
UCHWAŁA NR XLIV/237/2018
RADY GMINY KARCZMISKA

z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Karczmiska
na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
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środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.) – Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przyjmuje się „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Karczmiska na lata 2017-2020
z perspektywą do 2024 roku” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Id: AC410019-C5BE-490A-8743-13235E02E19C Strona 1



 

Załącznik  

do uchwały Nr XLIV/237/2018 

Rady Gminy Karczmiska 

z dnia 22 marca 2018 r. 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA 

GMINY KARCZMISKA NA LATA 2017-2020 

Z PERSPEKTYWĄ DO 2024 ROKU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karczmiska, 2016 rok 

Id: AC410019-C5BE-490A-8743-13235E02E19C Strona 1



 

 

 

 

 

 

 

 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Karczmiska na lata  

2017-2020 z perspektywą do 2024 roku został opracowany na zlecenie Gminy 

Karczmiska przez Eko Usługi K.B. ul. Wileńska 2E/9, 20 - 603 Lublin, 

tel. 81 534 26 62  www.eumaak.pl, biuro@eumaak.pl 

 

 

 

 

 

Autorzy opracowania składają podziękowania za współpracę wszystkim, 

którzy pomogli w uzyskaniu informacji niezbędnych do wykonania Programu. 

Id: AC410019-C5BE-490A-8743-13235E02E19C Strona 2



Program Ochrony Środowiska dla Gminy Karczmiska na lata 2017 - 2020 z perspektywą  

do 2024 roku 

 

 3 

 

SPIS TREŚCI 

1. Wstęp ....................................................................................................... 5 

2. Wykaz skrótów .......................................................................................... 7 

3. Streszczenie .............................................................................................. 8 

4. Uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne programu ............................... 11 

4.1. Uwarunkowania zewnętrzne .............................................................. 12 

4.1.1. Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko 
perspektywa do 2020 r. ............................................................... 12 

4.1.2. Polityka energetyczna Polski do 2030 roku .................................. 13 

4.1.3. Krajowy Program Ochrony Powietrza do roku 2020  

(z perspektywą do 2030) .............................................................. 13 

4.1.4. Strategia Rozwoju Kraju 2020 ..................................................... 14 

4.1.5. Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020 

(z perspektywą do 2030 r.) .......................................................... 15 

4.1.6. Program Ochrony Środowiska Województwa Lubelskiego na lata 
2016–2019 z perspektywą do roku 2023 ..................................... 15 

4.1.7. Plan gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2017 ..... 17 

4.2. Uwarunkowania wewnętrzne ............................................................. 18 

4.2.1. Program Rozwoju Gminy Karczmiska na lata 2015-2022 ............. 18 

4.2.2. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu 
Gminy Karczmiska na lata 2010-2032 ........................................ 20 

4.2.3. Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla 
Gminy Karczmiska ...................................................................... 20 

5. Charakterystyka gminy z oceną stanu środowiska ................................... 21 

5.1. Informacje ogólne .............................................................................. 21 

5.2. Infrastruktura ................................................................................... 25 

5.2.1. Infrastruktura komunikacyjna .................................................... 25 

5.2.2. Gospodarka wodna ..................................................................... 28 

5.2.3. Gospodarka ściekowa ................................................................. 30 

5.2.4. Zaopatrzenie w gaz...................................................................... 31 

5.2.5. Zaopatrzenie w ciepło .................................................................. 32 

5.2.6. Gospodarka odpadami ................................................................ 32 

5.2.7. Pola elektromagnetyczne ............................................................. 35 

5.2.8. Sektor gospodarczy ..................................................................... 36 

5.3. Walory środowiskowe ......................................................................... 38 

5.3.1. Budowa geologiczna i morfologiczna ............................................ 38 

5.3.2. Wydobycie kopalin ...................................................................... 40 

5.3.3. Jakość gleb ................................................................................. 42 

5.3.4. Charakterystyka roślin i zwierząt ................................................ 44 

5.3.5. Obszary objęte ochroną przyrody ................................................ 44 

5.3.6. Zabytki ....................................................................................... 48 

5.3.7. Wody podziemne i powierzchniowe .............................................. 52 

5.3.8. Jakość powietrza atmosferycznego .............................................. 59 

5.3.9. Jakość klimatu akustycznego ..................................................... 60 

Id: AC410019-C5BE-490A-8743-13235E02E19C Strona 3



Program Ochrony Środowiska dla Gminy Karczmiska na lata 2017 - 2020 z perspektywą  

do 2024 roku 

 

 4 

5.4.   Główne problemy środowiskowe ....................................................... 61 

6. Efekty realizacji dotychczasowego programu ochrony środowiska ............ 62 

7. Analiza SWOT dla obszarów przyszłej interwencji .................................... 64 

8. Cele Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Karczmiska, zadania i 

ich finansowanie ........................................................................................... 68 

8.1. Zagadnienia horyzontalne .................................................................. 68 

8.2. Kierunki działań w poszczególnych obszarach interwencji .................. 69 

8.2.1. Ochrona klimatu i jakości powietrza ........................................... 69 

8.2.2. Zagrożenia hałasem .................................................................... 70 

8.2.3. Pola elektromagnetyczne ............................................................. 71 

8.2.4. Gospodarowanie wodami ............................................................ 72 

8.2.5. Gospodarka wodno-ściekowa ...................................................... 73 

8.2.6. Zasoby geologiczne ...................................................................... 74 

8.2.7. Gleby .......................................................................................... 75 

8.2.8. Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów ...... 76 

8.2.9. Zasoby przyrodnicze ................................................................... 77 

8.2.10. Zagrożenia poważnymi awariami ................................................. 78 

8.3. Cele, kierunki interwencji i zadania przewidziane do realizacji  

w poszczególnych obszarach interwencji ................................................. 79 

8.4. Harmonogram zadań szczegółowych do realizacji wyznaczonych celów85 

9. System realizacji programu ochrony środowiska ...................................... 92 

9.1. Uczestnicy Programu ......................................................................... 92 

9.2. Zarządzanie programem i sprawozdawczość ....................................... 93 

9.3. Monitorowanie wdrażania Programu .................................................. 94 

9.4. Finansowanie realizacji programu ...................................................... 95 

9.4.1. Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .................. 96 

9.4.2. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej 
na lata 2016-2019 ...................................................................... 97 

9.4.3. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko  2014 - 2020 ... 97 

9.4.4. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 ......... 98 

9.4.5. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Lubelskiego 

na lata 2014 – 2020 .................................................................... 99 

 

 

Id: AC410019-C5BE-490A-8743-13235E02E19C Strona 4



Program Ochrony Środowiska dla Gminy Karczmiska na lata 2017 - 2020 z perspektywą  

do 2024 roku 

 

 5 

1. Wstęp 

Celem głównym Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Karczmiska 

na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku jest zapewnienie 

bezpieczeństwa ekologicznego gminy oraz harmonizacja rozwoju 

gospodarczego i społecznego z ochroną walorów środowiskowych.  

Program Ochrony Środowiska został opracowany zgodnie z ustawą 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 672 z późn. zm.) oraz na podstawie Wytycznych Ministerstwa 

Środowiska do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych 

programów ochrony środowiska (Warszawa, 2015 r.). Przy sporządzaniu 

Programu uwzględniono również zapisy dokumentów strategicznych 

wyższego szczebla - wojewódzkich i krajowych.  

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Karczmiska stanowi 

podstawowe narzędzie realizacji polityki ekologicznej państwa na terenie 

gminy w latach 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy do  

2024 roku. Program określa cele wyznaczone do realizacji w najbliższych 

latach, rodzaj i harmonogram zadań proekologicznych oraz działania 

niezbędne do osiągnięcia założonych celów, w tym mechanizmy prawno-

ekonomiczne i szacowane nakłady finansowe. 

Niniejszy dokument zawiera informacje obejmujące: 

- uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne Programu, 

- ocenę stanu środowiska, 

- charakterystykę głównych problemów środowiskowych, 

- prognozowane zmiany stanu środowiska, 

- główne cele, kierunki działań i plan zamierzeń na okres 2017 – 2020, 

- system realizacji programu ochrony środowiska. 

Głównym założeniem przy tworzeniu Programu Ochrony Środowiska 

dla Gminy Karczmiska była poprawa stanu środowiska naturalnego, 

infrastruktury technicznej, efektywne zarządzanie zasobami środowiska oraz 

zapewnienie skutecznych mechanizmów chroniących poszczególne elementy 

środowiska przed degradacją.  
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Opracowanie POŚ pozwala na przeanalizowanie zmian, jakie zaszły 

w środowisku przyrodniczym na terenie gminy oraz wskazanie działań, 

których realizacja przyczyni się do zwiększenia ochrony środowiska 

Wójt gminy zobowiązany jest do zapewnienia możliwości udziału 

społeczeństwa w opiniowaniu projektu Programu Ochrony Środowiska na 

zasadach określonych w ustawie 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 2016 r., poz. 353 z późn. zm.). 

Informacje niezbędne do realizacji Programu zebrano na podstawie 

danych uzyskanych od poszczególnych osób, instytucji i źródeł: 

- Urząd Gminy Karczmiska, 

- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie, 

- Centrum Informacji o Środowisku, 

- Zakład gospodarki Komunalnej w Karczmiskach,  

- dokumenty planistyczne i prawo miejscowe, 

- http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/. 
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2. Wykaz skrótów 

Objaśnienie skrótów stosowanych w treści Programu: 

GIOŚ   Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 

GUS   Główny Urząd Statystyczny 

GZWP Główny Zbiornik Wód Podziemnych 

JCWP Jednolita Część Wód Powierzchniowych 

JCWPd Jednolita Część Wód Podziemnych 

KP PSP Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu 

Lubelskim 

KZGW Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej 

NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej 

OZE   Odnawialne Źródła Energii 

PEM   promieniowanie elektromagnetyczne 

POIiŚ   Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko  

POŚ Program Ochrony Środowiska 

PROW  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 

PSZOK  Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

RDOŚ  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 

RPO WL Regionalny Program Operacyjny dla Województwa 

Lubelskiego 

SRK Strategia Rozwoju Kraju 

URE Urząd Regulacji Energetyki 

WFOŚiGW Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej 

WIOŚ   Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

WPGO Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami 

WZMiUW  Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 

ZGK   Zakład Gospodarki Komunalnej w Karczmiskach 

bd   brak danych 
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3. Streszczenie 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Karczmiska na lata  

2017-2020 z perspektywą do 2024 roku został opracowany zgodnie z ustawą 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 

672 z późn. zm.) oraz na podstawie Wytycznych Ministerstwa Środowiska do 

opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony 

środowiska (Warszawa, 2015 r.). 

Głównym założeniem przy tworzeniu Programu Ochrony Środowiska 

dla Gminy Karczmiska jest poprawa stanu środowiska naturalnego, 

infrastruktury technicznej, efektywne zarządzanie zasobami środowiska oraz 

zapewnienie skutecznych mechanizmów chroniących poszczególne elementy 

środowiska przed degradacją. Niniejszy Program określa cele i priorytety 

wyznaczone do realizacji w najbliższych latach, rodzaj i harmonogram zadań 

oraz drogi niezbędne do osiągnięcia założonych celów, oraz szacowane środki 

finansowe. Program ochrony środowiska stanowi podstawowe narzędzie 

prowadzenia polityki ekologicznej państwa na terenie gmin.  

Ustalenia niniejszego dokumentu są zgodne z zapisami wyższego 

szczebla, w tym Polityki Ekologicznej Państwa oraz Programu Ochrony 

Środowiska dla województwa lubelskiego. 

W opracowaniu zawarto opis aktualnego stanu środowiska 

przyrodniczego na terenie gminy oraz infrastruktury technicznej ze 

wskazaniem istniejących problemów. Dokonano również analizy SWOT dla 

10 obszarów przyszłej interwencji.  

W ramach każdego obszaru środowiska określono cele, których 

realizacja przyczyni się do osiągnięcia celu głównego, jakim jest zapewnienie 

bezpieczeństwa ekologicznego oraz harmonizacja rozwoju gospodarczego 

i społecznego z ochroną walorów środowiskowych.  

Cele wyznaczone do realizacji w ramach obszarów środowiska:  

1. Ochrona klimatu i jakości powietrza - Poprawa jakości powietrza do 

osiągnięcia poziomów wymaganych przepisami prawa, spełnianie 

standardów emisyjnych z instalacji oraz promocja wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii. 
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2. Zagrożenia hałasem - Zmniejszenie zagrożenia mieszkańców gminy 

ponadnormatywnym hałasem, zwłaszcza emitowanym przez środki 

transportu drogowego. 

3. Pola elektromagnetyczne - Stała kontrola potencjalnych źródeł pól 

elektromagnetycznych. 

4. Gospodarowanie wodami - Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód 

powierzchniowych i podziemnych oraz zapewnienie skutecznej ochrony 

przed powodzią i suszą. 

5. Gospodarka wodno-ściekowa - Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu 

wód powierzchniowych i podziemnych. 

6. Zasoby geologiczne - Optymalizacja wykorzystania zasobów kopalin oraz 

ograniczenie presji na środowisko w trakcie prowadzenia geologicznych 

prac poszukiwawczych i rozpoznawczych oraz w trakcie eksploatacji złóż 

kopalin. 

7. Gleby - Ochrona gleb na terenach rolnych i leśnych oraz ograniczenie 

negatywnego oddziaływania procesów gospodarczych na środowisko 

glebowe. 

8. Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów - 

Ograniczenie ilości odpadów kierowanych do składowania, zwiększenie 

poziomu recyklingu odpadów i przygotowania do ponownego użycia oraz 

zwiększenie udziału odpadów zbieranych selektywnie. 

9. Zasoby przyrodnicze - Zachowanie i wzmocnienie różnorodności 

biologicznej i krajobrazowej gminy, a także rozwój trwale zrównoważonej, 

wielofunkcyjnej gospodarki leśnej. 

10. Zagrożenia poważnymi awariami - Ograniczanie skutków poważnych 

awarii przemysłowych dla ludzi i środowiska. 

Wyżej wymienionym celom podporządkowane zostały kierunki działań. 

Dla każdego kierunku utworzony został harmonogram realizacji zadań 

szczegółowych. Zawiera on wykaz zadań własnych gminy oraz zadań 

monitorowanych, które mogą być realizowane bez zaangażowania środków 

finansowych gminy. Harmonogram określa terminy i jednostki 

odpowiedzialne za realizację zadań szczegółowych oraz planowane 

szacunkowe koszty przedsięwzięć. 
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Planowane do realizacji zadania obejmują głównie: rozbudowę 

i modernizację sieci drogowej, wodociągowej i kanalizacyjnej, oraz działania 

edukacyjne skierowane do różnych grup odbiorców. Gmina będzie również 

wykonywała zadania z zakresu ochrony środowiska wchodzące w skład jej 

bieżących obowiązków. Ponadto podejmowane będą działania wynikające 

z obowiązującego planu gospodarki niskoemisyjnej i programu usuwania 

wyrobów azbestowych. 

Oczekiwanym efektem realizacji zadań określonych w niniejszym 

dokumencie jest poprawa stanu jakości poszczególnych elementów 

środowiska naturalnego na terenie gminy, a tym samym zwiększenia 

atrakcyjności gminy Karczmiska oraz polepszenie warunków życia i zdrowia 

mieszkańców. 

Zgodnie z art. 18, ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 

z 2016 r., poz. 672 z późn. zm.) z wykonania programów organ wykonawczy 

województwa, powiatu i gminy sporządza co 2 lata raporty, które przedstawia 

się odpowiednio sejmikowi województwa, radzie powiatu lub radzie gminy. 
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4. Uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne 

programu 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony 

Środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672, z późn. zm.) polityka ochrony 

środowiska jest prowadzona na podstawie strategii rozwoju, programów 

i dokumentów programowych, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 

2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r., poz. 383). 

Założenia wyjściowe do opracowania Programu Ochrony Środowiska 

dla Gminy Karczmiska na lata 2017–2020 wynikają z: 

- uwarunkowań zewnętrznych dotyczących dokumentów strategicznych 

na poziomie krajowym i regionalnym, 

- uwarunkowań wewnętrznych, wynikających z zamierzeń rozwojowych 

determinujących przyszły kształt środowiskowo-przestrzenny oraz 

gospodarczo-społeczny gminy. 

Analiza uwarunkowań stanowiła podstawę do strategii działań 

w zakresie ochrony środowiska. W Programie odwołano się do dokumentów 

strategicznych opracowanych na szczeblu krajowym i wojewódzkim, takich 

jak: 

- Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko perspektywa do 

2020 r., 

- Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, 

- Krajowy Program Ochrony Powietrza do 2020 r., 

- Strategia Rozwoju Kraju 2020, 

- Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, 

- Projekt Programu Ochrony Środowiska Województwa Lubelskiego 

na lata 2016–2019 z perspektywą do roku 2023, 

- Plan Gospodarki Odpadami województwa lubelskiego 2017. 

Podstawowe uwarunkowanie wewnętrzne stanowi Program Rozwoju 

Gminy Karczmiska na lata 2015-2022. 
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4.1. Uwarunkowania zewnętrzne 

4.1.1. Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko 

perspektywa do 2020 r. 

Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko jest jedną 

z 9 strategii ujętych w Strategii Rozwoju Kraju 2020. 

Celem głównym Strategii Bezpieczeństwo Energetyczne jest 

zapewnienie wysokiej jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń 

z uwzględnieniem ochrony środowiska oraz stworzenie warunków 

do zrównoważonego rozwoju nowoczesnego sektora energetycznego, zdolnego 

zapewnić Polsce bezpieczeństwo energetyczne oraz konkurencyjną 

i efektywną gospodarkę. Cel ten będzie realizowany poprzez cele szczegółowe 

i następujące kierunki interwencji: 

1. Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska: 

- Racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami kopalin, 

- Gospodarowanie wodami dla ochrony przed powodzią, suszą i deficytem 

wody, 

- Zachowanie bogactwa różnorodności biologicznej, w tym wielofunkcyjna 

gospodarka leśna, 

- Uporządkowanie zarządzania przestrzenią. 

2. Zapewnienie gospodarce krajowej bezpiecznego i konkurencyjnego 

zaopatrzenia w energię: 

- Lepsze wykorzystanie krajowych zasobów energii, 

- Poprawa efektywności energetycznej, 

- Zapewnienie bezpieczeństwa dostaw importowanych surowców 

energetycznych, 

- Modernizacja sektora elektroenergetyki zawodowej, w tym 

przygotowanie do wprowadzenia energetyki jądrowej, 

- Rozwój konkurencji na rynkach paliw i energii oraz umacnianie pozycji 

odbiorcy, 

- Wzrost znaczenia rozproszonych odnawialnych źródeł energii, 

- Rozwój energetyki na obszarach podmiejskich i wiejskich. 
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3. Poprawa stanu środowiska: 

- Zapewnienie dostępu do czystej wody dla społeczeństwa i gospodarki, 

- Racjonalne gospodarowanie odpadami, w tym wykorzystanie ich na cele 

energetyczne, 

- Ochrona powietrza, w tym ograniczenie oddziaływania energetyki, 

- Wspieranie nowych i promocja polskich technologii energetycznych 

i środowiskowych, 

- Promowanie zachowań ekologicznych oraz tworzenie warunków 

do powstawania zielonych miejsc pracy. 

4.1.2. Polityka energetyczna Polski do 2030 roku 

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku przedstawia strategię 

państwa w zakresie energetyki. Podstawowe kierunki polskiej polityki 

energetycznej to:  

- poprawa efektywności energetycznej, 

- wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii,  

- dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez 

wprowadzenie energetyki jądrowej, 

- rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw, 

- rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii, 

- ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko. 

Realizacja przyjętej polityki energetycznej ma prowadzić do wzrostu 

bezpieczeństwa energetycznego kraju przy zachowaniu zasady 

zrównoważonego rozwoju.  

4.1.3. Krajowy Program Ochrony Powietrza do roku 2020  

(z perspektywą do 2030) 

Krajowy Program Ochrony Powietrza do roku 2020 (z perspektywą 

do 2030) jest dokumentem strategicznym, wyznaczającym cele i kierunki 

działań, jakie powinny być uwzględnione w programach ochrony powietrza, 

w celu poprawy jakości powietrza w Polsce do poziomu niepowodującego 

negatywnych skutków zdrowotnych oraz zapewniających odpowiednie 

warunki życia. Kierunkami działań prowadzącymi do osiągania 
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i dotrzymywania co najmniej standardów jakości powietrza określonych 

w prawodawstwie unijnym oraz krajowym są: 

- podniesienie rangi zagadnienia poprawy jakości powietrza przez 

skonsolidowanie działań na szczeblu krajowym oraz powołanie 

partnerstwa na rzecz poprawy jakości powietrza, 

- stworzenie ram prawnych sprzyjających realizacji efektywnych działań 

mających na celu poprawę jakości powietrza, 

- włączanie społeczeństwa w działania na rzecz poprawy jakości powietrza 

poprzez zwiększenie świadomości społecznej oraz tworzenie trwałych 

platform dialogu z organizacjami społecznymi, 

- rozwój i rozpowszechnienie technologii sprzyjających poprawie jakości 

powietrza, 

- rozwój mechanizmów kontrolowania źródeł niskiej emisji, 

- upowszechnienie mechanizmów finansowych sprzyjających poprawie 

jakości powietrza. 

4.1.4. Strategia Rozwoju Kraju 2020 

Strategia Rozwoju Kraju 2020 (SRK) to główna strategia rozwojowa 

Polski do 2020 roku. Wskazuje najważniejsze zadania państwa, które należy 

zrealizować w najbliższych latach, by przyspieszyć rozwój Polski, oraz 

orientacyjny harmonogram i sposób finansowania zaplanowanych działań. 

SRK jest częścią systemu zarządzania krajem. 

W ramach Strategii wskazano trzy główne obszary strategiczne, wokół 

których koncentrować się będą cele realizacyjne i działania rozwojowe: 

- I. Sprawne i efektywne państwo. 

- II. Konkurencyjna gospodarka. 

- III. Spójność społeczna i gospodarcza. 

W ramach obszaru II. Konkurencyjna gospodarka wyznaczono cel: 

Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko. Priorytetowe kierunki interwencji 

wyznaczone w ramach ww. celu to: 

- II.6.1. Racjonalne gospodarowanie zasobami, 

- II.6.2. Poprawa efektywności energetycznej,  

- II.6.3. Zwiększenie dywersyfikacji dostaw paliw i energii,  
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- II.6.4. Poprawa stanu środowiska, 

- II.6.5. Adaptacja do zmian klimatu.  

4.1.5. Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 

2014–2020 (z perspektywą do 2030 r.) 

Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020 

(z perspektywą do 2030 r.) przedstawia 8 procesów rozwojowych, które 

stanowią wizje Strategii: 

- przyśpieszenie przemian strukturalnych, w tym zmniejszenie skali 

zatrudnienia w rolnictwie, 

- zastąpienie modelu rozwoju tradycyjnego, modelem selektywnym 

opartym na specjalizacjach i innowacjach, 

- przyśpieszenie rozwoju najważniejszych miast regionu, 

- poprawa społecznej i gospodarczej atrakcyjności regionu, 

- poprawa jakości bazy turystycznej regionu, 

- zbudowanie poczucia wspólnoty i tożsamości regionalnej, 

- zmniejszenie dystansu województwa lubelskiego do wyżej rozwiniętych 

regionów Polski, 

- stosunkowo łatwe przejście przez światowy kryzys gospodarczy.  

Strategiczne cele rozwoju regionu lubelskiego do 2020 z perspektywą 

do 2030 r. zostały określone następująco: 

- wzmacnianie urbanizmu regionu, 

- restrukturyzacja rolnictwa oraz rozwój obszarów wiejskich, 

- selektywne zwiększanie potencjału wiedzy, kwalifikacji, zaawansowania 

technologicznego, przedsiębiorczości i innowacyjności, 

- funkcjonalna, przestrzenna, społeczna i kulturowa integracja regionu. 

4.1.6. Program Ochrony Środowiska Województwa Lubelskiego 

na lata 2016–2019 z perspektywą do roku 2023 

Celem strategicznym Polityki ekologicznej województwa lubelskiego, 

określonej w projekcie Programu Ochrony Środowiska Województwa 

Lubelskiego na lata 2016–2019 z perspektywą do roku 2023 jest zapewnienie 

bezpieczeństwa ekologicznego województwa (mieszkańców, zasobów 
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przyrodniczych i infrastruktury społecznej) oraz harmonizacja rozwoju 

gospodarczego i społecznego z ochroną walorów środowiskowych. 

Cel strategiczny będzie realizowany poprzez działania prowadzone 

w 10 obszarach przyszłej interwencji, na które składają się: ochrona klimatu 

i jakości powietrza, zagrożenia hałasem, pola elektromagnetyczne, 

gospodarowanie wodami, gospodarka wodno-ściekowa, zasoby geologiczne, 

gleby, gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów, zasoby 

przyrodnicze, zagrożenia poważnymi awariami. W ramach ww. obszarów 

realizowana będzie edukacja społeczeństwa. 

Wyznaczone cele realizacyjne w poszczególnych obszarach zakładają:  

- poprawę jakości powietrza do osiągnięcia poziomów wymaganych 

przepisami prawa, spełnianie standardów emisyjnych z instalacji oraz 

promocja wykorzystania odnawialnych źródeł energii, 

- zmniejszenie zagrożenia mieszkańców województwa 

ponadnormatywnym hałasem, zwłaszcza emitowanym przez środki 

transportu drogowego, 

- stałą kontrolę potencjalnych źródeł pól elektromagnetycznych, 

- osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód powierzchniowych 

i podziemnych województwa, 

- zapewnienie skutecznej ochrony przed powodzią i suszą, 

- osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód powierzchniowych 

i podziemnych województwa, 

- optymalizację wykorzystania zasobów kopalin oraz ograniczenie presji 

na środowisko w trakcie prowadzenia geologicznych prac 

poszukiwawczych i rozpoznawczych oraz w trakcie eksploatacji złóż 

kopalin, 

- ochronę gleb na terenach rolnych i leśnych, ograniczenie negatywnego 

oddziaływania procesów gospodarczych na środowisko glebowe 

oraz zwiększenie skali rekultywacji terenów zdegradowanych, 

- ograniczenie ilości odpadów kierowanych do składowania, zwiększenie 

poziomu recyklingu odpadów i przygotowania do ponownego użycia, 

zwiększenie udziału odpadów zbieranych selektywnie, 
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- zachowanie i wzmocnienie różnorodności biologicznej i krajobrazowej 

województwa, 

- rozwój trwale zrównoważonej, wielofunkcyjnej gospodarki leśnej, 

- wdrożenie systemu prewencyjnego, mającego na celu zapobieganie 

szkodom w środowisku i sygnalizującego możliwość wystąpienia szkody, 

- ograniczanie skutków poważnych awarii przemysłowych dla ludzi 

i środowiska. 

4.1.7. Plan gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 

2017 

W gospodarce odpadami w obszarze województwa na lata 2012–2023 

przyjęto następujące cele główne: 

- zwiększenie udziału odzysku, w szczególności recyklingu w odniesieniu 

do szkła, metali, tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury, jak również 

odzysku energii z odpadów zgodnego z wymogami ochrony środowiska,  

- zmniejszenie ilości odpadów ulegających biodegradacji 

unieszkodliwianych przez składowanie, 

- zwiększenie ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych 

występujących w strumieniu odpadów komunalnych, 

- wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów. 

Cele szczegółowe zakładały: 

- objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych 

wszystkich mieszkańców najpóźniej do 1 lipca 2013 roku, 

- objęcie wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania 

odpadów najpóźniej do 2015 roku, 

- zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

unieszkodliwianych przez składowanie. W stosunku do ilości tych 

odpadów wytwarzanych w województwie lubelskim w roku 1995, 

dopuszcza się do składowania następujące ilości odpadów ulegających 

biodegradacji:  

- do dnia 16 lipca 2020 r. nie więcej niż 35 %,  

- przygotowanie do ponownego użycia surowców przynajmniej, takich jak 

papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło z gospodarstw domowych 
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i w miarę możliwości odpadów innego pochodzenia podobnych 

do odpadów z gospodarstw domowych na poziomie minimum 50 % 

ich masy do końca 2020 roku, 

- wydzielenie odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów 

komunalnych i poddanie procesom odzysku i unieszkodliwiania. 

Zakłada się następujący rozwój systemu selektywnego gromadzenia 

odpadów wielkogabarytowych i uzyskanie następujących poziomów 

odzysku:  

- rok 2017: 80 % , 

- rok 2020: 95 % , 

- przygotowanie do ponownego użycia, recyklingu oraz innych form 

odzysku materiałów budowlanych i rozbiórkowych. Przewiduje się 

następujące poziomy odzysku odpadów budowlanych i rozbiórkowych:  

- rok 2017: 55 % , 

- rok 2020: 70 % , 

- wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów 

komunalnych i poddanie ich procesom unieszkodliwiania. Przewiduje 

się osiąganie następujących poziomów selektywnego gromadzenia 

odpadów niebezpiecznych na terenie gmin celem ich przekazania 

do centralnych obiektów unieszkodliwiania:  

- rok 2017: 60 %, 

- rok 2020: 95 %. 

Obecnie trwają prace nad Projektem Planu Gospodarki Odpadami dla 

Województwa Lubelskiego 2022. 

4.2. Uwarunkowania wewnętrzne  

4.2.1. Program Rozwoju Gminy Karczmiska na lata 2015-2022 

Program Rozwoju Gminy Karczmiska na lata 2015-2022 jest 

dokumentem zawierającym długoplanowy proces wytyczania i osiągania 

celów wspólnoty samorządowej. Program określa kierunki i priorytety 

rozwoju społecznego i gospodarczego, a także przedstawia narzędzia i metody 

służące ich wdrażaniu. Dokument jest odpowiedzią na ustawowy wymóg 

prowadzenia polityki rozwoju gminy w oparciu o Program Rozwoju, 
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jak również konieczność dostosowania się do standardów ogólnopolskich 

i europejskich. 

Głównym celem strategicznym określonym w Programie Rozwoju 

Gminy jest dynamiczny rozwój gminy Karczmiska we wszystkich sferach 

życia oraz wysoka pozycja konkurencyjna gminy bazująca na aktywności 

społeczeństwa, przedsiębiorczości, rozwoju infrastruktury, nowoczesnego 

rolnictwa i turystyki.  

Realizacja celu nadrzędnego nastąpi poprzez realizację wyznaczonych 

w obrębie czterech obszarów strategicznych celów operacyjnych: 

1. I Poprawa bezpieczeństwa społeczności gminnej poprzez realizację 

projektów z zakresu infrastruktury drogowej. 

1.1. Budowa, rozbudowa i modernizacja dróg Gminnych 

2. II Ochrona środowiska poprzez realizację projektów z zakresu 

infrastruktury wodno–kanalizacyjnej. 

2.1. Rozbudowa i modernizacja systemu sieci wodociągowej, 

2.2. Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej, 

2.3. Rozbudowa, przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków. 

3. III Częściowe uniezależnienie energetyczne Gminy poprzez realizację 

projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii. 

3.1. Rozwój infrastruktury OZE, 

3.2. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1-3 MW, 

3.3. Oświetlenie drogowe, 

3.4. Budowa bioelektrowni rolniczej. 

4. IV Rozwój społeczno–turystyczno–gospodarczy Gminy. 

4.1. Obniżenie stopy bezrobocia i zminimalizowanie negatywnych jego 

skutków, 

4.2. Promocja i wspieranie przedsiębiorczości wśród mieszkańców, 

4.3. Wzrost potencjału turystycznego gminy, 

4.4. Rewitalizacja strategicznych miejsc na terenie Gminy, 

4.5. Budowa obiektów sportowych na terenie Gminy, 

4.6. Budowa zbiornika turystyczno– retencyjnego. 
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4.2.2. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu 

Gminy Karczmiska na lata 2010-2032  

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy 

Karczmiska na lata 2010–2032 przedstawia informacje o ilości azbestu na 

terenie gminy oraz wskazuje zadanie służące realizacji celu nadrzędnego, 

jakim jest wyeliminowanie spowodowanych azbestem negatywnych skutków 

zdrowotnych u mieszkańców gminy oraz likwidacja oddziaływania azbestu 

na środowisko.  

Obecnie trwają prace nad opracowaniem aktualizacji Programu 

usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy. 

4.2.3. Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami 

dla Gminy Karczmiska 

Niniejszy dokument w swoich podstawowych założeniach pozostaje 

spójny z poprzednim Programem Ochrony Środowiska. Strategia działań 

w zakresie ochrony środowiska oraz plan zamierzeń, określone w poprzednim 

Programie zostały zweryfikowane i zaktualizowane według 10 obszarów 

ochrony środowiska zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Środowiska 

do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony 

środowiska. 

Przyjęte kierunki działań będą w kolejnych latach kontynuowane 

w zależności od stopnia ich realizacji, a także aktualnych potrzeb 

wynikających z rozwoju gminy oraz z konieczności poprawy jakości 

środowiska przyrodniczego. 
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5. Charakterystyka gminy z oceną stanu środowiska  

5.1. Informacje ogólne 

Gmina Karczmiska, jest gminą wiejską, zlokalizowaną w zachodniej 

części województwa lubelskiego i północnej części powiatu opolskiego.  

Gmina Karczmiska sąsiaduje:  

– od zachodu z gminą Wilków, 

– od południowego zachodu z gminą Łaziska, 

– od północy z gminą Kazimierz Dolny i Wąwolnica, powiat puławski, 

– od południa z gminą Opole Lubelskie, 

– od wschodu z gminą Poniatowa. 

W skład gminy Karczmiska wchodzą następujące miejscowości: 

Bielsko, Chodlik, Górki, Głusko Duże, Głusko Duże Kolonia, Głusko Małe, 

Jaworce, Mieczysławka, Karczmiska Pierwsze, Karczmiska Drugie, 

Noworąblów, Słotwiny, Słotwiny – Czerwone Łąki, Uściąż, Uściąż Kolonia, 

Wolica, Wolica Kolonia, Wymysłów, Zaborze, Zaborze Kolonia, Zagajdzie. 

Siedzibę gminy stanowi miejscowość Karczmiska Pierwsze. 

Gmina Karczmiska zajmuje powierzchnię 95,06 km2, co stanowi 

ok. 10 % ogólnej powierzchni powiatu opolskiego. Gmina położona jest 

w odległości drogowej około 30 km od Lublina i 9 km od Opola Lubelskiego.  

Lokalizację gminy Karczmiska na tle gmin, powiatów i województw 

przedstawia rysunek 1.  
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Rysunek 1 Położenie gminy Karczmiska na tle powiatu opolskiego i województwa 

lubelskiego (źródło: http://www.gminypolskie.pl) 

 

Liczba mieszkańców gmina Karczmiska we wrześniu 2016 roku 

wynosiła 5 747 mieszkańców, z czego 50,5 % stanowiły kobiety, a 49,5 % 

mężczyźni. Wskaźnik gęstości zaludnienia dla terenu gminy wynosił  

ok. 60,5 osoby/km2.  

Zgodnie z danymi zamieszczonymi w Banku Danych Lokalnych 

za 2015 rok 63 % ludności gminy stanowiły osoby w wieku produkcyjnym, 

20 % osoby w wieku poprodukcyjnym oraz 17 % w wieku 

przedprodukcyjnym. Według danych GUS w ostatnich latach spada liczba 

osób w wieku przedprodukcyjnym, natomiast wzrasta przede wszystkim 

liczba osób w grupie poprodukcyjnej.  

Na rysunku 2 przedstawiono piramidę wieku mieszkańców gminy 

Karczmiska w 2015 roku. 
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Rysunek 2 Piramida wieku mieszkańców gminy Karczmiska (źródło: GUS - Bank 

Danych Lokalnych) 

 

Sposób użytkowania terenu 

Na terenie gminy Karczmiska zdecydowanie przeważają użytki rolne, 

które zajmują powierzchnię 6 971,53 ha, co stanowi ok. 73 % wszystkich 

gruntów. Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym tereny komunikacji 

zajmują ok. 2,92 % powierzchni gminy. Na terenie gminy wysoki odsetek 

zajmują grunty leśne - ok. 23 % powierzchni. Udział gruntów gminnych 

w całkowitej powierzchni gminy wynosi ok. 2 % 

Udział poszczególnych gruntów gminy Karczmiska przedstawiono 

w tabeli 3. 
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Tabela 1 Udział gruntów w powierzchni gminy Karczmiska (źródło: dane Urzędu 

Gminy w Karczmiskach) 

Wyszczególnienie Powierzchnia [ha] Udział [%] 

użytki rolne 6 971,53 73,34 

lasy  2 142,14 22,53 

grunty zadrzewione i zakrzewione 65,44 0,69 

grunty zabudowane i zurbanizowane 24,38 0,26 

tereny komunikacji 253,33 2,66 

nieużytki 29,27 0,31 

grunty pod wodami 20,09 0,21 

Razem  9 506,17 100 

 

 

 

Rysunek 3 Bilans użytkowania terenów gminy Karczmiska [ha] (źródło: Urząd Gminy 

w Karczmiskach) 
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5.2. Infrastruktura 

5.2.1. Infrastruktura komunikacyjna 

Infrastruktura drogowa 

Infrastruktura komunikacyjna na terenie gminy Karczmiska jest 

stosunkowo dobrze rozwinięta. 

Centrum gminy przecina droga wojewódzka nr 824 relacji Puławy – 

Opole Lubelskie - Józefów - Annopol, której długość w granicach gminy 

wynosi 12,3 km. Przez teren gminy przebiega jedenaście odcinków dróg 

w kategorii powiatowej o łącznej długości 44,76 km. 

Tabela 2 Wykaz dróg powiatowych na terenie gminy Karczmiska (źródło: dane 

Urzędu Gminy w Karczmiskach) 

Lp. Nr drogi Ciąg drogi 
Długość na terenie 

gminy w km 

1. 2529L Bochotnica – Kazimierz Dolny - Uściąż 1,733 

2. 2606L Wilków - Wólka Polanowska – Karczmiska  4.112 

3. 2602L Zagajdzie – Rogów - Wólka Pol. - Kosiorów 1,01 

4. 2609L dr. pow.2608L - Chodlik - Wrzelów 3,76 

5 2611L Chodlik - Bielsko - Kazimierzów 3,76 

6. 2547L 

dr.pow.2529L - Kazimierz Dolny 

(Jeziorszczyzna) - Kol. Rzeczyca – Zaborze- 

Niezabitów 

3,678 

7. 2551L Kębło - Huta - Zaborze 0,546 

8. 2612L Karczmiska – Kolonia Rzeczyca  5,26 

9. 2613L Karczmiska - Noworąblów 8,01 

10. 2614L Karczmiska – Wymysłów - Kolonia Niezabitów 6,57 

11. 2615L Głusko - Wolica – Kowala  3,96 

Razem 44,76 

 

Sieć dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie gminy Karczmiska 

przedstawiono na rysunku 4. 
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Rysunek 4 Rozmieszczenie dróg wojewódzkich i powiatowych na terenie gminy 

Karczmiska (źródło: http://www.zdpopole.lublin.pl/) 

 

Na terenie gminy Karczmiska długość numerycznych dróg gminnych 

wynosi 34 km, natomiast dróg dojazdowych do pól, łąk i lasów 175 km.  

W obrębie gminy brak jest dróg krajowych. Stan techniczny dróg 

istniejących w znacznej części wymaga przeprowadzenia remontów bieżących 

i przebudowy.  

Tabela 3 Wykaz dróg gminnych na terenie gminy Karczmiska (źródło: dane Urzędu 

Gminy w Karczmiskach) 

Numer 

drogi 
Przebieg 

Długość 

(km) 
Rodzaj nawierzchni 

Szerokość 

drogi (m) 

108021L dr. wojew. nr 824 - Rogów 1,5 gruntowa 6 

108022L 
dr. wojew. nr 824 - Uściąż - 

Uściąż Kolonia 
3,5 żużlowa, gruntowa 4 

108023L 
dr. wojew.nr 824 - 

Mieczysławka 
0,6 żużlowa 6 
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Numer 

drogi 
Przebieg 

Długość 

(km) 
Rodzaj nawierzchni 

Szerokość 

drogi (m) 

108024L dr. pow.nr 2602L -Zagajdzie 1,24 asfalt szer. 5m 8 

108025L dr. pow.nr 2606L- Chodlik 0,9 gruntowa 6 

108026L 

dr. gminna nr 108021 - dr. 

gminna nr 108027 w 

Karczmiskach Pierwszych 

0,55 gruntowa 5 

108027L 
dr.woj. 824- Karczmiskach 

Pierwsze - dr pow.nr 2606L 
1,35 asfalt szer. 4 m 8 

108028L 

dr.woj.824-Głusko Duże- - 

Bielsko - Górki - dr.pow.nr 

2611L 

3,7 
asfalt i żużlowa - 

355 mb, gruntowa 
4 

108029L 
dr.woj. nr 824 -Kolonia Głusko 

Małe - dr .pow.nr 2615L 
1,95 asfalt szer 4m 6 

108030L 
dr.pow nr.2615L - Wolica 

Kolonia - Kowala 
0,7 asfalt szer. 3,5 m 8 

108031L 

- dr. gminna nr 108029 w 

Głusku Małe - Karczmiska 

Pierwsze Kolonia - dr.pow. nr 

2614L 

3 
asfalt 300 mb - 

żużlowa, gruntowa 
6 

108032L 
dr. woj. 824.- Karczmiska 
Pierwsze Kolonia - dr. pow.nr 

2614L 

1,9 żużlowa, gruntowa 5 

108033L 
dr. wojew 824. -Urząd Gminy - 

dr. pow. nr 2613L 
2,8 asfalt szer. 4 m  6 

108034L 
dr. pow.nr 2613L - dr. gm.nr 
108033 

0,25 asfalt szer. 3 m 4 

108035L 
dr. pow nr. 2613L - dr. gm.nr 

108033 
0,27 asfalt szer. 3 m 4 

108036L 
dr. pow.nr 2613L - dr. pow.nr 

2612L 
0,25 asfalt szer. 4m 5 

108037L 
dr. gm.nr 108038- dr. pow.nr 

2613L 
0,6 gruntowa 4 

108038L 
dr. woj 824 - do dr. pow.nr 

2612L 
1,25 gruntowa, asfalt 6 

108039L 

dr pow.nr 2613L-

.Rejtmanówka- dr .pow.nr 

2612L 

0,5 żużlowa 5 

108040L 
dr. woj. 824 -.Słotwiny 

Kolonia- dr gm. nr 108041L 
2,1 gruntowa 3 

108041L 
Uściąż - Słotwiny - Wymysłów 

- Kowala 
6,54 

asfalt 1,9 km szer. 

4m, gruntowa 
8 

Razem 34 - 

 

Id: AC410019-C5BE-490A-8743-13235E02E19C Strona 27



Program Ochrony Środowiska dla Gminy Karczmiska na lata 2017 - 2020 z perspektywą  

do 2024 roku 

 

 28 

Infrastruktura kolejowa 

Przez teren gminy Karczmiska nie przebiegają linie kolejowe 

szerokotorowe. Kolej reprezentowana jest przez zabytkową kolejkę 

wąskotorową relacji Opole Lubelskie – Karczmiska – Nałęczów, pod nazwą 

Nadwiślańska Kolejka Wąskotorowa.  

Na terenie gminy jej linia przechodzi przez Wymysłów i Karczmiska, 

gdzie rozwidla się na dwa kierunki: ku zachodniej granicy gminy, a dalej do 

Zagłoby oraz ku południowej granicy, przez Głusko do Opola Lubelskiego. 

Łączna jej długość na terenie gminy wynosi 25 km. 

Kolejka od czasu modernizacji w 2011 roku pełni funkcję kulturowej 

atrakcji turystycznej regionu. 

Aktualnie właścicielem kolejki jest Powiat Opolski, a operatorem 

Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej. 

5.2.2. Gospodarka wodna 

Na terenie gminy Karczmiska  istnieje dobrze rozbudowana sieć 

wodociągowa. Zgodnie z informacjami uzyskanymi z Zakładu Gospodarki 

Komunalnej w Karczmiskach (ZGK) długość sieci wodociągowej wynosi  

78,91 km, natomiast ilość przyłączy 1 524 sztuk. Gmina zwodociągowana 

jest w ok. 99 %. Stan techniczny istniejącej sieci wodociągowej jest oceniany 

jako dobry.  

Na koniec 2015 roku zwodociągowane były następujące miejscowości: 

Karczmiska Pierwsze, Karczmiska Drugie, Górki, Głusko Duże, Głusko Duże 

Kolonia, Głusko Małe, Wolica Kolonia, Wolica, Bielsko, Chodlik, Uściąż, 

Słotwiny, Słotwiny - Czerwone Łąki, Jaworce, Mieczysławka, Zagajdzie, 

Zaborze, Noworąblów, Wymysłów, Zaborze Kolonia.  

Gminna sieć wodociągowa zasilana jest z 5 stacji wodociągowych, 

opartych na ujęciach wód podziemnych. Maksymalna wydajność ujęć i stacji 

pokrywa w całości zapotrzebowanie mieszkańców na wodę. 

Wszystkie studnie głębinowe na terenie gminy Karczmiska ujmują 

wody z poziomu kredowego. Poziom wód czwartorzędowych występuje jedynie 

lokalnie i jest mniej zasobny w wodę. Zgodnie z danymi ZGK w Karczmiskach 

ilość pobranej wody na terenie gminy w 2015 roku wynosiła 185 tys. m³. 
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W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie ujęć wody 

funkcjonujących na terenie gminy Karczmiska. 

Tabela 4 Ujęcia wody na terenie gminy Karczmiska (źródło: opracowanie własne 

w oparciu o dane ankietowe) 

Lokalizacja 
Wydajność 

[m3/d] 
Opis ujęcia 

Miejscowości 
zaopatrywane 

Karczmiska 

Pierwsze 
480 

ujęcie składa się z dwóch studni 
głębinowych, strefa ochrony 

bezpośredniej o wymiarach 

35 x 32 x 36 x 37,5 m  

Karczmiska Pierwsze, 
Karczmiska Drugie, 

Górki, Głusko Duże 

Kol. 

Wymysłów 150 

ujęcie składa się z dwóch studni 

głębinowych, odzelaźniacze 

piaskowo-żwirowe, strefa ochrony 

bezpośredniej wynosi 10 m od osi 

każdej studni 

Wymysłów, Karczmiska 

Pierwsze, Karczmiska 

Drugie 

Uściąż 175 

ujęcie składa się z dwóch studni 

głębinowych, odzelaźniacze 

kationowe, strefa ochrony 
bezpośredniej o wymiarach 

22 x 50 m 

Uściąż, Mieczysławka, 

Zagajdzie, Słotwiny 

Kolonia, Jaworce, 
Czerwone Łąki 

Wolica 312 

ujęcie składa się z dwóch studni 
głębinowych, 

strefa ochrony bezpośredniej 

o wymiarach 50 x 23 m 

Chodlik, Wolica, Wolica 
Kol., Głusko Duże, 

Głusko Małe, Głusko 

Duże Kol., Bielsko 

Zaborze 156 

ujęcie składa się z dwóch studni 

głębinowych, 

strefa ochrony bezpośredniej o 

wymiarach 35 x 27,5 m 

Zaborze, Zaborze 

Kolonia, Słotwiny, 

Noworąblów 

Każde ujęcie wyposażone jest w chlorator na podchloryn sodu, służący 

do okresowej dezynfekcji wody w celu zapobiegania pogorszenia jej stanu 

bakteriologicznego. 

Wszystkie wodociągi na terenie gminy objęte są nadzorem 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu Lubelskim. 

Zgodnie z uzyskanymi wynikami przedstawionymi w Ocenie obszarowej 

jakości wody na terenie powiatu opolskiego za rok 2015 stwierdzono, 

że pobierane na terenie gminy wody zazwyczaj są dobrej jakości oraz 

w większości nie wymagają uzdatniania.  

Nieprawidłowe zmiany barwy i przekroczenie dopuszczalnej wartości 

mętności stwierdzono wyłącznie w wodzie pochodzącej z wodociągu 

w Uściążu, które po usprawnieniu pracy urządzeń uzdatniających wodę 

i płukaniu sieci wodociągowej zostało wyeliminowane, co potwierdziły 

powtórne badania jakości wody. 
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5.2.3. Gospodarka ściekowa 

Według stanu na koniec 2015 roku sieć kanalizacji sanitarnej 

w gminie Karczmiska wynosiła 29,79 km, natomiast ilość przyłączy 

do budynków 336 sztuk. Kanalizacją sanitarną objęte są miejscowości 

Karczmiska Pierwsze i Karczmiska Drugie. Z sieci kanalizacyjnej korzysta 

łącznie 1 096 mieszkańców gminy. Zgodnie z danymi GUS na koniec 2014 

roku stopień skanalizowania gminy wynosił 15,1 %, co stawia gminę na 

czwartym miejscu wśród wszystkich gmin powiatu (7 gmin). 

Zdecydowana większość ścieków bytowych powstających na terenie 

gminy odprowadzana jest do zbiorników bezodpływowych.  

Tabela 5 Zbiorniki bezodpływowe na terenie gminy Karczmiska w 2015 r. 

(źródło: Urząd Gminy Karczmiska) 

Sołectwo 
Liczba zbiorników 

bezodpływowych [szt.] 

Liczba mieszkańców 

korzystających ze zbiorników 
[osoby] 

Wolica Kolonia 52 158 

Chodlik  35 146 

Noworąblów 46 115 

Zagajdzie 16 67 

Uściąż 93 288 

Górki 11 29 

Bielsko 23 92 

Wolica 36 124 

Jaworce 16 54 

Głusko Duże 119 420 

Wymysłów 42 131 

Uściąż Kolonia 16 32 

Zaborze 68 287 

Słotwiny 124 454 

Karczmiska Kolonia 68 196 

Karczmiska Pierwsze 84 297 

Karczmiska Drugie 65 308 

Głusko Małe 38 101 

SUMA 952 3 299 

Na terenie gminy Karczmiska zlokalizowana jest jedna komunalna 

oczyszczalnia ścieków, do której siecią kanalizacyjną odprowadzane są ścieki 

z miejscowości Karczmiska Pierwsze i Karczmiska Drugie oraz taborem 

asenizacyjnym dowożone są ścieki z pozostałych miejscowości. 

Przepustowość przedmiotowej oczyszczalni ścieków typu mechaniczo-
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biologicznego wynosi 454 m³/dobę. Odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest 

rzeka Karczmianka.  

W 2015 roku w gminnej oczyszczalni ścieków oczyszczono 90 605 m3 

ścieków bytowych. Stężenie substancji zanieczyszczających w oczyszczonych 

ściekach wynosiło: 

- BZT5 - 15,50 mg/dm3, 

- ChZTCr - 74,80 mg/dm3, 

- zawiesina ogólna - 13,15 mg/dm3. 

Powstałe w oczyszczalni osady ściekowe w ilości 6 Mg zostały 

przekazane na składowisko odpadów. 

Na terenie gminy Karczmiska wydzielona została Aglomeracja 

Karczmiska utworzona na podstawie uchwały nr XXV/436/2012 Sejmiku 

Województwa Lubelskiego z dnia 18 września 2012 r. w sprawie wyznaczenia 

obszaru i granicy aglomeracji Karczmiska (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2012 r., 

poz. 2990). Aglomeracja swym zasięgiem obejmuje miejscowości: Karczmiska 

Pierwsze, Karczmiska Drugie i Wymysłów. Liczba rzeczywistych mieszkańców 

w aglomeracji wynosi 2 532.  

Oprócz komunalnej oczyszczalni ścieków na terenie gminy funkcjonują 

także przydomowe oczyszczalnie, wykorzystywane na użytek przeważnie 

gospodarstw domowych. Zgodnie z danymi Urzędu Gminy Karczmiska na 

koniec 2015 r. na terenie gminy było 71 przydomowych oczyszczalni 

ścieków.  

5.2.4. Zaopatrzenie w gaz 

Zgodnie z danymi uzyskanymi z Urzędu Gminy Karczmiska ilość 

przyłączy gazu do budynków mieszkalnych na terenie gminy wynosi 1 021 

sztuk (dane na koniec 2015 r.) i wzrosła w porównaniu do roku poprzedniego 

o 352. Według danych GUS - Bank Danych Lokalnych długość sieci gazowej 

na terenie gminy w 2015 roku wynosiła 65,9 km. Z sieci korzystało  

2 057 mieszkańców, co stanowi ok. 35,8 % ludności gminy Karczmiska. 

Gaz dostarczany jest dla celów komunalno-bytowych i ogrzewania 

gospodarstw. W 2015 roku na terenie gminy zużyto 367,1 tys. m³ gazu, 

z tego ok. 72 % na cele grzewcze.  
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Gmina Karczmiska znajduje się w Rejonie Dystrybucji Gazu Bełżyce 

i Końskowola, które podlegają pod Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. 

Oddział w Tarnowie. Według mapy systemu dystrybucyjnego gazu ziemnego 

zamieszczonej na stronie internetowej Polskiej Spółki Gazownictwa w gminie 

obowiązują 2 strefy dystrybucji gazu zmiennego: 

 K137, która obejmuje miejscowości: Głusko Duże, Głusko Duże–Kolonia, 

Głusko Małe, Karczmiska Drugie, Karczmiska Pierwsze, Noworąblów, 

Słotwiny, Wolica, Wolica–Kolonia, Wymysłów, Zaborze, Zaborze-Kolonia, 

 K23, która obejmuje miejscowości: Uściąż, Uściąż-Kolonia. 

5.2.5. Zaopatrzenie w ciepło 

Gmina Karczmiska nie posiada zbiorczego systemu zaopatrzenia 

w ciepło. Budownictwo mieszkaniowe jest związane z lokalnymi, 

indywidualnymi kotłowniami zasilanymi paliwami stałymi – węglem 

kamiennym lub drewnem. 

Na podstawie danych ankietowych stwierdzono, że budynki 

użyteczności publicznej posiadające własne kotłownie zaopatrywane w gaz 

z sieci na terenie gminy Karczmiska to: 

– Urząd Gminy Karczmiska – kocioł o mocy 120 kW, 

 Szkoła Podstawowa Karczmiska – 2 kotły o mocy po 225 kW, 

 Gimnazjum w Karczmiskach – 2 kotły o mocy po 170 kW, 

 Przedszkole w Karczmiskach – kocioł o mocy 26 kW, 

 Szkoła filialna w Głusku – kocioł o mocy 97 kW, 

 Szkoła filialna w Słotwinach – kocioł o mocy 105 kW, 

 Gminna Biblioteka i Dom Kultury w Karczmiskach – kocioł o mocy 

65 kW, 

 Żłobek w Karczmiskach – kocioł o mocy 42 kW. 

5.2.6. Gospodarka odpadami  

Zgodnie ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.) 

od 1 lipca 2013 roku na terenie gminy Karczmiska obowiązuje nowy system 

gospodarowania odpadami komunalnymi.  
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Gospodarka odpadami na terenie gminy opiera się na zasadach 

określonych w Planie Gospodarki Odpadami dla województwa lubelskiego 

(WPGO). Celem głównym funkcjonującego obecnie funkcjonującego systemu 

jest:  

- zwiększenie udziału odzysku, w szczególności recyklingu w odniesieniu 

do szkła, metali, tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury, jak również 

odzysku energii z odpadów zgodnego z wymogami ochrony środowiska, 

- zmniejszenie ilości odpadów ulegających biodegradacji, 

unieszkodliwianie przez składowanie, 

- zwiększenie ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych 

występujących w strumieniu odpadów komunalnych, 

- wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów. 

Według WPGO 2017 gmina Karczmiska przydzielona jest do regionu 

gospodarowania odpadami Puławy. Odpady z terenu gminy przekazywane są 

poza jej granice do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów 

Komunalnych, prowadzonej przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów 

Komunalnych w Puławach.  

Na terenie gminy prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów przy 

zastosowaniu odpowiednio oznakowanych pojemników i worków. Odpady 

zbierane są w podziale na: 

- papier i tekturę, metale, tworzywa sztuczne, tekstylia, opakowania 

wielomateriałowe, 

- szkło białe i kolorowe, 

- odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone, 

- popiół, 

- przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty 

sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, zużyte 

opony oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady 

komunalne. 

Firma odbierająca odpady dostarcza właścicielom nieruchomości 

pojemniki i worki do zbierania odpadów z podziałem na odpady surowcowe, 

tzw. suche (kolor żółty), szkło białe i kolorowe (kolor zielony) i odpady 
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zmieszane (kolor czarny). Odbiór odpadów odbywa się zgodnie 

z harmonogramem dostarczonym przez przedsiębiorcę zajmującym się 

odbiorem i unieszkodliwianiem odpadów.  

Na terenie gminy funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych (PSZOK), do którego mieszkańcy mogą nieodpłatnie dostarczać 

odpady, m.in. odpady budowlane, wielkogabarytowe i opony. Gminny PSZOK 

zlokalizowany jest w Karczmiskach Pierwszych, przy ul. Nadrzecznej 212A. 

Łączna masa odebranych z terenu gminy niesegregowanych 

(zmieszanych) odpadów komunalnych w 2015 roku wyniosła 416,6 Mg. 

Statystycznie na jednego mieszkańca gminy przypadało 72,6 kg odpadów 

komunalnych. Masa selektywnie odebranych odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji wyniosła 15,5 Mg. Osiągnięty poziom ograniczenia 

masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych 

do składowania wyniósł 28,1 %. 

Osiągnięte poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia 

frakcji odpadów komunalnych odebranych na terenach gminy wyniosły: 

- papier, metale, tworzywa sztuczne - 50 %, 

- odpady budowlane i rozbiórkowe - 100 %. 

Informacje dotyczące wyrobów zawierających azbest na terenie gminy 

gromadzone są w Bazie Azbestowej prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju. 

Baza stanowi jedno z narzędzi monitorowania realizacji zadań wynikających 

z Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032. Według 

danych zgromadzonych w bazie na terenie gminy Karczmiska 

zinwentaryzowanych zostało 5 184,678 Mg wyrobów zawierających azbest, 

z czego usunięto 14,377 Mg (http://www.bazaazbestowa.gov.pl/). 

Szczegółowe warunki postępowania z wyrobami azbestowymi określone 

są w Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 

Karczmiska.  

Gmina Karczmiska wykonuje na swoim terenie zadania z zakresu 

usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. W latach 

2012 - 2016 możliwe było uzyskanie wsparcia finansowego w ramach 

programu „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi 

na terenie Województwa Lubelskiego, wzmocniony sprawnym monitoringiem 
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ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”. Ponadto wszystkie 

gminy mogą starać się o uzyskanie dofinansowania na ten cel z WFOŚiGW 

w Lublinie i NFOŚiGW w Warszawie. 

5.2.7. Pola elektromagnetyczne 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672) pole elektromagnetyczne (PEM) to 

pola elektryczne, magnetyczne oraz elektromagnetyczne o częstotliwościach 

od 0 Hz do 300 GHz. 

Źródła promieniowania elektromagnetycznego dzieli się na: 

 naturalnie występujące w przyrodzie (pola geomagnetyczne, związane ze 

zjawiskami zachodzącymi w atmosferze ziemskiej), 

 sztuczne (stacje elektroenergetyczne i napowietrzne linie 

elektroenergetyczne oraz urządzenia stacji radiokomunikacyjnych: stacje 

radiowe, telewizyjne i telefonii komórkowej). 

W ostatnich latach obserwuje się znaczny wzrost ilości stacji 

nadawczych radiowo-telewizyjnych i stacji bazowych telefonii komórkowej. 

Według danych prezentowanych na stronie internetowej wyszukiwarki 

btsearch.pl, która prezentuje i aktualizuje istniejące i działające stacje na 

terenie kraju, w obrębie gminy Karczmiska zlokalizowane są 2 sieci bazowe 

telefonii komórkowych. 

Gmina Karczmiska posiada linie elektroenergetyczne, które obsługuje 

Zakład Energetyczny LUBZEL S.A. w Puławach. Linie średniego napięcia, 

zasilające sieć elektroenergetyczną, są zarządzane przez GPZ Kazimierz 

Dolny i Opole Lubelskie. 

Stacje transformatorowe są zasilane z sieci średniego napięcia 

SN 15 kV i znajdują się najliczniej w Karczmiskach. Stacje są słupowe, 

z wyjątkiem stacji wnętrzowych o nr: 5, 7, 15 zlokalizowanych 

w Karczmiskach (są kablowe). Sieć SN 15 kV jest napowietrzna. 

Przewody linii elektromagnetycznych lub anteny nadawcze stacji 

bazowych, które stanowią urządzenia wytwarzające i wypromieniowujące 

energię elektromagnetyczną, mogą wywołać w organizmach żywych, w tym 

u ludzi określone efekty biologiczne. Negatywny wpływ na organizmy żywe 
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występuje jedynie przy kilkunastokrotnym przekroczeniu wartości 

dopuszczalnych poziomów promieniowania oraz przy długotrwałej ekspozycji. 

Zgodnie z informacjami zawartymi w Raporcie o stanie środowiska 

województwa lubelskiego w 2015 r. sporządzonym przez Inspekcję Ochrony 

Środowiska i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie 

na terenie gminy Karczmiska nie prowadzono pomiarów promieniowania 

elektromagnetycznego. W żadnym z 45 punktów pomiarowych 

zlokalizowanych na terenie województwa lubelskiego, w których WIOŚ badał 

wartości skutecznych natężeń pól elektrycznych promieniowania 

elektromagnetycznego dla zakresu częstotliwości co najmniej  

3-3 000 MHz nie stwierdził przekroczenia wartości dopuszczalnej wynoszącej 

7 V/m. 

5.2.8. Sektor gospodarczy 

Na terenie Gminy Karczmiska gospodarka związana jest przede 

wszystkim z branżą rolniczą, w której funkcjonuje ok. 2 700 gospodarstw 

rolnych. Występują tu dogodne warunki do rozwoju produkcji rolnej, przede 

wszystkim sadownictwa i owoców miękkich. Przemysł na terenie gminy jest 

stosunkowo słabo rozwinięty.  

Zgodnie z danymi GUS według stanu na koniec września 2016 r. 

na terenie gminy Karczmiska zarejestrowanych było 236 podmiotów 

gospodarczych, w tym 171 przedsiębiorców będących osobami fizycznymi. 

W stosunku do końca 2014 roku nastąpił wzrost liczby zarejestrowanych 

podmiotów gospodarczych o ok. 3 %.  

Podmioty gospodarcze na terenie gminy stanowiły ok. 0,14 % 

wszystkich podmiotów zarejestrowanych na terenie województwa lubelskiego. 

W poniższej tabeli przedstawiono szczegółowo podział podmiotów 

gospodarki narodowej według sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). 
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Tabela 6 Podmioty gospodarcze według sekcji i działów PKD na terenie gminy 

Karczmiska, wrzesień 2016 r. (źródło: GUS) 

Podmioty wg sekcji PKD 2007 Liczba podmiotów 

A - rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo  10 

C - przetwórstwo przemysłowe  15 

E - dostawa wody; gospodarowanie ściekami 

i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją  
1 

F - budownictwo  33  

G - handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów 

samochodowych, włączając motocykle  
68 

H - transport i gospodarka magazynowa  17 

I - działalność związana z zakwaterowaniem 

i usługami gastronomicznymi  
8 

J - informacja i komunikacja  2 

K - działalność finansowa i ubezpieczeniowa  3 

L - działalność związana z obsługą rynku 

nieruchomości  
3 

M - działalność profesjonalna, naukowa i techniczna  7 

N - działalność w zakresie usług administrowania 

i działalność wspierająca  
6 

O - administracja publiczna i obrona narodowa; 

obowiązkowe zabezpieczenia społeczne  
12 

P - edukacja  16 

Q - opieka zdrowotna i pomoc społeczna  12 

R - działalność związana z kulturą, rozrywką 

i rekreacją  
7 

S- pozostała działalność usługowa  14 

Razem 236 

Położenie w granicach gminy Kazimierskiego Parku Krajobrazowego 

i Chodelskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz sąsiedztwo Kazimierza 

Dolnego i Nałęczowa stwarza dogodne warunki do rozwoju bazy turystycznej. 

Obecnie na terenie gminy znajduje się 11 podmiotów świadczących usługi 

w branży turystycznej, głównie są to gospodarstwa agroturystyczne. Obiekty 

znajdują się, m.in. w miejscowościach Uściąż, Karczmiska Pierwsze, 

Noworąblów, Słotwiny. 
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5.3. Walory środowiskowe 

5.3.1. Budowa geologiczna i morfologiczna 

Zgodnie z podziałem fizyczno-geograficznym J. Kondrackiego teren 

gminy Karczmiska położony jest w obrębie prowincji Wyżyny Polskie (34), 

podprowincji Wyżyna Lubelsko-Lwowska (343), makroregionu Wyżyna 

Lubelska (343.1), 2 mezoregionów: 

 Równina Bełżycka (343.13) - zbudowana jest z warstw górnokredowych 

z cienką pokrywą czwartorzędową, zdenudowaną peryglacjalnie. 

Urzeźbienie tego regionu jest słabe, wysokości względne niewielkie. 

Równina Bełżycka jest regionem głównie rolniczym o niewielkiej lesistości. 

 Kotlina Chodelska (343.14) - od północnego wschodu graniczy z Równiną 

Bełżycką, od południa ze Wzniesieniami Urzędowskimi, a od wschodu 

z Małopolskim Przełomem Wisły. Kotlina Chodelska stanowi obniżenie 

powstałe w kredach i marglach i posiada łagodnie nachylone stoki. 

Na terenie Kotliny występują niewielkie deniwelacje terenu, przy 

wysokościach bezwzględnych 130–180 m n.p.m. dno kotliny wypełnione 

jest czwartorzędowymi piaskami. W południowej części regionu znajduje 

się zatorfiona dolina oddzielona wałem od rzeki Chodelki. 

 

 

Rysunek 5 Położenie gminy Karczmiska na tle podziału fizyczno-geograficznego 

J. Kondrackiego 
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Na terenie gminy Karczmiska występują następujące typy gleb: 

 gliny zwałowe, ich zwietrzeliny oraz piaski i żwiry lodowcowe; 

zlodowacenie środkowopolskie, 

 lessy; czwartorzęd, 

 piaski, żwiry, mady rzeczne oraz torfy i namułu; holocen, 

 piaski eoliczne, lokalnie w wydmach; czwartorzęd, 

 gliny, piaski i gliny z rumoszami, soliflukcyjno-deluwialne; zlodowacenie 

północnopolskie, 

 piaski i żwiry sandrowe; zlodowacenia środkowopolskie, 

 gezy, wapienie, opoki, piaski i piaskowce glaukonitowe, margle, mułki 

i iły; paleocen. 

 

Rysunek 6 Rodzaje gleb na terenie gminy Karczmiska (źródło: 

http://www.m.bazagis.pgi.gov.pl) 

Największą powierzchnię na terenie gminy zajmują gliny zwałowe, ich 

zwietrzeliny oraz piaski i żwiry lodowcowe ze zlodowacenia 

środkowopolskiego. Ww. utwory znajdują się w centralnej południowej części 

gminy, przechodząc do miejscowości Karczmiska. 

Znaczny udział powierzchni gminy Karczmiska zajmują, także lessy 

czwartorzędowe, które obejmują północno-zachodnią część obszaru, 

przechodząc pasem do wschodniej granicy przy Kolonii Słotwiny. 
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Piaski, żwiry, mady rzeczne oraz torfy i namuły pochodzenia 

holoceńskiego są położone w południowo-zachodniej (obejmują tereny dolin 

rzecznych m.in. Chodelki, Kowalanki, Brodka) i centralno- północnej części 

gminy, gdzie obejmują część miejscowości Słotwiny.  

Piaski eoliczne, występujące lokalnie w wydmach z czwartorzędu 

znajdują się w zachodniej części gminy (w dolinie rzeki Brodek i na terenach 

części Lasu Chodelskiego), w północnej (od drogi wojewódzkiej 824 

w kierunku północnym przez zachodnią część Słotwin do północnej części 

Karczmisk Drugich) i w północno-wschodniej (część miejscowości Zaborze 

i Zajączków). 

Gliny, piaski i gliny z rumoszami, soliflukcyjno-deluwialne ze 

zlodowacenia północnopolskiego występują w części południowo-zachodniej 

(grunty wsi Wolica) i północno-zachodniej (do centralnej części miejscowości 

Słotwiny poprzez północną część miejscowości Zaborze Kolonia i Zajączków). 

Piaski i żwiry sandrowe ze zlodowaceń środkowopolskich znajdują się 

w 2 rejonach gminy: centralnej (północna i zachodnia część Karczmisk 

Drugich) oraz północno-wschodniej (Noworąblów poprzez centralną część 

Słotwin do jej zachodniej części). 

Gezy, wapienie, opoki, piaski i piaskowce glaukonitowe, margle, mułki 

i iły z paleocenu są położone w północno-wschodniej części gminy 

Karczmiska i obejmują centralny obszar miejscowości Zaborze. 

5.3.2. Wydobycie kopalin 

Zgodnie ze stroną internetową Państwowego Instytutu Geologicznego 

http://www.m.bazagis.pgi.gov.pl na terenie gminy Karczmiska złoża kopalin 

występują w północnej, południowo-zachodniej i największe w zachodniej 

części niniejszej jednostki administracyjnej. Obszary perspektywiczne 

i prognostyczne są położone we wschodniej i południowo-zachodniej części 

gminy. Nadzór górniczy na przedmiotowym terenie pełni Okręgowy Urząd 

Górniczy – Lublin.  
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Rysunek 7 Mapa wydobycia kopalin na terenie gminy Karczmiska (źródło: 

http://www.m.bazagis.pgi.gov.pl) 

 

Podstawowe dane odnośnie wydobycia kopalin na terenie gminy 

Karczmiska zamieszczono w tabeli poniżej. 

Tabela 7 Złoża, tereny i obszary górnicze oraz obszary perspektywiczne 

i prognostyczne na terenie gminy Karczmiska (źródło: 

http://www.m.bazagis.pgi.gov.pl) 

Nazwa złoża Kopalina 
Pole 

złoża 

Powierzchnia 

[m2] 

Obwód 

[m2] 

Złoża, tereny i obszary górnicze 

Karczmiska 
piaski kwarcowe d/p*) 

cegły wap-piaskowej 
Pole II 225 287 3 938 

Karczmiska 
piaski kwarcowe d/p*) 

cegły wap-piaskowej 
Pole I 527 171 5 436 

Słotwiny kruszywa naturalne - 7 233 406 

Wolica kruszywa naturalne Pole A 92 951 1 487 

Obszary perspektywiczne i prognostyczne 

- 
PC – piasek kwarc. 

niezawodniony 
- 1 353,6754 - 

- KD – opoka - 1 146,7605 - 

wyrobisko stokowe, 

eksploatacja na małą skalę 
KN - piasek - - - 

*) - do produkcji 
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Zgodnie z Bilansem zasobów złóż kopalni w Polsce według stanu na 

31 grudnia 2015 r. sporządzonym przez Państwową Służbę Geologiczną 

w gminie Karczmiska złoże o nazwie Karczmiska posiada 3 744 tys. m3 

zasobów geologicznych bilansowych piasków kwarcowych do produkcji cegły 

wapienno-piaskowej. Złoże o nazwie Wolica posiada 841 tys. ton zasobów 

geologicznych bilansowych piasków budowlanych. 

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 1131) koncesja na wydobycie zobowiązuje do 

przeprowadzenia rekultywacji terenów po zakończeniu eksploatacji złóż. 

Rekultywację należy zakończyć w terminie 5 lat od zaprzestania działalności. 

Kierunki rekultywacji gruntów poeksploatacyjnych złóż są określane przez 

starostę i prowadzone mogą być w kierunku leśnym, rolnym bądź wodnym. 

5.3.3. Jakość gleb 

Na terenie gminy Karczmiska występują gleby klas: II, III, IIIa, IIIb, IV, 

IVa, IVb, V, VI. Zestawienie klas gleb przedstawiono w tabeli poniżej. 

Tabela 8 Klasy gleby na terenie gminy Karczmiska (źródło: Urząd Gminy Karczmiska) 

Nazwa klasy Klasa gleby Powierzchnia [ha] 

najlepsze I - 

bardzo dobre II 360,34 

dobre (dla łąk i pastwisk) III 210,35 

dobre IIIa 1 397,23 

średnio dobre IIIb 1 005,36 

średniej jakości (dla łąk i pastwisk) IV 946,93 

średniej jakości, lepsze IVa 1 018,12 

średniej jakości, gorsze IVb 826,13 

orne słabe V 1 989,50 

orne najsłabsze VI 645,15 

najsłabsze, trwale za suche lub za mokre VIz - 

Suma 83 99,11 

Największą powierzchnię w gminie Karczmiska zajmują gleby klasy V 

wśród gruntów rolnych i gleby klasy VI na pozostałych rodzajach użytków 

(łąki, pastwiska, lasy). 

Na podstawie Oceny odczynu gleb Lubelszczyzny opracowanej przez 

P. Tkaczyka i W. Bednarka opublikowanym w czasopiśmie Acta Agrophysica, 
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2011, 18(1), 173-186 w powiecie opolskim w latach 1999-2008 r. 

odnotowano następujący średni udział typów gleb: 

 36,1 % gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych, 

 26,2 % gleb lekko kwaśnych, 

 37,7 % gleb obojętnych i zasadowych. 

Według publikacji Rolnictwo w województwie lubelskim w 2015 r. 

opracowanej przez Urząd Statystyczny w Lublinie na terenie gminy 

Karczmiska przeważają gleby bardzo kwaśne lub kwaśne. Gleby lekko 

kwaśne występują w północnej i południowo-zachodniej części gminy. 

W poniższych tabelach przedstawiono podział powierzchni gminy ze 

względu na rodzaj użytków i sposób zagospodarowania. 

Tabela 9 Rodzaje użytków na terenie gminy Karczmiska (źródło: Urząd Gminy 

Karczmiska) 

Nazwa użytku 
Rodzaj 

użytku 

Powierzchnia 

[ha] 

Udział 

powierzchni [%] 

tereny mieszkaniowe B 3,24 0,03 

tereny przemysłowe Ba 2,72 0,03 

inne tereny zabudowane Bi 10,38 0,11 

tereny rekreacyjno-wypoczynkowe Bz 8,04 0,08 

drogi dr 226,49 2,38 

nieużytki N 29,27 0,31 

grunty pod wodami powierzchniowymi 
stojącymi 

Ws 2,13 0,02 

lasy Ls 2142,14 22,53 

grunty zadrzewione i zakrzewione Lz 65,44 0,69 

łąki trwałe Ł 535,42 5,63 

grunty rolne zabudowane Br 293,21 3,08 

pastwiska trwałe Ps 198,71 2,09 

grunty orne R 5743,39 60,42 

sady S 188,58 1,98 

grunty pod rowami W 12,21 0,13 

grunty pod wodami powierzchniowymi 

płynącymi 
Wp 17,96 0,19 

tereny kolejowe Tk 26,84 0,28 

Razem 9 506,17 100 
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Spośród wszystkich rodzajów użytków w gminie Karczmiska 

zdecydowanie przeważają grunty orne. Wiodącym kierunkiem działalności 

rolniczej na terenie Gminy jest uprawa malin, zbóż, oraz roślin 

wysokobiałkowych. Na terenie Gminy funkcjonują również gospodarstwa 

sadownicze, plantacje porzeczek i truskawek. 

5.3.4. Charakterystyka roślin i zwierząt  

Teren gminy Karczmiska ma charakter rolniczy, w związku z czym 

występują tu rośliny i zwierzęta powszechnie spotykane na obszarach 

przekształconych antropogenicznie. 

Na terenie gminy grunty leśne zajmują powierzchnię 2 207,58 ha, 

z czego zdecydowaną większość stanowią lasy prywatne. Lesistość w gminie 

Karczmiska wynosi 23,2 %. 

Lasy i grunty zalesione i zadrzewione występują w północnej (lasy 

sosnowe) i południowo-zachodniej (między Karczmiskami i Chodlikiem: las 

Chodelski, las Zagajdzie; lasy olszowe z domieszką brzozy, sosny, świerku) 

części gminy Karczmiska. W drzewostanie dominuje sosna z domieszką dębu 

i brzozy. 

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Karczmiska przy południowej części lasu 

w Słotwinach w rejonie Czerwonych Łąk znajdują się zgrupowania 

chronionych gatunków ptaków śpiewających z rodziny dzierzbowatych 

(srokosz, gąsiorek) i chronione gatunki roślin na stanowiskach leśnych, 

łąkowych oraz torfowiskowych. Na obrzeżach lasu w Słotwinach spotykane 

są ptaki śpiewające z rodziny trznadlowatych (ortolan). W centrum 

i zachodniej części miejscowości Karczmiska Pierwsze można zaobserwować 

ptaki śpiewające z rodziny łuszczaków (grubodziób), jastrzębiowatych, 

trzmiele i motyle. W Chodliku występują, także chronione gatunki motyli 

i trzmieli oraz zbiorowiska roślin leśnych, łąkowych i torfowiskowych. 

5.3.5. Obszary objęte ochroną przyrody 

Obszarami objętymi ochroną przyrody na terenie gminy Karczmiska są 

Kazimierski Park Krajobrazowy i Chodelski Obszar Chronionego Krajobrazu. 
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Rysunek 8 Obszary objęte ochroną przyrody w gminie Karczmiska (źródło: Plan 

Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego) 

Kazimierski Park Krajobrazowy 

Kazimierski Park Krajobrazowy obejmuje zachodnią część gminy 

(0,5 km2) wzdłuż drogi wojewódzkiej 824 w Karczmiskach. Otulina zajmuje 

północny i zachodni obszar gminy o powierzchni 3 560 ha. 

Zgodnie z Centralnym Rejestrem Form Ochrony Przyrody 

(http://www.crfop.gdos.pl) Kazimierski Park Krajobrazowy został utworzony 

w 1979 r. i posiada powierzchnię 14 961 ha na terenie powiatów 

puławskiego i opolskiego. Otulina zajmuje obszar 24 189 ha. Szczególnym 

celem ochrony Parku jest zachowanie niepowtarzalnych walorów 

przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych, historycznych i turystycznych 

środowiska ze szczególnym uwzględnieniem interesujących biocenoz zboczy 

doliny Wisły, wąwozów i skarp lessowych z licznie występującymi gatunkami 

rzadkich roślin. 

Zgodnie ze stroną internetową Zespołu Lubelskich Parków 

Krajobrazowych (http://www.parki.lubelskie.pl) w budowie geologicznej 

występują skały wapienne. Pozostałości zwierząt zamieszkujących dawne 
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morze kredowe można znaleźć w kamieniołomach. Zlodowacenia i wiatr 

spowodowały naniesienie pyłu lessowego, który obecnie tworzy wyniosłości 

rozczłonkowane przez wąwozy. Wyróżniającym się elementem krajobrazu jest 

stroma krawędź tektonicznego pochodzenia o wysokości powyżej 90 m, 

z której można obserwować płaską Kotlinę Chodelską. 

W Kazimierskim Parku Krajobrazowym występuje zróżnicowana 

roślinność: wodna, torfowiskowa, szuwarowa, łąkowa, leśna, murawowa 

i synantropijna. Największe znaczenie ma ciepłolubna roślinność 

wapiennych i lessowych zboczy doliny Wisły i Bystrej, która tworzy murawy 

kserotermiczne. Możemy tutaj spotkać wiele rzadkich i chronionych roślin 

m.in.: wisienkę karłowatą, wiciokrzew przewiercień, powojnik pnący, ligustr 

pospolity, aster gawędka, obuwik pospolity, zawilec wielkokwiatowy, miłek 

wiosenny, wawrzynek wilcze łyko, oman wąskolistny, ostnica włosowata, 

goryczka krzyżowa, wężymord stepowy, len złocisty, kosaciec bezlistny. 

W murawach kserotermicznych bytują owady, takie jak: motyl – 

modraszek Orion, 2 gatunki pluskwiaków (endemity żyjące jedynie 

w okolicach Kazimierza). W dzikiej dolinie Wisły, zwłaszcza na piaszczystych 

łachach i wyspach znajdują się siedliska lęgowe dla ptaków. 

W dolinie Wisły można zaobserwować m.in.: rybitwę rzeczną 

i białoczelną, sieweczkę rzeczną i obrożną, mewę siwą, śmieszkę, 

czarnogłową i białogłową. Rzadkością jest gniazdujący w rezerwacie Krowia 

Wyspa ostrygojad (bardzo nieliczny ptak lęgowy, występuje głównie na 

wybrzeżu). 

W celu ochrony szczególnych walorów przyrodniczych, krajobrazowych, 

geologicznych i florystycznych w Kazimierskim Parku Krajobrazowym 

powstały 3 rezerwaty: „Krowia Wyspa”, „Skarpa Dobrska”, „Łęg na Kępie”. 

Chodelski Obszar Chronionego Krajobrazu 

Chodelski Obszar Chronionego Krajobrazu znajduje się w południowej 

części gminy i rozciąga się do części centralnej (powierzchnia na terenie 

gminy to 37,5 km2). Przedmiotowy obszar powstał w 1990 r. i zajmuje 

powierzchnię 24 610 ha na terenie powiatów lubelskiego i opolskiego. 

Chodelski Obszar Chronionego Krajobrazu, obejmuje tereny chronione ze 

względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, 
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wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z 

turystyką i wypoczynkiem, a także pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. 

Chodelski Obszar Chronionego Krajobrazu łączy ciąg obszarów 

chronionych położonych przy prawym brzegu Małopolskiego Przełomu Wisły. 

Krajobraz tworzą tu tereny leśne (bory sosnowe, świeże i suche; podmokłe 

lasy z kompleksami stawów), łąkowe i uprawne przy rzece Chodelce. 

W budowie geologicznej odznaczają się utwory kredowe w postaci marglistej 

opoki, miękkich marglistych wapieni, margli i kredy piszącej. W obrębie 

Chodelskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu znajduje się dorzecze 

Chodelki. Najcenniejszy odcinek doliny Chodelki od połączenia z ciekiem 

spod Zalesia po Chodel posiada niemal naturalny charakter. Spośród wód 

powierzchniowych stojących znajduje się kilka jeziorek naturalnych, stawy 

rybne, z których można wymienić największe: Pustelnia, w dolinie Chodelki i 

Kulig, w dolnym odcinku Poniatówki, Jankowa Grobla w dolinie Janówki. 

W lasach występują: zięba, wilga, pokrzewka, drozd, kukułka, 

dzięcioły, lelek kozodój, grzywacz, dudek. W pobliżu wód można spotkać 

zaskrońca. Spośród ssaków znajdują się w przedmiotowym obszarze: 

wiewiórki, lisy, sarny, leśne kuny, dziki, jeże. 

Łąki obfitują w jaskry, rzeżuchę łąkową, stokrotki, kaczeńce, 

niezapominajki. Spośród chronionych gatunków flory można tu spotkać 

storczykowate (kruszczyk błotny, storczyk szerokolistny). Chodelski Obszar 

Chronionego Krajobrazu porastają, także m.in.: koniczyny, złocienie, rdest 

wężownik, wiązówka błotna. 

Brzegi stawów są porośnięte przez: turzyce, trzciny, pałka 

szerokolistna, wąskolistna jeżogłówka, kosaciec żółty. Przy chodelskim 

zalewie na niewielkim torfowisku można spotkać rosiczkę, widłaki. 

W stawach rosną: strzałka wodna, żabiściek, grzybienie, rzęsa wodna; a pod 

wodą: skrętnica, rdestnica, rogatka, rumieńce. 

W Chodelce charakterystycznym gatunkiem flory jest moczarka 

kanadyjska, a nad rzeką poluje zimorodek. Na łące występują bociany i żaby, 

zaś w wodach ryby: karasie, płotki, karpie, szczupaki, cierniki. W stawach 

w pobliżu i w Chodelce są spotykane pstrągi. W szuwarach gniazdują 
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łabędzie, kaczki łyski i kurki wodne. Ponadto z wodami są związane: czajki, 

czaple, błotniak. 

W gminie Karczmiska ochroną są objęte, także drzewa mające status 

pomników przyrody. Cenne ww. formy ochrony przyrody znajdują się 

w zachodniej, centralnej i północno-wschodniej części przedmiotowej 

jednostki administracyjnej. Informacje o pomnikach przyrody w gminie 

Karczmiska zestawiono w tabeli poniżej. 

Tabela 10 Pomniki przyrody w gminie Karczmiska (źródło: dane Urzędu Gminy 

Karczmiska) 

Nazwa, opis 
Data 

utworzenia 

Obwód 

na wys. 

1,3 m 
[cm] 

Położenie 

(miejscowość, 

nr działki, opis 
lokalizacji) 

Rodzaj 

gruntów 

Forma 

własności 

dąb szypułkowy 
„Władek 

z Zagrzęby”, 

uszkodzony 

konar podczas 

burzy 

11.06.1992 r. 434 

Karczmiska Pierwsze, 

dz. nr1272, 

ul. Nadrzeczna 

LsVI 
teren 

prywatny 

lipa 

drobnolistna 
22.10.1987 r. 355 

Karczmiska Pierwsze, 

dz. nr 1108/2, 

zabytkowy zespół 

dworsko-pałacowy 

Bz 
Gmina 

Karczmiska 

grab zwyczajny 22.10.1987 r. 400 

Karczmiska Pierwsze, 

dz. nr 1108/2, 

zabytkowy zespół 
dworsko-pałacowy 

Bz 
Gmina 

Karczmiska 

platan 

klonolistny 
22.10.1987 r. 400 

Karczmiska Pierwsze, 
dz. nr 1108/2, 

zabytkowy zespół 

dworsko-pałacowy 

Bz 
Gmina 

Karczmiska 

dąb szypułkowy 19.08.2013 r. 424 
Noworąblów, 229,  

działka prywatna 
RIV 

teren 

prywatny 

 

5.3.6. Zabytki 

Zestawienie zabytków nieruchomych i stanowisk archeologicznych 

włączonych do gminnej ewidencji zabytków zgodnie z załącznikiem nr 1 do 

Zarządzenia nr 23/14 Wójta Gminy Karczmiska z dnia 20 maja 2014 r. 

i Zarządzenia nr 82/2015 Wójta Gminy Karczmiska z dnia 4 listopada 

2015 r. w sprawie zmian w Gminnej Ewidencji Zabytków przedstawiono 

w tabelach poniżej. 
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Tabela 11 Zabytki nieruchome w gminie Karczmiska (źródło: dane Urzędu Gminy 

Karczmiska) 

L.p. Miejscowość Obiekt Adres Uwagi)* 

1. 
Karczmiska 

Pierwsze 
Zespół dworsko-pałacowy 

Karczmiska Pierwsze, nr 

działki 1108/2, 1109 
RZ 

2. 
Karczmiska 

Drugie 

Zespół kościoła parafialnego p.w. 

św. Wawrzyńca 

Karczmiska Drugie, 

nr działki 165 
RZ 

3. 
Karczmiska 

Pierwsze 

Nałęczowska Kolej Dojazdowa: 

(torowisko z torami i rozjazdami, 

magazyn handlowy (drewniany), 
waga platformowa, budynek 

stacji (drewniany), 

budynek administracyjny 

(drewniany), kuźnia, 

dawna parowozownia, 

budynek mieszkalny (drewniany)) 

Karczmiska Pierwsze 

nr działki 2659, 2481, 

1841, 

RZ 

Nałęczowska Kolej Dojazdowa 

(budynek administracyjny  
w zespole stacji, 

wodociągowa wieża ciśnień - 

kolejowa, 

lokomotywownia (nowa) x 2, 

budynek mieszkalny przy wieży 

ciśnień) 

Karczmiska Pierwsze 

nr działki 2659 
WEZ 

4. 
Głusko Duże 

Kolonia 
Kapliczka św. Jana Nepomucena 

Głusko Duże Kolonia, nr 

działki 177 
WEZ 

5. Głusko Duże 
Kapliczka Jezusa Chrystusa 

XX w. 

Głusko Duże, 

nr działki 412 
WEZ 

6. 
Karczmiska 

Pierwsze 
Dawny budynek Urzędu Gminy 

Karczmiska Pierwsze, nr 

działki 1106 
WEZ 

7. Chodlik (las) 

mogiła pomordowanych 

mieszkańców m. Chodlik 

z II wojny światowej (1942 r.) 

Chodlik, 

nr działki 1212 
WEZ 

8. 
Karczmiska 

Drugie 

cmentarz rzymsko-katolicki wraz 

z mogiłami pomordowanych 

z I wojny św. (1914-1915) 

Karczmiska Drugie, 

działka nr 180 
WEZ 

9. 
Karczmiska 

Pierwsze 

Pomnik ku czci poległych za 

niepodległość (ok. 1930 r.) 

Karczmiska Pierwsze 

Plac Niepodległości, 

nr działki 1447 

WEZ 

10. Bielsko Kapliczka z XX w. (1931 r.) Bielsko, działki 552 WEZ 

11. Bielsko 
mogiła zbiorowa poległych 

z I wojny św. kurhan (1914-1915) 
Bielsko, nr działki 582 WEZ 

12. 
Chodlik (Las 

Chodelski) 

Kapliczka „Zjawienie” z XX w. 
(1935 r.) wraz z mogiłą 

4 pomordowanych mieszkańców 

m. Kazimierzów z II wojny 

światowej 

Chodlik, 

nr działki 2822 
WEZ 

13. 
Głusko Duże 

Kolonia 

Krzyż granitowy z XX w.  

(1932 r.) 

Głusko Duże Kolonia, nr 

działki 689 
WEZ 

14. 
Karczmiska 

Drugie 

Krzyż granitowy z XX w.  

(1919 r.) 

Karczmiska Drugie 

ul. Wesoła, 

nr działki 1527 

WEZ 

Id: AC410019-C5BE-490A-8743-13235E02E19C Strona 49



Program Ochrony Środowiska dla Gminy Karczmiska na lata 2017 - 2020 z perspektywą  

do 2024 roku 

 

 50 

L.p. Miejscowość Obiekt Adres Uwagi)* 

15. 
Karczmiska 

Drugie 

Figura Chrystusa Króla z XX w. 

(1918 r.) obok kościoła 

parafialnego) 

Karczmiska Drugie 

ul. Św. Wawrzyńca, 

nr działki 165 

WEZ 

16. 
Karczmiska 

Drugie 

Budynek dawnej mleczarni 

z XX w. (1933 r.) 

Karczmiska Drugie, 

ul. Starowiejska, 

nr działki 35/3 

WEZ 

17. Słotwiny Kapliczka z XX w. 
Słotwiny, 

nr działki 191/1 
WEZ 

18. Słotwiny Kapliczka z pocz. XX w. Słotwiny, nr działki 606 WEZ 

19. Wolica 
Kapliczka z 1932 r. o wysokości 

powyżej 6 m 

Wolica, 

nr działki 314/2 
RZ 

)* RZ – rejestr zabytków, WEZ – wojewódzka ewidencja zabytków 

Tabela 12 Stanowiska archeologiczne w gminie Karczmiska 

L.p. Miejscowość 
Obszar 

AZP 

Nr stanowiska 

na obszarze 

Nr stanowiska 

w miejscowości 
Uwagi)* 

1. Bielsko 78-75 31   

2. Chodlik 78-75 32 1 C/2 

3. Chodlik 78-75 36   

4. Chodlik 78-75 37   

5. Chodlik 78-75 38   

6. Chodlik 78-75 39   

7. Chodlik 78-75 40   

8. Chodlik 78-75 41   

9. Chodlik 78-75 42   

10. Chodlik 78-75 48   

11. Chodlik 78-75 49   

12. Chodlik 78-75 50   

13. Chodlik 78-75 51   

14. Chodlik 78-75 52   

15. Chodlik 78-75 53   

16. Chodlik 78-75 54   

17. Chodlik 78-75 55   

18. Chodlik (d. Żmijowiska) 78-75 116   

19. Chodlik 78-75 117  C/96 

20. Chodlik - Młyn 78-75 46   

21. Chodlik Wieś 78-75 44   

22. Głusko Duże 78-76 10 1  

23. Głusko Duże 78-76 11 2  

24. Głusko Duże 78-76 12 3  

25. Głusko Duże 78-76 17 4  

26. Głusko Duże 78-76 18 5  

27. Głusko Duże 78-76 19 6  

28. Głusko Duże 78-76 20 7  

29. Głusko Duże 78-76 21 8  

30. Głusko Duże 78-76 22 9  
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L.p. Miejscowość 
Obszar 

AZP 

Nr stanowiska 

na obszarze 

Nr stanowiska 

w miejscowości 
Uwagi)* 

31. Głusko Duże 78-76 24 10  

32. Głusko Duże 78-76 25 11  

33. Głusko Duże 78-76 26 12  

34. Górki 78-76 13 1  

35. Górki 78-76 14 2  

36. Górki 78-76 15 3  

37. Górki 78-76 16 4  

38. Karczmiska 77-76 10 13  

39. Karczmiska 77-76 15 14  

40. Karczmiska 77-76 16 15  

41. Karczmiska 77-76 17 16  

42. Karczmiska 77-76 1 2  

43. Karczmiska 77-76 2 3  

44. Karczmiska 77-76 3 4  

45. Karczmiska 78-76 1 1  

46. Karczmiska 78-76 2 5  

47. Karczmiska 78-76 3 6  

48. Karczmiska 78-76 4 7  

49. Karczmiska 78-76 5 8  

50. Karczmiska 78-76 6 9  

51. Karczmiska 78-76 7 10  

52. Karczmiska 78-76 8 11  

53. Karczmiska 78-76 9 12  

54. Karczmiska 78-75 105   

55. Karczmiska 78-75 107   

56. Kolonia Głusko Duże 78-76 27 1  

57. Kolonia Głusko Duże 78-76 28 2  

58. Kolonia Głusko Duże 78-76 29 3  

59. Kolonia Głusko Duże 78-76 30 4  

60. Kolonia Głusko Duże 78-76 31 5  

61. Kolonia Głusko Duże 78-76 32 6  

62. Kolonia Głusko Duże 78-76 33 7  

63. Kolonia Głusko Duże 78-76 43 1  

64. Kolonia Karczmiska 77-76 11 1  

65. Kolonia Rzeczyca 76-76 11 1  

66. Kolonia Słotwiny 77-76 13 1  

67. Kolonia Słotwiny 77-76 14 2  

68. Kolonia Słotwiny 77-76 18 3  

69. Kolonia Słotwiny 77-76 19 4  

70. Kolonia Słotwiny 77-76 20 5  

71. Kolonia Słotwiny 77-76 21 4a  

72. Kolonia Uściąż 76-76 10 4  

73. Kolonia Uściąż 76-76 12 5  

74. Kolonia Zaborze 77-76 26 1  
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L.p. Miejscowość 
Obszar 

AZP 

Nr stanowiska 

na obszarze 

Nr stanowiska 

w miejscowości 
Uwagi)* 

75. Słotwiny 77-76 22 1  

76. Słotwiny Krasne Błoto 77-76 23 2  

77. Uściąż 76-76 1 1  

78. Uściąż 76-76 2 2  

79. Uściąż 76-76 3 3  

80. Uściąż 76-76 4 4  

81. Uściąż 76-76 5 5  

82. Uściąż 76-76 6 5a  

83. Uściąż 76-76 7 6  

84. Uściąż 76-76 8 7  

85. Uściąż 76-76 9 8  

86. Uściąż 77-76 24 6  

87. Uściąż 77-76 25 7  

88. Uściąż - Kolonia 76-75 40 5  

89. Wolica 78-76 34 1  

90. Wolica 78-76 38 2  

91. Wolica 78-76 42 3  

92. Wymysłów 77-76 12 1  

)* - nr w rejestrze zabytków 

5.3.7. Wody podziemne i powierzchniowe 

Wody powierzchniowe 

Gmina Karczmiska znajduje się w regionie wodnym Środkowej Wisły 

w obszarze dorzecza Wisły. Przez południową i środkową część obszaru 

przebiega rzeka Chodelka z prawobrzeżnymi dopływami Kowalanką 

i Karczmianką. Rzeka Karczmianka na mapach strony internetowej 

Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz na mapie hydrograficznej Polski 

występuje pod nazwą Dopływ spod Karczmisk. W północnej części gminy 

znajduje się rzeka Grodarz, a w północno-wschodniej zlewnia Potoku 

Witoszyńskiego stanowiącego dopływ Bystrej.  

Sieć rzeczna gminy jest uboga. Dział wodny pomiędzy zlewnią Chodelki 

i Grodarza prowadzi w kierunku WNW-ESE przez teren nad Karczmiskami. 

W dolinie Czerwonych Łąk ww. linia rozgraniczająca łączy zlewnie Grodarza 

i Potoku Witoszyńskiego. 

W tabeli 13 przedstawiono podstawowe parametry głównych rzek na 

terenie gminy Karczmiska na podstawie danych z WZMiUW Oddział Lublin 
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Grupa Terenowa Opole Lubelskie oraz strony internetowej Krajowego 

Zarządu Gospodarki Wodnej (http://www.geoportal.kzgw.gov.pl).  

Tabela 13 Rzeki w gminie Karczmiska (źródło: http://www.geoportal.kzgw.gov.pl) 

Rzeka Nazwa zlewni 
Długość 

odcinka [km] 

Charakter 

i typ odcinka 

Szerokość 

odcinka [m] 

Grodarz Grodarz 9,54  naturalny, stały 3-5 

Karczmianka 

(Dopływ spod 

Karczmisk) 

Karczmianka (Dopływ 

spod Karczmisk) 
8,92 naturalny, stały 3-5 

Kowalanka Kowalanka 7,60 naturalny, stały 3-5 

Chodelka 
Chodelka od Kowalanki 

do dopł. spod 

Karczmisk 

5,80 naturalny, stały 5-30 

Doprowadzalnik - 1,50 stały - 

Rzeka Grodarz położona w północnej części gminy Karczmiska bierze 

swój początek w okolicy Uściąża na łąkach (2 źródła). Karczmianka, biorąca 

swój początek z 3 źródeł jest położona w całości na terenie gminy 

Karczmiska. 

Źródła Kowalanki znajdują się w miejscowości Kowala w gminie 

Poniatowa. Rzeka na odcinku ok. 7,60 km przepływa przez południową część 

gminy Karczmiska w kierunku zachodnim do Chodelki. Jej dolina osiąga 

głębokość do 20 m i szerokość do kilkudziesięciu metrów w górnym odcinku, 

rozszerzając się w kierunku zachodnim. 

Chodelka na terenie gminy Karczmiska osiąga długość ok. 3,28 km. 

Rzeka zasilana jest poprzez kompleks stawów hodowlanych Pustelnia 

i prawobrzeżny dopływ Poniatówkę przyjmującą ścieki z Poniatowej. Dolina 

rzeczna charakteryzuje się szerokim dnem z licznymi rowami 

melioracyjnymi. W rejonie występują mokradła związane z płytko położonym 

zwierciadłem wód podziemnych. 

Na terenie gminy Karczmiska zinwentaryzowano 9 źródeł (głównie 

podzboczowe i dolinne) położonych w dolinach rzecznych. Wody pochodzą 

z utworów kredowych. Źródła w Karczmiskach i Wolicy są wykorzystywane 

przez miejscową ludność. 

Większym naturalnym zbiornikiem wód stojących jest oczko wodne 

Krasne Błoto o powierzchni 500 m2 położone w Słotwinach na wschód od 

miejscowości Czerwone Łąki. Stawy hodowlane znajdują się we wsi Głusko 
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Duże w dolinie Kowalanki (o powierzchni ok. 2 ha) i w Uściążu w dolinie 

Grodarza (o powierzchni ok. 1 ha). 

Zgodnie ze stroną internetową Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej 

(http://www.geoportal.kzgw.gov.pl) na rzece Chodelce na terenie gminy 

Karczmiska znajdują się 2 obiekty piętrzące wodę. Jaz w miejscowości Młyny 

jest prywatny i posiada wysokość piętrzenia ok. 0,7 m, a w Chodliku należy 

do Skarbu Państwa i ma wysokość piętrzenia ok. 1,3 m. 

Zgodnie z podziałem na jednolite części wód powierzchniowych (JCWP) 

określonym w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” 

(M.P. z 2011 r. Nr 49, poz. 549) obszar gminy Karczmiska położony jest na 

terenie 10 JCWP (rysunek i tabela poniżej). 

 

Rysunek 9 Jednolite części wód powierzchniowych na terenie gminy Karczmiska 

(źródło: http://www.geoportal.kzgw.gov.pl) 
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Tabela 14 Ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych występujących na terenie gminy Karczmiska (źródło: KZGW) 

Nazwa, kod JCWP Typ JCWP Status 
Ocena 
stanu 

Ocena ryzyka 

nieosiągnięcia celów 
środowiskowych 

Derogacje 

Wisła od Kamiennej do 

Wieprza, 

PLRW2000212399 

wielka rzeka nizinna (21) naturalna zły zagrożona 

derogacje czasowe - brak 
możliwości technicznych, nowe 

modyfikacje – przekształcenie 

charakterystyk fizycznych, 

planowane inwestycje z zakresu 

ochrony przeciwpow. 

Grodarz, 

PLRW200062378 

potok wyżynny węglanowy 

z substratem drobnoziarnistym 

na lessach i lessopodobnych (6) 

naturalna zły niezagrożona - 

dopływ z Rzeczycy 

PLRW200062388 

potok wyżynny węglanowy 

z substratem drobnoziarnistym 

na lessach i lessopodobnych (6) 

naturalna zły niezagrożona - 

Bystra od dopł. spod 

Wąwolnicy do ujścia, 

PLRW2000923899 

mała rzeka wyżynna węglanowa 
(9) 

naturalna zły niezagrożona - 

Bystra do dopł. spod 
Wąwolnicy, 

PLRW200062386 

potok wyżynny węglanowy 
z substratem drobnoziarnistym 

na lessach i lessopodobnych (6) 

naturalna zły niezagrożona - 

Jaworka (Jaworzanka), 

PLRW20006237472 

potok wyżynny węglanowy 
z substratem drobnoziarnistym 

na lessach i lessopodobnych (6) 

naturalna dobry niezagrożona - 

Dopływ spod 
Karczmisk 

(Karczmianka) 

PLRW20006237454 

potok wyżynny węglanowy 

z substratem drobnoziarnistym 

na lessach i lessopodobnych (6) 

naturalna dobry niezagrożona - 
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Nazwa, kod JCWP Typ JCWP Status 
Ocena 

stanu 

Ocena ryzyka 

nieosiągnięcia celów 

środowiskowych 

Derogacje 

Kowalanka, 

PLRW20006237452 

potok wyżynny węglanowy 

z substratem drobnoziarnistym 

na lessach i lessopodobnych (6) 

naturalna dobry niezagrożona - 

Chodelka od dopł. spod 

Wronowa do ujścia, 

PLRW2000923749 

mała rzeka wyżynna węglanowa 
(9) 

naturalna dobry zagrożona 

Derogacje czasowe - brak 

możliwości technicznych, nowe 

modyfikacje – przekształcenie 
charakterystyk fizycznych, 

planowane inwestycje z zakresu 

ochrony przeciwpow. 

Jankówka (Leonka), 

PLRW2000023746 
typ nieokreślony (0) 

silnie 

zmieniona 

część wód 

zły niezagrożona - 
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Na podstawie Raportu o stanie środowiska województwa lubelskiego 

w 2015 roku sporządzonym przez Inspekcję Ochrony Środowiska 

i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie przedstawiono 

szczegółową ocenę stanu JCWP monitorowanych przez WIOŚ w 2015 r. 

(tabela poniżej). 

Tabela 15 Szczegółowa ocena stanu jednolitych części wód monitorowanych w 2015 r. 

(źródło: WIOŚ) 
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Wisła od 

Kamiennej do 

Wieprza, 

PLRW2000212399 

Wisła - 

Gołąb 

IV – 

stan 

słaby 

I – stan 

bardzo 

dobry 

II – stan 

dobry 

stan 

słaby 
dobry zły 

Pozostałe JCWP na terenie gminy Karczmiska nie były badane w 2015 r. 

przez WIOŚ. 

Zgodnie ze stroną internetową Państwowej Służby Hydrogeologicznej 

(http://www.epsh.pgi.gov.pl) gmina Karczmiska znajduje się poza obszarami 

zagrożonymi podtopieniami. 

W ostatnim czasie przez WZMiUW w Lublinie zostały przeprowadzone 

prace na rzecz poprawy gospodarki wodnej na rzece Karczmiance. Dzięki 

temu zwiększono przepustowość koryta oraz poprawiono bezpieczeństwo 

przeciwpowodziowe. 
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Wody podziemne 

Gmina Karczmiska w całości znajduje się w obrębie Głównego 

Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) Niecka Lubelska nr 406, który jest 

zbiornikiem udokumentowanym typu porowo-szczelinowego w utworach 

kredy górnej. GZWP zajmuje powierzchnię 7 492,5 km2. 

Zgodnie z nowym podziałem Polski na 172 jednolite części wód 

podziemnych (JCWPd) obowiązującym od 2016 r. gmina Karczmiska 

znajduje się w obrębie JCWPd nr 88, położonej w IX lubelsko-podlaskim 

regionie hydrogeologicznym. Wody słodkie posiadają strefę aktywnej 

wymiany w utworach kredy górnej, z którą związane są użytkowe poziomy 

wodonośne, sięgającą 100-150 m ppt. Strop kredy dolnej znajduje się na 

głębokości 550-1000 m. Wody o mineralizacji > 1 g/dm3 występują 

w utworach kredy dolnej, jury i niektórych ogniwach paleozoiku. 

JCWPd nr 88 ma nadwyżkę zasobów wód podziemnych w odniesieniu do 

wielkości poboru, który wynosi > 22 % wielkości zasobów. Na 

przedmiotowym obszarze nie zidentyfikowano zanieczyszczeń wód 

podziemnych, są tu wody dobrej jakości, wymagające na ogół prostego 

uzdatniania. 

Zgodnie z danymi przedstawionymi w Aktualizacji Planu 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (aPGW) stan ilościowy 

i chemiczny JCWPd nr 88 oceniono jako dobry. 

Według rejestru wykazów obszarów chronionych, sporządzonego dla 

obszaru dorzecza i zamieszczonego w Planie Gospodarowania Wodami na 

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

nie znajduje się na terenach: 

 obszarów przeznaczonych do ochrony gatunków zwierząt wodnych 

o znaczeniu gospodarczym, 

 jednolitych części wód przeznaczonych do celów rekreacyjnych, w tym 

kąpieliskowych, 

 obszarów wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami 

pochodzącymi ze źródeł komunalnych, 

 obszarów narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu, 

pochodzącymi ze źródeł rolniczych, 
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 obszarów przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków, 

ustanowionych w ustawie o ochronie przyrody, dla których utrzymanie 

lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie. 

Gmina Karczmiska położona jest w obrębie obszaru wód podziemnych 

przeznaczonych do poboru wody w celu zaopatrzenia ludności w wodę 

przeznaczoną do spożycia oraz obszaru wrażliwego na substancje biogenne 

pochodzenia komunalnego (obejmuje teren całego kraju). 

5.3.8. Jakość powietrza atmosferycznego 

Największy wpływ na jakość powietrza atmosferycznego w gminie 

Karczmiska ma rolnictwo. Znajdują się tu zakłady przetwarzające owoce oraz 

oferujące usługi stolarskie. Przez teren niniejszej jednostki ewidencyjnej 

przebiega droga wojewódzka, 11 odcinków dróg powiatowych i liczne drogi 

gminne. Przez gminę przebiega Nawiślańska Kolejka Wąskotorowa, która 

funkcjonuje w okresie od maja do października oraz pełni funkcję 

turystyczną. 

Tło zanieczyszczeń dla terenu gminy Karczmiska określono na 

podstawie pisma Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska 

w Lublinie, które przedstawiono w tabeli poniżej. 

Tabela 16 Wartości średnioroczne stężeń zanieczyszczeń dla terenu gminy 

Karczmiska (źródło: dane WIOŚ) 

Substancja 
Stężenia średnioroczne 

(Sa) [g/m3] 

Dopuszczalne stężenia 

średnioroczne (Da) [g/m3] 

Sa/Da 

[%] 

benzen 1,5 5 30,0 

dwutlenek azotu 18,0 40 45,0 

ołów 0,007 0,5 1,4 

pył zawieszony PM10 26,5 40 66,3 

pył zawieszony PM2,5 18,5 25 74,0 

Według Raportu o stanie środowiska województwa lubelskiego w 2015 

roku sporządzonym przez Inspekcję Ochrony Środowiska i Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie największy udział w całkowitej 

emisji zanieczyszczeń mają źródła powierzchniowe. 

Gmina Karczmiska znajduje się w strefie lubelskiej, która obejmuje 

cały teren województwa lubelskiego poza aglomeracją lubelską, wyznaczonej 

przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w celu oceny 
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poziomów substancji w powietrzu. W obrębie gminy nie ma stacji ani 

stanowisk pomiarowych do badania emisji zanieczyszczeń. Wyniki 

klasyfikacji strefy lubelskiej ze względu na ochronę zdrowia i ochronę roślin 

przedstawiono w tabeli poniżej. 

Tabela 17 Klasy strefy lubelskiej w ocenie rocznej za 2015 r. (źródło: dane WIOŚ) 

Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy 

SO2 NO2 PM10 Pb C6H6 CO O3 Cd Ni BaP PM2,5 

klasy strefy w ocenie według kryteriów ochrony zdrowia 

A A C A A A A A A C C 

klasy strefy w ocenie według kryteriów ochrony roślin 

A A - - - - A - - - - 

A – klasa strefy dla zanieczyszczenia o stężeniach poniżej poziomu dopuszczalnego bądź 
docelowego, 

C – klasa strefy dla zanieczyszczenia o stężeniach powyżej poziomu dopuszczalnego bądź 
docelowego 

Przekroczenia 24-godzinnych stężeń pyłu PM10, pyłu PM2,5 

i benzo(a)piranu oznaczanego w pyle PM10 odnotowano w strefie lubelskiej. 

Na terenie gminy Karczmiska nie znajdują się stacje pomiarowe do badania 

zanieczyszczeń. 

5.3.9. Jakość klimatu akustycznego 

Zgodnie z Raportem o stanie środowiska województwa lubelskiego 

w 2015 roku sporządzonym przez Inspekcję Ochrony Środowiska 

i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie hałas 

w województwie lubelskim jest związany z komunikacją drogową, 

w mniejszym stopniu z kolejową i lotniczą, a na końcu z przemysłową. 

W gminie Karczmiska hałas pochodzi głównie z ruchu pojazdów po 

drogach oraz z nielicznych zakładów przemysłowych. Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska w Lublinie nie badał klimatu akustycznego w niniejszej 

jednostce ewidencyjnej w 2015 r., ani też nie wyznaczył punktów 

pomiarowych na terenie gminy. 

Hałas drogowy w gminie Karczmiska jest skoncentrowany głównie przy 

drodze wojewódzkiej nr 824. Wyniki pomiarów dla przedmiotowej drogi 

przedstawiono w tabeli poniżej. 
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Tabela 18 Wyniki pomiarów okresowych w 2015 r. dla drogi nr 824 (źródło: dane 

WIOŚ) 

Data 

pomiaru 

Czas 

odniesienia 

LAeq 

[dB] 

Wartość 

dopuszczalna 

[dB] 

Przekroczenie 

[dB] 
Lokalizacja punktu 

28.10.2015 

dzień 16 h 67,3 - - 
DW nr 824, Puławy 

ul. Słowackiego – 

Al. 1000-Lecia PP 

(km 10+720) 
noc 8 h 62,2 - - 

01.12.2015 
dzień 16 h 63,7 61 2,7 DW 824, Żyrzyn – 

Annopol (km 13+150) noc 8 h 55,5 56 0,0 

 

5.4. Główne problemy środowiskowe 

Problemy środowiskowe pojawiające się na terenie gminy Karczmiska 

są identyfikowane w ramach monitoringu, zgłaszają je mieszkańcy 

oraz podmioty prowadzące działalność związaną z utrzymaniem czystości 

i porządku na terenach publicznych, a także ujawniają się podczas kontroli. 

Główne problemy środowiskowe zidentyfikowane przy sporządzaniu 

Programu Ochrony Środowiska stanowią: 

- niski poziom zorganizowanego odbioru i oczyszczania ścieków 

komunalnych oraz brak kontroli nad stanem technicznym 

indywidualnych zbiorników bezodpływowych, 

- „niska emisja” z ogrzewania indywidualnego, zwłaszcza ze spalania 

odpadów w domowych, nieprzystosowanych do tego celu paleniskach, 

- niechęć mieszkańców do podłączania się do kanalizacji sanitarnej, 

- nielegalne wydobywanie kopalin bez koncesji, 

- słaby stan nawierzchni dróg na terenie gminy powodujący zwiększone 

zużycie paliw, a tym samym podniesioną emisję zanieczyszczeń do 

atmosfery, 

- niedostateczna świadomość ekologiczna mieszkańców w zakresie 

selektywnej zbiórki odpadów lub nieprawidłowa segregacja odpadów, 

- niekontrolowany rozwój turystyki i różnych form rekreacji, np.: jazda 

quadami, croosami, wyścigi, itp., w miejscach do tego nie 

przeznaczonych bądź podlegających ochronie, 

- brak mechanizmów skutecznej egzekucji nieprzestrzegania prawa. 
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6. Efekty realizacji dotychczasowego programu 

ochrony środowiska 

Na terenie gminy Karczmiska działania prowadzone na rzecz ochrony 

środowiska w minionych latach były realizowane przede wszystkim 

w ramach prac bieżących oraz zgodnie z dostępnością środków budżetowych 

i środków zewnętrznych dla zaplanowanych inwestycji.  

Utrzymanie cennych przyrodniczo i kulturowo obszarów było 

realizowane w sposób ciągły w gminie poprzez uwzględnianie potrzeby 

ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej w planowaniu 

przestrzennym. Ponadto prowadzono prace związane z utrzymaniem oraz 

pielęgnacją zieleni wiejskiej, zieleni w pasach drogowych i pomników 

przyrody. W trosce o środowisko przyrodnicze, zdrowie mieszkańców 

i estetykę otoczenia wykonywane były nasadzenia drzew i krzewów. 

W latach 2013-2014 zrealizowane zostało zadanie polegające na 

odnowie centrum miejscowości Karczmiska Pierwsze oraz rewitalizacji 

zabytkowego parku. Zakres prac obejmował wykonanie alejek parkowych, 

oświetlenia, wymianę małej architektury oraz przeprowadzenie prac 

pielęgnacyjnych i agrotechnicznych. Koszt realizacji projektu finansowany 

był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2007-2013.  

Działania na rzecz ochrony przyrody obejmowały prowadzenie 

postępowań w sprawie wydawania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów.  

Ochronę gleb i zasobów kopalin realizowano poprzez uwzględnianie 

w planowaniu przestrzennym ochrony gruntów wartościowych dla rolnictwa 

oraz działania ukierunkowane na zapobieganie ich degradacji poprzez 

koncesjonowanie wydobycia kopalin. 

W ramach ochrony wód podziemnych na terenie gminy przestrzegano 

zasad eksploatacji ujęć wody oraz prowadzono stały nadzór nad jakością 

wody przekazywanej z ujęć do odbiorców. Zwiększenie dostępności do wody 

pitnej dobrej jakości osiągnięto poprzez rozbudowę sieci wodociągowej, m.in. 

w miejscowościach Zaborze Kolonia i Słotwiny. 
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Zadanie poprawy jakości wód w zakresie badanych parametrów 

obejmowała przede wszystkim budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie 

gminy.  

W ramach ochrony jakości powietrza atmosferycznego w minionych 

latach na terenie gminy realizowano inwestycje z zakresu modernizacji dróg, 

które przyczyniły się do zwiększenia płynności ruchu samochodowego oraz 

poprawy bezpieczeństwa i komfortu jazdy. 

Działania mające na celu ograniczenie hałasu realizowane były poprzez 

kontrole przestrzegania standardów emisyjnych przez podmioty gospodarcze 

w ramach zadań własnych WIOŚ oraz w razie konieczności prowadzenie 

kontroli interwencyjnych.  

Monitoring pól elektromagnetycznych prowadzony był przez WIOŚ na 

terenie całego województwa. Na terenie Gminy Karczmiska nie zostały 

zlokalizowane punkty pomiarowe. W powiecie opolskim w żadnym z punktów 

nie stwierdzono wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych wartości (7 V/m).  

W zakresie gospodarki odpadami na terenie gminy w sposób ciągły 

prowadzono działania obejmujące rozwój systemu zorganizowanego 

odbierania i zbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych, w tym 

zbierania selektywnego niektórych odpadów, na podstawie wytycznych 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku oraz rozporządzeń wykonawczych. 

W latach 2013-2014 wydatkowano środki na budowę Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych, kampanię edukacyjną dotyczącą nowego 

systemu gospodarowania odpadami oraz zakup pojemników do selektywnej 

zbiórki typu „dzwon”. 

Od 2010 roku realizowany był „Program usuwania wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Karczmiska”. W 2016 r. w ramach 

pomocy mieszkańcom w usuwaniu azbestu Gmina Karczmiska pozyskała 

dofinansowanie ze środków Ministerstwa Rozwoju w Konkursie – Azbest 

2016 na inwentaryzację wyrobów zawierających azbest na terenie gminy 

Karczmiska. 

Zadania polegające na usuwaniu wyrobów i odpadów niebezpiecznych 

zawierających azbest w minionych latach realizowane były z wykorzystaniem 

dotacji WFOŚiGW w Lublinie. Pokrycia azbestowe usuwane były również 
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w ramach realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Lubelskiego projektu „Pilotażowy system gospodarowania odpadami 

azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym 

monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”. Projekt 

ten realizowany był do 2016  oraz finansowaniu ze środków budżetu 

Województwa (15 %) oraz Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.  

Edukacja ekologiczna na terenie gminy Karczmiska prowadzona jest 

przede wszystkim w placówkach edukacyjnych. Dzieci i młodzież regularnie 

uczestniczą w cyklicznych akcjach „Sprzątania świata”, zbiórkach baterii, 

makulatury, nakrętek. Szkoła podstawowa w Karczmiskach organizowała 

akcje, konkursy i projekty dotyczące problematyki ochrony środowiska, 

m.in.: Ekologiczny Dzień Wiosny, Dzień nauki - Recykling, konkurs 

plastyczno-techniczny - Ekologiczne zabawki. 

Edukacja ekologiczna prowadzona była również w zakresie 

popularyzacji walorów przyrodniczych i kulturowych gminy oraz ochrony 

zwierząt. 

7. Analiza SWOT dla obszarów przyszłej interwencji 

Tabela 19 Zestawienie mocnych i słabych stron gminy Karczmiska 

OCHRONA KLIMATU I JAKOŚCI POWIETRZA 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

– dobry stan jakości powietrza 

– uchwalony i realizowany plan gospodarki 

niskoemisyjnej 

– brak dużych emitorów zanieczyszczenia 

powietrza 

– wyposażenie w infrastrukturę gazowniczą 

– spalanie odpadów i złego jakościowo 

paliwa w indywidualnych paleniskach 

domowych 

– niewielkie wykorzystanie OZE  

– brak ścieżek rowerowych 

– niewystarczająca ilość akcji edukacyjnych 

w zakresie szkodliwości niskiej emisji 

– brak punktów pomiarowo-kontrolnych 

monitoringu podstawowych parametrów 

jakości powietrza 

SZANSE ZAGROŻENIA 

– możliwość pozyskania dofinansowania na 

realizację działań z zakresu planów 

gospodarki niskoemisyjnej oraz na 

odnawialne źródła energii (OZE)  

– realizacja „Programu ochrony powietrza 

dla strefy lubelskiej” 

– wzrost liczby pojazdów i natężenia ruchu 

samochodowego 

– ograniczone środki budżetu gminnego 

uniemożliwiające realizację inwestycji, 

– zbyt małe wykorzystanie gazu do celów 

grzewczych 

ZAGROŻENIA HAŁASEM 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

– brak występowania zagrożeń związanych – nieuwzględnianie w planowaniu 
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ze szkodliwym oddziaływaniem hałasu 

poza głównymi trasami komunikacyjnymi  

– niewielka liczba przemysłowych źródeł 

hałasu 

– prowadzenie remontów dróg oraz poprawa 

jakości nawierzchni 

przestrzennym problemów hałasu 

– brak ścieżek rowerowych na terenie gminy 

– brak punktów monitoringu poziomu 

hałasu 

SZANSE ZAGROŻENIA 

– prowadzenie monitoringu hałasu wzdłuż 

krajowych tras komunikacyjnych 

– prowadzone w zakładach kontrole 

poziomu hałasu 

– słaby stan nawierzchni dróg 

– wzrastające natężenie ruchu 

samochodowego 

– brak funduszy na inwestycje związane 

z poprawą klimatu akustycznego  

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

– brak przekroczeń dopuszczalnych 

poziomów promieniowania 

elektromagnetycznego w środowisku 

– wzrastająca ilość źródeł promieniowania 

elektromagnetycznego 

– brak punktów pomiarowych na terenie 

gminy 

SZANSE ZAGROŻENIA 

– prowadzenie monitoringu promieniowania 

elektromagnetycznego przez WIOŚ 

– konieczność przekazywania wyników 

pomiarów poziomów pola 

elektromagnetycznego do WIOŚ przez 

prowadzących instalację  

– obowiązek zgłoszenia instalacji 

emitujących pola elektromagnetyczne  

– brak rozpowszechniania informacji 

o oddziaływaniach promieniowania 

elektromagnetycznego na środowisko 

GOSPODAROWANIE WODAMI 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

– dobra jakość wód podziemnych 

– wystarczające zasoby wód podziemnych 

– brak obszarów szczególnie narażonych 

(OSN), z których odpływ azotu ze źródeł 

rolniczych do tych wód należy ograniczyć 

– ryzyko dopływu zanieczyszczeń do wód 

podziemnych z obszarów 

nieskanalizowanych 

– zły stan/potencjał ekologiczny badanych 

JCWP  

– mała ilość zbiorników małej retencji 

– występowanie terenów zagrożonych 

powodzią w dolinie rzeki Chodelki 

SZANSE ZAGROŻENIA 

– położenie gminy na terenie GZWP 

– możliwość pozyskania funduszy na 

inwestycje małej retencji  

– tworzenie map zagrożenia powodziowego 

oraz map ryzyka powodziowego  

– nasilenie się zjawisk ekstremalnych tj. 

susze i powodzie 

– mała ilość punktów pomiarowych wód 

podziemnych 

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

– funkcjonowanie oczyszczalni ścieków 

komunalnych 

– stosunkowo dobrze rozwinięta sieć 

wodociągowa 

– rozwój kanalizacji sanitarnej na terenie 

gminy 

– niewystarczający stopień skanalizowania 

gminy 

– niewielka ilość przydomowych 

oczyszczalni ścieków na terenie gminy 

– brak uzasadnienia ekonomicznego dla 

rozbudowy sieci kanalizacyjnej na 
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– ustanowione strefy ochronne dla ujęć 

komunalnych 

obszarach rozproszonej zabudowy 

SZANSE ZAGROŻENIA 

– możliwość pozyskania środków na 

budowę przydomowych oczyszczalni 

ścieków oraz rozbudowę sieci 

kanalizacyjnych 

– prowadzenie ewidencji zbiorników 

bezodpływowych i przydomowych 

oczyszczalni ścieków  

– istniejące regulacje międzynarodowe 

i ogólnokrajowe zobowiązujące do 

podniesienia jakości środowiska (m.in. 

KPOŚK) 

– ryzyko wystąpienia nieszczelności 

zbiorników bezodpływowych na ścieki 

– niska świadomość ekologiczna 

społeczeństwa w zakresie gospodarki 

wodno-ściekowej  

– duża konkurencja w pozyskiwaniu 

środków unijnych i skomplikowane 

procedury w ubieganiu się 

o dofinansowanie 

ZASOBY GEOLOGICZNE 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

– występowanie złóż surowców 

mineralnych, głównie piasku 

– prowadzenie rekultywacji terenów 

poeksploatacyjnych 

– niekoncesjonowane wydobycie kopalin 

– mała zasobność w energetyczne surowce 

mineralne 

SZANSE ZAGROŻENIA 

– kontrola wydobycia kopalin w oparciu 

o udzielone koncesje 

– obowiązek przekazywania informacji 

odnośnie eksploatowanych złóż kopalin 

do Państwowego Instytutu Geologicznego 

– rozwój nowych technologii poszukiwania 

i pozyskiwania surowców mineralnych 

– występowanie złóż kopalin 

perespektywicznych 

– możliwość lokalnej niekontrolowanej 

eksploatacji surowców bez koncesji 

GLEBY 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

– brak istotnych zanieczyszczeń gleb 

– stosunkowo dobre klasy bonitacyjne gleb 

dla rozwoju rolnictwa 

– duży areał gleb wykorzystywanych 

rolniczo  

– duży udział gleb o odczynie kwaśnym 

i bardzo kwaśnym 

– brak gleb I klasy bonitacyjnej  

– brak badań gleb w ramach państwowego 

monitoringu środowiska 

SZANSE ZAGROŻENIA 

– rosnące zainteresowanie rolnictwem 

ekologicznym 

– wzrastająca świadomość ekologiczna 

rolników 

 

– wzrost natężenia ruchu samochodowego, 

powodującego zanieczyszczenia gleb 

wzdłuż dróg 

– nieprawidłowe stosowanie nawozów 

i środków ochrony roślin 

– wzrost zagrożenia zjawiskiem suszy 

GOSPODARKA ODPADAMI I ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU ODPADÓW 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

– wzrastająca świadomość ekologiczna 

odnośnie selektywnej zbiórki odpadów  

– funkcjonowanie gminnego PSZOK-u 

– obecność firm realizujących zbiórkę 

odpadów 

– duża ilość wyrobów zawierających azbest 

– nieszczelność systemu gospodarki 

odpadami – możliwość powstawania 

dzikich wysypisk 
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– aktualizacja inwentaryzacji wyrobów 

zawierających azbest i programu 

usuwania azbestu 

SZANSE ZAGROŻENIA 

– utrzymanie i rozwój nowoczesnych 

instalacji do przetwarzania odpadów 

komunalnych  

– możliwość uzyskania dofinansowania na 

usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów 

zawierających azbest 

– uchwalone i aktualizowane programy 

usuwania wyrobów azbestowych  

– niewystarczające środki finansowe do 

realizacji zadań nakładanych na gminę 

– wysokie wymagane poziomy recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia 

i odzysku innymi metodami niż 

składowanie oraz ograniczenia masy 

odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazanych do 

składowania 

ZASOBY PRZYRODNICZE 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

– duży potencjał przyrodniczo–krajobrazowy  

– mało przekształcone środowisko 

naturalne  

– położenie gminy na terenach obszarów 

cennych przyrodniczo i objętych ochroną 

(około 77 % powierzchni gminy objętych 

ochroną prawną) 

– duży stopień zalesienia gminy 

– aktualne opracowanie ekofizjograficzne 

gminy 

– słabo rozwinięta infrastruktura 

turystyczna (ścieżki rowerowe)  

– duże rozproszenie obszarów 

przyrodniczych 

– nieprawidłowe stosowanie środków 

ochrony roślin i nawozów sztucznych 

 

SZANSE ZAGROŻENIA 

– zapisy określające zakazy i nakazy 

obowiązujące na terenach chronionych 

– możliwości rozwoju agroturystyki 

– niewielkie możliwości uzyskania funduszy 

na inwestycje w zakresie poprawy 

środowiska przyrodniczego 

– brak regulacji dotyczących ochrony 

korytarzy ekologicznych 

– ekspansja gatunków obcych fauny i flory 

ZAGROŻENIA POWAŻNYMI AWARIAMI 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

– brak zakładów będących potencjalnym 

źródłem poważnej awarii  

– brak odnotowanych zdarzeń 

o znamionach poważnej awarii 

i poważnych awarii  

– jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej 

 

SZANSE ZAGROŻENIA 

– powszechne wdrażanie Systemu 

Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną 

Pracy w przedsiębiorstwach 

– funkcjonowanie systemu zarządzania 

kryzysowego 

– nasilenie się zjawisk ekstremalnych 

tj. susze i powodzie  

– wzrost ruchu samochodowego 

zwiększającego zagrożenie wystąpienia 

awarii 
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8. Cele Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 

Karczmiska, zadania i ich finansowanie 

Celem głównym niniejszego Programu Ochrony Środowiska, podobnie 

jak POŚ Województwa Lubelskiego na lata 2016-2019 z perspektywą do roku 

2023 jest zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego oraz harmonizacja 

rozwoju gospodarczego i społecznego z ochroną walorów środowiskowych.  

W niniejszym Programie zostały określone kierunki działań w oparciu 

o wytyczne Ministerstwa Środowiska do opracowania wojewódzkich, 

powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska.  

Cele ogólne oraz kierunki działań wyznaczone do realizacji zostały 

przyporządkowane do 10 obszarów środowiska, jakie stanowią: ochrona 

klimatu i jakości powietrza, zagrożenia hałasem, pola elektromagnetyczne, 

gospodarowanie wodami, gospodarka wodno-ściekowa, zasoby geologiczne, 

gleby, gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów, zasoby 

przyrodnicze, zagrożenia poważnymi awariami. 

Wyznaczone kierunki działań planowane do realizacji w ramach 

dążenia do założonych celów pozostają spójne z zapisami aktualnych 

dokumentów wyższych szczebli i powinny być kontynuowane. 

8.1. Zagadnienia horyzontalne 

W ramach wyznaczonych obszarów środowiska należy uwzględnić 

zagadnienia horyzontalne określone w wytycznych Ministerstwa Środowiska, 

tj: adaptacja do zmian klimatu, nadzwyczajne zagrożenia środowiska, 

działania edukacyjne oraz monitoring środowiska. Wymienione zagadnienia 

będą rozpatrywane jako składowe poszczególnych obszarów. 

Edukacja ekologiczna stanowi podstawę systemu ochrony środowiska, 

ukazuje zależność człowieka od przyrody oraz uczy odpowiedzialności za 

zmiany dokonywane w środowisku naturalnym. Edukacja przyrodnicza 

powinna być skierowana do wszystkich grup wiekowych i zawodowych. 

Ciągły proces edukacyjny ma na celu wykształcenie odpowiednich 

postaw społeczeństwa wobec środowiska przyrodniczego, które przełożą się 

na poprawę stanu środowiska i zmianę jakości życia. Stanowi to podstawę 
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sukcesu skutecznej ochrony środowiska, dlatego też ma zasadnicze 

znaczenie dla większości omawianych obszarów. 

Monitoring jakości środowiska prowadzony jest przede wszystkim 

w ramach działalności Inspektoratów Ochrony Środowiska. Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie co rok publikuje raport o stanie 

środowiska naturalnego województwa lubelskiego.  

W określonych obszarach przyszłej interwencji monitoring środowiska 

będzie prowadzony w oparciu o wskaźniki monitorowania Programu. 

8.2. Kierunki działań w poszczególnych obszarach 

interwencji 

8.2.1. Ochrona klimatu i jakości powietrza 

Zgodnie z danymi uzyskanymi z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska w Lublinie dla miejscowości Karczmiska Pierwsze, stężenia 

badanych zanieczyszczeń powietrza (benzen, dwutlenek azotu, ołów, pył 

zawieszony PM10, pył zawieszony PM2,5) nie przekraczają dopuszczalnych 

poziomów substancji w powietrzu.  

Ochrona jakości powietrza będzie realizowana głównie poprzez 

ograniczenie emisji powierzchniowej i komunikacyjnej. Podstawowe działania 

będą polegać na poprawie stanu nawierzchni dróg oraz zwiększeniu 

płynności ruchu samochodowego poprzez rozbudowę ich sieci, a także 

zmniejszenie tzw. „niskiej emisji”. 

Na terenie gminy nie istnieje system centralnego zaopatrzenia w ciepło. 

Ogrzewanie budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej opiera się na 

lokalnych kotłowniach, w których stosowane są przede wszystkim paliwa 

stałe (węgiel, drewno) i w mniejszym stopniu gazowe. Spalanie paliw 

w paleniskach domowych może stanowić źródło uwalniania szkodliwych 

substancji do atmosfery. Przestarzałe kotłownie oraz wykorzystywanie paliw 

niskiej jakości i odpadów może być przyczyną zwiększonej emisji tlenków 

węgla, dwutlenku siarki, tlenku azotu, pyłów i węglowodorów 

aromatycznych.  
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Propozycje działań mających na celu zmniejszenie „niskiej emisji” oraz 

poprawy jakości powietrza zawarte są w aktualnie obowiązującym Planie 

Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Karczmiska na lata 2015-2020. 

Ochrona powietrza powinna być realizowana poprzez podnoszenie 

świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie szkodliwości spalania 

odpadów w paleniskach domowych oraz wspieranie i promocję odnawialnych 

źródeł energii. 

Cel ogólny: Poprawa jakości powietrza do osiągnięcia poziomów 

wymaganych przepisami prawa, spełnianie standardów emisyjnych 

z instalacji oraz promocja wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 

Kierunki działań: 

- zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń 

emitowanych do powietrza, 

- rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii, 

- rozwój i modernizacja transportu zbiorowego w kierunku transportu 

przyjaznego dla środowiska, 

- termomodernizacja, 

- modernizacja/wymiana indywidualnych źródeł ciepła,  

- edukacja ekologiczna. 

8.2.2. Zagrożenia hałasem 

Największe zagrożenie dla klimatu akustycznego na terenie gminy 

Karczmiska może stanowić komunikacja drogowa wzdłuż drogi wojewódzkiej 

nr 824 oraz dróg powiatowych i gminnych. 

Stopień zagrożenia hałasem komunikacyjnym wynika przede 

wszystkim ze stanu technicznego dróg. W miejscach szczególnego narażenia 

mieszkańców można rozważyć wprowadzenie ograniczenia prędkości, a także 

przeprowadzić niezbędne remonty dróg bądź wymianę nawierzchni.  

Kolej na terenie gminy występuje jedynie w postaci zabytkowej kolejki 

wąskotorowej, wykorzystywanej sezonowo do ruchu turystycznego, która nie 

wpływa znacząco na klimat akustyczny. 

Z uwagi na brak dróg krajowych oraz dużych zakładów przemysłowych 

a także mając na uwadze fakt, że Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
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Środowiska nie prowadzi badań hałasu komunikacyjnego na terenie gminy 

Karczmiska, można założyć, że hałas nie stanowi znacznej uciążliwości dla 

mieszkańców.  

Zagrożenie hałasem należy uwzględniać w planach zagospodarowania 

przestrzennego poprzez lokalizację stref przeznaczonych pod przemysł 

i usługi potencjalnie uciążliwych ze względu na emisję hałasu z dala od 

istniejącej lub planowanej zabudowy mieszkaniowej. 

Cel ogólny: Zmniejszenie zagrożenia mieszkańców gminy 

ponadnormatywnym hałasem, zwłaszcza emitowanym przez środki 

transportu drogowego. 

Kierunki działań: 

- ochrona przed hałasem, 

- zmniejszenie hałasu. 

8.2.3. Pola elektromagnetyczne 

Zgodnie z informacjami zawartymi w Raporcie o stanie środowiska 

woj. lubelskiego w 2015 roku przygotowanym przez WIOŚ w Lublinie na 

terenie gminy Karczmiska nie prowadzono pomiarów promieniowania 

elektromagnetycznego (PEM).  

Najbliżej zlokalizowane punkty pomiarowe znajdują się w granicach 

miast Opole Lubelskie i Poniatowa oraz na terenie miejscowości Chodel. 

W żadnym z ww. punktów nie wykazano przekroczeń dopuszczalnej wartości 

składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego wynoszącej 7 V/m.  

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672 z późn. zm.) prowadzący instalację 

oraz użytkownik urządzenia emitującego pole elektromagnetyczne 

o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz, są obowiązani do wykonania 

pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku bezpośrednio 

po rozpoczęciu użytkowania instalacji lub urządzenia oraz każdorazowo 

w przypadku zmiany warunków pracy instalacji lub urządzenia, o ile zmiany 

te mogą mieć wpływ na zmianę poziomów pól elektromagnetycznych, których 

źródłem jest instalacja lub urządzenie. Uzyskane wyniki pomiarów 
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przekazywane są do WIOŚ. Kontrola wpływających zgłoszeń instalacji 

powinna być prowadzona przez odpowiednie organy Starostwa Powiatowego. 

Z uwagi na fakt, że liczba urządzeń emitujących PEM szybko wzrasta 

możliwe konflikty związane z ich rozwojem powinny być uwzględniane 

w zapisach w studium i planach zagospodarowania przestrzennego gminy. 

Cel ogólny: Stała kontrola potencjalnych źródeł pól 

elektromagnetycznych. 

Kierunki działań: 

- ograniczanie niekorzystnego oddziaływania pól elektromagnetycznych. 

8.2.4. Gospodarowanie wodami 

Osiągnięcie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych na 

terenie gminy powinno być realizowane przede wszystkim poprzez stały 

monitoring ich jakości. Dysponując wynikami prowadzonych pomiarów 

możliwe jest określenie kierunków działania zmierzających do minimalizacji 

zanieczyszczeń.  

W zakresie ochrony wód podziemnych jednym ze sposobów ochrony 

powinno być ustanawianie stref ochronnych ujęć wód i przestrzeganie zasad 

ustalonych dla tych stref i obszarów ochronnych ujęć wód podziemnych, na 

których obowiązują zakazy i nakazy w zakresie korzystania z wody 

i użytkowania gruntów. Ustalenia związane z ochroną wód podziemnych 

przed zanieczyszczeniem powinny również zostać zawarte w miejscowych 

planach zagospodarowania przestrzennego gminy. 

Ochrona przeciwpowodziowa powinna być skierowana na ochronę 

ludności przed skutkami powodzi przy jednoczesnym zachowaniu 

naturalnych walorów środowiska.  

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Karczmiska umieszczono zapisy określające zasady 

postępowania na obszarach zagrożonych powodzią, które znajdują się 

w dolinie rzeki Chodelki. Zgodnie z mapami zagrożenia powodziowego oraz 

map ryzyka powodziowego dostępnymi na hydroportalu KZGW: 

http://mapy.isok.gov.pl/imap/ gmina Karczmiska w swojej wschodniej 

części jest w bardzo niewielkim stopniu narażona na niebezpieczeństwo 
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powodzi jedynie w przypadku całkowitego zniszczenia wału 

przeciwpowodziowego na Wiśle.  

Działania zmierzające do zapobiegania powodzi na terenie gminy 

powinny opierać się na przestrzeganiu zapisów uchwalonych dokumentów 

planistycznych. 

Cel ogólny: Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód 

powierzchniowych i podziemnych oraz zapewnienie skutecznej ochrony przed 

powodzią i suszą. 

Kierunki działań: 

- gospodarowanie wodami dla ochrony przed: powodzią, suszą i deficytem 

wody; zwiększenie retencji wodnej, 

- ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi, 

- dążenie do osiągnięcia dobrego stanu wód. 

8.2.5. Gospodarka wodno-ściekowa 

Poprawa jakości wód zależy przede wszystkim od kompleksowego 

rozwiązania problemów gospodarki wodno–ściekowej, głównie poprzez 

prawidłowe gospodarowanie ściekami bytowymi na terenie gminy a także 

ograniczenie negatywnego wpływu rolnictwa na wody powierzchniowe. 

Najważniejszym problemem gminy pozostaje gospodarka ściekowa. 

Obecnie kanalizacją sanitarną objęte są miejscowości Karczmiska Pierwsze 

i Karczmiska Drugie. W przyszłości kanalizacją sanitarną zostanie objęty 

Wymysłów. Ciągłego rozwoju wymagają również systemy zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę w zakresie poprawy dostępności i jakości wód poprzez 

rozbudowę sieci wodociągów.  

Gmina powinna dążyć do rozbudowy sieci kanalizacyjnej oraz do 

objęcia jak największej liczby mieszkańców zorganizowanym systemem 

odbioru ścieków. Brak kanalizacji może się wiązać z niekontrolowanym 

zanieczyszczeniem gleby, wód powierzchniowych oraz podziemnych, co 

stanowi znaczące zagrożenie dla pozostałych elementów środowiska. 

Działania zmierzające do poprawy tej sytuacji powinny w szczególności 

skupiać się na rozbudowie sieci kanalizacyjnej w zabudowie zwartej. 
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Przydomowe oczyszczalnie ścieków powinny być realizowane na obszarach 

występowania korzystnych warunków hydrogeologicznych. 

Istniejące zbiorniki bezodpływowe oraz firmy zajmujące się odbiorem 

ścieków komunalnych należy poddawać kontroli. Znaczny nacisk należy 

kłaść na uświadamianie zagrożeń, jakie niosą za sobą nieszczelne zbiorniki 

na ścieki. 

W zakresie rolnictwa na terenie gminy należy propagować stosowanie 

najlepszych dostępnych praktyk rolniczych, co powinno doprowadzić 

zarówno do zmniejszenia zapotrzebowania na wodę, jak i ograniczenia 

ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych do odbiorników. 

Cel ogólny: Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód 

powierzchniowych i podziemnych. 

Kierunki działań: 

- zapewnienie dostępu do czystej wody dla społeczeństwa i gospodarki, 

- poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych, 

- rozbudowa infrastruktury oczyszczania ścieków, w tym realizacja 

programów sanitacji w zabudowie rozproszonej. 

8.2.6. Zasoby geologiczne 

Podstawowym surowcem naturalnym występującym na terenie gminy 

Karczmiska jest kruszywo naturalne - piasek. Przemysł wydobywczy na 

terenie gminy jest bardzo słabo rozwinięty. Aktualnie eksploatowane jest 

złoże kruszywa naturalnego Wolica i Karczmiska. 

Działania na rzecz ochrony zasobów geologicznych powinny być 

realizowane na podstawie inwentaryzacji złóż kopalin i miejsc ich wydobycia. 

Ponadto należy podejmować środki zapobiegające nielegalnej eksploatacji 

złóż. 

Kopalnie odkrywkowe przyczyniają się do zmian krajobrazu oraz 

zachwiania stosunków wodnych. Wydobywanie kopalin powinno odbywać się 

na podstawie odpowiednich pozwoleń i koncesji. Wyeksploatowane 

nielegalnie wyrobiska należy poddawać rekultywacji.  
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Cel ogólny: Optymalizacja wykorzystania zasobów kopalin oraz 

ograniczenie presji na środowisko w trakcie prowadzenia geologicznych prac 

poszukiwawczych i rozpoznawczych oraz w trakcie eksploatacji złóż kopalin. 

Kierunki działań: 

- racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami kopalin ze złóż. 

8.2.7. Gleby 

Na terenie gminy Karczmiska występuje duże zróżnicowanie gleb. 

Wśród użytków rolnych największą powierzchnię zajmują gleby IV i V klasy 

bonitacyjnej.  

Ochrona środowiska glebowego powinna wynikać z kontroli stanu 

jakości gleb i ich przydatności rolniczej. Istotne jest, aby zapobiegać 

degradacji gleb zarówno pod względem fizycznym, chemicznym, jak 

i powierzchniowym.  

Działania ochronne powinny opierać się na propagowaniu dobrych 

praktyk rolnych, rolnictwa ekologicznego oraz zapobieganiu zasklepiania 

powierzchni, co łączy się z zapobieganiem fragmentacji zabudowy. Wskazane 

jest także podnoszenie świadomości mieszkańców odnośnie racjonalnego 

stosowania nawozów sztucznych oraz chemicznych środków ochrony roślin. 

Źródłem zanieczyszczenia gleb mogą być również zanieczyszczenia 

komunikacyjne oraz zanieczyszczania związane z występowaniem dzikich 

wysypisk śmieci. Problem ten może wynikać z braku respektowania 

obowiązków wynikających z regulaminu utrzymania czystości i porządku 

w gminie przez niektórych mieszkańców i podmioty gospodarcze. 

Cel ogólny: Ochrona gleb na terenach rolnych i leśnych oraz 

ograniczenie negatywnego oddziaływania procesów gospodarczych na 

środowisko glebowe. 

Kierunki działań: 

- ochrona i zapewnienie właściwego sposobu użytkowania powierzchni 

ziemi, 

- remediacja terenów zanieczyszczonych oraz rekultywacja terenów 

zdegradowanych, 

- edukacja. 
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8.2.8. Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu 

odpadów 

Zmiana ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) określiła system 

gospodarowania odpadami komunalnymi, który obecnie polega na 

stworzeniu systemu odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych, 

w tym odpadów zebranych w sposób selektywny, budowę, utrzymanie 

i eksploatację własnych lub wspólnych z innymi gminami instalacji oraz 

urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz 

ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

kierowanych do składowania. Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą gminy 

odpowiadają za osiągnięcie określonych poziomów odzysku i recyklingu 

odpadów komunalnych oraz ograniczenie ilości składowanych odpadów. 

Gospodarka odpadami na terenie gminy oparta jest na zasadach 

określonych w Planie Gospodarki Odpadami dla województwa lubelskiego. 

Zgodnie z WPGO gmina Karczmiska przydzielona jest do Regionu Puławy. 

Działania w zakresie gospodarki odpadami powinny opierać się przede 

wszystkim na doskonaleniu systemu selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych, z zapewnianiem mieszkańcom dostępu do Punktów 

Selektywnej Zbiórki Odpadów.  

Ważnym elementem jest ciągła edukacja ekologiczna mieszkańców 

w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami. Podniesienie świadomości 

ekologicznej ma na celu zwiększenie efektywności prowadzonej selektywnej 

zbiórki oraz zmniejszenie ilości powstających odpadów. 

W zakresie gospodarowania azbestem na terenie gmin należy 

realizować zadania, które zostaną określone w aktualizowanym Programie 

usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Karczmiska. Gmina 

powinna stwarzać mieszkańcom możliwości uzyskiwania wsparcia 

finansowego demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów 

zawierających azbest. 

Cel ogólny: Ograniczenie ilości odpadów kierowanych do składowania, 

zwiększenie poziomu recyklingu odpadów i przygotowania do ponownego 

użycia oraz zwiększenie udziału odpadów zbieranych selektywnie. 
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Kierunki działań: 

- racjonalne gospodarowanie odpadami zgodnie z hierarchią 

postępowania z odpadami, w tym wykorzystanie ich na cele 

energetyczne, 

- budowa infrastruktury do selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych, 

- gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, 

- edukacja. 

8.2.9. Zasoby przyrodnicze 

Podstawowym celem polityki ekologicznej w zakresie ochrony zasobów 

przyrodniczych jest zachowanie bogatej różnorodności biologicznej oraz 

ochrona cennego krajobrazu wraz z tworzeniem nowej infrastruktury 

rekreacyjno-wypoczynkowej. 

Skuteczna ochrona przyrody uwarunkowana jest przeprowadzoną 

uprzednio inwentaryzacją przyrodniczą oraz wprowadzaniem odpowiednich 

ustaleń w planach zagospodarowania przestrzennego, mających na celu 

również zapobieganie fragmentacji przestrzeni przyrodniczej.  

Kompleksowa ochrona lasów prowadzona jest przez Nadleśnictwo 

Kraśnik, które zarządza lasami należącymi do Skarbu Państwa na terenie 

gminy. Nadleśnictwo prowadzi gospodarkę leśną według planu urządzenia 

lasu ze szczególnym uwzględnieniem: zachowania trwałości lasów, ochrony 

gleb, wód powierzchniowych i głębinowych, produkcji drewna oraz innych 

surowców i produktów ubocznego użytkowania lasu.  

Zachowanie i rozwój bioróżnorodności oraz zrównoważone użytkowanie 

zasobów przyrody w znacznym stopniu uwarunkowane jest świadomością 

ekologiczną społeczeństwa. Zasady ochrony przyrody i krajobrazu należy 

również uwzględniać w dokumentach strategicznych gminy.  

Podczas realizacji przedsięwzięć na terenach chronionych należy 

zwrócić uwagę na ograniczenia zawarte w statucie danego obszaru.  

Cel ogólny: Zachowanie i wzmocnienie różnorodności biologicznej 

i krajobrazowej gminy, a także rozwój trwale zrównoważonej, wielofunkcyjnej 

gospodarki leśnej. 
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Kierunki działań: 

- ochrona krajobrazu i różnorodności biologicznej, 

- tworzenie zielonej infrastruktury, 

- trwale zrównoważona gospodarka leśna, ochrona gatunkowa, 

- edukacja ekologiczna. 

8.2.10. Zagrożenia poważnymi awariami 

Awarie są zdarzeniami trudnymi do przewidzenia, w związku z czym 

możliwości przeciwdziałania im są ograniczone.  

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672 z późn. zm.) do ochrony środowiska 

przed awariami, obowiązani są prowadzący zakład stwarzający zagrożenie 

wystąpienia awarii, dokonujący przewozu substancji niebezpiecznych oraz 

organy administracji. Każdy, kto zauważy wystąpienie awarii powinien 

niezwłocznie zawiadomić o tym osoby znajdujące się w strefie zagrożenia oraz 

jednostkę Państwowej Straży Pożarnej, Policji lub wójta gminy, burmistrza 

miasta. W razie wystąpienia awarii wojewoda poprzez komendanta 

wojewódzkiego PSP i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska 

podejmie działania i zastosuje środki niezbędne do usunięcia awarii i jej 

skutków, określając obowiązki organów administracji i podmiotów 

korzystających ze środowiska.  

Zgodnie z informacjami uzyskanymi z WIOŚ w Lublinie na terenie 

gminy Karczmiska w 2015 roku nie były prowadzone interwencje w zakresie 

zanieczyszczeń środowiska. 

Jednym z elementów zwiększenia bezpieczeństwa jest systematyczny 

rozwój i wyposażenie struktur kierowania i służb ratowniczych w niezbędny 

sprzęt i pojazdy. Ważną funkcję pełni również edukacja społeczeństwa na 

temat zasad postępowania podczas wystąpienia awarii. 

Cel ogólny: Ograniczanie skutków poważnych awarii przemysłowych 

dla ludzi i środowiska. 

Kierunki działań: 

- wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń, 

edukacja. 
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8.3. Cele, kierunki interwencji i zadania przewidziane do realizacji w poszczególnych 

obszarach interwencji 

Tabela 20 Cele, kierunki interwencji oraz zadania (źródło: opracowanie własne na podstawie danych ankietowych) 

Cel Kierunek interwencji Zadanie 
Podmiot 

odpowiedzialny 
Ryzyko 

Obszar interwencji Ochrona klimatu i jakość powietrza 

 

 

 

 

 

 
Poprawa jakości 

powietrza do osiągnięcia 

poziomów wymaganych 

przepisami prawa, 

spełnianie standardów 
emisyjnych z instalacji 

oraz promocja 

wykorzystania 

odnawialnych źródeł 

energii 

Zmniejszenie emisji gazów 

cieplarnianych i innych 

zanieczyszczeń emitowanych 

do powietrza 

Wymiana stolarki okiennej i 

drzwiowej budynku Gminnej 

Biblioteki Publicznej i Domu Kultury 

w Karczmiskach 

Gminna Biblioteka 

i Dom Kultury 

w Karczmiskach 

niewystarczająca ilość 
środków finansowych, 

niedotrzymanie przez 

wykonawcę terminów 

wykonania budowy 

Rozwój rozproszonych 

odnawialnych źródeł energii 

Budowa mikroinstalacji OZE 

z przeznaczeniem do budynków 

mieszkalnych na terenie gminy - 

zestawy fotowoltaiczne 
Gmina Karczmiska 

niewystarczająca ilość 
środków finansowych, 

wykonanie zadań 

planowane jest 

w przypadku otrzymania 

zewnętrznych środków 

finansowych, 
małe zainteresowanie 

mieszkańców 

Budowa mikroinstalacji OZE 

z przeznaczeniem do budynków 

mieszkalnych na terenie gminy - 

zestawy solarne 

Rozwój i modernizacja 

transportu zbiorowego 

w kierunku transportu 
przyjaznego dla środowiska 

Działania w zakresie budowy 

i przebudowy dróg gminnych 
Gmina Karczmiska 

niewystarczająca ilość 

środków finansowych, 

niedotrzymanie przez 
wykonawcę terminów 

wykonania budowy 

Edukacja 

Edukacja ekologiczna w zakresie 
ochrony powietrza, w tym 

oszczędności energii oraz 

szkodliwości „niskiej emisji” 

placówki oświatowe 

na terenie gminy 

brak zainteresowania ze 

strony uczestników 
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Cel Kierunek interwencji Zadanie 
Podmiot 

odpowiedzialny 
Ryzyko 

Obszar interwencji Zagrożenia hałasem 

Zmniejszenie zagrożenia 

mieszkańców gminy 

ponadnormatywnym 
hałasem, zwłaszcza 

emitowanym przez środki 

transportu drogowego 

Ochrona przed hałasem 

Kontrola przestrzegania przez 
podmioty gospodarcze poziomów 

hałasu określonych w decyzjach 

administracyjnych 

WIOŚ w Lublinie 

ograniczone środki 

finansowe przeznaczone 

na monitoring 

Zmniejszenie hałasu 

Działania w zakresie budowy 

i przebudowy dróg gminnych 
Gmina Karczmiska niewystarczająca ilość 

środków finansowych, 

niedotrzymanie przez 
wykonawcę terminów 

wykonania budowy 

Wymiana stolarki okiennej 

i drzwiowej budynku Gminnej 

Biblioteki Publicznej i Domu Kultury 

w Karczmiskach 

Gminna Biblioteka 

i Dom Kultury 

w Karczmiskach 

Wyznaczanie w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego 

obszarów chronionych przed hałasem 

Gmina Karczmiska 

nieprzestrzeganie zapisów 

mpzp, czas trwania 

procedury zmiany mpzp 

Obszar interwencji Pola elektromagnetyczne 

Stała kontrola 

potencjalnych źródeł pól 

elektromagnetycznych 

Ograniczanie niekorzystnego 

oddziaływania pól 

elektromagnetycznych 

Zamieszczanie w planach 

zagospodarowania przestrzennego 

zapisów dotyczących pól 

elektromagnetycznych  

Gmina Karczmiska 
nieprzestrzeganie zapisów 

mpzp  

Preferowanie niskokonfliktowych 

lokalizacji źródeł pól 

elektromagnetycznych  

Gmina Karczmiska 

mozliwość protestów 

mieszkańców i sprzeciw 

społeczństwa 

Monitoring pól elektromagnetycznych WIOŚ w Lublinie 

ograniczone środki 

finansowe przeznaczone 

na monitoring 

Przyjmowanie i analiza zgłoszeń 

instalacji emitujących pola 

elektromagnetyczne 

Powiat Opolski 

zmiana w przepisach 

prawnych dotyczących 

kompetencji organów 
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Cel Kierunek interwencji Zadanie 
Podmiot 

odpowiedzialny 
Ryzyko 

Obszar interwencji Gospodarowanie wodami 

Osiągnięcie i utrzymanie 

dobrego stanu wód 

powierzchniowych 

i podziemnych oraz 
zapewnienie skutecznej 

ochrony przed powodzią 

i suszą 

Gospodarowanie wodami dla 

ochrony przed: powodzią, 

suszą i deficytem wody, 

zwiększenie retencji wodnej 

Budowa zbiornika retencyjnego 

z funkcją rekreacyjną na terenie 

Gminy Karczmiska 

Gmina Karczmiska, 

Gmina Wilków  

niewystarczająca ilość 

środków finansowych, 

długotrwałe procedury 

uzyskiwania niezbędnych 

decyzji 

Ochrona i zrównoważone 

gospodarowanie zasobami 

wodnymi 

Wyznaczanie i uwzględnianie 

w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego 

stref ochrony ujęć wód podziemnych 

Gmina Karczmiska 
nieprzestrzeganie zapisów 

mpzp 

Dążenie do osiągnięcia 
dobrego stanu wód 

Kontrola podmiotów gospodarczych 

posiadających pozwolenia wodno-

prawne pod kątem przestrzegania 

zapisów 

WIOS Lublin 

zmiana w przepisach 

prawnych dotyczących 

kompetencji organów  

Monitoring jakości wód podziemnych 

i powierzchniowych  
WIOŚ Lublin 

ograniczone środki 

finansowe przeznaczone 

na monitoring 

Obszar interwencji Gospodarka wodno - ściekowa 

Osiągnięcie i utrzymanie 
dobrego stanu wód 

powierzchniowych 

i podziemnych 

Zapewnienie dostępu do 
czystej wody dla 

społeczeństwa i gospodarki 

Przebudowa sieci wodociągowej 

z ujęcia Uściąż 

Gmina Karczmiska 

niewystarczająca ilość 

środków finansowych 

Przebudowa sieci wodociągowej 
z ujęcia Karczmiska Pierwsze do 

miejscowości Karczmiska Drugie 

Przebudowa sieci wodociągowej 
z ujęcia Zaborze 

Poprawa jakości wód 

powierzchniowych 

i podziemnych 

Rozbudowa i modernizacja sieci 
kanalizacji sanitarnej 

w miejscowościach Karczmiska 

Pierwsze i Karczmiska Drugie 

Gmina Karczmiska 

Monitoring prowadzonej gospodarki 

wodno-ściekowej 

WIOŚ, 

właściciele instalacji 

niewywiązywanie się 

z obowiązku przez 

włascicieli instalacji 
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Cel Kierunek interwencji Zadanie 
Podmiot 

odpowiedzialny 
Ryzyko 

Rozbudowa infrastruktury 

oczyszczania ścieków, w tym 

realizacja programów 

sanitacji w zabudowie 

rozproszonej 

Budowa przydomowych oczyszczalni 
ścieków 

Gmina Karczmiska 

niewystarczająca ilość 

środków finansowych, 

wykonanie zadań 

planowane jest w 
przypadku otrzymania 

zewnętrznych środków 

finansowych 

Rozbudowa, przebudowa 

i modernizacja oczyszczalni ścieków 

w Karczmiskach Pierwszych 

Gmina Karczmiska 
niewystarczająca ilość 

środków finansowych 

Obszar interwencji Zasoby geologiczne 

Optymalizacja 

wykorzystania zasobów 

kopalin oraz ograniczenie 

presji na środowisko w 

trakcie prowadzenia 
geologicznych prac 

poszukiwawczych 

i rozpoznawczych oraz 

w trakcie eksploatacji 

złóż kopalin 

Racjonalne i efektywne 
gospodarowanie zasobami 

kopalin ze złóż 

Wprowadzanie zapisów 
w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego 

dotyczących terenów 

udokumentowanych złóż  

Gmina Karczmiska 

nieprzestrzeganie zapisów 

mpzp, długi czas trwania 

procedury zmiany mpzp  

Wydawanie oraz kontrola realizacji 

koncesji na wydobywanie kopalin ze 
złóż 

Powiat Opolskii 

zmiana w przepisach 

prawnych dotyczących 

kompetencji organów, 
wydobywanie kopalin bez 

uzyskania koncesji 

Obszar interwencji Gleby 

Ochrona gleb na 

terenach rolnych i 
leśnych, ograniczenie 

negatywnego 

oddziaływania procesów 

gospodarczych na 

środowisko glebowe oraz 

zwiększenie skali 
rekultywacji terenów 

Ochrona i zapewnienie 

właściwego sposobu 

użytkowania powierzchni 

ziemi 

Ochrona gleb poprzez odpowiednie 

zapisy w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego  

Gmina Karczmiska 
nieprzestrzeganie zapisów 

mpzp 

Remediacja terenów 

zanieczyszczonych oraz 

rekultywacja terenów 
zdegradowanych 

Likwidowanie dzikich wysypisk 

śmieci 
Gmina Karczmiska 

niewystarczająca 

świadomość ekologiczna 

mieszkańców 
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Cel Kierunek interwencji Zadanie 
Podmiot 

odpowiedzialny 
Ryzyko 

zdegradowanych 

Edukacja 
Edukacja ekologiczna w zakresie 
zasad Dobrej Praktyki Rolniczej 

ODR, ARiMR 

niewystarczająca ilość 

środków finansowych, 
małe zainteresowanie 

społeczeństwa 

Obszar interwencji Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów 

Ochrona gleb na 

terenach rolnych 
i leśnych oraz 

ograniczenie 

negatywnego 

oddziaływania procesów 

gospodarczych na 
środowisko glebowe 

Racjonalne gospodarowanie 

odpadami zgodnie 
z hierarchią postępowania 

z odpadami 

Zapewnienie właściwego systemu 

odbioru odpadów komunalnych na 

terenie gminy  

Gmina Karczmiska 

brak prowadzenia 

selektywnej zbiórki 

odpadów przez 

mieszkańców lub 

nieprawidłowa segregacja 

odpadów  

Wydawanie decyzji udzielających 

zezwoleń w zakresie gospodarowania 

odpadami 

Powiat Opolski 

zmiana w przepisach 

prawnych dotyczących 

kompetencji organów 

Budowa infrastruktury do 

selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych 

Modernizacja Gminnego Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Gmina Karczmiska 

niewystarczająca ilość 

środków finansowych 

Gospodarowanie odpadami 

innymi niż komunalne 

Usuwanie wyrobów zawierających 

azbest z terenu gminy 
Gmina Karczmiska 

niewystarczająca ilość 

środków finansowych, 
wykonanie zadań 

planowane jest w 

przypadku otrzymania 

zewnetrznych środków 

finansowych 

Edukacja 

Edukacja ekologiczna (akcje 

„Sprzątanie Świata”, segregacja 
odpadów, zbiórka nakrętek, 

makulatury, baterii, itp.) 

placówki oświatowe 
na terenie gminy brak zainteresowania ze 

strony uczestników akcji 

Propagowanie właściwej segregacji 
odpadów komunalnych 

Gmina Karczmiska 
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Cel Kierunek interwencji Zadanie 
Podmiot 

odpowiedzialny 
Ryzyko 

Obszar interwencji Zasoby przyrodnicze 

Zachowanie 

i wzmocnienie 

różnorodności 
biologicznej 

i krajobrazowej gminy, 

a także rozwój trwale 

zrównoważonej, 

wielofunkcyjnej 

gospodarki leśnej 

Ochrona krajobrazu 

i różnorodności biologicznej 

Uwzględnianie w miejscowych 

planach zagospodarowania 
przestrzennego obszarów 

chronionych oraz zasad ochrony 

przyrody i krajobrazu  

Gmina Karczmiska 
mozliwość sprzeciw 

przedsiębiorców 

i mieszkańców 

Tworzenie zielonej 

infrastruktury 

Nasadzenia krzewów, posianie trawy 

i zagospodarowanie alejek w parku 

na terenie zespołu dworsko-

pałacowego w Karczmiskach 

Gminna Biblioteka 

i Dom Kultury 

w Karczmiskach niewystarczająca ilość 

środków finansowych,  

Bieżące utrzymanie oraz nasadzenie 

nowej zieleni na terenie gminy 
Gmina Karczmiska 

Trwale zrównoważona 

gospodarka leśna, ochrona 

gatunkowa 

Opracowanie i aktualizacja 

uproszczonych planów urządzania 

lasów 

Powiat Opolski 

zmiana w przepisach 

prawnych dotyczących 

kompetencji organów 

Edukacja ekologiczna 

Edukacja ekologiczna poprzez 

organizację konkursów, projektów, 

happeningów 

placówki oświatowe 

na terenie gminy  

brak zainteresowania ze 

strony uczestników akcji 

Obszar interwencji Zagrożenia poważnymi awariami 

Ograniczanie skutków 

poważnych awarii 

przemysłowych dla ludzi 
i środowiska 

Wspieranie inwestycji 

ukierunkowanych na 

konkretne rodzaje zagrożeń 

Doposażenie jednostek Ochotniczej 
Straży Pożarnej (umundurowanie, 

zakup sprzętu) 
Gmina Karczmiska 

niewystarczająca ilość 

środków finansowych 

Zakup kół do samochodu jednostki 

OSP Karczmiska 

Edukacja Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze 

PPSP w Opolu 

Lubelskim, 

Gmina Karczmiska 
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8.4. Harmonogram zadań szczegółowych do realizacji wyznaczonych celów 

W niniejszym rozdziale przedstawiono harmonogram realizacji zadań na lata 2017-2020 opracowany w oparciu 

o uzyskane dane ankietowe. 

Tabela 21 Harmonogram realizacji zadań własnych i monitorowanych w obszarze Ochrona klimatu i jakości powietrza 

Zadanie 
Podmiot 

odpowiedzialny 
Termin realizacji*)  

Szacunkowe koszty 

realizacji zadania  

(w tys. zł) 

Źródła finansowania 

Wymiana solarki okiennej i drzwiowej budynku 

Gminnej Biblioteki Publicznej i Domu Kultury 

w Karczmiskach 

Gminna Biblioteka 

i Dom Kultury 

w Karczmiskach 

2017-2020 800 
budżet gminy, 

środki zewnętrzne 

Przebudowa drogi gminnej do Głuska i przez 

miejscowość Wolica o długości 1250 m. 
Gmina Karczmiska 2017-2022 1 800 

budżet gminy,  

środki zewnętrzne 

Przebudowa drogi gminnej do miejscowości 

i przez miejscowości Uściąż oraz Uściąż Kolonia. 
Gmina Karczmiska 2017-2022 2 500 

budżet gminy,  

środki zewnętrzne 

Przebudowa drogi gminnej przez i do 

miejscowości Mieczysławka. 
Gmina Karczmiska 2017-2022 300 

budżet gminy,  

środki zewnętrzne 

Przebudowa drogi przez i do miejscowości 

Słotwiny Kolonia (Czerwone Łąki). 
Gmina Karczmiska 2017-2022 300 

budżet gminy,  

środki zewnętrzne 

Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach 

Zaborze i Kolonia Zaborze. 
Gmina Karczmiska 2017-2022 1 500 

budżet gminy,  

środki zewnętrzne 

Przebudowa drogi gminnej Słotwiny- Noworąblów-
Wymysłów. 

Gmina Karczmiska 2017-2022 1 000 
budżet gminy,  

środki zewnętrzne 

Przebudowa dróg gminnych w Karczmiskach 
Pierwszych i Karczmiskach Drugich. 

Gmina Karczmiska 2017-2022 3 000 
budżet gminy,  

środki zewnętrzne 

Budowa drogi gminnej w miejscowości Głusko- 

Górki-350 m. 
Gmina Karczmiska 2017-2022 200 

budżet gminy,  

środki zewnętrzne 

Przebudowa dróg gminnych Głusko Małe- Głusko 

Duże- Głusko Duże Kolonia. 
Gmina Karczmiska 2017-2022 300 

budżet gminy,  

środki zewnętrzne 

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wolica 

Kolonia. 
Gmina Karczmiska 2017-2022 300 

budżet gminy,  

środki zewnętrzne 
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Zadanie 
Podmiot 

odpowiedzialny 
Termin realizacji*)  

Szacunkowe koszty 

realizacji zadania  

(w tys. zł) 

Źródła finansowania 

Budowa drogi gminnej do miejscowości Solec- 
Kolonia Głusko Duże 

Gmina Karczmiska 2017-2022 1 000 
budżet gminy,  

środki zewnętrzne 

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości 

Chodlik. 
Gmina Karczmiska 2017-2022  600 

budżet gminy,  

środki zewnętrzne 

Budowa mikroinstalacji OZE z przeznaczeniem do 

budynków mieszkalnych na terenie gminy - 

zestawy fotowoltaiczne 

Gmina Karczmiska 2018 3 387 
budżet gminy, 

RPO WL  

Budowa mikroinstalacji OZE z przeznaczeniem do 

budynków mieszkalnych na terenie gminy - 

zestawy solarne 

Gmina Karczmiska 2018 4 443 
budżet gminy, 

RPO WL  

Edukacja ekologiczna w zakresie ochrony 

powietrza, w tym oszczędności energii oraz 
szkodliwości „niskiej emisji” 

placówki oświatowe 

na terenie gminy 
zadanie ciągłe bd 

budżet gminy,  

środki zewnętrzne 

*) termin realizacji uzależniony od uzyskania środków finansowych 

 

Tabela 22 Harmonogram realizacji zadań własnych i monitorowanych w obszarze Zagrożenia hałasem  

Zadanie 
Podmiot 

odpowiedzialny 
Termin realizacji  

Szacunkowe koszty 

realizacji zadania  

(w tys. zł) 

Źródła finansowania 

Przebudowa i rozwój dróg gminnych Gmina Karczmiska 
Koszty zostały ujęte w obszarze: ochrona 

klimatu i jakości powietrza 

budżet gminy,  

środki zewnętrzne 

Wymiana solarki okiennej i drzwiowej budynku 

Gminnej Biblioteki Publicznej i Domu Kultury 

w Karczmiskach 

Gminna Biblioteka 

i Dom Kultury 

w Karczmiskach 

Koszty zostały ujęte w obszarze: ochrona 

klimatu i jakości powietrza 

budżet gminy, 

środki zewnętrzne 

Wyznaczanie w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego obszarów 

chronionych przed hałasem 

Gmina Karczmiska zadanie ciągłe bd budżet gminy 

Kontrola przestrzegania przez podmioty 

gospodarcze poziomów hałasu określonych 

w decyzjach administracyjnych 

WIOŚ w Lublinie zadanie ciągłe według potrzeb budżet państwa 
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Tabela 23 Harmonogram realizacji zadań własnych i monitorowanych w obszarze Pola elektromagnetyczne 

Zadanie 
Podmiot 

odpowiedzialny 
Termin realizacji 

Szacunkowe koszty 
realizacji zadania  

(w tys. zł) 

Źródła finansowania 

Zamieszczanie w planach zagospodarowania 

przestrzennego zapisów dotyczących pól 

elektromagnetycznych  

Gmina Karczmiska zadanie ciągłe bd budżet gminy 

Preferowanie niskokonfliktowych lokalizacji 

źródeł pól elektromagnetycznych  
Gmina Karczmiska zadanie ciągłe bd budżet gmin 

Monitoring pól elektromagnetycznych WIOŚ w Lublinie zadanie ciągłe bd budżet państwa 

Przyjmowanie i analiza zgłoszeń instalacji 

emitujących pola elektromagnetyczne 
Powiat Opolski zadanie ciągłe bd budżet powiatu 

 

Tabela 24 Harmonogram realizacji zadań własnych i monitorowanych w obszarze Gospodarowanie wodami 

Zadanie 
Podmiot 

odpowiedzialny 
Termin realizacji 

Szacunkowe koszty 
realizacji zadania  

(w tys. zł) 

Źródła finansowania 

Wyznaczanie i uwzględnianie w miejscowych 

planach zagospodarowania przestrzennego stref 

ochrony ujęć wód podziemnych 

Gmina Karczmiska zadanie ciągłe bd budżet gminy 

Budowa zbiornika retencyjnego z funkcją 

rekreacyjną na terenie Gminy Karczmiska 

Gmina Karczmiska, 

Gmina Wilków 
2018-2022*) 12 000 

budżet gmin, 

środki zewnętrzne 

Kontrola podmiotów gospodarczych 

posiadających pozowlenia wodno-prawne pod 

kątem przestrzegania zapisów 

WIOS Lublin zadanie ciągłe bd 
budżet państwa, 

według potrzeb 

Monitoring jakości wód podziemnych 

i powierzchniwych  
WIOŚ Lublin zadanie ciągłe bd budżet państwa 

*) termin realizacji uzależniony od uzyskania środków finansowych 
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Tabela 25 Harmonogram realizacji zadań własnych i monitorowanych w obszarze Gospodarka wodno-ściekowa 

Zadanie 
Podmiot 

odpowiedzialny 
Termin realizacji*) 

Szacunkowe koszty 
realizacji zadania  

(w tys. zł) 

Źródła finansowania 

Przebudowa i budowa- hydrofornia 

w miejscowości Uściąż 
Gmina Karczmiska 2017-2022 300 

budżet gminy, 

środki zewnętrzne 

Przebudowa sieci wodociągowej z ujęcia Uściąż Gmina Karczmiska 2017-2022 700 
budżet gminy, 

środki zewnętrzne 

Przebudowa sieci wodociągowej z ujęcia 

Karczmiska Pierwsze do miejscowości 

Karczmiska Drugie 

Gmina Karczmiska 2017-2022 1 200 
budżet gminy, 

środki zewnętrzne 

Przebudowa sieci wodociągowej z ujęcia Zaborze Gmina Karczmiska 2017-2022  500 
budżet gminy, 

środki zewnętrzne 

Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji 

sanitarnej w miejscowościach Karczmiska 

Pierwsze, Karczmiska Drugie i Wymysłów 

Gmina Karczmiska 2017-2022 6 000 
budżet gminy, 

środki zewnętrzne 

Rozbudowa, przebudowa i modernizacja 

oczyszczalni ścieków w Karczmiskach Pierwszych 
Gmina Karczmiska 2017-2022 500 

budżet gminy, 

środki zewnętrzne 

Monitoring prowadzonej gospodarki wodno-

ściekowej 

WIOŚ, 

właściciele instalacji 
zadanie ciągłe według potrzeb 

budżet państwa, 

środki własne 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Gmina Karczmiska 2016-2018 2 850 
budżet gminy, 

środki zewnętrzne 

*) termin realizacji uzależniony od uzyskania środków finansowych 
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Tabela 26 Harmonogram realizacji zadań własnych i monitorowanych w obszarze Zasoby geologiczne 

Zadanie 
Podmiot 

odpowiedzialny 
Termin realizacji 

Szacunkowe koszty 
realizacji zadania  

(w tys. zł) 

Źródła finansowania 

Wprowadzanie zapisów w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego dotyczących 

terenów udokumentowanych złóż 

Gmina Karczmiska zadanie ciągłe bd budżet gminy 

Wydawanie oraz kontrola realizacji koncesji na 
wydobywanie kopalin ze złóż 

Powiat Opolski zadanie ciągłe  bd budżet powiatu 

 

Tabela 27 Harmonogram realizacji zadań własnych i monitorowanych w obszarze Gleby 

Zadanie 
Podmiot 

odpowiedzialny 
Termin realizacji 

Szacunkowe koszty 

realizacji zadania  

(w tys. zł) 

Źródła finansowania 

Ochrona gleb poprzez odpowiednie zapisy 

w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego 

Gmina Karczmiska zadanie ciągłe bd budżet gminy 

Likwidowanie dzikich wysypisk śmieci Gmina Karczmiska zadanie ciągłe według potrzeb budżet gminy 

Edukacja ekologiczna w zakresie zasad Dobrej 

Praktyki Rolniczej 
ODR, ARiMR 2017-2020 według potrzeb 

budżet ARiMR, LODR, 

środki zewnętrzne 

Wydawanie decyzji wyłączenia gruntów 
z produkcji rolniczej 

Powiat Opolski zadanie ciągłe bd budżet powiatu  
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Tabela 28 Harmonogram realizacji zadań własnych i monitorowanych w obszarze Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu 

odpadów 

Zadanie 
Podmiot 

odpowiedzialny 
Termin realizacji 

Szacunkowe koszty 

realizacji zadania  

(w tys. zł) 

Źródła finansowania 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest 

z terenu gminy  
Gmina Karczmiska 2017-2020 bd 

budżet gminy,  

środki zewnętrzne, 

WFOŚiGW 

Modernizacja Gminnego Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów 
Gmina Karczmiska 2017-2020 40 budżet gminy 

Propagowanie właściwej segregacji odpadów 

komunalnych (wydruk ulotek) 
Gmina Karczmiska 2017 0,5 

budżet gminy, 

WFOŚiGW 

Zapewnienie właściwego systemu odbioru 

odpadów komunalnych na terenie gminy  
Gmina Karczmiska zadanie ciągłe 570 budżet gminy 

Edukacja ekologiczna (akcje „Sprzątanie Świata”, 

segregacja odpadów, zbiórka nakrętek, 

makulatury, baterii, itp.) 

placówki oświatowe 

na terenie gminy 
2017-2020 według potrzeb 

budżet gminy, 

środki zewnętrzne 

Wydawanie decyzji udzielających zezwoleń 

w zakresie gospodarowania odpadami 
Powiat Opolski zadanie ciągłe bd budżet powiatu  

 

Tabela 29 Harmonogram realizacji zadań własnych i monitorowanych w obszarze Zasoby przyrodnicze 

Zadanie 
Podmiot 

odpowiedzialny 
Termin realizacji 

Szacunkowe koszty 

realizacji zadania  

(w tys. zł) 

Źródła finansowania 

Nasadzenia krzewów, posianie trawy 
i zagospodarowanie alejek w parku na terenie 

zespołu dworsko-pałacowego w Karczmiskach 

Gminna Biblioteka 
i Dom Kultury 

w Karczmiskach 

2017-2020 3 WFOŚiGW 
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Zadanie 
Podmiot 

odpowiedzialny 
Termin realizacji 

Szacunkowe koszty 

realizacji zadania  

(w tys. zł) 

Źródła finansowania 

Uwzględnianie w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego obszarów 
chronionych oraz zasad ochrony przyrody 

i krajobrazu  

Gmina Karczmiska zadanie ciągłe bd budżet gminy 

Bieżące utrzymanie zieleni oraz nowe 

nasadzenia na terenie gminy 
Gmina Karczmiska zadanie ciągłe bd 

budzet gminy, 

WFOŚiGW 

Edukacja ekologiczna poprzez organizację 

konkursów, projektów, happeningów  

placówki oświatowe na 

terenie gminy 
2017-2020 bd 

budżet gminy, 

WFOŚiGW 

„Międzynarodowy Dzień Ziemi” akcja sadzenia 

kwiatów na rabatce przed budynkiem Żłobka 

Żłobek w 

Karczmiskach 
2017 bd budżet gminy 

Tabela 30 Harmonogram realizacji zadań monitorowanych w obszarze Zagrożenia poważnymi awariami 

Zadanie 
Podmiot 

odpowiedzialny 
Termin realizacji 

Szacunkowe koszty 

realizacji zadania  
(w tys. zł) 

Źródła finansowania 

Doposażenie jednostek Ochotniczej Straży 
Pożarnej (umundurowanie, zakup sprzętu) 

Gmina Karczmiska 2017-2020 według potrzeb budżet gminy 

Zakup kół do samochodu jednostki OSP 

Karczmiska 
Gmina Karczmiska 2017 10 200 budżet gminy 

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze 

PPSP w Opolu 

Lubelskim, 

Gmina Karczmiska 

2017-2020 według potrzeb 
środki własne, 

budżet gminy 

 

bd - brak danych 
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W perspektywie długoterminowej na lata 2020-2024 planowana jest 

dalsza budowa i rozbudowa infrastruktury związanej z ochroną środowiska, 

tj. budowa i przebudowa dróg, budowa kanalizacji sanitarnej i sieci 

wodociągowej, termomodernizacja obiektów użyteczności społecznej, ochrona 

zieleni oraz edukacja ekologiczna. W chwili obecnej w większości nie są 

znane szczegółowe zadania, a także terminy i koszty realizacji.  

Przedstawiona powyżej lista planowanych zadań będzie na bieżąco 

aktualizowana i zostanie szczegółowo przedstawiona w następnej aktualizacji 

Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Karczmiska. 

9. System realizacji programu ochrony środowiska 

9.1. Uczestnicy Programu 

Celem głównym Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Karczmiska 

na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku jest zapewnienie 

bezpieczeństwa ekologicznego oraz harmonizacja rozwoju gospodarczego 

i społecznego z ochroną walorów środowiskowych. Warunkiem łączenia 

interesów gospodarczych gminy z ochroną środowiska jest realizowanie 

polityki zrównoważonego i trwałego rozwoju. 

Idea ta może być spełniona pod warunkiem świadomego 

uczestniczenia w zarządzaniu Programem w oparciu o instrumenty zgodne 

z kompetencjami i obowiązkami podmiotów zarządzających. Istotne jest jak 

największe zaangażowanie wszystkich uczestników Programu oraz tych, 

których dotykają skutki jego realizacji. 

Główną jednostką biorącą udział w organizacji i zarządzaniu 

Programem jest gmina Karczmiska oraz jej jednostki organizacyjne, w tym 

placówki edukacyjne. W celu realizacji przedmiotowego dokumentu 

niezbędna jest współpraca gminy z organami administracji wyższego 

szczebla. Zaangażowaniem w realizację Programu objęte są instytucje 

wykonujące zadania z zakresu ochrony środowiska na terenie gminy, spółki 

komunalne, podmioty gospodarcze oraz mieszkańcy.  

Udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji i uchwalaniu 

dokumentacji jest szczególnie ważnym elementem skutecznego zarządzania, 
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opartego o zasady zrównoważonego rozwoju i uwzględnianie racji 

społecznych. Do podmiotów uczestniczących w wykonaniu Programu należy 

zaliczyć także instytucje kontrolujące osiągnięte efekty (WIOŚ, Starostwo 

Powiatowe).  

Partnerstwo oraz współdziałanie jednostek zaangażowanych 

w realizację Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Karczmiska pozwoli 

na pozyskanie środków finansowych oraz osiągnięcie założonych celów. 

9.2. Zarządzanie programem i sprawozdawczość 

Zarządzanie Programem będzie realizowane zgodnie z kompetencjami 

i obowiązkami podmiotów zarządzających poprzez bieżące monitorowanie, 

okresową sprawozdawczość oraz aktualizowanie przewidzianych do realizacji 

zadań pod kątem dostosowania ich do wymagań przepisów prawa polskiego 

i unijnego oraz możliwości uzyskania dofinansowania. 

Najistotniejszy element monitoringu stanowi ocena wykonania 

zaplanowanych zadań i osiągnięcia wyznaczonych celów. Rezultaty oceny 

będą z kolei podstawą korekt i aktualizacji Programu.  

Zgodnie z art. 18, ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672 z późn. zm.) organ 

wykonawczy gminy ma obowiązek sporządzać co 2 lata Raport z realizacji 

Programu Ochrony Środowiska, który następnie przedstawia Radzie Gminy. 

Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska będzie oceniał: 

- stopnień osiągnięcia przyjętych celów,  

- stopnień wykonania zaplanowanych działań. 

Wykonanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska może być 

podyktowane zapisami programu ochrony środowiska dla województwa 

lubelskiego, a także koniecznością uwzględnienia w programie aktualizacji 

zapisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

wynikających z prowadzonej polityki ochrony środowiska. 
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9.3. Monitorowanie wdrażania Programu 

W procesie wdrażania Programu ważna jest kontrola przebiegu tego 

procesu oraz ocena stopnia realizacji zadań w nim wyznaczonych z punktu 

widzenia osiągnięcia założonych celów.  

Monitoringiem realizacji Programu Ochrony Środowiska zajmuje się 

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy 

Karczmiska.  

W poniższej tabeli przedstawiono proponowane wskaźniki 

monitorowania wdrażania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 

Karczmiska w oparciu o wskaźniki zawarte w POŚ Województwa Lubelskiego. 

Tabela 31 Wskaźniki monitorowania Programu Ochrony Środowiska 

Lp Rodzaj wskaźnika Źródło 
Stan wyjściowy 

2015 

Stan docelowy 

2024 

1. 
Mierniki jakości PM10, 

SO2, NO2 
WIOŚ 

PM10 – 26,5 μg/m3 

PM2,5 - 18,5 μg/m3 

NO2 – 18 μg /m3 

benzen – 1,5 μg /m3 

Stężenia 

średnioroczne na 

poziomie z 2015 r. 
lub niższym 

2. 

Odsetek ludności 

korzystającej z sieci 
gazowej  

GUS 35,9 % 
możliwie 

największy 

3. 
Czynne przyłącza sieci 
gazowej do budynków 

ogółem [szt.] 

GUS 1 021 
możliwie 

największa 

4. 
Procent gospodarstw 

domowych korzystających 

z sieci kanalizacyjnej [%] 

GUS 15,1 % 
możliwie 

największa 

5. 
Wyniki pomiaru poziomu 
pól elektromagnetycznych  

Raport WIOŚ bez przekroczeń bez przekroczeń 

6. 
Stan/potencjał ekologiczny 

wód powierzchniowych 
Raport WIOŚ 

JCWP -  

Wisła od Kamiennej 
do Wieprza, stan 

słaby 

stan/potencjał 
ekologiczny dobry 

7. 
Pobór wody na terenie 

gminy [tys. m3 / rok] 

ZGK 

w Karczmiskach 
185 tys. 

na poziomie 

z 2015 r. lub 

niższym 

8. 
Długośc sieci 

kanalizacyjnej [km] 

Gmina 

Karczmiska 
29,79 

możliwie 

największa 

9. 
Długośc sieci wodociągowej 

[km] 
Gmina 

Karczmiska 
78,91 

możliwie 
największa 

10. 
Liczba przydomowych 

oczyszczalni ścieków [szt.]  
GUS 4*) 

mozliwie 

największa 

11. 

Poziom recyklingu, 

przygotowania do 
ponownego użycia 

i odzysku innymi 

Gmina 
Karczmiska 

100 % 
nie mniejszy niż 

100 % 
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Lp Rodzaj wskaźnika Źródło 
Stan wyjściowy 

2015 

Stan docelowy 

2024 

metodami innych niż 

niebezpieczne odpadów 

budowlanych 

i rozbiórkowych ze 
strumienia odpadów 

komunalnych [%] 

12. 

Stopień redukcji odpadów 
komunalnych ulegających 

biodegradacji kierowanych 

na składowiska w 

stosunku do odpadów 

wytworzonych w 1995 r. 

[%] 

Gmina 

Karczmiska 
28,1 % 35 % 

13. 

Poziom recyklingu 

i przygotowania do 
ponownego użycia frakcji 

odpadów komunalnych – 

papieru, metalu, tworzyw 

sztucznych, szkła [%] 

Gmina 

Karczmiska 
50 % 

nie mniejszy niż 

50 % 

14. 
Powierzchnia gruntów 

leśnych [ha] 

Gmina 

Karczmiska 
2 207,6 

na poziomie 

z 2015 r. lub 

wyższym 

15. 
Powierzchnia gminy objęta 

ochroną przyrody  

Gmina 

Karczmiska 
77 % 

na poziomie 

z 2015 r. lub 

wyższym 

16. 
Liczba pomników przyrody 

[szt.] 

Gmina 

Karczmiska 
5 

na poziomie 

z 2015 r. lub 

wyższym 

17. Lesistość gminy 
Gmina 

Karczmiska 
23,22 % 

na poziomie 

z 2015 r. lub 

wyższym 

18. 

Liczba przypadków 

wystąpienia poważnych 

awarii 

GIOŚ 0 0 

*) dane GUS za 2014 rok 

9.4. Finansowanie realizacji programu 

Działania ujęte w Programie Ochrony Środowiska finansowane będą 

głównie w oparciu o środki: 

- funduszy Unii Europejskiej, 

- budżetu gminy, 

- budżetu państwa,  

- budżetu powiatu,  

- Narodowego, Wojewódzkiego i Powiatowego Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

- właścicieli nieruchomości. 
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9.4.1. Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie 

oferują możliwość dofinansowania szerokiej gamy projektów w ramach 

różnych programów priorytetowych. 

Celem działalności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) 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 NFOŚiGW 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. 

Wnioskodawcami ubiegającymi się o środki finansowe z NFOŚiGW 

mogą być m. in.: jednostki samorządu terytorialnego, administracja 

państwowa, instytucje i urzędy, przedsiębiorstwa, szkoły wyższe i uczelnie, 

organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia) oraz osoby fizyczne. 

Dofinansowanie działalności przez NFOŚiGW odbywa się przez 

udzielanie:  

a) oprocentowanej pożyczki, w tym pożyczki przeznaczonej na zachowanie 

płynności finansowej przedsięwzięć współfinansowanych ze środków 

Unii Europejskiej, 

b) dotacji, w tym:  

- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych,  

- dokonywanie częściowych spłat kapitału kredytów bankowych,  

- dopłaty do oprocentowania lub ceny wykupu obligacji, 

- dopłaty do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

(WFOŚiGW) w Lublinie stosuje następujące formy pomocy: preferencyjne 

pożyczki (o niskim oprocentowaniu, z możliwością częściowego umorzenia 
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kapitału), dotacje, dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych, a także 

przekazuje środki finansowe państwowym jednostkom budżetowym. 

Działalność finansowa Wojewódzkiego Funduszu skupia się głównie na 

wspieraniu przedsięwzięć w zakresie: ochrony  wód i gospodarki wodnej, 

ochrony atmosfery, ochrony ziemi,  ochrony przyrody,  edukacji ekologicznej, 

zapobiegania  i likwidacji poważnych awarii i ich skutków oraz monitoringu. 

Dodatkowo, Fundusze co roku ogłaszają listę programów 

priorytetowych na rok kolejny, które pomagają im zrealizować zadania 

zgodnie z przyjętą Strategią. Strategie NFOŚiGW, jak i WFOŚiGW w Lublinie, 

a także listy priorytetowe zamieszczone są na ich stronach internetowych. 

9.4.2. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury 

drogowej na lata 2016-2019  

Głównym celem ustanowionego przez rząd Programu rozwoju gminnej 

i powiatowej infrastruktury drogowej jest poprawa bezpieczeństwa 

uczestników ruchu drogowego oraz zwiększenie skuteczności i dostępności 

transportowej.  

Program rozwoju dróg gminnych i powiatowych ma na celu udzielanie 

jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa 

na dofinansowanie zadań własnych w zakresie budowy, przebudowy lub 

remontu dróg powiatowych i gminnych. Realizacja programu ma przyczynić 

się do powstania bezpiecznej, spójnej, zrównoważonej i przyjaznej 

użytkownikom gminnej i powiatowej sieci drogowej. 

Nadzór nad realizacją Programu sprawuje Minister Infrastruktury 

i Rozwoju. Program ma status programu wieloletniego, co oznacza, że limit 

wydatków na jego realizację będzie corocznie określała ustawa budżetowa. 

9.4.3. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko  

2014 - 2020 

Program (POIiŚ) jest jednym z programów operacyjnych stanowiących 

instrumenty realizacji Narodowej Strategii Spójności. 

Główny cel Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

stanowi wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej 

środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej. 

Id: AC410019-C5BE-490A-8743-13235E02E19C Strona 97



Program Ochrony Środowiska dla Gminy Karczmiska na lata 2017 - 2020 z perspektywą  

do 2024 roku 

 

98 

Program finansowany jest z trzech źródeł: 

- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,  

- Funduszu Spójności,  

- Środków krajowych. 

Celem programu operacyjnego jest wspieranie gospodarki 

niskoemisyjnej, ochrona środowiska, przeciwdziałanie i adaptacja do zmian 

klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne. Środki unijne z programu 

przeznaczone zostaną również w ograniczonym stopniu na inwestycje 

w obszary ochrony zdrowia i dziedzictwa kulturowego. W ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko realizowanych będzie 10 osi 

priorytetowych: 

I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, 

II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, 

III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, 

IV Infrastruktura drogowa dla miast, 

V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, 

VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, 

VII Poprawa bezpieczeństwa energetycznego, 

VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, 

IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, 

X Pomoc techniczna. 

9.4.4. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 

Celem głównym Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) jest 

poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami 

naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój 

terytorialny obszarów wiejskich. 

Program finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich i środków krajowych. 

Program będzie realizował sześć priorytetów wyznaczonych dla unijnej 

polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020, a mianowicie: 

1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na 

obszarach wiejskich. 
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2. Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej 

i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych. 

3. Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania 

ryzykiem w rolnictwie. 

4. Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od 

rolnictwa i leśnictwa. 

5. Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na 

gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach: 

rolnym, spożywczym i leśnym. 

6. Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie 

rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich. 

9.4.5. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa 

Lubelskiego na lata 2014 – 2020 

Celem regionalnych programów operacyjnych jest zwiększanie 

konkurencyjności regionów w oparciu o wewnętrzne potencjały, sprzyjające 

zwiększeniu spójności społecznej i terytorialnej. Nacisk położony będzie 

przede wszystkim na wspieranie przedsiębiorczości, edukacji, zatrudnienia 

i włączenia społecznego, technologii informacyjno-komunikacyjnych, 

infrastruktury ochrony środowiska, energetyki oraz transportu. Cel główny 

będzie osiągany przez interwencję w ramach 14 Osi Priorytetowych. 

Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 będzie 

finansowany z dwóch unijnych funduszy: Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Dofinansowaniu ze 

środków unijnych towarzyszyć może dofinansowanie pochodzące z budżetu 

państwa lub budżetu samorządu województwa. W trakcie realizacji programu 

zaangażowane są dodatkowo środki wnoszone przez podmioty realizujące 

projekty. 
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