstawowym celem jest zapewnienie ludziom stałego dostępu do wysokiej jakości wody 

przeznaczonej do celów socjalno – bytowych. Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem do realizacji 

inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla miejscowości Sielce oraz rurociągu tłocznego 

do miejscowości Końskowola - etap II”. Długość sieci wodociągowe i przyłączy wodociągowych na przestrzeni 

ostatnich lat przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 19. Długość sieci wodociągowej i ilość przyłączy do sieci wodociągowej 

 2017 2018 2019 2020 

Długość sieci wodociągowej 82,1 km 87,4 km 88,5 km 87,4 km 

Liczba przyłączy wodociągowych 2 181 2 357 2 404 2 436 

Źródło: Dane udostępnione przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Puławach. 

Istniejące i planowane zbiorniki małej retencji. 

Gmina Końskowola nie posiada zbiorników retencyjnych. Planowana jest budowa zalewu w m. Witowice. 

Zbiornik taki oprócz funkcji turystycznej mógłby być również zbiornikiem retencyjnym. 

 

 

 

 



35 

 

Gospodarka ściekowa 

Długość sieci kanalizacyjnej i przyłączy do sieci kanalizacyjnej przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 20. Długość sieci kanalizacyjnej i ilość przyłączy do sieci kanalizacyjnej 

 2017 2018 2019 2020 

Długość sieci kanalizacyjnej 83,4 km 87,2 km 87,8 km 87,2 km 

Źródło: Dane udostępnione przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Puławach. 

 

Tabela 21. Ilość zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków  

 2017 2018 2019 2020 

Zbiorników bezodpływowych 
na nieczystości płynne 

371 614 614 595 

Przydomowe oczyszczalnie          
ścieków   

16 32 32 32 

Źródło: Dane udostępnione przez Urząd Gminy Końskowola 

 

W 2019 roku siecią kanalizacyjną odprowadzone zostało 187 961,8 m3  ścieków socjalno-bytowych. 

 

5.6.2. Analiza SWOT 

 Analizę SWOT przeprowadzono w celu wyodrębnienia najważniejszych problemów i zagrożeń Gminy 

Końskowola w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.  

 
Tabela 22. Analiza SWOT - Gospodarka wodno-ściekowa 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

→ Bardzo dobrze rozwinięta sieć wodociągowa,  

→ Wysoki stopień skanlizowania 

→ Woda dobrej jakości dostarczana mieszkańcom. 

→ Brak skanalizowania całej gminy oraz miejscami 
przestarzała sieć wodociągowa i kanalizacyjna 
wymagająca modernizacji 

SZANSE ZAGROŻENIA 

→ Stałe modernizacje sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej, 

→ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. 

→ Zły stan techniczny zbiorników bezodpływowych, 

→ Możliwość zanieczyszczenia wód w przypadku 
awarii w oczyszczalni lub wycieków ze zbiorników 
bezodpływowych, 

Źródło: opracowanie własne 

5.7. Zasoby geologiczne 

5.7.1. Analiza stanu wyjściowego 

Wysoczyzna Lubartowska stanowiąca północną część gminy to kraina nizinna lekko pofalowana, 

z nielicznymi dolinami i obniżeniami, o znacznym udziale lasów. Część gminy zlokalizowana w tej krainie uboga 

jest w lasy, znajdują się one w północno-zachodniej części gminy (ok. 3 km od Zakładów Azotowych Puławy). 

Dolina Środkowej Wisły jest monotonna, płaska, miejscami pokryta wydmami. Na południe od Puław dolina 

przecina bardziej odporne na erozję warstwy skalne tworząc Małopolski Przełom Wisły, natomiast w kierunku 

południowowschodnim łączy się z Płaskowyżem Nałęczowskim. Płaskowyż lessowy to kraina rolnicza, z licznymi 

wąwozami, z niewielkim udziałem lasów, które porastają m.in. wąwóz Skórzynny Dół oraz wąwóz Chmielna. 

Omawiany obszar  pod względem tektonicznym położony jest na północno-wschodnim skłonie niecki lubelskiej 

(niecka brzeżna) wypełnionej osadami jury, kredy i trzeciorzędu. Struktura paleozoiczna zwana rowem 

mazowiecko-lubelskim, podłoże paleozoiku stanowi prekambryjska platforma wschodnioeuropejska stworzona z 

magmowych i metamorficznych skał archaiku i proterozoiku (głównie granitoidy i granitognejsy). 
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Utwory staropaleozoiczne reprezentowane są przez osady kambru, ordowiku, syluru i dewonu są 

wykształcone jako piaskowce, mułowce i iłowce (kambr, sylur, dewon dolny) oraz dolomity i wapienie (ordowik, 

dewon górny). 

Utwory karbonu osiągają miąższość niewiele ponad 1 000 m (iłowce, mułowce i piaskowce z wkładkami 

węgla kamiennego). 

Utwory mezozoiczne: utwory kredy to opoki, margle i kreda pisząca kredy górnej o miąższości od kilkuset 

do 1 000 m),  osady jurajskie mające miąższość 280–300 m i są wykształcone, jako wapienie jury środkowej 

i górnej. 

Osady paleogenu o miąższości 40–70 m. Są to opoki i gezy paleocenu oraz piaski glaukonitowe, iły i mułki 

eocenu i oligocenu. Utwory neogenu wykształcone są, jako iły i mułki miocenu o miąższości 15–30 m. W obrębie 

serii mioceńskiej mogą występować wkładki węgli brunatnych (formacja brunatno-węglowa). 

Osady czwartorzędu pokrywają cały obszar gminy z wyjątkiem niewielkiego fragmentu doliny Kurówki 

w części zachodniej, gdzie odsłaniają się utwory paleogenu. Utwory zlodowaceń południowopolskich występują 

w formie  piasków i żwirów wodnolodowcowych oraz gliny zwałowj zlodowacenia Sanu 2. Miąższość tych utworów 

dochodzi do 20 m. Pomiędzy zlodowaceniami południowopolskimi a środkowopolskimi miał miejsce interglacjał 

mazowiecki, w czasie, którego akumulowane były piaski i żwiry rzeczne o miąższości 10–20 m. Osady te zachowały 

się tylko w obniżeniach starszego podłoża. 

Utwory zlodowaceń środkowopolskich reprezentowane są one przez piaski i żwiry wodnolodowcowe, iły 

i mułki zastoiskowe, gliny zwałowe, piaski i żwiry moren czołowych zlodowacenia odry oraz lessy zlodowacenia 

warty. Najstarsze w tym kompleksie piaski i żwiry wodnolodowcowe osiągają miąższość 25 m. Tworzą one 

wychodnie wzdłuż doliny Kurówki, gdzie zostały licznie udokumentowane w złożach kopalin. Ponad piaskami 

i żwirami wodnolodowcowymi lokalnie występują iły i mułki zastoiskowe. Utwory te tworzą wychodnie, bądź 

zalegają pod niewielkim nadkładem w okolicach Wronowa i Młynek. Miąższość ich waha się od kilku do kilkunastu 

metrów. Zalegająca powyżej glina zwałowa tworzy rozległe pokrywy na powierzchni. 

Po ustąpieniu zlodowacenia Odry, w południowej części obszaru osadzały się lessy (tzw. dolne), gęstość 

warstw charakteryzujące się  większym udziałem frakcji ilastej, niż młodsze lessy zlodowacenia Wisły. 

Utwory zlodowaceń północnopolskich reprezentowane są przez piaski i żwiry akumulacji rzecznej oraz lessy 

(akumulacja eoliczna). Osady te związane są z lądolodem Wisły. Piaski i żwiry rzeczne budują tarasy nadzalewowe 

pomiędzy Bałtowem a Młynkami (fragment doliny Wisły) oraz w dolinie Kurówki – w okolicach Końskowoli, 

Zastawia i pomiędzy Witowicami a Szumowem. Miąższość tarasów wynosi kilka metrów. Lessy występują 

w południowej części terenu. 

Pomiędzy Końskowolą a Płonkami ciągnie się pas wychodni lessów piaszczystych, które stanowią fację 

przejściową pomiędzy lessami a piaskami eolicznymi. Akumulacja piasków eolicznych oraz utworów eluwialnych 

i deluwialnych miała miejsce w późnym plejstocenie i na początku holocenu. Piaski eoliczne występują w formie 

wydm. Pola piasków przewianych rozciągają się między Bałtowem, Bronisławką a Sielcami, natomiast wydmy 

występują w części zachodniej (na tarasie Wisły). Na krawędziach wysoczyzny oraz w wąwozach lessowych 

osadziły się utwory eluwialne i deluwialne (gliny,mułki, piaski i żwiry). 

Złoża kopalin na terenie gminy Końskowola 

• CHRZĄCHÓW I -1 – POLE A - czynny zakład górniczy, koncesja aktualna 

• CHRZĄCHÓW I-1 – POLE B - czynny zakład górniczy, koncesja aktualna 

• CHRZACHÓW I – POLE A2 - zakład zlikwidowany, koncesja wygaszona, grunty zrekultywowane 

• CHRZACHÓW I – POLE A1 - zakład zlikwidowany, koncesja wygaszona, grunty zrekultywowane 

• CHRZĄCHÓW I – POLE C - zakład w likwidacji, koncesja wygaszona 

• PULKI - zakład zlikwidowany, koncesja wygaszona, grunty zrekultywowane 

*Dane udostępnione przez Okręgowy Urząd Górniczy w Lublinie. 
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5.7.2. Analiza SWOT 

Analizę SWOT przeprowadzono w celu wyodrębnienia najważniejszych problemów i zagrożeń Gminy 

Końskowola w zakresie zasobów geologicznych.  

 
Tabela 23. Analiza SWOT - Zasoby geologiczne 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

→ Występowanie jednego złoża kopaliny na 
terenie gminy, 

→ Brak znaczącej degradacji środowiska 
przyrodniczego z powodów braku działań 
wydobywczych 

→ Możliwość przemysłowego wykorzystania złóż, 

→ Słabo rozpoznane potencjalne złoża kopalin, 

→ Degradacja środowiska naturalnego, 

→ Możliwa nielegalna eksploatacja piasku oraz 
innych surowców mineralnych. 

SZANSE ZAGROŻENIA 

→ Możliwe zwiększone zapotrzebowanie na 
kopaliny związane z planowaną budową dróg i 
obwodnic, 

→ Rekultywacja terenów pogórniczych. 

→ Negatywne oddziaływanie planowanej 
eksploatacji, 

→ Wydobywanie kopalin bez koncesji lub niezgodnie 
z koncesją. 

Źródło: opracowanie własne 

5.8. Gleby 

5.8.1. Analiza stanu wyjściowego 

W gminie zaznacza się wyraźnie zróżnicowanie pokrywy glebowej. Na płaskowyżu dominują  gleby 

brunatne właściwe, brunatne wyługowane i kwaśne oraz pseudobielicowe. W północnej części gminy przeważają 

gleby pseudobielicowe, z nielicznym udziałem gleb brunatnych wyługowanych i kwaśnych. Liczniej występują 

ponadto torfy, mady, gleby murszowo-mineralne. Na terenie gminy dominują gleby III i IV klasy bonitacyjnej. 

Gleby IV klasy zajmują największą powierzchnię na północnym obszarze gminy natomiast III w środkowym 

i południowym. Gmina Końskowola jest  rolnicza. Na dużym terenie gminy znajdują się gleby kwaśne, jest to 

związane z działalnością Zakładów Azotowych w Puławach. 

Gmina Końskowola zajmuje powierzchnię 8 987,8 ha.  76,75% powierzchni gminy stanowią użytki rolne, 

których powierzchnia wynosi 6898,5 ha, w tym: 

• grunty orne – 5 859,3 ha 

• sady – 337 ha 

• łąki – 481,8 ha 

• pastwiska – 220,4 ha 

Lasy, grunty zadrzewione i zakrzewione w Gminie Końskowola zajmują 1 055,16 ha co stanowi 11,74% 

powierzchni gminy. 

Monitoring chemizmu gleb ornych 

„Monitoring chemizmu gleb ornych Polski” prowadzony jest w ramach Państwowego Monitoringu 

Środowiska w zakresie jakości gleb i ziemi. Monitoring chemizmu gleb ornych prowadzi Instytut Uprawy 

Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach (IUNG) na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. 

Celem badań jest obserwacja zmian szerokiego zakresu cech gleb użytkowanych rolniczo, szczególnie właściwości 

chemicznych, zachodzących w określonych przedziałach czasu pod wpływem rolniczej i pozarolniczej działalności 

człowieka. Badania te wykonywane są cyklicznie, w okresach pięcioletnich. W ramach krajowej sieci ustalono 216 

stałych punktów pomiarowo-kontrolnych, z czego 20 położonych jest na terenie województwa lubelskiego. 

Na terenie gminy Końskowola w miejscowości Skowieszyn zlokalizowano 1 punkt pomiarowo-kontrolny (punkt nr 

277). 

Ostatnie badania gleb w ramach monitoringu chemizmu gleb ornych prowadzone były w 2015 roku. Wyniki 

uzyskane z pomiarów przedstawiają poniższe tabele. 
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Tabela 24. Odczyn gleb ornych w punkcie pomiarowych w miejscowości Skowieszyn 

Odczyn Jednostka 
Rok 

1995 2000 2005 2010 2015 

Odczyn pH w zawiesinie H2O pH 7,1 7,5 7 8,3 7,7 

Odczyn pH w zawiesinie KCl pH 6,5 6,8 6,4 7,9 7,2 

Źródło: www.gios.gov.pl, Monitoring chemizmu gleb ornych Polski 

Odczyn gleb w zawiesinie KCl na badanym terenie w ostatnich latach ulegał wahaniom i w 2015 roku 

wynosił pH 7,2. Jako przedział optymalny dla procesów biologicznych, związanych z metabolizmem większości 

gatunków roślin i mikroorganizmów glebowych przyjmuje się wartości pH od 5,5 do 7,2, mierzone w 1M KCl. 

Odczyn gleby w badanym punkcie był optymalny. 

Tabela 25. Zawartość substancji organicznej w glebach ornych w punkcie pomiarowym w miejscowości 
Skowieszyn 

Substancja organiczna gleby Jednostka 
Rok 

1995 2000 2005 2010 2015 

Próchnica % 2,1 1,9 1,97 1,9 1,54 

Węgiel organiczny % 1,22 1,14 1,14 1,1 0,89 

Azot ogólny % 0,15 0,138 0,136 0,143 0,1 

Stosunek C/N  8,1 8,3 8,4 7,7 8,9 

Źródło: www.gios.gov.pl, Monitoring chemizmu gleb ornych Polski 

Poziom próchnicy na przestrzeni ostatnich lat wykazuje wahania. W 2015 roku udział próchnicy w glebie 

wynosił 1,45%. Porównanie wartości węgla organicznego w poszczególnych latach pozwala zauważyć, że jego 

poziom również waha się w poszczególnych okresach czasowych, analogicznie jak udział próchnicy w glebie. 

Najwyższa zawartość była w roku 2005 roku. Tendencja malejąca widoczna jest w względem roku 2015. Jest to 

niekorzystna tendencja, ponieważ ubytek próchnicy powoduje utratę produkcyjnych funkcji gleb. Spośród 

czynników antropogenicznych na zawartość materii organicznej, w tym próchnicy, w glebie w największym 

stopniu wpływają: sposób użytkowania ziemi (tzn. rolniczy, łąkowy, leśny), intensyfikacja rolnictwa, dobór roślin 

uprawnych oraz poziom nawożenia organicznego. Udział azotu ogólnego w glebie analogicznie jak 2 poprzednie 

parametry charakteryzowały się zmiennością w analizowanym okresie czasu. Od 1995 do 2015 roku udział azotu 

zmniejszył się. Zawartość azotu w glebie jest ściśle uzależniona od próchnicy (C organicznego). Naturalnie ilość ta 

zależna jest przede wszystkim od klimatu, roślinności i ukształtowania terenu, w mniejszym zaś stopniu od rodzaju 

gleby i działalności człowieka. Czynnikami hamującymi aktywność mikrobiologiczną i sprzyjającymi 

nagromadzeniu w glebie materii organicznej, a tym samym kumulacji azotu są: niska temperatura, nadmiar wody, 

niskie pH, substancje toksyczne oraz tworzenie się kompleksów metalo-organo-ilastych. Wpływ składu 

mechanicznego gleby jest również bardzo wyraźny. 

Tabela 26. Właściwości sorpcyjne gleb ornych w punkcie pomiarowym w miejscowości Skowieszyn 

Właściwości sorpcyjne gleby Jednostka 
Rok 

1995 2000 2005 2010 2015 

Kwasowość hydrolityczna (Hh) cmol(+)*kg-1 1,5 1,05 0,83 0,53 0,68 

Kwasowość wymienna (Hw) cmol(+)*kg-1 n.o n.o n.o n.o n.o 

Glin wymienny cmol(+)*kg-1 n.o n.o n.o n.o n.o 

Wapń wymienny (Ca2+) cmol(+)*kg-1 9,68 10,37 11,05 14,31 14,06 

Magnez wymienny (Mg2+) cmol(+)*kg-1 1,12 1,11 1,44 1,71 0,12 

Sód wymienny (Na+) cmol(+)*kg-1 0,1 0,08 0,13 0,2 0,08 

Potas wymienny (K+) cmol(+)*kg-1 0,39 0,3 0,22 0,22 1,37 
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Właściwości sorpcyjne gleby Jednostka 
Rok 

1995 2000 2005 2010 2015 

Suma kationów wymiennych (S) cmol(+)*kg-1 11,29 11,86 12,84 16,44 15,63 

Pojemność sorpcyjna gleby (T) cmol(+)*kg-1 12,79 12,91 13,67 16,97 16,31 

Wysycenie kompleksu sorpcyjnego 

kationami zasadowymi (V) 
% 88,27 91,87 93,93 96,88 95,83 

Źródło: www.gios.gov.pl, Monitoring chemizmu gleb ornych Polski 

 W przedziale czasowym objętym programem monitoringu poziom kwasowości hydrolitycznej uległa 

systematycznemu spadkowi, w roku 2015 wynosił 0,68 cmol(+)*kg-1. Praktyczne zastosowanie parametru 

kwasowości hydrolitycznej polega na określeniu na jej podstawie dawki wapna, równoważnej dawce czystego 

CaO w t/ha, niezbędnej do neutralizacji kwasowości związanej z obecnością jonów wodoru obecnych w roztworze 

glebowym jak i w kompleksie sorpcyjnym. Przyjmuje się, że konieczność wapnowania gleb powstaje w przypadku 

których dawka wapna CaO wyliczona na podstawie kwasowości hydrolitycznej przekracza 1 t ha-1. 

 Wielkość pojemności sorpcyjnej gleby jest w zasadzie cechą malejącą i nie ulega zasadniczym zmianom 

o ile nie dochodzi do znacznego nagromadzenia materii organicznej (np. nawożenie organiczne) lub wyraźnej 

zmiany odczynu. Pewnym zmianom podlegać może proporcja pomiędzy udziałem jonów kwasowych 

i zasadowych. 

Gleby w punkcie pomiarowym w miejscowości Skowieszyn  w przedziale czasowym objętym programem 

monitoringu charakteryzowały się zmienną zawartością fosforu przyswajalnego osiągając najwyższy poziom 

w 2005 roku, a następnie poziom ten ustawicznie spadał aż 2015 roku. Niedobór fosforu jest niekorzystny, 

ponieważ ogranicza wzrost roślin, obniża wysokość plonu i jego jakość. Zaledwie część fosforu glebowego, obecna 

w roztworze glebowym w postaci jonowej jest dostępna dla roślin. 

Tabela 27. Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślin w glebach ornych w punkcie pomiarowym 
w miejscowości Skowieszyn 

Zawartość pierwiastków 

przyswajalnych dla roślin 
Jednostka 

Rok 

1995 2000 2005 2010 2015 

Fosfor przyswajalny mg P2O5* 100g-1 12,2 10,7 13,6 11,3 6,9 

Potas przyswajalny mg K2O*100g-1 10,9 8,3 6,4 7,9 6,2 

Magnez przyswajalny mg Mg*100g-1 12,4 12,2 13,5 16,4 11,7 

Siarka przyswajalna mg S-SO4*100g-1 1,63 1,63 1,88 5,07 3,79 

Źródło: www.gios.gov.pl, Monitoring chemizmu gleb ornych Polski 

Zawartości metali śladowych zostały ocenione w oparciu o Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 

1 września 2016 r. (Dz. U. 2016 r.  poz. 1395) w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni 

ziemi, oraz wytycznych IUNG (1993), opartych na całkowitych zawartościach metali i właściwościach gleby 

(odczyn, zawartość części spławialnych, zawartość próchnicy). W punkcie pomiarowym w miejscowości 

Skowieszyn nie odnotowano przekroczenia zawartości dopuszczalnych pierwiastków śladowych. 

Tabela 28. Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślin w glebach ornych w punkcie pomiarowym 

w miejscowości Skowieszyn 

Całkowita zawartość 

pierwiastków śladowych 
Jednostka 

Rok 

1995 2000 2005 2010 2015 

Mangan mg*kg-1 265 303 288 249 214 

Kadm mg*kg-1 0,15 0,2 0,21 0,17 0,13 

Miedź mg*kg-1 7,0 5,8 6,8 5,4 5,1 

Chrom mg*kg-1 12,5 11,0 11,3 9,2 9,6 

Nikiel mg*kg-1 10,0 7,4 9,5 7,6 7,7 
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Całkowita zawartość 

pierwiastków śladowych 
Jednostka 

Rok 

1995 2000 2005 2010 2015 

Ołów mg*kg-1 8,0 9,7 9,2 9,7 7,4 

Cynk mg*kg-1 24,5 22,5 21,6 26,8 19,5 

Źródło: www.gios.gov.pl, Monitoring chemizmu gleb ornych Polski 

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego prowadzi działalność szkoleniową i doradczą dla rolników z terenu 

województwa lubelskiego, w tym z terenu Gminy Końskowola. Działalność ta prowadzona jest w oparciu                      

o priorytety Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, priorytety województwa lubelskiego, Plan dla Wsi oraz potrzeby 

rolników i mieszkańców obszarów wiejskich województwa lubelskiego. 

Ważne miejsce w działalności szkoleniowej i doradczej Ośrodka zajmuje promowanie działań 

prośrodowiskowych, przeciwdziałających zmianom klimatycznym i ułatwiającym dostosowanie się do tych zmian. 

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zajmuje się i zajmował się w ubiegłych latach  upowszechnianiem: 

− dobrych praktyk rolniczych mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotami 

pochodzącymi ze źródeł rolniczych, programu azotanowego oraz wymagań ramowej dyrektywy 

wodnej, 

− działań rolno – środowiskowo – klimatycznych w ramach PROW WL 2014 – 2020, 

− racjonalnego gospodarowania wodą w gospodarstwie, 

− ochrony wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych zgodnie 

z Prawem Wodnym, 

− doboru roślin na poplony, 

− produkcji metodami ekologicznymi, 

− zasad zintegrowanej ochrony roślin, 

− zasad dyrektywy azotanowej i wodnej, 

− przepisów ustawy o ochronie zwierząt, 

− prawidłowej gospodarki nawozowej, w tym promowanie zasadności badania gleb 

i wapnowania, 

− działań na rzecz ograniczenia skutków suszy, w tym zwiększenia retencji wodnej, poprawy 

żyzności (m.in. badania gleb, wapnowanie) 

− zasad przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu na poziomie gospodarstwa, 

− prowadzenia prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej oraz gospodarki odpadami, 

− ochrony bioróżnorodności, w tym obszarów NATURA2000. 

5.8.2. Analiza SWOT 

Analizę SWOT przeprowadzono w celu wyodrębnienia najważniejszych problemów i zagrożeń Gminy 

Końskowola w zakresie gleb.  

Tabela 29. Analiza SWOT – Gleby 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

→ Umiarkowany udział siedlisk leśnych, 

→ Gleby dobrej klasy 

→ Występowanie kwaśnych gleb, 

→ Niewielka ilość gleb o najwyższej klasie 
bonitacyjnej, 

→ Występowanie gleb narażonych na erozję wodną 
i glebową. 

SZANSE ZAGROŻENIA 

→ Rozwój rolnictwa ekologicznego, 

→ Rozpowszechnianie Kodeksu Dobrej Praktyki 
Rolniczej. 

→ Depozycja zanieczyszczeń z wód opadowych, 

→ Nadmierne stosowanie nawozów chemicznych. 

Źródło: opracowanie własne 



41 

 

 5.9. Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów 

5.9.1. Analiza stanu wyjściowego 

 Gmina Końskowola nie posiada składowiska odpadów. Wykonawcą usługi odbioru i zagospodarowania 

odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy w 2021 r. jest Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. 

w Puławach, ul. Dęblińska 2, 24-100 Puławy.  Na omawianym obszarze działa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych (PSZOK), który zlokalizowany jest przy ul. Pożowskiej 2a w Końskowoli. Czynny jest w każdą sobotę 

w godzinach od 8:00 do 16:00. W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkaniec może 

oddać powstałe wyłącznie w gospodarstwie domowym odpady zebrane selektywne. 

 Rodzaje odpadów przyjmowanych do PSZOK: 

− odpady opakowaniowe zbierane selektywnie, 

− szkło opakowaniowe bezbarwne i kolorowe, 

− szkło budowlane (szyby okienne – należy je wybić z ram), 

− ceramika, fajans, porcelana, naczynia typu arco, doniczki, 

− przeterminowane leki, odpady komunalne typu – strzykawki, igły w osłonkach, zużyte paski 

z glukometrów, 

− odpady wielkogabarytowe, np. stare meble, meble tapicerowane, 

− zużyte baterie i akumulatory, 

− zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kompletny) 

− zużyte opony (z wyłączeniem przemysłowych/rolniczych) 

− opakowania po lakierach, farbach, 

− opakowania po olejach i smarach, 

− odpady budowlane, rozbiórkowe (z wyjątkiem azbestu!), pochodzące z drobnych prac remontowych, 

− popiół, 

− bioodpady (odpady pochodzenia roślinnego – trawa, liście, drobne gałęzie, resztki owocowo-warzywne), 

− tekstylia. 

Według danych GUS z terenu Gminy Końskowola w roku 2018 zebrano 1 822,97 t odpadów ogółem.  

W roku 2019 liczba ta była większa o 21,52 t odpadów, natomiast w 2020 roku wyniosła aż 2 014,34 t, co stanowi 

wzrost o przeszło 191,37 t w odniesieniu do roku 2018. 

 Tabela 30. Odpady zebrane z terenu gminy Końskowola w latach 2018 -2020 

Jednostka 

administracyjna 

Odpady zebrane w ciągu roku [t] 

2018 2019 2020 

gmina Końskowola 1 822,97 1 844,49 2 014,34 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

W 2019 roku liczba zmieszanych odpadów komunalnych na terenie gminy Końskowola wyniosła 758,44 t 

co dało 85,9 kg na 1 mieszkańca. Rok później ilość ta spadła, co skutkowało zmniejszeniem masy odpadów 

na mieszkańca o 7,5 kg. Szczegółowa charakterystyka zebranych zmieszanych odpadów komunalnych w gminie 

Końskowola została przedstawiona w tabeli poniżej.  

 

Tabela 31. Zmieszane odpady komunalne zebrane w latach 2019 – 2020 w gminie Końskowola 

Jednostka 
administracyjna 

Ogółem [t] 
Ogółem 

na 1 mieszkańca 
[kg] 

Z gospodarstw 
domowych [t] 

Odpady z gospodarstw 
domowych przypadające 

na 1 mieszkańca [kg] 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

gmina 
Końskowola 

758,44  687,84 85,9 78,4 752,64 614,40 85,2 70,0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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W 2019 roku z terenu gminy Końskowola zebrano 1 086,05 t odpadów selektywnych, natomiast rok później 

liczba ta była o 240,45 t większa. Selektywnie zebrane odpady z gospodarstw domowych stanowiły w latach 2019 

– 2020 przeszło 99% ogólnej liczby odpadów zebranych selektywnie z obszaru całej gminy. Szczegółowe dane 

dotyczące masy odpadów zebranych selektywnie w gminie Końskowola przedstawiono w tabeli poniżej. 

 

Tabela 32. Masa odpadów zebranych selektywnie z terenu gminy Końskowola w latach 2019 - 2020 

Jednostka 

Odpady komunalne zebrane 
selektywnie ogółem [t] 

Odpady komunalne zebrane 
selektywnie z gospodarstw 

domowych [t] 

2019 2020 2019 2020 

gmina Końskowola 1 086,05 1 326,50 1 080,61 1 321,66 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

W tabeli poniżej zebrano informacje dotyczące masy odpadów zebranych selektywnie w odniesieniu 

do ogółu odpadów na terenie gminy. W całej gminie w 2019 roku zebrano selektywnie 58,9% z ogółu odpadów, 

a w roku 2020 wartość ta wzrosła o 7%. Nieco lepiej wygląda sytuacja dla odpadów zbieranych selektywnie 

z gospodarstw domowych, z których w 2020 roku zebrano selektywnie 68,3% z wszystkich odpadów.  

 
Tabela 33. Masa odpadów zebranych selektywnie w relacji do ogółu odpadów na terenie gminy Końskowola 
w latach 2019 - 2020 

Jednostka 

Odpady zebrane selektywnie 
w relacji do ogółu odpadów 

(ogółem) [%] 

Odpady zebrane selektywnie 
w relacji do ogółu odpadów 

(z gospodarstw domowych) [%] 

2019 2020 2019 2020 

gmina Końskowola 58,9 65,9 58,9 68,3 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

W ramach gospodarki odpadami należy wyodrębnić problematykę wyrobów azbestowych. Zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 poz. 10) 

wyroby te są uznawane za odpady niebezpieczne. Program Oczyszczania Kraju z Azbestu (POKzA) na lata 2009 – 

2032 zakłada usunięcie i zutylizowanie azbestu z terenu całego kraju do roku 2032. Główne cele POKzA to: 

− usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, 

− minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych powodowanych kontaktem z włóknami 

azbestu, 

− likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko. 

W 2020 roku Gmina Końskowola kontynuowała udział w projekcie pt.: „System gospodarowania odpadami 

azbestowymi na terenie województwa lubelskiego” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020. W ramach tego zadania w 2020 roku 

unieszkodliwiono około 213 ton odpadów zawierających azbest. 
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5.9.2. Analiza SWOT 

Analizę SWOT przeprowadzono w celu wyodrębnienia najważniejszych problemów i zagrożeń Gminy 

Końskowola w zakresie gospodarki odpadami.  

Tabela 34. Analiza SWOT - Gospodarka odpadami 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

→ Funkcjonujący na terenie gminy PSZOK, 

→ Prawidłowo przyjęte w dokumentach gminy i 
stosowane zasady gospodarowania odpadami 
komunalnymi  

→ Mała ilość odpadów zmieszanych w całości 
wytwarzanych opadów 

→ Wysoki procent odpadów zebranych 
selektywnie w relacji do ogółu odpadów 

→ Wyroby zawierające azbest 

→ Zagrożenie powstawania „dzikich” wysypisk, 

SZANSE ZAGROŻENIA 

→ Edukacja społeczeństwa w zakresie właściwego 
postępowania z odpadami, 

→ Modernizacja PSZOK, 

→ Usuwanie i utylizacja azbestu z terenu gminy, 

→ Wdrażanie i upowszechnianie wśród 
społeczności lokalnej nawyku selektywnej 
zbiórki odpadów. 

→ Względna łatwość znalezienia uprawnionych 
podmiotów przetwarzających zgodnie z prawem 
wytworzone odpady inne niż komunalne  

→ Powstanie miejsc nielegalnego składowania 
odpadów, 

→ Zwiększanie ilości wytwarzanych odpadów 
zmieszanych 

Źródło: opracowanie własne 

5.10. Zasoby przyrodnicze 

5.10.1. Analiza stanu wyjściowego 

Ochrona przyrody oznacza ochronę wartości ekologicznych, naukowych, dydaktycznych, estetycznych oraz 

cech stanowiących o tożsamości przyrodniczej regionu. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia  16 kwietnia 2004 r. 

o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r., poz. 55) elementami środowiska objętymi ochroną na podstawie w/w ustawy 

są następujące formy ochrony przyrody: 

− parki narodowe, 

− rezerwaty przyrody, 

− parki krajobrazowe, 

− obszary chronionego krajobrazu, 

− obszary Natura 2000, 

− pomniki przyrody, 

− stanowiska dokumentacyjne, 

− użytki ekologiczne, 

− zespoły przyrodniczo – krajobrazowe, 

− ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów. 

  System powiązań przyrodniczych i obszary Natura 2000 

W związku z przystąpieniem do Unii Europejskiej Polska musiała utworzyć na swoim obszarze część 

europejskiej sieci ekologicznej NATURA 2000 w oparciu o obowiązujące w niej ustawodawstwo. W zakresie 

ochrony przyrody aktami prawnymi są: 
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• Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dn. 21.05.1992. r. (tzw. Dyrektyw Siedliskowa) w sprawie ochrony siedlisk 

naturalnych i dzikiej flory i fauny (w oparciu o nią tworzy się Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk (SOO), 

• Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 02.04.1979. r. (tzw. Dyrektywa Ptasia) w sprawie ochrony dziko 

żyjących ptaków, stanowiąca podstawę do wydzielenia Obszarów Specjalnej Ochrony Ptaków (OSO). 

Mają one na celu utrzymanie bioróżnorodności państw członkowskich poprzez ochronę najcenniejszych 

siedlisk oraz gatunków flory i fauny na ich terytorium. Zobowiązują też państwa członkowskie UE (a więc 

i Polskę od momentu akcesji) do wytypowania obszarów chronionych, które będą tworzyć europejską 

sieć ekologiczną NATURA 2000 proporcjonalnie do reprezentacji na swoim terytorium typów siedlisk           

i gatunków, będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty. Ważnym uzupełnieniem, mającym 

istotne znaczenie w budowie tej sieci, są załączniki do ww. Dyrektyw, zawierające listy wrażliwych siedlisk 

i ginących gatunków o znaczeniu wspólnotowym, których zachowanie wymaga wyznaczenia obszarów 

SOO i OSO. Ochrona bioróżnorodności w tej sieci będzie realizowana na podstawie planów ochrony, 

których ustalenia będą wiążące dla planów zagospodarowania przestrzennego, planów urządzenia lasów 

itp. 

W granicach administracyjnych gminy Końskowola leży część Obszaru NATURA 2000 Płaskowyż 

Nałęczowski. 

Obszaru NATURA 2000 Płaskowyż Nałęczowski PLH060015 - Ostoja obejmuje jeden z najsilniej urzeźbionych 

rejonów w Europie. Średnio występuje tu 10 km lessowych wąwozów na kilometr kwadratowy terenu. Ostoja 

w 60% porośnięta jest lasem, pozostałe tereny, szczególnie obszary wierzchowinowe, są uprawiane rolniczo. 

W ostoi znajdują się także groty w Bochotnicy. Powstały one w wyniku eksploatacji wapienia i stanowią unikalne 

stanowisko geologiczne oraz są cenną pamiątką kulturową. Groty znajdują się na 70-cio metrowym zboczu doliny 

rzeki Bystrej, która wchodzi w skład tzw. krainy pstrąga i lipienia. W jej dolinie znajdują się stawy rybne i wilgotne 

ekstensywnie użytkowane łąki. Zbocza i dna wąwozów porasta grąd lipowo-grabowy, a lokalnie również świetlista 

dąbrowa. Groty są jedną z 20 największych zimowych ostoi nietoperzy w Polsce. Spotyka się tu 14 gatunków tych 

ssaków, z czego 4 znajdują się w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej. Prócz nich stwierdzono tu obecność 6 

siedlisk z załącznika I i 9 innych gatunków (prócz 4 wymienionych wcześniej nietoperzy) zwierząt znajdujących się 

w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej, a także 2 chronione gatunki roślin naczyniowych. 

Na terenie Gminy Końskowola nie ma zlokalizowanych pomników przyrody ani stanowisk 

dokumentacyjnych. Znajdują się natomiast 3 użytki ekologiczne: 

• Użytek ekologiczny w miejscowości Las Stocki o pow. 0,75 ha, 

• Użytek ekologiczny w miejscowości Młynki o pow. 1,13 ha, 

• Użytek ekologiczny w miejscowości Młynki o pow. 0,22 ha, 

oraz: 

• Obszar Chronionego Krajobrazu „Kozi Bór”: obejmuje teren o powierzchni 12 820,09 ha (teren 

równinny), z tego 40% stanowią lasy - bory mieszane i bory świeże z dębem bezszypułkowym, bory 

bagienne, świetliste dąbrowy, zbiorowiska grądowe, olsy i łęgi porastające równinę morenową  

w dorzeczu rzek Mininy i Kurówki. Przeszło 50% obszaru chronionego stanowią użytki rolne, a 0,7% wody. 

Obok kompleksów leśnych występują duże powierzchnie łąk oraz niewiele torfowisk. Rzadkie rośliny 

spotykane na tym terenie to: podkolan biały, podkolan zielony, wawrzynek wilczełyko, mieczyk 

dachówkowaty, orlik pospolity. Jeziora Duży Ług i Rejowiec są siedliskami dla wielu gatunków ptaków 

wodnych, błotnych, drapieżnych i innych. Bytują tu: derkacz, słowik szary, łozówka, rycyk, krwawodziób, 

dziwonia, czajka, łyska, krzyżówka, perkoz, kokosza, czernica, cyraneczka, bocian biały. 

• Kazimierski Park Krajobrazowy: utworzony 27 kwietnia 1979 r., zajmuje powierzchnię 149,74 km², a jego 

otulina liczy 246,44 km². Jest pierwszym utworzonym w województwie lubelskim parkiem 

krajobrazowym, na  jego terenie znajdują się dwa rezerwaty przyrody: Krowia Wyspa i Skarpa Dobrska, 

a na terenie otuliny zlokalizowany jest rezerwat Łęg na Kępie w Puławach. 

 Na rycinie poniżej przedstawiono lokalizację form ochrony przyrody znajdujących się w gminie 

Końskowola. 
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Rycina 4. Formy ochrony przyrody na terenie gminy Końskowola 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych CRFOP 

 

Lasy 

Gmina Końskowola położona jest w Nadleśnictwie Puławy w obrębach Puławy i Żyrzyn w leśnictwach 

Wronów i Wola Osińska. Powierzchnia lasów w zarządzie Nadleśnictwa na terenie gminy w 2020 roku  wynosiła 

265,54 ha. Lesistość wynosi 10,1%. 

Na terenie gminy występują następujące typy siedliskowe lasów: bór mieszany świeży, bór wilgotny, bór 

świeży, ols, las mieszany świeży, las mieszany wilgotny, las świeży oraz las wilgotny. 

 

Zieleń urządzona 

 Obszary zieleni urządzonej stanowią 0,1% powierzchni całej gminy Końskowola.  W tabeli poniżej 

przedstawiono charakterystykę zieleni urządzonej w roku 2019 w gminie Końskowola.  

Tabela 35. Zieleń urządzona na terenie gminy Końskowola w 2019 roku 

Gmina 

zieleńce 
zieleń 

uliczna 
parki, zieleńce, tereny zieleni 

osiedlowej 
cmentarze 

obiekty 
[szt] 

pow. 
[ha] 

pow.  
[ha] 

pow. 
[ha] 

obiekty 
[szt] 

pow. 
[ha] 

Końskowola 6 6,88 0,20 6,88 3 4,70 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 



46 

 

5.10.2. Analiza SWOT 

Analizę SWOT przeprowadzono w celu wyodrębnienia najważniejszych problemów i zagrożeń gminy 

Końskowola w zakresie zasobów przyrodniczych.  

Tabela 36. Analiza SWOT – zasoby przyrodnicze 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

→ Występowanie na terenie gminy obszarów 
chronionych i cennych przyrodniczo, 

→ Występowanie na terenie gminy rzadkich, 
objętych ochroną gatunków roślin i zwierząt 

→ Prowadzenie programów podnoszących 
świadomość ekologiczną, 

→ Mała powierzchnia terenów zieleni urządzonej, 

→ Podatność zasobów przyrody ożywionej 
na zanieczyszczenia środowiska, 

→ Niewielka lesistość gminy, 
 

SZANSE ZAGROŻENIA 

→ Wzrost lesistości gminy, 

→ Tworzenie nowych terenów zieleni urządzonej 
(parków, zieleńców itp.). 

→ Wzrost liczby form ochrony przyrody, 

→ Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych, 

→ Wzrastająca antropopresja, 

→ Fragmentacja siedlisk, 

→ Degradacja cennych terenów przyrodniczych 
przez działalność rolniczą, 

Źródło: opracowanie własne 

5.11. Zagrożenie poważnymi awariami 

5.11.1 Analiza stanu wyjściowego 

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska za poważną awarię uważa się zdarzenie, w szczególności 

emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, 

w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania 

zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem. Natomiast 

przez poważną awarię przemysłową rozumie się poważną awarię powstałą w zakładzie.   

W ww. akcie prawnym zawarte są przepisy ogólne i instrumenty prawne służące przeciwdziałaniu 

poważnej awarii przemysłowej, obowiązki prowadzącego zakład stwarzający zagrożenie wystąpienia poważnej 

awarii przemysłowej, a także obowiązki organów administracji związane z awarią przemysłową oraz zagadnienie 

współpracy międzynarodowej w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej o charakterze transgranicznym. 

Ochrona środowiska przed poważną awarią oznacza zapobieganie zdarzeniom mogącym powodować 

awarię oraz ograniczanie jej skutków dla ludzi i środowiska. W zakresie przeciwdziałania poważnym awariom 

do zadań Inspekcji Ochrony Środowiska zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony 

Środowiska (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 995.) należy: 

− kontrola podmiotów, których działalność może stanowić przyczynę powstania poważnej awarii, 

− prowadzenie szkoleń dla organów administracji oraz podmiotów, o których mowa wyżej, 

− badanie przyczyn powstawania oraz sposobów likwidacji skutków poważnych awarii dla środowiska, 

− prowadzenie rejestru zakładów, których działalność może być przyczyną wystąpienia poważnej awarii,  
w tym zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii i o dużym ryzyku wystąpienia awarii 
w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska. 

W przypadku wystąpienia poważnej awarii lub zdarzeń o znamionach poważnej awarii Inspekcja Ochrony 

Środowiska współdziała w akcji ich zwalczania z organami właściwymi do jej prowadzenia (głównie Państwową 

Strażą Pożarną ale również OSP) oraz sprawuje nadzór nad usuwaniem skutków tych awarii. 

W myśl rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie rodzajów i ilości 

znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu 

o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, na terenie Gminy Końskowola brak 

jest zakładów zaliczanych do zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii (ZZR) oraz zakładów należących 

do grupy zakładów o dużym ryzyku zagrożenia awarią (ZDR). W latach 2017 - 2020 nie wystąpiły żadne awarie 
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przemysłowe 

W omawianym okresie WIOŚ przeprowadził na terenie Gminy Końskowola łącznie 50 kontroli zakładów 

przemysłowych, z zakresu przestrzegania przepisów ochrony środowiska,  w tym 17 kontroli z wyjazdem w teren 

oraz 33 kontrole auto monitoringowe. Zgodnie z klasyfikacją naruszeń, w latach 2017 – 2020 r. wystawiono: 

−  5 decyzji pokontrolnych, 

− 3 mandaty, 

− 7 zarządzeń pokontrolnych 

− udzielono 6 pouczeń i 1 wystąpienie pokontrolne 

 

5.11.2. Analiza SWOT 

Przeprowadzenie oceny stanu aktualnego obszaru interwencji zagrożenia poważnymi awariami pozwoliło 

na przeprowadzenie analizy SWOT przedstawionej w tabeli poniżej. 

 
Tabela 37. Analiza SWOT – Zagrożenie poważnymi awariami 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

→ Brak zakładów ZDR oraz ZZR, 

→ Brak poważnych awarii w latach 2017 – 2020, 

→ Regularne kontrole WIOŚ, 

→ Transport substancji niebezpiecznych przez tereny 
zabudowane, 

→ Negatywne oddziaływanie na środowisko. 

SZANSE ZAGROŻENIA 

→ Wspieranie jednostek OSP poprzez doposażanie 
w niezbędny sprzęt, szkolenia, 

→ Zabezpieczenie  transportu niebezpiecznych 
substancji oraz minimalizacja ich przebiegu 
przez obszary zamieszkałe, 

→ Doposażanie i szkolenie jednostek ratowniczych. 

→ Wypadek podczas transportu niebezpiecznych 
substancji, 

→ Zwiększenie ruchu towarowego na istniejących 
drogach i linii kolejowej, co związane jest ze 
zwiększeniem ilości materiałów niebezpiecznych 
przewożonych tymi drogami i liniami, 

→ Możliwość wystąpienia poważnej awarii. 

Źródło: Opracowanie własne 

5.12. Nadzwyczajne zagrożenia środowiska i adaptacje do zmian klimatu 

W ostatnich dziesięcioleciach obserwuje się coraz bardziej widoczne skutki zmian klimatu, polegające m.in. 

na wzroście temperatury oraz zwiększeniu częstotliwości i skali ekstremalnych zjawisk pogodowych. Wyniki badań 

naukowych jednoznacznie wskazują, że zjawiska powodowane przez zmiany klimatu stanowią zagrożenie dla 

społecznego i gospodarczego rozwoju wielu krajów na świecie, w tym także dla Polski, a proces ten w kolejnych 

latach będzie się nadal pogłębiał. Wobec tego konieczne i ekonomicznie uzasadnione jest prowadzenie adaptacji 

do nadchodzących zmian. 

Przez adaptacje do zmian klimatu należy rozumieć taki sposób planowania, realizacji, eksploatacji 

i likwidacji przedsięwzięcia, aby było ono optymalnie przystosowane do postępujących zmian klimatu, jak również 

by nie powodowało zwiększenia wrażliwości elementów środowiska na zmiany klimatu. 

W związku z powyższymi uwarunkowaniami w celu ograniczenia gospodarczego i społecznego ryzyka 

związanego ze zmianami klimatycznymi, opracowano Strategiczny Plan Adaptacji dla sektorów i obszarów 

wrażliwych na zmiany klimatu do 2020 (SPA2020), który wskazuje cele i kierunki działań adaptacyjnych, które 

należy podjąć w najbardziej wrażliwych sektorach i obszarach w okresie do roku 2020. Jako najbardziej wrażliwe 

na zmiany klimatu, wskazano dziedziny i obszary, takie jak: gospodarka wodna, rolnictwo, leśnictwo, 

różnorodność biologiczna, zdrowie, energetyka, budownictwo i gospodarka przestrzenna, obszary 

zurbanizowane, transport, obszary górskie i strefy wybrzeża. Pamiętać jednak trzeba, że kwestie związane 

ze zmianami klimatu, dotyczyć mogą również przedsięwzięć z innych dziedzin i obszarów. 

Głównym obszarem narażonym na zmiany klimatu jest gospodarka wodna. Występowanie ulewnych 

deszczy zwiększa zagrożenie wystąpienia powodzi i podtopień. Podczas ulewnych deszczy urządzenia 
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melioracyjne takie jak kanały oraz licznie występujące stawy mogą jednak nie nadążyć z odbiorem wody i może 

dojść do lokalnych podtopień. Konieczna w związku z tym jest stała kontrola drożności urządzeń melioracyjnych, 

wykaszanie rowów, usuwanie powalonych drzew i gałęzi itp. 

W ostatnich latach występują coraz częstsze i intensywniejsze fale upałów. Okresy, gdy dni upalne trwają 

przez co najmniej kilka dni stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzi. Wysokie temperatury prowadzą do zaburzeń 

układu krążenia, pracy nerek, układu oddechowego i metabolizmu. Szczególnie narażone na udar słoneczny są 

osoby starsze oraz dzieci. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydaje ostrzeżenie przed upałami. Podczas 

okresów upałów zaleca się pozostawanie w budynkach zwłaszcza w godzinach największego nasłoneczniania. 

W celu adaptacji należy rozbudowywać systemy klimatyzacyjne w budynkach użyteczności publicznej oraz 

prywatnych mieszkaniach. Długo trwające fale upałów powodują występowanie zjawiska suszy. Susza jest 

skutkiem długotrwałych okresów bez opadów atmosferycznych i upałów, kiedy maksymalna temperatura dobowa 

osiąga wartości wyższe niż 30°C. Ujemny wpływ zjawiska suszy można zaobserwować w różnych dziedzinach 

gospodarczych i społecznych. Jednym z najbardziej wrażliwych na niedobory wody sektorów jest rolnictwo. 

Występowanie zjawiska suszy obniża potencjał produkcyjny gleb i utrudnia prowadzenie produkcji rolnej. 

Obniżenie wód gruntowych może także doprowadzić do utraty bioróżnorodności oraz bezpośredniego 

zniszczenia rodzimych siedlisk naturalnych. Zanik małych powierzchniowych zbiorników wodnych (bagien, 

stawów, oczek wodnych, potoków i małych cieków) stanowi zagrożenie dla licznych gatunków, które bytują na tych 

terenach, bądź korzystają z nich okresowo. Obniżanie się poziomu wód gruntowych negatywnie wpływa na 

różnorodność biologiczną w szczególności na zbiorniki wodne i tereny podmokłe. 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie opracował Plan przeciwdziałania skutkom suszy 

w regionach wodnych. Podstawą prawną sporządzania planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionach 

wodnych jest ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 roku (Dz. U. 2021 r., poz. 624 ze zmianami), który nakłada 

na dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej obowiązek przygotowywania planów przeciwdziałania 

skutkom suszy w regionach wodnych. Zgodnie z art. 88r. ust. 3 i ust. 4 powyższej ustawy, plany przeciwdziałania 

skutkom suszy zawierają: 

) analizę możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych; 

) propozycje budowy, rozbudowy lub przebudowy urządzeń wodnych; 

) propozycje niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz zmian naturalnej 

i sztucznej retencji; 

) katalog działań służących ograniczeniu skutków suszy. 

Plan przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych stanowi podstawę do opracowania planów 

przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy. Jego głównym zadaniem jest wskazanie propozycji działań, 

zarówno technicznych jak i nietechnicznych, mających na celu przeciwdziałanie i łagodzenie skutków suszy. 

Zmiany klimatu wpływają także na procesy fizyczne, chemiczne i biologiczne w ciekach wodnych. 

Z powodu wzrostu temperatury następuje przyśpieszenia zjawiska eutrofizacji. W celu jego ograniczenia 

wymagane jest podjęcie działań ograniczających spływ biogenów z pól uprawnych poprzez ograniczenie 

wykorzystania sztucznych nawozów przez rolników. Ważną rolne pełnią tu Ośrodki Doradztwa Rolniczego, 

zachęcające rolników do rolnictwa ekologicznego czy ekstensywnego. 

Nadzwyczajne zagrożenia środowiska takie jak min. gwałtowne burze z silnym wiatrem, długotrwałe susze 

zwiększające ryzyko pożaru w lasach, powodują zagrożenie dla ludzi oraz dóbr materialnych. Ochronę przed 

nadzwyczajnymi zagrożeniami środowiska oraz innymi zdarzeniami zagrażającymi zdrowiu lub życiu ludzi zajmuje 

się Państwowa Straż Pożarna. W związku ze zmianami klimatu liczba zdarzeń zagrażających ludziom i środowisku 

może wzrastać. Na terenie Gminy Końskowola funkcjonuje Ochotnicza Straż Pożarna. Jednostki OSP są 

wyposażone w specjalistyczny sprzęt dzięki czemu mogą skuteczne wspomóc w działaniach jednostki PSP. 
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5.13. Działania edukacyjne 

Edukacja ekologiczna jest zagadnieniem horyzontalnym dotyczącym wszystkich obszarów ochrony 

środowiska. Głównym jej celem jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw 

ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju, upowszechnianie wiedzy 

z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, kształtowanie zachowań prośrodowiskowych ogółu 

społeczeństwa, w tym dzieci i młodzieży. 

Konieczność prowadzenia działań z zakresu edukacji ekologicznej wynika z polskich i europejskich aktów 

prawnych oraz dokumentów strategicznych, w tym z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219z późn.zm.). W ustawie tej zawarto 

przede wszystkim obowiązek uwzględniania problematyki ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju 

w programach kształcenia ogólnego we wszystkich typach szkół. 

Działania edukacyjne powinny jednak obejmować także dorosłych mieszkańców, ponieważ 

to oni mają największy wpływ na obecny stan środowiska w gminie. Prowadzone działania edukacyjne powinny 

dotyczyć przede wszystkim prawidłowego postępowania z odpadami, ochrony powietrza przed 

zanieczyszczeniami pochodzącymi z domowych kotłowni oraz podnosić ogólną świadomość ekologiczną lokalnej 

społeczności. 

Bardzo ważne jest planowanie i realizowanie działań w zakresie edukacji ekologicznej na szczeblu lokalnym 

mających na celu ukształtowanie świadomości mieszkańców przejawiającej się w ich konkretnych działaniach 

związanych z troską o otaczające ich najbliższe środowisko. 

Na terenie Gminy Końskowola edukacja ekologiczna prowadzona jest m.in. w placówkach edukacyjnych 

ale edukowani są również dorośli mieszkańcy gminy. Tematyka edukacji ekologicznej to przede wszystkim: 

− racjonalna gospodarka odpadami i ich segregacja, 

− edukacja w zakresie szkodliwości azbestu, efektywności energetycznej czy niskiej emisji. 

Oprócz organizowania własnych działań, gmina powinna także włączać się w akcje edukacyjne prowadzone 

na wyższym poziomie administracyjnym czy organizowane przez fundacje i stowarzyszenia pozarządowe. Udział 

w kampaniach organizowanych na przykład przez Ministerstwo Środowiska, które udostępnia niezbędne 

materiały takie jak infografiki, ulotki, poradniki itp. obniża koszty realizacji edukacji ekologicznej. 

5.14. Monitoring Środowiska 

Źródłem informacji o środowisku jest w szczególności państwowy monitoring środowiska. Został on 

utworzony ustawą z dnia 10 lipca 1991 roku o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1070) w celu 

zapewnienia wiarygodnych informacji o stanie środowiska. 

Państwowy Monitoring Środowiska stanowi system pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska oraz 

gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o środowisku. Gromadzone informacje służą 

wspomaganiu działań na rzecz ochrony środowiska, poprzez systematyczne informowanie organów administracji 

i społeczeństwa o:  

• jakości elementów przyrodniczych, dotrzymywaniu standardów jakości środowiska lub innych poziomów 

określonych przepisami oraz obszarach występowania przekroczeń tych standardów lub innych 

wymagań,  

• występujących zmianach jakości elementów przyrodniczych, przyczynach tych zmian, w tym 

powiązaniach przyczynowo-skutkowych występujących pomiędzy emisjami i stanem elementów 

przyrodniczych. 

Po nowelizacji ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska w 2001 r. PMŚ realizowany był na podstawie: 

wieloletnich programów państwowego monitoringu środowiska opracowanych przez Głównego Inspektora 

Ochrony Środowiska i zatwierdzanych przez ministra właściwego do spraw środowiska, wojewódzkich 

programów monitoringu opracowanych przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska i zatwierdzonych 

przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Ostatnim programem PMŚ realizowanym w tej strukturze był 

program na lata 2018-2021. 
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Nowelizacja ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska z 2018 r. (ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie 

ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 1479) zmieniła uwarunkowania 

realizacji zadań Państwowego Monitoringu Środowiska. W myśl nowych przepisów zasoby i zadania PMŚ 

realizowane do końca 2018 r. przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska zostały przeniesione 

do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska i tym samym od 1 stycznia 2019 r. zadania PMŚ są realizowane 

wyłącznie przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (GIOŚ). 

Zakres zadań państwowego monitoringu środowiska jest określany w wieloletnich strategicznych 

programach PMŚ opracowywanych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska i zatwierdzanych przez 

Ministra Klimatu oraz w wykonawczych programach PMŚ opracowywanych przez Głównego Inspektora Ochrony 

Środowiska. Obecnie obowiązujący Strategiczny Program PMŚ na lata 2020 - 2025 powstał na podstawie ustawy 

z dnia 10 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska. Dokument ten obejmuje zadania wynikające z odrębnych 

ustaw, zobowiązań międzynarodowych oraz innych potrzeb wynikających ze strategii rozwoju oraz innych 

programów i dokumentów programowych. Zawarto w nim następujące obszary monitoringu, które mogą 

dotyczyć gminy Końskowola: 

1. Monitoring jakości powietrza 

2. Monitoring jakości wód 

3. Monitoring gleby i ziemi 

4. Monitoring przyrody 

5. Monitoring klimatu akustycznego 

6. Monitoring pól elektromagnetycznych. 

Dotychczas na terenie gminy Końskowola prowadzony był monitoring wód powierzchniowych, powietrza 

oraz pola elektromagnetycznego. 

Prezentacja danych odniesionych przestrzennie (z wykorzystaniem systemów informacji geograficznej) 

odbywać się będzie m.in. poprzez dedykowane do tego celu portale mapowe, umożliwiające dostęp do usług 

sieciowych. W zakresie kompetencji GIOŚ kontynuowane będą prace wynikające z Rozporządzenia Ministra 

Cyfryzacji z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zasobu informacyjnego przeznaczonego do udostępniania 

w centralnym repozytorium informacji publicznej. Zasoby GIOŚ określone w ww.  rozporządzeniu będą 

aktualizowane na potrzeby upowszechnienia i udostępniania danych poprzez portal https://dane.gov.pl/. 
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6. Cele programu ochrony środowiska, zadania oraz ich 

finansowanie 

6.1. Cele ochrony środowiska i kierunki interwencji 

Program Ochrony Środowiska dla gminy Końskowola na lata 2021 – 2025 z perspektywą do roku 2030 ma 

służyć realizacji przez gminę polityki ochrony środowiska i nawiązywać do polityki ochrony środowiska wyższych 

jednostek, a sam Program Ochrony Środowiska musi być spójny z założeniami dokumentów strategicznych 

i programowych wyższego rzędu.  
Dokument będzie stanowić podstawę funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem, spajając 

wszystkie działania i dokumenty dotyczące ochrony środowiska w gminie. Głównym celem programu jest:  

 

Zrównoważony rozwój gminy Końskowola dążący do poprawy jakości życia mieszkańców oraz stanu 

środowiska przyrodniczego.   

Pod każdą z charakterystyk dziesięciu obszarów interwencji przeprowadzona została analiza SWOT, mająca 

na celu określenie największych zagrożeń środowiska, słabych i mocnych stron istniejącego stanu środowiska oraz 

wskazanie dążeń w tych obszarach i szans na jego poprawę. 
Na tej podstawie, zgodnie z wytycznymi Ministra Środowiska z 2015 roku, zaktualizowanymi w 2020 roku, 

dotyczącymi opracowywania programów ochrony środowiska, wyznaczono cele wraz z wskaźnikami stanu 

aktualnego i stanu docelowego. Narzędziem osiągnięcia stanu docelowego jest realizacja wyznaczonych 

w ramach obszarów zadań, które zostały zgrupowane w harmonogramie zadań. Cele, wskaźniki, kierunki 

interwencji oraz zadania przedstawia tabela nr 42. Zostały w niej określone również źródła finansowania 

wyznaczonych zadań, którymi będą zarówno środki własne gminy, jak i dotacje zewnętrzne, środki własne                      

i pozyskane przez inne jednostki realizujące zadania. Do wyznaczonych zadań przypisano orientacyjną kwotę                  

i czas realizacji. Kwoty i czas realizacji w wielu przypadkach zależą od możliwości i wielkości uzyskanych dotacji. 

Niektóre z zadań będą realizowane w ramach obowiązków pracowników Urzędu Gminy. W tabeli 43 

przedstawiono harmonogram zadań własnych wraz z finansowaniem, z kolei w tabeli nr 44 zadania wykonywane 

przez inne jednostki tzw. zadania monitorowane.
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6.2. Harmonogram rzeczowo-finansowy 

Tabela 38. Cele, wskaźniki, kierunki interwencji oraz zadania przewidziane do realizacji na terenie gminy Końskowola 

Lp. 
Obszar 

interwencji 
Cel 

Wskaźnik 
Kierunek 

interwencji 
Zadania 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Ryzyka Nazwa  

(źródło) 

Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

1. 

O
ch
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n

a 
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im
at

u
 i 

ja
ko

śc
i p

o
w

ie
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za
 

I.
 P

o
p
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w

a 
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śc

i p
o

w
ie

tr
za

 

Liczba substancji 
z przekroczeniami 
w strefie lubuskiej 

(WIOŚ) 

1 0 

I.1. Rozwój 
odnawialnych 
źródeł energii 

Wykorzystanie odnawialnych źródeł 
energii w budownictwie jednorodzinnym 

na terenie Gminy 

Urząd Gminy 
Końskowola, 
mieszkańcy 

Ograniczone 
środki 

finansowe 

I.2. Zmniejszenie 
emisji 

pochodzącej 
ze spalania paliw 

podczas 
ogrzewania 
budynków 

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń 
do powietrza z ogrzewania 

indywidualnego - Zmiany systemu 
ogrzewania-likwidacja spalania paliw 

stałych 

Urząd Gminy 
Końskowola 

mieszkańcy 

Ograniczone 
środki 

finansowe 

Prowadzenie Centralnej Ewidencji 
Emisyjności Budynków 

Urząd Gminy 
Końskowola 

Problem 
z pozyskiwaniem 

danych, braki 
kadrowe 

Szczegółowa inwentaryzacja źródeł, 
w których powinna nastąpić wymiana 

kotłów na paliwo stałe 

Urząd Gminy 
Końskowola 

Ograniczone 
środki 

finansowe 

Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła 
i modernizacji systemów grzewczych 

w budynkach mieszkalnych 

Urząd Gminy 
Końskowola 

Ograniczone 
środki 

finansowe/ 
Brak 

dofinansowania 

Termomodernizacja obiektów 
użyteczności  publicznej  

Urząd Gminy 
Końskowola 

Ograniczone 
środki 

finansowe 

I.3. Zwiększenie 
efektywności 

Kontrola mieszkańców w zakresie 
spalania odpadów i zabronionych paliw 

w paleniskach domowych 

Urząd Gminy 
Końskowola 

Ograniczone 
środki 

finansowe, braki 
kadrowe 
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Lp. 
Obszar 

interwencji 
Cel 

Wskaźnik 
Kierunek 

interwencji 
Zadania 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Ryzyka Nazwa  

(źródło) 

Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

energetycznej 
w gminie 

Podnoszenie świadomości ekologicznej 
mieszkańców w zakresie racjonalnego 

gospodarowania energią 

Urząd Gminy 
Końskowola 

Brak 
zainteresowania 

ze strony 
mieszkańców 

Wymiana oświetlenia tradycyjnego 
na energooszczędne, wymiana urządzeń 

gospodarstwa domowego na 
energooszczędne 

Mieszkańcy 
Gminy 

Ograniczone 
środki 

finansowe, brak 
chęci 

mieszkańców 
do podjęcia 

działań 

Opracowanie „Projektu założeń do planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe” oraz 
aktualizacja „Planu gospodarki 

niskoemisyjnej” 

Urząd Gminy 
Końskowola 

Ograniczone 
środki 

finansowe 

I.4. Edukacja 
społeczeństwa 

w zakresie 
ochrony klimatu 

i jakości 
powietrza 

Prowadzenie systematycznych akcji 
edukacji ekologicznej w zakresie potrzeb 

i możliwości ochrony powietrza oraz 
uświadamianie nt. problemu niskiej 

emisji 

Urząd Gminy 
Końskowola 

Brak 
zainteresowania 

ze strony 
mieszkańców 

2. 
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o
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n
ia

 

h
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e
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II
. 

Zm
n

ie
js
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u
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d
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m
ie

sz
ka

ń
có

w
 

gm
in

y Poziom hałasu 
Leq  

(WIOŚ) 

- Poniżej 
poziomu 

II.1. Zmniejszenie 
emisji hałasu 

Uwzględnianie standardów 
akustycznych w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego 

Urząd Gminy 
Końskowola 

Nieefektywny 
system 

planowania 
przestrzennego  
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Lp. 
Obszar 

interwencji 
Cel 

Wskaźnik 
Kierunek 

interwencji 
Zadania 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Ryzyka Nazwa  

(źródło) 

Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

dopuszczal
nego 

z transportu 
drogowego 

Budowa dróg dla rowerów na terenie 
gminy Końskowola 

Urząd Gminy 
Końskowola 

Ograniczone 
środki 

finansowe 

Bieżące utrzymanie dróg gminnych 
Urząd Gminy 
Końskowola 

Ograniczone 
środki 

finansowe 

Budowa chodnika w pasie DP Nr 2509L 
w m. Chrząchów 

PZD w Puławach 
Ograniczone 

środki 
finansowe 

Budowa chodnika w pasie DP Nr 2509L 
w m. Witowice 

PZD w Puławach 
Ograniczone 

środki 
finansowe 

Przebudowa DP Nr 2508L w m. Opoka 
(odcinek ok. 200 m) 

PZD w Puławach 
Ograniczone 

środki 
finansowe 

Budowa chodnika w pasie DP Nr 2530L 
w m. Skowieszyn i Stara Wieś 

PZD w Puławach 
Ograniczone 

środki 
finansowe 

3. 

P
o
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le
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m
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n

e
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n

e
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h
 

Ilość emitorów 
pól 

elektromagnetycz
nych w gminie 

3 >3 

III.1. Ograniczenie 
oddziaływania 

pól 
elektromagnetycz

nych 
na człowieka 
i środowisko 

Edukacja mieszkańców na temat 
rzeczywistej skali zagrożenia emisją pól 

elektromagnetycznych 

Urząd Gminy 
Końskowola 

Brak 
zainteresowania 

ze strony 
mieszkańców 

Inwentaryzacja źródeł emisji 
promieniowania elektromagnetycznego 

WIOŚ Lublin Niedokładność 
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Lp. 
Obszar 

interwencji 
Cel 

Wskaźnik 
Kierunek 

interwencji 
Zadania 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Ryzyka Nazwa  

(źródło) 

Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

4. 

G
o

sp
o

d
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o
w
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ie

 w
o

d
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i 

IV
. O
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Liczba jednolitych 
części wód 
w stanie co 

najmniej dobrym 

(WIOŚ) 

1 >0 

IV.1. 
Zmniejszenie  

presji rolnictwa 
na stan wód 

Upowszechnienie zasad Kodeksu Dobrej 
Praktyki Rolniczej w zakresie 

prawidłowego stosowania 
i przechowywania środków ochrony 

roślin oraz ograniczanie ich złego 
wpływu na wody powierzchniowe 

i podziemne 

Urząd Gminy 
Końskowola, 

ODR 
Brak dotacji 

IV.2. Podnoszenie 
świadomości 
ekologicznej 

społeczeństwa 
w zakresie 

ochrony wód 

Prowadzenie edukacji ekologicznej 
w zakresie racjonalnej gospodarki 

wodami i jej ochrony przed 
zanieczyszczeniem 

Urząd Gminy 
Końskowola 

Brak 
zainteresowania 

ze strony 
mieszkańców 

IV.3. Utrzymanie 
wód 

Monitoring wód powierzchniowych 
i podziemnych 

WIOŚ Lublin 
Niedokładność 

pomiarów 

Utrzymanie rzek i kanałów Wody Polskie 
 Ograniczone 

środki 
finansowe 

Utrzymanie urządzeń piętrzących Wody Polskie 
Ograniczone 

środki 
finansowe 

Kontrola podmiotów gospodarczych w 
zakresie dotrzymania zapisów decyzji 

administracyjnych 
Wody Polskie 

Ograniczone 
środki 

finansowe 
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Lp. 
Obszar 

interwencji 
Cel 

Wskaźnik 
Kierunek 

interwencji 
Zadania 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Ryzyka Nazwa  

(źródło) 

Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

5. 

G
o
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o

d
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ka
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o
d

n
o

-ś
ci

e
ko

w
a 

V
. P

o
p

ra
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a 
sy

st
e

m
u
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o
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o

d
ar

ki
 w

o
d

n
o
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e
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w
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Procent ludności 
korzystającej 
z kanalizacji 

(GUS) 

 

61,4% >61,4% 

V.1. 
Uporządkowanie 

gospodarki 
wodno-ściekowej 

Rozbudowa i modernizacja sieci 
kanalizacyjnej 

Urząd Gminy 
Końskowola 

Ograniczone 
środki 

finansowe 

Modernizacja oczyszczalni ścieków 
Właściciele 
oczyszczalni 

Ograniczone 
środki 

finansowe 

Procent ludności 
korzystającej 

z wodociągów 

(GUS) 

75,7% >75,7% 
Rozbudowa i modernizacja sieci 

wodociągowej 
Urząd Gminy 
Końskowola 

Ograniczone 
środki 

finansowe 

Liczba 
przydomowych 

oczyszczalni 
ścieków 

Liczba zbiorników 
bezodpływowych 

32 

 

 

 

595 

>32 

 

 

 

<595 

Prowadzenie ewidencji i kontroli 
zbiorników bezodpływowych 

i przydomowych oczyszczalni ścieków 
oraz sposobu pozbywania się 

nieczystości ciekłych przez mieszkańców 

Urząd Gminy 
Końskowola 

Ograniczone 
środki 

finansowe 
Braki kadrowe 

Stała kontrola zbiorników 
bezodpływowych i przydomowych 

oczyszczalni ścieków, sposobu 
pozbywania się nieczystości ciekłych 

przez mieszkańców 

Urząd Gminy 
Końskowola 

Ograniczone 
środki 

finansowe 
Braki kadrowe 
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Lp. 
Obszar 

interwencji 
Cel 

Wskaźnik 
Kierunek 

interwencji 
Zadania 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Ryzyka Nazwa  

(źródło) 

Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

6. 
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y 

V
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n
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Powierzchnia 
terenów 

wymagających 
rekultywacji  

b.d. 0 

VI.1. Ochrona 
gleb 

użytkowanych 
rolniczo 

Minimalizacja negatywnego wpływu 
działalności rolniczej  na stan gleb 
poprzez wdrażanie Zasad Dobrej 

Praktyki Rolniczej w zakresie ochrony 
gleb użytkowanych rolniczo 

Urząd Gminy 
Końskowola, 

ODR 
Brak dotacji 

Wspieranie i promocja gospodarstw 
ekologicznych 

Urząd Gminy 
Końskowola 

ODR 

Brak 
dofinansowania 

VI.2. 
Zapobieganie 

niekorzystnym 
zmianom 

środowiska 
glebowego 

Wprowadzenie do miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego 
konieczności ochrony gleb klasy I-IV 
i racjonalnego gospodarowania ich 

zasobami 

Urząd Gminy 
Końskowola 

Nieefektywny 
system 

planowania 
przestrzennego  

Prowadzanie rejestru terenów 
zdegradowanych 

Urząd Gminy 
Końskowola 

Niedokładność 

7. 
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Ilość zebranych 
odpadów 

zmieszanych 

(GUS) 

687,84 t <687,84 t 

VII.1. Wzrost 
ilości zebranych 

selektywnie 
odpadów 

Likwidacja dzikich wysypisk odpadów 
Urząd Gminy 
Końskowola 

Brak środków 
finansowych 

Coroczne opracowanie Analizy stanu 
gospodarki odpadami komunalnymi 

Urząd Gminy 
Końskowola 

Brak środków 
finansowych 

Kontrola mieszkańców w zakresie 
prawidłowej gospodarki odpadami 

Urząd Gminy 
Końskowola 

Braki kadrowe 

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów 
zawierających azbest 

Urząd Gminy 
Końskowola, 
mieszkańcy 

gminy 

Brak środków 
finansowych, 

niechęć 
mieszkańców 

gminy 
do wymiany 

pokryć 
dachowych – 
wysoki koszt 
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Lp. 
Obszar 

interwencji 
Cel 

Wskaźnik 
Kierunek 

interwencji 
Zadania 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Ryzyka Nazwa  

(źródło) 

Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

jednostki 
inwestycji i brak 
dofinansowań 

do nowych 
pokryć 

dachowych 

Aktualizacja inwentaryzacji azbestu 
i wyrobów zawierających azbest 

Urząd Gminy 
Końskowola 

Brak środków 
finansowych 

Podnoszenie świadomości mieszkańców 
na temat prawidłowej gospodarki 

odpadami komunalnych 

Urząd Gminy 
Końskowola 

Brak 
zainteresowania 

mieszkańców 

Utrzymanie i modernizacja PSZOK 
Urząd Gminy 
Końskowola 

Brak środków 
finansowych 

8. 
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Powierzchnia 
zieleni urządzonej 

(GUS) 
18,66 ha >18,66 ha 

VIII.1. Rozwój 
i utrzymanie 

zieleni urządzonej 

Bieżące utrzymanie zieleni urządzonej 
na terenie gminy Końskowola 

Urząd Gminy 
Końskowola 

Dewastacja 
mienia 

publicznego, 
brak 

zainteresowania 
mieszkańców 

Nowe nasadzenia drzew i krzewów, 
zakładanie zieleni osiedlowej 

Urząd Gminy 
Końskowola 

Ograniczone 
środki 

finansowe 

Edukacja ekologiczna 
Urząd Gminy 
Końskowola 

Ograniczone 
środki 

finansowe 

VIII.2. Ochrona 
i zrównoważony 

rozwój lasów 

Melioracje agrotechniczne, w tym: 
rozdrabianie pozostałości pozrębowych, 

usuwanie podszytów – jako prace 
przygotowujące do pozyskiwania 

drewna 

Nadleśnictwo 
Puławy  

Ograniczone 
środki 

finansowe 
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Lp. 
Obszar 

interwencji 
Cel 

Wskaźnik 
Kierunek 

interwencji 
Zadania 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Ryzyka Nazwa  

(źródło) 

Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

Zabiegi z zakresu ochrony lasu 
(odnowienia, przebudowa stanu, 
pielęgnacja upraw, dokarmianie 

zwierząt, trzebieże)  

Nadleśnictwo 
Puławy 

Ograniczone 
środki 

finansowe 

Utrzymanie infrastruktury leśnej 
w dobrym stanie (utrzymanie obiektów 
turystycznych i edukacyjnych, budowa 

wieży widokowej) 

Nadleśnictwo 
Puławy 

Ograniczone 
środki 

finansowe 

Ochrona PPOŻ., budowa dróg 
pożarowych, oraz monitoring  

występowania szkodników w lasach 

Nadleśnictwo 
Puławy 

Ograniczone 
środki 

finansowe 

9. 

Za
gr

o
że

n
ia

 p
o

w
aż

n
ym

i a
w

ar
ia

m
i 

IX
. O

ch
ro

n
a 

śr
o

d
o

w
is

ka
 p

rz
ed

 p
o

w
aż

n
ym

i 

aw
ar

ia
m

i 

Liczba poważnych 
awarii na terenie 

gminy 
0 0 

IX. 
Zminimalizowani

e ryzyka 
wystąpienia 

zdarzeń 
mogących 

powodować 
poważną awarię 

oraz ograniczenie 
jej skutków dla 

ludzi i środowiska 

Wykreowanie właściwych zachowań 
społeczeństwa w sytuacji wystąpienia 
zagrożeń środowiska z tytułu awarii 
przemysłowych, w tym transportu 

materiałów niebezpiecznych 

Urząd Gminy 
Końskowola 

Brak 
zainteresowania 

ze strony 
mieszkańców 

Utrzymanie jednostki OSP oraz wsparcie 
w zakresie wyposażenia do prowadzenia 

działań ratowniczych, zapobiegania 
i przeciwdziałania poważnym awariom 
oraz zagrożeniom środowiska i zdrowia 

człowieka wynikającym 
z nadzwyczajnych zdarzeń 

Urząd Gminy 
Końskowola 

Brak chętnych 
do działaniach 
w ramach OSP 

Kontrole zakładów mogących mieć 
negatywny wpływ na stan środowiska i 

bezpieczeństwa mieszkańców 

Urząd Gminy 
Końskowola, 

Marszałek, Straż 
pożarna, WIOŚ 

Błędne 
wyznaczenie 

tras 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankietyzacja jednostek 
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Tabela 39. Zadania własne gminy Końskowola na lata 2021 – 2025 z perspektywą do roku 2030 

Lp. 
Obszar 

interwencji 
Zadanie  

Podmiot 
odpowiedzialny 

 Szacunkowe koszty realizacji Źródło 
finansowania 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 

1.  

O
ch

ro
n

a 
kl

im
at

u
 i 

ja
ko

śc
i p

o
w

ie
tr

za
 

Wykorzystanie 
odnawialnych 
źródeł energii 

w budownictwie 
jednorodzinnym 
na terenie Gminy 

Urząd Gminy 
Końskowola, 
mieszkańcy 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

Środki własne, 
WFOŚiGW, 
NFOŚiGW,  
środki UE 

2.  

Ograniczenie emisji 
zanieczyszczeń 
do powietrza 
z ogrzewania 

indywidualnego - 
Zmiany systemu 

ogrzewania-
likwidacja źródeł 

spalania paliw 
stałych 

Urząd Gminy 
Końskowola 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

Środki własne, 

WFOŚiGW, 

NFOŚiGW, 

środki UE 

3.  

Prowadzenie 
Centralnej 
Ewidencji 

Emisyjności 
Budynków 

Urząd Gminy 
Końskowola 

Zadanie prowadzone w ramach zakresu obowiązków, bez ponoszenia kosztów własnych 

Zadanie 
prowadzone 

w ramach zakresu 
obowiązków, bez 

ponoszenia 
kosztów własnych 

4.  

Dofinansowanie 
wymiany źródeł 

ciepła 
i modernizacji 

systemów 
grzewczych 

w budynkach 
mieszkalnych  

Urząd Gminy 
Końskowola 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

Środki własne, 
WFOŚiGW, 
NFOŚiGW, 
środki UE 

5.  Termomodernizacja 
obiektów 

Urząd Gminy 
Końskowola 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 
Środki własne, 

WFOŚiGW, 
NFOŚiGW 
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użyteczności 
publicznej  

środki UE 

6.  

Kontrola 
mieszkańców 

w zakresie spalania 
odpadów 

i zabronionych 
paliw w paleniskach 

domowych 

Urząd Gminy 
Końskowola 

Zadanie prowadzone w ramach zakresu obowiązków, bez ponoszenia kosztów własnych 

Zadanie 
prowadzone w 
ramach zakresu 

obowiązków, bez 
ponoszenia 

kosztów własnych 

7.  

Podnoszenie 
świadomości 
ekologicznej 
mieszkańców 

w zakresie 
racjonalnego 

gospodarowania 
energią 

Urząd Gminy 
Końskowola 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 
Środki własne 

gminy 

8.  

Wymiana 
oświetlenia 

tradycyjnego na 
energooszczędne, 
wymiana urządzeń 

gospodarstwa 
domowego na 

energooszczędne 

Mieszkańcy, 
Gmina 

Końskowola 
b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

Środki własne 
gmin, środki UE 

9.  

Opracowanie 
„Projektu założeń 

do planu 
zaopatrzenia 

w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa 

gazowe” oraz 
aktualizacja „Planu 

gospodarki 
niskoemisyjnej” 

Urząd Gminy 
Końskowola 

0 25 000,00 0 0 0 25000,00 
Środki własne 

gminy 
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10.  

Prowadzenie 
systematycznych 

akcji edukacji 
ekologicznej 

w zakresie potrzeb 
i możliwości 

ochrony powietrza 
oraz uświadamianie 
nt. problemu niskiej 

emisji 

Urząd Gminy 
Końskowola 

Zadanie prowadzone w ramach zakresu obowiązków, bez ponoszenia kosztów własnych 

Zadanie 
prowadzone w 
ramach zakresu 

obowiązków, bez 
ponoszenia 

kosztów własnych 

11.  

Za
gr

o
że

n
ie

 h
ał

as
e

m
 

Uwzględnianie 
standardów 

akustycznych 
w miejscowych 

planach 
zagospodarowania 

przestrzennego 

Urząd Gminy 
Końskowola  

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 
Środki własne 

gminy 

12.  
Budowa dróg dla 

rowerów na terenie 
gminy Końskowola 

Urząd Gminy 
Końskowola  

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 
Środki własne 

gminy,  

13.  Bieżące utrzymanie 
dróg gminnych 

Urząd Gminy 
Końskowola 

500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 
Środki własne 

gminy, 

14.  

Edukacja 
mieszkańców 

na temat 
rzeczywistej skali 
zagrożenia emisją 

pól 
elektromagnetyczn

ych 

Urząd Gminy 
Końskowola 

Zadanie prowadzone w ramach zakresu obowiązków, bez ponoszenia kosztów własnych 

Zadanie 
prowadzone w 
ramach zakresu 

obowiązków, bez 
ponoszenia 

kosztów własnych 

15.  

G
o

sp
o

d
a

ro
w

an
ie

 

w
o

d
am

i Upowszechnienie 
zasad Kodeksu 
Dobrej Praktyki 

Rolnej w zakresie 

Urząd Gminy 
Końskowola, 

ODR 
b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

Środki własne 

gminy, środki 

ODR 
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prawidłowego 
stosowania 

i przechowywania 
środków ochrony 

roślin  oraz 
ograniczanie ich 

złego wpływu 
na wody 

powierzchniowe 
i podziemne 

16.  

Prowadzenie 
edukacji 

ekologicznej 
w zakresie 
racjonalnej 

gospodarki wodami 
i jej ochrony przed 
zanieczyszczeniami 

Urząd Gminy 
Końskowola 

Zadanie prowadzone w ramach zakresu obowiązków, bez ponoszenia kosztów własnych 

Zadanie 

prowadzone w 

ramach zakresu 

obowiązków, bez 

ponoszenia 

kosztów własnych 

17.  

G
o

sp
o

d
ar

ka
 w

o
d

n
o

 -
 ś

ci
e

ko
w

a 

Rozbudowa 
i modernizacja sieci 

kanalizacyjnej 

Urząd Gminy 
Końskowola 

6 500 000,00 b.d. b.d. b.d. 
Środki własne 

gminy 

18.  
Rozbudowa 

i modernizacja sieci 
wodociągowej 

Urząd Gminy 
Końskowola 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 
Środki własne 

gminy 

19.  

Prowadzenie 
ewidencji i kontroli 

zbiorników 
bezodpływowych 
i przydomowych 

oczyszczalni 
ścieków oraz 

sposobu 

Urząd Gminy 
Końskowola 

Zadanie prowadzone w ramach zakresu obowiązków, bez ponoszenia kosztów własnych 

Zadanie 

prowadzone w 

ramach zakresu 

obowiązków, bez 

ponoszenia 

kosztów własnych 
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pozbywania się 
nieczystości 

ciekłych przez 
mieszkańców 

20.  

Stała kontrola 
zbiorników 

bezodpływowych 
i przydomowych 

oczyszczalni 
ścieków, sposobu 

pozbywania się 
nieczystości 

ciekłych przez 
mieszkańców 

Urząd Gminy 
Końskowola 

Zadanie prowadzone w ramach zakresu obowiązków, bez ponoszenia kosztów własnych 

Zadanie 

prowadzone w 

ramach zakresu 

obowiązków, bez 

ponoszenia 

kosztów własnych 

21.  

G
le

b
y 

Minimalizacja 
negatywnego 

wpływu działalności 
rolniczej  na stan 

gleb poprzez 
wdrażanie Zasad 
Dobrej Praktyki 

Rolniczej w zakresie 
ochrony gleb 

użytkowanych 
rolniczo 

Urząd Gminy 
Końskowola, 

ODR 
b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

Środki własne 

gminy, środki 

ODR 

22.  

Wspieranie 
i promocja 

gospodarstw 
ekologicznych  

Urząd Gminy 
Końskowola, 

ODR 
b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

Środki własne 

gminy, środki 

ODR 
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23.  

Wprowadzenie 
do miejscowych 

planów 
zagospodarowania 

przestrzennego 
konieczności 

ochrony gleb klasy 
I-IV i racjonalnego 

gospodarowania ich 
zasobami 

Urząd Gminy 
Końskowola 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 
Środki własne 

gminy 

24.  
Prowadzenie 

rejestru terenów 
zdegradowanych 

Urząd Gminy 
Końskowola 

Zadanie prowadzone w ramach zakresu obowiązków, bez ponoszenia kosztów własnych 

Zadanie 

prowadzone w 

ramach zakresu 

obowiązków, bez 

ponoszenia 

kosztów własnych 

25.  

G
o

sp
o

d
ar

ka
 o

d
p

ad
am

i 

Likwidacja dzikich 
wysypisk odpadów 

Urząd Gminy 
Końskowola 

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 
Środki własne 

gminy 

26.  

Coroczne 
opracowanie 
analizy stanu 
gospodarki 
odpadami  

Urząd Gminy 
Końskowola 

Zadanie prowadzone w ramach zakresu obowiązków, bez ponoszenia kosztów własnych 

Zadanie 

prowadzone w 

ramach zakresu 

obowiązków, bez 

ponoszenia 

kosztów własnych 

27.  

Kontrola 
mieszkańców 

w zakresie 
prawidłowej 
gospodarki 
odpadami 

Urząd Gminy 
Końskowola 

Zadanie prowadzone w ramach zakresu obowiązków, bez ponoszenia kosztów własnych 

Zadanie 
prowadzone w 
ramach zakresu 

obowiązków, bez 
ponoszenia 

kosztów własnych 
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28.  

Usuwanie 
i unieszkodliwianie 
azbestu i wyrobów 

zawierających 
azbest 

Urząd Gminy 
Końskowola, 
mieszkańcy 

100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 
NFOŚiGW, 

WFOŚiGW, środki 
zewnętrzne 

29.  

Aktualizacja 
inwentaryzacji 

azbestu i wyrobów 
zawierających 

azbest 

Urząd Gminy 
Końskowola 

0 0 8.000,00 0 0 8.000,00 
Środki własne 

gminy 

30.  

Podnoszenie 
świadomości 
mieszkańców 

na temat 
prawidłowej 
gospodarki 
odpadami 

komunalnymi 

Urząd Gminy 
Końskowola 

Zadanie prowadzone w ramach zakresu obowiązków, bez ponoszenia kosztów własnych 

Zadanie 

prowadzone w 

ramach zakresu 

obowiązków, bez 

ponoszenia 

kosztów własnych 

31.  
Utrzymanie 

i modernizacja 
PSZOK 

Urząd Gminy 
Końskowola 

2.000,00 2.000,00 5 000 000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

Środki własne 

gminy, środki 

zewnętrzne 

32.  

Za
so

b
y 

p
rz

yr
o

d
y 

Bieżące utrzymanie 
zieleni urządzonej  
na terenie gminy 

Końskowola 

Urząd Gminy 
Końskowola 

20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 
Środki własne 

gminy 

33.  

Nowe nasadzenia 
drzew i krzewów, 
zakładanie zieleni 

osiedlowej 

Urząd Gminy 
Końskowola 

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 
Środki własne 

gminy 

34.  
Edukacja 

ekologiczna 
Urząd Gminy 
Końskowola 

Zadanie prowadzone w ramach zakresu obowiązków, bez ponoszenia kosztów własnych 

Zadanie 

prowadzone w 

ramach zakresu 

obowiązków, bez 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankietyzacja jednostek 

ponoszenia 

kosztów własnych 

35.  

P
o

w
aż

n
e

 a
w

ar
ie

 
Wykreowanie 

właściwych 
zachowań 

społeczeństwa 
w sytuacji 

wystąpienia 
zagrożeń 

środowiska z tytułu 
awarii  

przemysłowych, 
w tym transportu 

materiałów 
niebezpiecznych 

Urząd Gminy 
Końskowola 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 
Środki własne 

gminy 

36.  

Utrzymanie 
jednostek OSP oraz 
wsparcie w zakresie 

wyposażenia do 
prowadzenia 

działań 
ratowniczych, 
zapobiegania 

i przeciwdziałania 
poważnym 

awariom oraz 
zagrożeniom 
środowiska 

i zdrowia człowieka 
wynikającym 

z nadzwyczajnych 
zdarzeń 

Urząd Gminy 
Końskowola 

150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 
Środki własne 

gminy 
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Tabela 40. Zadania monitorowane, realizowane na terenie gminy Końskowola w latach 2021 – 2025 z perspektywą do roku 2030 

Lp. 
Obszar 

interwencji 
Zadanie  

Podmiot 
odpowiedzialny 

Szacunkowe koszty realizacji Źródło 
finansowania 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 

1. 

O
ch

ro
n

a 

kl
im

at
u

 

i j
ak

o
śc

i 

p
o

w
ie

tr
za

 Wykorzystanie 

odnawialnych źródeł 

energii w budownictwie 

jednorodzinnym na 

terenie Gminy 

Gmina 

Końskowola, 

mieszkańcy 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 
Środki własne, 

WFOŚiGW 

2. 

Za
gr

o
że

n
ie

 h
ał

as
e

m
 

Budowa chodnika w 

pasie DP Nr 2509L w m. 

Chrząchów 

PZD w Puławach b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 
Środki własne, 

dotacje 

3. 
Budowa chodnika w 

pasie DP Nr 2509L w m. 

Witowice 

PZD w Puławach b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 
Środki własne, 

dotacje 

4. 

Przebudowa DP Nr 

2508L w m. Opoka 

(odcinek ok. 200 m) 

PZD w Puławach b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 
Środki własne, 

dotacje 

5. 
Budowa chodnika w 

pasie DP Nr 2530L w m. 

Skowieszyn i Stara Wieś 

PZD w Puławach b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 
Środki własne, 

dotacje 

6. 

P
o

la
 

e
le

kt
ro

m
ag

n
e

ty
cz

n
e

 

Inwentaryzacja źródeł 

emisji promieniowania 

elektromagnetycznego 

WIOŚ Lublin b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. Środki własne,  
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Lp. 
Obszar 

interwencji 
Zadanie  

Podmiot 
odpowiedzialny 

Szacunkowe koszty realizacji Źródło 
finansowania 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 

7. 

G
o

sp
o

d
ar

o
w

an
ie

 w
o

d
am

i 

Monitoring wód 

powierzchniowych 

i podziemnych 

WIOŚ Lublin b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. Środki własne,  

8. 
Utrzymanie rzek i 

kanałów 
Wody Polskie b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. Środki własne 

9. 
Utrzymanie urządzeń 

piętrzących 
Wody Polskie b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. Środki własne 

10. 

Kontrola podmiotów 

gospodarczych w 

zakresie dotrzymania 

zapisów decyzji 

administracyjnych 

Wody Polskie b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. Środki własne 

11. 

G
o

sp
o

d
ar

ka
 

w
o

d
n

o
 -

 

śc
ie

ko
w

a
 

Modernizacja 

oczyszczalni ścieków 

Właściciele 

oczyszczalni 
b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. Środki własne 

12. 

Za
so

b
y 

p
rz

yr
o

d
y 

Melioracje 

agrotechniczne, w tym: 

rozdrabnianie  

pozostałości 

pozrębowych, usuwanie 

podszytów – jako prace 

przygotowujące do 

pozyskania drewna 

Nadleśnictwo 

Puławy 
b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. Środki własne,  
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Lp. 
Obszar 

interwencji 
Zadanie  

Podmiot 
odpowiedzialny 

Szacunkowe koszty realizacji Źródło 
finansowania 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 

13. 

Zabiegi z zakresu 

ochrony lasu 

(odnowienia, 

przebudowa stanu, 

pielęgnacja, dokarmianie 

zwierząt, trzebieże) 

Nadleśnictwa 

Puławy 
b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. Środki własne, 

14. 

Utrzymanie 

infrastruktury leśnej 

w dobrym stanie 

(utrzymanie obiektów 

turystycznych i 

edukacyjnych, budowa 

wieży widokowej)  

Nadleśnictwa 

Puławy 
b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. Środki własne, 

15. 

Ochrona ppoż., budowa 

dróg pożarowych oraz 

monitoring 

występowania 

szkodników w lasach 

Nadleśnictwa 

Puławy 
b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. Środki własne, 

16. 

Za
gr

o
że

n
ia

 

p
o

w
aż

n
ym

i 

aw
ar

ia
m

i 

Kontrole zakładów 

mogących mieć 

negatywny wpływ na 

stan środowiska i 

bezpieczeństwa 

mieszkańców 

UG, Marszałek, 

Straż pożarna, 

WIOŚ 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. Środki własne 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankietyzacja jednostek 
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7. System realizacji programu ochrony środowiska 

7.1. Zarządzanie programem 

Obowiązek sporządzania Programu Ochrony Środowiska przez Wójta Gminy Końskowola wynika z zapisów 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.). Ostatnim 

opracowanym dokumentem w tym zakresie był Program Ochrony Środowiska dla Gminy Końskowola na lata 

2004 – 2007. Dostosowanie polityki ochrony środowiska realizowanej na poziomie gminy do zmieniających się 

uwarunkowań społecznych i gospodarczych spowodowało konieczność opracowania Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Końskowola na lata 2021 – 2025 z perspektywą do roku 2030.  

Dokument sporządzano w kilku etapach. W pierwszym etapie pracy zgromadzono materiały źródłowe 

oraz dane dotyczące aktualnego stanu środowiska gminy. Pozyskano je głównie z materiałów przekazanych przez 

Urząd Gminy w Końskowoli oraz opracowań statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego, a także z raportów 

instytucji zajmujących się problematyką ochrony środowiska, m.in.: Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska w Lublinie oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie, danymi z portalu 

geoportal.gov.pl oraz geoserwis.gov.pl. Podczas opracowywania dokumentu korzystano również z dokumentów 

strategicznych opracowywanych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym.  

Podczas wdrażania programu ochrony środowiska ważna jest kontrola przebiegu realizacji przyjętych 

w nim zadań oraz osiągnięcia postawionych celów. Opracowano w tym celu system monitoringu, który będzie 

wykonywany w dwóch zakresach: jako monitoring środowiskowy oraz monitoring programowy. Narzędziem 

umożliwiającym ilościową i jakościową ocenę realizacji Programu Ochrony Środowiska są wskaźniki 

monitorowania. W niniejszym Programie Ochrony Środowiska w rozdziale 6. wyznaczono wskaźniki, które będą 

wykorzystywane do oceny stopnia realizacji celów ochrony środowiska. Po zakończeniu tego okresu Gmina 

Końskowola podsumuje stopień realizacji POŚ oraz jego łączny efekt ekologiczny, wyrażony wartością 

wskaźników ekologicznych.  

Monitoring środowiskowy prowadzony będzie w głównej mierze w ramach Strategicznego Programu PMŚ 

na lata 2020 - 2025  opracowanego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie. Na podstawie 

wyników tego monitoringu WIOŚ publikuje co roku „Raport o stanie środowiska” oraz roczną ocenę jakości 

powietrza. Dane z tych dokumentów pozwolą określić zmiany stanu środowiska na terenie gminy.  

Monitoring programowy opierać się będzie na monitorowaniu realizacji poszczególnych zadań i poziomie 

osiągnięcia wyznaczonych celów. Zgodnie z artykułem art. 18 ustawy Prawo Ochrony Środowiska po dwóch 

latach obowiązywania programu zostanie sporządzony raport stanu realizacji programu, który następnie zostanie 

przedstawiony Radzie Gminy. W przypadku niewykonania zaplanowanych zadań zostanie dokonana analiza 

sytuacji umożliwiająca poznanie przyczyny takiej sytuacji  i dokonanie ewaluacji celów i zadań. Kolejny raport 

zostanie wykonany na koniec obowiązywanie dokumentu. Po okresie obowiązywania programu wymagane jest 

opracowanie kolejnej aktualizacji.  

7.2. Monitoring POŚ 

Wójt Gminy Końskowola jest zobowiązany do sporządzania co dwa lata raportów z wykonania programów 

ochrony środowiska, które przedstawia Radzie Gminy. Następnie raporty są przekazywane przez Wójta 

do Zarządu Powiatu Puławskiego.  

W raporcie zostanie dokonana ewaluacja realizowanych zadań i poziomu osiągnięcia przyjętych 

wskaźników. Raporty te stanowią syntetyczne zestawienie zadań, które w analizowanym dwuleciu powinny być 

zrealizowane oraz przedstawienie, które z nich zostały zrealizowane, jakie były koszty. W proces ewaluacji tym 

samym zostaną włączeni wszyscy interesariusze, w tym służby i inspekcje działające na terenie gminy 

i odpowiedzialne za realizację zadań zaplanowanych w Programie Ochrony Środowiska.  

W tabeli poniżej przedstawiono harmonogram monitoringu realizacji programu. 
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Tabela 41. Harmonogram monitoringu realizacji Programu Ochrony Środowiska dla gminy Końskowola 
na lata 2021 - 2025 

Podejmowane działania 2021 2022 2023 2024 2025 

Monitoring stanu środowiska + + + +  

Monitoring programowy – 
raport z realizacji programu 

  +  
+ 

Aktualizacja programu     + 

Źródło: Opracowanie własne 

7.3. Źródło finansowania programu 

Realizacja zadań inwestycyjnych w zakresie ochrony środowiska wymaga nakładów finansowych znacznie 

przewyższających możliwości budżetowe jednostek samorządu terytorialnego. Istnieje zatem potrzeba 

pozyskania zewnętrznych źródeł finansowego wsparcia przedsięwzięć inwestycyjnych. 

Dla jednostek samorządowych dostępnymi sposobami finansowania inwestycji są: 

• środki własne, 

• kredyty i pożyczki udzielane w bankach komercyjnych, 

• kredyty i pożyczki preferencyjne udzielane przez instytucje wspierające rozwój gmin, 

• dotacje państwowe z funduszy krajowych i zagranicznych, 

• emisja obligacji. 

7.3.1. Fundusze krajowe 

Wszelkie działania związane z ochroną środowiska i ekologią są wspierane finansowo poprzez różne 

krajowe i zagraniczne fundusze ekologiczne oraz programy a także środki własne inwestorów. 

Do publicznych funduszy ochrony środowiska w Polsce zalicza się: 

− Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), 

− Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest największą instytucją finansującą 

inwestycje z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w obszarach ważnych z punktu widzenia procesu 

dostosowawczego do standardów i norm Unii Europejskiej. Narodowy Fundusz działa od 1 lipca 1989 roku, a 

powstał na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1980 roku o ochronie i kształtowaniu środowiska. 

Celem działalności Narodowego Funduszu jest finansowe wspieranie inwestycji ekologicznych o znaczeniu 

i zasięgu ogólnopolskim i ponadregionalnym oraz zadań lokalnych, istotnych z punktu widzenia potrzeb 

środowiska. Dystrybucja środków finansowych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej odbywa się w ramach następujących dziedzin: 

• Ochrona powietrza, 

• Ochrona wód i gospodarka wodna, 

• Ochrona powierzchni ziemi, 

• Ochrona przyrody i krajobrazu oraz leśnictwo, 

• Geologia i górnictwo, 

• Edukacja ekologiczna, 

• Państwowy Monitoring Środowiska, 

• Programy międzydziedzinowe, 

• Nadzwyczajne zagrożenia środowiska, 

• Ekspertyzy i prace badawcze. 

W Narodowym Funduszu stosowane są trzy formy dofinansowywania: 
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• finansowanie pożyczkowe ( pożyczki udzielane przez NF, kredyty udzielane przez banki ze środków NF, 

konsorcja czyli wspólne finansowanie NF z bankami, linie kredytowe ze środków NF obsługiwane przez 

banki), 

• finansowanie dotacyjne ( dotacje inwestycyjne, dotacje nieinwestycyjne, dopłaty do kredytów 

bankowych, umorzenia), 

• finansowanie kapitałowe ( obejmowanie akcji i udziałów w zakładanych bądź już istniejących spółkach 

w celu osiągnięcia efektu ekologicznego). 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ma bardzo istotne znaczenie dla ochrony środowiska 

i gospodarki kraju: 

• finansuje ochronę środowiska, 

• uruchamia środki innych inwestorów, 

• stymuluje nowe inwestycje, 

• wspomaga tworzenie nowych miejsc pracy, ważny dla zrównoważonego rozwoju. 

Szczegółowy zakres działalności NFOŚiGW, lista programów i przedsięwzięć priorytetowych, kryteria 

i zasady udzielania wsparcia finansowego, a także wzory wniosków i procedury ich rozpatrywania dostępne są w 

oficjalnym serwisie internetowym: www.nfosigw.gov.pl oraz w siedzibie Funduszu w Warszawie przy 

ul. Konstruktorskiej 3a. 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie 

Misją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest finansowe wspieranie 

przedsięwzięć służących ochronie środowiska i poszanowaniu jego wartości, w oparciu o konstytucyjną zasadę 

zrównoważonego rozwoju przy zachowaniu bezpieczeństwa ekologicznego kraju i realizacji programów 

ekologicznych państwa i województwa w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z Traktatu Akcesyjnego. 

W ramach funkcjonowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

dofinansowywane są zadania inwestycyjne z zakresu m.in. 

− gospodarki wodno-ściekowej i ochrony wód, 

− gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi, 

− ochrony powietrza (w tym odnawialne źródła energii) i termomodernizacji, 

− ochrony przed hałasem; 

oraz zadania nieinwestycyjne takiej jak: 

− edukacja ekologiczna, 

− przedsięwzięcia z zakresu ochrony przyrody (np. ochrona gatunkowa roślin i zwierząt, sporządzenie 

planów ochrony dla obszarów objętych ochroną, nasadzenia drzew i krzewów, zabiegi pielęgnacyjne 

pomników przyrody), 

− państwowy monitoring środowiska, 

− wojewódzkie programy i plany związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną; 

Szczegółowy zakres działalności WFOŚiGW, lista programów i przedsięwzięć priorytetowych, kryteria 

i zasady udzielania wsparcia finansowego, a także wzory wniosków i procedury ich rozpatrywania dostępne są 

w oficjalnym serwisie internetowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Lublinie oraz w siedzibie Funduszu w Lublinie. 

7.3.2. Fundusze UE 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ)  

Z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko finansowane są różnorodne projekty. W zależności 

od specyfiki danego rodzaju wsparcia, określany jest typ podmiotów, które mogą z niego korzystać. Możemy 

wyróżnić następujące grupy podmiotów uprawnionych do ubiegania się o wsparcie: 

− Jednostki samorządu terytorialnego, 

− Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, 

− Administracja publiczna, 
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− Służby publiczne inne niż administracja, Instytucje ochrony zdrowia, 

− Instytucje kultury, nauki i edukacji, 

− Duże przedsiębiorstwa, 

− Małe i średnie przedsiębiorstwa, 

− Organizacje społeczne i związki wyznaniowe. 

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych 

i dokumentacji poszczególnych konkursów o dofinansowanie. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

2014-2020 to największy program finansowany z Funduszy Europejskich nie tylko w Polsce, ale i Unii 

Europejskiej. Główne obszary na które zostaną przekazane środki to: gospodarka niskoemisyjna, ochrona 

środowiska, przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne oraz 

ochrona zdrowia i dziedzictwo kulturowe. Dzięki równowadze pomiędzy działaniami inwestycyjnymi 

w infrastrukturę oraz wsparciu skierowanemu do wybranych obszarów gospodarki, program będzie skutecznie 

realizował założenia strategii Europa 2020, z którą powiązany jest jego cel główny – wsparcie gospodarki 

efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej. 

Obszary wsparcia i rodzaje projektów możliwych do realizacji w ramach programu Infrastruktura i Środowisko 

2014-2020: 

1. Zmniejszenie emisyjności gospodarki: 

• wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii (OZE); 

• poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 

w przedsiębiorstwach, sektorze publicznym i mieszkaniowym; 

• promowanie strategii niskoemisyjnych; 

• rozwój i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji. 

2. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu: 

• rozwój infrastruktury środowiskowej; 

• dostosowanie do zmian klimatu; 

• ochrona i zahamowywanie spadku różnorodności biologicznej; 

• poprawa jakości środowiska miejskiego. 

3. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego 

• rozwój drogowej infrastruktury w sieci TEN-T; 

• poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego; 

• poprawa bezpieczeństwa w ruchu lotniczym; 

• transport intermodalny, morski i śródlądowy. 

4. Infrastruktura drogowa dla miast 

• poprawa dostępności miast i przepustowości infrastruktury drogowej (rozwój infrastruktury drogowej 

w miastach i tras wylotowych z miast, budowa obwodnic). 

5. Rozwój transportu kolejowego w Polsce 

• rozwój kolei w TEN-T, poza siecią i kolei miejskich. 

6. Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach 

infrastruktura i tabor dla publicznego transportu zbiorowego w miastach i na ich obszarach funkcjonalnych. 

7. Poprawa bezpieczeństwa energetycznego 

• rozwój inteligentnych systemów dystrybucji, magazynowania i przesyłu gazu ziemnego i energii 

elektrycznej; 

• budowa i rozbudowa magazynów gazu ziemnego; 

• rozbudowa terminala LNG. 

8. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury 

• inwestycje w ochronę i rozwój dziedzictwa kulturowego oraz zasobów kultury, np. instytucji kultury, 

szkół artystycznych. 

9. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia 

• wsparcie infrastruktury systemu państwowego ratownictwa medycznego; 
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• wsparcie infrastruktury szpitali ponadregionalnych i współpracujących z nimi jednostek diagnostycznych 

w zakresie chorób „aktywności zawodowej” i opieki nad matką i dzieckiem. 

Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 

Celem strategicznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

jest: poprawa konkurencyjności i spójności województwa przy zrównoważonym wykorzystaniu specyficznych 

cech potencjału gospodarczego i kulturowego regionu oraz przy pełnym poszanowaniu jego zasobów 

przyrodniczych. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez podniesienie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, 

poprawę atrakcyjności inwestycyjnej ośrodków miejskich i usprawnienie powiązań między nimi, zwiększenie 

atrakcyjności osiedleńczej i turystycznej oraz przełamywanie barier strukturalnych na obszarach o niższym 

potencjale rozwojowym.  

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW 2014-2020) został opracowany 

na podstawie przepisów Unii Europejskiej, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz 

Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 

oraz aktów delegowanych i wykonawczych Komisji Europejskiej. Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, Program 

jest wkomponowany w całościowy system polityki rozwoju kraju, w szczególności poprzez mechanizm Umowy 

Partnerstwa. Umowa ta określa strategię wykorzystania środków unijnych na rzecz realizacji wspólnych dla UE 

celów określonych w unijnej strategii wzrostu „Europa 2020 - Strategia na rzecz inteligentnego 

i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” z uwzględnieniem 

potrzeb rozwojowych danego państwa członkowskiego. 

Celem głównym PROW 2014 – 2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie 

zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów 

wiejskich. Program będzie realizował wszystkie sześć priorytetów wyznaczonych dla unijnej polityki rozwoju 

obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020, a mianowicie: 

− Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich. 

− Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności 

gospodarstw rolnych. 

− Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie. 

− Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa. 

− Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną 

i odporną na zmianę klimatu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym. 

− Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego 

na obszarach wiejskich. 
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8. Podsumowanie 

Program ochrony środowiska powinien spełniać wymagania określone w art. 14, art. 17 i art. 18 ustawy 

Prawo ochrony środowiska. Zasady i tryb udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest 

sporządzenie programu ochrony środowiska określa ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.). 

 W Programie Ochrony Środowiska dokonano analizy poszczególnych komponentów środowiska, 

w oparciu o aktualne dane środowiskowe i statystyczne. Wyznaczono główne obszary interwencji, a w oparciu 

o analizy SWOT określone zostały główne cele środowiskowe w 9 obszarach interwencji. Najwięcej zadań 

do realizacji wyznaczono w ramach obszaru Ochrona klimatu i powietrza oraz Gospodarka wodno – ściekowa. Są 

to głownie zadania polegające na modernizacji dróg oraz budowie sieci kanalizacyjnej. Zadania te zebrano 

w harmonogramie rzeczowo – finansowym, gdzie określono jednostki odpowiedzialne, koszty oraz źródła 

finansowania.  

 Realizacja zadań została zaplanowana na lata na lata 2021-2025 z perspektywą do roku 2030.  

Wójt Gminy Końskowola jest zobowiązany do sporządzania co dwa lata raportów z wykonania programów 

ochrony środowiska, które przedstawia Radzie Gminy. Następnie raporty są przekazywane przez Wójta 

do Zarządu Powiatu Puławskiego.  

W raporcie zostanie dokonana ewaluacja realizowanych zadań i poziomu osiągnięcia przyjętych 

wskaźników. Raporty te stanowią syntetyczne zestawienie zadań, które w analizowanym dwuleciu powinny być 

zrealizowane oraz przedstawienie, które z nich zostały zrealizowane, jakie były koszty. W proces ewaluacji tym 

samym zostaną włączeni wszyscy interesariusze, w tym służby i inspekcje działające na terenie gminy 

i odpowiedzialne za realizację zadań zaplanowanych w Programie Ochrony Środowiska.  
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