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Analiza uwarunkowań środowiskowych   

dla „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Leśna Podlaska” 

  

(na podstawie art. 49 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  

z dnia 3 października 2008 r.) 

 

 

 

Przedkładany  do  uzgodnienia  projekt  dokumentu  pt.  „Plan  gospodarki  niskoemisyjnej  dla 
Gminy Leśna Podlaska” został sporządzony w oparciu o umowę zawartą pomiędzy Urzędem 
Gminy Leśna Podlaska a Lubelską Akademią Rozwoju na podstawie umowy. 

„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Leśna Podlaska” jest dokumentem strategicznym 
mającym za zadanie ukierunkowanie polityki zrównoważonego zarządzenia energią na rzecz 
poprawy  bezpieczeństwa  ekologicznego  i  energetycznego  gminy  (plan  w  dziedzinie 
energetyki  dotyczący  obszaru  jednej  gminy).  Przedstawia  on  działania,  których  realizacja 
przyczyni się do osiągnięcia zakładanych celów projektu w perspektywie do 2020 roku.  

 

Celem strategicznym niniejszego Planu jest: 

GOSPODARKA NISKOEMISYJNA SZANSĄ ROZWOJU SPOŁECZNO‐GOSPODARCZEGO GMINY 
LEŚNA PODLASKA 

Cel strategiczny Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Leśna Podlaska zostanie uznany 
za zrealizowany w przypadku spełnienia poniższych wskaźników:  

 

Cel szczegółowy nr 1. 
Działania przewidziane w Planie wpłyną na redukcję emisji dwutlenku węgla w roku 2020 o co 
najmniej 2,4% (581,55 tCO2) w stosunku do roku bazowego 
 
Cel szczegółowy nr 2. 
Działania przewidziane w Planie wpłyną na redukcję zużycia energii finalnej w roku 2020 o co 
najmniej 0,8 % (772,57 MWh) w stosunku do roku bazowego 
 

Cel szczegółowy nr 3. 
Działania przewidziane w Planie wpłyną na wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii 
w ogólnym bilansie gminy w roku 2020 o co najmniej 1,2% (951,92 MWh) w stosunku do roku 
bazowego  
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Cel strategiczny zostanie osiągnięty dzięki realizacji następujących działań: 

Działanie  nr  1.  Poprawa  efektywności  energetycznej  oraz  wzrost  wykorzystania  OZE  w 
obiektach użyteczności publicznej 

Działanie nr 2. Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury wodno‐kanalizacyjnej 

Działanie nr 3. Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulic 

Działanie nr 4. Promocja energooszczędnego budownictwa mieszkalnego  

Działanie nr 5. Efektywność energetyczna oraz wzrost wykorzystania OZE w produkcji energii 
cieplnej w sektorze mieszkalnym 

Działanie nr 6. Produkcja energii elektrycznej  OZE w sektorze mieszkalnym 

Działanie  nr  7.  Efektywność  energetyczna  oraz  wzrost  wykorzystania  OZE  w  sektorze 
działalności gospodarczej 

Działanie nr 8. Modernizacja infrastruktury drogowej oraz floty pojazdów użytkowych 

Działanie nr 9. Promocja gospodarki niskoemisyjnej oraz rozwój energetyczno‐ekologiczny w 
realizacji zadań własnych gminy 

Działania służą osiągnięciu celów szczegółowych i zostały dostosowane do aktualnej sytuacji 
energetycznej  gminy oraz ukierunkowane na maksymalny efekt ekologiczno‐energetyczny, 
przy zachowaniu  technicznej  i  finansowej wykonalności. Poszczególne Działanie operacyjne 
jest  realizowane  przez  Zadania.  Zakres  inwestycyjny  zadań  nie  wykracza  poza  granice 
Gminy Leśna Podlaska, a ich oddziaływanie jest na poziomie lokalnym.  

 

Niniejszy  dokument  wpisuje  się  w  wypełnienie  zobowiązań  Polski,  wynikających 
z obowiązujących regulacji Unii Europejskiej, ze szczególnym naciskiem na przyjęty w grudniu 
2008  r.  pakiet  klimatyczno‐energetyczny  „3  x  20”.  Celem  szczegółowym  pakietu  jest 
wprowadzenie szeroko zakrojonych działań na rzecz osiągnięcia: 

 zmniejszenia  emisji  gazów  cieplarnianych  (EGC)  o  20%  w  2020  r.  w  stosunku  do 
1990r. przez każdy kraj członkowski, 

 zwiększenia efektywności energetycznej w roku 2020 o 20%, 

 zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych (OZE) do 20% w 2020r. 

 

Niniejszy dokument zawiera następujące informacje:  

 ogólną charakterystykę Gminy Leśna Podlaska; 

 emisję  CO2 w  roku  bazowym, w  tym: metodologię  opracowania,  analizę  głównych 
źródeł  emisji,  bilans  energetyczno‐ekologiczny  gminy  Podlaska,  działania  podjęte 
przez UG Leśna Podlaska na rzecz redukcji CO2; 

 analizę  uwarunkowań  zewnętrznych  i  wewnętrznych  gospodarki  niskoemisyjnej 
gminy, w tym: Analiza SWOT, identyfikacja obszarów problemowych; 

 prognozę emisji CO₂ na rok 2020; 
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 plan działań na rzecz ograniczenia emisji CO2, w tym: cele strategiczne oraz zakładany 
poziom  emisji  CO2  do  roku  2020,  planowane  działania,  harmonogram  realizacji 
działań oraz ich źródła finansowania; 

 wdrażanie Planu oraz monitoring i ewaluacja. 

 

Gospodarka  niskoemisyjna  jest  to  gospodarka  charakteryzująca  się  przede  wszystkim 
oddzieleniem  wzrostu  emisji  gazów  cieplarnianych  od  wzrostu  gospodarczego,  głównie 
poprzez ograniczenie wykorzystania paliw kopalnych. Gospodarka niskoemisyjna opiera się 
przede  wszystkim  na  efektywności  energetycznej,  wykorzystaniu  odnawialnych  źródeł 
energii i zastosowaniu technologii ograniczających emisję. 

 

Przedkładany  do  uzgodnienia  dokument  jest  podstawowym  narzędziem  władz  lokalnych 
w zakresie  spełnienia  zobowiązań  ekologicznych.  Gmina  przyjmując  Plan  gospodarki 
niskoemisyjnej  zobowiązuje  się  do  podejmowania  wszelkich  działań  zmierzających  do 
realizacji  celu  strategicznego  Planu,  którym  jest:  „Rozwój  społeczno‐gospodarczy  gminy 
Leśna  Podlaska  przy  jednoczesnym  zachowaniu  wysokiej  jakości  środowiska  naturalnego 
poprzez wdrożenie nowoczesnej niskoemisyjnej  infrastruktury” przyczyniając się tym samym 
do  stabilizacji  stanu  środowiska,  wspierania  zrównoważonego  rozwoju  oraz  zapewnienia 
bezpieczeństwa finansowego przyszłych działań infrastrukturalnych. 

 

1) Charakter  działań  przewidzianych  w  „Planie  gospodarki  niskoemisyjnej  dla  Gminy 
Leśna Podlaska”, w szczególności pod kątem oceny:  

 

a) stopnia, w  jakim dokument ustala  ramy dla późniejszych  realizacji przedsięwzięć, 
w odniesieniu do usytuowania, rodzaju i skali tych przedsięwzięć: 

 

Projekt  dokumentu  pt.  „Plan  gospodarki  niskoemisyjnej  dla  Gminy  Leśna  Podlaska”  jest 
dokumentem stanowiącym wieloletni plan działań w określonych sferach, zmierzających do 
zmniejszenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery co niewątpliwie przyczyni się do poprawy 
stanu  środowiska  naturalnego  Gminy  Leśna  Podlaska,  promując  zasadę  zrównoważonego 
rozwoju.  Plan  jest  dokumentem  z  zakresu  energetyki,  ochrony  środowiska  i  dziedzin 
pokrewnych  z zarysowanym okresem  realizacji do  roku 2020. Wyznacza  kierunki działań o 
charakterze  infrastrukturalnym  i nieinfrastrukturalnym,  które  jednak  nie  będą  w sposób 
negatywny  wpływać  na  środowisko  naturalne  Gminy  Leśna  Podlaska  oraz  gmin 
sąsiadujących.  Kierunki  działań  mają  charakter  proekologiczny  a  ich  realizacja  ograniczy 
emisję  gazów  cieplarnianych  i innych  zanieczyszczeń  do  atmosfery  oraz  zwiększy 
świadomość mieszkańców na temat odnawialnych źródeł energii oraz ekologii.  

 

Projekt  dokumentu  obejmuje  swoim  zasięgiem  jedynie  obszar  jednej  gminy  –  gminy 
wiejskiej Leśna Podlaska. Gmina Leśna Podlaska położona  jest w północnej części powiatu 
bialskiego, w województwie  lubelskim. Graniczy z gminami: Biała Podlaska, Janów Podlaski, 
Konstantynów oraz  z województwem mazowieckim poprzez granice  z gminą Stara Kornica 
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i Huszlew.  Siedzibą  gminy  jest  Leśna  Podlaska  oddalona  o  ok.  15  km  od  miasta  Biała 
Podlaska.  Ogólna  powierzchnia  Gminy  Leśna  Podlaska  wynosi  9  823  ha.  Na  jej  terenie 
znajduje się 19 miejscowości i 13 sołectw. 

 

Dokument  wyznacza  ramy  dla  przyszłej  realizacji  różnego  rodzaju  przedsięwzięć  m.in. 
z branży  energetycznej.  Przewiduje  on  podjęcie  działań  ukierunkowanych  na  poprawę 
efektywności  energetycznej,  zmniejszenie  emisji  gazów  cieplarnianych  do  atmosfery  przy 
wykorzystaniu m.in.  odnawialnych  źródeł  energii,  a  także wpływa  na wzrost  świadomości 
mieszkańców  gminy  na  temat  problematyki  energetycznej  i  szkodliwości  emisji  CO2  oraz 
innych gazów cieplarnianych.  

 

Celem dokumentu jest analiza głównych źródeł emisji CO2 do atmosfery zlokalizowanych na 
terenie Gminy Leśna Podlaska wraz ze wskazaniem kierunków działań jakie należy poczynić, 
aby  wpłynąć  na  zmniejszenie  tej  emisji,  a  tym  samym  przyczynić  się  do  poprawy  stanu 
środowiska naturalnego.  

 

Łączna emisja CO2 w roku bazowym 2014 w Gminie Leśna Podlaska wyniosła 23 849,98 t. Na 

bilans  w  głównej  mierze  składała  się  emisja  z  tytułu  wykorzystania  energii  w  sektorze 

mieszkalnym,  działalności  gospodarczej  oraz  transportu.  Sektory  najsilniej  uzależnione 

decyzyjnie  od władz  samorządowych,  a więc  z  najwyższym  potencjałem  redukcyjnym  tj.: 

budynki użyteczności publicznej, urządzenia komunalne oraz oświetlenie ulic, wygenerowały 

łącznie 1 328,36 t CO2, co stanowi 5,57 % emisji w Gminie.  

 

Niniejszy  Plan  przedstawia  wyliczenia  dotyczące  ilości  wyemitowanego  do  atmosfery 
dwutlenku węgla w roku bazowym 2013 oraz przewidywane ilości tego gazu cieplarnianego 
wyemitowane do  atmosfery w  roku docelowym  2020 po uwzględnieniu  zmian  jakie  zajdą 
w otoczeniu,  wpływające  na  wzorce  konsumpcji  energii  na  terenie  gminy  (Scenariusz  0) 
Ponadto dzięki uwzględnieniu  założeń  głównych dokumentów  strategicznych  kraju, w  tym 
przede wszystkim  Polityki  Energetycznej  Polski  do  roku  2030,  Scenariusz  ten  uwzględnia 
zmiany  ilości emitowanego CO2 w  sytuacji gdy nie  zajdą  żadne  istotne  zmiany‐  inwestycje 
w zakresie konsumpcji energii.  

 

Zgodnie z wyliczeniami zamieszczonymi w dokumencie realizacja Scenariusza 0 dla roku 2020 
przyczyni się do zwiększenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery w stosunku do roku 2013 
do poziomu 24 045,66 t. 

 

Zakres działań przewidzianych w projekcie dokumentu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla 
Gminy Leśna Podlaska” mających prowadzić do osiągnięcia zakładanych celów wskazuje na 
ich infrastrukturalny oraz nieinfrastrukturalny charakter, a realizacja tych działań wpłynie na 
poprawę  bezpieczeństwa  energetycznego  gminy  oraz  na  zmniejszenie  emisji  dwutlenku 
węgla  do  atmosfery.  W  związku  z  tym,  niniejszy  dokument  wpłynie  pozytywnie  na 
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zrównoważony  rozwój  gminy,  powiatu  i  województwa.  Zdefiniowane  cele  i  kierunki 
rozwoju  przedstawione  w  dokumencie  wynikają  ze  zdiagnozowanych  potrzeb  gminy 
przyczyniając  się  jednocześnie  do  wypełnienia  zobowiązań  Polski,  wynikających 
z obowiązujących regulacji Unii Europejskiej, ze szczególnym naciskiem na przyjęty w grudniu 
2008 r. pakiet klimatyczno‐energetyczny „3x20”.  

Działania  przedstawione  w  niniejszym  Planie  wpisują  się  w  wytyczne  aktów  prawnych 
szczebla UE, krajowego oraz regionalnego w zakresie ograniczenia emisji CO2 do atmosfery. 
Są one ukierunkowane na bezwzględną realizację celu głównego jakim jest poprawa jakości 
środowiska  naturalnego  Gminy  Leśna  Podlaska  dzięki  działaniom  na  rzecz  redukcji  emisji 
dwutlenku  węgla,  który  zostanie  osiągnięty  w  wyniku  realizacji  podstawowych  Celów 
szczegółowych.  

Do realizacji planowane są następujące działania: 

Działanie  nr  1.  Poprawa  efektywności  energetycznej  oraz  wzrost  wykorzystania  OZE 
w obiektach użyteczności publicznej 

Działanie nr 2. Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury wodno‐kanalizacyjnej 

Działanie nr 3. Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulic 

Działanie nr 4. Promocja energooszczędnego budownictwa mieszkalnego  

Działanie nr 5. Efektywność energetyczna oraz wzrost wykorzystania OZE w produkcji energii 
cieplnej w sektorze mieszkalnym 

Działanie nr 6. Produkcja energii elektrycznej  OZE w sektorze mieszkalnym 

Działanie  nr  7.  Efektywność  energetyczna  oraz  wzrost  wykorzystania  OZE  w  sektorze 
działalności gospodarczej 

Działanie nr 8. Modernizacja infrastruktury drogowej oraz floty pojazdów użytkowych 

Działanie  nr  9.  Promocja  gospodarki  niskoemisyjnej  oraz  rozwój  energetyczno‐ekologiczny 
w realizacji zadań własnych gminy 

Realizacja zaplanowanych działań na obszarze objętym opracowaniem zostanie zakończona 
do  2020  roku.  Zgodnie  z  zasadami  zrównoważonego  rozwoju,  wszystkie  inwestycje 
zaproponowane  w przedmiotowym  dokumencie  będą  poddawane  odrębnej  ocenie 
środowiskowej w  trakcie  ich przygotowywania  i  realizacji.  Inwestycje  te mają pozytywny 
wpływ na politykę ochrony  środowiska,  ich oddziaływanie wpłynie na  rozwój  gospodarczy 
poprzez zmniejszenie jego energochłonności oraz przyczyni się do poprawy stanu środowiska 
naturalnego osiągniętego poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. 

 

b) powiązania z działaniami przewidzianymi w innych dokumentach 

 

Cele  i  założenia  „Planu  gospodarki  niskoemisyjnej  dla  Gminy  Leśna  Podlaska”  są 
komplementarne z celami  i priorytetami  innych dokumentów planistycznych, zarówno  tych 
na  poziomie  kraju,  województwa,  powiatu,  gminy,  jak  i  Unii  Europejskiej.  Działania 
przedstawione w  niniejszym  planie wpisują  się w wytyczne  aktów  prawnych  szczebla UE, 
krajowego oraz regionalnego w zakresie ograniczenia emisji CO2 do atmosfery. 
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Dokumenty Unii Europejskiej: 

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE  z dnia 23  kwietnia 2009  r. 
w sprawie  promowania  stosowania  energii  ze  źródeł  odnawialnych  zmieniająca 
i w następstwie uchylająca Dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (dyrektywa OZE), 

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego  i Rady 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009  r. 
zmieniająca  Dyrektywę  2003/87/WE  w  celu  usprawnienia  i  rozszerzenia 
wspólnotowego  systemu  handlu  uprawnieniami  do  emisji  gazów  cieplarnianych 
(dyrektywa EU ETS), 

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego  i Rady 2009/31/WE  z dnia 23 kwietnia 2009  r. 
w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla oraz zmieniająca Dyrektywę 
Rady 85/337/EWG, Euratom, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE, 
2001/80/WE,  2004/35/WE,  2006/12/WE,  2008/1/WE  i rozporządzenie  (WE)  nr 
1013/2006 (dyrektywa CCS), 

 Decyzja Parlamentu Europejskiego  i Rady nr 2009/406/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. 
w sprawie  wysiłków  podjętych  przez  państwa  członkowskie,  zmierzających  do 
zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w celu realizacji do roku 2020 zobowiązań 
Wspólnoty dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych (decyzja non‐ETS), 

 Dyrektywa 2002/91/WE o charakterystyce energetycznej budynków, 

 Dyrektywa 2005/32/WE o projektowaniu urządzeń powszechnie zużywających energię, 

 Dyrektywa EC/2004/8 o promocji wysokosprawnej kogeneracji, 

 Dyrektywa 2006/32/WE  w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii, 

 Dyrektywa 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej. 

 

Dokumenty szczebla krajowego: 

 Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku, 

 Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, 

 Polityka klimatyczna Polski. Strategia redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce do 
roku 2020, 

 Krajowy Plan Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, 

 Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2009‐2012 z perspektywą do roku 2016, 

 Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko perspektywa do 2020 r., 

 Ustawa o Efektywności Energetycznej z dnia 15 kwietnia 2011 roku., 

 Ustawa o odnawialnych źródłach energii z dnia 20 lutego 2015 r. 

 

Dokumenty regionalne (poziom województwa): 

 Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, 
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 Program  ochrony  środowiska  województwa  lubelskiego  na  lata  2012‐2015 
z perspektywą do roku 2019, 

 Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Lubelskiego, 

 Program ochrony powietrza dla strefy lubelskiej. 

 

Dokumenty lokalne: 

 Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Bialskiego na lata 2014‐2017 
z perspektywą na lata 2018‐2021.  

 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta 
i gminy Leśna Podlaska 

 Strategia Rozwoju gminy Leśna Podlaska na lata 2014‐2020 
 

c) przydatności w uwzględnieniu aspektów  środowiskowych, w  szczególności w celu 
wspierania  zrównoważonego  rozwoju  oraz we wdrażaniu  prawa wspólnotowego 
w dziedzinie ochrony środowiska 

 

Przedkładany  do  uzgodnienia  projekt  dokumentu  pt.  „Plan  gospodarki  niskoemisyjnej  dla 
Gminy Leśna Podlaska” zakłada uwzględnianie aspektów środowiskowych na każdym etapie 
realizacji  tego  dokumentu,  w tym  przede  wszystkim  przy  wdrażaniu  konkretnych  zadań 
inwestycyjnych. Takie podejście wynika z samej specyfiki projektu opartej w dużej mierze na 
zasadach  i koncepcji  zrównoważonego  rozwoju. Wyznaczone  kierunki  działań  realizowane 
w ramach  przyjętych  celów  dokumentu,  nakładają  obowiązek  zachowania  zasad 
zrównoważonego rozwoju i promują podejście proekologiczne. 

 

Niniejszy dokument będzie przyczyniał się do promowania zasad zrównoważonego rozwoju 
i jednocześnie  aktywnie  wspierał  wdrażanie  prawa  wspólnotowego  w dziedzinie  ochrony 
środowiska, poprzez podjęcie kompleksowych działań w zakresie redukcji emisji dwutlenku 
węgla  i  innych  zanieczyszczeń  do  atmosfery  oraz  poprawy  efektywności  energetycznej 
i wzrostu świadomości ekologicznej mieszkańców gminy wiejskiej Leśna Podlaska. Realizacja 
wymienionych w dokumencie działań (tj.: Poprawa efektywności energetycznej oraz wzrost 
wykorzystania  OZE  w obiektach  użyteczności  publicznej;  Poprawa  efektywności 
energetycznej  infrastruktury  wodno‐kanalizacyjnej;  Poprawa  efektywności  energetycznej 
oświetlenia  ulic;  Promocja  energooszczędnego  budownictwa  mieszkalnego;  Efektywność 
energetyczna  oraz  wzrost  wykorzystania  OZE  w  produkcji  energii  cieplnej  w  sektorze 
mieszkalnym;  Produkcja  energii  elektrycznej  OZE  w  sektorze  mieszkalnym;  Efektywność 
energetyczna  oraz  wzrost  wykorzystania  OZE  w  sektorze  działalności  gospodarczej; 
Modernizacja infrastruktury drogowej oraz floty pojazdów użytkowych; Promocja gospodarki 
niskoemisyjnej  oraz  rozwój  energetyczno‐ekologiczny  w  realizacji  zadań  własnych  gminy) 
wpłynie  niewątpliwie  pozytywnie  na  stan  środowiska  naturalnego  oraz  przyczyni  się  do 
wzrostu  bezpieczeństwa  energetycznego  gminy.  Istotne  jest  to,  że  realizowane  będą  one 
jedynie  na  terenie  Gminy  Leśna  Podlaska,  a  jedynym  odczuwalnym  dla  gmin  sąsiednich 
oddziaływaniem będzie ograniczenie emisji CO2 do atmosfery.  
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Wszystkie  działania  przewidziane  w dokumencie  zostaną  przeprowadzone  na  rzecz 
zmniejszenia  zanieczyszczeń  emitowanych  do  atmosfery  oraz  minimalizacji  wpływu 
działalności człowieka na  środowisko naturalne. Realizacja wymienionych proekologicznych 
działań nie tylko umożliwi władzom walkę z emisją gazów cieplarnianych do atmosfery, ale 
również  pobudzi  gospodarkę,  a  tym  samym  przyczyni  się  do  utworzenia  nowych miejsc 
pracy. 

 

d) powiązania z problemami dotyczącymi ochrony środowiska 

 

Projekt dokumentu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Leśna Podlaska” uwzględnia 
problemy  dotyczące  ochrony  środowiska,  które  zostały  zidentyfikowane  na  etapie 
inwentaryzacji. Założenia Planu wskazują wiele kierunków umożliwiających  ich  rozwiązanie 
i poprawę stanu środowiska naturalnego. 

 

Projekt  dokumentu  zakłada  stopniowe  rozwiązywanie  zdiagnozowanych  problemów, 
poprzez  umożliwienie  finansowania  odpowiednich  projektów  ze  środków  zewnętrznych. 
Plany  konkretnych  inwestycji  wynikających  z  dokumentu  będą  poddane  odrębnym 
procedurom oceny oddziaływania na środowisko.  

 

W  związku  z  powyższym,  realizacja  przedstawionych  w  dokumencie  infrastrukturalnych 
kierunków  działań wpłynie  pozytywnie  na  środowisko  naturalne  oraz  nie  przyczyni  się  do 
pogłębienia istniejących już problemów ochrony środowiska. 
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2) Rodzaj i skala oddziaływania na środowisko, w szczególności w odniesieniu do: 

 

a) prawdopodobieństwa  wystąpienia,  czasu  trwania,  zasięgu,  częstotliwości 
i odwracalności oddziaływań  

 

Projekt dokumentu pt. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Leśna Podlaska” obejmuje 
swoim zasięgiem jedynie obszar gminy wiejskiej Leśna Podlaska zlokalizowanej w północnej 
części powiatu bialskiego, w województwie lubelskim 

 

Na podstawie danych  zawartych w dokumencie, wskazującym działania,  których  realizacja 
przyczyni  się  do  osiągnięcia  zakładanych  celów,  należy  stwierdzić,  że  jedyne możliwe  do 
przewidzenia oddziaływania na  środowisko nie wynikające bezpośrednio  z przedkładanego 
do uzgodnienia dokumentu mogą dotyczyć uciążliwości  związanych  z prowadzeniem  robót 
budowlanych  w  trakcie  realizacji  przyszłych  projektów  wskazanych  w  przedmiotowym 
projekcie.  Uciążliwości  te  będą  miały  charakter  krótkotrwały  bezpośrednio  związany 
z realizacją  inwestycji,  a  ich  zasięg  będzie  zazwyczaj  ograniczony  do  obszaru  objętego 
robotami budowlanymi. Wszystkie oddziaływania zostaną zidentyfikowane w trakcie procesu 
oceny oddziaływania na środowisko poszczególnych  inwestycji, na etapie  ich projektowania 
i realizacji.  

 

Realizacja  zaplanowanych  inwestycji  będzie  się  odbywała  z  zachowaniem  zasady 
zrównoważonego  rozwoju.  Wykorzystywane  w  trakcie  realizacji  materiały  i sprzęty  będą 
stosowane  zgodnie  z ich  przeznaczeniem  i  wytycznymi  producenta,  dochowując 
technicznych warunków wykonania robót. Wszelkie prace będą prowadzone pod nadzorem 
uprawnionych  do  tego  osób.  Ekipy  budowlane  będą  przeszkolone,  wyposażone 
w odpowiedni  sprzęt  i  będą  posiadać  wymagane  kwalifikacje.  Teren  prowadzonych  prac 
będzie  oznakowany  i zabezpieczony  przed  dostępem  nieupoważnionych  osób.  Ponadto 
w fazie  realizacji  i  zakończenia  inwestycji  istotnym elementem  z punktu widzenia ochrony 
wód  i  gleb  będzie  odpowiednie  postępowanie  z odpadami  i materiałami  niebezpiecznymi, 
które będą magazynowane na utwardzonych, szczelnych powierzchniach. 

 

„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Leśna Podlaska” przedstawia  jedynie  inwestycje 
uznane jako konieczne dla poprawy efektywności energetycznej Gminy Leśna Podlaska oraz 
zmniejszenia  emisji  dwutlenku  węgla  do  atmosfery  z  obszaru  objętego  dokumentem. 
Realizacja  każdego  z przedsięwzięć  wymienionych  w  Planie  będzie  poprzedzona 
odpowiednimi  pozwoleniami  także  w zakresie  oceny  oddziaływania  przedsięwzięcia  na 
środowisko, w związku z tym przedmiotowy projekt dokumentu i jego wdrożenie w życie nie 
spowoduje negatywnego wpływu na środowisko. 

 

Określenie  prawdopodobieństwa  wystąpienia,  czasu  trwania,  zasięgu,  częstotliwości 
i odwracalności  oddziaływań  inwestycji  proponowanych  do  realizacji  w  niniejszym 
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dokumencie  nie  jest  możliwe  do  momentu  przygotowania  kompletnej  dokumentacji 
technicznej poszczególnych przedsięwzięć.  

 

Wśród  działań,  które  powinny  zostać  zrealizowane  w  celu  zmniejszenia  emisji  CO2  do 
atmosfery  znajduje  się  wiele  inwestycji,  których  realizacja  przyczyni  się  do  osiągnięcia 
pozytywnego  i  trwałego  wpływu  na  wszystkie  elementy  środowiska  naturalnego  oraz 
dodatkowo na poprawę warunków i jakości życia mieszkańców gminy. 

 

Realizacja  wymienionych  w  dokumencie  inwestycji  może  mieć  uciążliwy  wpływ  na 
środowisko jedynie podczas etapu budowy, spowoduje wtedy oddziaływanie między innymi 
na  przyrodę  ożywioną  (poprzez: wycinkę  zieleni w miejscu  planowanej  inwestycji,  ryzyko 
degradacji  środowiska  życia  zwierząt  w  obrębie  projektowanego  zasięgu  robót),  na 
środowisko  gruntowo‐wodne  (zmiany  warunków  wodnych  poprzez  czasowe  zakłócenia 
swobodnego spływu wód opadowych) oraz na klimat akustyczny  (hałas związany z pracami 
budowlanymi wynikający  z pracy  ciężkich maszyn  oraz  z  ruchem  pojazdów  ciężarowych). 
Wszystkie  powyżej  wymienione  możliwe  do  wystąpienia  w  wyniku  realizacji  inwestycji 
oddziaływanie będzie w miarę możliwości minimalizowane.  

 

Dodatkowo  należy  podkreślić,  że  inwestycje  nie  będą  miały  negatywnego  wpływu  na 
obszary  o  szczególnych  walorach  przyrodniczych,  w związku  z  tym  nie  będą  one 
wywoływać negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze. 

 

Jak  już  zostało wcześniej wspomniane, wszystkie  inwestycje  infrastrukturalne wspomniane 
w dokumencie,  będą  z mocy  prawa  podlegały  odrębnym  ocenom  oddziaływania  na 
środowisko na wstępnym etapie przygotowania projektów do wdrażania. W związku z tym, 
wdrożenie przedmiotowego dokumentu nie spowoduje bezpośredniego wpływu na zmianę 
warunków środowiskowych w gminie wiejskiej Leśna Podlaska. 

 

b) prawdopodobieństwa  wystąpienia  oddziaływań  skumulowanych  lub 
transgranicznych 

 

Projekt  dokumentu  pt.  „Plan  gospodarki  niskoemisyjnej  dla  Gminy  Leśna  Podlaska”  jako 
dokument mający za zadanie ukierunkowanie polityki zrównoważonego zarządzania energią 
na rzecz poprawy bezpieczeństwa ekologicznego i energetycznego gminy, wyznacza działania 
o charakterze infrastrukturalnym i nieinfrastrukturalnym, których wdrożenie przyczyni się do 
osiągnięcia zakładanych w dokumencie celów.  

 

Realizacja inwestycji wpisanych w dokumencie nie przyczyni się do negatywnego wpływu na 
środowisko naturalne. Projekt dokumentu nie zawiera ustaleń mogących wywołać kumulację 
negatywnych  oddziaływań  na  środowisko.  Działania wymienione w dokumencie wywołają 
niewątpliwie skumulowane oddziaływanie pozytywne, ale jego prawdopodobieństwo i skala 
są  niemożliwe  do  oceny  z uwagi  na wielopodmiotowy  i rozproszony  charakter wdrażania 
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planu. Jednakże w przedkładanym do uzgodnienia dokumencie wyliczono o ile zmniejszy się 
emisja dwutlenku węgla do atmosfery w wyniku wprowadzenia wszystkich wymienionych w 
planie  działań  proekologicznych.  Realizacja  działań  proekologicznych  wymienionych 
w projekcie dokumentu przyczyni się także do realizacji założeń przyjętego w grudniu 2008 r. 
pakietu  klimatyczno‐energetycznego  „3x20”,  którego  celem  szczegółowym  jest 
wprowadzenie szeroko zakrojonych działań na rzecz osiągnięcia: zmniejszenia emisji gazów 
cieplarnianych  (EGC) o 20% w 2020 r. w stosunku do 1990 r. przez każdy kraj członkowski, 
zwiększenia efektywności energetycznej w roku 2020 o 20%, zwiększenia udziału energii ze 
źródeł odnawialnych (OZE) do 20% w 2020 r. 

 

Ponadto dokument nie generuje również transgranicznych oddziaływań na środowisko, gdyż 
obejmie swoim zasięgiem jedynie obszar jednej gminy. 

 

c) prawdopodobieństwa  wystąpienia  ryzyka  dla  zdrowia  ludzi  lub  zagrożenia  dla 
środowiska 

 

Program nie zawiera elementów  i rozwiązań, które mogłyby generować ryzyko dla zdrowia 
ludzi lub jakiekolwiek zagrożenia dla środowiska.  

 

Realizacja  działań  zaproponowanych w  projekcie  dokumentu w  celu  zredukowania  emisji 
CO2  do  atmosfery  na  terenie  Gminy  Leśna  Podlaska  może  spowodować  uciążliwości  na 
środowisko  jedynie w trakcie  ich  realizacji  (w  trakcie  budowy),  które w  razie wystąpienia 
będą bezzwłocznie eliminowane a ich skutki minimalizowane. 

 

 

3) Cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko, w szczególności: 

 

a) obszary o  szczególnych właściwościach naturalnych  lub posiadające  znaczenie dla 
dziedzictwa  kulturowego,  wrażliwe  na  oddziaływania,  istniejące  przekroczenia 
standardów jakości środowiska lub intensywne wykorzystanie terenu, 

Do  obszarów  określonych  jako  posiadające  znaczenie  dla  dziedzictwa  kulturowego 
niewątpliwie należy zaliczyć obszary występowania zabytków nieruchomych i ruchomych.  
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Na terenie gminy Leśna Podlaska znajduje się też szereg obiektów zabytkowych, figurujących  
w  rejestrze  zabytków  województwa  lubelskiego.  Zostały  one  wymienione  w  poniższych 
tabelach. 

Tabela 1. Wykaz zabytków wpisanych do rejestru zabytków województwa lubelskiego znajdujących się na 
terenie gminy Leśna Podlaska 

L.P.  OBIEKT  LOKALIZACJA 
NR 
REJESTRU 

1.  ‐ CMENTARZ RZYMSKO‐KATOLICKI Z XIX W. WRAZ Z DRZEWOSTANEM,  BORDZIŁÓWKA STARA  A/782 

2. 
‐ KAPLICA RZYMSKOKAT. PW. NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP, 
Z OTACZAJĄCYM DRZEWOSTANEM 

BUKOWICE  A/1398 

3.  ‐ ZESPÓŁ DWORSKI: DWÓR, PARK  DROBLIN  A/133 

4. 

ZESPÓŁ POPAULIŃSKI: KOŚCIÓŁ OB. PARAFIALNY PW. ŚŚ. PIOTRA I 
PAWŁA Z WYPOSAŻENIEM WNĘTRZA, KAPLICA PW. NMP I KLASZTOR Z 
WYPOSAŻENIEM WNĘTRZ, DRZEWOSTAN W GRANICACH OGRODZENIA 

CMENTARZA KOŚCIELNEGO, POZOSTAŁOŚCI MURÓW OBRONNYCH, 
BRAMKA 

LEŚNA PODLASKA  A/135 

5. 
‐ ZESPÓŁ OŚWIATOWY: SZKOŁA, INTERNAT ŻEŃSKI ZW. „DUŻYM”, 
INTERNAT ŻEŃSKI ZW. „MAŁYM”, SZKOŁA ĆWICZEŃ, ELEKTROWNIA, 
DOM „KSIENI”, 

LEŚNA PODLASKA  A/135 

6. 
‐ ZESPÓŁ PRZESTRZENNY: PARK, RUINY DWORU (OBC. ODBUDOWANY), 
SPICHLERZ, FIGURA MATKI BOSKIEJ, 

LUDWINÓW  A/1408 

7. 
‐ ZESPÓŁ CERKWI PRAWOSŁAWNEJ: CERKIEW PW. ŚW. MIKOŁAJA, 
DZWONNICA, OGRODZENIE Z KAMIENI 

NOSÓW  A/1356 

8. 
ZAŁOŻENIE DWORSKO‐PARKOWE: DWÓR, SPICHLERZ, STAJNIA, PARK Z 
ALEJAMI, TEREN STAREGO SADU, 

NOSÓW  A/1354 

9. 
‐ KROCHMALNIA, CZWORAK I DWOJAK – NA TERENIE ZESPOŁU 
DWORSKO‐PARKOWEGO, W OBREBIE DZIAŁEK WSKAZANYCH W DEC., 

NOSÓW  A/1355 

10.  CMENTARZ RZYMSKOKAT. ‐ PATRZ: BORDZIŁÓWKA STARA  STARA BORDZIŁÓWKA  A/782 

11. 
‐ KOŚCIÓŁ PARAF. PW. ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA Z WYPOSAŻENIEM 

WNĘTRZA I OTOCZENIEM W GRAN. CMENTARZA KOŚCIELNEGO 
WITULIN  A/69 

 

Na  terenie  gminy  Leśna  Podlaska  znajduje  się  rezerwat  przyrody  „Chmielinne”. Dokładny 
opis terenów chronionych znajduje się w kolejnym podpunkcie. 

Przedmiotowy  dokument  ze  względu  na  swój  charakter  nie  ma  możliwości  wywołania 
oddziaływań  szkodzących  przyrodzie,  nie  spowoduje  przekroczenia  standardów  jakości 
środowiska  i  intensywnego  wykorzystania  terenu.  Kierunki  rozwoju  przedstawione 
w dokumencie nie przewidują realizacji przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na 
środowisko,  a  także  nie  spowodują  zniszczeń  obiektów  i zespołów  zabytkowych.  Jednakże 
gdyby  taka  sytuacja  zaistniała,  realizowane  inwestycje  będą  prowadzone  w uzgodnieniu 
z Wojewódzkim  Konserwatorem  Zabytków,  dzięki  czemu  będzie  zapewniona  właściwa 
ochrona  konserwatorska  i  planistyczna  obiektów  i zespołów  zabytkowych.  W  przypadku 
przedsięwzięć  wymienionych  w dokumencie  mogących  wywołać  negatywny  wpływ  na 
środowisko  będą  one  podlegały  odrębnym  ocenom  oddziaływania  na  środowisko  na 
wstępnym etapie przygotowania projektów do wdrażania. Ponadto realizacja tych inwestycji 
będzie  realizowana  przy  jednoczesnym  zabezpieczeniu  obszarów  o szczególnych 
właściwościach naturalnych lub posiadających znaczenie dla dziedzictwa kulturowego.  
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W  związku  z powyższym,  projekt  dokumentu  „Plan  gospodarki  niskoemisyjnej  dla  Gminy 
Leśna  Podlaska”  nie  wywoła  negatywnych  oddziaływań  na  obszary  o szczególnych 
właściwościach naturalnych lub posiadających znaczenie dla dziedzictwa kulturowego. 

 

b) formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie 
przyrody oraz obszary podlegające ochronie zgodnie z prawem międzynarodowym 

Na  formy  ochrony  przyrody w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  16  kwietnia  2004  r.  o  ochronie 
przyrody  składają  się  parki  narodowe,  rezerwaty  przyrody,  parki  krajobrazowe,  obszary 
chronionego  krajobrazu,  obszary  Natura  2000,  pomniki  przyrody,  stanowiska 
dokumentacyjne,  użytki  ekologiczne,  zespoły  przyrodniczo‐krajobrazowe  oraz  ochrona 
gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów. 

W Gminie Leśna Podlaska występują obszary i obiekty chronione. Są to:  

▸  rezerwat przyrody „Chmielinne”  ‐    rezerwat  leśny o powierzchni 67,72 ha w całości 
położony  na  terenie  gminy  w  Leśnictwie  Leśna,  Nadleśnictwo  Biała  Podlaska. 
Utworzony  dla  ochrony  łęgu  jesionowo–olszowo–wiązowego.  W  rezerwacie 
„Chmielinne”  spotyka  się  liczną  grupę  gatunków  roślin  objętych  ochroną  ścisłą. 
Położony w środkowej  części  gminy, w granicach wsi  Leśna  Podlaska,  przedzielony 
równoleżnikowo drogą wojewódzką Biała Podlaska ‐ Stara Kornica. 

▸  pomniki przyrody ‐ 21 drzew pomnikowych, w tym 8 dębów, 6  lip, 4  jesiony, 1 olsza 
czarna,  1  kasztanowiec  i  1  klon. Do  najbardziej  znanych  należą: Dąb  szypułkowy  ‐ 
obwód 575  cm  i wysokość 24,0‐26,0 m  ‐  zwyczajowa nazwa „Dąb Miłości" miejsce: 
uroczysko  Kołowierz, Dęby  szypułkowe  szt.  2  ‐  obwód  430  cm,  575  cm  i wysokość 
22,0  ‐ 24,0 m  ‐ drzewa  rosną w Leśnej Podlaskiej na  terenie  założenia klasztornego 
oo. Paulinów, Olsza czarna ‐ obwód 590 cm i wysokość 30,0 m ‐ drzewo składające się 
z 8 pni rośnie w zabytkowym parku Zespołu Szkół Rolniczych w Leśnej Podlaskiej, Lipa 
drobno listna ‐ obwód 505 cm i wysokość 28,0 ‐ 30,0 m ‐ drzewo rośnie przy dawnym 
gościńcu prowadzącym do  założenia parkowego w Witulinie do Kol. Witulin,  Jesion 
wyniosły  ‐ obwód 360  cm  i wysokość 21,0 m  ‐ drzewo  rośnie w parku  zabytkowym 
w Droblinie, 

▸  lasy ochronne – 3 kompleksy  lasów ochronnych,  tj. uroczysko  „Kołowierz”,  jako  las 
ochronny w kategorii drzewostanów nasiennych uroczysko leśne w zachodniej części 
wsi Leśna Podlaska  (dawniej Kolonia Bukowice), nad rzeką Klukówką. Od 1994 roku 
las ochronny w kategorii lasów stanowiących drzewostany nasienne. W drzewostanie 
dominuje olsza.  Znajduje się tutaj 5 drzew ‐ pomników przyrody: 3 dęby szypułkowe 
(w tym Dąb Miłości) i dwa jesiony wyniosłe oraz 2 uroczyska „Krówka” i „Zadworne” 
w kategorii lasów wodochronnych.  
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Mapa 1. Obszary chronione na terenie gminy Leśna Podlaska. 

 
http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ 

 

Projekt dokumentu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Leśna Podlaska” nie zawiera 
żadnych ustaleń, które mogłyby naruszyć  stan  istniejących elementów przyrody w obrębie 
obszaru  objętego  dokumentem,  jak  i  w  jego  bezpośrednim  sąsiedztwie.  Wymienione 
w dokumencie  planowane  do  realizacji w przyszłości  inwestycje  nie wpłyną w  negatywny 
sposób  na  stan  środowiska  naturalnego  a ponadto  każda  z  tych  inwestycji  będzie  z mocy 
prawa  podlegała  odrębnym  ocenom  oddziaływania  na  środowisko  na  wstępnym  etapie 
przygotowania  projektów  do wdrażania. W  związku  z  tym  nie  istnieje  niebezpieczeństwo 
negatywnego  oddziaływania  realizacji  przedmiotowego  dokumentu  i wynikających  z niego 
projektów. 

 


