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Wprowadzenie 

 

Konstytucja stanowi, Ŝe 

Rzeczpospolita Polska 

zapewnia ochronę 

środowiska,  kierując  się 

zasadą   zrównowaŜonego 

rozwoju  oraz  wskazuje,   

iŜ   ochrona   środowiska  jest 

obowiązkiem  obywateli  

i władz publicznych, 

które powinny zapewnić bezpieczeństwo ekologiczne i dostęp do zasobów  

naturalnych współczesnemu i przyszłym pokoleniom.  

Gmina wykonuje określone ustawami zadania z zakresu ochrony środowiska  

i przyrody, ochrony gruntów, leśnictwa, gospodarki wodnej, utrzymania porządku  

i czystości, gospodarki odpadami, itp. Prawidłowej realizacji tych zadań słuŜą 

specjalistyczne plany i programy. 

„Program ochrony środowiska z Planem gospodarki odpadami dla gminy Garbów na 

lata 2006 – 2014” powstał na podstawie umowy zawartej dn. 15 września 2005 r. 

między  Gminą Garbów, reprezentowaną przez Kazimierza Firleja– wójta a Jerzym 

Rachwaldem – właścicielem Pracowni Ochrony Środowiska „EKOS”. 

Podstawę prawną poszczególnych części tego opracowania stanowią: 

- dla Programu ochrony środowiska: ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. – Prawo 

ochrony środowiska, której art. 84 ust. 1 stanowi: 

„W celu doprowadzenia do przestrzegania standardów jakości środowiska  

w przypadkach wskazanych ustawą lub przepisami szczególnymi, w drodze aktu 

prawa miejscowego tworzone są programy ...” 

- dla Planu gospodarki odpadami: ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, której 

art. 14 ust. 1 stanowi: 

„Dla osiągnięcia celów załoŜonych w polityce ekologicznej państwa oraz realizacji 

zasad, o których mowa w art. 5, a takŜe stworzenia w kraju zintegrowanej  

i wystarczającej sieci instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania 



 

odpadów, spełniających wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska, 

opracowywane są plany gospodarki odpadami” oraz rozporządzenia wykonawcze. 

Przedstawiany „Program ochrony środowiska wraz z Planem gospodarki odpadami dla 

gminy Garbów ” jest spisem konkretnych zadań i zaleceń dla gminy i dla wszystkich 

korzystających ze środowiska. Realizacja tych zadań przyczyni się do zachowania 

środowiska naturalnego i do poprawy jakości Ŝycia mieszkańców gminy. 

Opracowanie mogło powstać dzięki współpracy z p.Teresą Lil ą Rozdobą – 

inspektorem ds. ochrony środowiska Urzędu Gminy, której autorzy dziękują za 

Ŝyczliwą pomoc. 

„Program ochrony środowiska z Planem gospodarki odpadami dla gminy Garbów na 

lata 2006 – 2014”, po uwzględnieniu uwag Zarządu Województwa Lubelskiego  

i Starostwa Powiatowego w Lublinie, stanowi załącznik do uchwały Rady Gminy 

Garbów nr 35/196/2006 z dn. 27 października 2006 r. 

 

dr inŜ. Iwona Szczepanowska 

 

mgr inŜ. Jerzy Rachwald 

 
Lublin,dn. 10 listopada 2006 r. 
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1. Streszczenie w języku niespecjalistycznym 

1.1. Ogólna informacja o gminie 

Gmina Garbów ma powierzchnię 10 242 ha. LeŜy w północno-zachodniej części 

powiatu lubelskiego i sąsiaduje z dwiema gminami powiatu lubelskiego, dwiema 

powiatu puławskiego oraz dwiema powiatu lubartowskiego. 



 

Całkowita liczba mieszkańców gminy wynosi 9038, z czego stałych mieszkańców jest 

8915, zaś 123 osoby są zameldowane na pobyt czasowy. 

Zaludnienie gminy zmniejsza się od kilku lat z powodu migracji i starzenia się 

społeczeństwa.  

Podstawowym źródłem dochodu mieszkańców gminy jest praca w indywidualnych 

gospodarstwach rolnych. ZróŜnicowana struktura gospodarcza gminy sprawia,  

Ŝe wiele osób pracuje poza rolnictwem. 853 osoby w gminie Garbów pracują w innych 

działach gospodarki narodowej, przede wszystkim w przemyśle i instytucjach 

publicznych. 

Istotnym problemem jest bezrobocie. W roku 2003 w gminie było zarejestrowanych 

461 bezrobotnych. 

Gmina leŜy przewaŜnie na dobrych glebach, co decyduje o sposobie  

ich uŜytkowania. Są to grunty cenne z rolniczego punktu widzenia, dlatego  

ich ogromna większość została przeznaczona pod uprawy. Gmina cechuje się dość 

duŜym areałem sadów. Lesistość jest bardzo mała, znacznie mniejsza od średniej 

krajowej (28,1%) i wojewódzkiej (22,5%). 

 

1.2. Infrastruktura 

1.2.1. Gospodarka wodno-ściekowa 

Zdecydowana większość mieszkańców gminy (ponad 90%) ma dostęp do wody 

wodociągowej. Z własnych studni korzysta niewielki odsetek gospodarstw  

na obszarach o rozproszonej zabudowie. 

W gminie funkcjonuje pięć ujęć wody: Borków, Garbów, Bogucin, Piotrowice 

Wielkie i Gutanów. 

Woda jest dobrej jakości, ale zawiera zbyt duŜe naturalne ilości Ŝelaza i manganu, 

wymaga więc uzdatniania. 

Gmina znajduje się dopiero w początkowej fazie budowy sieci kanalizacji sanitarnej. 

Ma ona długość 3,7 km, z czego 3 km znajduje się w Zagrodach a pozostałe 0,7 km  

w Garbowie. 

Wszystkie gospodarstwa naleŜy zatem przyłączyć do kanalizacji lub wyposaŜyć  

w oczyszczalnie przydomowe, likwidując szamba. 



 

Gmina przoduje pod względem ilości oczyszczalni przydomowych, których jest około 

100. Jest to najlepsze rozwiązanie dla licznych tu obszarów o zabudowie rozproszonej, 

gdzie doprowadzenie sieci kanalizacyjnych byłoby zbyt pracochłonne i ekonomicznie 

nieopłacalne. 

Oprócz tego funkcjonują komunalne oczyszczalnie ścieków w Garbowie i Zagrodach 

oraz oczyszczalnie przyszkolne i przyzakładowe. 

 

1.2.2. Gospodarka odpadami 

Gmina nie posiada własnego składowiska odpadów.  

W miejscach najliczniej uczęszczanych zostały ustawione kontenery na odpady 

komunalne o pojemności 1,1 m3. Łącznie jest ich 177 w całej gminie. Są opróŜniane 

raz w tygodniu. Jest 20 sztuk koszy ulicznych o pojemności 10 l ustawionych  

w pobliŜu miejsc uŜyteczności publicznej, opróŜnianych codziennie. 

Pojemniki opróŜniane są przez firmę Remondis ze Świdnika, która podpisała stosowną 

umowę z Gminą. Większość odpadów z gminy trafia na powiatowe składowisko  

w Rokitnie (gm. Lubartów), część na składowisko w Szumowie (gm. Kurów) i inne 

składowiska. Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami umieszcza gminę Garbów  

w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Rokitno. 

W gminie nie prowadzi się odzysku odpadów ani ich segregacji. 

Niedoskonałość gospodarki odpadami polega na braku odbioru odpadów komunalnych 

od wszystkich mieszkańców gminy i braku powszechnej selekcji i segregacji.  

 

1.2.3. Gospodarka cieplna i energetyczna 

Gmina nie jest zgazyfikowana. Większość mieszkańców korzysta z przydomowych 

kotłowni opalanych węglem, miałem lub drewnem. Ponad 90% mieszkańców gminy 

uŜywa takŜe gazu z butli. W dalszej przyszłości planuje się zaopatrzenie gminy w sieć 

gazową. 

Przez gminę przechodzą dwie linie energetyczne wysokiego napięcia, eksploatowane 

przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Sieć elektryczna obejmuje całą gminę, jest 

modernizowana i stale konserwowana. 

 

1.2.4. Komunikacja 



 

Przez gminę przebiega waŜny szlak komunikacyjny, jakim jest droga międzynarodowa 

E - 372 (Warszawa - Lublin - Lwów). Jest to wspólny odcinek dróg krajowych  

nr 12 i 17. 

Przez gminę przechodzą ponadto drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne.  

Wszystkie drogi powiatowe są wyposaŜone w twardą nawierzchnię ale jej stan jest 

przewaŜnie bardzo zły i stwarza niebezpieczeństwo dla kierowców. 

Drogi gminne mają róŜne rodzaje nawierzchni. 

Droga nr 12/17 stwarza mieszkańcom gminy powaŜne uciąŜliwości (hałas, wibracje, 

spaliny) oraz zagroŜenie dla zdrowia i Ŝycia za sprawą duŜej ilości wypadków 

drogowych. Przyczyną tego stanu rzeczy jest między innymi brak chodników i ścieŜek 

rowerowych. 

Ze względu na duŜe natęŜenie ruchu na drodze krajowej planowana jest budowa 

obwodnicy, przebiegającej przez Przybysławice, Zagrody, Karolin, Garbów i Bogucin. 

 

1.3. Środowisko naturalne 

1.3.1. Powietrze atmosferyczne i hałas 

Powodem lokalnych zanieczyszczeń powietrza są: 

- wykorzystywanie węgla jako źródła opału w duŜych kotłowniach,  

- transport kołowy oraz drogi wysypane Ŝwirem,  

- ogrzewanie domów węglem kamiennym,  

- spalanie odpadów plastykowych i gumy w domowych kotłowniach, 

- emisje pyłów i gazów z zakładów przemysłowych i firm, 

- przepływ zanieczyszczeń spoza gminy.  

Ogólny poziom hałasu jest zadowalający. UciąŜliwości występują przy drodze 
tranzytowej Warszawa - Lublin, gdzie hałas przekracza 75 dB. 

ZagroŜeniom tym naleŜy przeciwdziałać przez: 

- zaprzestanie spalania w paleniskach domowych odpadów plastikowych i gumy, 

- propagowanie ekologicznych nośników energii (gaz, drewno, biomasa, gorące 

wody, woda z uŜytkowanych pokładów wodonośnych), 

- gazyfikację gminy, 

- tworzenie stref zieleni i zwiększanie zadrzewień wzdłuŜ tras komunikacyjnych,  



 

- przestrzeganie lokalizacji budynków mieszkalnych względem tras 

komunikacyjnych oraz przemysłu i uciąŜliwych usług względem zabudowy 

mieszkaniowej, 

- przestrzeganie zasad bhp podczas wykonywania oprysków na polach, 

- edukację mieszkańców. 

 

1.3.2. Wody 

Woda z ujęć pochodzi z poziomu kredowo-paleoceńskiego, natomiast ze studni 

kopanych z poziomu czwartorzędowego. Wody czwartorzędowe zalegają na ogół 

płytko, stąd moŜliwe jest antropogeniczne zanieczyszczenie wód. Wody z obydwu 

poziomów cechują się podwyŜszoną zawartością Ŝelaza i manganu. 

Źródłem zagroŜeń są: 

- nieszczelne szamba, 

- szczątkowa kanalizacja sanitarna, 

- chemizacja rolnictwa, 

- melioracje odwadniające, 

- eksploatacja kopalni piasku i Ŝwiru. 

Przeciwdziałać tym zagroŜeniom naleŜy przez: 

- kontrolowanie stanu wód, 

- wyznaczanie stref ochronnych, 

- uzdatnianie wody, 

- budowę kanalizacji w gminie, 

- modernizację stacji wodociągowych, 

- zmniejszenie stopnia chemizacji rolnictwa, 

- szczególną ochronę obszaru źródliskowego Kurówki, 

- poprawę poziomu edukacji ekologicznej. 

Obszar gminy leŜy w zlewni Kurówki, prawego dopływu Wisły. Tylko niewielkie 

skrawki obszaru gminy naleŜą do zlewni Ciemięgi, Mininy i Bystrej.  

Kurówka na całej swej długości w granicach gminy niesie wody pozaklasowe.  

W obrębie połoŜonego nad Kurówką zespołu pałacowo-parkowego w Garbowie 

znajduje się zespół stawów rybnych z połowy XIX wieku, które upodobniły się  

do zbiorników naturalnych.  



 

Na północno-zachodnim skraju gminy znajdują się dwa jeziora - DuŜy Ług  

i Rejowiec. 

W południowej, silnie urzeźbionej części gminy, spotykamy podmokłości i okresowe 

cieki wodne płynące w wąwozach. 

Znaczne powierzchnie gruntów zostały zmeliorowane. 

Jakość wód powierzchniowych pogarszają: 

- słabo rozwinięty system kanalizacji, 

- spływy powierzchniowe z pól i tras komunikacyjnych, 

- ścieki z zakładów przemysłowych, 

- melioracje odwadniające. 

Wody powierzchniowe naleŜy chronić przez: 

- budowę kanalizacji sanitarnej, 

- modernizację oczyszczalni ścieków w Garbowie, 

- zakładanie przydomowych oczyszczalni ścieków, 

- racjonalną chemizację rolnictwa, 

- zwiększanie lesistości, pozostawianie zadrzewień wzdłuŜ cieków i tworzenie 

nowych, 

- ochronę mokradeł i odtwarzanie naturalnych stosunków wodnych, 

- ochronę źródeł Kurówki i jej dopływów, 

- systematyczne kontrolowanie jakości wód. 

 

1.3.3. Gleby 

W gminie na ogół występują gleby dobre i bardzo dobre. Jednak wielowiekowa 

intensywna produkcja rolna spowodowała znaczne wylesienie gminy i daleko idące 

obniŜenie zdolności podłoŜa do zachowywania zawartych w nim substancji, co 

doprowadziło do erozji wodnej (w tym wąwozowej), osłabienia odporności gleb, 

zakwaszenia i jałowienia. 

W gminie Garbów przewaŜają gleby brunatne i płowe wytworzone na lessach  

i glinach, występują teŜ gleby bielicowe oraz gleby hydro- i organogeniczne. 

Prawie dwie trzecie gleb w gminie naleŜy do najwyŜszych trzech klas bonitacyjnych. 



 

Glebom zagraŜa erozja wodna i wąwozowa, zakwaszenie, wyjałowienie, erozja 

wietrzna, chemizacja rolnictwa, przemysł, rozwój sieci dróg, eksploatacja kopalin, 

przejmowanie gruntów dla potrzeb budownictwa, przemysłu i usług. 

W celu poprawy jakości gleby naleŜy: 

- zaktywizować doradztwo rolnicze, 

- zwiększać lesistość na terenach ugorowanych i słabych klas, 

- nasadzać zadrzewienia pasowe w pobliŜu zakładów przemysłowych, 

- stosować orkę poprzeczną na stromych stokach, 

- wprowadzać nasadzenia roślinności w celu ochrony rzeźby terenu (fitomeliorację), 

- rekultywować wyrobiska, 

- kontrolować stan jakości gleb w zagroŜonych miejscach. 

 

1.3.4. Krajobraz 

W gminie dominuje krajobraz kulturowy. Zmiany wprowadzone przez człowieka są 

tak duŜe, Ŝe istnienie tej formy krajobrazu jest moŜliwe tylko dzięki stałym zabiegom. 

W celu zachowania dobrego stanu i róŜnorodności krajobrazu naleŜy: 

- przy drogach i zakładach sadzić drzewa i krzewy oraz dbać o istniejące,  

- dobierać gatunki do siedlisk, 

- konserwować zabytki, 

- parki utrzymywać w dobrym stanie sanitarnym, 

- zachowywać i chronić istniejącą zabudowę, 

- likwidować nielegalne kopalnie piasku, 

- edukować i zachęcać mieszkańców do dbałości o czystość i porządek w obejściach 

i na posesjach. 

 

1.3.5. Rośliny i zwierzęta 

Bogactwo roślin i zwierząt jest bardzo duŜe lecz nierozpoznane z uwagi na brak 

inwentaryzacji przyrodniczej gminy, którą naleŜy sporządzić. W wyniku powstania 

inwentaryzacji zostaną wskazane gatunki rzadkie i chronione oraz obiekty cenne 

przyrodniczo, które naleŜy uznać za  podlegające ochronie.  



 

W gospodarce leśnej naleŜy dąŜyć do przebudowania drzewostanów stosownie do 

siedlisk, zwiększenia lesistości gminy, chronić obszary podmokłe przez zabranianie 

melioracji, regulacji cieków, zanieczyszczania wody, zaśmiecania. 

NaleŜy propagować rolnictwo ekologiczne. 

Trzeba pielęgnować i chronić obszary objęte ochroną. 

NaleŜy utworzyć nowe pomniki przyrody i uŜytki ekologiczne. 

 

1.4. Zdrowotność mieszkańców 

W celu poprawienia zdrowia i przedłuŜenia Ŝycia mieszkańcom naleŜy: 

- uczyć zasad BHP przy pracy ze środkami ochrony roślin i nawozami, 

- propagować zdrowe zasady odŜywiania i samokontroli organizmu, 

- organizować „białe niedziele”, 

- zapraszać specjalistów – terapeutów leczących z nałogów, 

- ogłaszać „zdrowe dni” bez papierosa i alkoholu, 

- zbudować pobocza przy najbardziej ruchliwych szosach, 

- tworzyć nowe ścieŜki i trasy rowerowe dla aktywnej formy wypoczynku. 

 

1.5. Planowane inwestycje 

Ochrona środowiska wymaga poniesienia wydatków na następujące cele: 

1. budowa kanalizacji sanitarnej w Garbowie, Przybysławicach i Zagrodach 

2. modernizacja oczyszczalni ścieków w Garbowie  

3. opracowanie planu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w układzie 

wariantowym 

4. budowa oczyszczalni zagrodowych we wsiach o rozproszonej zabudowie 

5. gazyfikacja gminy 

6. budowa poboczy przy najruchliwszych drogach 

7. budowa ścieŜek rowerowych, pieszych szlaków turystycznych i ścieŜek 

dydaktycznych 

8. budowa ekologicznej kotłowni w Zespole Szkół w Garbowie 

9. termomodernizacja Zespołu Szkół w Garbowie 

10. ochrona obszarów źródliskowych Kurówki i jej dopływów 

11. wyznaczenie stref ochronnych ujęć wód 



 

12. modernizacja stacji wodociągowych 

13. zwiększenie lesistości 

14. nasadzenie zadrzewień pasowych w otoczeniu zakładów i dróg 

15. zapobieganie powstawaniu dzikich wysypisk śmieci 

16. ochrona roślinności śródpolnej, zadrzewień nad ciekami i mokradeł 

17. likwidacja  i rekultywacja nielegalnych kopalni kruszyw 

18. renowacja zespołów pałacowo-parkowych w Garbowie i Piotrowicach Wielkich 

19. sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej gminy 

20. utworzenie nowych uŜytków ekologicznych 

21. pozostawienie ostoi chwastów na polach i wokół nich 

22. utworzenie zwartego korytarza ekologicznego na północy gminy 

23. uporządkowanie gospodarki odpadami 

24. badanie czystości gleb, wód i powietrza 

25. przebudowa składu gatunkowego drzewostanu w lasach prywatnych 

26. pielęgnacja i zakładanie zadrzewień 

27. ochrona obiektów przyrodniczych i gatunków 

28. ochrona obiektów kulturowych (zabytki architektury drewnianej, itp.) 

29. utrzymanie czystości i porządku (konkursy, itp.) 

30. edukacja ekologiczna, zwłaszcza rolników i młodzieŜy 

31. profilaktyka i oświata zdrowotna 



 

2. PołoŜenie, ludność, zabudowa i uŜytkowanie gruntów 

2.1. Usytuowanie gminy  

Gmina Garbów leŜy w powiecie lubelskim i zajmuje powierzchnię 10 242 ha. Stanowi 

to 0,4% powierzchni województwa lubelskiego i 6,1% powierzchni powiatu 

lubelskiego. Jest połoŜona przy północnej krawędzi WyŜyny Lubelskiej. Południowa 

część gminy naleŜy do PłaskowyŜu Nałęczowskiego, będącego jej mezoregionem. 

Natomiast północna do Równiny (Wysoczyzny) Lubartowskiej, stanowiącej 

mezoregion Niziny Południowopodlaskiej, która jest częścią Pasa Wielkich Dolin.   

Gmina Garbów graniczy od północy z gminami Abramów i Kamionka, naleŜącymi  

do powiatu lubartowskiego, od wschodu z gm. Niemce oraz od południowego 

wschodu i południa z gm. Jastków, naleŜącymi do powiatu lubelskiego, natomiast  

od południowego zachodu z gm. Nałęczów a od zachodu z gm. Markuszów, 

naleŜącymi do powiatu puławskiego. 

Gmina jest usytuowana w odległości ok. 15 km na zachód od Lublina i ok. 30 km  

na wschód od Puław, wokół międzynarodowej drogi tranzytowej E-372 relacji 

Warszawa - Lwów. 

W gminie występuje urozmaicony krajobraz rolniczy, na południu pagórkowaty,  

na północy falisty. NajwyŜszym punktem jest kulminacja na południe od Piotrowic 

Wielkich (228,9 m n.p.m.), najniŜej połoŜone jest jezioro DuŜy Ług w północno-

zachodnim krańcu gminy (153,6 m n.p.m.). Południowa, wyŜynna część gminy leŜy  

na wysokościach 180 - 220 m n.p.m., północna, nizinna - na wysokościach  

155 - 200 m n.p.m. 

Pod względem gospodarczym gmina Garbów stanowi część aglomeracji lubelskiej. 

Tworzy z sąsiednimi gminami Markuszów i Kurów jeden z jej sześciu peryferyjnych 

zespołów osadniczych. Ma ona pełnić rolę ośrodka uzupełniającego się z zespołem 

miejskim Lublina i Świdnika. Oznacza to z jednej strony bliskość duŜego rynku zbytu 

na towary i usługi a z drugiej napływ ludności z miasta, rozwój funkcji 

mieszkaniowych, rozwój pozarolniczej aktywności gospodarczej, ukierunkowanie 

rolnictwa na produkcję warzyw i owoców, turystykę weekendową. Procesom tym 

sprzyja dobra dostępność komunikacyjna a przede wszystkim usytuowanie gminy przy 

waŜnej trasie Warszawa - Lublin. 

  



 

2.2. Wykaz miejscowości 

W skład gminy wchodzi 15 miejscowości zamieszkałych przez 8915 osoby.  

Tabela 1 przedstawia liczbę mieszkańców poszczególnych miejscowości.  

Ludność gminy Garbów stanowi 0,4% mieszkańców województwa lubelskiego i 6,6% 

mieszkańców powiatu lubelskiego. 

Tabela 1. Miejscowości gminy i liczba mieszkańców  

l.p. miejscowość sołectwo liczba 
mieszkańców 

% ogółu 

1 
Bogucin 

Bogucin 978 10,97 

2 Borków Borków 304 3,41 
3 Garbów I Garbów I 1082 12,14 
4 Garbów II Garbów II 970 10,88 
5 Gutanów Gutanów 528 5,92 
6 Janów Janów 227 2,55 
7 Karolin Karolin 348 3,91 
8 Leśce Leśce 537 6,02 
9 Meszno Meszno 65 0,73 
10 Piotrowice Kolonia Piotrowice Kolonia 110 1,23 
11 Piotrowice Wielkie Piotrowice Wielkie 484 5,43 
12 Przybysławice Przybysławice 830 9,31 
13 Wola Przybysławska I 
14 Wola Przybysławska II 

Wola Przybysławska I 
Wola Przybysławska II 

1473 16,52 

15 Zagrody Zagrody 979 10,98 
razem: 8915 100 

 

2.3. Zaludnienie i stosunek płci 

Stosunek płci wynosi 102,6 kobiet /100 męŜczyzn a gęstość zaludnienia 87 osób/km2. 

Największą miejscowością gminy jest Wola Przybysławska, licząca  

1473 mieszkańców a najmniejszą Meszno (65 mieszkańców). PowyŜej  

1000 mieszkańców mają Wola Przybysławska (1473) i Garbów Pierwszy (1082), 

powyŜej 500 mieszkańców - Zagrody (979), Bogucin (978), Garbów Drugi (970), 

Przybysławice (830), Leśce (537) i Gutanów (528), powyŜej 200 mieszkańców - 

Piotrowice Wielkie (484), Karolin (348), Borków (304) i Janów (227), powyŜej  

100 mieszkańców - Piotrowice Kolonia (110), poniŜej 100 mieszkańców -  

Meszno (65). 



 

Gęstość zaludnienia w gminie jest mniejsza od średniej krajowej (122) i zbliŜona                

do średniej dla województwa lubelskiego (89), natomiast nieco wyŜsza od średniej dla 

powiatu lubelskiego (80). Przyczyną tego jest intensywne wykorzystywanie gruntów 

do potrzeb rolnictwa i duŜe rozdrobnienie gospodarstw. Zaludnienie jest dosyć 

równomierne, chociaŜ moŜna wyróŜnić dominujące skupisko osadnicze, jakim jest 

ośrodek gminny. Liczy on z Zagrodami i Przybysławicami 3861 mieszkańców. 

Ośrodkami drugorzędnymi są Bogucin i Wola Przybysławska, która stanowi zespół 

kilku przysiółków rozrzuconych na znacznej przestrzeni: Marianka, Kolonia Wola 

Przybysławska Pierwsza, Winkiel, Rafa, Pod Borem, Kolonia Wola Przybysławska 

Druga, Stara Wieś, Piachy, Stegny, Zagrody, Orlicz, Zakopaniny, Gajówki. 

Całkowita liczba mieszkańców gminy wynosi 9038. Oprócz wymienionych w tabeli 1 

stałych mieszkańców (8915 osób) 123 osoby są zameldowane na pobyt czasowy. 

W gminie jest 2313 gospodarstw domowych. Na jedno gospodarstwo domowe 

przypada 3,9 osoby. 

Wśród zatrudnionych w rolnictwie na jedno gospodarstwo rolne przypadają 3 osoby. 

Jest to wartość mniejsza niŜ w większości gmin wiejskich województwa lubelskiego, 

wiąŜe się jednak z dość duŜą gęstością zaludnienia, a więc oznacza duŜe rozdrobnienie 

gospodarstw rolnych.  

Wykresy 1 i 2 (na następnych stronach) przedstawiają liczbę mieszkańców 

poszczególnych miejscowości gminy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres 1. Procentowy udział ludno ści 
poszczególnych miejscowo ści
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Wielkie 5,43%

Przybysławice 
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Przybysławska 

16,52% 



 

 

 

2.4. Tendencja demograficzna 

Zaludnienie gminy zmniejsza się. Przyczyną jest migracja ludności z terenów 

wiejskich do miast oraz ujemny przyrost naturalny.  

W roku 2003 urodziło się 88 osób, zmarło 90. W tym samym roku 52 osoby osiedliły 

się w gminie, natomiast 98 osób wyprowadziło się na stałe.  

Zjawiskom tym towarzyszy starzenie się ludności ale struktura wieku  

w gminie wciąŜ jest jeszcze korzystniejsza od średniej dla obszarów wiejskich  

w województwie i zbliŜona do średniej wojewódzkiej. Według danych  

z roku 2003 w gminie było 26% ludności w wieku przedprodukcyjnym,  

57% w wieku produkcyjnym i 17% w wieku poprodukcyjnym (średnia dla obszarów 

wiejskich w województwie lubelskim wynosi odpowiednio 25,1%, 54,6% i 20,3%, 

natomiast średnia wojewódzka odpowiednio 24%, 60% i 16%). 

Wykres 2. Liczba mieszka ńców 
poszczególnych miejscowo ści gminy 
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W ostatnich latach moŜna zauwaŜyć bardzo korzystne tendencje zmian struktury 

wykształcenia mieszkańców gminy. Według wyników Narodowego Spisu 

Powszechnego z 2002 roku wśród ogółu ludności w wieku powyŜej 13 lat tylko 4,1% 

ma wykształcenie wyŜsze a 20,5% średnie lub policealne. Natomiast w grupie 

wiekowej 20 - 29 lat wykształceniem wyŜszym legitymuje się 6,7% a wykształceniem 

średnim lub policealnym aŜ 44,2% wszystkich mieszkańców. W tej grupie wiekowej 

osoby posiadające wykształcenie wyŜsze lub średnie stanowią juŜ ponad połowę 

populacji. MoŜna oczekiwać, Ŝe ta tendencja będzie się utrwalała w następnych latach. 

 

2.5.  Struktura mieszkaniowa  

Na obszarze gminy występuje zabudowa zagrodowa zwarta, rozproszona lub 

kolonijna. Jest to związane z rolniczym charakterem zarobkowania większości 

mieszkańców.  

W gminie jest 2741 gospodarstw rolnych. 

 

2.6. Struktura uŜytkowania gruntów  

Struktura uŜytkowania gruntów w gminie jest następująca: 

- uŜytki rolne: 8 106 ha  (79,1% powierzchni gminy), w tym: 

- grunty orne: 6 662 ha (65,0%) 

- sady: 277 ha (2,7%) 

- łąki trwałe: 1 068 ha (10,4%) 

- pastwiska: 99 ha (1,0%) 

- lasy: 1 193 ha (11,7%) 

- inne grunty (nieuŜytki i wyłączenia): 943 ha (9,2%) 

Struktura uŜytkowania gruntów została przedstawiona na wykresie 3 (na następnej 

stronie). 

 

 

 

 



 

 

 

Gmina leŜy przewaŜnie na dobrych glebach, co decyduje o sposobie  

ich uŜytkowania. Są to grunty cenne z rolniczego punktu widzenia, dlatego  

ich większość została przeznaczona pod uprawy. W gminie jest dość duŜo sadów. 

Lesistość jest bardzo mała (11,7%), znacznie mniejsza od średniej krajowej (28,1%) i 

wojewódzkiej (22,5%). 

W porównaniu z 2003 r. powierzchnia gruntów ornych zmalała o 10 ha, powierzchnia 

łąk nie uległa zmianie, areał pastwisk zwiększył się o 3 ha, sadów wzrósł o 1 ha, 

powierzchnia lasów została zmniejszona o 45 ha, wzrósł natomiast obszar nieuŜytków. 

Jest to zjawisko bardzo niekorzystne dla struktury przyrodniczej gminy, przede 

wszystkim ze względu na dalsze zmniejszanie niskiej juŜ lesistości. 

Gospodarstwa są najczęściej bardzo małe, o powierzchni poniŜej 2 ha. Stanowią one 

prawie połowę wszystkich gospodarstw gminy. DuŜo jest równieŜ gospodarstw 

małych, o powierzchni od 2 do 5 ha, najmniej jest gospodarstw duŜych są najrzadsze. 

Im większa jest powierzchnia gospodarstw, tym mniejsza ich liczba. Przedstawia to 

tabela 2 (na następnej stronie). 

 

 

Wykres 3. Struktura u Ŝytkowania gruntów

grunty orne 65,0%

lasy 11,7%
sady  2,7%

pastwiska 1,0 %

łąki trwałe 10,4%

inne grunty 9,2%



 

Tabela 2. Powierzchnia gospodarstw w gminie  

l.p. powierzchnia gospodarstw liczba 
gospodarstw 

% ogółu 

1. do 2 ha 1354 49,40 

2. 2 - 5 ha 963 34,04 

3. 5 - 10 ha 363 13,24 

4. 10 - 15 ha 72 2,63 

5. powyŜej 15 ha 19 0,69 

razem: 2741 100 

 

Głównymi elementami środowiska przyrodniczego, które decydują o rozwoju 

rolnictwa, są: klimat, warunki wodne, rzeźba terenu i gleby. 

Na podłoŜu z piasków gliniastych i lessów wykształciły się gleby wysokiej jakości. 

Ponad  połowa gleb w gminie zalicza się do II i III klasy bonitacyjnej. Są to gleby 

mineralne, węglanowe i organiczne. Gleby najniŜszych klas (V i VI) stanowią tylko 

11,3%.  

Urozmaicona rzeźba terenu sprawia, Ŝe gleby są naraŜone na erozję. Dodatkowo 

sprzyja temu brak lasów na znacznej powierzchni gminy oraz lessowe podłoŜe na 

południu, gdzie szybko powstają i pogłębiają się wąwozy, pogarszające wartość 

rolniczą gruntów. Klimat wykazuje pewne cechy kontynentalizmu, co sprzyja uprawie 

zbóŜ. 

Gmina charakteryzuje się dobrymi walorami rolniczej przestrzeni produkcyjnej, 

zarówno pod względem jakości gleb, jak i rozległości przestrzennej kompleksów 

rolnych. Uwarunkowania naturalne oraz obecność zakładów przemysłu spoŜywczego 

sprzyjają rozwojowi intensywnej produkcji rolnej. Struktura upraw jest następująca: 

a) Ŝyto - 247 ha, 

b) pszenica - 1200 ha, 

c) inne zboŜa - 2499 ha, w tym: 

- jęczmień 207 ha, 

- owies 162 ha, 

- pszenŜyto 310 ha, 

- mieszanka zboŜowa 1800 ha, 



 

- kukurydza 20 ha, 

d) ziemniaki - 376 ha, 

e) buraki cukrowe - 463 ha, 

f) plantacje warzyw - 179 ha, w tym: 

- kapusta 15 ha, 

- kalafior 22 ha, 

- marchew 40 ha, 

- buraki ćwikłowe 10 ha, 

- pozostałe 92 ha, 

g) plantacje owocowe: 

- truskawki 89 ha, 

- jabłonie 34 ha, 

- grusze 3 ha, 

- śliwy 10 ha, 

- wiśnie 37 ha, 

- czereśnie 4 ha, 

- porzeczki 67 ha, 

- maliny 30 ha, 

- leszczyna 10 ha. 

Wiele gospodarstw jest nastawionych na produkcję zwierzęcą. Według powszechnego 

spisu rolnego w gminie jest 2600 sztuk bydła z przewagą krów mlecznych. Najwięcej 

jest ich w gospodarstwach indywidualnych: Adama Pecio w Gutanowie - 29, 

Stanisława Parucha w Bogucinie - 20, Kazimierza Skoweckiego w Piotrowicach 

Wielkich - 17, Stanisława Chabrosa w Bogucinie i Ryszarda Kopcia w Woli 

Przybysławskiej - po 15. 

Ponadto jest 4600 świń. Najwięcej w gospodarstwach indywidualnych Gustawa 

Jędrejka w Bogucinie - 150 i Kazimierza Dudzika w Woli Przybysławskiej - 97. Jest 

równieŜ 100 000 sztuk drobiu, z czego większość w Rolniczej Spółdzielni 

Produkcyjnej w Woli Przybysławskiej - 30 000 kur niosek i 35 000 brojlerów. Spośród 

prywatnych właścicieli najwięcej - 1500 jest na fermie Remigiusza Serko w Karolinie. 

Oprócz wymienionych jest 112 owiec, 60 koni i 50 kóz. 

   



 

2.7. Rynek pracy 

Podstawowym źródłem dochodu mieszkańców gminy jest praca w indywidualnych 

gospodarstwach rolnych. ZróŜnicowana struktura gospodarcza gminy sprawia,  

Ŝe ponad 10% mieszkańców zawodowo czynnych pracuje poza rolnictwem. Według 

danych podawanych przez statystykę publiczną, 853 osoby w gminie pracują w innych 

działach gospodarki narodowej, w tym 385 kobiet. Większość z nich - 574 osoby, 

czyli ponad dwie trzecie, pracuje w sektorze prywatnym. Najwięcej zatrudnionych 

poza rolnictwem pracuje w przemyśle - 446 osób, na drugim miejscu znajdują się 

usługi nierynkowe, instytucje publiczne - administracja, oświata, kultura - 251 osób. 

Istotnym problemem jest bezrobocie. W roku 2003 w gminie było zarejestrowanych 

461 bezrobotnych. Prawie połowę z nich (49,0%) stanowiły kobiety. Szczególnie 

niepokojącym zjawiskiem jest fakt, Ŝe połowę wszystkich bezrobotnych stanowiły 

osoby długotrwale bezrobotne, tj. pozostające bez pracy od ponad 12 miesięcy. Około 

85% bezrobotnych nie posiadało juŜ prawa do zasiłku. 

 

2.8. Przemysł i usługi 

Gmina Garbów od co najmniej wieku ma bardzo zróŜnicowany charakter 

ekonomiczny: rolniczo-usługowo-przemysłowy. Jej potencjał i struktura gospodarcza 

róŜnią się wyraźnie od większości gmin wiejskich województwa lubelskiego.  

W gminie jest zarejestrowanych (według stanu na koniec 2003 roku)  

455 podmiotów gospodarczych, naleŜących głównie do sektora prywatnego, tj. 437 

firm, tzn. 96,0%.  

Większość funkcjonujących tutaj przedsiębiorstw to niewielkie firmy, naleŜące  

do osób fizycznych. Ten status prawny posiada 84,2% wszystkich podmiotów 

gospodarczych. Z uwagi na dogodne połoŜenie komunikacyjne gminy, największą 

grupą podmiotów gospodarczych są małe firmy zajmujące się handlem oraz 

naprawami, zwłaszcza naprawą pojazdów mechanicznych - 137.  

Istotną rolę ekonomiczną w gminie odgrywają 63 przedsiębiorstwa budowlane oraz 67 

przedsiębiorstw zajmujących się transportem i magazynowaniem towarów.  

Atrakcyjność turystyczna gminy sprawia, Ŝe moŜna się spodziewać rozwoju 

agroturystyki. Na razie istnieje jedno gospodarstwo agroturystyczne w Woli 



 

Przybysławskiej. WzdłuŜ drogi krajowej, w Garbowie i Bogucinie, funkcjonuje kilka 

obiektów noclegowych. 

Stan ekonomiczny podmiotów gospodarczych działających w gminie jest bardzo 

zróŜnicowany. Cukrownia „Garbów”, która przez wiele dziesięcioleci dominowała 

gospodarczo, znajduje się obecnie w stanie likwidacji.  

W gminie, oprócz firm handlowych o typowo lokalnym charakterze, kluczowe 

znaczenie mają: 

- FARB-STAL w Garbowie II – mieszalnia farb antykorozyjnych i przemysłowych, 

produkująca farby i lakiery, 

- RESTA S.A.w Garbowie, produkująca artykuły papiernicze i biurowe, 

- OKNO-DOM w Garbowie, zajmujący się produkcją okien i ram okiennych  

z tworzyw sztucznych, 

- Zakład Remontowo-Budowlany ROZPĘD w Garbowie II, zajmujący się 

przebudową domów i remontami generalnymi, 

- ROMAX w Garbowie, produkujący dywany i chodniki, a takŜe odzieŜ i akcesoria 

odzieŜowe,  

- hurtownia MN w Garbowie, zajmująca się hurtową sprzedaŜą napojów 

alkoholowych i bezalkoholowych, 

Głównym ośrodkiem przemysłowo-usługowym gminy jest Garbów. Oprócz 

podmiotów gospodarczych wymienionych powyŜej znajdują się tam: 

- gorzelnia Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ETGAR Sp. z o.o.,  

- Zakład Produkcji Segregatorów DRAW S.A.,  

- Spółdzielnia Usług Rolniczych,  

- stacja paliw,  

- stacja Auto-Gaz,  

- piekarnia, młyn, dwie apteki, StraŜ PoŜarna, posterunek policji, dwie placówki 

usług weterynaryjnych, gabinet stomatologiczny, gminny ośrodek zdrowia, bank, 

urząd pocztowy, restauracja „Podolanka”, Urząd Gminy, kościół i Gminny Zespół 

Szkół. 

W połoŜonych przy drodze Warszawa - Lublin Zagrodach mieści się kościół, bar, 

bank, dwie piekarnie, gabinet lekarski, gabinet stomatologiczny i apteka, zaś  



 

w sąsiednich Przybysławicach funkcjonuje Gminny Zespół Szkół, cmentarz, stacja 

paliw i stacja Auto-Gaz. 

W Woli Przybysławskiej znajduje się szkoła podstawowa, gabinet lekarski i Rolnicza 

Spółdzielnia Produkcyjna. 

Zakłady przemysłowe, obiekty usługowe i uŜyteczności publicznej istnieją teŜ  

w Piotrowicach Wielkich (szkoła podstawowa, bar, Pater MGK Sp. z o.o.), Bogucinie 

(szkoła podstawowa, restauracje „Bida” i „Biesiada”, zajazd z motelem, bistro 

„Podolanka”), Borkowie i Leścach (szkoły podstawowe), Gutanowie (kaplica), oraz 

Karolinie (szkoła filialna). 

 

2.8.1. DRAW S.A. w Piotrkowie Trybunalskim, Zakład Produkcyjny w Garbowie 

Istniejący od 1993 roku zakład zajmuje się produkcją segregatorów. Wytwarza  

27 Mg odpadów rocznie. Odbiera je Zakład Produkcyjno-Handlowy Welmax  

z Wohynia. Niesegregowane odpady komunalne są następnie przewoŜone  

na  składowisko w Markuszowie.  

Zakład wytwarza 1000 m3 ścieków komunalnych rocznie. Odprowadzane są  

do gminnej oczyszczalni ścieków w Garbowie.  

Zakład Produkcyjny posiada ogrzewanie gazowe (propan - butan). Nie emituje 

gazowych ani pyłowych zanieczyszczeń powietrza. 

 

2.8.2. Piekarnia TIM-MARKO Tadeusz Drozd, Zagrody 68 

Piekarnia istnieje od 1996 roku. Wytwarza 9293 kg odpadów komunalnych rocznie, 

odbieranych przez firmę Remondis ze Świdnika i wywoŜonych na składowisko  

w Rokitnie. Ścieki komunalne, w objętości 1404 m3 rocznie, odprowadzane są  

do szamba a następnie do oczyszczalni. Zakład jest ogrzewany olejem opałowym.  

Nie emituje zanieczyszczeń do atmosfery. 

 

2.8.3. Piekarnia Jan Nakonieczny, Garbów 87 

Piekarnia powstała w 1992 roku. Wytwarza rocznie 83 547 kg odpadów komunalnych, 

odbieranych przez firmę Remondis ze Świdnika i wywoŜonych na składowisko  

w Rokitnie. Ścieki komunalne gromadzone są w szambie, później przewoŜone  



 

do oczyszczalni. Piekarnia jest wyposaŜona w ogrzewanie olejowe. Nie emituje 

zanieczyszczeń do atmosfery. 

 

2.8.4. Cukrownia w Garbowie 

Zakład znajduje się w stanie likwidacji. Został wykupiony przez niemieckiego 

inwestora. Cukrownia wytwarza 7665 m3 ścieków rocznie, odprowadzanych  

do oczyszczalni komunalnej. Na temat aktualnego wpływu cukrowni na środowisko  

i stosowanych zabezpieczeń brak danych. 



 

3. Infrastruktura techniczna gminy 

3.1. Wodociągi  

Większość mieszkańców gminy, ponad 90%, ma dostęp do wody wodociągowej.  

Z własnych studni korzysta niewielki odsetek gospodarstw na obszarach  

o rozproszonej zabudowie. 

W gminie funkcjonuje pięć ujęć wody: Borków, Garbów, Bogucin, Piotrowice 

Wielkie i Gutanów. 

Woda jest czerpana ze studni głębinowych. Pokłady wodonośne zalegają w utworach  

kredowych.  

Tabela 3.  Wykaz ujęć wody w gminie  

L.p. Nazwa ujęcia wody Głębokość studni 
[m p.p.t.] 

Wydajność 
studni [m3/h] 

Roczne zuŜycie 
wody [m3] 

1. Borków 50 48 25 545 
2. Garbów 75 36 155 033 
3. Bogucin 82 51 100 240 
4. Piotrowice Wielkie 55 24 56 997 
5. Gutanów 65 20 23 753 
 

Woda z powyŜszych ujęć pochodzi z piętra kredowego. Jest to woda dobrej jakości, 

ale zawiera zbyt duŜe naturalne ilości Ŝelaza i manganu, wymaga więc uzdatniania. 

Woda z poszczególnych ujęć była badana przez Państwową Stację Sanitarno-

Epidemiologiczną w Lublinie: z ujęcia Gutanów 4.05.2005 r., z ujęcia Borków 

23.05.2005 r., z ujęć Garbów, Bogucin i Piotrowice Wielkie 19.09.2005 r. 

W gminie znajduje się 1750 przyłączy. 

Tabela 4 (na następnej stronie) przedstawia sieć wodociągową w poszczególnych 

miejscowościach. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabela 4. Sieć wodociągowa 

L.p. miejscowość 

długość sieci 
wodociągowej (bez 

przyłączy) 
[km] 

1 Garbów 28,6 
2 Bogucin 19,6 
3 Gutanów 14,3 
4 Przybysławice 13,0 
5 Zagrody 5,2 
6 Wola Przybysławska 27,6 
7 Borków 2,9 
8 Janów 4,7 
9 Leśce 10,1 
10 Piotrowice Wielkie  10,2 
11 Piotrowice Kolonia 3,4 
12 Karolin 4,2 
13 Meszno 0,7 
ogółem 142,6 
 

3.2. Kanalizacja i gospodarka ściekowa 

Gmina znajduje się w początkowej fazie budowy sieci kanalizacji sanitarnej. Ma ona 

długość 3,7 km, z czego 3 km znajduje się w Zagrodach a pozostałe 0,7 km w 

Garbowie. Do sieci dochodzi 18 przyłączy. Skanalizowanych jest  

1320 gospodarstw. Dalsze 980 gospodarstw jest wyposaŜonych w instalacje 

kanalizacyjne odprowadzające ścieki do zbiorników bezodpływowych  

albo oczyszczalni przydomowych. Rocznie 9065 m3 ścieków z szamb, w tym 1400 m3 

z posesji mieszkalnych i 7665 m3 z cukrowni, jest przyjmowanych do istniejących 

oczyszczalni ścieków.  

Gmina przoduje pod względem ilości oczyszczalni przydomowych, których jest około 

100. Jest to najlepsze rozwiązanie dla licznych tu obszarów o zabudowie rozproszonej, 

gdzie doprowadzenie sieci kanalizacyjnych byłoby zbyt pracochłonne i ekonomicznie 

nieopłacalne. 

W niektórych gospodarstwach nie ma instalacji kanalizacyjnych. Korzystają one  

z tzw. suchych ustępów. Takich gospodarstw jest 340 wśród posiadających dostęp  

do wody wodociągowej. Stwarza to ogromne ryzyko zanieczyszczenia wód i gleby, 

podobnie jak stare, nieszczelne szamba.  



 

Tabela 5 (na następnej stronie) przedstawia parametry najwaŜniejszych oczyszczalni 

ścieków w gminie. 



 

Tabela 5. NajwaŜniejsze oczyszczalnie ścieków 

L.p. nazwa 
oczyszczalni 

rodzaj, 
technologia 

data 
urucho-
mienia 

przepusto-
wość 

[m3/dobę] 

miejsce 
odprowadzania 
oczyszczonych 
ścieków 

skład oczyszczonych 
ścieków 

pozwolenie wodno-prawne (data 
wydania, wielkości maksymalne) 

1 komunalna 
oczyszczalnia 
Garbów 

mechaniczno-
biologiczna 

1994 113 rzeka Kurówka BZT5 - 10 mg O2/dm3 
ChZTcr - 40,5 mg O2/dm3 
zawiesina ogólna  
- 19 mg/dm3 

pozwolenie z dn. 24.11.2003 r. 
BZT5 - 40 mg O2/dm3 
ChZTcr - 150 mg O2/dm3 
zawiesina ogólna  
- 50 mg/dm3 

2 oczyszczalnia 
Zagrody 

mechaniczno-
biologiczna 
(biologiczny 
osad czynny) 

1984 450 rów brak danych pozwolenie z dn. 24.02.2004 r. 
BZT5 - 40 mg O2/dm3 
ChZTcr - 150 mg O2/dm3 
zawiesina ogólna  
- 50 mg/dm3 

3 oczyszczalnia 
szkolna  
w Bogucinie 

mechaniczno-
biologiczna typu 
Batex 

1998 5,2 dopływ  
spod Bogucina 

BZT5 - 10 mg O2/dm3 
ChZTcr - 40,5 mg O2/dm3 
zawiesina ogólna  
- 19 mg/dm3 

pozwolenie z dn. 20.08.2004 r. 
BZT5 - 40 mg O2/dm3 
ChZTcr - 150 mg O2/dm3 
zawiesina ogólna  
- 50 mg/dm3 

4 oczyszczalnia 
szkolna  
w Karolinie 

mechaniczno-
biologiczna typu 
Batex 

1998 4,8 do gruntu BZT5 - 10 mg O2/dm3 
ChZTcr - 40,5 mg O2/dm3 
zawiesina ogólna  
- 19 mg/dm3 

pozwolenie z dn. 30.07.2004 r. 

5 oczyszczalnia 
szkolna  
w Leścach 

typu W6B 
(osad czynny 
niskoobciąŜony) 

2000 4,51 rzeka Kurówka BZT5 - 24 mg O2/dm3 
ChZTcr - 72 mg O2/dm3 
zawiesina ogólna  
- 32 mg/dm3 

pozwolenie z dn. 24.11.2003 r. 

6 oczyszczalnia 
przyzakładowa 
przy gorzelni PP-
H ETGAR Sp. z 
o.o. w Garbowie 

  192 rzeka Kurówka brak danych brak danych 

 



 

3.3. Sieć komunikacyjna 

Przez gminę przechodzi waŜny szlak komunikacyjny, jakim jest droga 

międzynarodowa E - 372. Jest to trasa tranzytowa relacji Warszawa - Garwolin - Ryki 

- Lublin - Zamość - Hrebenne - granica państwa – Lwów. Odcinek Kurów - Lublin - 

Piaski naleŜy jednocześnie do dwu dróg krajowych: 

- drogi krajowej nr 12 relacji: granica państwa - Łęknica - śary - śagań - Szprotawa 

- Głogów - Leszno - Gostyń - Jarocin - Kalisz - Sieradz - Łask - Piotrków 

Trybunalski - Sulejów - Opoczno - Radom - Puławy - Kurów - Lublin - Piaski - 

Chełm - Dorohusk - granica państwa, zaliczonej do kategorii dróg ekspresowych 

na odcinku od Kurowa do Dorohuska, 

- drogi krajowej nr 17 relacji Warszawa (Zakręt) - Garwolin - Ryki - Kurów - Lublin 

- Piaski - Krasnystaw - Zamość - Tomaszów Lubelski - Hrebenne - granica 

państwa, zaliczonej do kategorii dróg ekspresowych. 

Zarządcą tych dróg jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Oddział  

w Lublinie - Rejon Dróg Krajowych w Puławach. 

Droga nr 12/17 jest uciąŜliwa dla mieszkańców gminy z powodu hałasu, wibracji  

i spalin. Stwarza równieŜ zagroŜenie dla zdrowia i Ŝycia za sprawą duŜego natęŜenia 

ruchu drogowego oraz braku chodników i ścieŜek rowerowych. 

Od trasy E-372 odchodzi droga wojewódzka nr 828, relacji Garbów - Krasienin - 

Nasutów - Niemce - Jawidz. W granicach gminy znajduje się takŜe niewielki odcinek 

drogi wojewódzkiej nr 826, Nałęczów - Przybysławice. 

Przez gminę przebiega jedenaście dróg powiatowych: 

- 1524 L Garbów - Wola Przybysławska - Abramów, długość w granicach gminy  

8 445 m, 

- 1526 L Przybysławice - Wola Przybysławska - Syry, dł. 9 773 m, 

- 1548 L Garbów - Borków - Zofian - Starościn, dł. 6 100 m, 

- 2200 L Garbów - Karolin - Borków - Janów - Wola Przybysławska, dł. 10 054 m, 

- 2201 L Leśce - Osówka - Krasienin, dł. 3 769 m, 

- 2202 L Garbów - Gutanów - Czesławice - Nałęczów, dł. 7 497 m, 

- 2203 L Markuszów - Góry - Gutanów, dł. 429 m, 

- 2205 L Garbów - OŜarów - Sadurki, dł. 2 359 m, 

- 2206 L Garbów - przez wieś, dł. 1 754 m, 



 

- 2208 L Bogucin - Sługocin - Sieprawki, dł. 2 390 m, 

- 2213 L Jastków - Wygoda, dł. 366 m. 

Wszystkie drogi powiatowe mają twardą nawierzchnię ale jej stan jest przewaŜnie 

bardzo zły i stwarza niebezpieczeństwo dla kierowców. 

Drogi gminne, w liczbie 63, mają róŜne rodzaje nawierzchni. Tabela 6 przedstawia 

sieć dróg gminnych, natomiast tabela 7 (na następnych stronach) drogi gminne  

w poszczególnych miejscowościach. 

 

Tabela 6. Drogi gminne - zestawienie zbiorcze 

nawierzchnia [m] 
L.p. miejscowość 

długość 
ogółem [m] bitumiczna betonowa gruntowa tłuczeń, 

Ŝwir, ŜuŜel 
1. Wola 

Przybysławska II 
18 707 2578 1720 7064 7345 

2. Wola 
Przybysławska I 

13 153 868 2015 7310 2960 

3. Przybysławice 12 501 3731 2940 3120 2710 
4. Zagrody 6 480 1970 1340 2140 1030 
5. Garbów II 10 178 - 2580 4595 3003 
6. Garbów I 12 011 2681 2948 2716 3666 
7. Janów 2 950 1875 - - 1075 
8. Gutanów 12 315 4650 - 4595 3070 
9. Leśce 11 325 - - 375 10950 
10. Piotrowice 

Wielkie 
13 239 1344 2807 2085 7003 

11. Piotrowice 
Kolonia 

1 200 - - - 1200 

12. Bogucin 12 341 1647 350 175 10169 
razem: 126 400 21344 16700 34175 54181 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabela 7. Drogi gminne w poszczególnych miejscowościach 

nawierzchnia [m] 
Nr drogi kierunek 

długość 
[m] bitumiczna betonowa gruntowa tłuczeń, 

Ŝwir, ŜuŜel 
Wola Przybysławska II 

105900 L 
105901 L 
105902 L 
105903 L 
105908 L 
 
105909 L 
 
105915 L 
 
105916 L 
 
105917 L 

Orlicz 
Zakopaniny - Orlicz 
Stara Wieś 
Kolonia Przybysławice 
Wola Przybysławska II 
- Kol. Przybysławice 
Wola Przybysławska I 
- Kol. Przybysławice 
droga krajowa 17 - 
droga powiatowa 
droga krajowa 17 - 
Marianka 
Marianka 

2800 
2700 
1250 
600 
2642 

 
2725 

 
2425 

 
1800 

 
1150 

 
 

300 
 

1128 
 
 
 
 
 
 
 

1150 

 
 

300 
 
 
 

1420 

2200 
2700 
650 
600 
914 

 
1325 

600 
 
 
 

600 
 
 
 

2425 
 

1800 

Wola Przybysławska I 
103259 L 
105904 L 
103258 L 
105905 L 
 
105906 L 
105907 L 
105908 L 
 
105909 L 
 
105918 L 

Syry - Amelin 
Meszno 
Starościn - Kruk 
droga gminna 103258 - 
droga gminna 103259 
Janów - Kamionka 
Winkiel - Pod Borem 
Wola Przybysławska II 
- Kol. Przybysławice 
Wola Przybysławska I 
- Kol. Przybysławice 
 

1600 
660 
2000 
1700 

 
325 
3700 
868 

 
490 

 
1810 

 
 
 
 
 
 
 

868 

 
 
 
 
 
 

2015 

1600 
 

2000 
1700 

 
325 
1685 

 
660 

 
 
 
 
 
 
 

490 
 

1810 
Przybysławice 

105903 L 
105910 L 
105911 L 
105933 L 
 
105934 L 
 
105935 L 
105961 L 

Kol. Przybysławice 
Wola Przybysławska 
Kol. Przybysławice 
Przybysławice - 
Cebulówka 
Przybysławice - 
Markuszów 
Kol. Przybysławice 
droga krajowa 17 - 
droga wojewódzka 826 

4800 
890 
2415 
870 

 
1200 

 
1010 
1316 

 
 

2415 
 
 
 
 
 

1316 

1180 
890 

 
870 

2420 
 
 
 
 

700 

1200 
 
 
 
 

500 
 

1010 

Zagrody 
105912 L 
105913 L 
 
105914 L 
 
105961 L 

Kol. Przybysławice 
droga krajowa 17 - 
Zagrody 
droga gminna 105913 - 
droga gminna 105915 
Zagrody - 
Przybysławice 

2350 
2650 

 
730 

 
750 

 
1220 

 
 
 

750 

1340 1010 
400 

 
730 

 
1030 



 

Garbów II 
105919 L 
 
105920 L 
 
 
 
105921 L 
 
105922 L 
 
105923 L 
 
105924 L 
 
105932 L 

droga powiatowa 1548 
- droga gminna 105906 
Zagrody - Kolonia 
Miesiące 
 
 
droga powiatowa 1548 
- droga powiat. 2200 
droga powiatowa 2200 
- droga powiat. 1548 
droga powiatowa 1548 
- Kolonia Garbów 
droga powiatowa 1548 
- Kolonia Garbów 
droga krajowa 17 - 
droga wojewódzka 828 

1700 
 

2100 
 
 
 

1475 
 

1430 
 

950 
 

633 
 

1890 

 480 
 

1380 
(720  

utrwa-
lenie) 

 
 
 
 
 
 

1475 
 

1430 
 
 
 
 
 

1690 

1220 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

950 
 

633 
 

200 

Garbów I 
105936 L 
 
 
105937 L 
 
105938 L 
105939 L 
 
 
105940 L 
 
105941 L 
 
105942 L 
 
105949 L 
 
 
105962 L 

droga powiatowa 2202 
- Garbów Dolny - Góry 
- Kol. Góry 
droga powiatowa 2206 
- Garbów 
Garbów - Garbów Dol. 
droga gminna 105937 - 
Garbów - droga 
powiatowa 2205 
droga powiatowa 2202 
- droga gminna 105939 
droga gminna 105940 - 
droga gminna 105939 
droga gminna 105939 - 
droga powiatowa 2205 
droga powiatowa 2206 
- Garbów - Bogucin - 
droga powiatowa 2208 
droga krajowa 17 - 
Garbów Dolny 

1715 
 
 

826 
 

2134 
2689 

 
 

1518 
 

816 
 

810 
 

926 
 
 

577 

170 
 
 

826 
 
 

182 
 
 
 
 
 
 
 
 

926 
 
 

577 

720 
 
 
 
 

880 
1348 

415 
 
 
 
 

555 
 
 
 

1150 
 
 
 

596 

410 
 
 
 
 

699 
1159 

 
 

368 
 

816 
 

214 

Janów 
105906 L Janów - Kamionka 2950 1875   1075 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Gutanów 
105943 L 
105944 L 
 
105945 L 
105946 L 
 
105947 L 
 
105948 L 
 
105965 L 

Kolonia Gutanów 
droga powiatowa 2202 
- Kolonia Gutanów 
Kolonia Gutanów 
Czesławice - Ługów - 
Kolonia Gutanów 
Kolonia Gutanów - 
granica gminy Jastków 
droga gminna 105947 - 
droga powiatowa 2202 
droga powiatowa 2202 
- droga gminna 105945 

950 
1900 

 
2715 
1735 

 
1320 

 
2680 

 
1015 

 
1900 

 
 

1735 
 
 
 
 
 

1015 

 500 
 
 

2515 
 
 
 
 

1580 

450 
 
 

200 
 
 

1320 
 

1100 

Leśce 
105925 L 
 
105926 L 
 
105927 L 
 
105928 L 
 
 
 
105929 L 
 
105930 L 
105955 L 
 
105956 L 

droga wojewódzka 828 
- droga powiat. 2200 
droga wojewódzka 828 
- droga powiat. 2200 
droga gminna 105925 - 
droga gminna 105926 
droga gminna 105925 - 
Wólka Lesiecka - 
droga powiat. 2200  
i 2201 
droga gminna 105925 - 
droga powiatowa 2201 
droga przez wieś 
droga krajowa 17 - 
droga wojewódzka 828 
droga gminna 105957 - 
Piotrowice Kolonia - 
droga gminna 105955 

3950 
 

1165 
 

700 
 

1875 
 
 
 

910 
 

1025 
1100 

 
600 

   
 
 
 
 
 

375 

3950 
 

1165 
 

700 
 

1500 
 
 
 

910 
 

1025 
1100 

 
600 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

Piotrowice Wielkie 
105926 L 
 
105931 L 
 
 
105956 L 
 
 
105957 L 
 
 
 
105958 L 
 
105959 L 
 
 
 
 
 
105960 L 

droga wojewódzka 828 
- droga powiat. 2200 
droga wojewódzka 828 
- Kol. Piotrowice - 
droga powiatowa 1526 
droga gminna 105957 - 
Piotrowice Kolonia - 
droga gminna 105955 
droga gminna 105958 - 
Piotrowice Wielkie - 
granica gminy i droga 
wojewódzka 828 
droga gminna 105957 - 
granica gminy Jastków 
droga gminna 105955 - 
Kolonia Piotrowice  
i droga krajowa 17 
oraz droga gminna 
105956 i droga 
wojewódzka 828 
droga gminna 105959 - 
Kolonia Piotrowice - 
droga wojewódzka 828 

1119 
 

1760 
 
 

920 
 
 

3030 
 
 
 

2825 
 

1925 
 
 
 
 
 

1660 
 
 

1119 
 
 
 
 
 
 
 

225 

 
 
 
 
 
 
 
 

1632 
 
 
 
 
 

250 

 
 

960 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1125 
 
 
 
 
 
 
 

925 

 
 

800 
 
 

920 
 
 

1173 
 
 
 

1700 
 

1675 
 
 
 
 
 

735 

Piotrowice Kolonia 
105926 L droga wojewódzka 828 

- droga powiat. 2200 
1200    1200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bogucin 
105949 L 
 
 
105950 L 
 
 
105951 L 
 
105952 L 
 
 
105953 L 
 
 
105954 L 
 
 
105955 L 
 
105959 L 
 
 
 
 
 
105963 L 

droga powiatowa 2206 
- Garbów - Bogucin - 
droga powiatowa 2208 
droga gminna 105949 - 
Bogucin - granica 
gminy Jastków 
droga gminna 105949 - 
Bogucin - Ługów 
droga gminna 105954 - 
Bogucin - droga 
powiatowa 2208 
droga krajowa 17 - 
Bogucin - granica 
gminy Jastków 
droga krajowa 17 - 
Kol. Bogucin - granica 
gminy Jastków 
droga krajowa 17 - 
droga wojewódzka 828 
droga gminna 105955 - 
Kolonia Piotrowice  
i droga krajowa 17 
oraz droga gminna 
105956 i droga 
wojewódzka 828 
droga krajowa 17 - 
Bogucin - droga 
gminna 105949 

1647 
 
 

1920 
 
 

1575 
 

1820 
 
 

1525 
 
 

1100 
 
 

565 
 

1275 
 
 
 
 
 

914 

1647  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

350 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

175 

 
 
 

1920 
 

1575 
 

1820 
 
 
 

1525 
 
 

1100 
 
 

565 
 

750 
 
 
 
 
 

914 

 

Do 2006 roku planuje się zbudowanie nowych dróg gminnych w Bogucinie  

i Borkowie. 

Intensywny ruch tranzytowy przez Garbów, Zagrody i Przybysławice sprawia,  

Ŝe budowa obwodnicy staje się pilna. 

 Planowana obwodnica Garbowa ma stanowić część drogi ekspresowej prowadzącej 

od drogi krajowej nr 17 w Sielcach w gm. śyrzyn do Lublina, z pominięciem Kurowa, 



 

Markuszowa, Garbowa i Jastkowa. Droga ta ma przebiegać na północ od drogi 

krajowej nr 12/17 przez słabo zaludnione obszary na północ od wsi Przybysławice  

i Zagrody (ze zjazdem w Przybysławicach), następnie przez Karolin i Garbów, gdzie 

ma się znajdować następny zjazd. Za Garbowem nowa droga ekspresowa wyminie 

drogę nr 12/17 i dalej w kierunku Lublina będzie podąŜać na południe od niej przez 

Bogucin.  

 

3.4. Gospodarka cieplna i energetyczna 

Gmina nie jest zgazyfikowana. Większość mieszkańców korzysta z przydomowych 

kotłowni opalanych węglem, miałem lub drewnem. Ponad 90% mieszkańców gminy 

uŜywa takŜe gazu z butli. W przyszłości planuje się zaopatrzenie gminy w sieć 

gazową. 

Przez gminę przechodzą dwie linie energetyczne wysokiego napięcia, eksploatowane 

przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne: WN-400 kV relacji Kozienice - Lublin oraz 

WN-220 kV relacji Puławy - Abramowice.  

W Garbowie funkcjonuje Główny Punkt Zasilający, tzn. stacja transformatorowa 

110/15 kV, z którego wyprowadzone są linie magistralne SN-15 kV, stanowiące 

podstawę układu energetycznego średniego napięcia. W gminie znajduje się 170,6 km 

napowietrznych oraz 7,8 km kablowych linii średniego napięcia.  

Bezpośredni odbiorcy energii elektrycznej korzystają ze stacji transformatorowych 

15/04 kV, których jest 89. Napowietrzna sieć energetyczna niskiego napięcia nn-0,4 

kV ma długość 140,5 km a kablowa 14,5 km. 

 

3.5. Telekomunikacja 

Gmina Garbów znajduje się w strefie numerycznej Lublina. W gminie jest  

ok. 1700 abonentów stacjonarnych. Docelowo planuje się co najmniej 30 - 40 

telefonów na 100 mieszkańców. 

W gminie działają równieŜ stacje telefonii komórkowej GSM - przekaźniki  

w Bogucinie, Piotrowicach Wielkich, Woli Przybysławskiej - przysiółek Marianka  

i Zagrodach przy cukrowni „Garbów”. 

 

3.6. Gospodarka odpadami 



 

Gmina nie posiada własnego składowiska odpadów.  

W miejscach najliczniej uczęszczanych zostały ustawione kontenery na odpady 

komunalne o pojemności 1,1 m3. Łącznie jest ich 177 w całej gminie. Są opróŜniane 

raz w tygodniu. Jest 20 sztuk koszy ulicznych o pojemności 10 l ustawionych  

w pobliŜu miejsc uŜyteczności publicznej, opróŜnianych codziennie. Tabela 8 (na 

następnej stronie) przedstawia odbiór odpadów w kontenerach. 

 

Tabela 8. Odbiór odpadów w kontenerach 

L.p. miejsce usytuowania ilość pojemników ilość zebranych 
odpadów [kg] 

1. Bogucin 19 965,88 
2. Borków 5 268,47 
3. Garbów 52 3 251,98 
4. Gutanów 6 397,14 
5. Janów 3 199,20 
6. Karolin 6 397,10 
7. Leśce 11 679,44 
8. Meszno 2 192,48 
9. Piotrowice Kolonia 2 60,00 
10. Piotrowice Wielkie 10 992,85 
11. Przybysławice 16 1 323,41 
12. Wola Przybysławska 20 132,38 
13. Zagrody 25 1 648,31 

razem: 177 10 508,64 
 

Pojemniki są opróŜniane przez firmę Remondis ze Świdnika, która podpisała stosowną 

umowę z Gminą. Większość odpadów z gminy trafia na powiatowe składowisko  

w Rokitnie, gm. Lubartów, część na składowisko w Szumowie, gm. Kurów i inne 

składowiska. Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami umieszcza gminę Garbów  

w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Rokitno. 

W gminie nie prowadzi się odzysku odpadów ani ich segregacji. 

Szczegóły dotyczące gospodarki odpadami zawiera Plan gospodarki odpadami  

dla gminy Garbów, stanowiący integralną część opracowania. 

 

3.7. Zalecenia  

Polityka ekologiczna państwa ustala limity krajowe związane z racjonalnym 
wykorzystywaniem zasobów naturalnych i poprawą stanu środowiska, przewidziane  



 

do zrealizowania najpóźniej w 2010 r. Limity te nie są obowiązujące dla gmin,  
ale naleŜy się nimi kierować przy określaniu własnych zadań.  

Zgodnie z limitami krajowymi naleŜy: 

- dwukrotnie zwiększyć udział odzyskiwanych i ponownie wykorzystywanych  

w procesach produkcyjnych odpadów przemysłowych w porównaniu ze stanem                   

z 1990 r.,  

- przeprowadzić pełną (100%) likwidację zrzutów ścieków nie oczyszczonych  

z zakładów przemysłowych,  

- zmniejszyć ładunek zanieczyszczeń odprowadzanych do wód powierzchniowych  

w stosunku do stanu z 1990 r. z przemysłu o 50%, z gospodarki komunalnej  

 (na obszarze osiedli wiejskich) o 30% i ze spływu powierzchniowego równieŜ  

o 30%, 

- do końca 2005 r. wycofać z uŜytkowania etylinę i przejść wyłącznie na stosowanie 

benzyny  bezołowiowej.  

Przewody linii elektroenergetycznych oraz anteny nadawcze stacji bazowych 
wytwarzają i wypromieniowują energię elektromagnetyczną, która mimo braku 
moŜliwości jonizacji cząsteczek moŜe wywołać efekty biologiczne w organizmach 
Ŝywych, w tym u ludzi. Przy wysokich częstotliwościach i natęŜeniach moŜe powstać 
tzw. efekt termiczny, objawiający się podwyŜszeniem ciepłoty tkanek a następnie 
zaburzeniem reakcji biochemicznych w komórkach. Taki wpływ na organizmy Ŝywe 
moŜe wystąpić jedynie w przypadku kilkunastokrotnego przekroczenia poziomów 
dopuszczalnych promieniowania niejonizującego i długotrwałej ekspozycji  

na promieniowanie elektromagnetyczne.  

W celu uniknięcia takich zjawisk i ewentualnych negatywnych skutków ubocznych 
konieczna jest ochrona człowieka przed polami elektromagnetycznymi przez 
wyeliminowanie moŜliwości występowania obszarów wypromieniowanych pól 
elektromagnetycznych o wartościach wyŜszych od dopuszczalnych. Ochrona taka jest 
moŜliwa w drodze separacji przestrzennej miejsc przebywania ludzi i występowania 
obszarów wypromieniowanych pól elektromagnetycznych o wartościach wyŜszych  
od dopuszczalnych, określonych w stosownych przepisach.  

W przypadku stacji nadawczych fal radiowych, w tym stacji bazowych telefonii 
komórkowej, separacja sprowadza się głównie do takiego usytuowania anten 
nadawczych aby pola, mogące docierać do miejsc przebywania ludzi, były całkowicie 
bezpieczne dla ich zdrowia. 

Tabela 9 (na następnej stronie) przedstawia najwaŜniejsze problemy ekologiczne 
wynikające ze stanu elementów infrastruktury, propozycje inwestycji i rozwiązań oraz 
określa priorytety realizacji (A – „bardzo  pilne”, B – „pilne”, C – „mniej pilne”). 

 

Tabela 9. ZagroŜenia infrastruktury dla środowiska, zalecenia  



 

Lp. źródło zagroŜenie zalecenia priorytet 

1. Brak kanalizacji  
w większości 
gospodarstw gminy 

Zanieczyszczenie 
sanitarne i chemiczne 
wód 
powierzchniowych, 
podziemnych i gleb. 
ZagroŜenie 
epidemiologiczne. 

1. Budowa kanalizacji obejmującej 
Garbów, Zagrody i Przybysławice. 

2. Objęcie wszystkich gospodarstw 
efektywnymi ekologicznie formami 
odbioru i oczyszczania ścieków 
komunalnych. 

3. Modernizacja oczyszczalni ścieków  
w Garbowie. 

A 

 

A 

 

 

 

A 

2. Nieuporządkowana 
gospodarka 
wodno-ściekowa 

Zanieczyszczanie 
sanitarne i chemiczne 
wód 
powierzchniowych  

i obszarów 
źródliskowych rzek, 
uboŜenie 
róŜnorodności flory i 
fauny, zagroŜenie 
epidemiczne 
mieszkańców 

WyposaŜenie wszystkich gospodarstw  
na obszarach o zabudowie rozproszonej  
w przydomowe oczyszczalnie ścieków 

 

A 

3. Gospodarka cieplna Zanieczyszczenie 
pyłowe i gazowe 
powietrza a pośrednio 
gleby i wód 

1. Zaniechanie spalania w domowych 
kotłowniach odpadów z gumy i tworzyw 
sztucznych. 

2. Wprowadzenie alternatywnych 
i oszczędnych systemów grzewczych. 

3. Termomodernizacja Zespołu Szkół  
w Garbowie. 

4. Wykorzystywanie energii odnawialnej: 
energii chemicznej paliwa w postaci 
biomasy (drewno, słoma zbóŜ, rzepaku, 
siana i roślin motylkowych), energii 
geotermalnej, wody z uŜytkowanych 
pokładów wodonośnych. 

B 
 
 

C 
 

B 
 

B 

4. Komunikacja Zanieczyszczenie 
gazowe i pyłowe 
podstawowych 
elementów 
środowiska, hałas, 
zagroŜenie Ŝycia 
pieszych i kierowców 

1. BieŜące remonty nawierzchni, 
utwardzenie waŜniejszych dróg 
gruntowych. 

2. Uzupełnienie nasadzeń drzew. 
3. Przeniesienie ruchu tranzytowego poza 

obszary gęsto zabudowane - budowa 
obwodnicy Garbowa. 

4. Budowa chodników i ścieŜek rowerowych 
wzdłuŜ ruchliwych tras 
komunikacyjnych, zwłaszcza na 
obszarach zabudowanych. 

A 

 

B 

B 

 

 

A 

5. Gospodarka 
odpadami 

Zanieczyszczenie 
chemiczne i sanitarne 
głównych elementów 
środowiska, 
zagroŜenie 
epidemiczne. 

Degradacja 

1. Objęcie odbiorem odpadów wszystkich 
mieszkańców gminy. 

2. Wprowadzenie selekcji  
i segregacji odpadów. 

3. Zapobieganie powstawaniu dzikich 
wysypisk. 

4. Edukacja ekologiczna mieszkańców 
gminy. 

B 

 

B 

 

A 



 

krajobrazu. 

 

 

A 

6. Sieci energetyczne  

i telefoniczne 
Pola 
elektromagnetyczne - 
zagroŜenie dla zdrowia 

1. Wymiana napowietrznych przewodów na 
podziemne. 

2. Przestrzeganie przepisów  

o strefach ochronnych wokół linii 
elektroenergetycznych i stacji bazowych 
telefonii komórkowej. 

B 

 

A 

4. Środowisko naturalne 

4.1. Litosfera 

4.1.1. Budowa geologiczna 

Gmina jest połoŜona w strefie peryferyjnej prekambryjskiej platformy 
wschodnioeuropejskiej. Ramy struktury geologicznej zostały ukształtowane podczas 
orogenezy hercyńskiej.  

Silnie wznoszące ruchy lądotwórcze trwały do górnego wizenu (część dolnego 
karbonu) ok. 325 milionów lat temu. Spowodowały one wynurzenie tej strefy oraz 
potrzaskanie jej na szereg bloków. Niektóre stare linie tektoniczne, głównie biegnące  
z północnego wschodu na południowy zachód, uległy odmłodzeniu. W fazie 
bretońskiej orogenezy hercyńskiej od pobliskiego obszaru platformy (zrąb łukowski) 
oddzielił się rów lubelski. Gmina leŜy w jego obrębie. 

Od górnego wizenu do westfalu (w górnym karbonie) ruchy pionowe były słabe.  
W tym okresie dominowała sedymentacja jeziorna. W okresie westfalu rozpoczął się 
drugi silny okres ruchów górotwórczych - faza asturyjska. W tym czasie większość 
bretońskich stref nieciągłości uległa odnowieniu, utworzyły się teŜ nowe uskoki  
o niewielkich zrzutach. Asturyjskie struktury blokowe zostały ścięte w wyniku erozji, 
jaka nastąpiła przed środkową jurą. Pod skałami mezozoicznymi odsłania się  
w zapadliskach westfal, na zrębach utwory wcześniejszego okresu - namuru i jeszcze 
wcześniejszego wizenu. 

Tektonika warstw mezozoicznych i kenozoicznych jest znacznie spokojniejsza. 
Dyslokacje mają charakter uskoków normalnych, grawitacyjnych, o amplitudzie 
zrzutu od kilku do kilkudziesięciu metrów.  

Do najstarszych rozpoznanych osadów naleŜą utwory dewonu dolnego, wykształcone 
w postaci kwarcytów i piaskowców z przewarstwieniami mułowców, stwierdzone  
na głębokości ok. 4900 m. Dewon środkowy jest reprezentowany przez osady 
sedymentacji węglanowej: iłowce, dolomity i piaskowce. Występują one  
na głębokości od 4200 do 4800 m. Utwory dewonu górnego są równieŜ wynikiem 
sedymentacji węglanowej. Zostały wykształcone w postaci wapieni 
organodetrytycznych, pelitowych i gruzłowych oraz mułowców z przewarstwieniami 
drobnoziarnistych piaskowców i drobnokrystalicznych dolomitów. MiąŜszość górnego 
dewonu dochodzi do 1500 m. 

Karbon jest reprezentowany przez osady wizenu, namuru i westfalu. Osady wizenu 
występują w postaci mułowców i iłowców z wkładkami piaskowców. Osiągają 
miąŜszość do 490 m. Utwory namuru to seria mułowcowo-ilasta z wkładkami 



 

drobnoziarnistych piaskowców i gdzieniegdzie margli i wapieni. MiąŜszość tej serii 
dochodzi do 600 m. Utwory westfalu, osiągające miąŜszość do 250 m, stanowią 
kontynuację sedymentacji namurskiej, ze znaczną przewagą osadów jeziornych. 
Obejmują głównie mułowce i iłowce z przewarstwieniami szarych piaskowców. 
Sporadycznie iłowce laminowane są cienkimi warstewkami węgla o miąŜszości rzędu 
kilku centymetrów, nie przedstawiającymi wartości gospodarczej. 

Bezpośrednio na powierzchni erozyjnej ścinającej skały karbońskie leŜą osady jury 
środkowej, w postaci piaskowców i wapieni piaszczystych. MiąŜszość tej serii 
dochodzi do 50 m. Jura górna jest reprezentowana przez osady oksfordu i kimerydu - 
wapienie organodetrytyczne i wapienie margliste. Osady te osiągają miąŜszość  
do 200 m.  

Kreda jest reprezentowana przez osady siedmiu ostatnich pięter - albu, cenomanu, 
turonu, koniaku, santonu, kampanu i mastrychtu. Alb, naleŜący jeszcze do kredy 
dolnej, stanowią piaskowce glaukonitowe z fosforytami o miąŜszości kilkunastu 
metrów. Osady kredy górnej osiągają miąŜszość dochodzącą do 900 m, z czego 
ostatnie piętro, mastrycht, stanowi ok. 400 m. Są to wapienie piaszczyste, wapienie 
margliste, margle, opoki i gezy.  

Osady trzeciorzędu zachowały się w postaci izolowanych płatów. Są to osady 
paleocenu, eocenu i oligocenu, sporadycznie mioceńskie, przybrzeŜne i płytkowodne, 
osiągające miąŜszość do 20 - 25 m. Zostały wykształcone w postaci:  
gez z przewarstwieniami i soczewkami wapieni, mułków i iłów, a takŜe piasków  
i mułków kwarcowych z glaukonitem. 

Utworami najmłodszymi, powierzchniowymi, są osady czwartorzędowe, które 
zalegają nieciągłą warstwą na zerodowanym, starszym podłoŜu - głównie utworach 
węglanowych mastrychtu, rzadziej paleocenu oraz oligocenu. Występują one nie 
wszędzie. MiąŜszość osadów czwartorzędowych jest zatem bardzo zróŜnicowana  
i ściśle związana z deniwelacjami starszego podłoŜa. Na wierzchowinach ich brak, 
natomiast w rynnach erozyjnych zalegają na głębokość do 90 m. 

Najstarszy czwartorzęd reprezentują preglacjalne osady piaszczysto-Ŝwirowe, mułki 
jeziorne oraz glinki i iły z rumoszem skał kredowych. PowyŜej zalegają osady 
zlodowacenia południowopolskiego wykształcone jako gliny zwałowe, mułki 
piaszczyste, piaski rzeczne o róŜnej grubości ziaren oraz piaski ze Ŝwirami wodno-
lodowcowymi. 

Osady zlodowacenia środkowopolskiego są reprezentowane przez zastoiskowe mułki, 
piaski i iły, wodno-lodowcowe piaski i Ŝwiry oraz osady pochodzenia lodowcowego - 
gliny zwałowe i piaski ze Ŝwirami, jak równieŜ przez gleby kopalne. 

Terytorium gminy znajdowało się poza zasięgiem ostatniego zlodowacenia - 
północnopolskiego (bałtyckiego). Z tego okresu pochodzą osady: 

- rzeczne i rzeczno-peryglacjalne: piaski i mułki rzeczne, na tarasach 

nadzalewowych dolin rzecznych,  

- eoliczne: lessy, 

- eluwialno-deluwialne: mułki, mułki piaszczyste, piaski pyłowate. 



 

Najbardziej charakterystycznymi i rozpowszechnionymi osadami okresu zlodowacenia 
północnopolskiego są lessy, które budują PłaskowyŜ Nałęczowski. Natomiast  
na Wysoczyźnie Lubartowskiej przewaŜają lessy piaszczyste i piaski pyłowate 
lessopodobne, których miąŜszość lokalnie przekracza 10 m. 

Z osadów, których wieku nie moŜna jednoznacznie określić, naleŜy wymienić piaski 
deluwialne, pospolite w dolinach rzecznych i lokalnych depresjach. Osiągają 
miąŜszość do 6 m. 

Do holocenu naleŜą piaski i gliny aluwialne (mady rzeczne), torfy, namuły torfiaste 
oraz namuły, wypełniające dna dolin rzecznych i zagłębień bezodpływowych, a takŜe 
torfy przejściowe i piaski eoliczne w wydmach. W miejscach swojego występowania 
osiągają miąŜszość rzędu kilku metrów. 

 

4.1.2. Geomorfologia 

Według Atlasu Rzeczypospolitej Polskiej, gmina leŜy w obrębie dwóch jednostek 
geomorfologicznych: 

- Wysoczyzny Lubartowskiej (318.98) w części północnej, 

- PłaskowyŜu Nałęczowskiego (343.12) w części południowej. 

Wysoczyzna Lubartowska obejmuje falisto-pagórkowatą powierzchnię zdenudowanej 
moreny, pochyloną w kierunku północno-zachodnim, ze Ŝwirowymi ostańcami 
sięgającymi do 200 m n.p.m., z których najwyŜszy, połoŜony na północ od wsi 
Zagrody, sięga 205,2 m n.p.m. Wysokości względne na ogół wynoszą 5 - 6 m. 
NajniŜszym punktem jest jezioro DuŜy Ług, leŜące na wysokości 153 m n.p.m. 
Powierzchnia moreny porozcinana jest suchymi dolinami. Na północnym krańcu 
gminy znajdują się równiny wodno-lodowcowe zbudowane z utworów piaszczystych  
i Ŝwirowych z występującymi na nich wydmami i zagłębieniami deflacyjnymi. 

PłaskowyŜ Nałęczowski jest płaską i szeroką grzędą, wzniesioną do 200 - 220 m n.p.m., 
sięgającą od Wisły do Bystrzycy. NajwyŜsza kulminacja w gminie ma wysokość  
228,9 m n.p.m. Jest połoŜona na południe od  Piotrowic Wielkich. Na PłaskowyŜu 
Nałęczowskim wysokości względne wynoszą przeciętnie 40 - 50 m. PłaskowyŜ 
rozciąga się z zachodu i północnego zachodu na wschód i południowy wschód, o czym 
zadecydował bieg warstw górnokredowych. Mezoregion ten jest zbudowany  
z miąŜszej warstwy lessu na górnej kredzie oraz na piaskach i Ŝwirach wodno-
lodowcowych.  

Północna krawędź PłaskowyŜu, która jest zarazem krawędzią WyŜyny Lubelskiej, 
tworzy próg denudacyjny zgodny z biegiem i upadem warstw górnokredowych, 
nieznacznie nadbudowany i zmodyfikowany przez akumulację plejstoceńską. 
PłaskowyŜ znajdował się w zasięgu lądolodu maksymalnego stadiału zlodowacenia 
środkowopolskiego. Podczas ostatniego zlodowacenia nałoŜona została na niego 
szczelna pokrywa lessowa. Te okoliczności zadecydowały o rzeźbie PłaskowyŜu, 
porozcinanego suchymi dolinkami erozyjno-denudacyjnymi i wąwozami lessowymi.  

 

4.1.3. Zasoby kopalin 



 

W gminie znajdują się zasoby kruszywa mineralnego (piasek, Ŝwir) i surowców 
ilastych ceramiki budowlanej.  

Według danych z dn. 31.12.2002 r. zostały zarejestrowane: 

- złoŜa piasku w przysiółku Marianka, który naleŜy do Woli Przybysławskiej I,  

- rozpoznane szczegółowo złoŜe piasku w Borkowie, przeznaczone do eksploatacji, 

o pojemności 14 tys. ton, 

- zaniechane złoŜe surowców ilastych w Garbowie, pojemność 187 m3, 

- złoŜe surowców ilastych w Garbowie Pierwszym, rozpoznane szczegółowo,  

o pojemności 1 tys. m3. 

 

4.2. Klimat 

4.2.1. Stan aktualny 

Według regionalizacji klimatycznej gmina Garbów leŜy na pograniczu lubelsko-
chełmskiej i lubartowsko-parczewskiej dziedziny klimatycznej. Jest to strefa klimatu 
umiarkowanego o widocznych wpływach klimatu kontynentalnego.  

Podobnie jak w całej Polsce, klimat jest tu kształtowany przez trzy główne masy 
powietrza: polarne, arktyczne i zwrotnikowe, przy czym zdecydowanie dominują 
polarne masy powietrza. Wśród nich jest 60 - 66% polarno-morskich mas powietrza  
w ciągu roku, głównie latem i 24 - 31% polarno-kontynentalnych mas powietrza  

w ciągu roku, głównie w lutym oraz wiosną i jesienią). Powietrze polarno-morskie 
napływa z zachodu, znad Atlantyku, sprowadza wilgoć, zimą odwilŜe i ocieplenia  
z opadami śniegu lub deszczu, latem ochłodzenie, wzrost zachmurzenia i opady, 
często z burzami. Powietrze polarno-kontynentalne napływa znad Azji i Europy 
Wschodniej, cechuje się małą wilgotnością, zimą przynosi spadek temperatury i 
bezchmurne niebo, latem pogodę słoneczną, gorącą i suchą. 

Średnia roczna temperatura jest dość wysoka (10,5°C). Najcieplejszym miesiącem jest 
lipiec, którego średnia temperatura wynosi 21,5°C, najzimniejsze miesiące to styczeń  
i luty ze średnią temperaturą -3,5°C. Okres bez przymrozków trwa 161 - 180 dni, 
przymrozki na ogół występują od początku października do końca kwietnia. Okres 
wegetacyjny, ze średnią temperaturą dobową ponad 5°C, trwa około 220 dni. Roboty 
polowe zaczynają się w drugiej połowie marca i trwają do końca października.  

Średnia wilgotność względna powietrza wynosi 69%, zimą 84%, latem 56%, 
najwyŜsza jest w październiku i grudniu, najniŜsza w maju. 

PrzewaŜają wiatry z kierunków zachodnich, stanowiące ponad połowę wszystkich 
wiatrów, następnie z kierunków wschodnich i południowych. Wiatry z kierunków 
północnych są najrzadsze. PrzewaŜają wiatry słabe, a ich średnia roczna prędkość 
wynosi około 3 - 4 m/s, przy czym jest większa zimą niŜ latem. Są ok. 23 dni w roku  
z silnym wiatrem, ponad 8 m/s. Udział ciszy sięga od 6 do 12% na terenach otwartych 
do 40% na obszarach śródleśnych i w obniŜeniach. 



 

Roczna suma nasłonecznienia rzeczywistego wynosi 1495 godzin, nasłonecznienie 
względne wynosi średnio w roku 33 - 36%, w lecie 45 - 50%. 

Roczna suma opadów to zaledwie około 550 mm, z maksimum w lipcu  
i minimum zimą. Zdarzają się równieŜ deszcze nawalne. Trwała pokrywa śnieŜna 
pojawia się przeciętnie w połowie grudnia i utrzymuje się przez 80 - 90 dni do połowy 
marca, na przemian z odwilŜami, dochodząc do grubości 15 - 40 cm. Parowanie 
potencjalne sięga 860 - 880 mm rocznie, jest więc duŜo wyŜsze od sumy opadów. 
Mgły zdarzają się sporadycznie, w ciągu roku najrzadziej od kwietnia do sierpnia, 
najczęściej w październiku i listopadzie. Najczęściej występują w dolinach rzecznych  

i innych miejscach podmokłych.  

Średni czas trwania pór roku wynosi odpowiednio: zima - 95 dni (30 XI - 5 III), 
przedwiośnie - 29 dni (5 III - 3 IV), wiosna - 57 dni (3 IV - 30 V), lato - 93 dni (30 V - 
31 VIII), jesień - 59 dni (31 VIII - 29 X), przedzimie - 32 dni (29 X - 30 XI). 

 

4.2.2. Zalecenia 

Klimat jest najbardziej niezaleŜnym od woli człowieka elementem środowiska 
przyrodniczego. Kształtuje się w zaleŜności od układu mas powietrza, wynikającego 
ze zjawisk o charakterze globalnym, których główną przyczyną jest aktywność Słońca. 

Niepokojącym zjawiskiem jest globalne ocieplenie. W ciągu ostatniego stulecia 
średnia temperatura powierzchni Ziemi, wynosząca ok. 15°C, wzrosła prawie o 1°C. 
Ta niewielka z pozoru zmiana moŜe spowodować dramatyczne przeobraŜenia: 
topnienie lodowców i związane z tym zatapianie najniŜej połoŜonych obszarów przez 
morza, zmiany granic stref klimatycznych, wyniszczające upały i susze, pustynnienie 
obszarów lądowych, wzrost róŜnic temperatur między lądami a morzami powodujący 
huragany i gwałtowne opady, w tym gradowe, a przez to powodzie. Pociąga to za sobą 
zmiany innych komponentów środowiska: wymieranie gatunków roślin i zwierząt, 
które nie umieją dostosować się do nowych warunków, zmianę przewaŜających 
procesów rzeźbotwórczych, stosunków glebowych i hydrologicznych - wysychanie 
cieków i zbiorników wodnych a w konsekwencji utratę duŜych obszarów gruntów 
ornych i niebezpieczeństwo głodu. 

Za globalne ocieplenie odpowiedzialny jest efekt cieplarniany. Jest to naturalne 
zjawisko, umoŜliwiające istnienie Ŝycia na Ziemi w obecnym kształcie, działalność 
człowieka doprowadziła do jego znacznego nasilenia. Efekt cieplarniany polega na 
zatrzymywaniu przez atmosferę wydostającego się na zewnątrz promieniowania 
podczerwonego - cieplnego Ziemi, czasami teŜ na zwiększaniu przepuszczalności 
atmosfery dla promieniowania słonecznego. Dokonują tego cząsteczki gazów 
cieplarnianych: pary wodnej, dwutlenku węgla, ozonu, freonów, metanu i podtlenku 
azotu. ChociaŜ najsilniejsze działanie ma podtlenek azotu, to gazem o największym 
znaczeniu jest dwutlenek węgla, poniewaŜ jest go najwięcej. 

W celu zapobieŜenia dalszemu ocieplaniu się klimatu w grudniu 1997 r. został 
uzgodniony tzw. protokół z Kioto, który wszedł w Ŝycie 16 lutego 2005 r. 
Zobowiązuje on poszczególne państwa do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych 
do roku 2012 średnio o 5,2% w porównaniu ze stanem z 1990 r. Polska znacznie 



 

przekroczyła te wymagania, restrukturyzacja przemysłu spowodowała o wiele większą 
redukcję emisji. 

Ochrona klimatu w skali globu jest sumą działań podejmowanych lokalnie. Powinny 
one polegać na zastępowaniu paliw kopalnych biomasą jako źródłem energii, rozwoju 
energetyki korzystającej ze źródeł odnawialnych, ochronie lasów i naturalnej 
roślinności, pochłaniającej dwutlenek węgla i dzięki parowaniu chroniącej atmosferę 
przed niedoborem opadów oraz na rozwadze przy podejmowaniu działań 
inwestycyjnych i wyborze technologii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.3. Powietrze atmosferyczne i hałas 

Zanieczyszczenia zmieniają naturalny skład atmosfery. Przyczyną wzrostu ich stęŜenia 
w atmosferze jest emisja. Ruch powietrza przenosi je na znaczne odległości, do innych 
elementów środowiska oraz do Ŝywych organizmów. Mogą równieŜ ujemnie wpływać 
na zdrowie ludzi, klimat i przyrodę lub powodować inne szkody. 

 

4.3.1. Stan aktualny 

Obecny stan powietrza w gminie jest zadowalający a przekroczenie norm 
zanieczyszczeń pyłowych i gazowych występuje w pobliŜu drogi krajowej nr 12/17.  

Ze względu na przewagę wiatrów zachodnich niekorzystny wpływ na jakość powietrza 
mają Zakłady Azotowe w Puławach, lecz nie jest on duŜy. 

W sezonie grzewczym wzrasta zanieczyszczenie powietrza na obszarach 
zabudowanych, z powodu spalania węgla i opadów plastykowych. 

W okresie wegetacji występuje moŜliwość zanieczyszczenia powietrza drobinami 
rozpylanych na pola środków owadobójczych i chwastobójczych oraz ich oparami. 
Ogólny poziom hałasu jest zadowalający. UciąŜliwości występują przy drodze 
tranzytowej Warszawa - Lublin, gdzie hałas przekracza 75 dB. 

Odory w gminie mają tylko zasięg lokalny. Najbardziej dotkliwe są w pobliŜu 

miejsc hodowli zwierząt, w szczególności duŜych gospodarstw z chowem świń i 

ferm kurzych w Woli Przybysławskiej i Karolinie. 

 

4.3.2. Źródła zagroŜeń 

Powodem lokalnych zanieczyszczeń powietrza są: 

- wykorzystywanie węgla jako źródła opału w duŜych kotłowniach,  

- transport kołowy,  

- ogrzewanie domów węglem kamiennym i spalanie odpadów plastykowych i 

gumy w domowych kotłowniach. 

 

4.3.3. Skutki zanieczyszczeń powietrza 

Wśród zanieczyszczeń gazowych największy udział ma emisja dwutlenku węgla. 
Powstaje on we wszystkich procesach spalania i choć nie jest gazem toksycznym, 
powoduje jednak ubytek tlenu w powietrzu. Wpływa teŜ na podwyŜszenie temperatury 
powierzchni Ziemi, z uwagi na pochłanianie długich fal promieniowania cieplnego, 
powodując wzmocnienie efektu cieplarnianego, który sprzyja występowaniu powodzi, 
susz i huraganów. 



 

Jakość powietrza pogarsza równieŜ dwutlenek siarki, pochodzenia naturalnego  

i antropogenicznego. Dwutlenek siarki jest gazem bezbarwnym o charakterystycznym, 

draŜniącym zapachu. Szacunkowe średnioroczne stęŜenie dwutlenku siarki  

w atmosferze, w strefie, do której naleŜy gmina, wynosi 8,3 µg/m3, co stanowi 41,5% 

maksymalnego stęŜenia dopuszczalnego. 

Na czystość powietrza wpływa negatywnie dwutlenek azotu, powstający jako produkt 

uboczny w procesie spalania oraz w procesach naturalnych, jak wyładowania 

elektryczne i reakcje fotochemiczne. Jest on związkiem bardzo reaktywnym   

i powoduje, w wyniku licznych przemian chemicznych, powstawanie nadmiaru azotu, 

przyczyniając się do zmian w ekosystemach. Szacunkowe średnioroczne stęŜenie 

dwutlenku siarki w atmosferze, w strefie, do której naleŜy gmina, wynosi 5,8 µg/m3,  

co stanowi 14,5% maksymalnego stęŜenia dopuszczalnego. 

Dwutlenek azotu, podobnie jak dwutlenek siarki, dociera do powierzchni ziemi, 
wskutek przemian chemicznych w powietrzu, a takŜe suchego i mokrego wymywania, 
w postaci jonów obniŜających odczyn gleby i wód, zakwaszając je, uszkadzając lasy, 
wywołując korozję konstrukcji i obiektów zabytkowych. 

Lokalnym źródłem skaŜenia powietrza toksycznymi związkami, np. arsenu, 

kadmu, chromu i rtęci, mogą być preparaty ochrony roślin w czasie 

wykonywania oprysków na polach. 

Stan atmosfery w gminie jest naraŜony na pogorszenie i wymaga stałej kontroli,               
z uwagi na przenoszenie zanieczyszczeń na znaczne odległości, nie zamykające się  
w granicach jednej gminy, powiatu czy nawet województwa.  

 

4.3.4. Zalecenia 

Podstawę prawną oceny stopnia zanieczyszczenia powietrza stanowi rozporządzenie 

ministra OŚZNiL z dn. 28 kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartości stęŜeń 

substancji zanieczyszczających w powietrzu.  

Limity krajowe zalecają ograniczenie emisji pyłów o 75%, dwutlenku siarki o 56%, 

tlenków azotu o 4% i amoniaku o 8% w stosunku do stanu w 1990 r. 

W działaniach lokalnych naleŜy zaprzestać spalania odpadów tworzyw sztucznych, 

gumy, itp. w domowych paleniskach, propagować ekologiczne nośniki energii takie 

jak biomasa, wody geotermalne, woda z uŜytkowanych pokładów wodonośnych oraz 

gaz.  



 

UciąŜliwościom komunikacyjnym naleŜy przeciwdziałać przez tworzenie stref zieleni, 

spełniających rolę ekranów akustycznych i przeciwpyłowych. 

NaleŜy teŜ zwracać uwagę inwestorom na szkodliwość lokalizowania budynków 

mieszkalnych w odległości mniejszej niŜ 60 m od jezdni a takŜe przestrzegać zasad 

lokalizacji przemysłu i usług uciąŜliwych w stosunku do zabudowy mieszkaniowej.   

Istotnym elementem ochrony atmosfery jest edukowanie rolników o zasadach BHP 
podczas stosowania herbicydów i pestycydów na polach oraz przekonanie 
społeczeństwa, Ŝe warto oddychać czystym powietrzem.  

NajwaŜniejsze zagroŜenia dla powietrza, propozycje rozwiązań i priorytety  

(A - „bardzo pilne”, B – „pilne”, C – „mniej pilne” ) przedstawia tabela 10  

 (na następnej stronie). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabela 10. ZagroŜenia dla powietrza, zalecenia 

Lp. źródło  zagroŜenie środowiska zalecenia priorytet 

1. Drogi kołowe Zanieczyszczenia pyłowe i gazowe  1. Dbać o istniejące zadrzewienia przydroŜne 
i nasadzić nowe (najkorzystniej piętrowo) w 
brakujących miejscach. 

2. W pasie wokół drogi 
krajowej 12/17 i zakładów 
przemysłowych sadzić gatunki 
róŜnej wysokości i odporne 
na zanieczyszczenia (klon 
srebrzysty, forsycja, ligustr 
pospolity, topola czarna, sumak 
octowiec, porzeczka, wierzba 
iwa, jodła kalifornijska, 
modrzew europejski, świerk 
kłujący). 

B 

 

 

 

 

B 

 

 

 

2. Kotłownie przydomowe Zanieczyszczenia:  

tlenki węgla, tlenki siarki, tlenki azotu, 
uboczne produkty spalania tworzyw 
sztucznych  
i gum, rakotwórcze dioksyny i furany 

Stosować paliwa ekologiczne do ogrzewania 
gospodarstw indywidualnych, propagować 
uŜywanie gazu z butli 

B 

3. Fermy drobiu 
(zwłaszcza RSP Wola 
Przybysławska), miejsca 
chowu świń 

Odory, zanieczyszczenia gazowe Nasadzić drzewa punktowo  
i ekranowo, odgrodzić roślinnością krzewiastą i 
zielną od otoczenia 

C 

4. Dzikie wysypiska 
śmieci 

Zanieczyszczenia pyłowe, gazowe 
i mikrobiologiczne. 

Odory. 

Zapobiegać powstawaniu dzikich wysypisk A 

 

 

5. Chemiczne środki 
ochrony roślin 

Zanieczyszczenie powietrza, gleby i 
wód toksycznymi związkami 
zawierającymi metale cięŜkie. Zatrucia 
ludzi  
i zwierząt. 

Edukować rolników na temat zasad 
bezpieczeństwa podczas stosowania środków 
ochrony roślin 

A 

6. Drobne zakłady 
przemysłowe, usługowe  
i instytucje publiczne 

Zanieczyszczenia gazowe (wskutek 
spalania paliw w kotłowniach) i 
pyłowe, hałasy, odory 

1. Wymienić kotłownie opalane paliwem 
stałym na bardziej przyjazne środowisku, 
zwłaszcza w Zespole Szkół  
w Garbowie 

2. Izolować drzewami. 

B 
 
 
 
 

C 
 



 

4.4. Wody 

Woda jest kluczowym składnikiem natury, warunkującym zachowanie walorów 

przyrodniczych, limitującym rozwój gospodarczy oraz wpływającym na zdrowie  

i Ŝycie człowieka. Jednocześnie jest najbardziej wraŜliwym elementem środowiska.  

Z uwagi na  właściwości chemiczne i fizyczne woda bardzo dynamicznie reaguje  
na zmiany i ulega degradacji ale potrafi szybko oczyścić się po ustąpieniu czynnika 
destrukcyjnego. 

 

4.4.1. Wody podziemne 

4.4.1.1. Stan aktualny 

Wody podziemne stanowią główne źródło zaopatrzenia ludności w wodę do picia oraz 

działalności gospodarczej. 

Gmina naleŜy do podregionu lubelskiego lubelsko-radomskiego regionu 

hydrologicznego, w którym pierwszorzędny jest poziom kredowy a drugorzędny 

poziom czwartorzędowy i trzeciorzędowy. Wody podziemne krąŜą w skałach 

porowato-szczelinowych.   

Gmina leŜy nad Głównym Zbiornikiem Wód Podziemnych nr 406 (Lublin). 

PłaskowyŜ Nałęczowski stanowi region IV Centralnego Basenu Kredowego.  

W regionie tym głównym poziomem wód podziemnych jest poziom kredowo-

paleoceński, leŜący na głębokości 20 - 40 m. Lokalnie występują zwierciadła 

zawieszone w obrębie pokrywy czwartorzędowej w piaskach pod lessami na glinie 

zwałowej.  

W północnej części gminy, w obrębie Równiny Lubartowskiej, naleŜącej do regionu 

III Centralnego Basenu Kredowego, wody podziemne występują w trzech poziomach: 

kredowym, trzeciorzędowym i czwartorzędowym. Poziom trzeciorzędowy posiada 

jedynie znaczenie lokalne. Wody kredowo-paleoceńskie mają dobrą jakość i występują 

na głębokości 10 - 100 m. Wody czwartorzędowe występują w dolinach rzecznych  

na głębokości 0 - 2 m p.p.t., pod trwałymi uŜytkami zielonymi na ogół juŜ  

na głębokości 0,2 - 1 m p.p.t, pod polami uprawnymi znacznie niŜej - przewaŜnie 

poniŜej profilu glebowego, czyli 1,5 m p.p.t. 



 

Południowo-wschodni kraniec gminy, w obrębie sołectwa Piotrowice Wielkie, stanowi 

część Obszaru NajwyŜszej Ochrony (ONO) wód podziemnych, związanego ze zlewnią 

Bystrzycy.  

Ujęcia wody pitnej korzystają z wód poziomu kredowego. Są to wody dobrej jakości, 

bezbarwne, bez zapachu, o odczynie słabo zasadowym o pH 6,7 - 7,6, średnio twarde  

i twarde, słabo zmineralizowane - 300 - 600 mg/dm3. Zawierają zbyt duŜo Ŝelaza  

i manganu i dlatego wymagają uzdatniania.  

Wody poziomu czwartorzędowego, z których korzystają studnie kopane, cechują się 

niewielką mineralizacją, ok. 240 mg/dm3 i niską twardością. Podobnie jak w wodach 

kredowych, występuje w nich podwyŜszona zawartość Ŝelaza i manganu, a nieraz teŜ 

związków azotu i zanieczyszczenia antropogeniczne.   

Jakość wód pogarszają natomiast środki ochrony roślin i herbicydy oraz nieracjonalne 

nawoŜenie gleby.  

Melioracje odwadniające i susza hydrologiczna doprowadziły do obniŜenia poziomu 

wód gruntowych.  

Czystości wód zagraŜają teŜ nieszczelne szamba, zanieczyszczone wody 

powierzchniowe, brak kanalizacji sanitarnej i wykorzystywanie starych, 

nieuŜytkowanych studni jako szamb. 

Budowa kanalizacji sanitarnej oraz zagrodowych oczyszczalni ścieków gwałtownie 

zmniejszy migrację biogenów i drobnoustrojów do wód gruntowych.  

 

4.4.1.2. Zalecenia ochrony wód podziemnych 

Ustawa - prawo ochrony środowiska stanowi, Ŝe wody podziemne i obszary  

ich zasilania podlegają szczególnej ochronie, polegającej głównie na niedopuszczaniu 

do zanieczyszczania wód oraz zapobieganiu i przeciwdziałaniu szkodliwym wpływom 

na obszary ich zasilania. 

Samorząd lokalny jest zobowiązany do kontroli stanu wód podziemnych,  

ze szczególnym uwzględnieniem wód z obszarów naraŜonych na zanieczyszczenie 

oraz do stworzenia w planie zagospodarowania przestrzennego gminy warunków                  

do ochrony eksploatowanych ujęć wód podziemnych i wyznaczenia stref ochronnych, 

jak równieŜ do kształtowania świadomości i poczucia odpowiedzialności 

mieszkańców za stan czystości wody. 



 

Stan wód naleŜy stale kontrolować przez badanie podstawowych wskaźników 

czystości wód zgodnie z obowiązującym prawem. 

NajwaŜniejsze zagroŜenia dla wód podziemnych, propozycje rozwiązań i 

priorytety  

(A - „bardzo pilne”, B – „pilne”, C – „mniej pilne” ) przedstawia tabela 11. 

Tabela 11. ZagroŜenia dla wód podziemnych, zalecenia 

L.p. źródło zagroŜenie  zalecenia priorytet 

1. Brak 
kanalizacji 
sanitarnej oraz 
nieszczelne 
szamba 

MoŜliwość skaŜenia 
bakteriologicznego, 
organicznego i 
biogennego 

1. Budowa kanalizacji  
i zagrodowych 
oczyszczalni ścieków. 

2. Modernizacja 
oczyszczalni ścieków  
w Garbowie 

A 

 

 

A 

 

 

2. Ujęcia wody MoŜliwość 
chemicznego  

i 
mikrobiologicznego 
zanieczyszczenia 
wody pitnej 

1. Ochrona 
eksploatowanych ujęć 
wód podziemnych  
i wyznaczenie stref 
ochronnych. 

2. Stała kontrola wód 
podziemnych. 

3. Modernizacja stacji 
wodociągowych. 

B 

 

 

 

 

A 

 

B 

3. Dzikie 
wysypiska 
śmieci 

Spływy, mogące 
pogorszyć jakość 
wód podziemnych 
(zmiana pH, wzrost 
przewodności 
elektrolitycznej, 
wzrost stęŜenia 
metali cięŜkich) 

Zapobieganie 
powstawaniu dzikich 
wysypisk śmieci 

A 

 

4. Kopalnie 
kruszyw  

 

MoŜliwość obniŜenia 
poziomu zwierciadła 
wód podziemnych 

1. Eksploatacja tylko 
powyŜej poziomu wód 
gruntowych. 

2. Likwidacja 
nielegalnego 
pozyskiwania 
surowców. 

A 

 

 

C 

5. Pola uprawne Spływy powierzchniowe 
zawierające związki biogenne  
i kancerogenne 

Ograniczenie  
a przynajmniej zapobieganie 
nasilaniu chemizacji rolnictwa 

B 

 



 

6. Obszar źródliskowy 
Kurówki 

MoŜliwość skaŜenia źródeł 1. Egzekwowanie przepisów 
ochronnych 

2. Kontrola jakości wód ze źródeł 

A 

 

B 

 



 

4.4.2. Wody powierzchniowe 

Wody powierzchniowe stanowią istotny element krajobrazu oraz kształtują formy 

zagospodarowania terenu. 

Gmina niemal w całości leŜy w zlewni Kurówki, prawego dopływu Wisły. Niektóre 

skrajne obszary naleŜą do: na południu zlewni Ciemięgi, lewego dopływu Bystrzycy, 

na wschodzie zlewni Mininy, lewego dopływu Wieprza i na południowym zachodzie 

zlewni Bystrej, prawego dopływu Wisły. Dział wodny II rzędu Wisła - Wieprz 

przebiega więc na wzniesieniach przeplatających się z południową i wschodnią 

granicą gminy. 

Przez gminę przepływa początkowy odcinek rzeki Kurówki o długości 13,42 km, oraz 

Syroczanka, jej główny dopływ, do którego wpada kilka strug łączących się  

w gm. Markuszów: Bielkowa, czyli Białka, która jest kanałem odprowadzającym 

część wód z Kurówki z gm. Markuszów i Struga D.  

Kurówka jest dopływem Wisły, bierze początek ze źródła w Piotrowicach-Kolonii  

na wysokości 199 m n.p.m. i płynie równoleŜnikowo przez gminę Garbów, 

opuszczając ją na wysokości wsi Zagrody. Dolina Kurówki jest względnie szeroka  

i ma charakter pradoliny, po zlodowaceniu środkowopolskim. Rzeka ma średni 

przepływ na poziomie 1,3 m3/s. Jej zlewnia obejmuje 374,4 km2. Dolina Kurówki  

w kilku miejscach zwęŜa się do 40 - 80 m, nabierając charakteru przełomowego. 

Spadek Kurówki wynosi ok. 2%. Rzeka przyjmuje w gminie dwa lewe dopływy  

spod Piotrowic Wielkich i Gutanowa i jeden prawy spod Zagród, toczące niewielką 

ilość wody. Kurówka i jej dopływy zasilane są ze źródeł typu warstwowego u podnóŜa 

stoków. Rzeka jest mało uregulowana ale jej ujściowy odcinek jest silnie 

zmeliorowany. 

Kurówka na całej swej długości w granicach gminy niesie wody pozaklasowe, o czym 

decydują parametry fizykochemiczne. W klasyfikacji bakteriologicznej źródłowy 

odcinek Kurówki naleŜy do II klasy czystości, ale juŜ przed opuszczeniem gminy 

rzeka pogarsza swoje parametry bakteriologiczne tak, Ŝe przechodzi na krótko  

do III klasy a następnie do kategorii wód pozaklasowych. W gminie znajdują się dwa 

punkty kontrolno-pomiarowe czystości rzeki: poniŜej gorzelni w Garbowie i powyŜej 

cukrowni „Garbów”. 



 

W obrębie połoŜonego nad Kurówką zespołu pałacowo-parkowego w Garbowie 

znajduje się zespół stawów rybnych z połowy XIX wieku o łącznej powierzchni  

118,59 ha. W jego skład wchodzą stawy Irena, Wiktoria Górna, Kępa, Dolna Kępa, 

Julin Górny, Pod Pałacem i inne. Stawy i odstojniki są połoŜone równieŜ wzdłuŜ 

dalszego biegu Kurówki w Zagrodach i Przybysławicach. 

Na północno-zachodnim skraju gminy, przy granicy z gminami Markuszów  

i Abramów, znajdują się dwa jeziora - DuŜy Ług i Rejowiec, o łącznej powierzchni 

46,04 ha. 

W lasach w pobliŜu przysiółka Gajówki znajduje się kilka małych oczek wodnych. 

W południowej, silnie urzeźbionej części gminy, spotykamy podmokłości i okresowe 

cieki wodne płynące w wąwozach. 

Znaczne ilości gruntów zostały zmeliorowane - łącznie 1110 ha, co stanowi 10,8% 

powierzchni gminy. Podmokłości w dolinach rzecznych były poddane melioracjom 

szczegółowym. W skład systemów melioracyjnych wchodzą rowy  

o łącznej długości 45,96 km, cieki naturalne, budowle hydrotechniczne i sieć 

drenarska. Tabela 12 przedstawia areały gruntów poddane melioracjom. 

Tabela 12. Melioracje szczegółowe w gminie  

l.p. nazwa obszaru powierzchnia [ha] 
1 dolina Syroczanki powyŜej Abramowa 220 
2 dolina górnej Kurówki 80 
3 tereny nad Syroczanką i Strugą D 227 
4 między Piotrowicami a Leścami 308 
5 zlewnia Mininy 63 
6 Gutanów I 76 
7 Gutanów II 70 
8 dolina Mininy wokół Krasienina 66 
 razem 1110 

 

4.4.2.1. Przyczyny zagroŜeń 

W gminie nie ma w pełni zorganizowanej gospodarki wodno-ściekowej z systemem 

kanalizacji i oczyszczalni ścieków. Stwarza to konieczność uŜytkowania starych, 

nieszczelnych szamb.  

Spływy powierzchniowe z pól niosą znaczne ilości niewykorzystanych przez rośliny 

nawozów oraz resztki herbicydów i pestycydów. 

Wody opadowe zbierają zanieczyszczenia z tras komunikacyjnych. 



 

Jakość wód pogarszają ścieki z zakładów przemysłowych. 

Ogólna susza hydrologiczna powoduje zmniejszanie zasobów wodnych oraz zmianę 

fizycznych i chemicznych właściwości gleb, co prowadzi do wyniszczania cennych 

przyrodniczo gatunków roślin i zwierząt.  

Melioracje odwadniające przyczyniają się do zmniejszenia powierzchni mokradeł  

a przez to do osłabienia zdolności wód powierzchniowych do samooczyszczania. 

 

4.4.2.2. Zalecenia ochrony wód powierzchniowych 

Dla poprawienia jakości wód powierzchniowych w gminie konieczne jest 

uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie. Obejmuje ono budowę 

kanalizacji sanitarnej, modernizację oczyszczalni ścieków i zakładanie oczyszczalni 

zagrodowych na obszarach zabudowy rozproszonej. 

WaŜnym elementem ochrony wód jest poprawa świadomości ekologicznej 

społeczeństwa. 

Edukacja rolników w dziedzinie racjonalnej chemizacji produkcji rolnej zmniejszy 

nasycenie związkami chemicznymi spływów powierzchniowych z pól.  

Efekt ochronny moŜna osiągnąć równieŜ przez zwiększenie lesistości  

oraz pozostawianie wzdłuŜ cieków pasów zieleni i sadzenie nowych. 

NaleŜy objąć szczególną ochroną istniejące jeszcze tereny podmokłe oraz zbiorniki 

wodne przez: 

- zakaz zmian stosunków wodnych w ich otoczeniu, prowadzących do osuszania  

lub obniŜania poziomu wód gruntowych, 

- zakaz zanieczyszczania zbiorników wodnych i ich otoczenia, 

- likwidację ognisk zanieczyszczeń. 

Jakość wód powierzchniowych powinna być systematycznie kontrolowana, 

szczególnie w miejscach największego zagroŜenia. 

NajwaŜniejsze zagroŜenia dla wód powierzchniowych, propozycje rozwiązań  
i priorytety (A - „bardzo pilne”, B – „pilne”, C – „mniej pilne”) przedstawia tabela 13 
(na następnej stronie). 

 

 

 

Tabela 13. ZagroŜenia dla wód powierzchniowych, zalecenia  



 

L.p. źródło zagroŜenie  zalecenia priorytet 
1. Gospodarka wodno-

ściekowa 
Zanieczyszczenie wód 
związkami biogennymi, 
chemiczne  

i mikrobiologiczne 

1. Zbudować kanalizację sanitarną w 
Garbowie, Przybysławicach  
i Zagrodach 

2. Objąć odbiorem ścieków komunalnych 
przez oczyszczalnie wszystkie 
gospodarstwa z dostępem  
do wody wodociągowej 

3. Zmodernizować oczyszczalnię ścieków  
w Garbowie 

4. Wprowadzić obowiązek oczyszczania 
ścieków przez wszystkie podmioty 
gospodarcze i instytucje 

5. ZałoŜyć oczyszczalnie przydomowe we 
wszystkich gospodarstwach  
na obszarach zabudowy rozproszonej 

A 

 

 

 

A 

 

 

 

 

A 

 

 

A 

 

 

 

A 

2. Dzikie wysypiska 
śmieci 

Spływy i odcieki, mogące 
pogorszyć jakość chemiczną 
wód powierzchniowych 

Zapobieganie powstawaniu A 

3. 

 

Pola uprawne Spływy powierzchniowe 
zawierające związki biogenne, 
metale cięŜkie  

i mikroorganizmy 

1. Ograniczyć,  
a przynajmniej zapobiegać nasilaniu 
chemizacji rolnictwa. 

2. Sadzić drzewa śródpolne, dolinne itp. 

B 

 

 

 

B 

 

4. NajbliŜsze otoczenie 
cieków  
i stawów 

Brak dostatecznych barier 
biologicznych chroniących wody 
przed skaŜeniem 

1. Chronić istniejące zadrzewienia dolinne  
i zakładać nowe 

2. Zaniechać nieprzemyślanych melioracji 

B 

 

 

B 

5. Źródła Kurówki  
w Kolonii Piotrowice 

MoŜliwość zanieczyszczenia 
źródeł 

Zakazać zaśmiecania, wylewania ścieków, 
eksploatacji kruszyw, melioracji 
odwadniających  
w sąsiedztwie źródeł 

A 

 

 



 

4.5. Gleby 

4.5.1. Stan istniejący 

W gminie na ogół występują gleby dobre i bardzo dobre. Jednak wielowiekowa 

intensywna produkcja rolna spowodowała znaczne wylesienie gminy i daleko idące 

obniŜenie zdolności retencyjnych podłoŜa, co doprowadziło do erozji wodnej (w tym 

wąwozowej), osłabienia odporności gleb, zakwaszenia i jałowienia. Erozja nieustannie 

prowadzi do ubytku areału gruntów o wysokich walorach agrotechnicznych. 

Degradacja gleb następuje takŜe na skutek wydobywania kruszyw. 

W gminie Garbów przewaŜają gleby brunatne i płowe wytworzone na lessach  

i glinach, występują teŜ gleby bielicowe oraz gleby hydro- i organogeniczne. 

Prawie dwie trzecie gleb w gminie naleŜy do najwyŜszych trzech klas bonitacyjnych. 

Tabela 14 i wykres 4 przedstawiają podział gleb na klasy bonitacyjne, natomiast tabela 

15 prezentuje powierzchnię gruntów ornych, sadów i uŜytków zielonych  

w poszczególnych klasach bonitacyjnych. 

Tabela 14. Bonitacja gleb gminy Garbów 

powierzchnia L.p. klasy 
bonitacyjne 

miejscowości 
[ha] [%] 

1. I Bogucin, Garbów, Przybysławice, Zagrody 57 0,86 
2. II 

 
Bogucin, Garbów, Gutanów, Karolin, Leśce, 
Piotrowice Wielkie, Przybysławice, Wola 
Przybysławska, Zagrody 

1615 24,27 

3. IIIa Bogucin, Borków, Garbów, Gutanów, Janów, 
Karolin, Leśce, Piotrowice Wielkie, 
Przybysławice, Wola Przybysławska, Zagrody, 
Piotrowice Kolonia 

1717 25,79 

4. IIIb Piotrowice Kolonia, Bogucin, Borków, 
Garbów, Gutanów, Janów, Karolin, Leśce, 
Piotrowice Wielkie, Przybysławice, Wola 
Przybysławska, Zagrody 

957 14,38 

5. IVa Piotrowice Kolonia, Bogucin, Borków, 
Garbów, Gutanów, Janów, Karolin, Leśce, 
Meszno, Piotrowice Wielkie, Przybysławice, 
Wola Przybysławska, Zagrody 

922 13,85 

6. IVb Bogucin, Borków, Garbów, Gutanów, Janów, 
Karolin, Leśce, Meszno, Piotrowice Wielkie, 
Przybysławice, Wola Przybysławska, Zagrody 

635 9,54 

7. V Bogucin, Borków, Garbów, Gutanów, Karolin, 
Leśce, Meszno, Piotrowice Wielkie, Zagrody 

447 6,71 

8. VI  306 4,60 
 razem X 6656 100 

 



 

 

 

Tabela 15. Powierzchnia gruntów ornych i sadów oraz uŜytków zielonych  

w  poszczególnych klasach bonitacyjnych (dane z 2003 r.) 

L.p. Klasa Powierzchnia gruntów 
ornych i sadów [ha] 

Powierzchnia uŜytków 
zielonych [ha] 

1. I 66 - 
2. II 1753 46 
3. IIIa 1783 
4. IIIb 992 

192 

5. IVa 945 
6. IVb 645 

703 

7. V 445 188 
8. VI 310 34 
9. VIz 5 1 

 

W roku 2004 Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Lublinie wykonała badania 

470 prób pobranych z gleb wykorzystywanych rolniczo. Badaniami był objęty obszar 

około 500 ha uŜytków rolnych. Jedna próba  reprezentowała powierzchnię około  

0,98 ha. Zebrane w ten sposób wyniki, charakteryzujące ok. 6% powierzchni uŜytków 

Wykres 4. Podział gruntów ornych 
gminy Garbów według klas 

bonitacyjnych

4,60%

6,71%

9,54%

13,85%

14,38%

25,79%

24,27%

0,86%

I

II

IIIa

IIIb

IVa

IVb

V

VI



 

rolnych, nie stanowią reprezentatywnej oceny składu chemicznego gleb gminy. 

Badania powinny być kontynuowane w latach następnych w celu osiągnięcia 

optymalnej liczby wyników i poziomu przebadanej powierzchni wynoszącego  

ok. 30% uŜytków rolnych.  

Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, Ŝe gleby przebadane w roku 2004  

w gminie charakteryzują się w 35% bardzo silnym zakwaszeniem. MoŜe to świadczyć  

o zachodzących procesy chemicznej degradacji gleb w niektórych rejonach gminy. Są 

to jednak nieco lepsze wskaźniki od przeciętnych w województwie lubelskim i kraju.  

Silne zakwaszenie gleby ogranicza moŜliwości produkcyjne oraz sprzyja uaktywnianiu 

się metali cięŜkich a takŜe toksycznych jonów glinu ruchomego. W glebach najsilniej 

zakwaszonych zamierają mikroorganizmy glebowe i pogarszają się warunki wodno-

powietrzne. Dlatego niezbędnym zabiegiem w takich przypadkach jest wapnowanie. 

W przypadku 34% gleb gminy wapnowanie jest konieczne lub potrzebne,  

w 16% wskazane, zaś reszty - zbędne.  

W gminie występują obszary gleby, z których nastąpiło silne wyczerpanie składników 

mineralnych. AŜ 48% badanych gleb cechowało się bardzo duŜym ubytkiem fosforu. 

Mała ilość tego pierwiastka jest typowa dla gleb brunatnych, zaś wielowiekowe 

uŜytkowanie rolnicze doprowadziło do jego wyczerpania. Niski poziom nawoŜenia 

fosforem, szczególnie w latach dziewięćdziesiątych, równieŜ przyczynił się  

do wyjałowienia gleb z jego przyswajalnych form. Jest to powszechna tendencja  

w województwie lubelskim, które ma nieco lepsze wskaźniki, niŜ w gminie, chociaŜ w 

skali kraju powierzchnia gleb, z których fosfor został wyczerpany, ulega zmniejszeniu. 

Gleby zlokalizowane w gminie charakteryzują się równieŜ gorszymi parametrami  

od województwa i kraju pod względem niedoborów magnezu i, w nieco mniejszym 

stopniu, potasu przyswajalnego. 

Gleby łatwo podlegają wpływom zewnętrznym, które powodują ich degradację. 

Do głównych form degradacji gleb zalicza się wyjałowienie ze składników 

pokarmowych, naruszenie równowagi jonowej, zakwaszenie, zanieczyszczenie 

składnikami o charakterze toksycznym, zasolenie i erozję. 

Gleby wytworzone na lessach i piaskach łatwo ulegają erozji wodnej. Jest to wyraźnie 

widoczne w południowej części gminy, która zmienia swoją mikrorzeźbę. PowaŜnym 

zagroŜeniem dla gleb PłaskowyŜu Nałęczowskiego jest erozja wąwozowa. 



 

Skutkiem nawoŜenia i chemizacji jest degradacja chemiczna i biologiczna gleb, która 

prowadzi do niszczenia organizmów glebowych i innych ekosystemów. 

Zmianę właściwości chemicznych gleb powodują równieŜ emisje pyłowe i gazowe, 

oraz wylewanie nieoczyszczonych ścieków. 

Degradacja kwasowa, czyli obniŜenie odczynu, prowadzi do spadku aktywności 

biologicznej, wyjałowienia i zaburzenia równowagi jonowej. Znaczne zakwaszenie 

uaktywnia nadmierne ilości manganu, Ŝelaza i glinu, które działają ujemnie a nawet 

toksycznie na Ŝycie roślin.  

Skład chemiczny gleb równieŜ zmieniają przemysł i nadmierny rozwój sieci dróg. 

W chłodnej porze roku znaczna część gleb jest pozbawiona okrywy roślinnej,  

co powoduje erozję wietrzną. Ulegają jej równieŜ obszary stale niezadarnione  

i bezleśne, zwłaszcza w północnej części gminy.  

Degradującą rolę odgrywa takŜe eksploatacja kopalin. W Woli Przybysławskiej 

znajduje się wyeksploatowana kopalnia piasku o powierzchni 0,30 ha. W Borkowie 

zostały rozpoznane złoŜa przeznaczone do eksploatacji. ZłoŜa piasku występują takŜe 

w przysiółku Marianka, sołectwo Wola Przybysławska Pierwsza, natomiast  

w Garbowie były wydobywane surowce ilaste ceramiki budowlanej. 

Wskazania ochronne dla gleb: 

1) naleŜy prowadzić stałą kontrolę jakości gleb, badać: pH, zawartość podstawowych 

składników pokarmowych oraz metali cięŜkich w wybranych miejscach 

uŜytkowanych rolniczo, 

2) naleŜy propagować rolnictwo ekologiczne: nawoŜenie mineralne z jednoczesnym 

nawoŜeniem organicznym jak: obornik, kompost, nawozy zielone, gnojowica, itp., 

zachowanie właściwych proporcji poszczególnych składników pokarmowych, 

dostosowanie dawek nawozów mineralnych do gatunków i odmian roślin 

uprawnych, stosowanie biologicznych środków i metod ochrony, odpowiedni 

płodozmian, przedplon (rośliny motylkowe gromadzące azot w glebie), stosowanie 

środków ochronnych działających selektywnie, o krótkim okresie karencji, 

programowanie dawek pestycydów w zaleŜności od stopnia zaatakowania upraw 

przez szkodniki i choroby, uprawa odmian odpornych na choroby, szkodniki i inne 

czynniki, 



 

3) naleŜy połączyć rozwój rolnictwa ekologicznego z rozwojem agroturystyki, 

4) naleŜy rekultywować tereny poeksploatacyjne w kierunku leśnym, 

5) naleŜy udoskonalić gospodarkę odpadami. 

 

4.5.1.1. Przyczyny zagroŜeń 

Degradacja chemiczna i kwasowa gleb spowodowana jest niewłaściwą kulturą rolną  

i nadmierną chemizacją.  

W gminie wydobywa się kruszywa. Ich eksploatacja powoduje powstawanie niecek 

obniŜeniowych, narusza rzeźbę terenu i strukturę geologiczną. Eksploatacja kopalin, 

nawet uzasadniona ekonomicznie i gospodarczo, przyczynia się do wyłączenia 

gruntów z produkcji rolnej.  

Przejmowanie gruntów dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego,  

a takŜe usług i osadnictwa zmniejsza ilość gleb dostępnych dla rolnictwa. 

Gmina jest powaŜnie zagroŜona erozją wodną, prowadzącą do utraty znacznych ilości 

gruntu wraz z cennymi substancjami decydującymi o ich Ŝyzności. 

 

4.5.2. Zalecenia 

Podstawę prawną ochrony i rekultywacji gruntów stanowią: 

- ustawa z dn. 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, 

- ustawa z dn. 27 czerwca 1997 r. o odpadach, 

- rozporządzenie Ministra OŚNiL z dn. 11 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków, 

jakie muszą być spełnione przy wykorzystywaniu osadów ściekowych na cele 

nieprzemysłowe. 

W celu poprawy jakości gleb oraz przeciwdziałania skutkom ich antropogenizacji 

naleŜy zaktywizować doradztwo rolnicze w formie bezpośredniego kontaktu  

z rolnikami.  

WaŜne jest zapobieganie powstawaniu dzikich wysypisk śmieci. 

NaleŜy stale kontrolować stan jakości gleb w wybranych miejscach uŜytkowanych 

rolniczo oraz w miejscach szczególnego zagroŜenia, np. w pobliŜu głównych dróg  

w pasie szerokości 100 m i zakładów przemysłowych przez badanie pH, składników 



 

pokarmowych na terenach rolniczych oraz stanu sanitarnego i zawartości metali 

cięŜkich przy drogach i zakładach przemysłowych. 

Erozji wodnej naleŜy przeciwdziałać przez zwiększenie lesistości, szczególnie  

na terenach ugorowanych i słabych klas bonitacyjnych oraz w strefach 

przyleśnych. Niezbędne jest zastosowanie w gminie wszystkich podstawowych 

form fitomelioracji: 

a) zadrzewienia pasmowe powinny być tworzone przez zieleń wysoką w pasach  

o szerokości min. 5 m (przeznaczone do spełniania funkcji przeciwerozyjnych  

i przeciwwietrznych), 

b) zadrzewienia rzędowe, głównie o funkcjach przeciwiwietrznych, 

c) zadrzewienia bądź zakrzewienia Ŝywopłotowe, mające hamować spływy  

na granicy wierzchowin i zboczy oraz zapewnić hamowanie 

skoncentrowanych spływów ku dnom dolin, 

d) zadrzewienia kępowe, głównie o charakterze krajobrazowym, 

e) zadarnienia, słuŜące głównie umocnieniu biologicznemu górnych partii 

zboczy. 

NaleŜy zwiększyć udział uŜytków zielonych i gruntów posiadających trwałą 

okrywę roślinną, za pomocą w/w zabiegów fitomelioracyjnych oraz ograniczenia 

upraw roślin okopowych na rzecz mieszanek trawiastych. Biologiczne melioracje 

przeciwerozyjne powinny zwiększać spójność pozostałości ekosystemów 

naturalnych, głównie zakrzewionych i zadrzewionych fragmentów wąwozów, 

najczęściej  funkcjonuj ących w izolacji pośród pól. 

Wprowadzenie orki poprzecznej zamiast podłuŜnej moŜe powstrzymać erozję wodną 

gleb wytworzonych na lessach. 

Zmianom składu chemicznego gleb przez zanieczyszczenia pyłowe i gazowe moŜna 

zapobiegać przez redukcję zanieczyszczeń pochodzących z kotłowni, z dróg i chowu 

zwierząt bezpośrednio w miejscu ich powstawania oraz, tam gdzie to moŜliwe, przez 

stosowanie zadrzewień pasowych.  

Szansą na optymalne wykorzystywanie walorów gleb gminy jest rolnictwo 

zintegrowane, związane z produkcją zdrowej Ŝywności, zwłaszcza przeznaczonej  



 

do spoŜycia w stanie nieprzetworzonym lub minimalnie przetworzonym. Łączy ono  

w sobie cechy rolnictwa ekologicznego i konwencjonalnego. 

Gleby o najwyŜszej wartości (I - III klasa bonitacyjna) powinny być bezwzględnie 

chronione przed wykorzystywaniem na cele nierolnicze. 

Konieczna jest takŜe racjonalizacja eksploatacji kopalin. Powinna ona być prowadzona 

tylko w skali niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania gospodarki. 

Niedopuszczalne jest istnienie nielegalnych kopalni, zakładanych w miejscach 

nieprzewidzianych.  

Kopalnie kruszyw mineralnych powinny być eksploatowane nie głębiej,  

niŜ do poziomu wód gruntowych, z uwzględnieniem potrzeb wynikających  

z miejscowej budowy geologicznej.  

Po zakończeniu funkcjonowania, wyrobiska naleŜy poddawać rekultywacji, 

przeprowadzanej zgodnie z warunkami glebowymi i rzeźbą terenu. Wyrobiska naleŜy 

zalesiać, moŜna w nich takŜe zakładać małe zbiorniki wodne. WaŜne jest zapobieganie 

powstawaniu w nich dzikich wysypisk śmieci. 

NajwaŜniejsze zagroŜenia, propozycje rozwiązań i priorytety (A - „bardzo pilne”, 
B – „pilne”, C – „mniej pilne”) przedstawia tabela 16 (na następnej stronie).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Tabela 16. ZagroŜenia dla gleb, zalecenia 

Lp. obiekt zagroŜenie  zalecenia priorytet 

1. Niewłaściwa 
kultura rolna  

Erozja kwasowa. 

Spływy, mogące spowodować 
zmiany cech chemicznych  

i biologicznych gleby 

1. Kontrolowanie pH  
i innych właściwości 
chemicznych gleb. 

2. Edukacja rolników. 
3. Zapobieganie powstawaniu 

dzikich wysypisk. 
4. Wapnowanie gleb 

zakwaszonych. 
5. Racjonalne nawoŜenie gleb 

wyjałowionych  
z poszczególnych składników 
pokarmowych. 

6. Stosowanie odpowiednich 
płodozmianów 
zmniejszających wyjałowienie 
gleb. 

7. Zalesienie najsłabszych gleb. 

B 

 

 

A 

A 

 

A 

 

B 

 

 

 

C 

 

 

C 

2. NieuŜytki, 
wyrobiska, 
obszary bez 
trwałej 
pokrywy 
roślinnej 

Erozja wietrzna 1. Nasadzenie drzew  
i krzewów w miejscach bez 
okrywy ro ślinnej. 

2. Zastępowanie upraw roślin 
okopowych uprawami 
mieszanek zboŜowych 

3. Rekultywacja wyrobisk 
poeksploatacyjnych. 

A 

 

 

B 

 

 

B 

3. DuŜe spadki 
terenu, 
obecność 
wąwozów 
lessowych 

Erozja wodna 1. Fitomelioracja 
2. Wprowadzenie orki 

poprzecznej w zagroŜonych 
miejscach. 

 

A 

A 



 

4. Drogi, fermy, 
zakłady 
przemysłowe, 
kotłownie 

Zanieczyszczenia 
pyłowe i gazowe 
(sole, tlenki metali, 
tlenki siarki, tlenki 
węgla, tlenki azotu) 

1. Zadrzewienia ochronne przy 
zakładach i drogach. 

2. Zmiana stosowanych paliw 
stałych na paliwa 
ekologiczne. 

3. Edukacja społeczeństwa. 

B 

 

B 

 

A 
5. Zrzucanie ścieków  

do ziemi 
Zanieczyszczenie gleb 
związkami biogennymi  

i mikroorganizmami 

1. Budowa kanalizacji sanitarnej. 
2. Modernizacja  oczyszczalni ścieków w 

Garbowie, zakładanie oczyszczalni 
przydomowych. 

A 

 

A 

6. 

 

 

Pola uprawne Migracja związków biogennych  
i toksycznych zawartych w 
nawozach  

i środkach ochrony roślin 

Ograniczenie  
a przynajmniej zapobieganie nasilaniu chemizacji 
rolnictwa, nasadzanie zadrzewień śródpolnych i 
innych. 

B 

 



 

4.6. Krajobraz 

4.6.1. Typy krajobrazu 

WyróŜniamy następujące podstawowe typy krajobrazu: 

Krajobraz pierwotny , czyli powstały bez udziału człowieka i odznaczający się 

zachowaniem równowagi biologicznej, nie występuje w gminie Garbów.  

Krajobraz naturalny , tzn. zmieniony działalnością człowieka ale z głównymi 

cechami krajobrazu pierwotnego i zachowaniem równowagi biologicznej, moŜna  

tu spotkać rzadko, w większych kompleksach leśnych oraz trudno dostępnych 

fragmentach wąwozów i dolin porośniętych naturalną roślinnością, takŜe wokół jezior 

Rejowiec i DuŜy Ług. 

Zdecydowanie przewaŜającym typem krajobrazu w gminie jest krajobraz kulturowy, 

w którym zmiany wprowadzone przez człowieka są tak duŜe, Ŝe istnienie tej formy 

krajobrazu jest moŜliwe tylko dzięki stałym zabiegom.   

W obrębie tego typu wyróŜnia się dwa podtypy: 

krajobraz kulturowy harmonijny  – krajobraz uŜytkowy, ukształtowany przez 

człowieka w sposób świadomy bez zachowania naturalnej równowagi, z harmonijnym 

włączeniem gospodarki człowieka w przyrodę.  Jest  to krajobraz rolniczy, o cechach 

zmieniających się w czasie, zagospodarowany zgodnie z prawami przyrody. Jego 

piękno wyraŜa się proporcją powierzchni pól uprawnych do innych elementów 

krajobrazu (lasy, zadrzewienia, wody itp.).  

krajobraz kulturowy zdewastowany - który jest zdeformowany biologicznie                 

i oszpecony pod względem estetycznym. Dominuje w nim niedobór wody, 

zniekształcenie powierzchni przez erozję i wydobywanie kopalin, zanieczyszczenie 

elementów środowiska naturalnego, zanik niektórych gatunków roślin i zwierząt. Jest 

wiele przykładów tego typu krajobrazu, np. kopalnie kruszyw i zmieniona 

mikrorzeźba terenu na obszarach lessowych. Działania ochronne powinny mieć 

charakter konserwatorski i pielęgnacyjny, polegający na przywracaniu równowagi 

biologicznej.  

Elementy krajobrazu sztucznego stanowią zakłady przemysłowe, drogi, koleje, linie 

elektryczne i telekomunikacyjne oraz zabudowa mieszkaniowa, gospodarcza  

i usługowa wraz z zabytkami.   

 



 

4.6.2. Stan aktualny 

Krajobraz gminy Garbów został zdeterminowany przez jej połoŜenie na granicy 

dwóch duŜych krain geograficznych. Północna krawędź WyŜyny Lubelskiej zaznacza 

się bardzo wyraźnie wzdłuŜ linii Przybysławice - Garbów - Piotrowice Wielkie.  

Jest to próg denudacyjny zgodny z biegiem i układem warstw górnokredowych, 

nadbudowany i zmodyfikowany przez akumulację plejstoceńską. Odgranicza  

on pagórkowatą południową część gminy, pociętą gęstą siecią wąwozów lessowych 

oraz podmokłych i suchych dolin, od części północnej, cechującej się krajobrazem 

falistym, równieŜ dosyć urozmaiconym ale ze znacznie mniejszymi wysokościami 

względnymi i większą ilością płaskich form terenu. 

Południową część gminy stanowi PłaskowyŜ Nałęczowski, zbudowany z grubej 

warstwy lessu. LeŜy ona na piaskach i Ŝwirach fluwioglacjalnych zlodowacenia 

środkowopolskiego, które przykrywają utwory górnej kredy. PłaskowyŜ ciągnie się  

od wschodu i południowego wchodu na zachód i północny zachód.   

Cechą charakterystyczną części PłaskowyŜu Nałęczowskiego leŜącej w obrębie gminy 

są kulminacje, od których zapewne wziął swą nazwę ośrodek gminny. NajwyŜsza  

z nich, na południe od Piotrowic Wielkich, sięga 228,9 m n.p.m.  

Występują teŜ suche dolinki erozyjno-denudacyjne oraz liczne wąwozy lessowe. 

Wylesienie gruntów, spowodowane obecnością Ŝyznych gleb i będąca jego 

konsekwencją erozja wodna doprowadziły do znacznego zwiększenia ilości wąwozów. 

W niektórych z nich płyną okresowe strugi wsiąkające w grunt lub tworzą się wysięki 

i podmokłości. Wiele wąwozów, wykorzystywanych jako drogi gruntowe 

(głębocznice), ulega dalszym procesom pogłębiania i rozgałęziania się. Niektóre 

wąwozy porośnięte są charakterystyczną dla siebie roślinnością zaroślową.  

W wąwozach często występują naturalne odsłonięcia profilu glebowego. 

Północna część gminy naleŜy do Wysoczyzny Lubartowskiej, będącej częścią Niziny 

Południowopodlaskiej. Występuje tu falisto-pagórkowata powierzchnia zdenudowanej 

moreny, pochylonej w kierunku północno-zachodnim, ze Ŝwirowymi ostańcami 

sięgającymi do 200 m n.p.m. (kulminacja 205,2 m n.p.m. na północ od Zagród). 

Powierzchnia moreny jest porozcinana suchymi dolinami. Na północnych krańcach 

gminy znajdują się równiny wodnolodowcowe zbudowane z utworów piaszczystych  

i Ŝwirowych, na których występują wydmy i zagłębienia deflacyjne.  



 

Charakterystycznym elementem krajobrazu północnej części gminy są malownicze 

kompleksy leśne. W ich obrębie występuje często urozmaicona rzeźba terenu,  

ze wzgórzami typu ostańców i dość głębokimi dolinami. Atrakcyjność krajobrazowa 

tych terenów jest jeszcze większa z powodu przemieszania lasów z łąkami i polami 

uprawnymi. Las porasta równoleŜnikowe pasmo wzgórz zwane Górami Orlickimi, 

połoŜone na północnym krańcu gminy. W północno-zachodniej części gminy jeden  

z kompleksów leśnych sięga jezior Rejowiec i DuŜy Ług. 

Głównym elementem krajobrazu środkowej części gminy jest dolina Kurówki 

znajdująca się tuŜ poniŜej krawędzi WyŜyny Lubelskiej. Ma ona charakter pradoliny, 

utworzonej jeszcze podczas zlodowacenia środkowopolskiego. WzdłuŜ Kurówki  

w Garbowie, w pobliŜu zespołu pałacowo-parkowego, zostały załoŜone w połowie 

XIX wieku stawy rybne, które pod względem biocenotycznym i krajobrazowym 

upodobniły się do naturalnych zbiorników wodnych. 

Krajobraz centralnej części gminy, tj. Garbowa, Zagród i Przybysławic, posiada 

własną specyfikę. Tworzą ją składniki naturalne jak: rzeźba terenu i dolina Kurówki 

wraz ze stawami oraz kulturowe: droga krajowa wymuszająca obecność placówek 

usługowych, stare zakłady przemysłowe i zabytki dziedzictwa kulturowego. 

W gminie znajduje się wiele budowli i obiektów zabytkowych, które decydują  

o lokalnej specyfice i wymagają ochrony jako składniki krajobrazu. NaleŜą do nich: 

- zespół pałacowo-ogrodowy w Garbowie, obejmujący klasycystyczny pałac 

murowany z końca XVIII wieku, murowaną oborę z połowy XIX w., dwa 

spichlerze z tego samego okresu, pozostałości murowanego ogrodzenia z bramą  

z XIX w., młyn motorowy z początku XX w., gorzelnię z początku XX w.  

 z zabytkową maszyną parową, oraz park krajobrazowy z połowy XIX w.  

z zespołem stawów,  

- neogotycki kościół parafialny w Garbowie p.w. Przemienienia Pańskiego  

z początku XX w., z zabytkowym ogrodzeniem i plebanią, 

- zespół dworski w Leścach, obejmujący drewniany dwór i park z połowy XIX w., 

- zespół pałacowo-ogrodowy w Piotrowicach Wielkich, obejmujący murowany 

pałac z parkiem z końca XIX w. i murowaną oborę z początku XX w., 

- zespół pałacowo-ogrodowy w Przybysławicach, w skład którego wchodzi 

murowany pałac, park z 40 gatunkami drzew i oficyna z początku XX w.,  



 

- zespół ogrodowy w Zagrodach, obejmujący willę dyrektora cukrowni „Garbów”  

z początku XX w. i ogród z tego samego okresu, 

- nieczynny cmentarz parafialny w Garbowie, załoŜony prawdopodobnie  

w I połowie XIX w., zamknięty przed 1939 r., 

- cmentarz Ŝołnierzy austriackich poległych w czasie I wojny światowej,  

w Garbowie, 

- figura przydroŜna z posągiem św. Anny w Gutanowie z XVIII w. (obecnie 

terakotowa kopia - oryginał znajduje się w kaplicy w Gutanowie). 

Na szczególną uwagę zasługuje park krajobrazowy w Garbowie, którego wartości 

estetyczne zostały nieco nadwątlone po II wojnie światowej, kiedy to naleŜący  

do parku staw Irena został przedzielony na pół ruchliwą drogą Lublin - Warszawa.  

 W parku tym znajduje się ponad 800 drzew i cennych krzewów, w tym ok. 180 sztuk 

starodrzewu. Najliczniej występujące gatunki to grab pospolity, lipa drobnolistna, wiąz 

szypułkowy, jesion wyniosły, klon pospolity, klon jawor, jesion pensylwański, 

kasztanowiec biały, robinia akacjowa, olcha czarna, topola biała, brzoza 

brodawkowata i modrzew europejski. 

 

4.6.3. Zalecenia  

W celu zachowania i ochrony cennych form krajobrazu, naleŜy objąć szczególną 

ochroną obszary suchych dolin i wąwozów okresowo odprowadzających wodę 

powierzchniową. Powinny obowiązywać tam następujące zasady: 

- zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej (poza przypadkami określonymi  

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego), 

- zakaz składowania odpadów i nieczystości, 

- zakaz lokalizacji nasypów i ogrodzeń poprzecznie do osi dolin, 

- poprawa przepustowości tras komunikacyjnych, przecinających dolinki, 

- ochrona pasmowych zadrzewień i zakrzewień na obrzeŜach dolin, 

- kształtowanie trwałej szaty roślinnej o funkcji przeciwerozyjnej (zalesianie, 

zadrzewianie zboczy, zadarnianie stref krawędziowych i stromizn), 

- wyłączenie den dolin z zalesień. 

Niezbędna jest ochrona otwartych krajobrazów polnych przed zabudową i zmianą 

sposobu uŜytkowania, dla zachowania istniejącej kompozycji krajobrazu  



 

w dalekim widoku i ochrony rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Dotyczy  

to w szczególności górnych partii wierzchowinowych i zboczowych - najbardziej 

eksponowanych elementów ukształtowania terenu. 

NaleŜy zachować istniejące proporcje między terenami zabudowanymi  

a niezabudowanymi przez lokowanie nowych inwestycji w obrębie ukształtowanej 

zabudowy wiejskiej. 

W zagospodarowaniu terenu powinny obowiązywać następujące zasady: 

1) ochrona przed zabudową lub innymi formami zainwestowania i zagospodarowania 

terenów otwartych w otoczeniu zespołów sakralnych, dworskich  

i folwarcznych oraz innych obiektów stanowiących wartość krajobrazu 

kulturowego gminy, 

2) ochrona otwarć widokowych oraz eliminacja form zagospodarowania 

stanowiących bariery widokowe w oglądzie zabytkowych zespołów, przez 

likwidację obiektów dysharmonijnych na przedpolu zabytku i wykluczenie nowych 

budynków i inwestycji liniowych przysłaniających widok na obiekt zabytkowy, 

3) formowanie zieleni stanowiącej osłonę obiektów szpecących (które nie mogą być 

zlikwidowane), dla umoŜliwienia ekspozycji najcenniejszych elementów widoku,  

4) ochrona przed zabudową punktów widokowych dla ekspozycji najcenniejszych 

wartości krajobrazu, będących dziedzictwem harmonijnej ciągłości krajobrazu 

kulturowego, dostosowanie formy urządzenia punktów widokowych do warunków 

ich ekspozycji, otaczającego krajobrazu i obsługi ruchu turystycznego, 

5) powstrzymanie się od stawiania nowych obiektów kubaturowych (zabudowy 

pasmowej) oraz lokowania inwestycji liniowych, przysłaniających wgląd oraz 

ograniczających powiązania widokowe, wprowadzenie elementów akcentujących 

tradycję miejsca, 

6) ochrona naturalnych i architektonicznych dominant krajobrazowych,  

w szczególności wykluczenie nowych obiektów kubaturowych oraz inwestycji 

liniowych (np. napowietrznych linii elektroenergetycznych), zakaz naruszania 

rzeźby terenu (np. przez eksploatację surowców mineralnych, lokalizację 

składowisk odpadów) w ich pobliŜu, 

7) odtwarzanie wartości kulturowych i widokowych obszarów zdegradowanych przez 

niewłaściwe gospodarowanie i uŜytkowanie. 



 

W przypadku parków dworskich naleŜy chronić zabytkowe aleje, szpalery oraz ich 

pozostałości. W tym celu niezbędna jest konserwacja starodrzewu i wykonywanie 

nowych nasadzeń w nawiązaniu do zachowanych załoŜeń kompozycyjnych. Nie 

wolno zakładać ogrodzeń naruszających system korzeniowy drzew. 

Trzeba objąć naleŜytą ochroną i konserwować drzewostan na cmentarzach, zwłaszcza 

zabytkowych. W ich sąsiedztwie nie naleŜy lokalizować obiektów i form 

zagospodarowania naruszających powagę miejsca. 

Niewielki udział lasów w krajobrazie gminy powoduje, Ŝe szczególne znaczenie 

naleŜy przypisać ochronie zadrzewień i innych form zieleni. Powiększanie obszarów 

zieleni, zwłaszcza wysokiej, powinno stanowić waŜny element polityki ekologicznej  

i gospodarczej gminy. Przy formowaniu zieleni naleŜy się kierować następującymi 

zasadami: 

- zakaz likwidacji zieleni komponowanej, skupisk zieleni, konieczność uzupełniania 

drzewostanu w alejach, szpalerach i innych formach zieleni komponowanej, 

- ochrona i uzupełnianie naturalnych zadrzewień i zakrzewień wąwozów, krawędzi 

skarp i zbiorników wodnych, 

- kształtowanie ciągów szpalerowych i alei wzdłuŜ dróg publicznych, tras 

rowerowych i dróg gospodarczych, 

- tworzenie pasmowych zadrzewień na granicach obrębów geodezyjnych, wokół 

eksponowanych obiektów uciąŜliwych, szpecących krajobraz (zakłady 

przemysłowe, wyrobiska, bazy, składy) i wokół obiektów uŜyteczności publicznej, 

- nasadzanie zieleni wysokiej wzdłuŜ cieków i rowów (w odległości  

min. 3 m od krawędzi rowu) oraz w innych miejscach w zaleŜności od kierunków 

powiązań ekologicznych. 

Krajobraz gminy przechodził w przeszłości niekorzystne przeobraŜenia,  

m.in. wylesienia, likwidację zadrzewień śródpolnych. Skutkiem tych procesów jest 

zwiększenie podatności gruntów rolnych na erozję wietrzną i wodną oraz przesuszenie 

i zakwaszenie gleb, jak równieŜ uboŜenie estetyczne krajobrazu.  

Tworzenie pasmowych zadrzewień i zakrzewień jest elementem zwiększania 

stabilności krajobrazu oraz kształtowania ciągłości i droŜności sytemu ekologicznego. 

Niewystarczająca jest zwłaszcza ilość powiązań pomiędzy kompleksami leśnymi  

a układem pól.  



 

Istnieje potrzeba usprawnienia systemu ekologicznego przez zadrzewienia  

i zakrzewienia w powiązaniu z fitomelioracjami. Działania związane z kształtowaniem 

zieleni winny sprzyjać: 

- udroŜnieniu pasm ekologicznych (ciągów i korytarzy), 

- biologicznemu wzmocnieniu istniejących powiązań przyrodniczych, 

- kształtowaniu nowych powiązań ekologiczno-funkcjonalnych. 

Krajobraz i walory środowiska powinny być szczególnie chronione przed 

destrukcyjnym uŜytkowaniem kopalni odkrywkowych. Eksploatację złóŜ naleŜy 

powiązać z rekultywacją wyrobisk poeksploatacyjnych (np. przez zalesienie), 

racjonalnym gospodarowaniem ich zasobami oraz kompleksowym wykorzystaniem 

złóŜ. Wykorzystywanie surowców powinno podlegać uwarunkowaniom przyrodniczym, 

obejmującym ochronę zasobów, ochronę powierzchni ziemi, wód powierzchniowych  

i podziemnych a takŜe innych elementów środowiska przyrodniczego. 

NaleŜy teŜ:  

- dostosowywać drzewostany w lasach do siedlisk, dąŜąc do unikania monokultur  

i zmniejszać udział drzewostanów sosnowych na siedliskach grądowych  

i łęgowych, 

- chronić naturalne formy powierzchni ziemi, zwłaszcza ściany lessu i wąwozy 

lessowe, 

- sprzyjać rolnictwu ekologicznemu, cechującemu się mozaikowatością i duŜym 

zróŜnicowaniem upraw z ostojami chwastów. Propagować uprawę na małą skalę 

roślin o niewielkim znaczeniu gospodarczym ale urozmaicających krajobraz 

rolniczy i tworzących unikalne agrocenozy,  

- chronić istniejące zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne a w miarę moŜliwości 

sadzić następne, 

- wykonać konserwację zabytków, a parki utrzymywać w dobrym stanie sanitarnym,  

- zorganizować konkurs na najpiękniejszą zagrodę i siedlisko nie będące zagrodą.   

NajwaŜniejsze zagroŜenia dla krajobrazu, propozycje rozwiązań i priorytety  

(A - „bardzo pilne”, B – „pilne”, C – „mniej pilne” ) przedstawia tabela 17  

 (na następnej stronie). 

 



 

 

Tabela 17. ZagroŜenia dla krajobrazu, zalecenia 

Lp. obiekt zagroŜenie  zalecenia priorytet 

1. Urozmaicona 
rzeźba terenu 

(dna dolin, 
suche doliny, 
wąwozy, 
głębocznice, 
wzniesienia 
terenu) 

Procesy 
erozji  
i degradacji 

1. Nasadzenie drzew 
 i krzewów w celach ochrony form 
rzeźby terenu. 

2. Zapobieganie powstawaniu 
dzikich wysypisk śmieci  

A 

 

 

A 

2. Lasy  DuŜa ilość 
monokultur  

1. Dobieranie gatunków do siedlisk. 

2. Przebudowa składu gatunkowego 
drzewostanu. 

3. Zachowywanie właściwej 
struktury wiekowej lasów. 

B 

 

B 

B 

3. Drogi, fermy, 
składy 
i zakłady 
przemysłowe 

Oszpecenie 
krajobrazu 

Zadrzewienie miejsc 
pogarszających krajobraz 

B 

4. Parki, 
cmentarze, 
zadrzewienia, 
grupy drzew, 
pojedyncze 
drzewa 

ZagroŜona 
zdrowotność 
drzew, 
okaleczanie 

1. Prawidłowa pielęgnacja 

2. Renowacja zespołów pałacowo-
parkowych  
w Garbowie, Przybysławicach  
i Piotrowicach Wielkich 

A 

B 

5. Zabytki 
architektury 

Niszczenie 
zabytków 
architektury, 
wkraczanie 
agresywnej 
miejskiej 
zabudowy 

Zachowywanie  
i ochrona istniejącej zabudowy, 
zwłaszcza drewnianej, 
dostosowanie nowoczesnej 
architektury do ogólnych załoŜeń 
budownictwa wiejskiego 

A 

6. Wsie całej 
gminy 

Zaśmiecanie  
i zaniedbanie 
wyglądu wsi 

1. Zorganizowanie konkursu na 
najpiękniejszą zagrodę  
i siedlisko nie będące zagrodą. 

2. Rozpowszechnianie edukacji 
ekologicznej. 

B 

 

 

A 

7. Kopalnie 
kruszyw 

Degradacja 
krajobrazu 

1. Rekultywacja wyrobisk 

2. Likwidacja nielegalnych kopalni 

3. Racjonalne gospodarowanie 
zasobami 

A 

A 

B 

 



 

 

 

 

 

 

 

4.7. Roślinność (Flora) 

4.7.1. Stan aktualny 

Pod względem zajmowanej powierzchni w gminie zdecydowanie dominują sztuczne 

zbiorowiska roślinne, jakimi są uŜytki rolne. Naturalne zbiorowiska zachowały się 

szczątkowo. Lasy zajmują zaledwie 11,71% powierzchni, w tym lasy państwowe  

642 ha (w obrębie sołectw Wola Przybysławska i Meszno) a prywatne 552 ha 

(sołectwa: Wola Przybysławska, Gutanów, Janów, Meszno, Kolonia Piotrowice). Dwa 

małe kompleksy leśne znajdują się w południowej części gminy, trzy większe i kilka 

małych w północnej. Środkowa część gminy jest prawie bezleśna.  

Dwa małe kompleksy leśne na południu gminy (w pobliŜu Kolonii Gutanów) zajmują 

Ŝyzne siedliska lasowe. Rosną tam lasy liściaste - grądy dębowo-grabowe oraz 

zbiorowiska typu lasu mieszanego świeŜego, z przewagą brzozy i dębu. 

Lasy północnej części gminy ciągną się z przerwami od jezior DuŜy Ług i Rejowiec  

na zachodzie do Kolonii Piotrowice na wschodzie. PrzewaŜają w nich bory sosnowe 

oraz bór mieszany dębowo-sosnowy.  

Nad stawami i innymi zbiornikami wodnymi rosną zbiorowiska roślinności wodnej  

i szuwarowej. 

Zbiorowiska łąk i pastwisk występują w dolinie Kurówki, przede wszystkim jednak  

na podmokłych siedliskach na północ od Woli Przybysławskiej, gdzie zajmują duŜe 

obszary. Na północnym krańcu gminy znajduje się łąka „Zimna Woda”.  

Wybitnie rolniczy charakter gminy powoduje, Ŝe w szeroko rozumianej szacie 

roślinnej występuje duŜy udział gatunków uprawianych przez człowieka. 

Przestrzennie dominują zbiorowiska segetalne, towarzyszące uprawom zbóŜ i roślin 

okopowych. Uprawom rolniczym zwykle towarzyszą zbiorowiska roślinności zielnej. 

Dla całości ekosystemu mają znaczenie miejsca często niedoceniane - ugory, nieuŜytki 



 

rolnicze, miedze polne i rowy przydroŜne. W południowej części gminy zachowało się 

jeszcze sporo zadrzewień śródpolnych. 

Zbiorowiska ciepłolubne naleŜą do najbardziej interesujących zbiorowisk roślinnych  

w gminie. Obejmują one głównie murawy i zarośla na obrzeŜach lasów, 

nasłonecznionych stromych zboczach i grzbietach wąwozów lessowych,  

w wyrobiskach i piaskowniach. Murawy występują stosunkowo często na suchych 

stromych zboczach i grzbietach wąwozów lessowych, rzadziej na wyniosłościach 

wyŜynnych. 

Zasoby leśne w gminie są zdecydowanie niewystarczające.  

Pełne rozeznanie bogactwa miejscowej flory jest niemoŜliwe z braku inwentaryzacji 

przyrodniczej gminy. 

4.7.2. Zalecenia  

Prawidłowo przeprowadzona fitomelioracja powinna przyczynić się do zahamowania 

erozji gleb. Zakrzewienia, zadrzewienia i zadarnienia powinny zostać tak 

rozmieszczone w krajobrazie, aby pełniąc funkcje glebochronne, wodochronne, 

klimatyczne (głównie wiatrochronne) i krajobrazowe nie powodowały ograniczeń  

w strukturze zasiewów. Dobór gatunków musi w kaŜdym przypadku uwzględniać 

diagnozę fitosocjologiczną, która wskaŜe optymalne do tego celu gatunki rodzime.  

a) lasy 

Wszystkie lasy zasługują na ochronę. Nie wolno ich zanieczyszczać a zwłaszcza 

tworzyć w nich dzikich wysypisk śmieci. NaleŜy teŜ powstrzymać rabunkową 

eksploatację lasów prywatnych. 

Grądy są zniekształcone przez pinetyzację (wprowadzenie sosny). Przywrócenie 

naturalnego składu gatunkowego właściwego dla siedliska (górne piętro - dąb, dolne - 

grab) moŜe nastąpić przez naturalne odnowienie dębem, odejście od zrębów 

zupełnych, pozostawianie starych i martwych drzew oraz eliminację sosny.  

Na siedliskach borów mieszanych naleŜy prowadzić gospodarkę leśną zgodną  

z ich potencjałem. 

Strefa ochrony warunków siedliskowych lasu obejmuje pas terenu szerokości  

co najmniej 100 - 150 m od obrzeŜy lasu. Strefa ta powinna być wyłączona  

z lokalizacji obiektów uciąŜliwych dla środowiska leśnego oraz zabiegów 

hydrotechnicznych i melioracyjnych, mogących zakłócić stosunki wodne oraz 



 

zabudowy mieszkaniowej. Gospodarka w tej strefie powinna uwzględniać walory 

wizualne i krajobrazowe, jakie współtworzą las i otoczenie w promieniu 30 - 50 m  

od linii brzegowej lasu. 

Z powodu zbyt małej lesistości gminy wskazane są nowe zalesienia. Powiększenie 

powierzchni kompleksów leśnych, terenów zadrzewionych i zakrzewionych powinno 

nadać im większą zwartość przestrzenną. Celem zalesień jest wzmocnienie zasobów 

środowiska, wspomaganie funkcji ekologicznych w systemie przyrodniczym oraz 

wzbogacenie krajobrazu gminy.  

Zalesienia powinny objąć następujące obszary: 

- grunty przyleśne oraz pozwalające na powiększenie powierzchni leśnych  

lub ich powiązanie przestrzenne, 

- grunty marginalne, zdegradowane oraz wskazane przez uŜytkowników, 

- grunty najsłabsze, 

- stromizny w ramach melioracji przeciwerozyjnych (fitomelioracja), 

- tereny połoŜone na liniach powiązań ekologicznych. 

Zalesianie gruntów porolnych powinno się odbywać pod nadzorem słuŜb leśnych,  

w celu zapewnienia maksymalnej udatności nasadzeń. Do zalesienia naleŜy uŜywać 

sadzonek lub nasion brzozy i osiki - gatunków pionierskich przy naturalnym 

odnawianiu lasu. W miarę moŜliwości naleŜy stosować zabiegi i technologie 

zabezpieczające pierwsze pokolenie drzew przed zaatakowaniem przez hubę 

korzeniową. Nie naleŜy zalesiać wrzosowisk, roślinności kserotermicznej, den 

suchych dolin. 

Podstawą prowadzenia gospodarki leśnej są plany urządzenia lasu. Mają one na celu 

rozeznanie potrzeb danego lasu i ich udokumentowanie. Wszystkie lasy prywatne  

w gminie mają uproszczone plany urządzenia lasów. W celu zapewnienia powszechnej 

ochrony lasów ich właściciele są obowiązani do kształtowania równowagi  

w ekosystemach leśnych, podnoszenia naturalnej odporności drzewostanów  

a w szczególności do: 

- wykonywania zabiegów profilaktycznych i ochronnych zapobiegających 

powstawaniu i rozprzestrzenianiu się poŜarów, 

- zapobiegania, wykrywania i zwalczania nadmiernie pojawiających się  

i rozprzestrzeniających się organizmów szkodliwych, 



 

- ochrony gleby i wód leśnych. 

W przypadku niewykonania powyŜszych obowiązków, w lasach nie stanowiących 

własności Skarbu Państwa zadania właścicieli lasów określa starosta w drodze decyzji. 

W obrębie kompleksów leśnych i zadrzewień powinny obowiązywać: 

- zakaz zmiany przeznaczenia terenów leśnych na nieleśne, z wyjątkiem lokalizacji 

niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej i turystyki według szczegółowych 

procedur, 

- systematyczne odnawianie lasu, 

- ochrona i kształtowanie granicy rolno-leśnej zgodnie z zaleceniami botanicznymi  

i fitosocjologicznymi (ochrona strefy okrajowej), 

- kształtowanie struktury gatunkowej przez powiększanie róŜnorodności 

biologicznej, zwiększanie odporności na wpływy czynników zewnętrznych, 

dostosowanie do miejscowego typu siedliska leśnego, 

- zakaz lokalizacji obiektów budowlanych w odległości mniejszej niŜ 50 m  

od krawędzi lasu, z wyjątkiem bezpośrednio związanych z gospodarką leśną oraz 

obsługą turystyki (parkingi przyleśne, ścieŜki rowerowe itp.).  

b) zbiorowiska wodne oraz  dna dolin, wąwozów i suchych dolin 

Z uwagi na względną rozmaitość ekosystemów występujących w dnach dolin, 

wąwozach i suchych dolinach obszary te naleŜy chronić wraz ze zboczami przez 

zachowanie naturalnej roślinności, droŜności ekologicznej (krajobrazu otwartego) oraz 

wzmocnienie ich potencjału przyrodniczego. Podstawową zasadą jest ochrona 

struktury biologicznej dolin (zwłaszcza podmokłości), zbiorników wodnych, 

naturalnych siedlisk łęgowych i zadrzewień leśnych oraz ich uŜytkowanie 

podporządkowane wymogom ochronnym. 

c) łąki i pastwiska 

Łąki i pastwiska naleŜy kosić i wypasać jak dotąd. 

d) roślinność kserotermiczna 

Niezbędna jest ochrona zbiorowisk muraw oraz zarośli kserotermicznych w całej 

gminie. 

e) inne 

Miejscami moŜna zostawiać ostoje chwastów najlepiej w pobliŜu miedz, zarośli  

i zadrzewień śródpolnych. 



 

Stanowiska gatunków chronionych i rzadkich trzeba chronić przed zniszczeniem bądź 

przekształceniem.  

NaleŜy propagować rolnictwo ekologiczne. 

e) pomniki przyrody  

W gminie obecnie nie ma pomników przyrody. 

Istnieją jednak dorodne okazy róŜnych gatunków drzew w starych parkach wiejskich, 

którym naleŜałoby nadać taką rangę. NaleŜą do nich: 

- lipa drobnolistna (Tilia cordata) o wysokości 26 m i obwodzie pnia 407 cm, 

rosnąca w parku pałacowym w Garbowie, 

- topola biała (Populus alba) o wysokości 34 m i obwodzie pnia 505 cm, rosnąca  

w parku pałacowym w Garbowie, 

- topola biała (Populus alba) o wysokości 32 m i obwodzie pnia 437 cm, w parku 

pałacowym w Garbowie, 

- lipa drobnolistna (Tilia cordata) o wysokości 20 m i obwodzie pnia 386 cm,  

w parku pałacowym w Garbowie, 

- jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) o wysokości 34 m i obwodzie pnia 320 cm,  

w parku pałacowym w Garbowie, 

- lipa drobnolistna (Tilia cordata) o wysokości 26 m i obwodzie pnia 389 cm,  

w parku pałacowym w Garbowie, 

- kilka okazałych drzew rosnących w parku w Przybysławicach. 

f) obszary chronione oraz węzły i korytarze ekologiczne  

Północna część gminy (2430 ha) naleŜy do Obszaru Chronionego Krajobrazu „Kozi 

Bór”, utworzonego w 1990 r. Cały OChK „Kozi Bór” ma powierzchnię 12 681 ha  

i obejmuje równieŜ część powiatu puławskiego i lubartowskiego. Prawie połowa tego 

obszaru zajęta jest przez lasy, wśród których przewaŜają bory świeŜe i bory mieszane 

z dębem bezszypułkowym w drzewostanie. Występują tu takŜe bory bagienne, 

świetliste dąbrowy, zbiorowiska grądowe, olsy i łęgi. Obszar ten obejmuje teŜ duŜe 

powierzchnie łąk i gdzieniegdzie niewielkie torfowiska.  

W obrębie OChK „Kozi Bór” znajduje się uŜytek ekologiczny obejmujący 46,04 ha 

wód stojących - jeziora Rejowiec i DuŜy Ług we wsi Wola Przybysławska. 

Kompleksy leśne na północy gminy oraz powyŜszy uŜytek stanowią węzły 

ekologiczne, podobnie jak stawy w Garbowie.  



 

NajwaŜniejszy korytarz ekologiczny łączy ze sobą lasy północnej części gminy, 

ciągnąc się od kompleksów leśnych w pobliŜu Puław do Lasów Kozłowieckich. 

Korytarz ten wymaga udroŜnienia i wzmocnienia przez dolesienie nowych gruntów, 

rozdzielających lasy na północy gminy. 

Budowa obwodnicy Garbowa na północy gminy moŜe przynieść szkody obszarom 

cennym przyrodniczo. 

NajwaŜniejsze zagroŜenia dla przyrody, propozycje rozwiązań i priorytety  

(A - „bardzo pilne”, B – „pilne”, C – „mniej pilne” ) przedstawia tabela 18. 

Tabela 18. ZagroŜenia dla przyrody, zalecenia 

Lp. obiekt zagroŜenie  zalecenia priorytet 

1. 

 

 

 

Cała gmina Naruszenie równowagi 
biologicznej wskutek 
niedostatecznej ilości lasów w 
gminie 

1. Przeprowadzać zalesianie  
i fitomeliorację 

2. Wzmocnić korytarz 
ekologiczny na północy gminy, 
połączyć rozczłonkowane 
kompleksy leśne. 

A 

 

 

B 

 

 

2. Lasy  Niewłaściwa struktura wiekowa  
i skład gatunkowy 

1. Prowadzić zrównowaŜoną 
gospodarkę leśną. 

2. Dobierać gatunki do siedlisk. 

A 

 

 

A 

3. Roślinność wodna, 
wąwozowa i 
kserotermiczna 

Wyniszczanie ekosystemów  

z cennymi gatunkami 

1. Bezwzględnie przestrzegać 
zasad ochrony. 

2. Utworzyć nowe uŜytki 
ekologiczne. 

A 

 

 

B 

4. Gatunki chronione  

i rzadkie 

MoŜliwość zniszczenia cennych 
przyrodniczo gatunków 

Sporządzić inwentaryzację 
przyrodniczą gminy 

A 

5.  Pola uprawne Tworzenie wielkich, jednolitych 
plantacji  

Pozostawiać „ostoje chwastów”, 
chronić miedze  
i zadrzewienia śródpolne, sadzić 
nowe, zachowywać 
zróŜnicowanie upraw 

B 

6. Drzewostany  

w parkach 

Niedostateczna ochrona 
najcenniejszych okazów 

Zarejestrować nowe pomniki 
przyrody 

B 



 

4.8. Fauna 

4.8.1. Stan aktualny 

Bogactwo fauny w gminie nie moŜe być w pełni oszacowane z powodu braku 

inwentaryzacji przyrodniczej. W niniejszym rozdziale przedstawiamy jedynie dane 

cząstkowe, uzyskane na podstawie Planu rozwoju lokalnego gminy Garbów oraz 

innych dokumentów. 

Na stawach w Garbowie, a takŜe na podmokłych terenach wokół nich, Ŝyje  

około 50 gatunków ptaków. Spotkać tu moŜna: łabędzie, rybitwy, czaple oraz cztery 

spośród pięciu istniejących gatunków perkozów. Występuje tam równieŜ chroniony 

gatunek ssaka – wydra. 

Lasy zamieszkuje wiele róŜnych gatunków zwierząt. MoŜna w nich spotkać m.in. 

dziki, sarny, zające, wiewiórki, lisy, borsuki i kuny leśne. Lasy to równieŜ znakomite 

środowisko dla ptaków takich jak: zięby, sikory, wilgi, sójki, spotyka się tu kruka, 

obecnie w Polsce najrzadszego ptaka z rodziny krukowatych. Na szczególną uwagę 

zasługują takie gatunki, jak: myszołów, puszczyk, dzięcioł czarny, a takŜe rzadki  

w wielu rejonach Polski dzięcioł średni. 

W lasach naleŜących do Obszaru Chronionego Krajobrazu „Kozi Bór” Ŝyje kilka 

gatunków nietoperzy. 

Ugory, nieuŜytki rolnicze, miedze polne i rowy przydroŜne są pokryte roślinnością 

nienaruszoną w cyklu rocznym. UmoŜliwiają rozwój drobnym organizmom - owadom, 

gryzoniom, płazom i gadom.  

Ekotony, czyli obszary przejściowe między róŜnymi biocenozami, cechują się 

zazwyczaj bogatszą fauną od swego otoczenia. Takim miejscem jest np. uŜytek 

ekologiczny w Woli Przybysławskiej. 

 

4.8.2. Zalecenia 

NaleŜy sporządzić inwentaryzację przyrodniczą gminy. 

Miejsca występowania gatunków chronionych i rzadkich trzeba chronić przed 
zniszczeniem bądź przekształceniem. Szczególnie skrupulatnie naleŜy chronić miejsca 
lęgowe rzadkich ptaków, monitorować ich liczebność, zwalczać kłusownictwo                  
i prowadzić edukację ekologiczną na temat gatunków zwierząt objętych ochroną 
prawną.  

NaleŜy chronić miejsca porośnięte roślinnością kserotermiczną i wąwozową jako 
środowisko Ŝycia drobnych zwierząt. 



 

5. Edukacja ekologiczna 

Edukacja ekologiczna prowadzona jest w Gminnym Zespole Szkół w Przybysławicach, 

Gminnym Zespole Szkół w Garbowie i Szkole Podstawowej w Woli Przybysławskiej. 

Polega ona na organizowaniu konkursów, seminariów i prezentacji o tematyce 

ekologicznej oraz alertów ekologicznych. 

Programy edukacji ekologicznej w szkołach naleŜy rozszerzyć. Ich  celem powinno 

być uświadomienie uczniom zagroŜeń środowiska przyrodniczego, występujących  

w miejscu zamieszkania oraz budzenie szacunku do przyrody.  

W programach tych naleŜy ująć następujące zagadnienia tematyczne: 

- róŜnorodność biologiczna (gatunkowa, genetyczna oraz ekosystemów) i znaczenie 

jej ochrony, 

- przyczyny i skutki niepoŜądanych zmian w biosferze, 

- przyczyny i skutki niepoŜądanych zmian w atmosferze, hydrosferze i litosferze, 

- Ŝywność – oddziaływanie produkcji Ŝywności na środowisko, 

- zagroŜenia dla środowiska wynikające z produkcji i transportu energii; energetyka 

jądrowa – bezpieczeństwo i składowanie odpadów. 

Programy powinny łączyć wiedzę z róŜnych dziedzin nauk przyrodniczych. Mogą być 

realizowane na lekcjach poszczególnych przedmiotów: biologii, geografii, chemii, 

fizyki, historii, matematyki, języków obcych, WOS i w kółkach zainteresowań. Do 

tego naleŜy zastosować metodę pogadanek, analizy artykułów prasowych, gier 

dydaktycznych, pracy z mapą i słownikiem, analizy plansz, danych źródłowych, 

wywiadów (np. z pracownikiem Sanepidu, przedstawicielem LOP, leśnikiem, 

lekarzem, pielęgniarką szkolną), pracy z przewodnikami i kluczami gatunków 

chronionych, debat, wycieczek (do miejsc przyrodniczych i do zakładów 

produkcyjnych, wysypisk odpadów), pracy laboratoryjnej, dyskusji panelowych, 

filmów przyrodniczych, środków multimedialnych, obserwacji mikroskopowych, 

ankiet, pracy z Internetem, zajęć terenowych. 

Pod koniec kaŜdego roku moŜna określać skuteczność programu przez ankiety, 

wywiady, rozmowy z uczniami i rodzicami, hospitacje zajęć kółek zainteresowań. 

Uzyskane wyniki moŜna następnie wykorzystywać do wprowadzania zmian  

w programie. 

W gminie nie działają organizacje ekologiczne. 



 

Konieczne jest takŜe prowadzenie edukacji ekologicznej wśród dorosłych 

mieszkańców gminy. Głównie powinna ona dotyczyć rolnictwa. Ma temu słuŜyć 

Ośrodek Doradztwa Rolniczego, którego zadaniem jest przedstawianie zasad rolnictwa 

ekologicznego. Polega ono na wycofywaniu się ze stosowania nawozów sztucznych, 

środków ochrony roślin i herbicydów i powrocie do naturalnych metod zwiększania 

wydajności upraw. 

Powinny być takŜe przedstawiane korzyści płynące z wytwarzania zdrowej Ŝywności, 

na którą zwiększa się popyt.  

Interesującą perspektywą moŜe być eksport takiej Ŝywności na rynki Unii 

Europejskiej. 

NaleŜy teŜ propagować oszczędzanie wody, np. przez zbieranie wody deszczowej  

do celów rolniczych i eliminację marnotrawstwa wody w gospodarstwach domowych            

i rolnych, zmniejszanie zuŜycia energii i pozyskiwanie jej ze źródeł odnawialnych 

(elektrownie wiatrowe i wodne, z biomasy i baterii słonecznych). 

WaŜne jest teŜ informowanie o szkodliwości spalania gum i odpadów plastykowych, 

ekologicznych paliwach samochodowych itp. 

Tematem edukacji ekologicznej powinny stać się równieŜ zasoby przyrodnicze gminy. 

Mieszkańców naleŜy uczyć chlubienia się nimi i szanowania ich jako wizytówki 

swoich stron. 

Oddzielne kampanie edukacyjno-informacyjne są niezbędne w celu promowania 

racjonalnej gospodarki odpadami, ich selektywnej zbiórki, ponownego 

wykorzystywania odpadów w gospodarstwach, walki z zakładaniem dzikich wysypisk 

śmieci itp. 



 

6. Sytuacja zdrowotna mieszkańców gminy 

6.1. Stan istniejący 

Sytuacja zdrowotna mieszkańców gminy Garbów łączy się z przemianami 
cywilizacyjnymi i ekonomicznymi, zanieczyszczeniem środowiska naturalnego, 
trybem Ŝycia i sposobem zarobkowania. 

Nadciśnienie i choroba wieńcowa to najczęściej występujące schorzenia dorosłych 
mieszkańców gminy. Dość częste są równieŜ wypadki przy pracy. 

Wśród dzieci występuje duŜo wad układu ruchu. Częste są wypadki, zarówno 
związane z pracami polowymi, jak i sąsiedztwem ruchliwej trasy komunikacyjnej. 

W ostatnich latach w gminie wystąpiły dwie powaŜne awarie: 

- w r. 2002 w Cukrowni „Garbów” nastąpiło zapalenie spolimeryzowanej formaliny, 

magazynowanej w stalowym zbiorniku na najwyŜszej kondygnacji budynku 

produkcyjnego cukrowni, 

- w r. 2003 w Piotrowicach Wielkich nastąpił wyciek 50% kwasu azotowego  

z samochodu cięŜarowego o objętości jednego zbiornika (1000 l). 

W Piotrowicach Wielkich po awarii została wykonana rekultywacja terenów 
zdewastowanych. SkaŜona warstwa gruntu została wybrana a w jej miejsce 
nawieziona warstwa gleby o jakości nie niŜszej. Po rekultywacji wykonano próby 
jakości gruntu. 

 

6.2. Zalecenia  

Dla poprawy zdrowia mieszkańców gminy, naleŜy: 

- przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy ze środkami ochrony roślin  

i herbicydami oraz przy rozsiewaniu nawozów sztucznych. Zasady te powinny być 

przypominane na szkoleniach rolniczych,  

- propagować zdrowe zasady odŜywiania,  uczyć samokontroli organizmu i potrzeby 

kontroli lekarskich, 

- organizować tzw. „białe niedziele” przez zapraszanie lekarzy o jednakowych  

lub róŜnych specjalnościach,  

- współpracować z terapeutami leczącymi z nałogów, w tym z psychologami, 

- aktywnie promować styl Ŝycia oparty na trzeźwości, kontrolować młodzieŜ 

przy sprzedaŜy napojów alkoholowych i papierosów, 

- organizować i ogłaszać dni bez papierosa i alkoholu (moŜna z czasem 

wprowadzić stałe np. jeden dzień w tygodniu),  



 

- wytyczyć trasy rekreacyjno-spacerowe, np. deptaki, ścieŜki do jazdy konnej  

i rowerowe, które mogą stanowić aktywną formę wypoczynku  dla dzieci  

i dorosłych, 

- zbudować chodniki przy ruchliwych drogach, przebiegających przez obszary 

zabudowane, w celu ochrony przed wypadkami. 

W najbliŜszych latach Gmina zamierza wydać znaczne kwoty (ponad 2 mln zł)  

na inwestycje słuŜące poprawie zdrowotności mieszkańców: utworzenie ścieŜek 

rowerowych w całej gminie oraz budowę sal gimnastycznych w Bogucinie i Woli 

Przybysławskiej.



 

7. Koszty związane z ochroną środowiska i planowane inwestycje 

Wydatki poniesione przez Gminę na ochronę środowiska od 2000 roku przedstawia 

tabela 19 i wykres 5 (na następnej stronie). 

Tabela 19. Wydatki poniesione na ochronę środowiska  od 2000 r. 

L.p. Nazwa wydatku Rok Kwota [zł] Część budŜetu 
gminy [%] 

1. Budowa oczyszczalni ścieków, 
zakup krzewów 

2000 34 067,00  

2. Zakup pojemników na odpady, 
kosiarki, krzewów 

2001 15 258,91 0,15 

3. Monitoring gleb, zakup krzewów, 
alert ekologiczny, opłaty za 
korzystanie ze środowiska 

2002 8 804,35 0,08 

4. Zakup krzewów, alert ekologiczny, 
monitoring gleb 

2003 4 570,07 0,04 

5. Zakup krzewów, alert ekologiczny, 
modernizacja oczyszczalni 
ścieków 

2004 196 440,97 1,3 

6. Zakup krzewów, alert ekologiczny, 
opłaty za korzystanie ze 
środowiska, studium wykonalności 
za uŜytkowanie gruntów pokrytych 
wodami 

2005 38 049,06  

 razem x 297 190,36  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Jak wskazują powyŜsze dane, problematyka ochrony środowiska w minionych latach 

była dla samorządu gminnego sprawą drugorzędną. Wydatki na te cele stanowiły 

jedynie niewielki ułamek gminnego budŜetu. 

Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej oznacza moŜliwość dofinansowania 

przedsięwzięć proekologicznych. Dzięki temu Gmina planuje radykalny wzrost 

wydatków na ochronę środowiska w najbliŜszych latach. Do 2014 roku mają one 

wynieść prawie 23 mln zł. Przedstawia to tabela 20 (na następnej stronie). 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres 5. Wydatki poniesione na ochron ę środowiska 
w latach 2000 - 2005
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Tabela 20. Planowane zadania dotyczące ochrony środowiska do 2014 r. 

L.p. Zadanie Rok Kwota [zł] Źródło 
finansowania 

1. Modernizacja oczyszczalni 
ścieków w Garbowie do 2008 346 000,00 

ERDF, środki 
własne, 
kredyty 

2. Budowa kanalizacji sanitarnej 
w Garbowie do 2010 10 323 800,00 

ERDF, środki 
własne, 
kredyty 

3. Budowa ekologicznej kotłowni 
w Zespole Szkół w Garbowie 2006 500 000,00 

ERDF, środki 
własne, 
kredyty 

4. Budowa kanalizacji sanitarnej 
w Zagrodach 2009 3 800 000,00 

ERDF, środki 
własne, 
kredyty 

5. Budowa kanalizacji sanitarnej 
w Przybysławicach 2011 4 900 000,00 

ERDF, środki 
własne, 
kredyty 

6. Budowa oczyszczalni 
zagrodowych na terenach  
o rozproszonej zabudowie 

2010  2 000 000,00 
ERDF, środki 

własne, 
kredyty 

 7. Opracowanie programu 
budowy oczyszczalni 
przydomowych w układzie 
wariantowym 

2007 160 000,00 
ERDF, środki 

własne, 
kredyty 

8. Modernizacja stacji 
wodociągowej w Gutanowie 2007 160 000,00 

ERDF, środki 
własne, 
kredyty 

9. Modernizacja stacji 
wodociągowej w Piotrowicach 
Wielkich 

2008 160 000,00 
ERDF, środki 

własne, 
kredyty 

10. Modernizacja stacji 
wodociągowej w Bogucinie 2009 160 000,00 

ERDF, środki 
własne, 
kredyty 

11. Budowa ścieŜek rowerowych 
2007 - 2013 100 000,00 

ERDF, środki 
własne, 
kredyty 

12. Modernizacja stacji 
wodociągowej w Garbowie 2006 200 000,00 

ERDF, środki 
własne, 
kredyty 

Ogółem: x 22 809 800,00 x 
 

Do realizacji planowanych inwestycji niezbędne jest dofinansowanie z zewnątrz,  

w postaci dotacji lub kredytów. Mogą one pochodzić z następujących źródeł: 

- fundusze Unii Europejskiej, 



 

- Bank Światowy, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju lub Europejski 

Bank Inwestycyjny, 

- Wojewódzki lub Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

- inne banki lub fundacje. 

Zakres przewidywanych inwestycji powinien być przedmiotem studiów wykonalności 

poszczególnych przedsięwzięć. Celem takich analiz jest określenie realności 

wykonania zamierzonych przedsięwzięć pod kątem ich sfinansowania i wdroŜenia. 

Gmina moŜe uzyskać dotacje z funduszy unijnych w ramach Zintegrowanego 

Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), albo - w przypadku 

wspólnych inwestycji z gminami sąsiednimi - Funduszu Spójności. 

Celem ZPORR jest stymulowanie rozwoju regionalnego i lokalnego. Projekty 

inwestycyjne realizowane w ramach tego programu są finansowane z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF). Wnioski są rozpatrywane na szczeblu 

wojewódzkim. Gmina moŜe liczyć na dofinansowanie inwestycji w ramach  

Priorytetu 1 ZPORR - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury słuŜącej wzmacnianiu 

konkurencyjności regionów, Działanie 1.2 - Infrastruktura ochrony środowiska. 

Działanie to ma na celu ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się  

do powietrza, wód i gleb, poprawę stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, 

zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, a takŜe 

poprawę zarządzania środowiskiem.  

Mniejsze inwestycje, o wartości poniŜej 1 mln euro, takie jak np. budowa kanalizacji 

sanitarnej w jednej miejscowości, mogą być dofinansowane w ramach Priorytetu 3 

ZPORR - Rozwój lokalny, Działanie 3.1 - Tereny wiejskie. 

W obu przypadkach Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego wypłaca 75% 

kosztów kwalifikowanych (lub 50%, jeśli inwestycja będzie generowała znaczący 

przychód netto). Pozostałe 25% (lub 50%) moŜe być wypłacone z krajowych środków 

publicznych, jednak pewną część tej kwoty Gmina musi wyłoŜyć z własnych zasobów. 

Im większa jest to część, tym większe szanse pozytywnego rozpatrzenia projektu.  

Natomiast w przypadku inwestycji o wartości przekraczającej 10 mln euro, jaką 

mogłaby być budowa kanalizacji sanitarnej wspólnie z sąsiednimi gminami, moŜna 

liczyć na dofinansowanie 80 do 85% kosztów kwalifikowanych z Funduszu Spójności, 

w ramach strategii pro-środowiskowej, Priorytet 1 - Poprawa jakości wód 



 

powierzchniowych oraz polepszenie jakości i dystrybucji wody przeznaczonej  

do spoŜycia. Fundusz Spójności został powołany w celu wyrównywania poziomu 

rozwoju gospodarczego poszczególnych państw Unii Europejskiej. Dystrybucja 

środków finansowych odbywa się na szczeblu centralnym w Brukseli. Podstawą 

prawną finansowania oczyszczalni ścieków komunalnych i kanalizacji sanitarnej z 

Funduszu Spójności są dyrektywy: 91/271/EWG ws. komunalnych oczyszczalni 

ścieków i 2000/60/UE ws. ram polityki Unii Europejskiej dotyczącej wody. 

Dofinansowanie inwestycji z Banku Światowego moŜe być wykonane 

w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (Rural Development Program). 

Podstawę prawną dają następujące dokumenty: umowa kredytowa pomiędzy 

Rzeczpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju z dnia 25 

lipca 2000 r. nr 7013-0 POL, rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 30 stycznia 1996 r. 

w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji, umowa pomiędzy Ministrem Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi a ARiMR w sprawie koordynacji wdraŜania komponentu C „Programu 

aktywizacji obszarów wiejskich” i porozumienia o przyznaniu środków oraz o 

warunkach i sposobach realizacji „Programu aktywizacji obszarów wiejskich” między 

Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi a poszczególnymi województwami.  

W przypadku kanalizacji maksymalny udział dotacji wynosi 50% kosztów 

przedsięwzięcia. Dotacja moŜe stanowić jedynie uzupełnienie posiadanych przez 

gminę pieniędzy (w tym pochodzących z dotacji z innych źródeł) na pokrycie kosztów 

przedsięwzięcia lub jego ściśle określonego etapu, przewidzianego do realizacji. Do 

kosztów przedsięwzięcia zalicza się koszt materiałów i urządzeń oraz robót 

budowlano-montaŜowych, nie zalicza się natomiast kosztów prac wstępnych, 

przygotowawczych oraz kosztów obsługi przedsięwzięcia (np. wykonania 

dokumentacji technicznej i geodezyjnej, odszkodowań oraz wydatków na wykup 

terenu i wykonanie odwiertów, kosztów inspektora nadzoru). Z dotacji nie mogą teŜ 

być pokrywane Ŝadne podatki ani opłaty celne. Wnioski o dotację naleŜy składać  

do Regionalnego Oddziału ARiMR. 

WaŜnym źródłem finansowania są dotacje i kredyty preferencyjne z funduszy 

celowych, przede wszystkim z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW), który utrzymuje się z opłat za gospodarcze 



 

korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian, za szczególne korzystanie  

z wód i urządzeń wodnych i za składowanie odpadów oraz z kar za naruszanie 

warunków korzystania ze środowiska i za składowanie odpadów niezgodne z prawem. 

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w przeciwieństwie 

do funduszy wojewódzkich, nie ma osobowości prawnej i dlatego moŜe udzielać tylko 

dotacji. 

Gmina mogłaby się teŜ starać o kredyt preferencyjny albo komercyjny z innych 

banków, np. Banku Ochrony Środowiska, Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych 

S.A. (linia kredytowa z Nordic Investment Bank), albo o pomoc organizacji 

pozarządowych, jak np. Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej lub Ekologiczne 

Towarzystwo Leasingowe EKOPOMOC S.A. 

W przypadku niemoŜności uzyskania kredytów preferencyjnych Gmina, wspólnie  

z gminami sąsiednimi, mogłaby wyemitować obligacje komunalne lub odstąpić 

udziały w przedsięwzięciu inwestycyjnym podmiotom zewnętrznym, prywatnym lub 

publicznym. 



 

8. Cele i priorytetowe działania ekologiczne 

8.1. Cele wynikające z polityki ekologicznej państwa 

NajwaŜniejszym dokumentem dotyczącym redukcji zanieczyszczeń wprowadzanych 

do środowiska jest „Polityka ekologiczna państwa”, uchwalona przez Sejm na wniosek 

Rady Ministrów 23 sierpnia 2001 r., uszczegółowiona w polityce krótkookresowej, 

zawartej w dokumencie „Polityka ekologiczna państwa na lata 2003 – 2006  

z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010”.  

Politykę ekologiczną, obejmującą lata 2003 – 2006 oraz 2007 – 2010, naleŜy 

traktować jako aktualizację i uszczegółowienie długookresowej „II Polityki 

ekologicznej państwa”, przede wszystkim w nawiązaniu do priorytetowych kierunków 

działania określonych w przyjętym „VI Programie działań Unii Europejskiej  

w dziedzinie środowiska”. 

Dostosowana do wymagań nowej ustawy „Polityka ekologiczna państwa na lata 2003 

– 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010” wpisuje się równieŜ  

w funkcjonującą w tej dziedzinie praktykę Unii Europejskiej, w której 

średniookresowe programy działań Wspólnoty na rzecz środowiska są sporządzane  

od wielu lat. Aktualny, szósty program takich działań obowiązuje właśnie do 2010 r.  

Nadrzędną wartością w polityce ekologicznej państwa jest człowiek, co oznacza,  

Ŝe zdrowie społeczeństwa, komfort środowiska, w którym Ŝyją i pracują ludzie, Ŝycie 

obywatela są głównym kryterium realizacji polityki ekologicznej na kaŜdym szczeblu. 

Polityka ekologiczna państwa ma słuŜyć zaspokojeniu rosnących potrzeb człowieka. 

Wiodącą zasadą polityki ekologicznej państwa jest przyjęta w Konstytucji RP zasada 

zrównowaŜonego rozwoju. Ta zasada obowiązuje od Konferencji Narodów 

Zjednoczonych w Rio de Janeiro w 1992 r. Istotą zrównowaŜonego rozwoju jest 

równorzędne traktowanie racji społecznych, ekonomicznych i ekologicznych. 

We wdraŜaniu „Programu gospodarki odpadami dla gminy Cyców” istotne znaczenie 

będą miały następujące zasady szczegółowe:  

- przezorności (podwojenie działań gdy pojawia się uzasadnione 

prawdopodobieństwo wystąpienia problemu), 

- integracji polityki ekologicznej z politykami sektorowymi  (uwzględnienie 

celów ekologicznych na równi z celami gospodarczymi i społecznymi), 

- równego dostępu do środowiska przyrodniczego, 



 

- „zanieczyszczający płaci” (odpowiedzialność za skutki zanieczyszczenia  

i stwarzania zagroŜeń ponosi podmiot uŜytkuj ący zasoby środowiska), 

- prewencji (podejmowanie działań zabezpieczających na wszystkich 

etapach realizacji przedsięwzięć), 

- stosowania najlepszych dostępnych technik (BAT),  

- subsydiarności (stopniowe przekazywanie kompetencji i uprawnień na 

niŜszych szczeblach zarządzania środowiskiem), 

- skuteczności ekologicznej i efektywności ekonomicznej (minimalizacja 

nakładów na jednostkę uzyskanego efektu). 

 

8.1.1. Limity krajowe 

W „II Polityce ekologicznej państwa” zostały określone waŜniejsze limity 

krajowe, które mają być osiągnięte do 2010 r., związane z racjonalnym 

wykorzystaniem zasobów naturalnych i poprawą stanu środowiska: 

1) zmniejszenie wodochłonności produkcji o 50% w stosunku do stanu w 

1990 r. (w przeliczeniu na PKB i wartość sprzedaną w przemyśle), 

2) ograniczenie materiałochłonności produkcji o 50% w stosunku do 1990 r.  

w taki sposób, aby uzyskać co najmniej średnie wielkości dla państwa 

OECD (w przeliczeniu na jednostkę produkcji, warto ść produkcji lub 

PKB), 

3) ograniczenie zuŜycia energii o 50% w stosunku do 1990 r. i o 25% w 

stosunku do 2000 r. (równieŜ w przeliczeniu na jednostkę produkcji, 

wartość produkcji lub PKB), 

4) dwukrotne zwiększenie udziału odzyskiwanych i ponownie 

wykorzystywanych w procesach produkcyjnych odpadów przemysłowych 

w porównaniu ze stanem z 1990 r., 

5) odzyskanie i powtórne wykorzystanie co najmniej 50% papieru i szkła  

z odpadów komunalnych, 

6) pełna (100%) likwidacja zrzutów ścieków nieoczyszczonych z miast i 

zakładów przemysłowych, 



 

7) zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód 

powierzchniowych w stosunku do stanu z 1990 r. z przemysłu o 50%,  

z gospodarki komunalnej (na terenie miast i osiedli wiejskich) o 30%  

i ze spływu powierzchniowego – równieŜ o 30%, 

8) ograniczenie emisji pyłów o 75%, dwutlenku siarki o 56%, tlenków azotu  

o 31%, niemetanowych lotnych związków organicznych o 4% i amoniaku o 

8% w stosunku do stanu z 1990 r., 

9) do końca 2005 r. wycofać z uŜytkowania etylinę i przejść wyłącznie  

na stosowanie benzyny bezołowiowej. 

PowyŜsze limity krajowe zostały przyjęte jako punkt odniesienia w realizacji 

celów polityki ekologicznej województwa lubelskiego. 

Dokument „Polityka ekologiczna państwa na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem 

perspektywy na lata 2007 – 2010” określa limity zestawione w tabeli 21 (na 

następnej stronie). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Tabela 21. Limity określone w Polityce ekologicznej państwa na lata 2003 – 2006  

z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010 

l.p. limity 

1. Wzrost lesistości do 30% w 2020 r., zgodnie z krajowym programem 
zwiększenia lesistości (2003) 

2. Europejska sieć ekologiczna NATURA 2000, średnio 15% 

3. Rekultywacja starych składowisk od 2003 r. 

4. Osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego wód powierzchniowych (zgodnie  
z Ramową Dyrektywą Wodną) do 2015 r. 

5. WyposaŜenie aglomeracji liczących powyŜej 15 tys. mieszkańców w 
oczyszczalnie ścieków do 2015 r. 

6. WyposaŜenie aglomeracji liczących 2 – 15 tys. mieszkańców w oczyszczalnie 
ścieków do 2010 r. 

7. Ograniczenie zanieczyszczeń azotowych pochodzących z rolnictwa (budowa 
nowoczesnych stanowisk do składowania obornika i zbiorników na 
gnojówkę  
w gospodarstwach rolnych) do 2010 r. 

8. Udział energii odnawialnej – 7,5% do 2010 r., zgodnie ze Strategią rozwoju 
energii odnawialnej i rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 15 
grudnia 2000 r. 

9. Opracowanie programów naprawczych ochrony powietrza (dla obszarów, 
gdzie występuje przekroczenie poziomów odniesienia jakości powietrza) do 
2003 r. 

10. Wzrost odzysku odpadów komunalnych o 30% do 2006 r. i o 75% do 2010 r  

(w stosunku do 2000 r.) 

11. Sporządzenie wojewódzkich planów zarządzania ryzykiem oraz 
powiatowych, gdy występuje więcej niŜ 5 obiektów niebezpiecznych – do 



 

2010 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2. Cele polityki ekologicznej województwa lubelskiego 

Dokumentem nadrzędnym, wytyczającym cele i kierunki działań w zakresie m. 

in. polityki ekologicznej województwa jest „Strategia rozwoju województwa 

lubelskiego”. Na jej podstawie został sporządzony „Program ochrony środowiska 

województwa lubelskiego” i „Plan gospodarki odpadami dla województwa 

lubelskiego”.  

Dokumenty te uznają za główne cele polityki ekologicznej województwa: 

zmniejszenie zanieczyszczeń środowiska, racjonalizację gospodarki wodnej, 

zwiększenie lesistości i ochronę lasów, poprawę stanu bezpieczeństwa 

ekologicznego, podnoszenie poziomu wiedzy ekologicznej, rozwój 

proekologicznych form działalności gospodarczej, utworzenie spójnego systemu 

obszarów chronionych. 

Długoterminowa strategia rozwoju województwa (do 2015 roku) zakłada osiągnięcie 
następujących celów: 

- selektywny rozwój przemysłu (ze szczególnym naciskiem na przemysł rolno-

spoŜywczy),  



 

- wprowadzanie systemów zarządzania środowiskiem,  

- wprowadzanie programów oszczędzania wody i energii w przemyśle,  

- zmniejszenie ilości produkowanych odpadów,  

- odpowiednie gospodarowanie na obszarach przemysłowych,  

- zróŜnicowanie przydzielania pozwoleń na korzystanie ze środowiska, 

- uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej,  

- zróŜnicowany rozwój sektora usług,  

- promowanie proekologicznych zachowań,  

- dalsze ograniczanie emisji do powietrza,  

- wykorzystanie alternatywnych źródeł energii, promowanie programów 

oszczędzania energii,  

- promowanie rolnictwa ekologicznego i stworzenie dla niego zaplecza,  

- ochronę róŜnorodności krajobrazowej,  

- staranne planowanie rozwoju terenów zabudowanych,  

- zachowanie harmonijnej i aktywnej ekologicznie struktury przestrzennej regionu,  

- rozwój agroturystyki,  

- zwiększenie retencji wód powierzchniowych,  

- wspieranie turystyki przyjaznej środowisku,  

- rozwój infrastruktury turystycznej,  

- zapobieganie przeinwestowaniu obszarów cennych przyrodniczo,  

- rozwój terenów rekreacyjnych w pobliŜu miast,  

- poprawę jakości dróg,  

- rozwój transportu kolejowego,   

- budowę regionalnego lotniska,  

- promowanie zbiorowych środków transportu,  

- usprawnienie transportu lokalnego,  

- ochronę bioróŜnorodności,  

- racjonalną gospodarkę surowcami mineralnymi,  

- zwiększenie lesistości,  

- zapobieganie transgranicznemu przepływowi zanieczyszczeń,  

- podejmowanie wspólnych działań proekologicznych z Ukrainą i Białorusią. 

 



 

8.3. Cele polityki ekologicznej powiatu lubelskiego (ziemskiego) 

„Strategia rozwoju powiatu lubelskiego” jest dla powiatu nadrzędnym dokumentem 
zawierającym wytyczne, na podstawie których został opracowany „Program ochrony 
środowiska powiatu lubelskiego na lata 2004 - 2020” i „Plan gospodarki odpadami dla 
powiatu lubelskiego na lata 2004 - 2020”. 

Dokumenty te zawierają dwie strategie: krótkoterminową (na lata 2004 - 2008)  

i długoterminową (na lata 2008 - 2020). Wyznaczają one zadania, których celem jest 
dostosowanie istniejących warunków do wymogów Unii Europejskiej oraz znaczna 
poprawa stanu środowiska naturalnego. Podstawowymi kierunkami działań są wysiłki 
na rzecz ochrony wód, ochrony powietrza, ochrony gleb oraz gospodarki odpadami. 

W zakresie ochrony wód głównym priorytetem jest ochrona zlewni Bystrzycy  

z zachowaniem zasad zrównowaŜonego rozwoju. Do zlewni tej naleŜą równieŜ 
południowe krańce gminy Garbów. Celowi temu mają słuŜyć: 

- realizacja zapisów Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 

(które w gminie wciąŜ czekają na wprowadzenie w Ŝycie), 

- budowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków komunalnych  

i przemysłowych oraz wprowadzenie technologii produkcji ograniczających 

przemysłowe zuŜycie wód podziemnych (wprowadzanie obiegów zamkniętych), 

- budowa i rozbudowa systemów odprowadzania ścieków komunalnych, 

- budowa i rozbudowa sieci wodociągowej (modernizacja systemów zaopatrzenia  

w wodę), 

- wspieranie realizacji indywidualnych systemów oczyszczania ścieków  

w zabudowie rozproszonej, 

- ograniczanie spływu zanieczyszczeń powierzchniowych z rolnictwa, 

- renaturalizacja przekształconych odcinków rzek, 

- preferowanie zalesień na obszarach źródliskowych, infiltracyjnych  

i wododziałowych, 

- utrzymanie „naturalnych zbiorników retencyjnych”, m. in. terenów podmokłych. 

W dziedzinie ochrony powietrza głównym celem jest poprawa jakości powietrza  
w powiecie  przez działania kierunkowe: ograniczanie wielkości tzw. niskiej emisji, 
ograniczanie zadymienia (szczególnie na wsiach) i ograniczanie zagroŜeń  
dla zdrowia ludzi związanych z zanieczyszczeniami ze źródeł komunikacyjnych.  

Indywidualne ogrzewanie, określane mianem „niskiej emisji” jest źródłem substancji 
wprowadzanych do powietrza, wpływających negatywnie na środowisko pzyrodnicze 
(m.in. tlenek węgla, dwutlenek siarki, tlenki azotu, pyły, zanieczyszczenia organiczne, 
w tym wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), dioksyny, furany). 
Znaczna emisja zanieczyszczeń wynika głównie z dwóch powodów: stosowania 
urządzeń grzewczych o małej sprawności i stosowania paliw o niskiej jakości (m. in. 



 

węgla o duŜej zawartości siarki, popiołu, niskokalorycznego węgla oraz odpadów z 
gospodarstw domowych). Energię moŜna oszczędzać wykonując termoizolację 
budynków uŜyteczności publicznej i budynków mieszkalnych. 

Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne, dla zapewnienia właściwych warunków 
zaopatrzenia w ciepło, gminy są zobowiązane do opracowania projektu zaopatrzenia 
w ciepło, energię elektryczną, paliwa gazowe oraz wykorzystania źródeł energii 
odnawialnej. 

Zanieczyszczenia komunikacyjne składają się ze spalin (zawierających tlenki azotu, 
tlenek węgla, dwutlenek siarki, węglowodory, metale cięŜkie i in.) oraz pyłów.  
Dla ochrony powietrza w tym zakresie niezbędna jest poprawa stanu dróg 
powiatowych i gminnych. Dobrym rozwiązaniem jest stosowanie barier roślinnych, 
oddzielających zabudowania mieszkalne od dróg o duŜym natęŜeniu ruchu. Poprawa 
stanu technicznego pojazdów, stosowanie benzyny bezołowiowej i paliw z dodatkami 
substancji pochodzenia organicznego (biopaliw) moŜe spowodować znaczące 
zmniejszenie negatywnego wpływu indywidualnego transportu samochodowego  

na środowisko.   

W dziedzinie ochrony gleb głównym celem jest uŜytkowanie gleb powiatu zgodnie  

z zasadami zrównowaŜonego rozwoju oraz właściwe wykorzystanie ich naturalnego 
potencjału produkcyjnego, a takŜe wyłączanie do celów budowlanych terenów  

o niŜszych klasach bonitacyjnych. SłuŜą temu następujące działania:  

- wprowadzenie do rolnictwa zasad oraz sposobów produkcji propagowanych  

przez „Kodeks dobrej praktyki rolniczej” oraz zgodnych z ustawą o rolnictwie 
ekologicznym, 

- zwiększenie świadomości ekologicznej uŜytkowników gleb odnośnie racjonalnej 

eksploatacji, ze zwróceniem szczególnej uwagi na nieodwracalność degradacji 

zasobów glebowych, 

- identyfikacja zagroŜeń i, w przypadku degradacji, wykonanie prac rekultywacyjnych. 

Strategia długoterminowa (na lata 2008 - 2020) uznaje za priorytety uregulowanie 
gospodarki wodno-ściekowej, poprawę jakości powietrza, ochronę gruntów rolnych, 
ochronę róŜnorodności biologicznej i krajobrazowej oraz unowocześnienie gospodarki 
odpadami. 

 

8.4. Zadania własne gminy Garbów 

Opracowany w r. 2004 „Plan rozwoju lokalnego gminy Garbów” przywiązuje duŜą 
wagę do zagadnień ochrony środowiska. Za priorytetowe zostały w nim uznane 
następujące zadania powiązane z tą dziedziną: 

1. ochrona środowiska 

        1.1. uporządkowanie gospodarki 
wodno-ściekowej 

 1.1.1. budowa sieci kanalizacyjnej w Garbowie i Zagrodach 



 

1.1.2. budowa oczyszczalni zagrodowych na obszarach rozproszonej 
zabudowy 

1.1.3. modernizacja istniejących stacji wodociągowych w Garbowie, 
Borkowie, Bogucinie, Gutanowie i Piotrowicach Wielkich 

  1.2. budowa sieci gazowej w gminie 

1.3. zalesienie gminy oraz zadrzewienie i zazielenienie obiektów 

1.4. podniesienie poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców gminy 

 1.4.1. szkolna i pozaszkolna edukacja ekologiczna 

1.4.2. organizowanie imprez podnoszących świadomość ekologiczną 

3.1.3. budowa nowoczesnej, ekologicznej (opartej na pompach ciepła) 
kotłowni Zespołu Szkół w Garbowie, 

3.1.4. termomodernizacja Zespołu Szkół w Garbowie 

  10.1. renowacja zespołów pałacowo-parkowych w Garbowie i 
Piotrowicach            Wielkich 

11.1. przygotowanie i oznakowanie pieszych szlaków turystycznych, ścieŜek 
rowerowych i ścieŜek dydaktycznych. 

Zadania Gminy w dziedzinie ochrony poszczególnych komponentów środowiska 
zostały przedstawione szczegółowo w kartach zadań ochronnych na końcu 
opracowania.



 

9. Uwarunkowania realizacyjne programu 

Realizacja Programu przypada na czas szczególnie waŜny i jednocześnie trudny – 

czas pierwszych lat naszego członkostwa w Unii Europejskiej. Na realizację 

Programu będą wpływały instrumenty prawne i ekonomiczne związane z 

przystąpieniem Polski do UE. 

 

9.1. Rozwiązania prawne 

Program będzie realizowany w oparciu o znowelizowane polskie prawo, 

kompatybilne z przepisami UE. Realizacja Programu będzie się odbywać zgodnie 

z zasadą zrównowaŜonego rozwoju, w oparciu o kompetencje organów 

zarządzających środowiskiem. Składają się na nie w szczególności: 

- decyzje reglamentacyjne – pozwolenia: zintegrowane, na wprowadzanie 

gazów  

lub pyłów do powietrza, emitowanie hałasu do środowiska, emitowanie pól 

elektromagnetycznych, wytwarzanie odpadów, wprowadzanie ścieków do wód  

lub do ziemi, 

- zezwolenia na gospodarowanie odpadami, 

- pozwolenia wodno-prawne na szczególne korzystanie z wód, wykonywanie 

urządzeń wodnych, wykonywanie innych czynności i robót, budowli, które 

mają znaczenie w gospodarowaniu wodami lub w korzystaniu z wód, 

- zezwolenia – koncesje wydane na podstawie Prawa geologicznego i górniczego, 

- uzgadnianie w zakresie przestrzegania standardów ekologicznych decyzji  

o warunkach zabudowy oraz o pozwoleniu na budowę, rozbiórkę obiektu 

budowlanego, decyzji o pozwoleniu na zmianę sposobu uŜytkowania obiektu 

budowlanego lub jego części, przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać  

na środowisko, 

- cofnięcie lub ograniczenie zezwolenia lub pozwolenia na korzystanie  

ze środowiska, 

- decyzje naprawcze dotyczące zakresu i sposobu usunięcia przez podmiot 

korzystający ze środowiska przyczyn negatywnego oddziaływania na 



 

środowisko  

i przywrócenia środowiska do stanu właściwego oraz zobowiązujące do 

usunięcia uchybień, 

- opłaty za korzystanie ze środowiska, 

- administracyjne kary pienięŜne, 

- decyzje zezwalające na usuwanie drzew i krzewów, 

- programy dostosowawcze dotyczące przywracania standardów jakości 

środowiska do stanu właściwego, 

- decyzje wstrzymujące oddanie do uŜytku instalacji lub obiektu, a takŜe 

wstrzymujące uŜytkowanie instalacji lub obiektu, 

- decyzje o zakazie produkcji, importu, wprowadzania do obrotu, 

- kontrole przestrzegania prawa ochrony środowiska i zobowiązań 

wynikaj ących  

z decyzji. 

Bardzo istotne są przepisy prawa miejscowego, ustalone w szczególności przez 

rady gmin, dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

zasad utrzymania czystości i porządku w gminach, zasad zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę  

i zbiorowego odprowadzania ścieków, ochronę niektórych obiektów cennych 

przyrodniczo ustalonych przez radę gminy. 

 

9.2. Uwarunkowania finansowe 

Do realizacji zapisów Programu konieczne są środki i instrumenty finansowe.  

Do instrumentów i środków finansowych wspomagających realizację Programu 

naleŜą w szczególności: 

- opłaty za korzystanie ze środowiska (za wprowadzanie zanieczyszczeń  

do powietrza, za pobór wód, za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, 

składowanie odpadów, wycięcie drzew i krzewów), realizowane zgodnie z 

zasadą „zanieczyszczający płaci”, 

- opłaty podwyŜszone płacone wówczas, kiedy podmioty funkcjonują  

bez stosownych pozwoleń ekologicznych, 



 

- administracyjne kary pienięŜne wymierzane za niedopełnienie standardów 

określonych decyzjami administracyjnymi, 

- odszkodowania administracyjne, 

- opłaty koncesyjne za eksploatację kopalin, 

- grzywny, 

- poŜyczki i dotacje z funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 

 

- kredyty z banków, w tym Banku Ochrony Środowiska, 

- fundusze pomocowe Unii Europejskiej, 

- budŜety samorządów, 

- budŜet Państwa, 

- środki mieszkańców i przedsiębiorców. 

Polska moŜe korzystać z funduszy strukturalnych na finansowanie inwestycji  

w ochronie środowiska. Dotyczy to moŜliwości finansowania inwestycji  

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Zintegrowanego Programu 

Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – inwestycje w skali regionalnej i lokalnej, 

przede wszystkim w dziedzinie gospodarki odpadami, gospodarki wodno-

ściekowej, systemów ciepłownictwa, zapobiegania powodziom, monitoringu, 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii) oraz Funduszu Spójności (głównie 

na poprawę jakości wód powierzchniowych i zwiększenie dostępności dobrej 

wody do picia, takŜe na inne cele ekologiczne). 

Na realizację zapisanych w Programie zadań są potrzebne znaczące środki 

finansowe.  

- na ochronę wód –  

- na ochronę przeciwpowodziową –  

- na ochronę powietrza –  

- na zalesianie –  

- na edukację ekologiczną –  

- na inne zadania –  



 

Środki te będą pochodziły z funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

(Narodowego, Wojewódzkiego, Powiatowego i Gminnego), budŜetów: gminy, 

powiatu, przedsiębiorstw i budŜetu państwa, środków własnych ludności.  

Inwestorzy będą teŜ występować o środki UE i kredyty Banku Ochrony 

Środowiska.  

NaleŜy mieć nadzieję, iŜ projekty przedsięwzięć będą dobrze przygotowane i 

uzyskają wsparcie finansowe instytucji dysponujących. 



 

10. Wnioski z analizy oddziaływania projektu Programu na środowisko 

10.1. Zmiany środowiska w przypadku braku realizacji programu 

Brak realizacji zapisów programu będzie powodował powolne, lecz systematyczne 

pogarszanie się jakości środowiska naturalnego. 

Powstrzymanie się od monitoringu podstawowych elementów środowiska oznaczać 

będzie nieznajomość ich aktualnego stanu i dynamiki jego przemian, a takŜe wpływu 

obszarów sąsiednich. Spowoduje to niemoŜność prawidłowego reagowania  

na czynniki destrukcyjne, ich szybkiego rozpoznawania i ograniczy moŜliwość 

przewidywania skutków podejmowanych działań. 

Nieuregulowanie gospodarki odpadami moŜe spowodować ponowne pojawienie się 

dzikich wysypisk w róŜnych zakątkach gminy. Tego rodzaju miejsca stanowią 

zagroŜenie mikrobiologiczne dla zdrowia ludzi i zwierząt, dają odcieki zwiększające 

zasolenie gleb i wód i zawartość w nich związków biogennych, lokalnie teŜ 

zwiększają zapylenie powietrza szkodliwymi aerozolami z udziałem drobnoustrojów 

chorobotwórczych. Wyrzucanie powstających w gospodarstwach domowych odpadów 

niebezpiecznych na dzikie wysypiska prowadzi m.in. do przenikania metali cięŜkich 

do gleb i wód. 

Część odpadów będzie teŜ spalana, co przyczyni się do emisji szkodliwych związków 

do atmosfery, takich jak dioksyny, furany i chlor. Ogólne zaśmiecenie gminy pogorszy 

jej wizerunek i wraz ze stopniowym słabnięciem atrakcyjności przyrodniczej 

zmniejszy zainteresowanie ekologów, sponsorów i turystów ochroną jej środowiska 

przyrodniczego. 

Brak uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej spowoduje utrzymanie się złego 

stanu sanitarnego, biologicznego i fizykochemicznego wód powierzchniowych  

a nawet jego pogorszenie ze względu na powszechny dostęp do wody wodociągowej. 

ZagroŜenie wód podziemnych i gleb skaŜeniem będzie się utrzymywać. Silnie 

zanieczyszczone wody powierzchniowe nie będą mogły ulegać procesowi 

samooczyszczania się.  

Brak gazyfikacji gminy w najbliŜszej dekadzie przyczyni się do wzrostu 

zanieczyszczenia powietrza z tzw. „niskiej emisji” oraz stałego podwyŜszania stęŜenia 

dwutlenku węgla. Ze względu na brak znaczących trucicieli w najbliŜszej okolicy 

parametry powietrza atmosferycznego nie przekroczą rocznych norm imisji, niemniej 



 

jednak uwidoczni się niekorzystny wpływ substancji zanieczyszczających  

na zdrowotność mieszkańców oraz na chemizm opadów atmosferycznych. 

Utrzymywanie się tradycyjnego modelu rolnictwa, nie liczącego się z wymogami 

ekologii, a tym bardziej jego przestawienie na produkcję wielkotowarową, doprowadzi 

do wyjałowienia gleb, co wymusi powrót do intensywniejszej chemizacji. To z kolei 

spowoduje dalszą ich degradację, jak równieŜ zwiększenie spływu powierzchniowego 

do wód, ich eutrofizację i zanieczyszczenie metalami cięŜkimi pochodzącymi  

ze środków ochrony roślin. Zanieczyszczeniu mogą ulec takŜe wody podziemne. 

Nieprzestrzeganie zasad ochrony szuwarów, wąwozów i muraw moŜe osłabić 

Ŝywotność tych ekosystemów a nawet przyczynić się do ich zaniku. Znacznie 

zmniejszyłoby to bioróŜnorodność gminy i jej atrakcyjność krajobrazową oraz jeszcze 

bardziej zaburzyło równowagę biologiczną. Brak ochrony wąwozów lessowych grozi 

ich pogłębianiem i rozgałęzianiem się. Jeśli procesy te zachodzą zbyt gwałtownie, 

wiąŜe się to równieŜ z niszczeniem naturalnej roślinności tych miejsc. W skrajnym 

przypadku moŜe dojść do powstania tak gęstej i zbitej sieci wąwozów, Ŝe obszar 

rolniczy zamienia się w nieuŜytek (tzw. badland). 

Wstrzymanie się od sporządzenia inwentaryzacji przyrodniczej gminy spowoduje, Ŝe 

zasoby flory i fauny w dalszym ciągu będą oceniane niedokładnie. W przypadku 

gatunków rzadkich i zagroŜonych niewiedza ta będzie skutecznie uniemoŜliwiać 

podejmowanie właściwych działań w celu ich ochrony.  

Brak działań zapobiegających erozji gleb - fitomelioracji, orki poprzecznej  

i odpowiedniego uŜytkowania gruntów - będzie powodować dalsze straty próchnicy 

i, w konsekwencji, obniŜanie zdolności produkcyjnych gleb.  

JeŜeli nie podejmie się odpowiednich działań w celu przebudowy składu gatunkowego 

lasów, zwłaszcza prywatnych (na południu gminy), nastąpi bielicowanie gleb pod 

nimi, przez co Ŝyzne siedliska zostaną stracone, na czym ucierpi bioróŜnorodność 

gminy. 

Brak ekranów akustycznych i przeciwpyłowych wzdłuŜ głównych dróg, zwłaszcza 

drogi krajowej, powodować będzie uciąŜliwości dla ludzi i zwierząt przebywających 

w ich pobliŜu. Hałas, wibracje, zanieczyszczenia gazowe i pyłowe mogą negatywnie 

wpłynąć na ich zdrowotność. W glebach połoŜonych najbliŜej dróg będą się osadzać 

metale cięŜkie, które róŜnymi drogami będą teŜ przenikać do organizmów roślin, wód 



 

powierzchniowych i podziemnych. Spaliny będą pogarszać jakość powietrza 

atmosferycznego w sąsiedztwie dróg. 

Powstrzymanie się od wymiany napowietrznych linii elektroenergetycznych  

i telekomunikacyjnych na podziemne będzie szkodzić organizmom Ŝywym 

znajdującym się pod wpływem silnych pól elektromagnetycznych. Efekt termiczny 

przyczyni się do osłabienia ich Ŝywotności. 

Brak budowy obwodnicy Garbowa doprowadzi do dalszego zwiększania się natęŜenia 

ruchu kołowego w gęsto zabudowanych miejscowościach, łącznie z ruchem 

tranzytowym. Częste będą wypadki, ciągle aktualna będzie moŜliwość skaŜenia 

środowiska na skutek awarii (wycieku toksycznych substancji). Wibracje, hałas i duŜa 

ilość zanieczyszczeń pochodzących z gazów spalinowych odczuwalnie pogorszą stan 

ekosystemu stawów w Garbowie. 

Brak stref ochronnych wokół ujęć wód podziemnych będzie oznaczać moŜliwość ich 

gwałtownego skaŜenia drobnoustrojami chorobotwórczymi albo substancjami 

toksycznymi, takimi jak metale cięŜkie, związki biogenne, sole, związki 

ropopochodne. Oznaczałoby to skaŜenie wody pitnej, i konieczność okresowego 

wstrzymania jej dostarczania odbiorcom. 

Jeśli nie podejmie się starań o utrzymanie droŜności suchych dolin i nie nasadzi w nich 

drzew, to moŜe dojść do nasilenia się procesów erozji wodnej i utraty pewnych ilości 

próchnicy glebowej, jak równieŜ niepoŜądanej akumulacji w ich dnach. Zakłóci to 

uŜytkowanie rolnicze tych miejsc i zuboŜy ich naturalne ekosystemy. 

 

10.2. Wpływ realizacji zapisów programu na środowisko 

Realizacja programu moŜe przyczynić się do znaczącej poprawy wielu parametrów 

jakości środowiska naturalnego. 

Nacisk na edukację ekologiczną moŜe spowodować, zwłaszcza w nieco dłuŜszej 

perspektywie czasowej, wyraźną zmianę podejścia mieszkańców gminy do tak 

waŜnych zagadnień, jak zaśmiecanie wsi, selektywna zbiórka odpadów, orka 

poprzeczna, chronione gatunki roślin i zwierząt, wykorzystywanie energii odnawialnej 

a przede wszystkim rolnictwo ekologiczne. Zmiana ta będzie miała swoje 

dalekosięŜne, trudne do dokładnego oszacowania, pozytywne skutki. 



 

Uporządkowanie gospodarki odpadami połoŜy kres zaśmiecaniu wsi i spowoduje 

zmniejszenie odpadowości gospodarki w gminie, a przez to zmniejszy zuŜycie 

surowców. PoniewaŜ odpady z gminy są wywoŜone na składowiska leŜące poza jej 

granicami, zmniejszy się obciąŜenie środowiska wynikające z ich wytwarzania.  

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej polegające na modernizacji gminnej 

oczyszczalni ścieków oraz systemów kanalizacji sanitarnej przynajmniej w Garbowie, 

Zagrodach i Przybysławicach, oraz na zakładaniu oczyszczalni przydomowych  

i objęciu odbiorem ścieków przez oczyszczalnię wszystkich gospodarstw gminy 

przyczyni się do poprawy jakości wód powierzchniowych, jak równieŜ gleb i wód 

podziemnych. Dotyczy to przede wszystkim wód górnej Kurówki i połoŜonych nad 

nią stawów.  

Ekologizacja rolnictwa doprowadzi do zmniejszenia spływów powierzchniowych  

z udziałem biogenów oraz metali cięŜkich i innych substancji toksycznych,  

co korzystnie wpłynie na stan wód podziemnych, powierzchniowych i gleb oraz  

na zdrowotność ludzi i zwierząt. Degradacja gleb zostanie powstrzymana a nawet 

odwrócona, zwiększy się zawartość substancji pokarmowych, zmniejszy się 

wywiewanie. Rozwój agroturystyki sprawi, Ŝe zasoby przyrodnicze gminy staną się 

szerzej znane, co ułatwi zdobywanie funduszy na projekty prośrodowiskowe.  

Utworzenie przez Gminę uŜytków ekologicznych spowoduje lepszą ochronę miejsc 

zasługujących na taki status, doprowadzi do wytworzenia się nowych lokalnych 

węzłów i korytarzy ekologicznych, zmniejszy antropopresję.  

Wprowadzenie zabiegów fitomelioracyjnych oraz orki poprzecznej na stokach 

spowolni procesy osuwiskowe i erozję gleb, ubogaci krajobraz, wzmocni sieć 

powiązań ekologicznych i stworzy nowe środowiska Ŝycia dla drobnych zwierząt.  

Sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej przyczyni się do lepszego poznania 

zasobów przyrodniczych gminy. Znając ich rozmieszczenie, będzie moŜna skutecznie 

planować działania ochronne, przewidywać zagroŜenia i skutecznie im zapobiegać 

oraz monitorować dynamikę zmian środowiska przyrodniczego a tym samym 

rozpoznawać waŜniejsze czynniki oddziałujące na przyrodę w gminie i jej sąsiedztwie. 

Pozostawienie „ostoi chwastów”, miedz, ugorów, zarośli i zadrzewień śródpolnych 

oraz nasadzenie nowych stworzy lokalne sieci ekologiczne, będące środowiskiem 

Ŝycia niewielkich zwierząt, uchroni zbiorowiska segetalne przed wytępieniem i będzie 



 

stabilizować glebę oraz stosunki wodne w obrębie uŜytków rolnych. Walory 

krajobrazowe przestrzeni rolniczej nie będą ulegać pogorszeniu. W połączeniu  

z promowaniem rolnictwa ekologicznego stwarza to nadzieję na przynajmniej 

częściowe zachowanie róŜnorodności zbiorowisk segetalnych, wynikającej przede 

wszystkim z róŜnorodności upraw. 

Utworzenie zielonych ekranów akustycznych i przeciwpyłowych zmniejszy stęŜenie 

zanieczyszczeń powietrza w sąsiedztwie głównych dróg, zmniejszy obciąŜenie 

hałasem. Poprawie ulegnie przez to równieŜ stan innych komponentów środowiska 

(zwłaszcza gleb). Zmniejszy się stęŜenie metali cięŜkich i innych substancji 

toksycznych w roślinach uprawianych w bliskiej odległości od tych dróg. 

Budowa obwodnicy Garbowa zmniejszy stęŜenie zanieczyszczeń powietrza, hałas  

i wibracje oraz niebezpieczeństwo wypadków i awarii w miejscowościach połoŜonych 

wzdłuŜ drogi krajowej nr 12/17. Obwodnica moŜe równocześnie niekorzystnie 

oddziaływać na cenne przyrodniczo obszary na północy gminy (Wola Przybysławska) 

i na południu (Bogucin). 

Termomodernizacja Zespołu Szkół w Garbowie spowoduje pobieranie mniejszych 

ilości ciepła a przez to zuŜywanie mniejszych zasobów energii, do wyprodukowania 

której konieczne jest zuŜycie pewnej ilości zasobów środowiska. WyposaŜenie 

Zespołu Szkół w ekologiczną kotłownię zmniejszy emisję zanieczyszczeń  

do powietrza.  

Kontynuowanie badań stanu chemicznego gleb przyczyni się do dokładnego poznania 

procesów zakwaszenia i wyjałowienia. UmoŜliwi to szczegółową analizę potrzeb 

przeciwdziałania tym zjawiskom i kompensację niedoborów przy pomocy 

odpowiedniego wapnowania i nawoŜenia. 

 

10.3. Trudności w oszacowaniu wpływu programu na środowisko 

Skutki realizacji niektórych zaleceń programu będą dość trudne do przewidzenia. 

Wynika to z nieznajomości pewnych czynników mających istotny wpływ na stan 

środowiska naturalnego, takich jak dynamika zjawisk demograficznych w gminie, 

skala rozwoju turystyki, czy teŜ tendencje rozwoju gospodarczego w gminie  

i na obszarach sąsiednich. 



 

Ostateczne rezultaty wielu niezbędnych decyzji słuŜących poprawie stanu środowiska 

są niepewne, gdyŜ nie znamy dokładnego poziomu ich skuteczności w praktyce,  

np. nie wiemy, czy da się wyegzekwować naleŜyte przestrzeganie określonych 

przepisów albo, w przypadku zjawisk naturalnych, czy przeciwdziałanie jakiemuś 

niepoŜądanemu procesowi nie okaŜe się nieskuteczne za sprawą czynników innych niŜ 

te, które staramy się wyeliminować. 

Utworzenie stref ochronnych ujęć wód podziemnych jest niezbędnym krokiem dla 

prawidłowej ich ochrony. Ma na celu zapobieganie przenikaniu do wód szkodliwych 

substancji pochodzenia antropogenicznego. Nie moŜemy jednak z całą pewnością 

stwierdzić, Ŝe granice stref ochronnych spełnią swoje zadanie, gdyŜ wody podziemne 

znajdują się w ciągłym, choć powolnym ruchu i po dłuŜszym czasie moŜliwe jest 

pojawienie się w nich zanieczyszczeń pochodzących z dość odległych miejsc. 

Wpływ częściowego uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej (zwłaszcza  

w przypadku zbudowania kanalizacji sanitarnej tylko w Garbowie, Zagrodach  

i Przybysławicach) moŜe być trudny do oszacowania, jeśli w niektórych sołectwach 

nieoczyszczone ścieki nadal będą spuszczane do środowiska. Wobec niepewności co 

do ochrony wód powierzchniowych w sąsiednich gminach, przyszłe tendencje zmian 

stanu ich czystości są w duŜym stopniu niewiadomą. 



 

karta zadań  ochronnych       ochrona powietrza 
 
l.p. zadanie odpowiedzialny 

za wykonanie 
wykonawca termin 

wykonania 
1. gazyfikacja gminy 

Gmina z przetargu 

zaleŜnie  
od budowy 
gazociągu 
głównego 

2. tworzenie zielonych 
ekranów akustycznych 
i przeciwpyłowych  

Gmina Gmina systematycznie 

3. przestrzeganie zasad 
lokalizacji budynków  
(nie mniej niŜ 60 m  
od jezdni) 

Gmina właściciele stale 

4. edukacja ekologiczna 
społeczeństwa  

Gmina PZDR, szkoły systematycznie 

5. monitoring  
w miejscach 
szczególnego 
zagroŜenia  

Gmina Gmina co dwa lata 

6. zmiana 
napowietrznych linii 
energetycznych  
i telekomunikacyjnych 
na podziemne  

Polskie Sieci 
Elektroenerge- 
tyczne, TP S.A. 

Polskie Sieci 
Elektroenerge- 
tyczne, TP S.A. 

do 2010 r. 

7. budowa obwodnicy 
Garbowa 

GDDKiA GDDKiA do 2014 r. 

8. odgrodzenie ferm 
kurzych zielenią 
wysoką w celu 
hamowania odorów 

Gmina właściciele 2006 

9. budowa ekologicznej 
kotłowni w Zespole 
Szkół w Garbowie 

Gmina Gmina do 2006 r. 

10. termomodernizacja 
Zespołu Szkół 
 w Garbowie 

Gmina Gmina 2006 

11. budowa ścieŜek 
rowerowych 

Gmina  Gmina 2007 - 2013 



 

karta zadań  ochronnych          wody podziemne  
 
l.p. zadanie odpowiedzialny 

za wykonanie 
wykonawca termin 

wykonania 
1. ochrona obszarów 

zasilania wód  
 

Gmina 
 

Gmina stale 

2. monitoring wód 
podziemnych  
w miejscach 
szczególnego 
zagroŜenia  

Gmina 
firma 

specjalistyczna 

wg 
obowiązujących 

przepisów 
prawnych 

3. ochrona 
eksploatowanych ujęć 
wód podziemnych  

Gmina Gmina stale 

4. wyznaczenie stref 
ochronnych ujęć wód  

Gmina Gmina do 2006 r. 

5. edukacja ekologiczna 
społeczeństwa  

Gmina PZDR, szkoły systematycznie 

6. modernizacja stacji 
wodociągowej  
w Garbowie 

Gmina 
firma 

specjalistyczna 
do 2006 r. 

7. modernizacja stacji 
wodociągowej  
w Gutanowie 

Gmina 
firma 

specjalistyczna 
2007 

8. modernizacja stacji 
wodociągowej  
w Piotrowicach 
Wielkich 

Gmina 
firma 

specjalistyczna 
2008 

9. modernizacja stacji 
wodociągowej  
w Bogucinie 

Gmina 
firma 

specjalistyczna 
2009 

 



 

karta zadań  ochronnych       wody powierzchniowe 
 
l.p. zadanie odpowiedzialny 

za wykonanie 
wykonawca termin 

wykonania 
1. budowa 

kanalizacji 
sanitarnej  
w Garbowie, 
Przybysławicach  
i Zagrodach 

Gmina z przetargu do 2011 

2. modernizacja 
oczyszczalni 
ścieków  
w Garbowie 

Gmina z przetargu do 2008 

3. opracowanie 
programu budowy 
przydomowych 
oczyszczalni 
ścieków w 
układzie 
wariantowym 

Gmina 
firma 

specjalistyczna 
2007 

4. budowa 
oczyszczalni 
zagrodowych  
we wsiach  
o rozproszonej 
zabudowie 

Gmina z przetargu 2008 - 2010 

5. stały monitoring 
wód w miejscach 
większego 
zagroŜenia  

Gmina Gmina raz w roku 

6. nasadzenie 
zadrzewień  
w suchych 
dolinach  
i ochrona ich 
droŜności 

Gmina Gmina systematycznie 

7. edukacja 
ekologiczna 
rolników  
i młodzieŜy 

Gmina PZDR, szkoły stale 



 

karta zadań  ochronnych            ochrona gleb 
 
l.p. zadanie odpowiedzialny za 

wykonanie 
wykonawca termin wykonania 

1. 
 

aktywizacja 
doradztwa 
rolniczego 

Gmina PZDR systematycznie 

2. propagowanie 
rolnictwa 
ekologicznego  
i zintegrowanego 

Gmina PZDR, szkoły systematycznie 

3. propagowanie 
agroturystyki 

Gmina PZDR systematycznie 

4. zwiększenie 
lesistości  

Gmina 
Właściciele 

gruntów 
systematycznie 

5. ochrona roślinności 
porastającej 
wąwozy lessowe  
i muraw 

Gmina Gmina systematycznie 

6. zadrzewienia 
pasowe  
w otoczeniu 
zakładów  i dróg 

Gmina 
Właściciele 
obiektów 

do 2006 r. 

7. zapobieganie 
powstawaniu  
dzikich składowisk 
odpadów 

Gmina Gmina systematycznie 

8. monitoring gleb  
w miejscach 
szczególnego 
zagroŜenia  

Gmina Gmina co dwa lata 

9. kontynuacja badań 
zakwaszenia  
i wyjałowienia gleb 

Okręgowa Stacja 
Chemiczno-

Rolnicza  
w Lublinie 

Okręgowa Stacja 
Chemiczno-

Rolnicza  
w Lublinie 

do 2009 r. 

 
 
 
 
 
 
 



 

karta zadań  ochronnych    ochrona krajobrazu 
 

l.p. zadanie odpowiedzialny 
za wykonanie 

wykonawca termin 
wykonania 

1. ochrona roślinności 
śródpolnej, 
zadrzewień nad 
ciekami i mokradeł 

Gmina Gmina systematycznie 

2. tworzenie uŜytków 
ekologicznych  
i stanowisk 
dokumentacyjnych  

Gmina Gmina do 2006 r. 

3. edukacja ekologiczna Gmina PZDR stale 

4. zorganizowanie 
konkursu na 
najpiękniejszą 
zagrodę lub siedlisko 
nie będące zagrodą  

Gmina właściciele corocznie 

5. fitomelioracja 
Gmina 

Gmina, 
właściciele 

gruntów 
systematycznie 

6. dbałość o istniejące 
zadrzewienia  

Gmina właściciele systematycznie 

7. konserwacja  
nie wymienionych 
osobno zabytków 

właściciele właściciele systematycznie 

8. pielęgnacja  
nie wymienionych 
osobno parków  

właściciele właściciele systematycznie 

9. likwidacja 
nielegalnych kopalni 
kruszyw 

Gmina Gmina stale 

10. renowacja zespołu 
pałacowo-parkowego 
w Piotrowicach 
Wielkich 

Gmina 
firma 

specjalistyczna 
2007 

11. renowacja zespołu 
pałacowo-parkowego 
w Garbowie 

Gmina 
firma 

specjalistyczna 
do 2006 

 



 

karta zadań  ochronnych       ochrona przyrody 
 

l.p. zadanie odpowiedzialny 
za wykonanie 

wykonawca termin 
wykonania 

1. sporządzić inwentaryzację 
przyrodniczą gminy 

Gmina 
firma 

specjalistyczna 
do 2009 r. 

2. utworzyć następne uŜytki 
ekologiczne  Gmina 

UG 
Rada Gminy 

Wójt 
2007 r. 

3. nie likwidować ostoi 
chwastów np. na miedzach  

Gmina 
Właściciele 

gruntów 
systematycznie 

4. chronić gatunki  rzadkie   
i objęte ochroną  

Gmina Gmina stale 

5. propagować rolnictwo 
ekologiczne i zintegrowane 

Gmina PZDR, szkoły stale 

6. utworzyć zwarty korytarz 
ekologiczny na północy 
gminy 

Gmina 
Gmina, 

właściciele 
gruntów 

2008 r. 

7. opracować raport  
o oddziaływaniu  
na środowisko planowanej 
obwodnicy Garbowa  
i ewentualnie podjąć 
działania kompensacyjne 

Gmina 
Wynajęci 
eksperci 

2006 r. 

8. zarejestrować pomniki 
przyrody, zwłaszcza  
w Garbowie  
i Przybysławicach 

Gmina 
Wojewódzki 
Konserwator 

Przyrody 
2006 r. 

 

 
 


