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1. WSTĘP DO ZMIANY STUDIUM (I EDYCJA ZMIAN)

Opracowanie  zmiany studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania  przestrzennego
gminy  Łukowa,  uchwalonego  uchwałą  Nr  II/05/02  Rady  Gminy  Łukowa z  dnia  14  grudnia
2002 r. jest związane z potrzebą uwzględniania zasadniczych korekt dotychczasowych ustaleń
studium,  dotyczących  lokalizacji  nowych  terenów  zabudowy  -  produkcyjno  -  usługowej
/biogazownia/  oraz  infrastruktury  technicznej  /oczyszczalnia  ścieków/.  Zmiany  te  wiążą  się
także z potrzebą uwzględnienia szeregu uwag zgłoszonych w trakcie finalizowania prac nad
miejscowym  planem  zagospodarowania  przestrzennego,  będącego  kolejnym  etapem  prac
projektowych,  które  nie  mogły  być  uwzględnione  w  ustaleniach  planu  w  związku  z  ich
niezgodnością  z  ustaleniami  obowiązującego  studium.  Na  potrzebę  sporządzenia  zmiany
studium  miały  wpływ  także  procesy  aktywizacji  rozwoju  regionalnego  oraz  uruchomienie
specjalnych programów rozwojowych dla terenów pogranicza wschodniego.
Podstawą opracowania  niniejszego  projektu  zmiany  studium jest  uchwała  Nr  XXXII/168/10
z  dnia  2  czerwca  2010  r.  Rady  Gminy  Łukowa  o  przystąpieniu  do  zmiany  studium.
Opracowanie  projektu  zmian  powierzono  Zespołowi  Autorskiemu  w  składzie  arch.  Andrzej
Rabiega, mgr inż. arch. Agnieszka Rabiega -Troczyńska i mgr inż. Piotr Rabiega. Po uzyskaniu
pozytywnej opinii Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej z dn. 28.01.2011 r. dla tego
opracowania zostało ono rozesłane do uzgodnienia i zaopiniowania przez stosowne instytucje 
i jednostki. Wprowadzenie projektowanych zmian ustaleń studium w ramach jego zmiany ma
miejsce w formie rozszerzonej redakcji  wybranych rozdziałów tekstu studium oraz w formie
wskazania zmienionych sposobów użytkowania terenu na Rysunku Studium.
Nową redakcję rozdziałów oznaczono w części tekstowej projektu zmiany studium ramką, zaś
nowe ustalenia w części graficznej poprzez wprowadzenie oznaczeń w dodatkowej kolumnie.
Jednocześnie  pozostała  część  tekstu  studium  została  przeredagowana  dla  uzyskania
jednorodności i  spójności całego opracowania oraz wyeliminowania oczywistych powtórzeń  
i  zbędnych  lub  błędnych  danych.  Przy  opracowaniu  redakcyjnym  tej  części  tekstu  nie
naruszono przyjętych w I edycji studium generalnych rozwiązań dla ukierunkowania rozwoju
przestrzennego miasta.  Opracowana została także część graficzna studium bez naruszania
przyjętych pierwotnych rozwiązań merytorycznych, z wprowadzeniem ustaleń zmiany studium,
zmienionej kolejności i kolorystyki oznaczeń oraz układu graficznego rysunków studium.

2. WSTĘP DO II EDYCJI ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW   
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKOWA

Zgodnie z Uchwałą Nr XVI/132/2017 Rady Gminy Łukowa z dnia 24 marca 2017 r., Uchwałą
Nr  XVII/145/2017  Rady  Gminy  Łukowa  z  dnia  26  kwietnia  2017  r.  oraz  Uchwałą
Nr  XXI/167/2017  Rady  Gminy  Łukowa  z  dnia  8  grudnia  2017  r.,  w  sprawie  przystąpienia
do  sporządzenia  zmiany  Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania
przestrzennego  Gminy  Łukowa,  Rada  Gminy  Łukowa  podjęła  inicjatywę  zmiany  kierunków
polityki  przestrzennej,  określonej  w  dokumencie  Studium  uwarunkowań  i  kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Łukowa.

W  drugiej  edycji  (II)  zmiany  Studium,  wskazuje  się  kierunki  oparte  o  funkcje  związane  
z rozwojem obszarów wiejskich. Przy wyznaczaniu terenów pod planowane inwestycje wzięto
pod  uwagę  warunki  środowiska  przyrodniczego  oraz  formę  własnościową  terenów
inwestycyjnych.
Zmiany  w  strukturze  funkcjonalno-przestrzennej  gminy  Łukowa  dotyczą  jednostkowych
terenów, Zmiany te wiążą się z aktualnymi potrzebami inwestorskimi w zakresie wskazania
nowych możliwości zabudowy i zagospodarowania terenów w obrębie miejscowości:
1) Łukowa  -  zmiany  dotyczą  wprowadzenia  możliwości  budowy  obiektów  produkcyjnych,

składów i magazynów w związku z rozwojem zakładu przetwórstwa tytoniu (w granicach
jednostki osadniczej – Strefa 4 Dolina Tanwi),
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2) Osuchy - zmiany dotyczą wprowadzenia terenu zabudowy zagrodowej w gospodarstwach
rolnych,  hodowlanych  i  ogrodniczych  (w granicach  jednostki  osadniczej  -  Strefa  3  Park
Krajobrazowy Puszczy Solskiej),

3) Kozaki - zmiany dotyczą wprowadzenia terenu obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych,
hodowlanych i ogrodniczych,  w związku z prowadzoną specjalistyczną hodowlą pszczół  
na skalę  kraju  i  zagranicy  (w granicach  jednostki  osadniczej  -  Strefa  2  Dolina  Szumu  
i Niepryszki),

4) Chmielek  II  -  zmiany  dotyczą  przekształceń  funkcjonalnych  kompleksu  stawów
hodowlanych, polegających na wprowadzeniu w części terenu budownictwa zagrodowego 
w  gospodarstwach  rolnych,  hodowlanych  i  ogrodniczych  oraz  dopuszczeniu  zabudowy
usługowej  w  zieleni  naturalnej  w  związku  z  prowadzenym  gospodarstwem  rybackim.
Dla tej  części gminy przewiduje się rozwój rolnictwa ekologicznego.  Ponadto,  utrzymany
zostaje  charakter  pozostałego  obszaru  tj.  funkcja  zbiorników  wodnych  wraz  z  zielenią,
stanowiąca element sieci ekologicznej gminy Łukowa (w granicach jednostki osadniczej –
Strefa 5 Kolonia Chmielek),

5) Chmielek  II  -  zmiany  dotyczą  wprowadzenia  terenu  usług  w  zieleni  naturalnej,
porządkującego  aktualne  zagospodarowanie  terenu  w  związku  z  prowadzonym
gospodarstwem rybackim (w granicach jednostki osadniczej – Strefa 5 Kolonia Chmielek).

Niniejsza  zmiana  Studium  zawiera  zmiany  w  tekście,  związane  z  dostosowaniem  ustaleń
Studium  do  zakresu  art.  10  ust.  1  ustawy  z  dnia  27  marca  2003  r.  o  planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.).

3.  ZMIANA  STUDIUM  UWARUNKOWAŃ  I  KIERUNKÓW  ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO  GMINY  ŁUKOWA  NA  PODSTAWIE   UCHWAŁY  NR  XXI/147/21
RADY GMINY ŁUKOWA Z DNIA 23 LIPCA 2021 R. 

Podstawą formalną sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego   Gminy Łukowa (zwanej dalej „zmianą Studium”) jest Uchwała Nr XXI/147/21
Rady Gminy Łukowa z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  Gminy  Łukowa,
natomiast podstawę prawną stanowią w szczególności: 
1)  ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503),
2)  rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
 
Przedmiotem zmiany Studium są regulacje ustaleń Studium, stanowiące o możliwości lokalizacji 
na terenie Gminy Łukowa, linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV relacji Józefów
– Lubaczów. Przedsięwzięcie stanowi inwestycję celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym,
której  zadaniem  jest  poprawa  bezpieczeństwa  zasilania  regionu  w  energię  elektryczną.
Planowana inwestycja zlokalizowana jest na pograniczu dwóch województw: lubelskiego (powiat
biłgorajski: gm. Józefów, gm. Aleksandrów, gm. Łukowa, gm. Obsza) i podkarpackiego (powiat
lubaczowski: gm. Cieszanów, gm. Lubaczów). 
Na terenie Gminy Łukowa budowa linii WN 110 kV Józefów – Lubaczów obejmie grunty 
w granicach sołectw: Szostaki, Łukowa. 

W  przedmiotowej  zmianie  Studium,  odstąpiono  od  sporządzenia  bilansu  terenów
przeznaczonych pod zabudowę. Problematyka zmiany Studium dotyczy budowy infrastruktury
technicznej,  służącej  ponadlokalnym celom publicznym I  pozostaje bez wpływu na prognozy
demograficzne ludności Gminy Łukowa. 
Przedsięwzięcie nie należy do zadań własnych gminy. Wnioskodawcą i Inwestorem planowanej
inwestycji jest PGE Dystrybucja S. A. Oddział Zamość.
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Zmianę  Studium  sporządza  się  w  formie  ujednoliconego  Studium  z  wyróżnieniem
projektowanych zmian,  oznaczonych kolorem zielonym, czcionką Arial  rozmiar  czcionki:  11,  
w celu ich identyfikacji.  Ustalenia nieobowiązujące zostały przekreślone.

Zmiana Studium została dokonana na rysunku Studium sporządzonym w skali 1: 25 000.

I. INFORMACJE WSTĘPNE
1.1. Wprowadzenie I EDYCJA ZMIANY STUDIUM

1) Przedmiotem  opracowania  jest  Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania
przestrzennego gminy Łukowa w jej granicach administracyjnych.
Przedmiotem opracowania  I  edycji zmiany  studium jest  część  terenów upraw polowych
położonych  w  obrębie  miejscowości  Kolonia  Szarajówka  z  przeznaczeniem  pod  tereny
zabudowy  produkcyjno  -  usługowej  /biogazownnia/  oraz  infrastruktury  technicznej
/oczyszczalnia ścieków/.

2) Celem opracowania  jest  wykreowanie  nowego spojrzenia  (rok 2002)  na sposób rozwoju
gminy,  opartego  o  pogłębione  rozpoznanie  uwarunkowań  przyrodniczych,  kulturowych
i krajobrazowych, zmieniających się stosunków własnościowych, uwarunkowań społecznych
i gospodarczych.
Celem opracowania jest zmiana przeznaczenia części upraw polowych na tereny zabudowy
produkcyjno  -  usługowej  /biogazownnia/  oraz  infrastruktury  technicznej  oczyszczalnia
ścieków.

3) Podstawa formalna opracowania  jest  umowa zawarta w dniu 01 lipca 2002 r.  pomiędzy
Gminą Łukowa, a Spółką „Arkadia" Studio Projektowe z siedzibą w Lublinie, ul. Jasna 6.
Podstawą  formalną  opracowania  jest  umowa  o  dzieło  zawarta  w  dniu  25.08.2010  r.
pomiędzy Gminą Łukowa a Zespołem Autorskim.

4) Podstawą prawna opracowania Studium jest Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym 
z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity:  Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 - z późniejszymi
zmianami). W myśl tej ustawy dokonane zostały następujące czynności:
a) W dniu 10 czerwca 2002r. podjęta została Uchwała Nr XXXVI/209/02 Rady Gminy  

w  Łukowej  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  studium  uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukowa.

b) Rozesłano zawiadomienia z dnia 10.07.2002r. o przystąpieniu do opracowania Studium. 
c) Zebrano wnioski do „Studium".
d) Dokonano  prezentacji  materiałów  roboczych  na posiedzeniu  Zarządu  i  odpowiednich

komisjach Rady.
e) Poddano „Studium" zaopiniowaniu przez organy właściwe, o których mowa w art. 18  

ust. 2 pkt.4 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, w terminie od 19 listopada 
2002 r. do 9 grudnia 2002r.

f) Uchwalono  „Studium"  przez  Radę  Gminy  w  Łukowej  -  uchwała  Nr  II/5/02  z  dnia
14 grudnia 2002r.
Podstawą prawną opracowania jest uchwała Nr XXXII/168/10 z dnia 2 czerwca 2010 r.
Rady  Gminy  Łukowa  o  przystąpieniu  do  zmiany  studium,  ustawa  o  planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717,  
z późn. zm.).

5)  W „Studium"  horyzont  czasowy  wyraża  długookresową  strategię  polityki  przestrzennej,
umownie  określany  na  ok.  15-20  lat.  Obejmuje  on  okres  realizacji  stopniowych
przekształceń i rozwoju struktury funkcjonalno-przestrzennej.
Koncepcja  urbanistyczna  i  programowa  zapewnia  możliwość  realizacji  różnych  zadań
rozwoju gminy.

1.2. Ustalenia ogólne
1.2.1. Zadania studium

Zadaniem studium jest:
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1) Zidentyfikowanie  kompleksowych  uwarunkowań  rozwojowych  gminy,  jej  potrzeb  oraz
problemów do rozwiązania.

2) Określenie podstawowych kierunków rozwoju i możliwości przekształceń funkcji terenów.
3) Stworzenie  podstaw  formalnych  prowadzenia  negocjacji  w  zakresach  ponadlokalnych

zadań publicznych.
4) Stworzenie  podstaw  aktualizacji  planów  miejscowych,  a  także  koordynacji  realizacji

programów rozwojowych i inwestycyjnych.
5) Określenie podstaw formułowania strategii i programów, dotyczących realizacji określonych

celów i zadań wynikających z polityki samorządu.

1.2.2. Cele studium
Zgodnie z ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym „Studium" określa politykę przestrzenną
gminy,  uwzględniając  występujące  na  jej  obszarze  uwarunkowania  regionalne  stanowiące
następujące cele:

A.  CEL  GŁÓWNY  -  osiągnięcie  trwałego  rozwoju  społecznego  i  gospodarczego  poprzez
wykorzystanie  korzystnego  położenia  gminy  na  pograniczu  dwóch  dużych  jednostek
fizjograficznych (Wyżyna Lubelska i Kotlina Sandomierska, w sąsiedztwie Roztocza) bogatych
w walory  przyrodnicze (europejski  system obszarów chronionych obejmujący  projektowane
obszary Natura 2000 i ostoje CORINE, projektowany krajowy system obszarów chronionych
ECONET PL oraz regionalny system obszarów chronionych), (2) niewielki stopień degradacji
środowiska  naturalnego  oraz  niewielki  stopień  zagrożenia  czystości  powietrza
atmosferycznego, dużą lesistość gminy z uregulowanym stanem prawnym, (4) czyste rzeki  
o  wybitnych  walorach  krajobrazowych,  (5)  występowanie  wód  mineralnych,  (6)
udokumentowane zasoby gazu, przy jednoczesnym:
1) lepszym  dostosowaniu  zagospodarowania  przestrzennego  do  cech  naturalnych  

(predyspozycji), walorów i odporności środowiska na antropopresję,
2) ustalenie  proporcji  terenów pozwalających  na zachowanie  lub  przywracanie  na nich  

równowagi przyrodniczej i prawidłowych warunków życia,
3) ustalenie  zasad  racjonalnego  wykorzystania  powierzchni  ziemi  i  racjonalnego  

gospodarowania  zasobami  gleby  ze  szczególną  dbałością  o  harmonię  użytkowania  
gospodarczego z wartościami przyrodniczo – krajobrazowymi,

4) zapewnienie  kompleksowego  i  harmonijnego  zagospodarowania  przestrzennego  
ośrodka gminnego z utrzymaniem dużej koncentracji siedliskowej,

5) wyznaczenie terenu wsi Osuchy na potencjalne uzdrowisko z obszarem „A", „B" ochrony 
uzdrowiskowej  tworzonym  w  celu  kształtowania  odpowiednich  warunków  
środowiskowych  uzdrowiska  oraz obszarem „C"  ochrony uzdrowiskowej  obejmującej  
obszary „A" i „B" oraz przylegający do nich teren niezbędny do zapewnienia ochrony  
miejscowego klimatu i krajobrazu,

6) zapewnienie  prawidłowej  gospodarki  wodnej,  odprowadzania  ścieków,  składowania  
i unieszkodliwiania odpadów, urządzania i kształtowania terenów zieleni,

7) ochrona powietrza, ochrona przed hałasem i wibracjami oraz przed promieniowaniem  
szkodliwym  dla  ludzi  i  środowiska,  a  także  potrzeby  ochrony  powierzchni  ziemi  
na terenach eksploatacji złóż kopalin,

8) uwzględnienie potrzeby ochrony wód przed zanieczyszczeniami powstającymi w związku
z prowadzeniem gospodarki rolnej.

B. CEL OPERACYJNY - oszczędne użytkowanie przestrzeni krajobrazowej (przeciwdziałanie
rozpraszaniu na terenach otwartych zabudowy degradującej strukturę ekologiczną i fizjonomię
krajobrazu), co oznacza przyjęcie następujących zasad gospodarowania przestrzenią:

1) traktowanie  reprezentatywnych  pod  względem  fizjonomii  krajobrazu,  stref  otwartego
krajobrazu rolniczego  jako wartości  samej  w sobie,  godnej  ochrony przed zabudową  
i przypadkowym zalesieniem,
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2) uznanie  wartości  wizualnych  krajobrazu  za  przesłanki  równorzędne  z  kulturowymi
i  ekonomicznymi  tzn.  przyjęcie  geohumanistycznego  podejścia  do  krajobrazu,
polegającego  w  niniejszym  studium  na  takim  ukierunkowaniu  rozwoju  układów
osadniczych, które nie będzie deformowało istniejących lecz nawiązywało do historycznie
ukształtowanych form przestrzennych.

 1.2.3. Zasady ustaleń przestrzennych:
Wymóg kształtowania ładu przestrzennego dotyczy całego obszaru gminy, ze szczególnym
uwzględnieniem:
1) obszarów chronionych na podstawie ustawy o ochronie przyrody;
2) terenów i obiektów chronionych na podstawie ustawy o ochronie dóbr kultury;
3) terenów o walorach wypoczynkowych;
4) kontynuacji regionalnego charakteru zabudowy i uzupełniania nią istniejących zgrupowań

wsi i przysiółków, a w przetworzonej nieco formie, może się to okazać właściwe również 
dla  większych  obiektów  użyteczności  publicznej  (szkoły,  kościoły,  remizy,  stacje  
pogotowia itp.);

5) wyłączania  z  zabudowy  terenów  o  wybitnych  walorach  krajobrazowych  i  silnie  
eksponowanych w rozległych widokach;

6) wyznaczania terenów dla nowej zabudowy o niewielkiej skali, z możliwością wtopienia jej
 w otaczający krajobraz, nawiązywania układem zabudowy do tradycyjnego wnętrza wsi 
czy przysiółka, a nie do schematu zabudów}' podmiejskiego osiedla jednorodzinnego;

7) ochrona  istniejących  i  odtworzenie  zniszczonych  zadrzewień  (alei)  wzdłuż  dróg  
stanowiących o czytelności układu komunikacyjnego w krajobrazie.
Wykreowanie czytelności przestrzennej i funkcjonalnej ośrodka gminnego w Łukowej,  
skupiającego wszystkie ważne funkcje administracyjne, oświatowe, kulturowe, usługowe

 i społeczne.

W celu nadania miejscowości walorów centrum gminy należy:
1) ukształtować  czytelną  przestrzeń  publiczną  w  rejonie  urzędu  gminy,  poprzez  

odpowiednie  zagospodarowanie  terenu  (uporządkowana  zabudowa  kubaturowa,  
czytelne powiązania ciągów pieszych, odpowiednio kształtowana zieleń itp.) w rejonie  
głównego  skrzyżowania  dróg  w  Łukowej,  tak  aby  powstała  świadoma  kompozycja  
urbanistyczno - krajobrazowa integrująca jednostkę osadniczą,

2) dostosowanie  uwarunkowań  dla  nowej  zabudowy  do  kontekstu  istniejącego  
zagospodarowania terenu i walorów krajobrazowych, co oznacza kontynuację tradycji,

3) odpowiednie  warunki  przebudowy,  rozbudowy  i  nadbudowy  istniejących  obiektów,  
likwidacja obiektów degradujących otoczenie,

4) uporządkowanie  wewnętrznego  układu  komunikacyjnego,  nawierzchni,  małej  
architektury, ogrodzeń, „powierzchni publicznych" itp.,

5) należy kompleksowo uporządkować tereny zielone wzdłuż rzeczki Mucha oraz cieków 
wodnych  w Chmielku,  z  przeznaczeniem  ich  na  atrakcyjny  ciąg  pieszy,  stanowiący  
ważny  element  marketingowy  dla  promocji  Łukowej  jako  miejscowości  rekreacyjno  
– wypoczynkowej.

1.4. ZAŁOŻENIA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

W Studium uwzględnia się uwarunkowania wynikające z powiązań projektowanego dokumentu
z  dokumentami  wyższego  rzędu,  w  szczególności  z  Planem  Zagospodarowania
Przestrzennego Województwa Lubelskiego zatwierdzonym Uchwałą Nr XI/162/2015 Sejmiku
Województwa Lubelskiego z dnia 30 października 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2015 r.,
poz. 5441).

Zmianę Studium podporządkowano celom PZWL.
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Celem  wiodący  PZWL  jest  zrównoważony  rozwój  przestrzenny  regionu  prowadzący  
do podniesienia konkurencyjności województwa i poprawy warunków życia.

Polityka  zagospodarowania  przestrzennego  określona  w  Planie  Zagospodarowania
Przestrzennego Województwa Lubelskiego podporządkowana została następującym zasadom:
1) zasada  racjonalności –  oznacza  uwzględnienie  korzyści  społecznych,  gospodarczych  

i przestrzennych w długim okresie czasu,
2) zasada  oszczędnego  gospodarowania  terenami –  preferencji  regeneracji  (odnowy)

obszarów  zabudowy  nad  nowymi  terenami  inwestycyjnymi  –  oznacza  intensyfikację
procesów urbanizacyjnych na obszarach już zagospodarowanych, tak aby minimalizować
ekspansję zabudowy na nowe tereny,

3) zasada  przezorności ekologicznej – oznacza stosowanie wszelkich możliwych środków
zapobiegawczych w sytuacjach, gdy nie jest w pełni rozpoznany negatywny wpływ sposobu
zagospodarowania na środowisko,

4) zasada  kompensacji  ekologicznej –  polega  na  takim  zarządzaniu  przestrzenią,  aby
zachować  równowagę  przyrodniczą  i  wyrównywać  szkody  w  środowisku  wynikające
z  rozwoju  przestrzennego,  wzrostu  poziomu  urbanizacji  i  inwestycji  niezbędnych  
ze  względów  społeczno-gospodarczych,  a  pozbawionych  alternatywy  neutralnej
przyrodniczo,

5) zasada  minimalizowania  kolizji  i  konfliktów  przestrzennych –  polega  na  wyborze
rozwiązań  neutralnych  przyrodniczo,  a  w  przypadku  ich  braku  rozwiązań  najmniej
kolizyjnych,

6) zasada  partycypacji  społecznej –  polega  na  wykorzystaniu  aktywności  środowisk
posiadających zróżnicowane cele rozwoju dla określenia racjonalnych kierunków rozwoju
przestrzennego,

7) zasada wieloszczeblowego zarządzania i integracji działań – polega na podejmowaniu
skoordynowanych działań i inwestycji prorozwojowych realizowanych przez różne podmioty
w celu zapewnienia ich komplementarności.

PZWL  wyznacza  obszary  funkcjonalne  jako  tereny  wskazane  do  integrowania  działań
przestrzennych  zapewniających  ich  właściwe  funkcjonowanie  oraz  możliwości  rozwoju
w dłuższej perspektywie.

Gmina Łukowa należy do roztoczańsko-puszczańskiego obszaru funkcjonalnego.
Wiodącymi kierunkami rozwoju strefy w odniesieniu do gminy Łukowa jest:
1) rozwój infrastruktury turystycznej (szlaki turystyczne, ośrodki edukacji ekologicznej) i usług

obsługi turystyki,
2) rozwój gospodarstw agroturystycznych, ekologicznych i agroleśnych,
3) rozwój bazy przetwórstwa drewna,
4) gospodarcze wykorzystanie zasobów energetycznych,
5) rozwój bazy rynku hurtowego i przetwórstwa rolno-spożywczego.

Zasady i warunki zagospodarowania w strefie roztoczańsko-puszczańskiej:
1) zachowanie drożności i walorów przyrodniczych paneuropejskiego korytarza ekologicznego,
2) zachowanie wstążeczkowego układu pól (rozłogów pól) charakterystycznego dla krajobrazu

rolniczego Roztocza Zachodniego,
3) przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy na terenach otwartych, 
4) regulacja stosunków wodnych terenów użytków rolnych, 
5) wzbogacanie funkcjonalne obszarów wiejskich.

Regionalna polityka przestrzenna w zakresie energetyki ukierunkowana jest na koordynację 
działań wynikających z: 
 założeń kształtowania krajowych powiązań energetycznych, 
 zamierzeń inwestycyjnych operatorów sieci energetycznych i wytwórców energii, 
 możliwości regionu w zakresie produkcji energii i wykorzystania naturalnych zasobów 

energetycznych, 
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 potrzeb regionu w zakresie dostępu do nośników energii, 
 preferowania niskoemisyjnych źródeł energii. 

Plan  Zagospodarowania  Województwa  Lubelskiego  wymienia  budowę  linii  110  kV  relacji
Józefów – Lubaczów wśród kluczowych zamierzeń inwestycyjnych, bezpośrednio związanych  
z  rozwojem  krajowego  systemu  elektroenergetycznego,  wpływającego  na  poprawę
funkcjonowania  układu  podstawowych  powiązań  elektroenergetycznych  na  obszarze
województwa lubelskiego, 

PZWL ustala, że przy lokalizacji infrastruktury elektroenergetycznej należy dążyć do ograniczeń 
jej oddziaływania na środowisko, poprzez: 

 ograniczenie jej ingerencję w krajobraz,
 nie  podejmowanie  działań  mogących  w  znaczący  sposób  pogorszyć  stan  siedlisk  

przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i  zwierząt,  a także w znaczący sposób  
wpłynąć  negatywnie  na  gatunki,  dla  których  ochrony  został  wyznaczony  konkretny  
obszar Natura 2000.

2. GŁÓWNE UWARUNKOWANIA
2.1. Uwarunkowania międzynarodowe, krajowe i regionalne
2.1.1. Położenie geograficzne i krajobrazy naturalne

Gmina  Łukowa  leży  na  pograniczu  dwóch  subregionów  (w randze  mezoregionów)  Kotliny
Sandomierskiej: Równiny Biłgorajskiej i Płaskowyżu Tarnogrodzkiego. Pierwszy z subregionów
obejmuje północną i wschodnią część gminy. Z subregionem tym związane są dwa rodzaje
krajobrazu naturalnego:
 równiny zalewowe, których cechami charakterystycznymi są gleby madowe, płytkie wody

gruntowe i roślinność łęgowa w gminie są to doliny Tanwi (powyżej Osuch - dolina Tanwi 
z Lubienią) i Szumu,

 równiny  terasowe  akumulacyjne,  wyróżniające  się  przewagą  gleb  rdzawych,
nierównomierną , na ogół małą głębokością wód gruntowych i dominacją borów sosnowych
w pokrywie roślinnej (w gminie jest to rozległa równina piaszczysta typu sandrowego, zajęta
przez Puszczą Solską).

Krajobrazem  naturalnym  Płaskowyżu  Tarnogrodzkiego,  na  terenie  którego  znajduje  się
pozostała część gminy, jest falista równina peryglacjalna, w obrębie której w pokrywie glebowej
dominują gleby bielicowe i rdzawe, w pokrywie roślinnej - bory mieszane i grądy (w gminie jest
to  teren  wylesiony),  zaś  dla  hydrosfery  najbardziej  charakterystyczne  są:  rzadka  sieć  wód
powierzchniowych i zróżnicowana głębokość wód gruntowych.

2.1.2. Położenie fitogeograficzne

Biorąc  pod  uwagę  zasięgi  ważnych  geograficznie  gatunków  drzew  gmina  znajduje  się
w zasięgu) w odległościach 60- 120 km od północnych granic występowania):
 spośród gatunków europejskich - buka europejskiego,
 spośród gatunków europejsko - górskich - jodły górskiej,
 spośród gatunków południowo - środkowoeuropejskich - lipy szerokolistnej, 
 spośród gatunków borealnych i borealno-górskich - świerka europejskiego.

2.1.3. Krajowe i regionalne uwarunkowania przyrodnicze i ochronne

W regionalnym (wojewódzkim) systemie ekologicznym dolina Tanwi identyfikowana jest jako
regionalny  korytarz ekologiczny.  Jest  to  ważne ogniwo  rusztu ekologicznego  zapewniające
łączność przyrodniczo - przestrzenną pomiędzy leśno - torfowiskowym węzłem ekologicznym
Puszczy  Solskiej  (w  projekcie  Sieci  Ekologicznej  NATURA  2000  rejon  ten  uznawany  jest
zarówno  za  tzw.  ostoję  ptasią  jak  i  ostoję  siedliskową)  a  doliną  Sanu,  uznawaną  z  kolei
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za korytarz ekologiczny o znaczeniu międzynarodowym. Takie usytuowanie gminy sprawia,
że zagadnienia drożności strefy doliny Tanwi i ciągłości przestrzennej ekosystemów leśnych,
funkcjonujących  po  północnej  stronie  doliny,  nabiera  rangi  priorytetowej  w  problematyce
ochrony dziedzictwa przyrodniczego tej części regionu i kraju. Szczególna rola doliny i zlewni
Tanwi w funkcjonowaniu makrokompleksów krajobrazowych Kotliny Sandomierskiej i Roztocza
podkreślona  jest  w  przyjętym  w  planie  zagospodarowania  przestrzennego  województwa
lubelskiego projekcie rozbudowy krajowego systemu obszarów chronionych. 

Projekt ten przewiduje bowiem utworzenie, między innymi na terenie gminy Łukowa, Obszaru
Chronionego  Krajobrazu  Doliny  Tanwi,  który,  w  przypadku  jego  ustanowienia,  sprzyjałby
z  jednej  strony  skutecznej  ochronie  walorów  przyrodniczo  -  krajobrazowych  tej  części
województwa,  zaś z drugiej  strony byłby  impulsem do wzbogacenia  struktury przyrodniczej
zlewni Tanwi.  Ponadto projektowany OCK w swojej  wschodniej części chroniłby skuteczniej
obrzeże  Parku  Krajobrazowego  Puszczy  Solskiej,  niż  zapewnia  to  obecna,  zdecydowanie
za mała otulina parku.

Potrzeby ochronne dotyczą nie tylko szeroko rozumianego krajobrazu, ale i jego wrażliwych na
zakłócenia  komponentów.  I  tak  walory  hydrograficzne  zlewni,  a  także  szczególne  wymogi
ochrony  jakościowej  i  ilościowej  zasobów  wodnych  w  tym  deficytowym  w  wodę  rejonie
Lubelszczyzny  uzasadniają,  podkreśloną  w  planie  zagospodarowania  województwa
lubelskiego, potrzebę utworzenia obszaru ochronnego tej zlewni.

2.1.4. Regionalne uwarunkowania funkcjonowania krajobrazu

Z  przeprowadzonej  delimitacji  makrokompleksów  krajobrazowych  Lubelszczyzny  (które
w części można utożsamić z zintegrowanymi krajobrazami ekologicznymi, to jest fizjocenozami
wyższego  rzędu)  wynika,  że  w  obszarze  gminy  wyodrębnia  się  5  makrokompleksów
(Babuchowski 2002):
1) Puszcza Solska,
2) Ruda - Solska - Lipowiec,
3) Dolina Dolnego Szumu,
4) Dolina Tanwi,
5) Potok Górny – Łukowa.

Pierwsze  cztery  jednostki  należą  do  Równiny  Biłgorajskiej,  zaś  ostatnia  -  do  Płaskowyżu
Tarnogrodzkiego.
Kierując się takimi kryteriami stabilności krajobrazu, jak:
1) stopień dyspersji struktury ekologicznej,
2) stopień naruszenia stosunków wodnych,
3) stopień naturalności zbiorowisk roślinnych,
4) stopień bogactwa przyrodniczego,
5) stopień równowagi pokarmowej gleb,
6) gęstość tkanki powiązań przyrodniczych pomiędzy płatami ekologicznymi,
7) ilość  biomasy,  jednostki  3,  4  i  5  można  uznać  (choć  z  różnych  powodów)  

za jednostki na pograniczu umiarkowanie stabilnych i niestabilnych, zaś jednostki 1 i 2 
- za umiarkowanie stabilne.

Głównymi przyczynami zakłóceń funkcjonowania krajobrazu jednostek dolinnych są melioracje 
(z wyjątkiem rejonu Osuch), zanieczyszczenie i eutrofizacja wód, a jednostki wysoczyznowej
polnej  (5)  -  trwający  kilkadziesiąt  lat  proces  chemizacji  rolnictwa.  Pod  względem
geochemicznym  jednostki  reprezentują  różne  typy  lokalnego  krajobrazu  geochemicznego;
jednostka  4  reprezentuje  typ  krajobrazu  tranzytowego,  jednostka  3  -  tranzytowo  –
akumulacyjnego,  a  pozostałe  akumulacyjno  -  tranzytowego.  Taka  geochemia  krajobrazu
świadczy między innymi o naturalnych ułatwieniach w migracji zanieczyszczeń.
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2.2. Usytuowanie i główne podstawy rozwoju gminy

1) Gmina  Łukowa  położona  jest  w  południowo-wschodniej  części  powiatu  biłgorajskiego;
sąsiaduje od północy z gminą Aleksandrów, od północnego - wschodu z gminą Józefów,
od południa  z  gminą Obsza i  na  niewielkim  odcinku z  gminą Tarnogród,  od zachodu  
z gminą Księżpol.

2) Powierzchnia  gminy wynosi  14875 ha;  w gminie zamieszkuje  4683 osób (wg Strategii  
z 2000 r. zamieszkiwało ją 4717 osób), w tym 2716 w samej Łukowej. Ilość mieszkańców w
gminie daje 31 osób na 1 km2, przy średnim wskaźniku zaludnienia w powiecie biłgorajskim
63 osoby na 1 km2, a w województwie lubelskim 89 osób na 1 km2.
Gmina Łukowa liczy 4 301 mieszkańców (dane za rok 2016),  z czego 50,5% stanowią
kobiety, a 49,5% mężczyźni.  W latach 2002-2016 liczba mieszkańców zmalała o 6,5%.
Średni wiek mieszkańców wynosi 39,9 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku
mieszkańców województwa  lubelskiego  oraz  nieznacznie  mniejszy  od  średniego  wieku
mieszkańców całej Polski.

W 2016 roku zarejestrowano 30 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 42 wymeldowań,
w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Łukowa -12. W tym samym
roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę -
daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

3) Przyrost naturalny kształtuje się na 1000 ludności - 0,87, co daje współczynnik dynamiki
demograficznej 1,078 przy przyroście naturalnym w województwie - 0,05 i współczynniku
dynamiki demograficznej 0,995.

4) Gmina Łukowa zajmuje 8,8 % powierzchni powiatu biłgorajskiego, a ludność stanowi 4,4 %
ludności powiatu. Miasto Biłgoraj (na prawach gminy wiejskiej) o wielkości 12.354 ludności,
jest  ośrodkiem administracyjno - usługowym będącym „stolicą"  powiatu,  skupia obiekty  
i instytucje programu obsługi ludności w skali ponadlokalnej.

5) Gmina  posiada  dogodne  połączenia  komunikacyjne  z  siedzibą  władz  powiatowych  
w  Biłgoraju,  siedzibą  władz  wojewódzkich  w  Lublinie,  Zamościem  i  innymi  gminami
Roztocza.  Łukowa,  jako  siedziba  władz  samorządowych,  oddalona  jest  od  Biłgoraja
o 26 km, od Tarnogrodu o 24 km, od Lublina ok. 120 km, od Zamościa ok. 55 km.
Łukowa,  jako  siedziba  władz  samorządowych,  oddalona  jest  od  Biłgoraja  o  26  km,  
od Tarnogrodu o 24 km, od Lublina ok. 120 km, od Zamościa ok. 55 km.

6) Ogólna  powierzchnia  gminy  dzieli  sią  na  następujące  tereny  o  różnym  sposobie
użytkowania:

a) użytki rolne ogółem 6902 ha (46,4%) w tym:
b) grunty orne
c) sady
d) łąki i pastwiska
e) lasy w tym:
f) lasy państwowe
g) lasy prywatne

(dane  wg  Programu  Strategii  Rozwoju  Gminy  Łukowa,  2000  r.).  Z  danych  otrzymanych  
w Urzędzie Gminy (w 2002r.) powierzchnia terenów znajdujących się pod zabudową wynosi  
~ 200 ha, co daje 1,3 % powierzchni gminy.

7) Rynek pracy:
a) rolniczy rynek pracy - wg „Strategii rozwoju gminy Łukowa" liczba osób utrzymujących

się  wyłącznie  z  gospodarstwa  rolnego  (dane  1999  r.)  wynosiła  14,7%  ogółu
mieszkańców powyżej 15 roku życia. Rolnictwo specjalizuje się przede wszystkim 
w uprawie wysokogatunkowych odmian tytoniu,

b) pozarolniczy  rynek  pracy  -  wg  w/w  źródła  -  liczba  osób  pracujących  ogółem
wynosiła 17,5% mieszkańców gminy.

8) Na terenie gminy do największych pracodawców zalicza się Fabryka Mebli „Black Rad
White",  ok.  30% ogółu  zatrudnionych  poza rolnictwem znalazło  zatrudnienie  w sferze
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budżetowej.  Indywidualną działalność  w gminie  (w roku 2002)  zarejestrowało  120 wg
systemu REGON podmiotów gospodarczych zajmujących się usługami dla ludności.

9) W  ośrodku  gminnym  Łukowa,  liczącym  2716  mieszkańców,  z  ważniejszych  usług
znajdują się:

a) Urząd Gminy,
b) Ośrodek Zdrowia (w połowie drogi do Chmielka), 
c) Apteka,
d) Placówka pocztowa i telekomunikacyjna,
e) Szkoła Podstawowa,
f) Gimnazjum,
g) Bank Spółdzielczy, 
h) Gminny Ośrodek Kultury, 
i) Gminna Spółdzielnia GS.

10) Na terenie gminy funkcjonują szkoły w następujących miejscowościach:  Chmielek - Szkoła
Podstawowa z dużymi tradycjami, Osuchy - Szkoła 

Podstawowa im. Edwarda Markiewicza ps. „Kalina"
a) Szkoła podstawowa im. Jana Pawła II w Łukowaj,
b) Szkoła Podstawowa por. Edwarda Błaszczaka ps. „Grom” w  Chmielku,
c) Gimnazjum im. Pawła Adamca w Łukowej.

Poziom wykształcenia ludności w 2000 r. przedstawiał się następująco (wg Strategii Rozwoju):
Wykształcenie wyższe                                  3%
Wykształcenie średnie i policealne             23% 
Wykształcenie zasadnicze zawodowe        30%
Wykształcenie podstawowe                          33%
Wykształcenie niepełne podstawowe           11%

11) Gmina podzielona jest na 11 sołectw i  tyleż miejscowości,  do których należą również
kolonie i przysiółki:

a) Łukowa I
b) Łukowa II
c) Łukowa III
d) Łukowa IV + Borowiec
e) Chmielek I
f) Chmielek II
g) Szarajówka
h) Szostaki
i) Osuchy + Kozaki Osuchowskie
j) Podsośnina - Pisklaki

Największą  miejscowością  jest  Łukowa  licząca  2716  mieszkańców,  będąca   ośrodkiem
gminnym.

12) Sieć dróg publicznych.
Powiązania komunikacyjne zewnętrzne zapewniają gminie:

a) droga wojewódzka Nr 849,  łącząca Zamość z Przemyślem. Łączna długość tej  drogi
wynosi  12 km, jest  to połączenie  gminy z byłym miastem wojewódzkim Zamościem  
i  terenami  powiatu  zamojskiego,  gminą  Obszą  i  dalej  na  południe  z  województwem
podkarpackim,

b) układ podstawowych powiązań zewnętrznych obejmuje głównie sieć dróg powiatowych:
c) Pisklaki - Pawlichy Szostaki – Aleksandrów,
d) Podsośnina – Taronogród,
e) Babice – Płusy,
f) Łukowa – Księżpol,
g) Olchowiec – Susiec,
h) drogi gminne stanowią powiązania wsi z ośrodkiem gminnym i pomiędzy sobą.
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Stan wielu dróg nie jest zadowalający, nawierzchnie wymagają modernizacji  lub wręcz
urządzenia. Celem poprawy bezpieczeństwa, należy sukcesywnie budować ciągi piesze 
i wydzielić ścieżki rowerowe. Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa ruchu może
nastąpić jedynie przy znacznym zwiększeniu nakładów na budowę i modernizację oraz
ewentualne  złagodzenie  przepisów  dotyczących  wyłączenia  z  użytkowania  rolniczego
całego pasa drogowego.

13) Infrastruktura sanitarna.
a) zaopatrzenie w wodę bazuje na dostawie wody w trzech systemów wodociągowych: - 

ujęcie wód podziemnych w Łukowej (Łukowa - Chmielek, Łukowa - Rakowiec), - 
odprowadzenie i oczyszczanie ścieków: we wsi Łukowa istnieje zbiorcza oczyszczalnia 
ścieków wymagająca modernizacji i rozbudowy, we wsi Chmielek budowana jest nowa 
oczyszczalnia ścieków dla pobliskich miejscowości. 

b) gospodarka odpadami:
Składowisko  odpadów  komunalnych  o  powierzchni  1,2  ha  i  pojemności  28000  m3 
zlokalizowane jest  w Podsośninie  Łukowskiej.  W ramach „Kompleksowego  systemu  
gospodarki odpadami na obszarze Roztocza Zachodniego" przewiduje się składowanie i 
utylizację odpadów na składowisku w Korczowie,

c) zaopatrzenie w gaz i ciepło.

W zamierzeniach inwestycyjnych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazowego S.A. w W-wie
Oddział  Sanocki  znajduje  się  zagospodarowanie  złóż  gazu  ziemnego  w  gminach  Biszcza,
Księżpol i Łukowa.

3. UWARUNKOWANIA PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE 
Charakterystyka elementów środowiska przyrodniczego
3.1.1. Rzeźba

Charakter ukształtowania powierzchni gminy jest pod względem geomorfologicznym
i hipsometrycznym wyraźnie dwudzielny. Część północna i wschodnia gminy, wchodząca 
w skład  Równiny  Biłgorajskiej,  odwadniana  przez  prawostronne  dopływy  Tanwi  to  rozległa,
płaska równina sandrowa, nachylona łagodnie w kierunku południowo - zachodnim i zachodnim.
Kulminuje  na  wysokości  237,9m  n.p.m.  i  obniża  się  do  poziomu  ok.  189,5m  n.p.m.,  jest
to  rzędna  dna  doliny  Tanwi.  Lokalne  deniwelacje  nie  przekraczają  2  metrów.  Większe
wysokości względne, sięgające nawet 15m są związane z wałami wydmowymi ożywiającymi
leśno  -  łąkowy,  miejscami  zabagniony  równinny  krajobraz.  Ta część gminy  zbudowana jest
z  plejstoceńskich  piasków,  które  zalegają  na  podłożu  pochodzących  z  miocenu  iłów
krakowieckich,  a  także  na  piaskowcach  i  wapieniach  górnego  tortonu.  Część  południowo  -
zachodnia  gminy  to  wyniesiony  kilkadziesiąt  metrów  ponad  dolinę  Tanwi,  lekko  falisty
płaskowyż, kulminujący po południowej stronie wsi Łukowej na wysokości 232,7 m n.p.m. jest
to  fragment  Płaskowyżu  Tarnogrodzkiego,  zbudowanego  z  glin  morenowych  z  głazami
pochodzącymi  z  okresu  zlodowacenia  krakowskiego.  Płaskowyż  żłobią  dolinki  denudacyjne
o  bardzo  łagodnych  zboczach,  rzadziej  krótkie  wąwozy.  Najbardziej  wyrazistym elementem
rzeźby tej części gminy jest dolina Muchy rozciągająca płaskowyż na głębokość ok. 30m. Dolinę
Tanwi (którą w regionalizacji można uznać za mikroregion - subregion Równiny Biłgorajskiej)
w  większej  części  zajmuje  terasa  zalewowa.  Po  jej  południowej  stronie  wąskim  pasem
przebiega terasa nadzalewowa, będąca pod względem geomorfologicznym strefą przejściową
pomiędzy dnem doliny rzecznej a płaskowyżem.

3.1.2. Klimat

Dziedzina klimatyczna Biłgorajsko - Janowska, w obszarze której znajduje się gmina, z uwagi 
na  położenie  w  północno  -  zachodniej  części  uprzywilejowanej  klimatycznie  Kotliny
Sandomierskiej, odznacza się najwyższymi w województwie lubelskim temperaturami powietrza.
Ponadto dla dziedziny tej charakterystyczne są znaczne wartości parowania wody, stosunkowo
duże prędkości wiatrów (w średnich rocznych 3 - 3,5 m/s) oraz najkrótszy na Lubelszczyźnie
okres trwania przedzimia (później 32 dni).
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Biorąc pod uwagę regionalizację klimatyczną Polski według Wosia (1999), opartą o frekwencję
poszczególnych typów pogody, gmina Łukowa sytuuje się w regionie zamojsko - przemyskim
(jednym z 28 regionów wydzielonych w kraju). W porównaniu z innymi regionami notuje się  
tu najmniejszą liczbę dni z pogodą umiarkowanie ciepłą (ok. 122) oraz jednocześnie z dużym
zachmurzeniem (ok. 38 dni).  Częściej  niż w innych regionach pojawiają się tu dni z pogodą
bardzo ciepłą, słoneczną lub z niewielkim zachmurzeniem i opadem Gest ich w tym regionie
średnio w roku ok. 24 dni). Należy również dodać, że nieco więcej w tym regionie notuje się dni
z pogodą przymrozkową bardzo chłodną słoneczną bez opadu (ok. 5 dni), a względnie częste
jest występowanie pogody umiarkowanie mroźnej (ok. 15 dni).
Klimat na tym terenie przejawia wyraźne cechy klimatu kontynentalnego i charakteryzuje się
dużym nasłonecznieniem.  Średnia  roczna temperatura wynosi  6,7°C. Średnia suma opadów
rocznych  wynosi  750mm.  Na  terenie  gminy,  podobnie  jak  na  terenie  całego  województwa
lubelskiego przeważają wiatry zachodnie.

3.1.3. Wody

W regionalizacji  hydrograficznej  Lubelszczyzny  (Wilgat  1975)  rejon  gminy  Łukowa  znajduje
się w regionie o nazwie Kotlina Sandomierska. Odznacza się nieco mniejszymi, niż na Roztoczu
(ale  w skali  województwa nadal  dużymi)  opadami,  które  decydują  o  zasilaniu  rzek.  Odpływ
całkowity i podziemny należy do największych w regionie lubelskim. Cechą charakterystyczną
tej części Kotliny Sandomierskiej jest płytkie występowanie wód podziemnych i związana z tym
duża gęstość sieci  wodnej.  Sieć tą tworzą zarówno naturalne cieki,  jak i  rowy melioracyjne.
Trzon systemu wodnego gminy tworzą: Tanew i jej dopływy:
 prawostronne:  Studzianka,  Sopot  przepływające  przez  Puszczę  Solską  oraz  Szum  

przepływający przez zmeliorowane łąki,
 lewostronne: Lubienia z dopływem Muchą rozcinająca Płaskowyż Tarnogrodzki.
Sieć uzupełnia szereg bezimiennych potoków, z reguły, wskutek przeprowadzonych melioracji, 
o charakterze rowów.
Pomimo jej dużej gęstości zwraca uwagę niewielka powierzchnia wód otwartych. Jest to skutek
niemal zupełnego braku naturalnych wód stojących. Kompleks stawów (6 kwater) występuje  
w miejscowości Chmielek. 

Liczne są natomiast mokradła stałe i okresowe. Źródeł jest bardzo mało, a te, które funkcjonują
mają niewielką wydajność. Bardzo charakterystyczną cechą hydrosfery w gminie są torfowiska.
Występują  na  terenie  Puszczy  Solskiej.  Dominują  torfowiska  niskie,  z  których  największe
znajdują się pomiędzy rzekami Sopot i Szum po wschodniej stronie drogi Łukowa – Józefów,
 a także w zlewni rz. Studzianki. Torfowiska przejściowe koncentrują się w słabo odwadnianych
obniżeniach  śródwydmowych  po  południowej  stronie  rz.  Sopot.  Wody  podziemne  krążą
w  osadach  czwartorzędowych,  podstawowym  wodonośćcu  w  tzw.  podkarpackim  rejonie
hydrologicznym.  Ten  poziom  wodonośny  należy  do  najmniej  zasobnych  w  województwie
lubelskim.

3.1.4. Gleby

Pokrywa glebowa gminy wiernie odzwierciedla rozprzestrzenienie osadów czwartorzędowych.  
W dolinach Tanwi i Szumu zdecydowanie dominują wykształcone z piasków rzecznych mady.
W dolinach Studzianki  i  Sopotu występują gleby hydromorficzne,  niemal  wyłącznie  torfowe  
i mułowo - bagienne. Na Płaskowyżu Tarnogrodz - kim przeważają gleby rdzawe wykształcone 
z pyłów zwykłych. Rzadziej spotykane są gleby brunatne powstałe na bazie piasków gliniastych.
Terasę nadzalewową doliny Tanwi zajmują mało urodzajne gleby pseudobielicowe wytworzone 
z piasków słabogliniastych.
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3.1.5. Roślinność

Pod  względem  przyrodniczo  -  leśnym  charakter  gminy  jest  również  dwudzielny,  jak  jest  
w  przypadku wielu  innych  cech naturalnych.  Południowo -  zachodnia  część obszaru  gminy
należy  do  mezoregionu  Płaskowyżu  Tarnogrodzkiego  (tj.  subregionu  dzielnicy  o  nazwie
Wysoczyzną Sandomierska),  zaś  północna  i  wschodnia  -  do  mezoregionu  Puszczy  Solskiej
(subregionu dzielnicy o nazwie Nizina Sandomierska).
Dominującym zespołem leśnym jest, najbardziej rozpowszechniony w Polsce subo- ceaniczny
bór sosnowy (Lencobryo - Pinetum). W strukturze fitosocjologicznej zbiorowisk leśnych oraz  
w zakresie potencjalnej roślinności naturalnej znaczący udział posiadają również: sosnowy bór
wilgotny  i  bagienny  (Yaccinio  uliginosi  -  Pinetum),  las  dębowo  -  sosnowy  (Querco  roboris
Pinetum),  las  grądowy  (Carpinion  betuli),  grąd  subkontynentalny  (Tiiio  -  Carpinetum)  i  łęg
jesionowe - olszowy (Circaeo - Alne- tum). Gmina leży również w obszarze dwóch jednostek
geobotanicznych:  podokręgu  Ulanowsko  -  Biłgorajskiego  (subregionu  okręgu  Równiny
Biłgorajskiej)  i  podokręgu  Tamogrodziego  (subregionu  okręgu  o  nazwie  Płaskowyż
Tamogrodzki).  Wszystkie  wymienione  okręgi  i  podokręgi  należą  do  jednej  krainy  o  nazwie
Kotlina  Sandomierska  (Matuszkiewicz  1993).  Podział  geobotaniczny  gminy  dość  wiernie
odzwierciedla jej dwudziełność fizycznogeograficzną.
W granicach gminy dominują 4 grupy siedlisk. Największa powierzchnię zajmują pola i ugory 
z  właściwymi  im  zbiorowiskami  zastępczymi,  głównie  roślinnością  segetalną,  a  miejscami
(szczególnie  w  sąsiedztwie  terenów  zabudowy)  -  roślinnością  ruderałną.  Doliny  rzeczne
zdominowały siedliska łąkowe (łąk przyrzecznych). Część wschodnią i północną gminy zajmują
siedliska  lasów szpilkowych,  przy czym w wielu  rejonach  Puszczy  z  rozległych  zalesionych
obszarów wyraźnie wyodrębniają się siedliska wydmowe z typowymi dla nich drzewostanami
sosnowymi.  Pomimo,  w  sumie,  niewielkiej  powierzchni  ważną  rolę  ekologiczną  odgrywają
siedliska bagienne i wydm śródlądowych.
Te ostatnie spotykane są w prześwietlonych lasach sosnowych.

3.1.6. Świat zwierzęcy

Do głównych, najbardziej charakterystycznych dla gminy siedlisk fauny, należą:
 siedliska leśno - bagienne związane z Puszczą Solską,
 siedliska łąkowo - zaroślowe występujące w dolinach Tanwi i Szumu,
 siedliska fauny wodnej i wodno - błotnej, ograniczone terytorialnie do stawów w Chmielku 

i  podmokłych,  miejscami  zabagnionych  łąk  w  Kozakach  Osuchowskich,  Polne  siedliska
Płaskowyżu  Tarnogrodzkiego  zasiedla  głównie  fauna  synantropijna.  Natomiast  prawie
całkowitej degradacji uległa fauna bagienna związana niegdyś z mokradłami doliny Tanwi
na odcinku pomiędzy Olchowcem a Osuchami. Zamiana nadrzecznych mokradeł i bagien
na użytki zielone spowodowała zanik wielu, wskaźnikowych dla tych siedlisk, gatunków.

W dość dobrym stanie utrzymuje się fauna puszczańska, wśród której spotykane są wszystkie
główne  kręgowce  leśne  tej  części  Lubelszczyzny,  łącznie  z  najbardziej  wskaźnikowym
gatunkiem  dla  tej  kategorii  ekologicznej,  jakim  jest  (występujący  w  kilku  ostojach)  głuszec
(Profus i  in.  1992).  Najcenniejsze miejsca tokowiskowe tego gatunku znajdują  się w lasach
należących do Nadleśnictwa Józefów. W obrębie tej zoocenozy odnotowuje się również m.in.:
wilka  (w  przeciętnym  zagęszczeniu  3  osobników  na  100  km2),  jelenia,  bociana  czarnego
(obserwowany koło Osuch i Borowca).
Resztki fauny leśno - bagiennej utrzymują się pomiędzy Sopotem i Szumem (m.in. łoś w 4 - 5
ostojach). Do miana osobliwości faunistycznej dużej rangi pretendują co najmniej dwie kolonie
żołny w Puszczy Solskiej.  Z innych, cennych gatunków awifauny,  których występowanie jest
potwierdzone wieloma obserwacjami, należy wymienić:
 czaplę siwą (kolonia tego gatunku znajduje się w rejonie Osuch, ale stwierdza się malejącą

liczbę gniazd),
 czaplę nadobną - na stawach w Chmielku, bączka - na stawach w Chmielku,
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 perkozka - na stawach w Chmielku oraz w Kozakach Osuchowskich, błotniaka stawowego -
na stawach w Chmielku i w Kozakach Osuchowskich,

 orlika krzykliwego na stawach w Chmielku i na wilgotnych łąkach przy stawach rybnych  
w Kozakach Osuchowskich.

Na  otwartych  torfowiskach  i  słabo  zadrzwionych  łąkach  pomiędzy Łukową,  Borowcem 
i  Olchowcem  spotykany  jest  również  Cietrzew.  Charakterystyczne  dla  krajobrazu  polno  -
łąkowego  gminy  są  bardzo  liczne  gniazda  bociana  białego  (Łukowa,  Chmielek,  Pisklaki,
Szostaki).
Zwraca  uwagę  duże  znaczenie  środowiska  przyrodniczego  gminy  w  migracji  fauny.  
W  waloryzacji  faunistycznej  gminy  (Głowacki  1992)  leśny  ciąg  siedliskowy  przebiegający
po północnej stronie doliny Tanwi identyfikowany jest jako ważny w południowej Lubelszczyźnie
korytarz  ekologiczny  dla  fauny  leśnej,  zaś  sama dolina  Tanwi  -  jako  korytarz  ekologiczny  
dla fauny bagienno - łąkowej i zaroślowej. Stąd tak duże znaczenie należy przywiązywać dla
ciągłości przestrzennej ekosystemów współtworzących oba korytarze. 

Głównie  ten  wzgląd  zadecydował,  że  północną  część  gminy,  przez  którą  przebiegają
wspomniane korytarze, ocenia się jako obszary o wysokich wartościach faunistycznych.

3.2. Ocena walorów przyrodniczo – krajobrazowych

Należy zwrócić uwagę na fakt, że tereny mniej atrakcyjne pod względem przyrodniczym, mogą
stanowić  niepowtarzalną  atrakcje  wizualną.  Na południe  od kompleksów leśnych,  blisko  2/3
powierzchni  gminy  można  określić  jako  „KRAJOBRAZ  OTWARTY"  (czemu  odpowiada
angielskie  określenie  „landscape"),  odznaczający  się  naturalnym  szerokim  widnokręgiem.  
Jest  to  KRAJOBRAZ  KULTUROWY,  złożony  z  wielkich  otwartych  wnętrz,  poprzecinanych
dolinkami dopływów Tanwi; w środkowej części gminy dominuje krajobraz harmonijny, którego
cechy  zewnętrzne  ukształtowane  zostały  pod  wpływem  rolniczego  użytkowania  ziemi,
w którym nadal przeważają rozłogi pół. 
W części południowej gminy krajobraz rolniczy został niekorzystnie zdeformowany chaotycznie
rozproszona  zabudową,  lokalizowaną  przypadkowo  w  zależności  od  własności  terenu,
a  nie  czytelnej  koncepcji  zagospodarowania  przestrzeni.  Charakterystyczne  dla  gminy
są  funkcjonujące  dotychczas  osady  śródleśne,  mające  swój  początek  w  końcu  XIX  w.  lub
początku XX w. Nie mniej, jak stwierdzono w trakcie opracowywania Studium charakterystyczne
cechy  zróżnicowanych  krajobrazów,  stanowią  o  największych  walorach,  możliwych  
do wykorzystania dla aktywizacji turystycznej gminy - nie tylko wzdłuż Tanwi.

4. ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA I STAN JEGO OCHRONY
4.1. Zagrożenia środowiska

4.1.1. Warunki aerosanitame

Najbliżej  gminy  położoną  stacją  monitoringu  regionalnego  WSSE  jest  stacja  w  Biłgoraju
(ul.  Dąbrowskiego).  W 2001 r.  nie odnotowano przekroczeń dopuszczalnych wartości  stężeń
zanieczyszczeń (Raport o stanie środowiska woj. lubelskiego w 2001 r.). Stężenia średnioroczne
wynosiły:

dwutlenku siarki -12,0 pg/m3, co stanowi 30% wartości dopuszczalnej,
dwutlenku azotu -16,7 pg/m3, co stanowi 41,8 % wartości dopuszczalnej,
 pyłu zawieszonego -18,3 pg/m3, co stanowi 24,4 % wartości dopuszczalnej (dla okresów 

2005 - 2010 i od 2010, kiedy obowiązywać będą zaostrzone normy, stanowiłoby 
to odpowiednio: 62,6% i 91,5% wartości dopuszczalnej. Analiza pomiarów stężeń 
zanieczyszczeń w okresie 1998 — 2001 wskazuje na stopniową poprawę w zakresie 
zanieczyszczenia dwutlenkiem siarki i pyłem oraz na stabilizację w zakresie stężeń dwutlenku 
azotu. Należy się spodziewać, że stężenia zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy są 
zdecydowanie mniejsze od stężeń wykazywanych na stacji pomiarowej w Biłgoraju.
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4.1.2. Warunki hydrosanitarne

Na rzece Tanew, w Osuchach znajduje się punkt pomiarowo - kontrolny wytypowany do badań 
w ramach monitoringu regionalnego rzek. Wyniki przeprowadzonych w nim badań stanu 
czystości wód rzeki w 2001 r. dyskwalifikują wody Tanwi ze względu na nadmierne 
zanieczyszczenie związkami fosforu, zwłaszcza nieprzyswajalnego dla organizmów wodnych 
fosforu organicznego. 
Okresowo wysokim stężeniom fosforu ogólnego towarzyszy pogorszony stan sanitarny wód, 
przy czym wskaźniki zanieczyszczenia kwalifikują pod tym względem wody Tanwi do III klasy 
czystości. Należy jednak nadmienić, że wszystkie pozostałe parametry na całej długości 
badanego odcinka zaszeregowywały Tanew do I lub II klasy czystości.
Na dopływach Tanwi w granicach gminy nie jest prowadzony monitoring stanu wód. Nie są nim
również objęte wody podziemne.
W Biłgoraju - najbliżej gminy położonym punkcie badawczym w sieci monitoringu zwykłych
wód podziemnych w 2001 r. stwierdzono wody wysokiej jakości.

4.1.3. Stan zdrowotny i sanitarny lasów

Stan zdrowotny lasów jest niezadowalający. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych w kompleksach 
lasów państwowych stwierdzono przemysłowe uszkodzenia drzewostanów. Są one skutkiem 
oddziaływania transgranicznych zanieczyszczeń powietrza, na które lasy szpilkowe - w gminie 
dominujące - są wyjątkowo wrażliwe. Ponadto przeprowadzone w połowie lat 
dziewięćdziesiątych badania strat w ulistnieniu wykazały, że stopień defoliacji lasów w gminie 
Łukowa waha się w granicach 21 - 30% (Łonkiewicz 1997) i zbliżony jest do średniego stopnia 
defoliacji lasów w województwie. Stan sanitarny lasów państwowych jest dobry, natomiast stan 
sanitarny lasów prywatnych jest nienajlepszy, głównie z uwagi na nienadążanie z usuwaniem 
posuszu.

4.1.4. Degradacja powierzchni ziemi 

Ślady  eksploatacji  kruszywa  w  postaci  niewielkich,  z  reguły  nieczynnych  już  piaskowni
są  w gminie  stosunkowo  niewielkie.  Koncentrują  się  w obrębie  terasy  nadzalewowej  doliny
Tanwi. Wyrobiska poeksploatacyjne najczęściej są silnie zaśmiecone. Ze względu na wylesienie
Płaskowyżu  Tarnogrodzkiego  i  brak  trwałych  pokryw roślinnych  (głównie  użytków zielonych)
odczuwalna  jest  erozja  wietrzna.  Natomiast  zagrożenie  erozją  wodną  powierzchniową  
i wąwozową jest minimalne. Erozji średniej i słabej podlega jedynie kilka procent ogółu gruntów
rolnych (głównie w strefie zboczy doliny Tanwi), a wąwozy spotykane są sporadycznie.

4.2. Stan ochrony środowiska

4.2.1. Gospodarka wodno – ściekowa
W 2000 r. 97% gospodarstw było zwodociągowanych. 
W stosunku do roku 1997 przyrost był zerowy. W 2000 r. skanalizowanych było jedynie 5% 
gospodarstw. W stosunku do roku 1997 przyrost sięgnął 3%. Tak zwany deficyt kanalizacji sanitarnej
(stosunek długości kanalizacji sanitarnej do długości sieci wodociągowej w km w gminie) należy, 
w skali województwa, do bardzo dużych i nie przekracza wskaźnika 0,10 (w skali 0 - brak kanalizacji
-  powyżej  0.90).  Nieskanalizowane  gospodarstwa  odprowadzają  ścieki  bytowe  do  zbiorników
bezodpływowych bądź korzystają z tzw. suchych ustępów.

4.2.2. Gospodarka odpadami
Odpady  komunalne  są  gromadzone  na  składowisku  gminnym  w  miejscowości  Podsośnina
Łukowska. Pojemność wysypiska wynosi 28000 m3, a powierzchnia – 1,2 ha. Stan techniczny
jest dobry. Wysypisko funkcjonuje drugi rok.
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Gospodarka  odpadami  na  terenie  gminy  odbywa  się  zgodnie  z  Regulaminem  utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Łukowa. Prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów
w miejscach ich powstawania i gromadzenia.

4.2.3. Ochrona przyrody i krajobraz

Puszcza  Solska  objęta  jest  statusem  parku  krajobrazowego.  Park  posiada  bardzo  wąską
otulinę, obejmującą doliny Tanwi i Szumu.  Na terenie Leśnictwa Fryszarka znajduje się jeden
pomnik przyrody , obejmujący 5 dębów szypułkowych. Na terenie Puszczy Solskiej w granicach
gminy ustanowiono lasy ochronne: wodochronne (dominujące) oraz wodochronne, stanowiące
ostoje zwierząt podlegających ochronie gatunkowej.

5. MOŻLIWOŚCI ROZWOJU GMINY W OPARCIU O WALORY I ZASOBY NATURALNE
5.1. Lecznictwo uzdrowiskowe

Począwszy od lat siedemdziesiątych rejon miejscowości Osuchy traktowany jest jako obszar  
o predyspozycjach do lecznictwa uzdrowiskowego, a same Osuchy są uznawane - również  
w  planie  zagospodarowania  przestrzennego  województwa  lubelskiego  za  potencjalną
miejscowość  uzdrowiskową.  Szczególną  uwagę zwraca bioklimat  tego regionu.  Jego walory
zdrowotne (psychoterapeutyczne i  psychoregulacyjne)  wynikają z korzystnego oddziaływania
lasów sosnowych, dużej liczby godzin ze słońcem (około 1600) i bardzo czystego powietrza.  
W  rejonie  Osuch  poza  gospodarstwami  brak  innych  źródeł  zanieczyszczenia  powietrza.
Jego  stan  sanitarny  podnoszą  suche  lasy  sosnowe,  wzbogacające  powietrze  w  tlen
i  biologicznie  aktywne  fitoncydy.  Większe  zróżnicowanie  w klimacie  lokalnym  zaznacza  się
pomiędzy  terenami  odkrytymi  (polnymi  i  łąkowymi)  a  pobliskimi  lasami.  W skali  aktywności
biologicznej  warunki  klimatyczne  tego  rejonu  charakteryzują  się  przewagą  elementów
bodźcowych,  łagodzonych  na  terenach  leśnych.  Ponadto  należy  podkreślić,  że  w  otworach
wiertniczych  wykonanych  dla  potrzeb  przemysłu  naftowego  stwierdzono  obecność  wód
chlorkowo - sodowych o mineralizacji od kilku do 15-18 g/l, z bromem i jodem. 

O przydatności wód mineralnych w tym regionie dla celów balneologicznych i rozlewniczych
świadczy pozytywna opinia BALNEOPROJEKTU z 1999r.

5.2. Gospodarka wodna i zaopatrzenie w wodę

Zasoby dyspozycyjnych wód podziemnych w rejonie gminy w aspekcie możliwości zaopatrzenia
w nią ludność oceniane są jako najmniejsze w województwie lubelskim. W skrajnie zachodniej
części (rejon Chmielka) nie przekraczają 10m/d/km , w części środkowej (Szostaki - Podsośnina
Łukowska - Łukowa) waha się w granicach 10- 5 0 m3/d/km2, natomiast w części wschodniej
(zajętej przez Puszczę Solską) rosną do 50 - 100 m3/d/km2.
Analogicznie zmniejsza się wydajność potencjalna typowego ujęcia wody, od bardzo niskiej  
w  rejonie  Łukowej  po  wysoką  na  terenie  Puszczy  Solskiej.  W  skrajnie  zachodniej  części
(Chmielek) brak zasobnych użytkowych poziomów wodonośnych. Przez środkową część gminy
na  kierunku  południowym  przebiega  GZWP  Nr  428  „Dolina  kopalna  Biłgoraj  -  Lubaczów,"
w którym zasoby użytkowane tworzą wody czwartorzędowe.

Warunki ochrony GZWP Nr 428 Kopalna Dolina Biłgoraj – Lubaczów określone w dokumentach
pn.  „Dokumentacja  określająca  warunki  hydrologiczne  zbiornika  wód  podziemnych  Biłgoraj
Lubaczów  GZWP  Nr  428  zatwierdzono  Decyzją  Ministra  Ochrony  Środowiska  Zasobów
Naturalnych  i  Leśnictwa  KDH1/013/6018/97  z  dnia  19  lutego  1997  r.  oraz  w  dodatku  
do dokumentacji hydrologicznej określającej warunki hydrologiczne w związku z ustanowieniem
obszarów  ochronnych  GZWP  nr  428  Kopalna  Dolina  Biłgoraj  –  Lubaczów,  zatwierdzonej
pismem Ministra Środowiska z dnia 15.12.2011r.DGiKGhg-4731-40/6905/ 55536/11/MJ.
Zwraca  natomiast  uwagę  dobra  jakość  wód  podziemnych  (wymagają  one  jedynie  prostego
uzdatnienia).
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Dość duży przepływ Tanwi na terenie gminy (ok. 10m3/s) stwarza możliwość budowy w dolinie
zbiorników retencyjnych  zasilanych  wodami  tej  rzeki.  Ze względu  na duże różnice  poziomu
wody  w  profilu  podłużnym  Tanwi,  rzeka  odznacza  się  znacznym  potencjałem
hydroenergetycznym  (w  górnym  odcinku  rzeki,  w  Górecku  Kościelnym,  funkcjonuje  obiekt
mikroenergetyki wodnej).

Dla potrzeb gospodarowania wodami, wody dzieli się na:
1) jednolite części wód powierzchniowych, z wyodrębnieniem jednolitych części:

a) wód przejściowych lub przybrzeżnych,
b) wód sztucznych lub silnie zmienionych;

2) jednolite części wód podziemnych;
3) wody  podziemne  w  obszarach  bilansowych,  będących  jednostkami  hydrogeologicznymi

wytypowanymi  w  celu  ustalenia  zasobów  odnawialnych  i  zasobów  dyspozycyjnych  wód
podziemnych,  wraz  z  oceną  stopnia  zagospodarowania  tych  wód,  zgodnie  z  przepisami
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze.

W związku z polityką unijną oraz ustawodawstwem europejskim, na terenie Polski prowadzone
są  prace  związane  z  wdrożeniem  Ramowej  Dyrektywy  Wodnej  (RDW).  Osiągniecie  celów
Dyrektywy w zakresie ochrony i poprawy stanu wód podziemnych oraz zależnych ekosystemów
i celów w zakresie zaopatrzenia ludności w wodę dobrej jakości,  mają zapewnić działania w
jednostkowych  obszarach  zwanych  jednolitymi  częściami  wód  podziemnych  (JCWPd),
stanowiącymi jednostkowe obszary gospodarowania wodami podziemnymi.

Zgodnie z definicją podaną w Ramowej Dyrektywie Wodnej, jednolite części wód podziemnych –
(groundwater  bodies)  obejmują  wody  podziemne,  występujące  w  warstwach  wodonośnych
o porowatości i przepuszczalności, umożliwiających pobór znaczący w zaopatrzeniu ludności  
w  wodę  lub  przepływ  o  natężeniu  znaczącym  dla  kształtowania  pożądanego  stanu  wód
powierzchniowych i ekosystemów lądowych.

Jednolitą  częścią  wód  powierzchniowych  jest  oddzielny  i  znaczący  element  wód
powierzchniowych:  jezioro  (włączając  w  to  inne  naturalne  zbiorniki,  np.  naturalne  stawy),
sztuczny zbiornik wodny, ciek (struga, strumień, potok, rzeka, kanał), a także fragment morskich
wód wewnętrznych, przejściowych lub przybrzeżnych. Większe cieki dzielone są na mniejsze
odcinki  stanowiące  JCWP.  Za  JCWPd  uznaje  się  określoną  objętość  wód  podziemnych
znajdującą się wewnątrz warstwy wodonośnej lub zespołu warstw wodonośnych.

Gmina Łukowa według podziału Polski:
1) w zakresie Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd) znajduje się w granicach 

obszaru PLGW2000120.
2) w zakresie Jednolitych Części Wód Powierzchniowych znajduje się w granicach obszarów

rzek:
a) PLRW200019228599 Tanew od Muchy do Łady,
b) PLRW20001722852 Szpisznica,
c) PLRW20001722849 Szum,
d) PLRW200017228389 Sopot, 
e) PLRW20001622836 Mucha,
f) PLRW200016228329 Lubienia.

Zgodnie z podziałem dokonanym w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Wisły  (rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  18  października  2016  r.  w  sprawie  Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r. póz. 1911)) stan JCWP
charakteryzuje się następująco:

1) PLRW200019228599  Tanew od Muchy do  Łady  -  odcinek  posiada  status:  naturalna
część wód, typ: (19) Rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta, ocena stanu JCWP – dobry,
osiągnięcie celów środowiskowych dla jednolitej części wód powierzchniowych oceniono,
jako niezagrożone,
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2) PLRW20001722852 Szpisznica  -  odcinek posiada status:  naturalna część wód,  typ:  
 (17)  Potok  nizinny  piaszczysty,  ocena  stanu  JCWP  –  dobry,  osiągnięcie  celów
środowiskowych dla jednolitej części wód powierzchniowych oceniono, jako zagrożone,

3) PLRW20001722849  Szum  -  odcinek  posiada  status:  naturalna  część  wód,  typ:  (17)
Potok nizinny  piaszczysty,  cena  stanu  JCWP  –  dobry,  osiągnięcie  celów
środowiskowych dla jednolitej części wód powierzchniowych oceniono, jako zagrożone,

4) PLRW200017228389 Sopot  -  odcinek posiada status:  naturalna część wód, typ:  (17)
Potok nizinny  piaszczysty,  ocena  stanu  JCWP  –  dobry,  osiągnięcie  celów
środowiskowych dla jednolitej części wód powierzchniowych oceniono, jako zagrożone,

5) PLRW20001622836 Mucha -  odcinek  posiada status:  naturalna część wód,  typ:  (16)
Potok nizinny  lessowy  lub  gliniasty,  ocena  stanu  JCWP  –  dobry,  osiągnięcie  celów
środowiskowych dla jednolitej części wód powierzchniowych oceniono, jako zagrożone,

6) PLRW200016228329  Lubienia  -  odcinek  posiada  status:  naturalna  część  wód,  
typ: (16) Potok nizinny lessowy lub gliniasty, ocena stanu JCWP – dobry, osiągnięcie
celów środowiskowych  dla  jednolitej  części  wód  powierzchniowych  oceniono,  jako
zagrożone.

Celem środowiskowym dla jednolitych części wód podziemnych i powierzchniowych jest:
 zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń,
 zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa stanu jakości wód podziemnych,
 ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi między

poborem a zasilaniem tych wód, dla osiągnąć ich dobrego stanu.

Linia  elektroenergetyczna  110  kV  Józefów  –  Lubaczów,  projektowana  w  ramach  zmiany
Studium, zlokalizowana jest w obszarze JCWPd PLGW2000120 oraz następujących JCWP:
1) JCWP nr PLRW20001722849 „Szum” ,
2) JCWP nr PLRW20001722852 „Szpisznica”,
3) JCWP nr PLRW200019228599 „Tanew od Muchy do Łady”,
4) JCWP nr PLRW20001622836 „Mucha”,
5) JCWP nr PLRW200016228329 „Lubienia”.

5.3. Podstawy rozwoju rolnictwa

Walory rolniczej przestrzeni produkcyjnej ocenia się w skali województwa jako niskie 
(61,7 punktów w skali punktowej 50 - 110). 
O takiej ocenie zadecydowała słaba jakość i mała przydatność rolnicza gleb (42,1 punktów  
w skali punktowej 30 - 90), ponieważ pozostałe elementy tej przestrzeni podlegające ocenie nie
odbiegają  od  przeciętnych  wartości  w  województwie  (warunki  wodne),  bądź  korzystnie  się
wyróżniają (rzeźba, agrokli- mat).
Z „Warunków przyrodniczych produkcji rolnej w województwie zamojskim" (IUNG 1990) wynika,
że  wzrost  produktywności  gleb  w  Tarnogrodzkim  rejonie  glebowo-  rolniczym,  w  obszarze
którego jest położona gmina Łukowa, jest  uzależniony od uregulowania stosunków wodnych
w glebach nadmiernie uwilgotnionych. Gmina Łukowa zaliczana jest do obszarów średnich dla
produkcji  rolnej  w  woj.  lubelskim.  Występuje  znaczne  zróżnicowanie  gleb  pod  względem
jakościowym.  
W strukturze jakościowej gleb dominują gleby średniej i słabej klasy, zajmuje ~ 90 % ogólnej
powierzchni gruntów gminy. I tak: klasa od I do III b -10%, klasa od IV do IV b - 61,2%, klasa od
V do VI  -  28,8%.  Dla  porównania  w województwie  wskaźniki  te  kształtują  się  następująco:
I do III b 39,6%, IV - IV b - 36,0%, V do VI - 24,4%. W gospodarstwach indywidualnych udział
gruntów klasy I  -  do VI  b wynosi  zaledwie  10%, podczas gdy w skali  całego województwa
kształtuje się na poziomie 39,6% powierzchni użytków rolnych; natomiast grunty średniej jakości
klas IV - IV b w gminie w gospodarstwach indywidualnych wynoszą 61,2%, w województwie
36,0%, grunty słabe V - VI w gminie wynoszą 28,8% w województwie 24,4%.
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Wg  „Strategii"  w  1999r.  na  terenie  gminy  dominującymi  uprawami  była  uprawa  zbóż,
ziemniaków  i  tytoniu,  który  jako  roślina  przemysłowa  zajmował  dominujące  miejsce
w powierzchni  upraw – 620 ha,  tj.  16,43% ogólnej  powierzchni  zasiewów (w województwie
6,9%).
Rolnictwo  w  gminie  zachowało  swój  tradycyjny  charakter.  Gospodarstwa  rolna  prowadzą
głównie produkcję wielokierunkową,  stosując metody ekstensywne. Produkcja zwierzęca jest
zdekoncentrowana i opiera się na własnej paszowej, w tym na wykorzystaniu trwałych użytków
zielonych.
Ma  to  tę  zaletę,  że  nie  nastawione  na  intensywną,  wyspecjalizowaną  produkcję  towarową
rolnictwo  nie  wpłynęło  w  dużym  stopniu  na  przekształcenie   środowiska  naturalnego  oraz
krajobrazu  gminy  Łukowa  umożliwiają  rozwój  w  szczególności  rolnictwa  ekologicznego.
Zakładając, że w gminie Łukowa produkcja rolna pozostanie podstawową gałęzią gospodarki,
należy dążyć do stopniowego uzyskania standardów unijnych tzn.:
 przyjęcie 20 ha jako gospodarstwa opłacalnego,
 założenie, iż 1 miejsce pracy w rolnictwie tworzy 4 miejsca pracy w usługach dla rolnictwa, 
 przyjęcie założenia, iż w rolnictwie obsada 100 ha wynosi 6 osób.

Głównymi celami operacyjnymi powinny być:
 wspieranie powstawania grup producenckich oraz organizacji zrzeszających producentów,
 tworzenie centrów magazynowania, przechowywania i przygotowania produktów rolnych  

do sprzedaży,
 rozwój przetwórstwa,
 szkolenie w celu podnoszenia kwalifikacji rolniczych.

5.4. Podstawy rozwoju przemysłu w oparciu o lokalne surowce

Istotny  wpływ  na  rozwój  pozarolniczego  rynku  pracy  mają  zakłady  działające  w  oparciu  
o lokalne surowce:

Fabryka Mebli „Black Rad White",
 tartaki i zakłady stolarskie,
 rozlewnia wód mineralnych na bazie istniejących zasobów.

5.5. Podstawy rozwoju przemysłu wydobywczego
Istotny wpływ na rozwój pozarolniczego tynku pracy mają zakłady działające w oparciu o lokalne
surowce.
1) Na  terenie  gminy  znajdują  się  złoża  ropy  i  gazu  ziemnego.  Obecnie  do  eksploatacji

wyznaczone są dwa odwierty na południe od Łukowej.
Na terenie gminy przewiduje się poszukiwanie złóż ropy i gazu ziemnego w związku z czym
dopuszcza  się  prowadzenie  prac  geologiczno  -  wiertniczych  na  podstawie  udzielonych
koncesji z zachowaniem obowiązujących przepisów szczególnych.

Udokumentowane złoże gazu ziemnego „Łukowa”  (Nr  złoża GZ 9743),  zlokalizowane jest  
w południowej części gminy, na pograniczu z gminą Obsza (na terenie miejscowości Babice,
Dobrozy).  Zasoby  geologiczne  zatwierdzone  zostały  decyzją  Ministra  Środowiska  
nr DG/kzk/EZD/489-7533/2004 wg stanu na 2003-12-31. Koncesja Nr 2/2005 dla użytkownika
złoża  Polskie  Gornictwo  Naftowe  i  Gazownictwo  S.  A.  w  Warszawie,  na  rozpoznanie  
i wydobycie kopaliny, została wydana 30.03.2005 r., z terminem ważności do 30.03.2030 r.
Dla przedmiotowego złoża ustanowiono teren górniczy i obszar górniczy.

2) Duże znaczenie rozwojowe dla gminy mają zasoby wód mineralnych chlorkowo - sodowe, 
o mineralizacji  15-18 mg/l i zawartości bromu 20 - 50 mg/l oraz jodu do kilkunastu mg/l.
Występujące wody mineralne mogą być podstawą do rozwoju lecznictwa uzdrowiskowego 
w tym rejonie (Osuchy).  Potencjalną szansą na powstanie nowych miejsc pracy i wzrost
gospodarczy, obok funkcji uzdrowiskowej może stać się utworzenie Zakładu Produkcji Wody
Mineralnej.
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3) Eksploatację kruszyw i piasku należy ograniczyć ze względu na ochronę środowiska.
Aktualnie na gruntach miejscowości Podsośnina następuje wydobycie przez osobę fizyczną piasków
i żwirów (Nr złoża KN 17835). Zasoby geologiczne zatwierdzone zostały decyzją nr RO.6528.1.2017
wg  stanu  na  31.12.2015  r.  Jest  to  odkrywkowy  sposób  eksploatacji.  Przewidywana  wielkość
rocznego  wydobycia  wynosi  do  20  000  m3.  Kopaliny  mają  zastosowanie  w  drogownictwie  
i w budownictwie.

5.6. Gospodarka leśna

Powierzchnia grantów leśnych w gminie wynosi 7184,6ha, z czego 75,9% obszaru zajmują lasy
państwowe,  a  24,1% -  lasy  niepaństwowe,  należące  niemal  wyłącznie  do  osób  fizycznych.
Główne kompleksy lasów państwowych to lasy Puszczy Solskiej. 

Prowadzona w nich gospodarka leśna oparta jest o plan urządzenia lasu Nadleśnictwa Józefów
na lata 2020 - 2029  sporządzony na lata 2000 – 2009. Przeciętna zasobność drzewostanów w
tym nadleśnictwie waha się w granicach 200 - 220 m3ha. 
Zasobność  drzewostanów  w  lasach  prywatnych  z  reguły  nie  przekracza  70%  zasobności
drzewostanów  lasów  państwowych.  Lasy  niepaństwowe  nie  są  jak  dotychczas,  objęte
dokumentacją urządzeniową.
Niewielkie możliwości  dolesień,  jakie stwarzają słabe gleby i celowość zwiększenia ciągłości
przestrzennej  terenów  leśnych,  istnieją  w  środkowo  -  północnej  części  gminy  (Pisklaki,
Szostaki). 
Na wszystkich obszarach przewidzianych pod zalesianie zgodnie z PN-E-05100-1 należy 
pozostawić pod projektowaną linią energetyczną WN pas bez zalesienia o szerokości min.
20  m,  a  pod  istniejącymi  i  projektowanymi  liniami  SN i  nn  pas  o  szerokości  min.  9,30  m.
Dopuszcza  się  w  pozostawionym  pasie  prowadzenie  gospodarki  leśnej  pod  warunkiem
utrzymania  pod  linią  drzew nie  przekraczających  2  m wysokości  oraz  pozostawienie  wokół
każdego słupa powierzchni nie zalesionej w odległości co najmniej 4 m od słupa.

Projektowana linia WN 110 kV przebiega przez tereny leśne i zalesione.
Prowadzenie gospodarki leśnej w terenach istniejących i projektowanych linii elektroenergetycznych,
podlega ograniczeniom zgodnie z ustaleniami ust. 10.5.2 Kierunki rozwoju, niniejszego Studium.

5.7. Możliwość rozwoju rekreacji

Gmina Łukowa posiada walory turystyczne składające się na bogaty „pakiet  usług produktu
turystycznego". Z cech niezbędnych z punktu widzenia fizjologii wypoczynku gmina posiada: 
powietrze wolne od zanieczyszczeń,

 niski stopień urbanizacji,
 walory estetyczne krajobrazu,
 potencjalną funkcję gminy uzdrowiskowej,
 potencjalne tereny sportów wodnych (zalew),
 atrakcyjne szlaki wędrówek pieszych prowadzące przez „osobliwości przyrody", 
 walory tradycji kultury budowlanej, pamiątki historyczne, - rozległe krajobrazy.

ZAŁOŻENIA KSZTAŁTOWANIA POLITYKI PRZESTRZENNEJ
6.1. Zasady ogólne

Jako wiodącą zasadę w zakresie polityki  przestrzennej  przyjmuje się prowadzenie  wszelkiej
działalności  w  oparciu  o  główne  założenia  REALIZACJI  POLITYKI  EKOROZWOJU.
Proponowane  w  studium  działania  są  wynikiem  rozpoznania  skutków  dotychczasowej
działalności w zakresie gospodarowania przestrzenią, związanych z tym głównych konfliktów,
zagrożeń  i  ich  przyczyn  oraz  problemów  wymagających  rozwiązania.  Warunki  i  szanse
rozwiązania wielu kluczowych problemów w gospodarce przestrzennej gminy Łukowa stają się
realnie  osiągalne  poprzez  odpowiednią  -  często  długotrwałą  -  konsekwentną  politykę
Samorządu.
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STUDIUM niniejsze określa główne zasady powiązań przestrzennych jakimi należy kierować się
w planowaniu miejscowym i decyzjach o warunkach zabudowy:
1) zasada  całościowego  kształtowania  i  zagospodarowania  przestrzeni  z  zapewnieniem

warunków prawidłowego rozwoju każdej z przyjętych funkcji,
2) rozwój funkcji osadnictwa, turystyki, wypoczynku i lecznictwa sanatoryjnego oraz rolnictwa  

na  zasadzie  koegzystencji,  zawsze  z  priorytetem  celów  ochronnych  środowiska
przyrodniczego  
i wartości kulturowych,

3) wzmocnienie infrastruktury technicznej, głównie sanitarnej, na terenie całej gminy,
4) podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez tworzenie w obszarach nie kolidujących  

z  ochroną  walorów  przyrodniczych  i  kulturowych  możliwości  (szans)  rozwoju
przedsiębiorczości,

5) korekta  istniejącego  systemu komunikacyjnego  polegająca  głównie  na  wzbogaceniu  sieci
powiązań  komunikacyjnych  w  celu  stworzenia  powiązań  drogowych  dających  właściwe
połączenia terenów o różnych funkcjach.

W studium określono strukturę funkcjonalno-przestrzenną rozwoju gminy, stanowiącą podstawę 
m.  in.  wyznaczania  w planach miejscowych  terenów budowlanych i  terenów wykluczonych  
z lokalizacji  zabudowy, a także ustalenia przepisów realizacji  zabudowy i zagospodarowania
terenu.  Szczegółowa  dokumentacja  motywów  ochrony  i  polityki  rozwoju  jest  dokonana  
w układzie strefowym, w skali jednostek funkcjonalno- przestrzennych.

6.2. Warunki i kryteria ochrony i kształtowania przestrzeni

6.2.1. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania przestrzeni.
1) Obszar  gminy  Łukowa,  z  wyjątkiem  gruntów  wsi  Szarajówka,  wchodzi  w  skład

projektowanego  Rezerwatu  Biosfery  „Roztocze  i  Puszcza  Solska"  (utworzenie  tego
rezerwatu pod patronatem Światowego Komitetu UNESCO jest zgodne z zatwierdzoną
strategią Rozwoju Województwa Lubelskiego) - w związku z tym przyjmuje się że polityka
przestrzenna na terenie gminy powinna być bezwzględnie podporządkowana wskazanym 
w  Studium  zasadom  ochrony  środowiska  przyrodniczego,  wartości  kulturowych  
i  krajobrazowych  obszaru  i  prowadzić  do  harmonizowania  w/w  wartości  z  rozwojem
społeczno – gospodarczym.

2) Dla zachowania krajobrazu tożsamości przyrodniczo-kulturowej uwzględnia się ochronę:

a) historycznych  układów  drożnych  w  gminie  wraz  z  towarzyszącą  im  zielenią
komponowana,

b) historycznych zespołów ruralistycznych stanowiących osady śródleśne wraz z rozłogami
pól,

c) zespołów  kultu  religijnego  i  cmentarzy  wraz  z  towarzyszącą  zielenią  budownictwa
użyteczności publicznej o walorach kulturowych,

d) zespołów podworskich i folwarcznych wraz z towarzyszącą im zielenią komponowana,
terenów nasyconych znaleziskami archeologicznymi.

3) Ważnym elementem tożsamości krajobrazu są walory przyrodnicze: bogata 
i  zróżnicowana przyroda,  wybitne walory krajobrazowe doliny  Tanwi z  meandrującym
korytem rzeki,  dalekie widoki  i  powiązania  krajobrazowe,  naturalnie  powstałe wnętrza
krajobrazowe pola i łąki zamknięte kurtynowo ścianami lasów, grupy wysokiej zieleni 
w otwartym krajobrazie,

4) Na terenach objętych ochroną planistyczną należy utrzymywać wartościowe elementy
krajobrazu kulturowego i dążyć do sanacji, a nawet przywracania dawnych układów.

6.2.2. Przyjmuje się uwarunkowania wynikające z faktu objęcia ochrona 
prawną następujących zespołów i obiektów:

Wszelkie  prace  i  inwestycje  prowadzone  w  obszarach  i  przy  obiektach  wpisanych  
do  rejestru  zabytków  (w  tym  wtórne  podziały  działek),  wymagają  uzyskania  warunków  
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i wytycznych konserwatorskich oraz zezwolenia właściwego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków.
2) Należy objąć ochroną następujące dobra kultury nie wpisane do rejestru zabytków:
    (na podstawie Ustawy o ochronie dóbr kultury z dnia 15 lutego 1962r., Dz. U. 62.10.48 z):

Lp Miejscowość Obiekt Czas powstania

1 Borowiec Młyn wodny - drewniany 1 ćw. XX w.

2 Borowiec Stanowiska archeologiczne

3 Chmielek Pozostałości parku dworskiego XIX/XX w.

4 Chmielek Zagroda nr 91 (dom, stodoła) - drewniana k. XIX w.

5 Chmielek Zagroda nr 129 (dom. stodoła) - drewniana 1925

6 Chmielek Dom nr 115- drewniany k. XIX w.

7 Chmielek Cmentarz grzebalny, prawosławny, czynny XIX w.

8 Chmielek Stanowiska archeologiczne

9 Łukowa Kościół parafialny - murowany 1880

10 Łukowa Dzwonnica murowana 1880

11 Łukowa Plebania drewniana pocz. XX w.

12 Łukowa Organistówka drewniana XIX/XX w.

13 Łukowa Wikarówka drewniana XIX/XX w.

14 Łukowa Cmentarz przykościelny z drzewostanem poi. XIX w.

15 Łukowa Kaplica św. Jana Nepomucena - murowana 1 ów. XX w.

16 Łukowa Kaplica św. Jana Nepomucena - kamienna 1869

17 Łukowa Krzyż kamienny 1905

19 Łukowa Krzyż kamienny pocz. XX w.

19 Łukowa Pozostałości parku dworskiego XIX w.

21 Łukowa Dom nr 513 pocz. XX w.

22 Łukowa Dom nr 518 ok. 1910

23 Łukowa Dom nr 563 ok. 1910

24 Łukowa Dom nr 500 ok. 1920

25 Łukowa Młyn motorowy - drewniany 1. 30 XX w.

26 Łukowa Cmentarz grzebalny czynny pocz. XIX w.

27 Osuchy Krzyż kamienny 1908

28 Osuchy Młyn wodny - drewniany pocz. XX w.

29 Osuchy 1944

30 Osuchy Stanowisko archeologiczne

31 Szostaki Dom 1924

32 Szostaki Stanowiska archeologiczne

Obiekty znajdujące się w ewidencji winny być objęte ochroną w ramach działalności samorządu,
jako ważne elementy środowiska kulturowego. W przypadku rozbiórek obiektów znajdujących
się w ewidencji, obowiązuje wykonanie inwentaryzacji do archiwum Wojewódzkiego Konserwa-
tora Zabytków. ARCHEOLOGIA:

22



1) dla zabytków archeologicznych wpisanych do Rejestru dopuszcza się wyłącznie prace
archeologiczno - konserwatorskie i ograniczone inwestycje związane z ekspozycją oraz
ochroną stanowisk archeologicznych, o ile zostaną dopuszczone przez WKZ,

2) w strefach  obserwacji  archeologicznej  wszelka  działalność  inwestycyjna  łącząca  się  
z pracami ziemnymi (tj. inwestycje liniowe, kubaturowe, melioracje, budowa dróg, pobór
surowców)  powinna  być  uzgodniona  z  WKZ,  w  celu  uzyskania  warunków
archeologicznych,

3) osoby prowadzące roboty budowlane i ziemne (zgodnie z art. 22.1. Ustawy o ochronie
dóbr kultury z dnia 15 lutego 1962 r.  -  z późniejszymi zmianami) w razie ujawnienia
przedmiotu,  który  posiada  cechy  zabytku,  obowiązane  są  niezwłocznie  zawiadomić  
o tym zarząd właściwej gminy (miasta) i właściwego konserwatora zabytków.

4) jednocześnie  obowiązane  są  zabezpieczyć  odkryty  przedmiot  i  wstrzymać  wszelkie
roboty mogące go uszkodzić lub zniszczyć, do czasu wydania przez WKZ odpowiednich
zarządzeń.

6.2.3. Ochrona planistyczna należy objąć:

1) obszary rustykalne;

a) układy wsi

 należy utrzymać historyczne pasma zabudowy wiejskiej wraz z ich charakterystycznymi
reliktami krajobrazu kulturowego,

 dogęszczenia zabudowy powinny stanowić kontynuację układów jednodrożnicowych lub
łańcuchowych; na terenach, wyznaczonych planem, o dużych głębokościach działek, dla
obsługi  drugiej  linii  zabudowy  wyznacza  się  drogi  dojazdowe  -  dawne  stodolne
(gospodarcze) w liniach rozgraniczających z terenami upraw polowych,

 należy  zachować  in  situ  relikty  starej  zabudowy  okólnikowej  oraz  przykłady  chałup  
o  konstrukcji  wieńcowej  (Łukowa,  Pisklaki,  Szostaki,  Kozaki  Osuchowskie)  wraz  
z  wyposażeniem  gospodarczym  np.  dużą  ilością  funkcjonujących  żurawi  przy
ocembrowanych studniach; w wypadku braku możliwości zachowania zabudowy 

na miejscu, wskazane przenoszenie do wsi o funkcji letniskowej,
 pożądane  działania  na  rzecz  kontynuowania  w  nowym  budownictwie  elementów

charakterystycznych dla regionalnej zabudowy,
 uznaje się za wskazane opracowanie wzornika charakterystycznych cech regionalnych:

m  in.  okapowe  dachy  dwuspadowe  z  naczółkami,  ganki,  okiennice,  elementy
drewnianych ogrodzeń itp.,
b) trakty historyczne, do zachowania kwalifikuje się historyczną sieć drożną niezależnie 
od jej obecnej rangi i klasy dróg projektowanych,

2) architektura sakralna: dla zespołu Kościoła parafialnego w Łukowej (ujętego w ewidencji
zabytków) składającego się z murowanego kościoła, dzwonnicy, plebanii,  organistówki,
wikarówki wraz z cmentarzem przykościelnym i otaczającym go drzewostanem wyznacza
się strefę ochrony planistycznej  obejmującą teren w granicach ogrodzenia kościelnego
wraz z rozległym placem przed nimi (od południowego wschodu).

3) cmentarze, miejsca kultu:
a) ochronie podlegają cmentarze:
• cmentarz  wojenny  z  1915r.  w  Podsośninie  Łukowskiej  (wpis  do  rejestru  zabytków  

Nr ZA 412),
• cmentarz grzebalny prawosławny z XIX w. (w ewidencji  zabytków) w Chmielku,  cmentarz

grzebalny z pocz. XIX w. (w ewidencji zabytków) w Łukowej,

• cmentarz partyzancki z 1944r. (w ewidencji zabytków) w Osuchach; b) kapliczki i krzyże
przydrożne wraz z otaczającym drzewostanem:

• kaplica św. Jana Nepomucena z 1. ćw. XX w. w Łukowej (w ewidencji zabytków), 

• kaplica św. Jana Nepomucena z 1869r. w Łukowej (w ewidencji zabytków),

• krzyż kamienny z końca XIX w. (w ewidencji  zabytków) w Łukowej,  krzyż kamienny  
z 1905r. (w ewidencji zabytków) w Łukowej,
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• krzyż  kamienny  z  początku  XX  w.  (w  ewidencji  zabytków)  w  Łukowej,  krzyż  kamienny  
z 1908r. (w ewidencji zabytków) w Osuchach,

• krzyż  kamienny  w  Chmielku  ustawiony  w  miejscu  rozebranej  w  1938r.  cerkwi
prawosławnej,  w  centrum  wsi,  w  pasie  pastwisk  wspólnoty  wiejskiej,  chronić  należy
również kapliczki i krzyże przydrożne wyjątkowo licznie lokalizowane na terenie gminy,

• postuluje się opracowanie studium krzyży i kapliczek występujących licznie na terenie
gminy,  posiadających  szczególnie  wysokie  walory  artystyczne  i  historyczne  oraz
zdefiniowaną formę.

4) architektura rezydencjonalna i folwarczna:
a) zachowane  relikty  zespołu  dworsko-parkowego  w  Chmielku  (wpis  do  ewidencji

zabytków)  z  XIX/XXw.,  z  postulatem bezwzględnej  ochrony  i  sanacji  przynajmniej
części  założenia  parkowego w powiązaniu  z rozległym krajobrazem (stawy,  rozłogi
Pól),

b) zachowane  relikty  zespołu  dworsko-parkowego  w  Łukowej  (wpis  do  ewidencji
zabytków) z XIXw., wzmiankowany od lat 20-tych XVIIIw.

c)  architektura użyteczności publicznej i przemysłowa:
• budynek  gminy  i  areszt  w  Łukowej  z  1905  r.  (w  rejestrze  zabytków Nr  ZA 490/90)  

o  odnośnych  cechach  historycznych,  typowych  dla  czasu  powstania,  należy  włączyć
 w szerszy kontekst terenu, łącznie z tzw. „nawsiem" - placem wspólnoty wiejskiej,

• ochroną  planistyczną  obejmuje  się  klasycyzującą  szkołę  w  Osuchach,  której  
architektura, ze względu na zharmonizowaną z otoczeniem skalę i szlachetność formy, 
powinna stanowić inspirację projektową,

d) wskazane jest kontynuowanie tradycji, licznych niegdyś karczem przy głównym trakcie,
e)  należy dążyć do odtworzenia tradycji młynarskich związanych z Tanwią.

Ochroną  obejmuje  się:  w  Borowcu  młyn  wodny  drewniany  z  1  ćw.  XX  w.  (ewidencja
zabytków),  w Łukowej młyn elektryczny drewniany z 1. 30-tych XX w. (ewidencja zabytków),  
w Osuchach młyn wodny drewniany z pocz. XX w. (ewidencja zabytków).

Postuluje się adaptację nieczynnych młynów na cele związane z turystyką  lub kulturą. 
W zakresie archeologii  - mając na uwadze ochronę obszarów i miejsc, na których występują
stanowiska archeologiczne obejmuje się ochroną:
a) w Borowcu, stanowisko archeologiczne (4) - ewidencja zabytków,
b) w Chmielku, stanowisko archeologiczne (21) - ewidencja zabytków, w Łukowej, 

stanowisko archeologiczne (55) - ewidencja zabytków, 
c) w Osuchach, stanowisko archeologiczne (1) - ewidencja zabytków, 
d) w Szostakach, stanowisko archeologiczne (2) - ewidencja zabytków.

dla  obszarów  o  dużym  nasyceniu  znaleziskami  archeologicznymi  ustala  się  strefę  
obserwacji archeologicznej OW, zgodnie z rysunkiem planu.

Wszystkie  inwestycje  planowane  w  Strefach  Obserwacji  Archeologicznej  OW powinny
odbywać się na warunkach ustalonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 7) zieleń komponowana:

a) ochronie  podlegają  pozostałości  kompozycji  parkowych  w  Chmielku  i  Łukowej  oraz
zieleń towarzysząca zespołom sakralnym i cmentarzom,

b) ochroną  planistyczną  obejmuje  się  zieleń  towarzyszącą  kapliczkom  i  krzyżom
przydrożnym, aleje  śródpolne oraz szpalery drzew wzdłuż  traktów komunikacyjnych,  
w przypadku odtwarzania - w odległości uzgodnionej z Zarządcą drogi,

c) ochroną  planistyczną  obejmuje  się  szczególnie  zadrzewienia  wzdłuż  rzek  i  cieków
wodnych  oraz  grupy  drzew  lub  egzemplarze  soliterowe,  występujące  jako  zieleń
śródpolna,

24



d) należy  propagować  zwyczaj  sadzenia  wysokiej  zieleni  jako  komponenta
zagospodarowania  siedlisk,  a  także  preferować  na  całym  terenie  zieleń  rodzimą  8)
wartości niematerialne:

e) na uwagę zasługuje utrzymanie lokalnych tradycji rzemieślniczych,
f) ochrona historycznego nazewnictwa miejscowości, dawnych traktów i pewnych terenów

np. „Uroczysko Grzybichy", „Uroczysko Zahorek", „Sosnowa Góra", „Łąki Byki",
g) kultywowanie pamięci miejsc, wydarzeń i mieszkańców zasłużonych dla historii gminy.

Dla  terenów  proponowanych  zmian  studium  istnieje  obowiązek  ochrony  przypadkowo
dokonanych odkryć obiektów ziemnych i ruchomych zabytków archeologicznych, wstrzymania
robót  w  miejscu  odkrycia  oraz  obowiązek  zgłaszania  takich  znalezisk  do  właściwego
wojewódzkiego konserwatora zabytków lub wójta gminy.

6.3. Turystyka, rekreacja i wypoczynek

Dla wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich zasadnicze znaczenie będzie miał rozwój
turystyki i rekreacji (w granicach nie powodujących degradacji środowiska). Gmina graniczy
od  północy  z  Puszczą  Solska,  w  części  wschodniej  znajduje  się  znaczna  część  Parku
Krajobrazowego Puszczy Solskiej.  Duże tereny leśne oraz osobliwości krajobrazowe, rzeki
Tanew, Sopot oraz Niepryszka czynią gminę niezwykle atrakcyjną dla rozwoju agroturystyki 
i turystyki; powinno temu sprzyjać również uporządkowanie doliny Muchy i zagospodarowanie
zespołu parkowo - dworskiego w Chmielku. Tak jak w większości gmin, wartości kulturowe
skupiają się wzdłuż doliny Tanwi i jej niewielkich, a licznych dopływów. 
Główna oś komunikacyjna obszaru, kontynuowana zgodnie z biegiem rzeki, wśród terenów
puszczy  stanowi  zarazem  „kręgosłup"  dla  dowiązującego  się  do  niej  osadnictwa,  które
posiada określone formy zabudowy,  bardzo atrakcyjne dla  rozwoju  agroturystyki,  rekreacji
i przekształcania opuszczanych siedlisk na cele wypoczynkowe (m.in. letnie domy). 

Obszar bezpośrednio powiązanych komunikacyjne historycznych wsi Chmielek i Łukowa wraz
z  systemem historycznie  satelitarnych  wsi  położonych  od nich  na  południowy  -  wschód,  
tj. Pisklaki, Szostaki, Podsośnina, Osuchy, Kozaki - do granicy chronionych lasów Puszczy
Solskiej  -  stanowią  szansę rozwoju  agroturystyki,  będącej  atrakcyjną  formą wypoczynku,  
przy zachowaniu  zasady nadrzędności  wartości  kulturowych i  przyrodniczych.  Interesującą
ofertą  dla  rozwoju  turystyki  i  rekreacji  jest  budowa  zbiornika  (zbiorników)  wodnych  na
północny - wschód od Łukowej, w rejonie Uroczyska Zaborek Doły lub Osuch.
Tu  możliwe  są  przekształcenia  umożliwiające  współczesny  rozwój,  pod  warunkiem
zharmonizowania  z  charakterem  miejscowości  i  kontynuowania  tożsamości  kulturowo
przyrodniczej.

6.3.1. Ogólne założenia rozwoju funkcji

Różnorodność  cech i  warunków środowiska  gminy  Łukowa może stworzyć  ofertę  bogatej
rozmaitości  form  odpoczynku.  W  kategoriach  relacji  i  powiązań  przestrzennych  oraz
funkcjonalnych, wyróżniają się następujące grupy terenów:

a) tereny wypoczynkowe w obrębie strefy mieszkaniowej, zabudowie zagrodowej,
jednorodzinnej i letniskowej,

b) tereny  wypoczynku  zorganizowanego  w  zabudowie  pensjonatowej  i  turystycznej
lokalizowanej jako funkcje towarzyszące przy projektowanym zbiorniku wodnym 
i w strefie „B" uzdrowiska Osuchy,

c) tereny wypoczynku zorganizowanego w innych obszarach wyznaczonych miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego.

Sposób  organizacji  i  zagospodarowania  przestrzeni  oraz  jej  użytkowania  na  potrzeby
wypoczynku powinny być dostosowane do różnego modelu rodziny i współżycia społecznego.
Ruch  turystyczny  na  terenie  gminy  powinien  wykorzystywać  lokalne  walory,  przy
jednoczesnym  przestrzeganiu  tzw.  „pojemności  wypoczynkowej",  co  oznacza  naturalną
odporność  środowiska  na  obciążenie  ruchem  wypoczywających  oraz  sposób
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zagospodarowania  terenów  przeznaczonych  na  różne  formy  wypoczynku  pobytowego
lub wędrówkowego.

Agroturystyka  powinna  stanowić  możliwość  aktywizacji  obszarów  wiejskich  nie  mających
szans  na  rozwój  rolnictwa  towarowego  oraz  przemysłu.  Stanowi  ona  formę wypoczynku  
w  gospodarstwach  rolnych,  gdzie  podstawowe  usługi  są  świadczone  w  obrębie  danego
gospodarstwa  przez  członków rodziny.  (H.  Zaniewska,  A.  Pawłat  -  Zawrzykraj,  H.  Gloza-
Musiał,  Zagospodarowanie  przestrzenne  i  zabudowa  wsi,  Wyd.  SGGW,  W-wa  2000  r.).
Agroturystyka jest alternatywą dla zabudowy letniskowej, nieekonomicznej z punktu widzenia
gminy (obowiązek uzbrojenia terenu, niskie podatki, brak nowych miejsc pracy, dewastacja
krajobrazu  poprzez  podział  na  małe  działki  z  gęstą  zabudową  itp.).  Także  dla  obszarów
cennych przyrodniczo agroturystyka i rolnictwo ekologiczne stanowią pożądane formy rozwoju
gospodarczego gminy.

Zgodnie z ustawą o turystyce mieszkania agroturystyczne w zagrodzie nie mogą przekroczyć
10 pokoi.  Powyżej  tej  liczby obiekt  wypoczynkowy uznawany jest  za pensjonat  zaliczany  
do działalności gospodarczej podlegającej podatkowi dochodowemu.
Należy również dodać, że agroturystyka jest inwestycją bardziej opłacalną dla gospodarstw
rolnych w dalszej  perspektywie,  niż  doraźny zysk ze sprzedaży ziemi.  Funkcje letniskowe
należy preferować w opuszczanych, starych siedliskach i w ciągach już istniejącej wiejskiej
zabudowy. Inną formą zakwaterowania o charakterze sezonowym mogą być campingi i pola
namiotowe o dopuszczalnej pojemności do 15 namiotów lub przyczep. 

Tę formę wypoczynku letniego można by lokalizować na terenach zagrożonych powodziami
stuletnimi;  obowiązuje  jednak  pełne  wyposażenie  w infrastrukturę  sanitarną  oraz  ochrona
przed dewastacją walorów przyrodniczych i krajobrazowych.

6.3.2. Funkcja uzdrowiskowa – Osuchy.

Na  terenie  gminy  Łukowa  występują  zasoby  wód  mineralnych  chlorkowo  -  sodowych,  
o mineralizacji 15-18mg/l i zawartości bromu 20 - 50 mg/l oraz jodu do kilkunastu mg/l. 
W  uzdrowisku,  oprócz  podstawowej  działalności  leczniczo  -  rehabilitacyjnej  i  profilaktyki
leczniczej, formą towarzyszącą jest turystyka wypoczynkowa, w tym uzdrowiskowa turystyka
zdrowotna  (Zaniewska,  Zawrzykraj,  Musiał,  SGGW  2000r.)  lecz  zawsze  jako  funkcja  
o  charakterze  uzupełniającym.  Obowiązuje  opracowanie  miejscowego  planu
zagospodarowania  przestrzennego,  poprzedzonego  profesjonalnymi  studiami  dającymi
podstawę  do  uzyskania  statusu  miejscowości  uzdrowiskowej  m  in.  wykonanie  diagnozy
uwarunkowań  funkcji  uzdrowiskowej  w  Osuchach  oraz  sporządzenie  strategii  i  kierunków
rozwoju  funkcji  uzdrowiskowej  uwzględniającej  zasoby  związane  z  lecznictwem
uzdrowiskowym,  którymi  są  kopaliny  lecznicze,  a  także  warunki  klimatyczne,  sieć
hydrograficzna, lesistość terenu, wielkość i sposób za gospodarowania urządzenia terenów
zieleni, krajobraz oraz komfort przestrzenny miejscowości i inne parametry charakteryzujące
funkcję lecznictwa uzdrowiskowego i przestrzeń jej spełniania. W/w studia są niezbędne do
wyznaczenia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego obszarów ochrony
uzdrowiskowej „A", „B", „C". W obszarach tych należy uzyskać:

1) w obszarze „A" ochrony uzdrowiskowej co najmniej 85 - 90 % powierzchni całej strefy
powinny  stanowić  tereny  zieleni  urządzonej,  w  tym  co  najmniej  500  m2/kuracjusza
terenów zieleni  urządzonej.  W obszarze tym powinny znajdować się jedynie obiekty  
i  urządzenia  lecznicze  oraz  funkcje  z  tym  związane.  W  obszarze  „A"  nie  należy
projektować dróg i ulic o charakterze tranzytowym oraz parkingów, 

2) w obszarze „B"  ochrony uzdrowiskowej  dla  terenów zabudowy pensjonatowej  należy
przestrzegać  wielkości  działki  zapewniającej  co  najmniej  200  m2/pensjonariusza
terenów  biologicznie  czynnych,  zagospodarowanych  jako  tereny  zieleni  urządzonej  
i  co  najmniej  60  %  powierzchni  każdej  działki  należy  przeznaczyć  jako  tereny
biologicznie  czynne.  Tu  również  należy  ograniczyć  ilości  i  wielkości  terenów
komunikacyjnych i parkingowych, 
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3) obszar  „C"  -  powinien  pełnić  rolę  otuliny  uzdrowiska,  której  zadaniem  jest  
w  szczególności:  ochrona  uzdrowiska  przed  zanieczyszczeniem  powietrza,  gleby,
stosunków wodnych, ochrona krajobrazu, właściwości leczniczych klimatu oraz ochrona
przed hałasem i  wibracjami.  Obszar ten jest  zapleczem terenów przeznaczonych dla
funkcji  turystyki zdrowotnej,  wypoczynkowej,  budownictwa mieszkaniowego i zaplecza
gospodarczego na potrzeby uzdrowiska.

ZADANIEM  WYZNACZONYCH  OBSZARÓW  ZWIĄZANYCH  Z  FUNKCJĄ  OSUCH  JEST
KSZTAŁTOWANIE TERENÓW PREDYSPONOWANYCH KLIMATYCZNIE I PRZYDATNYCH
FUNKCJONALNIE DLA POTRZEB UZDROWISKA I FUNKCJI TOWARZYSZĄCYCH.

6.3.3. Zbiorniki wodne, mała retencja

Wyznacza  się  możliwość  realizacji  zbiorników  wodnych  projektowanych  wariantowo  
w Osuchach lub na północny - wschód od Łukowej na Uroczysku Zaborek Doły. Ostateczna
decyzja  o  lokalizacji  i  wielkości  zbiornika  wodnego,  powinna  być  poprzedzona
specjalistycznymi  opracowaniami  interdyscyplinarnymi  z  zakresu  hydrologii,  ochrony
środowiska,  kształtowania  krajobrazu  i  dostępności  rekreacyjnej.  Nie  można  zapomnieć
o  wielu  zagrożeniach  znanych  z  obszarów  turystycznych  położonych  nad  jeziorami
i  zalewami,  dlatego na etapie koncepcji  zagospodarowania należy przygotować wyważony
program zagospodarowania turystycznego. Zbiorniki pełniące funkcją retencji wody, powinny
stać się jednocześnie bardzo atrakcyjną ofertą rekreacyjną powodując zupełnie nowy rodzaj
ruchu  turystycznego  i  aktywizując  gospodarczo  położone  w  pobliżu  miejscowości.
Przydatność danego terenu do kąpieli i wędkarstwa podnosi walory wypoczynkowe obszaru. 

Dla rekreacji związanej z wędkarstwem szczególnie nadają się tereny stawów w Chmielku -
po południowej strome drogi, na północny - wschód od Kozaków Osuchowskich na łąkach  
w dolinie Niepryszki, a także tworzenie pojedynczych stawów po uzyskaniu indywidualnych
pozwoleń wodno – prawnych.

6.3.4. Wędrówki turystyczne

Wędrówki  turystyczne piesze,  rowerowe i  konne należy kierować na atrakcyjne,  istniejące
drogi,  głównie  gospodarcze,  ze  szczególnym  wskazaniem  duktów  leśnych  oraz  wzdłuż
historycznych traktów komunikacyjnych. Funkcje obsługi dla tego rodzaju turystyki powinny
być lokalizowane na trasie wędrówek:
1) w lasach - przy gajówkach lub starych siedliskach,
2) we wsiach  -  w  zagrodach  wiejskich,  w  karczmach,  w  starych młynach,  opuszczonych

kuźniach, gospodach lub na zasadzie odtwarzania obiektów już nieistniejących,
3) przy trasach turystycznych należy urządzać punkty widokowe wydzielone z prywatnych

terenów wyposażone w ławy do wypoczynku, deszczochrony i utrzymane w charakterze
rustykalnym (bale drewniane, pnie drzew, kamień itp.).

6.4. Kierunki rozwoju obszarów wiejskich

Działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich powinny się koncentrować na następujących
kierunkach:

1) kompleksowego rozwoju na bazie procesu scaleniowego, we wsiach zainteresowanych
tą drogą rozwoju,

2) wspomaganie  stabilizacji  gospodarstw  w  kierunku  rozwoju  agroturystyki  
z uwzględnieniem rolnictwa ekologicznego,

3) rozwoju  poza  rolniczych,  uzupełniających  funkcji  na  wybranych  obszarach  wiejskich,
takich jak: agroturystyka, tereny rekreacyjne, ścieżki rowerowe, trasy turystyczne (w tym
konne), schroniska turystyczne itp.,

4) rozwoju  różnych  form przedsiębiorczości  związanej  z  usługami  dla  rolnictwa,  dalszej
poprawy obecnego stanu i rozwój wiejskiej infrastruktury technicznej: utwardzenie dróg
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gminnych i rolniczych, rozwój kanalizacji sanitarnej, gromadzenia i utylizacji nieczystości
w tym gnojowicy) oraz poprawa stanu technicznego, sanitarnego i estetycznego siedlisk
rolniczych,

5) wspieranie spółdzielczości i innych form kooperacji pomocnej mieszkańcom w zakresie
usługowym, handlowym i doradczym,

6) rozwój  terenów  budowlanych  dla  budownictwa  jednorodzinnego  mieszkaniowego  
i rekreacyjnego z dopuszczeniem usług i nieuciążliwego rzemiosła, przy założeniu, że:

FUNKCJE GOSPODARCZE NIE MAJĄ STAŁEGO CHARAKTERU. ZMIENNOŚĆ FUNKCJI
ZALEŻY OD ZACHODZĄCYCH PRZEMIAN SPOŁECZNO - GOSPODARCZYCH,

PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH I RELACJI Z SIECIĄ OSADNICZĄ

7. STRATEGIA EKOLOGICZNEGO ROZWOJU GMINY

Za główne cele strategii ekologicznego rozwoju gminy uznaje się:
1) objęcie  ochroną  prawną  najcenniejszych  krajobrazów  i  obiektów  przyrody  ożywionej   

i nieożywionej,
2) zachowanie  walorów  uzdrowiskowych  rejonu  Osuch  i  kształtowanie  warunków

środowiskowych rozwoju lecznictwa uzdrowiskowego,
3) ochrona przed przekształceniem i zniszczeniem wszystkich elementów struktury krajobrazu

wpływających na stabilność oraz na różnorodność biologiczną i krajobrazową środowiska,
4) kształtowanie struktury ekologicznej pod kątem podniesienia odporności środowiska oraz

Systemu Przyrodniczego Gminy pod kątem poprawy funkcjonowania środowiska,
5) poprawę  stanu  sanitarnego  środowiska  i  rewaloryzację  biologiczną  zdegradowanych

odcinków dolin rzecznych.

Realizacja  wymienionych  celów  służyć  będzie  promocji  gminy  jako  atrakcyjnego  rejonu
letniskowego, turystycznego i uzdrowiskowego.

7.1. Potrzeby i kierunki rozwoju ochrony przyrody i krajobrazu

Konieczność rozszerzenia na terenie gminy zasięgu ochrony obszarowej  -  w odniesieniu  
do krajobrazów zbliżonych do naturalnych i harmonijnych kulturowych, a także wprowadzenia
indywidualnych form ochrony indywidualnej, wynika z:
1) projektu rozbudowy systemu obszarów chronionych w województwie  uwzględnionego  

w planie zagospodarowania przestrzennego województwa lubelskiego,
2) braku jakichkolwiek ochrony osobliwości przyrody nieożywionej i nieożywionej,
3) przyjętych zobowiązań międzynarodowych dotyczących ochrony najcenniejszych siedlisk 

i gatunków.

Kierując się tymi przesłankami przewiduje się:
1) włączenie  północnej  i  zachodniej  części  gminy  w  granice  projektowanego  Obszaru

Chronionego Krajobrazu Doliny Tanwi,
2) włączenie  Parku  Krajobrazowego  Puszczy  Solskiej  do  projektowanego

Międzynarodowego Biosfery „Roztocze - Puszcza Solska" i uznanie pozostałego obszaru
gminy (z wyjątkiem południowo - zachodniego skrawka) za otuliną tego Rezerwatu,

3) objęcie ochroną indywidualną niewielkich obszarowo terenów o walorach przyrodniczych 
i krajobrazowych,

4) uznanie Puszczy Solskiej za jeden z elementów Sieci Ekologicznej NATURA 2000.
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7.2. Ochrona i kształtowanie warunków środowiskowych rozwoju funkcji uzdrowiskowej

W Studium utrzymuje  się  funkcję  uzdrowiskową rejonu  Osuch.  Dalszy  tok  postępowania  
w kierunku ustanowienia uzdrowiska Osuchy i gminy uzdrowiskowej wymaga:

1) naukowego  potwierdzenia  walorów  uzdrowiskowych  tego  rejonu  i  stwierdzenia
występowania  co najmniej  dwóch kopalin  leczniczych,  co warunkuje  uzyskanie  przez
miejscowość i gminę statusu uzdrowiskowego,

2) kształtowanie  warunków  środowiskowych  lecznictwa  uzdrowiskowego,  głównie
hydroklimatycznych, w oparciu o wnioski wynikające z ekspertyz przyrodniczych,

3) uszczegółowienia  granic  obszarów  A,  B  i  C  ochrony  uzdrowiskowej,  sporządzenia
operatu uzdrowiskowego, który określi wymagania funkcjonalne uzdrowiska,

4) opracowania  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  rejonu  Osuch,
uwzględniającego  ustalenia  sporządzonych  uprzednio  ekspertyz  i  dokumentów.
Szczególne znaczenie przypisuje obszarom B i C, ponieważ sposób ich użytkowania  
i zagospodarowania warunkuje możliwość pełnienia w przyszłości przez Osuchy funkcji
leczniczej.

Obszar  B  ochrony  uzdrowiskowej  przeznacza  się  pod  obiekty  do  zamieszkania  przez
kuracjuszy, odpowiedniej wielkości urządzone tereny zieleni (parki, tereny rekreacyjne i tereny
sportowe przeznaczone głównie dla mieszkańców, wczasowiczów i turystyki) i przyjmuje się:
co najmniej 200 m2 powierzchni działki sanatoryjnej lub pensjonatowej na jednego kuracjusza,
100  m2 powierzchni  działki  na  jednego  wypoczywającego,  a  także  ustala  się  wymóg
zachowania odpowiedniej wielkości powierzchni biologicznie czynnej, zagospodarowania jako
tereny zieleni urządzonej.

Obszar C ochrony uzdrowiskowej obejmuje obszary A i B oraz przylegający do nich teren
niezbędny do zapewnienia ochrony miejscowego klimatu i krajobrazu. Pełni on rolę otuliny
uzdrowiska, której zadaniem jest:

1) ochrona  uzdrowiska  przed  zanieczyszczeniem  powietrza,  wody  i  gleby,  ochrona
właściwości leczniczych klimatu,

2) ochrona krajobrazu,
3) ochrona przed hałasem i niepokojem optycznym,
4) rezerwowanie  terenów  pod  urządzenia  sportowe  i  rekreacyjne  położone  w  pewnej

odległości od terenów leczniczych uzdrowiska, ale dostępne dla kuracjuszy,
5) zapewnienie  odpowiedniego  współczynnika  lesistości  terenu,  a  także  prawidłowego,  

z punktu widzenia potrzeb wypoczynku, sposobu prowadzenia gospodarki leśnej,
zapewnienie  terenów  pod  budowę  zaplecza  mieszkaniowego  i  gospodarczego  dla
uzdrowiska,

6) ochrona przed wprowadzeniem w obszar sąsiadujący z uzdrowiskiem funkcji kolizyjnych.

7.3. Ochrona stabilności i różnorodności krajobrazu

Za główne elementy struktury krajobrazu wpływającymi korzystnie na stabilność środowiska pod
warunkiem  gospodarowania  zasobami  przyrody  zgodnie  z  ich  naturalną  odnawialnością  
i ochrony naturalnych cech przewodnich należą:

1) Puszcza Solska,
2) doliny rzeczne na czele z doliną Tanwi,  która w ruszcie ekologicznym Lubelszczyzny

pełni  funkcję  korytarza  ekologicznego  łączącego  obszar  węzłowy  Puszczy  Solskiej  
z paneuropejskim korytarzem doliny Wisły,

3) kompleks leśny po północnej stronie doliny Tanwi (Las Aleksandrowski).

Szczególne znaczenie dla różnorodności biologicznej środowiska przypisuje się ekosystemom
nieleśnym, zwłaszcza lądowym (które są w gminie najbardziej rozpowszechnione), to jest:
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1) torfowiskowym,  związanym  z  torfowiskami  niskimi  i  przejściowymi,  łąkowo  –
pastwiskowym,  z  najcenniejszymi  łąkami  trzęślicowym  i  zbiorowiskom  słabo  -
zadawnionym, napiaskowym (głównie wydmowym),

2) ekosystemom zaroślowym występującym w dolinie Tanwi i jej prawostronnych dopływów.
Za drobnoprzestrzenne elementy struktury krajobrazu decydujące o jego różnorodności
i  z  tego  względu  zasługujące  na  ochroną  uznaje  się  tereny  o  zachowanych
mozaikowatych układach pół, łąk i zagajników (Kozaki Osuchowskie, Pisklaki, Szostaki),
meandrowe  koryto  rz.  Tanwi  wraz  ze  starorzeczami,  wydmy  głównie  w  Puszczy
Solskiej),  naturalne  krawędzie  ze  strefą  krawędziową  Płaskowyżu  Tarnogrodzkiego  
i krawędziami doliny Tanwi na czele, zadrzewienia śródpolne i śródłąkowe, nierzadko
o istotnym znaczeniu kulturowym.

7.4. Kształtowanie struktury ekologicznej i Systemu Przyrodniczego Gminy

W  kształtowaniu  struktury  ekologicznej  gminy  pierwszoplanowe  znaczenie  przypisuje  się
zalesieniom i małej retencji. Pod zalesienia przeznacza się:

1) słabe gleby klas VI (sporadycznie V) przekształcające się w grunty marginalne,
2) tereny położone na kierunkach istniejących i potencjalnych powiązań przyrodniczych.

Pod budowę zbiornika retencyjnego wyznacza się doliną Tanwi,  wskazując dwie wariantowe
lokalizacje: Osuchy i Uroczysko Zaborek.

Do odtworzenia stawów wskazuje się tereny ogroblowane u zbiegu dolin Szumu i Niepryszki  
w Kozakach Osuchowskich, W Chmielku oraz poszczególne w Łukowej. 
Wspomagającą rolę przyznaje się fitomelioracji, tj. zadrzewieniom i zadarnieniom śródpolny cm,
do której wskazuje się tereny wierzchowinowe polne Płaskowyżu Tarnogrodzkiego (strefy 8  
i  12).  Powstanie  ekologicznej  aktywnego  Systemu  Przyrodniczego  Gminy,  o  dużych
zdolnościach  zasilania  uboższych  przyrodniczo  terenów,  warunkuje  się  poprawę  ciągłości
przestrzennej  ekosystemów  naturalnych  oraz  możliwie  największym  rozwinięciem  systemu,
głównie poprzez zagęszczenie powiązań przyrodniczych w rolniczej części gminy.

W Systemie Przyrodniczym Gminy Łukowa szczególną funkcję ekologiczną pełnią doliny rzek: 
Tanew i Mucha oraz kompleksy leśne pełniące funkcje bytowe i żerowiskowe dla przedmiotów 
ochrony obszarów: 
1) Natura 2000 Puszcza Solska  PLB060008,
2) Natura 2000 Dolina Dolnej Tanwi  PLH060097,
3) Uroczyska Puszczy Solskiej PLH060034,
4) fauny wodno - błotnej chronionej rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16.12.2016 r.
    w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183 z późn. zm.).

Linia  WN  110  kV  wyznaczona  w  zmianie  Studium  ,  przebiega  przez  wymienione  obszary
chronione.

7.5. Poprawa stanu sanitarnego i rewaloryzacja środowiska

Priorytetem obejmuje  się  działania  zmierzające  do  poprawy  stanu  czystości  wód
powierzchniowych.  W  warunkach  ukształtowanego  w  gminie  układu  osadniczego,
odznaczającego się, koncentracją zabudowy w układach pasmowych rozwijających się wzdłuż
rzek  i  dróg,  za  najbardziej  racjonalny  kierunek  działań  uznaje  się  kanalizację  sanitarną.  
W  działaniach  na  rzecz  ochrony  powietrza  wymagana  jest  kontynuacja  gazyfikacji  gminy  
w oparciu głównie o własne zasoby gazu.

W rewaloryzacji  dolin rzecznych kluczowe znaczenie przypisuje się rewaloryzacji  biologicznej
doliny Muchy. Rewaloryzacja ta oznacza:

1) sukcesywną  likwidację  zabudowy  substandardowej  znajdującej  się  na  terenach
zalewowych,
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2) możliwie pełny odzysk powierzchni biologicznie czynnej poprzez likwidację terenów pod
sztuczną nawierzchnią (placów, składów, targowisk itp.),

3) rekultywację (bądź usunięcie) skażonych toksycznie gleb łąkowych, likwidację śmietnisk,
wysypisk,  gnojowisk,  gruzowisk,  złomowisk,  odtwarzanie  zadrzewień  i  zakrzewień  
w układach pasmowych,

4) rekultywację  koryt  rzecznych,  głównie  poprzez  odszlamowanie  (o  ile  wyniki  ekspertyz
ekologicznych na to pozwolą),

5) poprawę  czystości  wód,  m.in.  poprzez  likwidację  niekontrolowanych  punktów  zrzutu
ścieków.

Niezależnie od wymogu bieżącej konserwacji urządzeń melioracyjnych w dolinach rzecznych,
niezbędne  jest  ich  wzbogacenie  zielenią  średnią  i  wysoką,  wprowadzaną  w  układach
gniazdowych.  Skupiska  zieleni  stanowiłyby  remizy  dla  drobnej  fauny  dolinnej  i  zarazem
stabilizowałyby w ich bezpośrednim otoczeniu poziom wody gruntowej. 
Ponadto w celu osłabienia wpływu zanieczyszczeń obszarowych na wody płynące uznaje się za
niezbędne  ukształtowanie  buforów  biologicznych  (pasów  zadrzewień  i  zakrzewień)  wzdłuż
obrzeży  dolin  na  odcinkach  graniczących  bezpośrednio  z  zabudową  lub  gruntami  ornymi.
Najpilniejsze potrzeby w tym względzie istnieją w Łukowej i Chmielku.

8. ZASADY OCHRONY I ZAGOSPODAROWANIA OBSZARÓW O SZCZEGÓLNYCH 
WALORACH I SPECJALNYCH FUNKCJACH

8.1 Obszary i obiekty o funkcji ochronnej

Na terenie gminy Łukowa obowiązują:
1) ustalenia szczególne dla obszarów i obiektów prawnie chronionych na podstawie ustawy

o ochronie przyrody,
2) ustalenia szczególne dla obszarów i obiektów prawnie chronionych na podstawie ustawy

o lasach,
3) ustalenia szczególne dla obszarów objętych ochroną planistyczną, w tym wskazanych do

objęcia ochroną prawną.

Funkcję ochronną regulowaną szczególnymi zasadami zagospodarowania, ustala się przede
wszystkim dla:

1) terenów  wskazanych  do  objęcia  ochroną  prawną  na  podstawie  ustawy  o  ochronie
przyrody,

2) stanowisk  roślin  i  zwierząt  oraz  siedlisk  przyrodniczych,  chronionych  na  podstawie
rozporządzeń  Ministra  Środowiska  o  ochronie  gatunkowej  roślin  i  zwierząt  oraz  
o ochronie siedlisk przyrodniczych,

3) gleb klas I - III i gleb pochodzenia organicznego,
4) terenów występowania  udokumentowanych  złóż  surowców mineralnych  na  podstawie

ustawy prawo geologiczne i górnicze.
Ponadto  funkcję  tę  ustala  się  dla  innych  terenów  i  obiektów  o  szczególnych  walorach
naturalnych  oraz  o  dużym  znaczeniu  dla  równowagi  ekologicznej  środowiska  i  jego
funkcjonowania,  w  tym  wskazanych  do  ochrony  prawnej  na  podstawie  przepisów
szczególnych.  Tereny te obejmuje się ochroną planistyczną poprzez ustalenie określonych
zasad zagospodarowania i użytkowania. 
Do terenów tych należą:

1) główne elementy struktury przyrodniczej krajobrazu, decydujące o jego funkcjonowaniu,
stabilności i tożsamości, to jest:
- doliny rzeczne, stanowiące osnowę systemu ekologicznego gminy,
- system hydrologiczny, który stanowią wody płynące i stojące oraz mokradła,
- zwarte  kompleksy  leśne,  których  funkcję  ekologiczną  i  ochronną  traktuje  się

równorzędnie i z funkcją gospodarczą,
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2) uzupełniające, drobnoprzestrzenne elementy struktury przyrodniczej, to jest:
- mokradła pozostające poza terenami leśnymi i dolinnymi,
- zadrzewienia śródpolne i śródłąkowe typu zagajników,

- tereny wskazane do statusu użytku ekologicznego,

3) pozostałe, nie wymienione, elementy Systemu Przyrodniczego Gminy, w tym:
- lokalne korytarze ekologiczne (rzeczno-łąkowe i leśne),
- potencjalne powiązania przyrodnicze,
- lokalne biocentra,
- strefy ochrony warunków siedliskowych lasów.

Wymienione  tereny  koncentrują  się  w  Parku  Krajobrazowym  Puszczy  Solskiej  
oraz  w  projektowanym  Obszarze  Chronionego  Krajobrazu  Doliny  Tanwi.  W  sytuacji
nakładania się form ochrony (dość często nawet wielokrotnego) na siebie, obowiązuje dalej
idące ograniczenie lub rygor.

8.2. Ustalenia szczególne dla obszarów prawnie chronionych

Linia WN 110 kV relacji  Józefów – Lubaczów, projektowana w zmianie Studium, przebiega
przez obszar Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej wraz z otuliną. Z uwagi na upływ czasu
i zmianę przepisów na przestrzeni ostatnich lat, związanych z ochroną ww. obszaru, poniżej
aktualizuje się ustalenia Studium w tym zakresie.

1) Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej
Utrzymuje się Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej, utworzony Uchwałą Nr XXVII/175/88
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zamościu z dnia 11 maja 1988 r. w sprawie utworzenia
Krasnobrodzkiego  Parku  Krajobrazowego  i  Parku  Krajobrazowego  Puszczy  Solskiej  
i  utrzymuje  się,  wprowadzone  Rozporządzeniem Nr  1  Wojewody  Zamojskiego  z  dnia  
21 stycznia 1991 r., zmieniającym uchwalę Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zamościu  
w sprawie utworzenia Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego i Parku Krajobrazowego
Puszczy Solskiej:  Rozporządzeniem Nr 15 Wojewody Lubelskiego z dnia 17 maja 2005 r.  
w sprawie Parku Krajobrazowego "Puszczy Solskiej" ustalającym zakazy: 

a) zakazy:
• lokalizowania  zakładów  przemysłowych  szczególnie  uciążliwych  dla  środowiska  oraz

ferm hodowli zwierząt powyżej 500 sztuk dużych, w szczególności bezściółkowych,
• pobierania wód powierzchniowych w ilościach przekraczających przepływ dyspozycyjny,
• dokonywania  zmian  koryt  rzecznych  oraz  spadku  podłużnego  koryta  rzek  i  cieków,

poboru kruszyw ze zbiorników i cieków wodnych,
• niszczenia urządzeń i obiektów stanowiących elementy zagospodarowania Parków i stref

ochronnych,
• eksploatacji surowców mineralnych na skalę przemysłową, za wyjątkiem potrzeb

lokalnych,
• składowania odpadów komunalnych i przemysłowych, za wyjątkiem wiejskich punktów

gromadzenia odpadów,
• prowadzenia nowych międzyregionalnych ciągów infrastruktury technicznej,
• a w szczególności  napowietrznych wysokiego napięcia,  ciągów ciepłowniczych i  dróg

szybkiego ruchu,
• dokonywania zmian stosunków wodnych szkodzących ekosystemom (podtapiania

zbiorników leśnych, osuszanie torfowisk, zmniejszenie retencji itp );
b) ograniczenia:

• wycinanie zadrzewień i zakrzewień śródpolnych oraz śródłąkowych,
• pobór wód podziemnych do celów przemysłowych, za wyjątkiem przetwórstwa rolno –

spożywczego,
• stosowanie  zrębów  zupełnych  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  rezerwatów,  pomników

przyrody, szlaków turystycznych i punktów widokowych,
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• ruch turystyczny do turystyki kwalifikowanej i krajoznawczej, a penetrację parków przez
turystów zmotoryzowanych do głównych i ogólnodostępnych dróg,

• stosowania  środków  chemicznych  w  chemicznych  w  gospodarce  leśnej  na  rzecz
biologicznych metod walki ze szkodnikami,

• lokalizację  obiektów  turystycznych  do  terenów  niezalesionych  i  niezadrzewionych
w obrębie istniejących jednostek osadniczych lub bezpośrednim ich sąsiedztwie; 

c) nakazy:
• wyposażenie  zakładów  przemysłowych  i  usługowych  w  urządzenia  zapobiegające

zanieczyszczaniu środowiska,
• rekultywację  terenów  zdegradowanych,objęcie  ochroną  rezerwatową  i  pomnikową

najcenniejszych obiektów przyrodniczych,
• wzmożenie  nadzoru  budowlanego  w  zakresie  ładu  przestrzennego  i  dyscypliny

budowlanej,
• dostosowywanie  nowopowstających  obiektów  budowlanych  do  charakteru  i  skali

krajobrazu pod względem architektonicznym i materiałowym,
• otaczanie szczególną opieką miejsc pamięci narodowej,  zabytków kultury materialnej  

i przyrody,
• zalesianie gruntów nieprzydatnych do produkcji rolnej,
• propagowanie rozwoju rolnictwa ekologicznego jako kierunki przyszłościowego na rzecz

ograniczenia stosowania środków chemicznych,
• wzbogacanie krajobrazu poprzez wprowadzanie remiz, wodopojów, ochrony rodzimych

gatunków zwierząt,
• racjonalne  skoordynowania  zasad  gospodarki  leśnej  z  dominującymi  potrzebami

społecznymi,  jakie  wynikają  z  pozagospodarczej  funkcji  lasów  i  wprowadzanie
sukcesywnie  odpowiednich  zmian  w  wieloletnich  planach  urządzania  gospodarstwa
leśnego,  a  także,  w  odniesieniu  do  otuliny  Parku,  zakaz  prowadzenia  działalności
stwarzających zagrożenie dla ekosystemów Parku.

1)  realizacji  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu
art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska,

2) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych
schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu
ryb oraz wykonywania czynności w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej, rybackiej
i łowieckiej;

3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie
wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu
drogowego  lub  wodnego  lub  budowy,  odbudowy,  utrzymania,  remontów  lub  naprawy
urządzeń wodnych;

4)   pozyskiwania  do celów gospodarczych skał,  w tym torfu,  oraz skamieniałości,  w tym
kopalnych  szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;

5)  wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac
związanych  z  zabezpieczeniem  przeciwsztormowym,  przeciwpowodziowym  
lub przeciwosuwiskowym lub budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą
urządzeń wodnych;

6)  dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody
  lub racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;
7)  budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii  brzegów

 rzek,   jezior  i  innych  zbiorników wodnych,  z  wyjątkiem  obiektów służących  turystyce
wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej;

8) likwidowania,  zasypywania  i  przekształcania  zbiorników  wodnych,  starorzeczy  oraz
obszarów wodno – błotnych;

9) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych;
10) prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metodą bezściółkową;
11) utrzymywania otwartych rowów ściekowych i zbiorników ściekowych;
12) organizowania rajdów motorowych i samochodowych;
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13)  używania łodzi  motorowych  i  innego  sprzętu  motorowego  na  otwartych  zbiornikach
wodnych.

2) Pomniki przyrody
Utrzymuje się pomnik przyrody obejmujący 5 dębów szypułkowych (Quercus robur) o obw. pni
350, 390, 420, 430 i 455cm, rosnących w Leśnictwie Fryszarka (Nadleśnictwo Józefów) oddział
182a,  f,  ustanowiony  Orzeczeniem Nr  1  Wojewody  Zamojskiego  z dnia  2  grudnia  1988 r.  
(Dz. Urz. Woj. Zamojskiego z 1988 r. Nr 16 poz. 152). W stosunku do tego obiektu przyrody
ożywionej utrzymuje się obowiązujące dotychczas zakazy, to jest:

1) wycinania i niszczenia drzew,
2) zanieczyszczania terenów i wzniecania ognia w pobliżu drzew,
3) wznoszenia  obiektów  budowlanych  w  promieniu  15m  od  drzewa,  umieszczania  

na drzewach tablic, napisów i innych znaków nie związanych z ochroną drzew.

3) Stanowiska roślin chronionych
Przyjmuje się szczególne wymogi ochrony, wynikające z Rozporządzenia Ministra Środowiska 
z  dnia  11  września  2001  r.  w  sprawie  określenia  listy  gatunków  roślin  rodzimych  dziko
występujących, objętych ochroną gatunkową ścisłą i częściową oraz zakazów właściwych dla
tych  gatunków  i  odstępstw  od  tych  zakazów,  w  stosunku  do  pojedynczych  stanowisk
i zgrupowań stanowisk roślin chronionych.
W odniesieniu do gatunków leśnych obowiązują:

1) dostosowanie  prac  pielęgnacyjnych  do  potrzeb  tego  gatunku,  okresowa  kontrola  
i przecinka podszytu,

2) a  w  odniesieniu  do  stanowisk  wszystkich  gatunków  chronionych  obowiązuje
szczegółowa inwentaryzacja florystyczna w obrębie stanowisk i wokół nich.

4) Stanowiska fauny chronionej
Przyjmuje się szczególne wymogi ochrony wynikające z Rozporządzenia MOSZNiL w sprawie
ochrony gatunkowej zwierząt.
Utworzenie stref rozrodu i regularnego przebywania wybranych gatunków będzie możliwe po
dokładnym  ustaleniu  lokalizacji  ich  gniazd  (względnie  potwierdzenia  regularnego  w  nich
przebywania), i pozostawać będzie (podobnie jak utworzone dotychczas) do wiadomości służb
leśnych i Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody.

5) Lasy ochronne
Adaptuje się lasy ochronne ustanowione Decyzją Nr 1 Ministra Środowiska z dnia II stycznia 
2000  r.  są  to  lasy  wodochronne  położone  na  gruntach  Skarbu  Państwa  w  oddziałach
wymienionych - pkt. 5.3.3.
W odniesieniu  do tych lasów,  zgodnie  z  Rozporządzeniem MOSZNiL  z  dnia  25.08.1992 r.,
przyjmuje  się  szczegółowe  zasady  prowadzenia  w  nich  gospodarki  leśnej  w  sposób
zapewniający  ciągłe  spełnianie  przez  nie  celów,  dla  których  zostały  wydzielone,  a  w
szczególności poprzez:

a) zachowanie trwałości lasów w drodze:
• dbałości o stan zdrowotny i sanitarny lasów, preferowania naturalnego odnowienia

lasów,
• ograniczenia  regulacji  stosunków  wodnych  do  prac  uzasadnionych  potrzebami

odnowienia  lasu  oraz  użytkowania  sąsiadujących  z  lasami  ochronnymi  gatunków
nieleśnych,

• ograniczenia  trwałego odwodnienia  bagien śródleśnych  do przypadków,  w których
wyniki  przeprowadzonych  badań i  ekspertyzy  wykluczają  niekorzystny  wpływ  tego
zabiegu na stosunki wodne w lasach ochronnych;

b) zagospodarowanie i ochronę lasów w drodze:
• kształtowania  struktury  gatunkowej  i  przestrzennej  lasu  zgodnie  z  warunkami

siedliskowymi,  w  kierunku  powiększenia  różnorodności  biologicznej  i  zwiększenia
odporności lasu na czynniki destrukcyjne,
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• stosowania indywidualnych sposobów zagospodarowania i ochrony poszczególnych
drzewostanów,

• ustalenia etatu cięć według potrzeb hodowlanych lasu,
• ograniczenia  stosowania  zrębów zupełnych do najsłabszych siedlisk  leśnych oraz

prowadzenia  ścianki  drzew,  zrywki  i  wywozu  drewna  w  sposób  zapewniający  w
maksymalnym  stopniu  ochronę  gleby  i  roślinności  leśnej,   zakazu  pozyskiwania
żywicy i karpiny.

8.3. Ustalenia ogólne dla obszarów objętych ochroną planistyczną
8.3.1. Główne elementy struktury przyrodniczej gminy

1) Dna dolin rzecznych
Ustala się ochronę den dolin rzecznych (Tanwi oraz jej dopływów) - w granicach oznaczonych 
na rysunku studium - przed zagospodarowaniem niezgodnym z ich funkcją ekologiczną poprzez:

1) wykluczenie lokalizacji obiektów budowlanych, poza przypadkami określonymi  i 
dopuszczonymi w Studium,

2) zakaz form użytkowania powierzchni biologicznie czynnej; osłabiających 
naturalną funkcję dolin lub zagrażających ich wartościom przyrodniczym, zakaz 
eksploatacji surowców mineralnych.

W  studium  wyznacza  się  tereny  zagrożone  oddziaływaniem  powodziowym,  które  należy
wykluczyć  z  zabudowy  kubaturowej.  Celem  ograniczenia  skutków  powodzi  dla  obszarów
zagrożonych należy wprowadzić:

1) zakaz realizacji, w obrębie terenów już wyznaczonych pod zabudowę nowych obiektów 
mogących zanieczyścić środowisko w przypadku wystąpienia powodzi (np. stacji paliw, 
magazynów środków chemicznych, szamb itp.),
nakaz  likwidacji  lub  skutecznego  zabezpieczenia  istniejących  obiektów  mogących
zanieczyścić środowisko,

2) nakaz skutecznego zabezpieczenia istniejących rowów melioracyjnych.

Ponadto do dolin  rzecznych stosuje się również inne zasady zagospodarowania,  związane  
z Systemem Przyrodniczym Gminy.

2) System hydrologiczny
Ustala się ochronę systemu hydrologicznego gminy, na który składają się:

1) śródlądowe wody powierzchniowe, w tym: wody płynące (rz. Tanew i jej dopływy: Szum z
Niepryszka, Sopot, Studzianka oraz Mucha),

2) wody stojące (oczka wodne, starorzecza), urządzenia melioracji wodnych szczególnych
wpływająca na wzrost użyteczności gospodarczej środowiska, tj. systemy grawitacyjne),
mokradła stałe i okresowe.

W odniesieniu do rzek obowiązują:
1) ochrona pozostałości naturalnej roślinności przybrzeżnej,
2) zakaz eksploatacji surowców mineralnych z koryt rzecznych.

Przewiduje  się,  że  w  przyszłości  system  hydrologiczny  gminy  uzupełni  (i  znacznie  go
zmodyfikuje) projektowany zbiornik wodny.

W odniesieniu do rzeki Tanwi obowiązują obustronne pasy ochronne o szerokości minimum  
50 m, a w odniesieniu do potoków - obustronne pasy ochronne o szerokości minimum 15m
(licząc od górnej krawędzi skarpy brzegowej) celem:

1) ochrony, a w przypadku braku, odtworzenia otuliny (obudowy) biologicznej cieków, 
umożliwienia dostępu do wody w ramach powszechnego korzystania z wód, 
umożliwienia administratorowi cieków prowadzenia robót remontowych i 
konserwacyjnych w korytach. Wymienione pasy ochronne wyklucza się spod zabudowy 
kubaturowej. 
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2) Ponadto obowiązują zakazy:
regulacji  cieków  (w  rozumieniu  wyprostowania  koryt  rzecznych),  eksploatacji  surowców
mineralnych z koryt rzecznych.

W  odniesieniu  do  rowów  melioracyjnych  ustala  się  wymóg  okresowej  ich  konserwacji,
umożliwiającej zachowanie przez nie drożności.
Ze  względu  na  stabilizujący  wpływ  na  stosunki  wodne,  a  nierzadko  również  duże  walory
przyrodnicze, obejmuje się ochroną wszystkie zbiorniki wodne, niezależnie od wielkości. Ustała
się integralną ochronę ekosystemów wód stojących, tj. zarówno czystości wód i ukształtowania
pobrzeży zbiorników, jak i roślinności i fauny z tymi zbiornikami związanych. Wyłącza się spod
odwodnień wszystkie mokradła stałe i okresowe, położone poza kompleksami melioracyjnymi.

3) Lasy

W strukturze przyrodniczej gminy terenom leśnym przypisuje się znaczenie węzłowe. Istniejące
zasoby leśne adaptuje się na zasadach określonych w ustawie o lasach i w stosunku do nich
ustala się następujące zasady polityki przestrzennej:

1) wprowadza się zakaz zmiany przeznaczenia terenów leśnych na nieleśne (z wyłączeniem
linii WN 110 kV relacji Józefów - Lubaczów),

2) na terenach leśnych wyklucza się lokalizację ogrodzeń oraz zabudowy kubaturowej poza
obiektami służącymi obsłudze gospodarki leśnej,

3) dopuszcza  się,  na  warunkach  określonych  w  planie,  przystosowanie  lasów
niewskazanych  do  funkcji  ochronnej  do  ograniczonej  penetracji  pieszej,  rowerowej
i konnej, wykorzystując w tym celu istniejący układ dróg i duktów leśnych oraz polany
śródleśne, z możliwością realizacji zadaszeń, węzłów sanitarnych, pól biwakowych itp.
urządzeń,  ale każdorazowo w uzgodnieniu z administracją leśną,  przejmuje się,  jako
powszechnie obowiązujący w planie urządzenia lasów Nadleśnictwa Józefów, wymóg
kształtowania  struktury  gatunkowej  lasów  w  kierunku  powiększenia  różnorodności
biologicznej ekosystemów leśnych, zwiększenia odporności drzewostanów na czynniki
zewnętrzne  i  dostosowania  ich  struktury  gatunkowej  do  typu  miejscowego  siedliska
leśnego,

4) zasady gospodarki leśnej w lasach prywatnych ustala się zgodnie z opracowywanymi
dokumentacjami urządzeniowymi. 

Ponadto do terenów leśnych stosuje się również inne zasady zagospodarowania, związane  
z Systemem Przyrodniczym Gminy.

8.3.2. Uzupełniające elementy struktury przyrodniczej gminy

Do uzupełniających elementów struktury przyrodniczej gminy, które wypływają na różnorodność 
biologiczną i krajobrazową należą:  lądowe ekosystemy nieleśne, zadrzewienia.
Obejmuje się ochroną przed zmianą użytkowania wartościowe, pod względem przyrodniczym,
lądowe ekosystemy nieleśne, to jest:

1) łąki śródpolne,
2) suche murawy, utrzymujące się miejscami na nieużytkowanych rolniczo fragmentach 

siedlisk, na których stwierdzi się (m. in. w inwentaryzacji przyrodniczej gminy) 
występowanie rzadkich i chronionych gatunków roślin.

W odniesieniu do tych ekosystemów obowiązują zakazy: zmiany użytkowania na orne, zalesień,
zabudowy.

Obejmuje się ochroną przed zniszczeniem:
1) zadrzewienia półnaturalne i naturalne: łęgowe, olsowe i pastwiskowe,
2) zadrzewienia  śródpolne,  wzbogacające  pod  względem  biocenotycznym  krajobraz

kulturowy.
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8.4. Ustalenia szczególne dla obszarów objętych ochroną planistyczną
8.4.1. Obszary wskazane do ochrony prawnej na podstawie ustawy o ochronie przyrody

1) Projektowany Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Tanwi
Do  włączenia  w  granice  projektowanego  OCK  Doliny  Tanwi  wskazuje  się  północną  
i  zachodnią  część gminy  zgodnie  z  rysunkiem Studium.  Obszar  ten  obejmuje  fragmenty
siedmiu gmin.
Podstawą ochrony jest silnie zróżnicowany krajobraz roślinny z wielogatunkowymi 
zbiorowiskami leśnymi, torfowiskowymi, łąkowymi, wodnymi i bagiennymi, a także harmonijny 
krajobraz kulturowy.
Do czasu ustanowienia obszaru chronionego krajobrazu i sprecyzowania, tym samym zasad
zagospodarowania, obowiązują:
 szczególna dbałość o estetykę krajobrazu, szczególnie krajobrazu dolin rzecznych 

i naturalnych ekosystemów,
 dbałość  o  harmonię  użytkowania  gospodarczego  z  wartościami  przyrodniczo  -  kraj

obrazowymi,
 wymóg zachowania  przestrzennej  zwartości  oraz  przestrzennych  powiązań  pomiędzy

obszarami o wysokiej aktywności biologicznej.
2) projektowany użytek ekologiczny - w zachodniej części doliny w jednym z zakoli Tanwi - jako 

obszar o szczególnie cennych seminaturalnych, bogatych przyrodniczo zbiorowisk zaroślowo
– łąkowe. Do czasu ustanowienia użytku ekologicznego obowiązuje dotychczasowy sposób 
żytkowania terenu.

3) projektowany zespół przyrodniczo – krajobrazowy,

 stawy  w  miejscowości  Chmielek  z  racji  wysokich  walorów  przyrodniczo  -
krajobrazowych.  Do  czasu  ustanowienia  zespołu  przyrodniczo  -  krajobrazowego
obowiązuje dotychczasowy sposób użytkowania terenu.

8.4.2. Obszary wskazane do ochrony na podstawie umów międzynarodowych

Obszar  Parku  Krajobrazowego  Puszczy  Solskiej  na  terenie  gminy  Łukowa  jest  wstępnie
wytypowany do włączenia w Sieć Ekologiczną NATURA 2000 jako:

a)    ostoja  siedliskowa  „Dolina  Tanwi"  (jest  to  ostoja  cząstkowa  większej  ostoi  o  nazwie
Puszcza Solska, która w przyszłości uzyska status tzw. Specjalnego Obszaru Ochrony
(SOO),

b)    ostoja ptasia „Główny kompleks Puszczy Solskiej",  która w przyszłości  uzyska status
tzw. Obszaru Specjalnej Ochrony (OSO)

Do  czasu  uregulowania  nowego  statusu  prawnego  tych  pokrywających  się  ze  sobą  ostoi
obowiązują przepisy ustanowione dla parku krajobrazowego.

Na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2000 r. o ochronie przyrody ( t. j. Dz. U. z 2021 r. poz.
1098  z późn. zm.), na terenie Gminy Łukowa występują następujące formy ochrony przyrody,
objęte ochroną na podstawie prawa międzynarodowego :

1) specjalne obszary ochrony (SOO): obszar NATURA2000 Uroczyska Puszczy Solskiej  
(PLH060034), obszar NATURA2000 Dolina Dolnej Tanwi (PLH060097),

2) obszar specjalnej ochrony (OSO): Puszcza Solska (PLB060008).

Obszar  znajdujący  się  w granicach  Parku  Krajobrazowego  Puszczy  Solskiej  wskazany  jest
również  jako  teren,  który  powinien  zostać  objęty  strefami  A  i  B  projektowanego
Międzynarodowego  Rezerwatu  Biosfery  „Roztocze  Puszcza  Solska".  Strefa  pokrywa  się  
z  granicami  Parku,  natomiast  ustalenie  granic  strefy  A  nastąpi  w  toku  prac  studialnych  
i projektowanych nad dokumentacja i strefowaniem rezerwatu biosfery do czasu uregulowania
nowego statusu prawnego obowiązują przepisy ustanowione dla parku krajobrazowego.
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8.4.3. Ochrona planistyczna hydrosfery

1) Obszar ochronny zlewni Tanwi
Uznaje  się  za  zasadne  objęcie  statusem  obszaru  ochronnego:  zlewni  Tanwi.  Podstawą
ochrony są walory hydrograficzne zlewni, a także potrzeba ochrony ilościowej i jakościowej
zasobów  wodnych.  Do  czasu  ustanowienia  obszaru  ochronnego  zlewni  przez  Dyrektora
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, ustanawia się jej ochronę planistyczną i ustala
zasady zagospodarowania, zmierzające do:
a) zwiększenia naturalnej retencyjności poprzez zalesianie obszarów wododziałowych, 

ochrony dolin rzecznych oraz pozadolinnych podmokłości, bagien i torfowisk przed 
odwodnieniem,

b) uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej,
c) eliminacji ognisk zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych, wykluczenia 

lokalizacji obiektów szczególnie uciążliwych dla środowiska, racjonalnego stosowania 
nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin.

2) Obszar ochronny Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 428
Uznaje  się  za  zasadne  objęcie  statusem obszaru  ochronnego  Głównego  Zbiornika  Wód
Podziemnych nr  428 „Dolina  kopalna Biłgoraj  -  Lubaczów",  który występuje  w środkowej
części gminy. Do czasu ustanowienia, przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej,  obszaru  ochronnego  zbiornika,  obowiązuje  zakaz  wznoszenia  obiektów
budowlanych oraz wykonywania innych robót i  czynności,  która mogą spowodować trwałe
zanieczyszczenie gruntów łub wód.

8.4.4. System Przyrodniczy Gminy

System Przyrodniczy Gminy (SPG) to ekologicznie aktywny, ciągły przestrzennie układ, na który
składają się zarówno elementy o randze krajowej i  regionalnej (wojewódzkiej),  jak i  lokalnej.
Jego podstawę tworzą ogniwa wiodące:

1) dolina Tanwi,
2) Puszcza Solska oraz ogniwa drugorzędne.

System  uzupełniają:  drobnoprzestrzenne  ekosystemy  leśne  (zagajniki)  oraz  zadrzewienia
śródpolne,  lokalne  trwałe  i  okresowe,  najczęściej  śródpolne,  mokradła,  suche  śródpolne
naturalne murawy.

W systemie wyodrębniają się następujące elementy funkcjonalne:
1) węzły ekologiczne o randze regionalnej (kompleks Puszczy Solskiej),
2) węzły ekologiczne o randze lokalnej (mniejsze kompleksy lasów o nazwach),  korytarz

ekologiczny o randze ponadregionalnej (dolina Tanwi, w skali gminy wyodrębniająca się
również jako obszar węzłowy),

3) lokalne  korytarze ekologiczne,  zbliżone  siedliskowo do doliny  Tanwi  i  głównie  z  tego
powodu stanowiące trasy wymiany i migracji gatunków w obszarze gminy, potencjalne
powiązania  przyrodnicze  -  przeznaczone  do  kształtowania  (głównie  w  strefach
wododziałowych  rozdzielających  zlewnie  Złotej  Nitki,  Lubieni  i  Muchy).  Celem
ustanowienia lokalnego SPG jest:

4) stworzenie  właściwych warunków dla  funkcjonowania  przyrody,  uaktywnieni  procesów
odpornościowych środowiska,

5) zapewnienie związków funkcjonalnych pomiędzy ekosystemami naturalnymi i zbliżonymi
do  naturalnych  a  otwartymi  terenami  rolnymi,  współdziałającymi  z  systemem
ekologicznym dla utrzymania stabilności krajobrazu,

6) utrzymanie i stabilizacja związków funkcjonalnych pomiędzy ponadlokalnymi i lokalnymi
elementami systemu.
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Zasady  gospodarowania  w SPG podporządkowuje  się  funkcjom ekologicznym  i  ochronie
środowiska.  Za  te  funkcje  uzupełniające  uznaje  się  rekreację,  gospodarkę  leśną  i  rolno
hodowlaną, podlegające określonym rygorom.

Z systemu wyklucza się:
1) lokalizację  wszelkich  inwestycji  mogących  zdestabilizować  równowagę  ekologiczną  

i  zdysharmonizować  krajobraz,  a  w szczególności  zakładów przemysłowych  i  ferm,  
a także magazynów, składów i baz w postaci zwartych i monolitycznych form zabudowy
kubaturowej,

2) lokalizację  dużych  kopalń  surowców  mineralnych  (tj.  prowadzących  eksploatację
przemysłową),

3) składowanie  odpadów,  a  także  lokalizację  wylewisk  i  grzebowisk,  odprowadzanie
ścieków do wód i gruntu,

4) tworzenie nasypów ziemnych, usytuowanych poprzecznie do osi dolin i innych obniżeń,
stanowiących potencjalne powiązania przyrodnicze.

Funkcja stabilizacji równowagi środowiska, która jest funkcją pierwszoplanową SPG, wymaga
działań,  z  jednej  strony  -  pielęgnacyjnych  i  konserwujących  (ochrona  zachowawcza:
planistyczna i prawna), zaś z drugiej - działań wzmacniających i wzbogacających środowisko.
W  istniejących  warunkach  naturalnych  gminy  za  główny  czynnik  sprawczy  podniesienia
stabilności krajobrazu uznaje się małą retencję.

Realizowana  powinna  być  głównie  poprzez  gromadzenie  wody  w  kompleksach
melioracyjnych w dolinie Tanwi oraz w obniżeniach dolinnych.

Ponieważ  SPG  jest  podstawą  stabilności  krajobrazu  w  fizjocenozach  wyższego  rzędu
źródłem  zasilania  ekologicznego  dla  terenów  przekształconych  i  ubogich  pod  względem
przyrodniczym,  istotne  znaczenie  przypisuje  się  gospodarowaniu  zasobami  przyrody  w
systemie.  Powinno  ono podlegać  takim rygorom,  które uniemożliwiać  będą przekroczenie
granic odnawialności zasobów, względnie nie dopuszczą do utraty przez środowisko walorów
naturalnych. Dotyczy to w szczególności:

1) gospodarki leśnej, która winna być ukierunkowana na podniesienie odporności ekosys-
temu leśnego (szczególnie w lasach prywatnych pozbawionych planów urządzenia),

2) rolnictwa, które na gruntach słabszych powinno zmierzać do form ekstensywnych,
3) zagospodarowania  rekreacyjnego systemu (w części  dopuszczonej  do rozwoju  funkcji

rekreacyjnej) zgodnie z naturalną chłonnością środowiska.

Za integralny składnik SPG uznaje się strefę ochrony warunków siedliskowych lasu. Studium
wyznacza  taką  strefę,  zmiennej  szerokości  w  zależności  od  lokalnych  uwarunkowań.  
Strefę wyłącza się spod lokalizacji  obiektów uciążliwych dla ekosystemu leśnego,  a także
spod takich prac hydrotechnicznych i melioracyjnych, które mogą zakłócić stosunki wodne  
w  lasach.  Zagospodarowanie  przestrzenne  powinno  uwzględniać  walory  wizualno-
krajobrazowe,  jakie  współtworzy  las;  wykluczona  również  powinna  być  zabudowa
mieszkaniowa w promieniu 50 m od linii brzegowej lasu.

Na terenie gminy Łukowa znajdują się trzy obszary zaliczane do obszarów NATURA 2000, 
są nimi:

1) DOLINA DOLNEJ TANWII - PLH 060097
Obszar leży na wysokości 180 - 310 m n.p.m. i obejmuje dolinę Tanwi, od miejsca gdzie
wypływa z Puszczy Solskiej, aż do jej ujścia do Sanu. Jest to przykład przełomów rzecznych
Roztocza. Rzeka jest częściowo uregulowana, płynie płaską doliną, szeroką na kilkaset m do
1 km. Dolinę budują osady glin, piasków, madów i torfów. Taras zalewowy rozcinają liczne
starorzecza,  o  długości  do  kilku  kilometrów.  W  Załączniku  I  Dyrektywy  Siedliskowej
wymieniono  występujące  tu  cenne  siedliska:  starorzecza  i  naturalne  eutroficzne  zbiorniki
wodne, wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi, zalewane muliste brzegi rzek, suche
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wrzosowiska,  ciepłolubne,  śródlądowe  murawy  napiaskowe,  górskie  i  niżowe  murawy
bliźniczkowe,  zmiennowilgotne  łąki  trzęślicowe,  ziołorośla  górskie  i  ziołorośla  nadrzeczne,
niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie, torfowiska przejściowe i trzęsawiska,
łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe, sosnowy bór chrobotkowy. W Załączniku  
I Dyrektywy Ptasiej wymienione zostały gatunki występujących tu ptaków: bąk, bocian czarny,
bocian biały, czapla biała, błotniak stawowy, błotniak łąkowy, gadożer (krótkoszpon), bączek,
derkacz,  żuraw,  zimorodek,  kraska,  trznadel  ortolan,  świergotek  polny,  podróżniczek,
dzierzba  gąsiorek,  kropiatka,  zielonka,  pokrzewka  jarzębata,  cietrzew,  Z  gatunków
wymienionych w Załączniku  II  Dyrektywy Siedliskowej  stwierdzono tu występowanie wielu
gatunków,  takich  jak:  ssaki  -  bóbr  i  wydra,  płazy  i  gady  -  traszka  grzebieniasta,  kumak
nizinny,  żółw  błotny,  ryby  -  minóg  strumieniowy,  piskorz,  koza,  głowacz  białopłetwy,
bezkręgowce  -  czerwończyk  nieparek,  rośliny  -  starodub  łąkowy  Jest  to  miejsce
występowania także innych, ważnych gatunków: ssaki - łoś, sarna, jeleń, kuna leśna, kuna
domowa,  borsuk,  orzesznica,  dzik,  ptaki  -  czapla  siwa,  gęś gęgawa,  cyraneczka,  kaczka
krzyżówka, cyranka, płaskonos, głowienka, kaczka czernica, łabędź niemy, nurogęś , perkoz
dwuczuby,  perkoz  rdzawoszyi,  perkozek,  kokoszka  (kurka  wodna),  bekas  kszyk,  łyska,
wodnik, samotnik, słonka, czajka, płazy - ropucha, ropucha paskówka, ropucha paskówka,
rzekotka  drzewna,  grzebiuszka  ziemna,  żaba  moczarowa,  żaba wodna,  żaba  jeziorkowa,
żaba  śmieszka,  żaba  trawna,  traszka  zwyczajna,  gady  -  padalec  zwyczajny,  gniewosz
plamisty,  jaszczurka  zwinka,  jaszczurka  żyworodna,  zaskroniec  zwyczajny,  żmija
zygzakowata, ryby - piekielnica, kiełb krótkowąsy, słonecznica, lipień, lipień, bezkręgowce -
mieniak strużnik, mieniak tęczowiec, dostojka laodyce, strzępotek hero, strzępotek soplaczek,
szlaczkoń  torfowiec,  rojnik  morfeusz,  pokłonnik  osinowiec,  przeplatka  diamina,  pasyn
wołowiczek, paź królowej, mod- raszek bagniczek. Wartość siedlisk przyrodniczych podnosi
występowanie  rzadkich  roślin:  łopuch  hajni,  turzyca  drobna,  turzyca  dwupienna,  turzyca
bagienna,  ostrożeń  siwy,  cibora  żółta,  kukułka  krwista,  kukułka  plamista,  kukułka
szerokolistna, goździk piaskowy, goździk okazały, widlicz spłaszczony, rosiczka okrągłolistna,
nerecznica grzebieniasta, kruszczyk szero- kolistny, kruszczyk błotny, goryczka wąskolistna,
bodziszek żałobny, wąkrota zwyczajna, kosaciec syberyjski, sitniczka szczecinowata, listera
jajowata,  bobrek  trójlistkowy,  grzybienie  północne,  nasięźrzał  pospolity,  tłustosz  pospolity
typowy,  podkolan  biały,  przygiełka  biała,  szczaw  wodny,  bagnica  torfowa,  tarczyca
oszczepowata, starzec bagienny, czarcikęsik Kluka, jemioła pospolita, wolffia bezkorzeniowa.
 
Zagrożenia:
Do głównych zagrożeń zalicza się zmianę stosunków wodnych (melioracje, tworzenie stawów
rybnych),  zanieczyszczenia wód,  zmiana sposobu użytkowania łąk,  wypalanie,  uprawy na
plantacjach, genetyczne skażenie, wylesianie oraz zalesianie, eksploatacja piasków, żwiru  
i  torfu,  zaśmiecenie,  wędkarstwo,  polowanie,  zabudowa  i  wykorzystanie  turystyczne,
planowane budowa sanatorium.
Siedliska:
wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi, starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki
wodne ze zbiorowiskami z Nympheion,  Potamion, naturalne,  dystroficzne zbiorniki  wodne,
zalewane  muliste  brzegi  rzek,  suche  wrzosowiska  (Calluno-Genistion,  Pohlio-Callunion,
Calluno-Arctostaphylion), ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)*,
zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion),
górskie i  niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion - płaty bogate florystycznie) * , ziołorośla
górskie  (Adenostylion  alliariae)  i  ziołorośla  nadrzeczne  (Convolvuletalia  sepium),  niżowe  
i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris), torfowiska wysokie
z  roślinnością  torfotwórczą  (żywe)*,  torfowiska  przejściowe  i  trzęsawiska  (przeważnie  
z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea), obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze
związku  Rhynchosporion,  bory  i  lasy  bagienne  (Vaccinio  uliginosi-Betuletum pubescentis,
Vaccinio  uliginosi-Pinetum,  Pino  mugo-  Sphagnetum,  Sphagno  girgensohnii-Piceetum  
i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)*, łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe
(Salicetum  albo-fragilis,  Populetum  albae,  Alnenion  glutinoso-incanae,  olsy  żródliskowe)*,
łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum), wyżynny jodłowy bór mieszany
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(Abietetum polonicum), sosnowy bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum i chrobotkowa postać
Peucedano-Pinetum).
Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym
gatunki priorytetowe):

bączek [ptak ] 
bąk [ptak ] 
błotniak 
łąkowy [ptak ] 
błotniak 
stawowy 
[ptak ] bocian 
biały [ptak ] 
bocian czarny 
[ptak ] bóbr 
europejski 
[ssak]
cietrzew (podgatunek kontynentalny) [ptak ]
czapla biała [ptak ]
czerwończyk nieparek 
[bezkręgowiec ] derkacz [ptak ] 
dzięcioł czarny [ptak ] dzięcioł 
średni [ptak ] dzięcioł zielonosiwy 
[ptak ] gadożer [ptak ] gąsiorek 
[ptak ] głowacz białopłetwy [ryba ] 
jarzębatka [ptak ] koza [ryba ] 
kropiatka [ptak ] kumak nizinny 
[płaz ] lelek [ptak ] lerka [ptak ] 
minóg strumieniowy [ryba ] orlik 
krzykliwy [ptak ] ortolan [ptak ] 
piskorz [ryba ] podróżniczek [ptak ]
przeplatka aurinia 
[bezkręgowiec ] ryś [ssak] 
świergotek polny [ptak ] traszka
grzebieniasta [płaz ] trzepia 
zielona [bezkręgowiec ]
trzmielojad 
[ptak ] wilk* 
[ssak] wydra 
[ssak]
zalotka większa [bezkręgowiec ]
zielonka [ptak] 
zimorodek [ptak ] 
żółw błotny [gad ] 
żuraw [ptak ]

Ważne dla Europy gatunki roślin  (z Zał.  II  Dyr.  siedliskawej),  w tym gatunki  priorytetowe:
starodub łąkowy,
Obszar biogeograficzny: kontynentalny

2) PUSZCZA SOLSKA - PLB060008
Obszar  obejmuje  kompleks  leśny,  w  przewadze  iglasty  -  sosnowy  (70%  powierzchni)
położony na styku Roztocza i  Kotliny Sandomierskiej.  W podłożu,  tędy przebiega granica
między fałdową Europą Zachodnią a płytową Europą Wschodnią. Obszar leży na wysokości
192 - 308 m npm. Na terenie ostoi dość licznie występują obszary bagienno - torfowiskowe,
szczególnie  w  części  zachodniej  i  południowej.  Obszar  przecięty  jest  dolinami  rzek
z niewysokimi wodospadami progami (tzw. szumy). Do ostoi należą również stawy rybne  
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w  Rudzie  Różanieckiej  oraz  tereny  łąkowe  i  rolne.  Stwierdzono  tu  występowanie  135
gatunków ptaków lęgowych - 34 z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej oraz 14 gatunków z Polskiej
Czerwonej  Księgi  Zwierząt.  W  obszarze  lęgnie  się  przynajmniej  1%  krajowej  populacji
bociana  czarnego,  gadożera  (jedno  z  nielicznych  w  Polsce  stanowisk  lęgowych),  orlika
krzykliwego,  trzmielojada,  bielika,  puchacza,  głuszca,  cietrzewia,  żurawia,  derkacza
i  zimorodka.  Jest  to  także  ważna  ostoja  innych  gatunków  zwierząt.  Zanotowano
tu  występowanie  3  gatunków  ssaków,  1  płaza  i  1  rośliny  naczyniowej  z  Załącznika  II
Dyrektywy Siedliskowej. Ponadto znajduje się tu jedyne polskie stanowisko pluskwiaka Nobis
major. Rozpoznano tu również przynajmniej 23 gatunki roślin prawnie chronionych.

Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym
gatunki priorytetowe): bączek [ptak ] bąk [ptak ] bielik [ptak ] błotniak łąkowy [ptak ] błotniak
stawowy [ptak ] bocian czarny [ptak ] bóbr europejski [ssak]

cietrzew (podgatunek kontynentalny) 
[ptak ] derkacz [ptak ] dzięcioł czarny 
[ptak ] dzięcioł zielonosiwy [ptak ] 
gadożer [ptak ] gąsiorek [ptak ] głuszec 
[ptak ] jarząbek [ptak ] jarzębatka [ptak ] 
kania czarna [ptak ] kraska [ptak ] 
kropiatka [ptak ] kumak nizinny [płaz ]
lelek [ptak ]
muchołówka mała 
[ptak] orlik krzykliwy 
[ptak ] ortolan [ptak ] 
podróżniczek [ptak ] 
puchacz [ptak ] 
puszczyk uralski 
[ptak ] świergotek 
polny [ptak ] 
trzmielojad [ptak ] 
wilk* [ssak] 
włochatka [ptak ] 
wydra [ssak] 
zimorodek [ptak ] 
żuraw [ptak ]
Ważne dla Europy gatunki roślin (z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe:
starodub łąkowy.

3) UROCZYSKA PUSZCZY SOLSKIEJ - PLH060034
Rozległy obszar, będący częścią Kotliny Sandomierskiej oraz niewielkich fragmentów strefy
krawędziowej  Roztocza -obejmujący  cenne siedliska przyrodnicze,  występujące w dużych
płatach (bory bagienne i torfowiska) lub małych płatach, ale w dużym skupieniu (torfowiska,
zbiorniki naturalne), wśród lasów sosnowych. Puszcza Solska to kompleks leśny porastający
ubogie  gleby  piaszczyste,  zaś  w  strefie  krawędziowej  Roztocza  -  pararędziny  i  gleby
brunatne.
W znacznym stopniu jest to obszar podmokły. Drzewostany zdominowane są przez sosnę;
występują również  dość duże płaty  jedlin  oraz płaty  i  smugi  olsów i  łęgów.  W podszycie
przeważa  świerk  i  kruszyna,  podczas  gdy  borówki,  bagno  i  wrzos  występują  w  runie.  
W południowo-wschodniej części ostoi znajdują się niewielkie kompleksy stawów rybnych (na
skrajach  dolin  rzecznych).  Głównym  walorem  ostoi  są  dobrze  zachowane  rozległe  bory
bagienne a także płaty i  smugi  torfowisk wysokich oraz przejściowych.  Wyróżnikiem tego
obszaru są też martwe wydmy. W strefie krawędziowej - głębokie parowy przełamują rzeki o
charakterze  górskim:  Tanew,  Sopot  i  Szum,  w  obrębie  których  wykształciły  się  dobrze
zachowane  łęgi.  Na  obrzeżach  kompleksu  (rzadziej  w  jego  wnętrzu)  znajdują  się
ekstensywnie  użytkowane  lub  nieużytkowane  łąki.  Zabudowa  ma charakter  rozproszony  
i w obrębie ostoi znajdują się niewielkie przysiółki lub kolonie.
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W lasach Puszczy Solskiej prowadzi się intensywną gospodarkę leśną, powodującą znaczne
miejscami  przekształcenia  charakteru drzewostanów oraz degradację  siedlisk  podmokłych
głównie  borów  bagiennych,  torfowisk  i  łęgów.  Ostoja  stanowi  znaczącą  część  jednego  
z  największych  kompleksów  leśnych  w  Polsce.  Stwierdzono  tu  występowanie  16  typów
siedlisk przyrodniczych z Zał. I DS, 1 gatunek rośliny oraz 18 gatunków zwierząt z Zał. II DS.
Szczególnie  wartościowe  są  siedliska  podmokłe  (torfowiska,  bory  i  lasy  bagienne  oraz
łęgi).Uroczyska  Puszczy  Solskiej  znalazły  się  w projekcie  sieci  Natura  2000  z  uwagi  na
występowanie  16  typów siedlisk  przyrodniczych,  zagrożonych  w  skali  europejskiej,  które
zajmują łącznie 14200 ha. Większość siedlisk związanych jest z lasami sosnowymi, wśród
których  wyróżniają  się  piaszczyste  wydmy,  u  podnóża  których  wytworzyły  się  
w  bezodpływowych  zagłębieniach  torfowiska  oraz  naturalne  zbiorniki  wodne.
Najważniejszymi  siedliskami  w  obszarze  są:  bory  bagienne  (lasy  sosnowe  z  typową
roślinnością:  bagnem  zwyczajnym  oraz  borówką  łochynią,  zwaną  również  pijanicą),
torfowiska  wysokie  i  przejściowe  (wyróżnia  je  obecność  charakterystycznych  mchów  -
torfowców, a także rosiczek, turzyc wszystko rosnące w nasiąkniętym niczym gąbka gruncie)
oraz bory jodłowe.  Dwa pierwsze siedliska  wyróżniają  się  rangą priorytetową zarówno w
kontekście wartości przyrodniczej jak również potrzeb ochrony. Ważne siedliska skupiają się
również wzdłuż cieków puszczańskich,  które płyną naturalnymi korytami.  Są to:  łęgi  (lasy
olchowo-jesionowe  wzdłuż  rzek,  towarzyszące  im  ziołorośla  nadrzeczne,  zaś  w  samych
rzekach wytworzyła się specyficzna roślinność podwodna. Poza lasami, istotnymi dla tego
obszaru  są  siedliska  podmokłych  łąk,  w  tym  m.in.  łąki  trzęślicowe,  które  łatwo  można
odróżnić późnym latem, gdyż przebarwiają się na rudy kolor. Uroczyska Puszczy Solskiej to
najważniejsza na Lubelszczyźnie ostoja wilków i rysi. Stale przebywają tu 4 watahy wilków
oraz 2-3 rodziny rysi - zwierząt zagrożonych w Polsce wyginięciem. 
Ponadto,  stwierdzono  w ostoi  16  dalszych gatunków zwierząt:  motyla  przeplatkę  aurinię,
ważki - trzepię zieloną i zalot- kę większą, minoga strumieniowego, głowacza białopłetwego,
piskorza i kozę, traszkę grzebieniastą, liczną populacją ginącego kumaka nizinnego, żółwia
błotnego, nietoperze - mopka oraz nocki: Bechsteina i dużego oraz bobra i wydrę. Z roślin
zagrożonych  w  skali  europejskiej  zanotowano  rzadki  gatunek  mszaka  sierpowca
błyszczącego. Z innych gatunków godny uwagi, wymienić należy: 3 gatunki rosiczek, kosaćca
syberyjskiego, kukułkę Fuchsa, mącznicę lekarską, widłaki: torfowca, wrońca 
i spłaszczonego.
Ostoja jest  jednym z najważniejszych w Polsce obszarów ważnych dla ochrony torfowisk
wysokich oraz borów i lasów bagiennych.  Ponadto, Puszcza Solska jest bardzo ważną w
skali  regionu  ostoją  puszczańskiej  fauny  kręgowców,  z  licznymi  zagrożonymi  i  rzadkimi
gatunkami m. in. wilkiem i rysiem. Znajduje się tu także jedno z nielicznych w kraju stanowisk
motyli strzępotek hero i osadnik wielkooki (załącznik IV Dyrektywy Rady 92/43/EWG). Jedyne
znane w Polsce stanowisko pluskwiaka.

Zagrożenia :
Głównymi zagrożeniami dla przyrody ostoi są: obniżenie poziomu wód gruntowych, wycinanie
starych drzewostanów oraz penetracja terenu przez ludzi. Negatywnie wpływ na przyrodę ma
również kłusownictwo, intensywna turystyka piesza oraz zaśmiecanie terenu.
Siedliska  starorzecza  i  naturalne  eutroficzne  zbiorniki  wodne  ze  zbiorowiskami  
z Nympheion, Potamion, naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne, nizinne i podgórskie rzeki
ze  zbiorowiskami  włosieniczników Ranunculion  fluitantis,  zmiennowilgotne  łąki  trzęślicowe
(Molinion), ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia
sepium),  niżowe i  górskie świeże łąki  użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris),
torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)*,  torfowiska wysokie zdegradowane,
lecz zdolne do naturalnej i  stymulowanej regeneracji,  torfowiska przejściowe i trzęsawiska
(przeważnie  z  roślinnością  z  Scheuchzerio-Caricetea),  obniżenia  na  podłożu  torfowym  
z roślinnością ze związku Rhynchosporion, żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion,
Galio  odorati-Fagenion),  grąd  środkowoeuropejski  i  subkontynentalny  (Galio-Carpinetum,
Tilio-Carpinetum), bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio
uliginosi-Pinetum,  Pino  mugoSphagnetum,  Sphagno  girgensohnii-Piceetum  i  brzozowo-
sosnowe bagienne lasy borealne)*, łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum
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albo-fragilis,  Populetum  albae,  Alnenion  glutinoso-incanae,  olsy  żródliskowe)*,  wyżynny
jodłowy bór mieszany (Abietetum polonicum), sosnowy bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum 
i chrobotkowa postać PeucedanoPinetum),

Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, 
w tym gatunki priorytetowe): bóbr europejski [ssak] czerwończyk nieparek 
[bezkręgowiec ]
głowacz biało płetwy [ryba ]
koza [ryba ] kumak 
nizinny [płaz ] minóg 
strumieniowy [ryba ] 
mopek [ssak] nocek 
Bechsteina [ssak] nocek
duży [ssak] piskorz 
[ryba ]
przeplatka aurinia 
[bezkręgowiec ] ryś [ssak] 
traszka grzebieniasta [płaz ] 
trzepią zielona [bezkręgowiec ]
wilk*  [ssak]
wydra [ssak]
zalotka  większa  [bezkręgowiec  ]
żółw błotny [gad ]

Ważne dla Europy gatunki roślin  (z Zał.  II  Dyr.  siedliskawej),  w tym gatunki  priorytetowe:
sierpowiec błyszczący,
Obszar biogeograficzny: kontynentalny.

TERENY  PROPONOWANYCH  ZMIAN  W  I  ZMIANIE STUDIUM,  ZNAJDUJĄ  SIĘ  POZA
TERENAMI ZALICZANYMI DO OBSZARÓW NATURA 2000

Dla terenów proponowanych zmian ustala się następujące założenia w zakresie:
1. Ochrony środowiska przyrodniczego
W  celu  lepszego  dostosowania  zagospodarowania  przestrzennego  do  cech  naturalnych,
walorów  i  odporności  środowiska  na  antropopresję,  ustala  się  następujące  zasady
gospodarowania przestrzenią:

a) szczególną ochronę i oszczędne wykorzystanie przestrzeni nie zurbanizowanej, w tym
krajobrazów naturalnych,

b) segregację  funkcji  w  celu  wykluczenia  lub  zminimalizowane  prawdopodobieństwa
wystąpienia sąsiedztwa kolizyjnych funkcji terenu.

Ustalenia  zmian  studium  muszą  uwzględniać  szczegółowe  obowiązki  z  zakresu  ochrony
środowiska wyszczególnione w art. 71 - 73 oraz art. 114 ustawy z dnia 24 kwietnia 2001 r.
prawo ochrony środowiska  (Dz. U.  2008 Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) uszczegółowione  
w  innych  ustawach  (ustawa  o  ochronie  przyrody,  Prawo  wodne,  Prawo  geologiczne  
i górnicze, ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ustawa o lasach).

Ponadto, należy uwzględnić przepisy zawarte w art. 33 ust. 1 i art. 34 ustawy Prawo ochrony
środowiska  (Dz.  U.  z  2004  r.  Nr  92,  poz.  880 z  późn.  zm.), wg których  zabrania  się,  z
zastrzeżeniem art. 34:

a) podejmowania  działań  mogących  osobno  lub  w  połączeniu  z  innymi
działaniami,znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000,
a w szczególności: pogarszających stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków
roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000,

b) wpływać  negatywnie  na  gatunki,  dla  których  ochrony  został  wyznaczony  obszar
Natura 2000 lubelskiego,
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c) pogarszających  integralność  obszaru  Natura  2000  lub  jego  powiązania  z  innymi
obszarami.

Przeznaczenie  terenu oraz ustalone warunki  zabudowy nie mogą generować znaczących
oddziaływań na środowisko w szczególności  na  projektowany obszar  Natura 2000 Dolina
Dolnej Tanwi.
W  celu  zminimalizowania  oddziaływania  zanieczyszczeń  na  stan  powietrza  na  etapie
realizacji przedsięwzięcia należy:

a) wyposażyć projektowane obiekty w indywidualne źródła ciepła,
b) dążyć  aby  w  urządzeniach  grzewczych  wykorzystywane  były  ekologiczne  nośniki

ciepła /np. biomasa, energia słoneczna/,

c) dążyć  by  prace  ziemne  związane  z  budową  obiektów  oraz  instalacji  uzbrojenia
podziemnego  były  zaprojektowane  i  wykonywane  prawidłowo,  zgodnie  z  normami
i  przepisami  odrębnymi,  przed  projektowaniem  obiektów  należy  opracować
dokumentację geotechniczną.

W obszarach zaliczonych do chronionych obszarów NATURA 2000, znajdują się następujące
tereny objęte II zmianą Studium:
a) teren w miejscowości Osuchy (oznaczony symbolem RM),
b) teren w miejscowości Kozaki (oznaczony symbolem RU),
c) teren w miejscowości Chmielek II (oznaczony symbolem RM).
Zabudowę  i  zagospodarowanie  ww.  terenów  należy  podporządkować  zasadom  ochrony
uwarunkowań przyrodniczych i krajobrazowych obszaru NATURA 2000.

W obszarze zmiany Studium nie występują pomniki przyrody.

W uzupełnieniu informacji dotyczących obszaru Natura 2000 należy wskazać, że plan 
zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 obejmuje:
1) identyfikację  istniejących  i  potencjalnych  zagrożeń  dla  zachowania  właściwego  stanu

ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk będących
przedmiotami ochrony,

2) cele działań ochronnych,
3) określenie  działań  ochronnych  ze  wskazaniem  podmiotów  odpowiedzialnych  za  ich

wykonanie  i  obszarów  ich  wdrażania,  w  tym  w  szczególności  działań  dotyczących:
ochrony czynnej  siedlisk  przyrodniczych,  gatunków roślin  i  zwierząt  oraz ich  siedlisk;
monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz monitoringu realizacji celów; uzupełnienia
stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony,

4) wskazania  do  zmian  w  istniejących  studiach  uwarunkowań  i  kierunków
zagospodarowania  przestrzennego  gmin,  miejscowych  planach  zagospodarowania
przestrzennego, planach zagospodarowania przestrzennego województw oraz planach
zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego  
i  wyłącznej  strefy  ekonomicznej  dotyczące  eliminacji  lub  ograniczenia  zagrożeń
wewnętrznych lub  zewnętrznych,  jeżeli  są niezbędne  dla  utrzymania  lub  odtworzenia
właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla
których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000,

5) wskazanie terminu sporządzenia, w razie potrzeby, planu ochrony dla części lub całości
obszaru.

Na  obszarze  Gminy  Łukowa,  projektowana  linia  elektroenergetyczna  110  kV  Józefów  –
Lubaczów,  przebiega  przez  obszary  zaliczone  do  chronionych  obszarów  NATURA  2000,  
lub  znajduje  się  w  ich  bezpośrednim  sąsiedztwie.  Budowę  przedsięwzięcia  należy
podporządkować  zasadom  ochrony  uwarunkowań  przyrodniczych  i  krajobrazowych  obszaru
NATURA 2000.
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9. PROGRAM ZAGOSPODAROWANIA
9.2. Założenia programowe odzwierciedlają potrzeby zagospodarowania i realizacji 

strategii rozwoju w okresie perspektywicznym ok. 15-20 lat

Założenia  programowe  odzwierciedlają  potrzeby  zagospodarowania  i  realizacji  strategii
rozwoju w okresie perspektywicznym ok. 15 - 20 lat.
Przyjmuje  się  następujące  przesłanki,  będące  podstawą  określenia  programu
zagospodarowania gminy:
1) Liczba mieszkańców stałych (obecnie) wzrost o
ok. 10% Pojemność turystyczno - rekreacyjna 

(jednoczesny pobyt) 
wypoczynek pobytowy 
wypoczynek 
świąteczny ruch 
turystyczny

4683 osób
5200 osób

do 1500 osób w tym:
500 osób
600 osób
800 osób

2) Lecznictwo uzdrowiskowe max 2000 osób

Uwaga: wszystkie wielkości przyjęto na podstawie wstępnie ustalonej chłonności terenu.
1) Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych przewiduje się na następujących zasadach: 

a) modernizacja i przekształcenia istniejących ciągów i zespołów zabudowy,
b) poszerzenie w wybranych obszarach terenów zabudowy,

2) Rozwój miejsc pracy:
a) pełne zaspokojenie potrzeb wymaga działań stymulacyjnych w strefie przedsiębiorczości

indywidualnej, a także odpowiedniej polityki interwencyjnej,
b) realizacja przewidywanych kierunków rozwoju gminy oraz zamierzeń związanych 

z realizacją uzdrowiska stworzy impuls do zmiany źródeł utrzymania ludności, 

3) Zaspokojenie potrzeb socjalnych:
Zakłada się dwa główne kierunki działań:
a) rozwiązanie  problemów  ludzi  niepełnosprawnych  i  wymagających  opieki,  aktywizację

działań profilaktycznych zapobiegających patologiom społecznym. 
4) Rozwój usług:

a) zakłada  się  utrzymanie  istniejących  placówek  usługowych  posiadających  możliwość
modernizacji i rozbudowy swojej bazy,

b) przewiduje  się ilościowy rozwój  usług publicznych  i  komercyjnych oraz dostosowanie
programu rodzajowego i  urządzeń ponadlokalnych  do przyjętej  strategii  wzmocnienia
rangi gminy,

c) przyjmuje  się  uzyskanie  minimalnych  standardów  wyposażenia  gminy  na  poziomie
zapewniającym ochronę jakości życia mieszkańców.

Przewiduje się następujący program wyposażenia gminy w usługi:
5) Oświata i wychowanie:

a) zakłada się utrzymanie szkół w Łukowej, Chmielku i Osuchach,
b) wg „Strategii  Rozwoju Gminy Łukowa"  z 2000r.  (dział  B - rozwój  kapitału ludzkiego),

zwraca  się  uwagę  na  konieczność  kształcenia  tzn.  poprawę  jakości  na-  uczania  w
szkołach podstawowych i gimnazjach, modernizacją i renowację szkół, wyposażenie dla
nauczania, dowóz uczniów, wzmocnienie zdolności panowania kształcenia, zarządzania
i administrowania na szczeblu gminy),

c) należy rozważyć możliwość dostosowania programowego istniejących szkół do zasad
profilowanego kształcenia (turystyka, rolnictwo ekologiczne), obiekty szkolne w sezonie
wakacyjnym powinny być wykorzystywane na rozwój bazy turystycznej.
We wszystkich placówkach oświatowych na terenie gminy naukę pobierało w 1999r.  
(wg  „Strategii")  556  uczniów.  Stan  bazy  oświatowej  wymaga  rozbudowy  programów
rekreacyjno sportowych przy szkołach i w jednostkach osadniczych. 

6) Ochrona zdrowia i opieka społeczna:
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a) dostosowanie  placówek  służby  zdrowia,  w  tym  również  prywatnych  gabinetów,  do
potrzeb miejscowej ludności,

b) należy  wziąć  pod  uwagę  możliwość  rozbudowy  obiektów  służby  zdrowia  w  celu
udzielania świadczeń ludności spoza terenu gminy, w tym przebywającej czasowo m.in.
w celach rekreacyjnych,

c) zakres  usług  może  obejmować  świadczenia  objęte  powszechnym  ubezpieczeniem
zdrowotnym  jak  również  świadczenia  ponadstandardowe,  a  także  procedury
wysokospecjalistyczne;  rozwoju  różnych  form  lecznictwa  należy  spodziewać  się  
w związku z budową na terenie gminy uzdrowiska.

7) Kultura i sztuka.
a) utrzymuje się istniejące placówki kultury w ośrodku gminnym i w ośrodkach wiejskich,

należy kultywować tradycje lokalne.
8) Usługi łączności.
a) zakłada się utrzymanie istniejących placówek pocztowych z perspektywą polepszania

obsługi ludności miejscowej i na pobytach sezonowych,
b) rozbudowa pojemności  centrali  telefonicznej  w Łukowej  i  sieci  telefonicznej  w tempie

wzrastającego zapotrzebowania na usługi łączności i internetu,
c) zapewnienie pełnego pokrycia terenu gminy stacjami bazowymi telefonii komórkowej. 

5) Administracja publiczna
d) utrzymanie istniejących funkcji administracyjnych: urzędu gminy, banku, policji itd. 

z  możliwością  rozbudowy,  zmiany  funkcji,  adaptacji  na  ten cel  innych  obiektów  
lub wznoszenia nowych,

e) w perspektywie realizacja nowych obiektów związanych z lecznictwem uzdrowiskowym 
i rozwojem rekreacji.

9) Zieleń i sport.

a) w kategorii powiązań przestrzennych i funkcjonalnych wyróżniają się tereny położone  
w Łukowej wzdłuż rzeczki Mucha i cieku wodnego w miejscowości Chmielek; powinny
one  stać  się  częścią  elementów  struktury  więzi  społecznych,  ciekawym  elementem
kompozycji krajobrazowej w zespołach osadniczych,

b) do zielonych  „przestrzeni  publicznych"  zaliczyć  należy  również  ogólnodostępne  płace
wiejskie, charakterystyczne ciągi piesze w zieleni wzdłuż dróg, parki, aleje, kąpieliska,
lasy  wypoczynkowe  oraz  tereny  sportowe  będące  podstawą  kształtowania  miejsc
wypoczynku biernego i czynnego,

c) utrzymuje się zespoły sportowe z możliwością rozbudowy programów towarzyszących,
działalność klubów piłkarskich „Victoria I" i  „Victoria II" wymaga budowy dodatkowych
boisk  treningowych  do  piłki  nożnej,  boisk  do  siatkówki,  kortów  tenisowych,  trybun,
zadarnień,  zaplecza  szatniowego  i  sanitarnego,  ochronie  i  rewaloryzacji  zgodnie  z
programami WKZ podlega zieleń ocalała po dawnych zespołach dworskich; może ona
znakomicie  pełnić  funkcje  rekreacyjne,  stając  się  jednocześnie  ośrodkami  kultury  i
rekreacji  we  wsiach,  postuluje  się  ochronę  szpalerów  drzew  wzdłuż  traktów
komunikacyjnych, w tym uzupełnienie reliktów historycznej zieleni komponowanej wzdłuż
dróg, stanowiących charakterystyczny element w krajobrazie gminy,

d) należy  utrzymywać  zieleń  śródpolną  i  łąkową  stanowiącą  ważne  współkomponenty
krajobrazu,

e) w  Studium  zwraca  się  również  uwagę  na  rolę  granicy  polno-leśnej  w  kształtowaniu
krajobrazu (dalekie  otwarte krajobrazy  zamknięte  ścianą  lasu),  należy  chronić  tereny
zieleni towarzyszącej obiektom kultu religijnego i cmentarzom, której dobór gatunkowy
często wiąże się ze starą symboliką ludową oddzielnym zagadnieniem jest kształtowanie
terenów zielonych w uzdrowisku „Osuchy", co powinno być rozwiązane w miejscowym
planie  zagospodarowania  przestrzennego  dla  tego  obszaru,  podobnie  jak  zieleń
związana  z  zalewem  i  terenami  wokół  niego,  w  tym  ochrona  strefa  penetracji
rekreacyjnej przyległego lasu.
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10) Handel i gastronomia.
a) utrzymuje  się  istniejącą  sieć  sklepów  i  placówek  gastronomicznych  z  możliwością

powiększania  tego  typu  usług  w  zależności  od  zapotrzebowania  rynku,  z  uwagi  na
funkcje rekreacyjną i przewidywaną w perspektywie funkcję uzdrowiskową zakłada się
znacznie zwiększony program usług w środkowej części gminy tj. w Osuchach i Łukowej,

b) należy dążyć do wykształcenia  centrum handlowo - usługowego w ośrodku gminnym
Łukowa,  dla  potrzeb  w/w  usług  należałoby  w  pierwszej  kolejności  adaptować
opuszczane obiekty, z uwagi na przewidywalną w perspektywie funkcje uzdrowiskową w
Osuchach  zakres  usług  będzie  musiał  być  dostosowany  do  programu  całego
uzdrowiska, podobnie jak w rejonie projektowanego zalewu rekreacyjnego, należy dążyć
do  wykształcenia  spójnego,  uporządkowanego  przestrzennie  centrum  usługowo  -
handlowego w ośrodku gminnym Łukowa.

c) utrzymanie  istniejących  funkcji  administracyjnych:  urzędu  gminy,  banku,  policji  itd.  
z  możliwością  rozbudowy,  zmiany  funkcji,  adaptacji  na  ten  cel  innych  obiektów  lub
wznoszenia nowych,

d) w perspektywie realizacja nowych obiektów związanych z lecznictwem uzdrowiskowym i
rozwojem rekreacji.

11) Usługi rzemiosła.
a) utrzymanie  istniejących  usług  bytowych,  należy  również  wspierać  poszerzanie

asortymentu w miejscowościach wskazanych do rozwoju,
b) zakłada  się  realizację  usług  nieuciążliwych  w  granicach  wyznaczonych  stref

budowlanych  w poszczególnych  wsiach,  z  warunkiem  nie  stwarzania  uciążliwości  dla
sąsiadów. 

12) Baza turystyczna
a) proponowany program urządzeń i usług zgodnie z przyjętą koncepcją obejmuje realizację

m. in. zbiornika wodnego, terenów rekreacji przywodnej, zajazdów, urządzenia ścieżek
rowerowych  i  szlaków  turystycznych,  ośrodków  obsługujących  rekreację  we  wsiach
letniskowych i agroturystycznych,

b) zakłada się  rozwój  funkcji  rekreacyjnych w gminie  przez  wykorzystanie  do tego celu
głównie walorów terenów położonych w rejonie wsi Osuchy, Łukowa, Pisklaki, Szostaki,
Kozaki Osuchowskie.

13) Baza produkcyjna i obsługi rolnictwa.
a) proponowany program urządzeń i usług obejmuje realizację zbiornika wodnego, wskazanego

w Studium wariantowo: na północny - wschód od Łukowej i dalej na północ w rejonie Osuch.
Projekt powinien uwzględniać tereny rekreacji przywodnej, zjazdy (z możliwością noclegów 
i gastronomii), urządzenie parkingów i innych usług towarzyszących,

b) zakłada się urządzenie ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych wraz z urządzeniami
towarzyszącymi,

c) we wsiach letniskowych i agroturystycznych należy tworzyć ośrodki obsługujące rekreacje,
zakłada się rozwój funkcji rekreacyjnej w gminie przez wykorzystanie do tego celu głównie
walorów  terenów  położonych  w  rejonie  wsi  Pisklaki,  Szostaki,  Osuchy,  Kozaki
Osuchowskie, Borowiec.

14) Baza produkcyjna i obsługa rolnictwa.
a) zakłada  się  odpowiednie  wyposażenie  wsi  i  rolnictwa  przede  wszystkim  z  myślą  

o  tworzeniu  centrów  magazynowania,  przechowywania  i  przygotowania  produktów
rolnych do sprzedaży,

b) utrzymuje się istniejącą sieć obsługi rolnictwa i zachowuje się tereny przewidziane pod
rozwój bazy w obowiązującym planie,

c) dopuszcza się lokalizację różnych form działalności gospodarczej związanej z obsługą
rolnictwa w terenach zainwestowanych pod warunkiem, że prowadzona działalność nie
koliduje z istniejącym lub przewidywanym sposobem zagospodarowania.

15) Dla terenów proponowanych zmian położonych w obrębie wsi Kolonia Szajówka:
a) działka Nr 33 - przeznaczona pod teren zabudowy produkcyjno - usługowej /biogazownia/,
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b) działka Nr 110 - przeznaczona pod teren zabudowy produkcyjno - usługowej /biogazownia/
oraz  tereny  infrastruktury  technicznej  /oczyszczalnia  ścieków/  należy  przyjąć
następujące warunki:

16) dla infrastruktury technicznej /oczyszczalnia ścieków/:
a) ustala  się  zorganizowany  sposób  gromadzenia  i  odbioru  wytwarzanych  odpadów  

w  ramach  obowiązujących  systemów  utrzymania  porządku  i  czystości   w  gminie;
dopuszcza  się  lokalizację  usług  związanych  ze  zbieraniem,  magazynowaniem,
gromadze-niem,  transportem  z  odzyskiem  i  unieszkodliwianiem  odpadów,  pod
warunkiem zachowania uciążliwości w granicach własnych działki,

b) wszelkie  obiekty  kubaturowe,  przewidzieć  należy  jako  budynki  wolnostojące  lub  jako
zespoły obiektów o wysokości całkowitej do 12,0 m i dachach wielospadowych stromych
do 45° lub płaskich Iw zależności od charakteru budynku, technologii itp./,

c) realizację  obiektu/ów  przewidzieć  z  zachowaniem  wymaganych  norm  i  przepisów
odrębnych,

d) dla zabudowy produkcyjno - usługowej /biogazownia rolnicza o mocy produkcyjnej do 2MW/
możliwość realizacji towarzyszących obiektów kubaturowych w zabudowie wolnostojącej lub
bliźniaczej o wysokości do II kondygnacji tj. do 8,0 m /od poziomu terenu do najwyższej
kalenicy  dachu/,  dopuszcza  się  realizację  obiektów  i  urządzeń  podstawowych
produkcyjnych  i  technologicz-nych  /zbiorników  fermentacyjnych,  zbiorników  
na  gnojowicę,  zbiorników  hydrolizy,  silosów  przejazdowych  na  kiszonkę  i  innych/  
do wysokości całkowitej  do 6,0 m, realizację obiektu/-ów przewidzieć z zachowaniem
wymaganych norm i przepisów odrębnych.

Ustalenia ogólne:
zagospodarowanie terenu winno być dostosowane do funkcji  terenu - zapewnienie placów
składowych,  manewrowych,  dróg  wewnętrznych  oraz  parkingów,  wprowadzenie  zieleni
izolacyjnej  wysokiej  i  niskiej  wielosezonowej,  zapewnienie  dostępności  do  infrastruktury
technicznej.

9.2. Obronność i bezpieczeństwo publiczne
Jednym  z  wiodących  celów  mających  wpływ  również  na  politykę  zagospodarowania
przestrzennego, jest realny wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców gminy. Realizacja
tego  celu  winna  obejmować  w  miejscowym  planie  zagospodarowania  przestrzennego
wyposażenie  gminy  w  usługi  publiczne,  zapewnienie  odpowiednich  terenów  i  zapisów
w Uchwale planu.

Tak więc:
1) zgodnie z Planem Zabezpieczenia Ratunkowego Województwa nie przewiduje się na terenie

gminy  Łukowa  świadczeń  zdrowotnych  pomocy  doraźnej  przez  Zespoły  Ratownictwa
Medycznego.  Zespoły  takie  (karetki  pogotowia  ratunkowego)  stacjonują  w  Biłgoraju,
a w planach wojewódzkich przewiduje się w Aleksandrowie Józefowie i Tarnogrodzie,
wg „Planu zabezpieczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej" na terenie gminy Łukowa brak
jest  zabezpieczenia  podstawowej  opieki  zdrowotnej  w  odpowiednią  ilość  zatrudnionych
lekarzy medycyny rodzinnej. Dla personelu medycznego należy zabezpieczyć odpowiednie
powierzchnie użytkowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej  
z dnia 21 września 1999 r. (Dz.U. Nr 74 poz. 366 z dnia 5 października 1992r.), z uwagi na
katastrofalne powodzie  występujące na obszarze województwa lubelskiego,  za niezbędne
uznaje się:
a) zakaz  dalszej  zabudowy  na  terenach  zalewowych,  a  w  wypadku  dopuszczenia

zabudowy  w  miejscowym  planie  zagospodarowania  przestrzennego,  stosowanie
ograniczeń  uwzględniających  prawdopodobieństwo  występowania  poziomu  wód
maksymalnych raz na sto lat,

b) udrażnianie  koryt  rzecznych,  budowę  zbiorników  retencji  wodnej,  budowę  inwestycji
ochrony przeciwpowodziowej,

c) utrzymanie  sieci  dróg w należytym stanie  technicznym,  kształtowanie  kompatybilnych
systemów łączności.
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9.3. BILANS TERENÓW
Bilans  terenów  przeznaczonych  pod  zabudowę  został  poprzedzony  analizami  środowiskowymi,
ekonomicznymi,  społecznymi  i  demograficznymi,  których  wyniki  prowadzą  do  wskazania
zapotrzebowania  na  nowe tereny  inwestycyjne.  Zapotrzebowanie  na  tereny  inwestycyjne  zostało
określone w oparciu o założone wskaźniki urbanistyczne w odniesieniu do uwarunkowań panujących
na terenie gminy Łukowa. Należy podkreślić, że w dokumentach planistycznych gminy Łukowa brak
jest ustalonych parametrów i  wskaźników zabudowy, wobec czego niniejszy bilans podaje wyniki
przybliżone.
W celu obliczenia chłonności terenów przeznaczonych pod zabudowę przeanalizowano aktualną
strukturę  zainwestowania  na  podstawie  obowiązującego  Studium  uwarunkowań  i  kierunków
zagospodarowania  przestrzennego  Gminy  Łukowa  oraz  obowiązującego  miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego, wraz ze zmianami. Miejscowy plan pokrywa w 100% obszar
gminy. 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukowa ustala tereny
zainwestowania  istniejącego  i  projektowanego  o  funkcji  mieszkaniowej,  usługowej  oraz
nieuciążliwych usług, nie dokonując segregacji tych funkcji. Są to tereny wielofunkcyjne oznaczone
na rysunku Studium techniką barwioną (kolor brązowy).

Tereny o funkcji usługowej oraz funkcji produkcyjnej, wyrażone zostały piktogramami, co oznacza 
jedynie ich przybliżoną lokalizację. Ustalenie szczegółowych lokalizacji należy do właściwości planów
miejscowych.
Odmienne  rozwiązania  przyjęte  zostały  dla  bieżącej  zmiany  Studium,  dla  której  na  rysunku
Studium wskazano granice terenów o nowych kierunkach zabudowy i zagospodarowania. 

9.3.1. Zapotrzebowanie na nowe tereny budowlane
Gmina  Łukowa  jest  gminą  wiejską.  W  obszarze  gminy  dominuje  zabudowa  zagrodowa  
i  mieszkaniowa  jednorodzinna.  Podstawową  funkcją  gminy  Łukowa  jest  rolnictwo  i  produkcja
żywności. Funkcją uzupełniającą jest rekreacja, a w perspektywie lecznictwo uzdrowiskowe. Gmina
świadczy usługi o charakterze lokalnym, a usługi ponadpodstawowe zapewniane są przez miasta
Biłgoraj i Tarnogród.

Potencjalnymi obszarami rozwoju przestrzennego są obszary które spełniają następujące kryteria:
 leżą poza obszarami cennymi pod względem przyrodniczym i krajobrazowym, 
 leżą poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią, 
 stanowią kontynuację lub uzupełnienie istniejącej zabudowy.

1) Zapotrzebowanie na tereny mieszkaniowe
Do obliczenia zapotrzebowania na tereny zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności 
zabudowy - tj. zabudowa zagrodowa, mieszkaniowa jednorodzinna, mieszkaniowa z usługami, 
usługowa, przyjęto następujące założenia: 

 przyjęta do obliczeń średnia powierzchnia działki – 3 000 m2,
 zakładana liczba mieszkańców gminy w perspektywie do 30 lat: 
 wariant optymistyczny – ok. 5 754 os., 
 wariant  pesymistyczny  -  ok.  3  939  os.  (na  podstawie  analiz  danych  GUS  dla  liczby

mieszkańców wsi woj. lubelskiego do roku 2050 przyjęto spadek ludności o 11% ),
 przewidywana powierzchnia użytkowa mieszkania przypadająca na 1 osobę ok. 40 m2,
 na każdej działce zlokalizowane jest jedno mieszkanie w ramach budynku mieszkalnego.

Przyjęta powierzchnia użytkowa mieszkania przypadającego na 1 osobę, uwzględnia ciągły wzrost
poziomu  jakości  życia  mieszkańców  gminy  Łukowa,  wyrażający  się  m.  in.  w  rosnącym
zapotrzebowaniu na przestrzeń oraz komfort warunków życia (dążenia do osiągnięcia standardów
mieszkaniowych na poziomie europejskim).
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w latach

2017 2048

liczba ludności 4426
wariant optymistyczny - 5754

wariant pesymistyczny - 3939

powierzchnia użytkowa /1 osobę 22 40

powierzchnia użytkowa mieszkań 97 372 m2 wariant optymistyczny – 230 160 m2

wariant pesymistyczny – 157 560 m2

prognozowane  zapotrzebowanie  na
nową  powierzchnię  użytkową
mieszkań do 2048 r.

w wariancie optymistycznym – 230 160 m2

w wariancie pesymistycznym – 157 560 m2

Tabela – Szacunkowe zapotrzebowanie na nową powierzchnię użytkową mieszkań do 2048 r.

2)  Chłonność  obszarów  o  w  pełni  wykształconej  zwartej  strukturze  funkcjonalno-
przestrzennej w granicach jednostek osadniczych – Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukowa

Chłonność  luk  w  obszarach  o  w  pełni  wykształconej  zwartej  strukturze  funkcjonalno-
przestrzennej w granicach jednostki osadniczej 

Dokonując  obliczenia  chłonności  luk  w  zabudowie,  nadających  się  do  sytuowania  zabudowy
mieszkaniowej  w  obszarach  o  wykształconej  zwartej  strukturze  funkcjonalno-przestrzennej   
w granicach jednostki osadniczej przyjęto łączną powierzchnię luk w zabudowie, wynoszącą około
51,2 ha brutto, przy powierzchni netto przeznaczonej  pod zabudowę mieszkaniową (zagrodową,
jednorodzinną, usługową) wynoszącą ok. 70% tj. około 35,84 ha pow. netto oraz 
przy następujących wskaźnikach: 

3) średniej powierzchni nowej działki zabudowy zagrodowej (mieszkaniowej), wynoszącej 
3000 m2 (0,30 ha),

4) średniej powierzchni użytkowej nowego mieszkania, wynoszącej docelowo 120 m2. 
Chłonność luk w obszarach o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w
granicach jednostek osadniczych kształtuje się następująco:

1) obliczenie liczby działek budowlanych (mieszkań): 
35,84 ha : 0,3 ≈ 119 działek budowlanych (mieszkań), 

2) obliczenie łącznej powierzchni użytkowej mieszkań: 
119 x 120 m2/mieszkanie = 142 80 m2

miejscowość
powierzchni

miejscowości
(ha)

obszar o w pełni wykształconej
zwartej strukturze funkcjonalno-

przestrzennej 
w granicach jednostki osadniczej 
oraz nie w pełni zurbanizowane

pow. brutto
(ha)

pow. obszaru
zainwestowanego 

w ramach
obszarów o w pełni

wykształconej
zwartej strukturze

funkcjonalno-przestrzennej
w ramach miejscowości

pow. brutto
(ha)

pow. obszaru
niezainwestowanego

(tzw. luk 
w zabudowie)

w granicach zwartych
struktur

pow. brutto
(ha)

1 2 3 5 6
Borowiec 3387 20,0 18,0 2,0
Chmielek 1058 277,0 260,0 17,0

Kozaki 561 14,5 12,0 2,5
Osuchy 4002 17,0 15,0 2,0
Pisklaki 671 38,5 37,0 1,5

Podsośnina 568 47,4 35,2 12,2
Szarajówka 292 26,4 18,5 7,9
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Szostaki 799 16,6 16,0 0,6
Łukowa 3534 225,5 220,0 5,5
DANE

WYJŚCIOWE 141 28 682,9 631,7 51,2

(źródło: http://lukowa.e-mapa.net/, geoportal, materiały własne)

3) Chłonność luk obszarów przeznaczonych do zabudowy w obowiązującym miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego

Dokonując obliczenia chłonności luk w zabudowie, nadających się do sytuowania zabudowy
mieszkaniowej w granicach jednostek osadniczych, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania  przestrzennego  Gminy  Łukowa,  przyjęto  łączną  powierzchnię  luk
w zabudowie, wynoszącą około 118,2 ha brutto, przy powierzchni netto wynoszącej ok. 70% tj.
około 82,7 ha netto oraz przy następujących wskaźnikach: 

a) średniej powierzchni nowej działki zabudowy mieszkaniowej, wynoszącej 
3000 m2 
    (0,30 ha), 
b) średniej powierzchni użytkowej nowego mieszkania, wynoszącej 120 m2. 

Chłonność luk obszarów przeznaczonych do zabudowy w obowiązującym miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego:

1) obliczenie liczby działek budowlanych (mieszkań): 
83,7 ha : 0,3 ≈ 279 działek budowlanych (mieszkań), 

2) obliczenie łącznej powierzchni użytkowej mieszkań: 
279 x 120 m2/mieszkanie = 33 480 m2

powierzchnia obszarów w granicach jednostek osadniczych
przeznaczonych w planie miejscowym pod zabudowę (w ha)

miejscowość

obszary
zabudowy

ujęte
w mpzp

obszary
zabudowane

obszary
niezabudowane

tzw. luki
w zabudowie

tereny o dominującej funkcji zabudowy
mieszkaniowej oraz nieuciążliwych usług

Borowiec 16,0 14,0 2,0

Chmielek 222,0 210,0 12,0

Kozaki 14,5 11,6 2,9

Osuchy 14,0 11,2 2,8

Pisklaki 28,8 24,0 4,8

Podsośnina 43,0 33,2 14,2

Szarajówka 35,0 14,5 21,9

Szostaki 13,60 7 6,6

Łukowa 309,0 269,0 51,0

696,0 583,3 118,2

 (źródło: http://lukowa.e-mapa.net/, geoportal, materiały własne)
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4) Określanie potrzeb w zakresie wyznaczania nowych obszarów rozwojowych

Określanie  potrzeb  w  zakresie  wyznaczania  nowych  obszarów  rozwojowych  jest  związane  
z  art.10  ust.  5  pkt  4,  tj.  z  bilansem  terenów  pod  zabudowę,  poprzez  porównanie  wielkości
maksymalnego zapotrzebowania na nową zabudowę, z wartościami określającymi chłonność „luk w
zabudowie” w obrębie obszarów zurbanizowanych oraz terenów wyznaczonych pod zabudowę w
obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 

Określając  potrzeby  w  zakresie  wyznaczania  nowych  obszarów  rozwojowych  przyjęto  
dla analizowanych wariantów rozwoju demograficznego gminy następujące założenia:
a) maksymalne zapotrzebowanie na nową zabudowę mieszkaniową (A)

  w wariancie optymistycznym przy zakładanej liczbie ludności na poziomie 5754 osób - 
prognozowane zapotrzebowanie na powierzchnię użytkową mieszkań wynoszące 230 160
m2,

  w wariancie pesymistycznym przy zakładanej liczbie ludności na poziomie 3939 osób - 
prognozowane zapotrzebowanie na powierzchnię użytkową mieszkań wynoszące 157 560
m2, 

b) chłonność „luk w zabudowie” netto w obrębie obszarów zurbanizowanych (B) – 142 80  m2 pow.
użytkowej,

c) chłonność obszarów przeznaczonych pod zabudowę w planach miejscowych (C) – 33 480 m2  

pow. użytkowej,
d) bilans końcowy (D): D=A-(B+C)

 faktyczne zapotrzebowanie na zabudowę w wariancie optymistycznym przy zakładanej liczbie 
ludności na poziomie 5754 osób wynosi: 
230 160 m2 - (142 80 m2 + 33 480 m2) = 230 160 m2  – 47 760 m2 = + 182 400 m2

 faktyczne zapotrzebowanie na zabudowę w wariancie pesymistycznym przy zakładanej liczbie
ludności na poziomie 3939 osób wynosi: 
157 650 m2 – 47 760 m2  = + 115 890 m2

5) Wyniki  bilansu terenów (przełożenie końcowych wyników bilansu z m2 powierzchni
użytkowej zabudowy na powierzchnię terenów ): 

a) wielkość faktycznego zapotrzebowania na zabudowę mieszkaniową w wariancie optymistycznym 
przy zakładanej liczbie ludności na poziomie 5754 osób wynosi: + 182 400 m2 pow. użytkowej
• obliczenie ilości działek budowlanych = mieszkań:  182 400 m2 : 120 m2 = 1520 mieszk.
• przyjmując, że na 1 działce budowlanej będzie usytuowany 1 budynek z 1 mieszkaniem,  

potrzebna powierzchnia terenu będzie wynosić: 1520 x 0,3 = 456 ha
b) wielkość faktycznego zapotrzebowania na zabudowę mieszkaniową w wariancie pesymistycznym 

przy zakładanej liczbie ludności na poziomie 3939 osób wynosi: + 115 890 m2 pow. użytkowej
• obliczenie ilości działek budowlanych = mieszkań: 115 890 m2 : 120 m2 = 965 mieszk.
• przyjmując, że na 1 działce budowlanej będzie usytuowany 1 budynek z 1 mieszkaniem,  

potrzebna powierzchnia terenu będzie wynosić: 965 x 0,3 = 289,5 ha

9.3.2. WNIOSKI
Porównanie  maksymalnego  w  skali  gminy  zapotrzebowania  na  nową  zabudowę  z  chłonnością
obszarów  o  w  pełni  wykształconej  zwartej  strukturze  funkcjonalno-przestrzennej  w  granicach
jednostki osadniczej wyrażonych w powierzchni użytkowej zabudowy do roku 2048
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prognozowane
zapotrzebowanie

na zabudowę
w skali gminy

[m2]

faktyczne
zapotrzebowanie

na zabudowę
w skali gminy

[m2]

chłonność luk 
w zabudowie 

w obrębie
obszarów

zabudowanych
[m2]

chłonność
obszarów

przeznaczonych
w mpzp pod
zabudowę

[m2]

łączna
chłonność

[m2]

wariant
pesymistyczny 157 560 115 890

14 280 33 480 47 760wariant
optymistyczny 230 160 182 400

Zapotrzebowanie  na  zabudowę  mieszkaniową  w  zestawieniu  z  łączną  chłonnością  obszarów
wskazuje na fakt, że zapotrzebowanie w skali gminy na nową zabudowę mieszkaniową przekracza
chłonność terenów wyrażoną w powierzchni użytkowej zabudowy mieszkaniowej. Oznacza to, że w
kierunkach  zagospodarowania  następuje  możliwość  wskazania  lokalizacji  nowej  zabudowy
mieszkaniowej  oraz  usługowej  poza  obszarami  o  w  pełni  wykształconej  zwartej  strukturze
funkcjonalno-przestrzennej. 

Podsumowując,  w  bilansie  terenów  sporządzonym  w  oparciu  o  stosowne  analizy  Studium
uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  oraz  miejscowego  planu
zagospodarowania  przestrzennego  Gminy  Łukowa,  struktura  funkcjonalno-przestrzenna  przy
maksymalnym  wariancie  prognozy  wskazuje  na  możliwość  zapotrzebowania  na  nowe  tereny
zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej oraz mieszkaniowej z usługami i usługowej.

Bilans terenów stanowi analizy szacunkowe, oparte o hipotetyczne założenia liczby mieszkańców
gminy,  na  którą  mogą  wpływać  różne  czynniki.  Zgodnie  z  art.10  ust.6  ustawy  o  planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018 poz. 1945 z późn. zm.) gmina przy przystąpieniu do
prac  związanych  z  opracowywaniem  dokumentu  Studium  uwarunkowań  i  kierunków
zagospodarowania  przestrzennego  może  powtórzyć  analizy  i  obliczenia  niniejszego  bilansu  
ze  względu  na  istotne  zmiany  uwarunkowań  społecznych,  gospodarczych,  demograficznych  
lub przyrodniczych.

9.3.3. Zapotrzebowanie na nową zabudowę: usługową, produkcyjną, produkcyjno - usługową, 
techniczno - produkcyjną 

Tereny  usługowe  w  części  występują  jako  funkcja  towarzysząca  zabudowie  mieszkaniowej
(zagrodowej  lub  jednorodzinnej).  W  przypadkach  sytuowania  na  działce  jedynie  zabudowy
usługowej, posiada ona parametry bardzo zbliżone do zabudowy mieszkaniowej. 
Uwarunkowane jest to charakterem usług występujących w gminie wiejskiej, są to najczęściej małe
obiekty  handlowe,  obiekty  usługowe  związane  z  kierunkami  gospodarki  gminy,  budynki  usług
publicznych  (świetlice  wiejskie,  apteki,  ośrodki  zdrowia,  szkoły  podstawowe  i  gimnazja  itp.).
Przyjmuje  się,  że  docelowo  ok.  10%  powierzchni  terenu  o  funkcji  mieszanej  (zabudowa
mieszkaniowa i usługowa łącznie) zajmować może zabudowa usługowa.

Aktualnie,  powierzchnia  terenu  zabudowy  o  funkcji  związanej  z  usługami  lub  rzemiosłem  
i  produkcją,  w  tym  z  usługami  publicznymi  wynosi  ok.  70  ha  w  ramach  obszarów  o  w  pełni
wykształconej, zwartej strukturze funkcjonalno - przestrzennej. Głównymi ośrodkami usługowymi są
miejscowości Łukowa i Chmielek II.

Zabudowa usługowa, w tym związana z usługami publicznymi, ma bezpośredni wpływ na jakość
życia mieszkańców gminy. 
W Studium za pomocą piktogramów oznaczone są obszary perspektywicznego rozwoju, tak aby  
w przyszłości nie powodować hamowania rozwoju gminy. Wymagania indywidualnych inwestorów w
sferze usługowo- produkcyjnej mogą odbiegać od standardów rynkowych, co wymusza stosowanie
elastycznych rozwiązań. Wygenerowane miejsca pracy to potencjalna zachęta do utrzymania oraz
zwiększenia liczby mieszkańców Gminy Łukowa.
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Wskazuje się, że zabudowa usługowa związana z obsługą ludności będzie realizowana jako funkcja
towarzysząca zabudowie mieszkaniowej,  w formie dogęszczeń terenów aktualnie zabudowanych,
natomiast tereny funkcji produkcyjnej, produkcyjno - usługowej, techniczno - produkcyjnej, składów
będą  zlokalizowane  w  większości  poza  obszarami  o  zwartej  w  pełni  wykształconej  strukturze
funkcjonalno - przestrzennej.

W  II  zmianie  Studium  definiuje  się  usługi  dedykowane  działalnościom  rolniczym,  związanym  
z  obsługą  gospodarstw  hodowlanych  (hodowle  rybne,  hodowla  pszczół).  Także  dopuszczono
realizację rzemiosła i nieuciążliwych usług w terenach zabudowy zagrodowej.

Należy  podkreślić,  że  nie   występuje  bezpośrednia  zależność  pomiędzy  liczbą  ludności  gminy  
a wielkością powierzchni usługowych lub produkcyjnych. 
To  wielkość,  dostępność  oraz  atrakcyjna  oferta  inwestycyjna  powierzchni  usługowych  i
produkcyjnych, może powodować zmiany liczby ludności w danej gminie.

Wielkość  terenów  produkcyjnych  i  usługowych  należy  analizować  w  skali  makro  tj.  regionu.
Niewielkie odległości oraz zwiększająca się mobilność to czynniki wpływające na relacje pomiędzy
współczynnikami demograficznymi i przestrzennymi.  

9.3.4. Możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnych i infrastruktury
technicznej oraz społecznej, służących realizacji zadań własnych gminy

Działania  gminy Łukowa związane z nakładami i  przychodami  finansowymi  przedstawione  
w obowiązującej Wieloletniej  Prognozie Finansowej wykazują, że kondycja finansowa gminy
pozwala  na  realizację  działań  związanych  z  utrzymaniem  rozwoju  gospodarczego  gminy.
Gmina  dysponuje  instrumentami  prawnymi,  ekonomicznymi  i  administracyjnymi  dla
dostosowania  polityki  finansowej  do  potrzeb  występujących  na  jej  obszarze.  Możliwości
finansowe gminy związane z realizacją nowej infrastruktury wynikającej z miejscowego planu
należy uznać za wystarczające. Realizacja założeń z zakresu infrastruktury, wynikających ze
Studium i  MPZP będzie  następowała  etapowo,  w miarę  potrzeb  społecznych  i  możliwości
finansowych, nie powodując zbędnych kolizji w budżecie gminy.
Bilans  terenów  zakłada,  zgodnie  z  przepisami  ustawy  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu
przestrzennym, perspektywę założeń czasowych, wynoszącą do lat 30. 

Dalszy  rozwój  osadnictwa  powinien  koncentrować  się  na  uzupełnianiu  i  intensyfikacji
istniejącego zagospodarowania oraz planowaniu nowych terenów w sposób ekonomiczny pod
względem  finansowania  infrastruktury  technicznej.  Założenie  dotyczące  finansowania  przez
gminę sieci  komunikacyjnej  i  infrastruktury technicznej  oraz społecznej  zostanie rozłożone w
czasie. 

Sieć osadnicza gminy Łukowa koncentruje się w sąsiedztwie istniejących dróg publicznych. 

W  przypadku  wyznaczenia  nowych  terenów  budownictwa,  należy  przewidywać,  że  obsługa
komunikacyjna będzie się wiązała z kosztami gminny.  Zakłada się,  że Wieloletnia Prognoza
Finansowa  będzie  obejmować  nowe  wydatki  na  inwestycje  infrastrukturalne  w  sposób
umożliwiający pokrycie przedmiotowych kosztów.

Należy podkreślić, że prognozowany w maksymalnym wariancie wzrost terenów pod zabudowę
to perspektywa odległego horyzontu czasowego i wykracza ponad wartość istniejącej rezerwy
mieszkaniowej, dla której w obowiązujących planach określono już sposoby finansowania zadań
własnych.  Przewiduje  się,  że  konsumpcja  dostępnych  aktualnie  terenów  pozwoli  na  wzrost
dochodów  z  podatków  od  nieruchomości,  od  środków  transportowych  i  czynności
cywilnoprawnych.

Można  przyjąć,  że  zadania  własne  będą  finansowane  z:  z  budżetu  gminy,  ze  środków
własnych  przedsiębiorstw  działających  w  imieniu  gminy;  współfinansowane  ze  środków
zewnętrznych,  w  tym  pozyskiwanych  z  funduszy  Unii  Europejskiej,  z  udziału  inwestorów
zewnętrznych  na  podstawie  zawartych  porozumień,  dotacji,  pożyczek,  kredytów,  obligacji
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komunalnych,  innych  środków  zewnętrznych,  poprzez  udział  inwestorów  prywatnych
w  finansowaniu zadań publicznych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

10. ZASADY ROZWOJU INFRASTRUKTURY
10.1. Zasady kształtowania układu komunikacyjnego
10.1.1. Docelowy układ komunikacyjny gminy oparty został na zhierarchizowanym układzie funk-

cjonalnym, w którym wydzielono: układ głównych powiązań zewnętrznych, przenoszą-
cych ruch zewnętrzny daleki - krajowy, układ podstawowych powiązań zewnętrznych bli-
skich, przenoszących ruch w obszarze województwa, pomiędzy sąsiednimi powiatami
i gminami, układ powiązań lokalnych, przenoszących ruch wewnątrz gminy.

10.1.2.  Poszczególnym układom, kształtującym hierarchiczny i spójny układ komunikacyjny nadaje
się określoną rangę oraz warunki modernizacji, rozbudowy i przekształceń.  Przy tworzeniu
sieci powiązań komunikacyjnych przyjęto zasadę, że opiera się ona głównie na istnieją-
cym układzie drogowym zakładając: wzbogacenie układu o przebiegi dróg dotychczas
niezrealizowane, dostosowanie układu do parametrów obowiązujących dla poszczegól-
nych kategorii technicznych, korektę układu dróg przyjętych w dotychczas obowiązują-
cym planie miejscowym gminy, w obszarach polnych, zainwestowanych i projektowanej
zabudowy lub tworząc powiązania drogowe wynikające z właściwej obsługi komunikacyj-
nej przede wszystkim zespołów zabudowy.

10.1.3.  Docelowy układ komunikacyjny uwzględnia (zgodnie z wytycznymi BPP w Lublinie):  
drogę wojewódzka Nr 849 Zamość - Jacnia - Józefów - Wola Obszańska, klasy technicz-
nej Z; długość w obszarze gminy 12 km,

DROGA WOJEWÓDZKA NR 849 ŁĄCZY ZAMOŚĆ Z JÓZEFOWEM I DROGĄ WOJEWÓDZKĄ
NR 863 KOPKI - KRZESZÓW - TAGNOGRÓD – CIECHANÓW, KTÓRA Z KOLEI ZAPEWNIA

POŁĄCZENIE Z DROGAMI O ZNACZENIU PONADREGIONALNYM
drogi  powiatowe  -  5  odcinków  o  łącznej  długości  38  km;  przewiduje  się  modernizację
istniejących odcinków i dostosowanie do odpowiednich parametrów, sieć dróg gminnych -
17 odcinków o łącznej długości 41 km, zaplanowanych jako rozbudowę zhierarchizowanego
układu  lokalnego:  drogi  stanowiące  powiązania  pomiędzy  wsiami,  
a  ośrodkiem  gminnym,  drogi  stanowiące  uzupełnienie  układu  podstawowego  gminy  
w  zakresie powiązań zewnętrznych bliskich, obejmujące ważniejsze drogi gminne, 
z zastosowaniem w miarę możliwości ważnych parametrów technicznych umożliwiających
zwiększenie  prędkości  i  bezpieczeństwa  ruchu  (w  kategorii  klasy  lokalnej),  sieć  dróg
wewnętrznych, będących dojazdami do gruntów rolniczych, zabudowy rozproszonej lub do
obiektów użytkowanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą,  głównie w
kategorii dróg dojazdowych lub w postaci ciągów pieszo - jezdnych o szerokości w liniach
rozgraniczających od 5,00 – 7,00 m.

10.1.4.  Należy  zaplanować  sieć  ścieżek  pieszych  i  rowerowych,  uwzględniając  przy  ich
trasowaniu:  bezpieczny  ruch przy  drogach,  z  wykorzystaniem ciągów równoległych  do
zewnętrznych krawędzi pasów drogowych, atrakcyjność terenu dla ruchu turystycznego.

10.1.5. Obsługa transportowa i zaplecze techniczne
zakłada  się  dotychczasowe  świadczenie  usług  transportowych  komunikacji  publicznej
autobusowej  oraz  jednostek  transportu  zewnętrznego.  Dla  obsługi  terenów  zabudowy
mieszkaniowej  gminy  pojawia  się  potrzeba  udoskonalenia  i  organizowania  obsługi
przewozów wewnątrz  gminy  oraz  połączeń  z  gminami  sąsiednimi  na  bazie  transportu
„busowego". Rozwój transportu zbiorowego będzie niezbędny przy powstaniu uzdrowiska 
i poszerzeniu usług turystycznych. Usprawnienie komunikacji w obszarze gminy związane
jest z: urządzeniem zaplecza technicznego, zorganizowaniem sieci komunikacji zbiorowej
umożliwiającej  dojazd  do  zespołów  rekreacyjnych,  zapewnieniem  przystanków
autobusowych wraz z obudową, zapewnieniem dystrybucji paliw przez: utrzymanie stacji
istniejących,  możliwość  realizacji  nowych  stacji  paliw;  urządzenie  wystarczającej  ilości
parkingów dla turystyki samochodowej wraz z towarzyszącymi usługami, rozwój zakładów
naprawczych i diagnostycznych w oparciu o programy i wnioski inwestorów.
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Dla terenów proponowanych zmian:
należy  zapewnić  połączenia  komunikacyjne  do  nowoprojektowanych  terenów,  za  pomocą
istniejących dróg publicznych powiatowych i  gminnych jak również  przez projektowane drogi
publiczne gminne klasy  technicznej  D /dojazdowe/  jak  również  ciągi  pieszo -  jezdne i  drogi
wewnętrzne.

W obrębie zmiany Studium dla dróg i ulic ruchu wewnętrznego należy zapewnić dostępność
komunikacyjną działek budowlanych, które nie przylegają bezpośrednio do dróg publicznych lub
wewnętrznych, poprzez dojazdy, o minimalnych parametrach jak dla dróg przeciwpożarowych,
zgodnie z przepisami odrębnymi.

10.2. Gospodarka wodno-ściekowa
10.2.1. Zaopatrzenie w wodę

1)  Cele w rozwoju systemów zaopatrzenia w wodę. Podstawowym celem dla rozwoju systemów
zaopatrzenia  w  wodę  na  obszarze  gminy  jest  poprawa  standardów  dostawy  wody  dla
poszczególnych odbiorców uwzględniająca m.in.:

a) rozszerzenie zasięgu obsługi grupowych wodociągów wiejskich na obszarze istniejącego  
i planowanego zainwestowania obszaru gminy, 

b) rozbudowę i  modernizację  wodociągów grupowych warunkującą  poprawę niezawodności
dostawy  wody  do  poszczególnych  odbiorców  oraz  poprawę  zabezpieczenia
przeciwpożarowego na obszarze gminy,

c) racjonalne  zagospodarowanie  udokumentowanych  zasobów  wód  podziemnych  poprzez
stworzenie  warunków dla  właściwej  ochrony  jakości  i  ilości  wód  pobieranych  z  ujęć  na
obszarze gminy,

d) preferowanie  polityki  zmierzającej  do  racjonalnego  wykorzystywania  wody  dla  celów
produkcyjnych  (eliminowanie  technologii  wodochłonnych),  dostosowanie  zasad  rozwoju
systemów zaopatrzenia w wodę do strategii rozwoju funkcjonalno-przestrzennego gminy.

2) Kierunki rozwoju
Aktualnie  na  obszarze  gminy  Łukowa  zaopatrzenie  w  wodę  bazuje  na  dostawie  wody  dla
odbiorców z jednego poza gminnego i jednego gminnego systemu wodociągowego oraz z ujęć
indywidualnych  dla  zabudowy  położonej  poza  zasięgiem  wodociągów  wiejskich,  i  tak,
zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie zaopatrzenia w wodę realizowane jest:
a) dla miejscowości: Łukowa, Chmielek, Osuchy, Pisklaki, Podsośnina Łukowska, Szostaki 

- w oparciu o istniejący system wodociągu wiejskiego zasilanego z ujęć Łukowa – Chmielek
i Łukowa – Rakowiec,

b) dla miejscowości: Szarajówka oparciu o istniejący system wodociągu wiejskiego Babice
Różaniec w gminie Obsza zasilanego z ujęcia w Olchowcu, miejscowości Borowiec i Kozaki 
Osuchowskie zaopatrywane są w wodę z ujęć indywidualnych, ewentualnie w perspektywie 
w oparciu o rozbudowę systemu wodociągów grupowych.

Należy  zapewnić  możliwość  konserwacji,  modernizacji  i  wdrażania  najnowszych  rozwiązań
technicznych istniejących sieci i urządzeń oraz rozbudowy sieci w oparciu o systemy istniejące.
Dopuszcza  się  zaopatrzenie  w  wodę  z  indywidualnych  i  lokalnych  ujęć  wód  podziemnych
jedynie  dla  rozproszonej  zabudowy  położonej  poza  zasięgiem  zbiorczego  systemu
wodociągowego gminy.
Problem  zaopatrzenia  w  wodę  Uzdrowiska  „Wólka  Biska"  należy  rozwiązać  na  etapie
miejscowego planu zagospodarowania dla tego obszaru.
Należy utrzymać strefy ochronne wokół ujęć wody z następującymi zakazami i ograniczeniami:
wprowadzania  ścieków do  gruntu  i  wód  powierzchniowych,  lokalizacji  cmentarzy,  wysypisk
odpadów,  grzebowisk,  wylewisk  nieczystości  płynnych,  stacji  paliw,  zbiorników i  rurociągów
produktów ropopochodnych i innych substancji chemicznych, zakładów przemysłowych, ferm
chowu  zwierząt  oraz  innych  obiektów  mogących  mieć  wpływ  na  czystość  wód
powierzchniowych  i  podziemnych,  nawożenia  gruntów  ornych  i  łąk.  ściekami  i  gnojowicą,
lokalizacji nowych studni nie związanych z rozbudową istniejącego ujęcia.
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Zgodnie z Prawem wodnym podstawę powinny stanowić zbiorowe systemy zaopatrzenia 
w  wodę.  Do  czasu  zapewnienia  dostępu  do  sieci  zbiorczych  dopuszcza  się  eksploatację
indywidualnych systemów zaopatrzenia w wodę ( studnie , wodociągi indywidualne i zakładowe).

10.2.2. Odprowadzanie ścieków sanitarnych i deszczowych

1) Cele rozwoju systemów gospodarki ściekowej
Do  celów  głównych  warunkujących  rozwój  systemów  kanalizacji  sanitarnej  na  obszarze
gminy zalicza się:

a) poprawę  standardów  odprowadzania  ścieków  sanitarnych  poprzez  rozwój  zbiorczych
systemów  kanalizacji  sanitarnej  na  terenach  objętych  skoncentrowaną  zabudową
mieszkaniową  i  zagrodową  oraz  rozwój  lokalnych  systemów  kanalizacji  sanitarnej
wyposażonych  w  przydomowe  oczyszczalnie  mechaniczno-biologiczne  lub  zbiorniki
bezodpływowe na terenach objętych rozproszoną zabudową siedliskową,

b) eliminację  istniejących  i  potencjalnych  zagrożeń  dla  stanu  czystości  wód  podziemnych  
i powierzchniowych występujących na obszarze gminy i w jego bezpośrednim sąsiedztwie,
dostosowanie  rozwoju  systemów  kanalizacyjnych  do  uwarunkowań  rozwoju  funkcjonalno
przestrzennego gminy.

2) Kierunki rozwoju: 
a) ustala się likwidację dysproporcji pomiędzy zaopatrzeniem w wodę, a rozwojem systemu 

zbierania i oczyszczania ścieków,
b) dla skoncentrowanych terenów zabudowy ustala się odprowadzanie ścieków do kanalizacji

zbiorczej i wysokosprawnych oczyszczalni,
c) utrzymuje się zbiorczą oczyszczalnię ścieków w Łukowej z rezerwą terenu na jej rozbudowę

i modernizację, utrzymuje się, będącą w trakcie realizacji, zbiorczą oczyszczalnię w 
Chmielku.

Studium zakłada kanalizację zbiorczą dla następujących wsi: 
 Pisklaki, Szostaki,
 Podsośnina Łukowska, 
 Osuchy,
  Szarajówka.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego należy wyznaczyć rezerwy terenu pod
lokalizację  zbiorowych  oczyszczalni  ścieków,  z  zapewnieniem  koniecznych  stref  ochrony
sanitarnej:
a) należy zapewnić możliwość konserwacji, modernizacji i wdrażania najnowszych  rozwiązań

technicznych  istniejących  sieci  i  urządzeń  oraz  sieci  nowobudowanych,  w  pozostałych
jednostkach osadniczych charakteryzujących się bardziej rozproszoną zabudową,

b) przewiduje  się  budowę  indywidualnych  oczyszczalni  ścieków  lub  zbiorników
bezodpływowych  z  okresowym  wywożeniem  taborem  asenizacyjnym  do  zbiorczej
oczyszczalni ścieków,

c) wody opadowe z terenów wiejskich na obszarze gminy odprowadzane będą jak dotychczas
powierzchniowo do gruntu lub pobliskich rowów melioracyjnych.  Z terenów zagrożonych
skażeniem  wód  (np.  stacje  benzynowe)  wody  opadowe  można  odprowadzać  poprzez
separatory.

Czasowo  ścieki  komunalne  odprowadzane  powinny  być  do  oczyszczalni  ścieków  lub
gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych i wywożone do oczyszczalni ścieków,
należy dążyć do bezwzględnej szczelności zbiorników. Docelowo należy dążyć do rozbudowy
sieci kanalizacji sanitarnej i podłączenie do niej wszystkich obiektów.
Biogazownia  może  produkować  również  ścieki  technologiczne  /odcinek  po  separacji
mechanicznej  frakcji  biologicznej  z  substancji  po  fermentacji  będzie  trafiał  do  zbiorników
pofermentacyjnych/.
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10.3. Gospodarka odpadami
1) Uwarunkowania rozwoju:
a) gmina posiada komunalne składowisko odpadów komunalnych o powierzchni 1,2 ha 

i pojemności 28000 m3 (wysypisko zamknięto a teren po wysypisku zrekultywowano),

b) w  perspektywie  przewiduje  się  składowanie  i  utylizację  odpadów  na  składowisku  
w  Korczowie  na  terenie  gminy  Biłgoraj,  w  ramach  organizowanego  „Kompleksowego
systemu gospodarki odpadami na obszarze Roztocza Zachodniego".

2) Kierunki rozwoju
W  opracowywanym  Studium  przewiduje  się  rozwój  dwustopniowego  modelu  gospodarki
odpadowej,  bazującego na wstępnym gromadzeniu odpadów w lokalnych wiejskich punktach
gromadzenia odpadów oraz docelowym składowaniu na składowisku centralnym przewidzianym
dla  całego  powiatu.  W planowanym rozwoju  systemu gospodarki  odpadowej  przewiduje  się
ponadto:
a) promocję selektywnej zbiórki odpadów w miejscach ich powstawania i gromadzenia,
b) zwiększenie gospodarczego wykorzystania odpadów poprodukcyjnych, zmniejszenie ilości

powstających odpadów poprzez promowanie technologii mało- odpadowych,
c) prawidłowe  zagospodarowanie  terenów  lokalizacji  miejsc  gromadzenia  i  składowania

odpadów w celu maksymalnego ograniczenia uciążliwości,
d) nadzór nad gospodarką odpadami niebezpiecznymi,
e) likwidacja „dzikich wysypisk",  stwarzających zagrożenia dla czystości wód i obniżających

walory krajobrazowe.

Dopuszcza się dotychczasowe zasady gospodarki komunalnymi, polegające na indywidualnym
gromadzeniu odpadów i wywożeniu ich na wysypisko.

Należy wprowadzić zastosowanie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz wydzielenie
odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych.

Docelowa  gospodarka  odpadami  opiera  się  na  ustaleniach  „Planu  gospodarki  odpadami  
dla  województwa  lubelskiego”  oraz  przepisach  w  zakresie  utrzymania  czystości  i  porządku
w gminach.

Zgodnie  z  Planem gospodarki  odpadami  dla  województwa lubelskiego  2017 r.,  gospodarka
odpadami  prowadzona  jest  w  ramach  Regionu  Południowego  oraz  w  oparciu  o  Zakład
Zagospodarowania Odpadów w Biłgoraju. 

10.4. Zaopatrzenie w gaz i ciepło

1) Zakłada się zaopatrzenie mieszkańców gminy w gaz przewodowy ziemny.
W  zamierzeniach  inwestycyjnych  Polskiego  Górnictwa  Naftowego  i  Gazownictwa  S.A.  
w  Warszawie  znajduje  się  zagospodarowanie  złóż  gazu  ziemnego  w  gminach:  Biszcza,
Księżpol i Łukowa. Jako źródło zasilania gminy Łukowa w gaz ziemny może służyć kolektor
gazu,  łączący  projektowane  Ośrodki  Zbioru  Gazu  Biszcza  -  Księżpol  oraz  Łukowa  z
istniejącym Ośrodkiem Zbioru  Gazu Dzików i  końcówką krajowego systemu przesyłu.  Po
wyczerpaniu zasobów złóż zasilających można będzie kontynuować zasilanie gminy gazem
systemowym. Nawiązując do opracowanego programu gazyfikacji gminy zakłada się obsługę
gminy  
w oparciu o stację redukcyjno - pomiarową I stopnia, której lokalizacja przewidziana została 
w Chmielku. Plan zakłada kierunek przebiegu gazociągu wysokoprężnego, łączącego stację 
z kolektorem zdawczym.
Rozprowadzenie gazu na terenie gminy odbywać się będzie przy pomocy sieci rozdzielczej
średnioprężnej.
Aktualnie  mieszkańcy  gminy  korzystają  z  możliwości  wyposażenia  w  zakresie  gazu
bezprzewodowego.
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2) Obowiązuje zachowanie odległości pomiędzy obiektami terenowymi a gazociągami zgodnie z
wymaganiami  określonymi  w przepisach  szczególnych  oraz  warunkami  ustalonymi  przez
dysponenta sieci.

3)  Ustala  się,  że gospodarka cieplna  gminy bazować będzie  na lokalnych  i  indywidualnych
źródłach ciepła.

4) Zakłada się docelowo stosowanie paliw niskoemisyjnych jako źródeł zaopatrzenia w ciepło
zmiany struktury zużycia nośników energii z węgla na gaz ziemny lub zastosowanie innych
paliw  niskoemisyjnych  jako  źródeł  zaopatrzenia  w  ciepło.  Zakłada  się  modernizację
systemów ogrzewania oraz termomodernizację budynków.

10.5. Energetyka
10.5.1. Uwarunkowania rozwoju

1) Na terenie gminy nie ma napowietrznych linii wysokiego napięcia WN-110 kV.
2) Zasilanie  w  energię  elektryczną  odbiorców  z  terenu  gminy  może  odbywać  się  

z  GPZ  110/15  kV  w  Tarnogrodzie  i  Józefowieu  poprzez  linie  napowietrzne  średniego
napięcia 15 kV łączące te GPZ-ty. W ten sposób linie magistralne SN-15 kV, które na terenie
gminy występują wyłącznie w formie napowietrznej, posiadają zasilanie dwustronne z dwóch
GPZ-ów, co w znaczącym stopniu podnosi pewność zasilania.

3) Stacje transformatorowe 15/04 kV na terenie gminy (ponad 35 sztuk) występują wyłącznie 
w wykonaniu  słupowym i  zasilane są odczepowo jednostronnie).  Powyższe rozwiązanie  
w znaczącym stopniu decyduje o istniejącej niskiej pewności zasilania odbiorców.

4) Na  terenie  gminy  obecnie  nie  występuje  deficyt  mocy  i  energii  elektrycznej,  a  stan  linii
wysokiego i średniego napięcia można uznać za zadawalający.

10.5.2. Kierunki rozwoju
1) Przez obszar gminy prowadzony jest odcinek projektowanej napowietrznej linii  wysokiego

napięcia  WN-110kV  łączącej  istniejące  GPZ-ty  w  Tarnogrodzie  i  Józefowie  (trasa  dwu
wariantowa).

2) W celu  poprawy pewności  zasilania  odbiorców energii  elektrycznej  powinna  następować
sukcesywna reelektryfikacja oraz w zależności od potrzeb odpowiednia przebudowa sieci
średniego i niskiego napięcia oraz stacji transformatorowych SN i nn.

3) Rozbudowa sieci  SN-15kV i  nn oraz stacji  transformatorowych SN/nn,  projektowana jest
stosownie  do  tempa  wzrostu  zapotrzebowania  na  energię  elektryczną  m.in.  otwierania
nowych terenów budowlanych.

4) W obszarze II zmiany Suikz dopuszcza się pozyskiwanie energii z alternatywnych źródeł  
energii z wyłączeniem elektrowni wiatrowych i biogazowni.

5) Wyznaczenie  korytarza  pod  lokalizację  napowietrznej  linii  elektroenergetycznej  wysokiego  
napięcia 110 kV relacji Józefów – Lubaczów. Rekomenduje się do zachowania znajdujące się 
w bezpośrenim sąsiedztwie projektowanej linii  110 kV, urządzenia elektroenergetyczne: linie  
napowietrzne SN 15 kV, linie napowietrzne nN 0,4 kV, linie kablowe nN 0,4 kV.

Budowa nowej linii WN 110 kV relacji Józefów — Lubaczów pozwoli na pierścieniowe zasilenie stacji
110/15 kV Józefów co poprawi ciągłość zasilania i parametry dostarczanej energii już istniejących
odbiorców,  a  także  umożliwi  przyłączanie  nowych  odbiorców  zlokalizowanych  w  obszarach
zasilanych  ze  stacji  Józefów  oraz  Lubaczów.  Dopuszcza  się  niewielkie  korekty  przebiegu  linii
względem wprowadzonej trasy wskazanej rysunkiem Studium. 

Lokalizacja obiektów w pobliżu istniejących i planowanych linii elektroenergetycznej może odbywać
się zgodnie z warunkami określonymi w przepisach szczegółowych, przy zachowaniu odpowiednich
odległości. Strefa wolna od zabudowy wynosi:

 od osi napowietrznych linii elektroenergetycznych 110kV w odległości 18 m (pas 36,0 m),
 od napowietrznych linii 15kV w odległości 6,0 od osi linii (pas 12,0 m),
 od kablowych linii 15kV w odległości 1,0 od osi linii (pas 2,0 m), 
 od napowietrznych linii 0,4kV w odległości 2,5 od osi linii (pas 5,0 m), 
 od kablowych linii 15kV w odległości 0,5 od osi linii (pas 1,0 m).
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W  przypadku  linii  napowietrznej  WN  110  kV  szerokość  strefy  wolnej  od  zabudowy  określono  
dla  budynków  mieszkalnych.  Dla  projektowanych  przy  linii  WN  budynków  gospodarczych  
oraz  niemieszkalnych,  w  których  czasowo  mogą  przebywać  ludzie  dopuszcza  się  uzgodnienia
indywidualne z zarządcą sieci.

Strefa  wolna  od  nasadzeń  (zalesień)  drzew  wysokich  wzdłuż  linii  elektroenergetycznych  wynosi
odpowiednio: 
 dla linii napowietrznej WN 110 kV — pas o szerokości 20,0 m (po 10,0 m od osi linii), 
 dla linii napowietrznej SN 15 kV— pas o szerokości 13,0 m (po 6,5 m od osi linii),
 dla linii napowietrznej nN 0,4 kV— pas o szerokości 3,0 m (po 1,5 m od osi linii),
 dla linii kablowej SN 15 kV i nN 0,4 kV— pas o szerokości 3,0 m (po 1,5 m od osi linii). 

W pozostawionym pasie (pod liniami napowietrznymi)  dopuszcza się nasadzenia pod warunkiem
utrzymywania pod linią drzew nie przekraczających wysokości 2,0 m oraz pozostawienie powierzchni
bez zadrzewienia w odległości co najmniej 4,0 m od słupa. 

Dla terenów proponowanych zmian:
1)  ustala  się  następujące  założenia  w  zakresie  elektroenergetyki:  dla  zasilania  planowanej

zabudowy produkcyjno - usługowej /biogazownia/ i oczyszczalni ścieków, należy przewidzieć
budowę zasilającej  sieci  zasilającej  SN oraz stacje transf.  SN/nN w ilości  wynikających  
z  nowych  potrzeb.  Strefa  wolna  od  zabudowy  od  planowanych  linii  SN  /15  kV/  pas  
o szerokości 15,0 12,0 m wzdłuż linii /po 7,5 6,0 m od osi linii/,

2) przewiduje się budowę sieci zasilającej SN oraz stacji transformatowoej SN/nN w ilości 
wynikającej z potrzeb - bez wskazania na rysunku zmiany studium.

10.6. Telekomunikacja
10.6.1. Uwarunkowania rozwoju.
Obsługę gminy w zakresie telefonii przewodowej zapewnia Telekomunikacja Polska S.A. Gmina
położona jest w strefie numeracyjnej Zamość (084) i okręgu telefonicznym Tarnogród.
Obsługę w zakresie telefonii bezprzewodowej świadczą operatorzy: ERA GSM, PLUS GSM oraz
IDEA GSM.
Przez obszar gminy przebiega odgałęzienie międzycentralowego kabla światłowodowego relacji
Tarnogród  -  Obsza,  łączącego  centralę  okręgową  w  Tarnogrodzie  z  centralą  miejscową
końcową w Łukowej.

Bezpośrednią obsługę telekomunikacyjną gminy zapewnia automatyczna centrala elektroniczna
istniejąca w Łukowej.

10.6.2. Kierunki rozwoju
Niezbędna  jest  rozbudowa  pojemności  centrali  telefonicznej  w  Łukowej  i  sieci
telekomunikacyjnych  dla  istniejących  terenów  budowlanych  oraz  sukcesywnie  dla  terenów
nowych.
Sieć telefonii komórkowej (stacje bazowe) powinna zapewniać pełne pokrycie obszaru gminy.
Podstawową  formą realizacji  nowych  i  modernizowanych  sieci  telekomunikacji  przewodowej
winny być kable światłowodowe i miedziane doziemne.

Dla terenów proponowanych zmian:
1) przy  zmianie  rzędnych  wysokościowych  terenu  przy  istniejącej  infrastrukturze

teletechnicznej  należy  zachować  co  najmniej  0,7  m  głębokości  przykrycia  liczonej  
od poziomu nawierzchni do górnej powierzchni istniejącej sieci teletechnicznej, w przypadku
wystąpienia  kolizji  istniejącej  sieci  telekomunikacyjnej  z  miejscowym  planem
zagospodarowania  Inwestor  wystąpi  do  Pionu  Sieci  Obszar  Eksploatacji  w  Lublinie  
o określenie warunków technicznych przebudowy lub zabezpieczenia kolidujących urządzeń
teletechnicznych,

2) w  zakresie  telekomunikacji  przewiduje  się  dalszą  rozbudowę  sieci  telekomunikacyjnych
zarówno w formie tradycyjnej jak i wykorzystując nowe technologie, postuluje się rozbudowę
i modernizację infrastruktury światłowodowej i objęcie całej gminy zintegrowanym systemem
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telekomunikacyjnym połączonym z systemami sieci wojewódzkiej i krajowej z zachowaniem 
w  lokalizacji  wymogów  ustawy  o  wspieraniu  rozwoju  usług  i  sieci  telekomunikacyjnych;
ustala  się  rozwój  systemów  telekomunikacyjnych  i  teleinformatycznych  przewodowych  
i  bezprzewodowych stosownie  do wzrostu zapotrzebowania  na usługi  telekomunikacyjne
i  teleinformatyczne  w  gminie  i  regionie;  w  zakresie  telekomunikacji  zakłada  się  pełną
dostępność do łączy telekomunikacyjnych, rozwój sieci teleinformatycznych. 

Dla  zwiększenia  dostępności  sieci  internetowej  i  rozwoju  społeczeństwa  informacyjnego,
wskazuje się rozwój szerokopasmowego dostępu do Internetu, urządzenie ogólnodostępnych
kawiarenek  internetowych,  rozwój  sieci  bezprzewodowych  -  budowę  systemu  nieodpłatnego
dostępu do Internetu - np. za pomocą sieci Hotspotów.

ZASADY ZAGOSPODAROWANIA GŁÓWNYCH JEDNOSTEK FUNKCJONALNO-
PRZESTRZENNYCH 

11.1. Strefowanie terenu gminy - podział na jednostki funkcjonalno - przestrzenne (strefy)

Zasady  zagospodarowania  przestrzennego  uwzględniają  charakter  i  fizjonomie  jednostek
funkcjonalno-przestrzennych, chłonność środowiska przyrodniczego, uwarunkowania kulturowe
i ochrony krajobrazu.
Uwzględniając  powyższe  kryteria  w  Studium,  cały  obszar  gminy  został  podzielony  na  13
jednostek (stref) funkcjonalno – przestrzennych:

Strefa 1 - Las Aleksandrowski
Strefa 2 - Dolina Szumu i Niepryszki
Strefa 3 - Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej
Strefa 4 - Dolina Tanwi
Strefa 5 - Kolonia Chmiel ek
Strefa 6 - Strefa Krawędziowa Płaskowyżu Taraogrodzkiego
Strefa 7 - Las Podsośnicki
Strefa 8 - Podsośnina Łukowska
Strefa 9 - Strefa przywierzchowinowa Płaskowyżu Tarnogrodzkiego
Strefa 10 - Chmielek - Łukowa
Strefa 11 - Chmielek - Morgi
Strefa 12 - Wierzchowina Łukowej
Strefa 13 - Rozłogi Szarajówki

We wszystkich strefach zagrożonych oddziaływaniem wód powodziowych w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego należy wyznaczyć potencjalne tereny zalewowe, zagrożone
100-letnimi  wodami  powodziowymi  oraz  występowaniem  zastoisk  i  podtopień  w  okresach
roztopów i intensywnych opadów.
Na  terenach  zagrożonych  oddziaływaniem  wód  powodziowych  (obszary  osuwiskowe  na
terenach przybrzeżnych oraz zagrożone rozmyciem w czasie wezbrań powodziowych) należy
unikać lokalizowania obiektów kubaturowych, a w szczególnych wypadkach dopuszczających
zabudowę, rozwiązania konstrukcyjne muszą uwzględniać zagrożenia powodziowe.
Należy  dążyć  do  przeznaczania  terenów  osuwiskowych  oraz  narażonych  na  erozję
powierzchniową pod zalesienia lub użytki zielone.
Obowiązuje zabezpieczenie w planie obustronnych pasów ochronnych wzdłuż cieków wodnych
o  szerokości  min.  15  m  dla  potoków  i  50  m  dla  rzek  (licząc  od  górnej  krawędzi  skarpy
brzegowej), celem umożliwienia dostępu do wody w ramach powszechnego korzystania z wód,
umożliwienia  administratorowi  cieków  prowadzenie  robót  remontowych  i  konserwacyjnych  
w korytach cieków oraz ochrony otuliny biologicznej cieków wodnych. Pasy ochronne powinny
być wykluczone spod zabudowy kubaturowej.
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11.2. Charakterystyka, kierunki ochrony i zagospodarowania 

stref Strefa 1 Las Aleksandrowski

Zwarty kompleks leśny przeważnie o drzewostanie sosnowym, z niewielką domieszką brzozy, 
a w podmokłych obniżeniach - olszy.  Znajduje się w projektowanym Obszarze Chronionego
Krajobrazu Doliny Tanwi i strefie „C" projektowanego Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery
„Roztocze  -  Puszcza  Solska".  Na  terenie  całego  kompleksu  występują  liczne  niewielkie
bagienka,  a  we wschodniej  części  rozległe  wydmy.  Obowiązuje  nienaruszalność  kompleksu
leśnego,  zachowanie  struktury  morfologicznej  wydm  z  charakterystycznymi  dla  niej
zbiorowiskami leśnymi oraz zabezpieczenie walorów ekologicznych kompleksu.

Strefa 2 Dolina Szumu i Niepryszki
Otwarte  tereny  łąkowo  -  pastwiskowe  -  leśne  rozcięte  licznymi  rowami  melioracyjnymi
skierowanymi do dwóch cieków: Szumu i Niepryszki, z ważnymi dla walorów przyrodniczych  
i  krajobrazowych,  śródłąkowymi  płatami  leśnymi.  Teren  w całości  znajduje  się  w Obszarze
Chronionego Krajobrazu Doliny Tanwi oraz w strefie „C" projektowanego Międzynarodowego
Rezerwatu Biosfery „Roztocze - Puszcza Solska". Jego centralna i wschodnia część objęta jest
strefą ochrony widokowej. Dwie bagienno - łąkowe półenklawy leśne na północ od wsi Kozaki
Osuchowskie  wskazuje  się  do  nadania  statusu  rezerwatu  przyrody.  Nieliczne  zabudowania
usytuowane przy ścianie lasu, w małej wsi Kozaki Osuchowskie mogą być wykorzystane jako
gospodarstwa agroturystyczne.
Część zachodnia predysponowana jest do płatowego zalesienia, odcinkowej renaturalizacji lub
ochrony  krajobrazowej,  po  uprzednim  przeprowadzeniu  inwentaryzacji  przyrodniczej  oraz
wykonaniu oceny ekologicznych i krajobrazowych skutków przedsięwzięcia. W części centralnej
i  wschodniej  wskazana  kontynuacja  gospodarki  łąkowo  -  pastwiskowej  z  zachowaniem
charakterystycznej  struktury  ekologicznej  i  fizjonomii  krajobrazu  dolin  rzecznych  oraz
przeciwdziałanie degradacji wysokich walorów przyrodniczo - krajobrazowych tej strefy.

Strefa 3 Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej
Największy  na  terenie  gminy  kompleks  leśny  o  bardzo  wysokich  walorach  przyrodniczych,
objęty statusem parku krajobrazowego oraz strefą „A" i „B" projektowanego Międzynarodowego
Rezerwatu Biosfery „Roztocze - Puszcza Solska".  Strefa „B" pokrywa się z granicami Parku
Krajobrazowego Puszczy Solskiej. Ustalenie granic strefy „A" nastąpi w toku prac studialnych 
i  projektowych  nad  dokumentacją  i  strefowaniem  Rezerwatu  Biosfery  i  poddane  odrębnej
procedurze opiniującej i uzgadniającej. W Puszczy dominują siedliska borowe, ale w dolinach
rzecznych  można  spotkać  również  olsy.  Oprócz  bardzo  cennych  ekosystemów  leśnych
występują tu również liczne śródleśne bagna i łąki. Jedynym przejawem osadnictwa są tu dwie
niewielkie wsie: Osuchy i Borowiec zlokalizowane na obrzeżach Parku.

Na terenie Parku krajobrazowego obowiązuje nienaruszalność krajobrazu leśnego, 
zabezpieczenie  walorów  ekologicznych  kompleksu,  restytucja  i  zachowanie  istniejących
torfowisk i olsów oraz utrzymanie struktury morfologicznej wydm wraz z charakterystycznymi dla
nich zbiorowiskami leśnymi.
Gospodarka  leśna  powinna  być  prowadzona  zgodnie  z  planami  urządzania  lasów
sporządzonych zarówno dla lasów prywatnych, jak i państwowych oraz zgodnie z programami
ochrony przyrody opracowanymi ula Nadleśnictwa. Wszystkie lasy znajdujące się w dolinach
cieków  powinny  uzyskać  status  lasów  wodochronnych.  Koryta  śródleśnych  cieków  należ
zachować w stanie naturalnym. Dolina Sopotu, Łąki Byki i dolina Studzianki wskazane są do
płatowego  zalesienia,  odcinkowej  renaturalizacji  stosunków  wodnych  lub  ochrony
krajobrazowej.  Decyzję  w  tej  sprawie  należy  podjąć  po  przeprowadzeniu  inwentaryzacji
przyrodniczej  oraz  po  wykonaniu  oceny  ekologicznych  i  krajobrazowych  sutków
przedsięwzięcia.  Rozłogi  pól wokół  wsi Borowiec należy pozostawić w stanie niezmienionym
i  zachować  ich  otwarty  charakter.  We wsi  Osuchy  wskazane  jest  odtworzenie  tamtejszych
stawów.  Zarówno  wieś  Osuchy,  jak  i  Borowiec  ze  względu  na  swe  wyjątkowo  atrakcyjne
położenie,  mogą być wykorzystywane agroturystycznie  jako wsie letniskowe.  Konieczne jest
wprowadzenie  tu  wzornika  architektury  regionalnej  i  wyposażenie  wsi  w  techniczną
infrastrukturę  ochrony  środowiska.  W  przypadku  wsi  Osuchy  i  planowanego  uzdrowiska
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niezbędne  jest  wykonanie  szczegółowych  studiów  określających  wzajemne  relacje  między
uzdrowiskiem i Parkiem Krajobrazowym Puszczy Solskiej.

Strefa 4 Dolina Tanwi
Strefa  ujęta  w  planowanym  Obszarze  Chronionego  Krajobrazu  Doliny  Tanwi  i  strefie  „C"
projektowanego  Międzynarodowego  Rezerwatu  Biosfery  „Roztocze  -  Puszcza  Solska".
Obejmuje  najbardziej  wyrazistą  w krajobrazie  gminy  wklęsłą  formę rzeźby -  dolinę  rzeczną.
Granica  jednostki  obejmuje  dno  doliny,  tereny  starorzeczy,  lasy,  łąki.  Sąsiedztwo  lasu,
urozmaicona  linia  brzegowa,  meandrujący  przebieg  koryta  rzeki  oraz  liczne  podmokłości
stanowią o wyjątkowych walorach tej strefy. Dla ich zachowania wprowadza się strefę ochrony
widokowej  określonej  na  rysunku  planu.  Jest  to  jednocześnie  bardzo  ważny  korytarz
ekologiczny  o  randze  międzywojewódzkiej  i  cenna  ostoja  wielu  rzadkich  gatunków  roślin  
i zwierząt. W zachodniej części doliny w jednym z zakoli Tanwi wyznacza się użytek ekologiczny
-  obszar  szczególnie  cenny ze względu  na seminaturalne,  bogate  przyrodniczo  zbiorowiska
zaroślowo - łąkowe w dolinie Tanwi.
Wprowadza  się  obowiązek  ochrony  naturalnego  charakteru  koryta  i  dna  doliny,  bez  prawa
nowej zabudowy na terenach potencjalnie zalewowych i utwardzania terenu w granicach dna
doliny. Konieczna jest również ochrona lasów łęgowych. Dopuszcza się sukcesywne łączenie
mozaiki drobnych płatów leśnych w większe kompleksy.

Strefa 5 Kolonia Chmielek
Strefa  o  różnorodnym  sposobie  zagospodarowania  terenu,  skupiająca  w  sobie  zarówno
ekosystemy  wodne,  leśne,  łąkowo  -  pastwiskowe,  jak  i  tereny  o  funkcji  mieszkaniowej  
i przemysłowej. Bliskość tak różnych form użytkowania wymaga szczególnej troski o wzajemną
harmonię  przyrody  i  gospodarki,  tym  bardziej,  iż  są  to  tereny  o  wysokich  walorach
przyrodniczych,  ujęte  w  granicach  projektowanego  Obszaru  Chronionego  Krajobrazu  Doliny
Tanwi,  w  strefie  „C"  projektowanego  Międzynarodowego  Rezerwatu  Biosfery  „Roztocze  -
Puszcza Solska" oraz w strefie ochrony widokowej, w granicach określonych na rysunku planu.
Północno - zachodnia część strefy to ekosystemy leśne, z licznymi dolesieniami, zmierzającymi
w  kierunku  stworzenia  litego  zespołu  leśnego.  Środkowa  -  to  stawy  z  dobrze  rozwiniętą
gospodarką rybacką Z racji  wysokich walorów przyrodniczych i  krajobrazowych teren należy
objąć  statusem  zespołu  przyrodniczo  -  krajobrazowego.  Południowa  część  strefy  to  teren
bardzo  atrakcyjny  widokowo  obejmujący  fragment  strefy  krawędziowej  Płaskowyżu
Tarnogrodzkiego.  Jest jednocześnie strefą źródliskową - rejonem wypływów i wysiąków wód
powierzchniowych. Teren, ze względu na funkcję źródliskową wyłącza się z lokalizacji  nowej
zabudowy, z zaleceniem rozwoju zadrzewień kępowych i pasmowych, zwłaszcza w dolinach
cieków i obniżeniach.

Obszar pomiędzy szosą, stawami i kompleksem leśnym z rozproszoną zabudową oraz licznymi
zabagnionymi obniżeniami jest ważnym korytarzem ekologicznym łączącym kompleks stawów 
z doliną Tanwi. Ze względu na jej funkcje nie należy wprowadzać nowej zabudowy oraz nowych
linii  energetycznych  przegradzających  korytarz.  Kolizyjna  lokalizacja  oczyszczalni  ścieków
umiejscowionej przy wjeździe do gminy miedzy główną atrakcją gospodarczą a przyrodniczą
gminy, wymaga obsadzenia zielenią w celu zminimalizowania złych aspektów środowiskowych
tej  inwestycji.  Fragment  strefy  krawędziowej  Płaskowyżu  Tarnogrodzkiego  położony  
w  bezpośrednim  sąsiedztwie  stawów,  z  zabytkowym  parkiem  dworskim,  terenami  usług
produkcji rolnej oraz wprowadzonymi w trybie zmian planu zagospodarowania przestrzennego
gminy  terenami  przemysłu,  usług  rzemiosła  nieuciążliwego  i  budownictwa  mieszkaniowego
jednorodzinnego.  Wszelka  działalność  gospodarcza  rozwijana  na  tym  terenie  wywiera  silny
bezpośredni wpływ na walory przyrodnicze, gospodarkę rybacką i jakość środowiska. Proponuje
się,  aby  w  uzgodnieniu  z  Wojewódzkim  Konserwatorem  Ochrony  Zabytków  zaprojektować
system zieleni  parkowej,  rozwijającej  zabytkowe założenia,  zharmonizowanej  z  krajobrazem
stawów i rozłogów pól. Dalszy rozwój zakładu meblarskiego „Black Rad White" odgrywającego
dużą rolę w gospodarce gminy należy utrzymać w harmonii  z przyrodą i  dbałością o formę
architektoniczną.  Przy  zachodnim  wjeździe  do  zespołu  osadniczego  Chmielek  -  Łukowa
proponuje się ukształtowanie strefy atrakcyjnego „ośrodka recepcyjnego".
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Strefa 6 Strefa krawędziowa Płaskowyżu Tarnogrodzkiego
Strefa krawędziowa Płaskowyżu Tarnogrodzkiego z dwoma malowniczo położonymi układami
osadniczymi  -  wsiami:  Pisklaki  i  Szostaki.  Są  to  wsie  o  dużym  potencjale  rozwoju  funkcji
letniskowej z możliwością agroturystycznego wykorzystania gospodarstw. Teren znajduje się  
w  projektowanym  Obszarze  Chronionego  Krajobrazu  Doliny  Tanwi  i  w  strefie  „C"
projektowanego  Międzynarodowego  Rezerwatu  Biosfery  „Roztocze  -  Puszcza  Solska"  oraz
objęty  jest  strefą  ochrony  widokowej,  z  racji  najwybitniejszych  w  gminie  walorów
krajobrazowych.

Zaleca  się  utrzymanie  dotychczasowego  użytkowania  terenu,  pozostawienie  otwartych
przestrzeni rolniczych oraz ochronę rozległych, wybitnie cennych panoram widokowych przed
zabudową i zeszpeceniem. Konieczne wprowadzenie wzornika architektury regionalnej, według
którego realizowana byłby nowa i modernizowana istniejąca zabudowa wsi.

Strefa 7 Las Podsośnicki
Kompleks leśny o statusie lasu wodochronnego,  rozwijający się na siedlisku lasu świeżego.
Dominuje drzewostan sosnowy o przeciętnych walorach przyrodniczych. Liczne zalesienia mają
na celu zespolenie drobnych płatów leśnych w jeden większy kompleks. W środkowej części
lasu,  w  zabagnionym  obniżeniu  terenu,  usytuowane  jest  wysypisko  śmieci.  Ta  niezwykle
kolizyjna  lokalizacja  w  wysokim  stopniu  zagraża  czystości  wód  Tanwi  oraz  środowisku
przyrodniczemu doliny. W takiej sytuacji konieczny jest skrupulatny monitoring stanu środowiska
i likwidacja ewentualnych skażeń.
Obowiązuje  nienaruszalność  krajobrazu  leśnego,  zabezpieczenie  walorów  ekologicznych
kompleksu i podtrzymanie warunków do odnowy i rozbudowy drzewostanów. Gospodarka leśna
powinna  być  prowadzona  zgodnie  z  planami  urządzania  lasów sporządzonych zarówno dla
lasów prywatnych, jak i państwowych.

Strefa 8 Podsośnina Łukowska
Uporządkowany wiejski układ osadniczy, na północy graniczący ze ścianą lasu, na południu  
z rozłogami pól. Bardzo atrakcyjne położenie wsi - bliskość lasu, rzeki Tanwi, rozległe panoramy
widokowe  -  sprzyja  rozwojowi  wypoczynku  letniskowego  oraz  agroturystycznej  aktywizacji
istniejących  gospodarstw,  tym  bardziej,  iż  wieś  znajduje  się  w  projektowanym  Obszarze
Chronionego  Krajobrazu  Doliny  Tanwi  i  w  strefie  „C"  projektowanego  Międzynarodowego
Rezerwatu  Biosfery  „Roztocze  -  Puszcza  Solska".  Konieczne  jest  wprowadzenie  wzornika
architektury regionalnej dla wsi letniskowych oraz wyposażenie wsi w techniczną infrastrukturę
ochrony środowiska.

Strefa 9 Strefa przywierzchowinowa Płaskowyżu Tarnogrodzkiego
Strefa charakteryzuje się rozległym, falistym krajobrazem rolniczym z nielicznymi śródpolnymi
ekosystemami łąkowymi i leśnymi oraz kilkoma pojedynczymi siedliskami zlokalizowanymi we
wschodniej części. Ze względu na harmonię krajobrazu oraz wysokie walory widokowe teren
objęty jest strefą ochrony widokowej oraz znajduje się w granicach projektowanego Obszaru
Chronionego  Krajobrazu  Doliny  Tanwi  i  w  strefie  „C"  projektowanego  Międzynarodowego
Rezerwatu Biosfery „Roztocze - Puszcza Solska".
Ustala  się  zachowanie  rolniczego  użytkowania  terenu  z  otwartą  ekspozycją  krajobrazową  
i zakazem rozpraszania zabudowy.

Strefa 10 Chmielek - Łukowa
Silnie zainwestowany,  zwarty układ osadniczy ukształtowany wzdłuż dolin rzecznych: cieków
„Chmielek" i Mucha. Sąsiedztwo tych tak różnych form zagospodarowania wymaga szczególnej
troski  o  wzajemną  harmonię  przyrody  i  gospodarki.  Aktualnie  doliny  cieków  są  bardzo
zaniedbane,  a  ich  wody  ponadnormatywnie  zanieczyszczone.  Doliny  te  powinny  zostać
poddane kompleksowej rewaloryzacji sanitarnej, ekologicznej i urbanistycznej, tak, by docelowo
siać  się  atrakcyjnym  ciągiem  przyrodniczo  -  spacerowym.  Konieczne  jest  w  tym  celu
opracowanie i zrealizowanie specjalnego projektu rewaloryzacyjnego. Będzie to miało bardzo
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ważne  oddziaływanie  zdrowotne  dla  mieszkańców  ośrodka  gminnego.  Będzie  też  ważnym
elementem marketingowym całej gminy i tym samym może przyspieszyć jej dalszy rozwój w
harmonii  z  przyrodą  tym  bardziej,  że  wsie  te  leżą  w  granicach  projektowanego  Obszaru
Chronionego  Krajobrazu  Doliny  Tanwi  i  strefie  „C"  projektowanego  Międzynarodowego
Rezerwatu Biosfery „Roztocze - Puszcza Solska".

W  trosce  o  standard  życia  zaleca  się,  aby  na  terenach  mieszkaniowych,  dotychczas
niezabudowanych, nowo budowane siedliska powstawały na działkach o dużym areale i były
otoczone zielenią.
Ustala  się  strefę kształtowania  atrakcyjnego centrum administracyjno -  usługowego ośrodka
gminnego. Konieczne jest szczegółowe opracowanie tego tematu. Realizacja „Centrum" będzie
znaczącym elementem marketingowym i rozwojowym dla całej gminy.

Strefa 11 Chmielek - Morgi
Zwarty  układ  osadniczy  zlokalizowany  w  dolinie  cieku  „Chmielek".  Cechuje  się  silnym
zagospodarowaniem  terenu,  szczególnie  w  prawobrzeżnej  części  doliny.  Na  pozostałym
obszarze  dotychczas  nie  zainwestowanym  należy  wyznaczyć  działki  o  dużej  powierzchni,  
z  koniecznością  nasadzenia  zieleni  wokół  nowo  powstających  siedlisk.  Ciek  „Chmielek"
przepływający przez wieś jest silnie zanieczyszczony, a jego dolina bardzo zaniedbana. W celu
przywrócenia  jej  dawnych  walorów  i  funkcji  dolinę  powinno  się  poddać  kompleksowej
rewaloryzacji  sanitarnej,  ekologicznej  i  urbanistycznej,  tak  by  docelowo  mogła  stać  się
atrakcyjnym  ciągiem  przyrodniczo  -  spacerowym.  Zalecane  jest  także  zwiększenie  retencji
wodnej w dolinie cielcu, m. in. poprzez budowę zespołu małych oczek wodnych.

Strefa 12 Wierzchowina Łukowej
Najwyżej usytuowana w krajobrazie, typowo rolnicza część gminy. Nieliczne dolinki z rzadka
rozcinają  uporządkowany  południowo  -  północny  układ  pól.  Strefa  o  przeciętnych  walorach
przyrodniczych i krajobrazowych, choć stanowi obrzeże projektowanego Obszaru Chronionego
Krajobrazu Doliny Tanwi i  strefy „C" projektowanego Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery
„Roztocze - Puszcza Solska".
Wskazana kontynuacja gospodarki rolnej, z zachowaniem charakterystycznego układu rozłogu
pól. Zakaz wychodzenia z zabudową w otwarte polne przestrzenie.

Strefa 13 Rozłogi Szarajówki
Strefę  cechuje  krajobraz  rolniczy  z  nielicznymi  łąkami  i  lasami  w  obniżeniach  terenu.  
Wieś  usytuowana  jest  wzdłuż  drogi,  między  siedliskami  występują  liczne  luki,  które  można
uzupełniać nową zabudową. Należy utrzymać dotychczasowe rolnicze użytkowanie terenu.

Dla terenów proponowanych zmian zlokalizowanych we wsi Kolonia Szarajówka - działka Nr 33 
- przeznaczona pod teren zabudowy produkcyjno – usługowej /biogazownia/, działka Nr 110 -
przeznaczona  pod  teren  zabudowy  produkcyjno  -  usługowej  /biogazownia/  oraz  tereny
infrastruktury technicznej/oczyszczalnia ścieków.

11.3.  Kierunki  zmian w strukturze przestrzennej  Gminy Łukowa oraz w przeznaczeniu
terenów objętych zmianami. Szczegółowe ustalenia dla terenów objętych II zmianą
Studium 

11.3.1. II zmiana Studium obejmuje następujące obszary w obrębach geodezyjnych:
1) Łukowa  -  teren  o  symbolu  P o  funkcji  podstawowej  odpowiadającej  lokalizacji  obiektów

produkcyjnych, składów, baz, magazynów. Możliwość lokalizacji usług związanych z funkcją
podstawową.

Przewiduje się następujące wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu dla planowanego
przedsięwzięcia:

a) minimalna  powierzchnia  terenu  biologicznie  czynnego  –  10  %  powierzchni  działki
budowlanej lub terenu inwestycyjnego,
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b) maksymalna powierzchnia zabudowy – do 70%,
c) maksymalna wysokość zabudowy - do 16 m,
d) liczba kondygnacji - do 3 kondygnacji nadziemnych.

2) Osuchy - teren o symbolu RM o funkcji podstawowej zabudowy zagrodowej w 
gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych. Możliwość lokalizacji:
a) agroturystyki,
b) usług związanych z turystyką wiejską, 
c) usług i nieuciążliwego rzemiosła,
d) przetwórstwa rolno-spożywczego i drzewnego.

Przewiduje się następujące wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu dla planowanego
przedsięwzięcia:

a) minimalna  powierzchnia  terenu  biologicznie  czynnego  –  30  %  powierzchni  działki
budowlanej lub terenu inwestycyjnego,

b) maksymalna  powierzchnia  zabudowy  –  do  60%,  maksymalna  wysokość  zabudowy  
- do 12 m,

c) liczba kondygnacji - do 3 kondygnacji nadziemnych.

3) Kozaki  -  teren o symbolu  RU o  funkcji  podstawowej  obsługi  produkcji  w gospodarstwach
rolnych, hodowlanych i ogrodniczych. Możliwość lokalizacji:
a) usług związanych z funkcją podstawową,
b) nieuciążliwego rzemiosła.

Przewiduje się następujące wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu dla planowanego
przedsięwzięcia:

a) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego – 30 % powierzchni działki 
budowlanej lub terenu inwestycyjnego,

b) maksymalna powierzchnia zabudowy – do 60%, maksymalna wysokość zabudowy
 - do 12 m, liczba kondygnacji - do 2 kondygnacji nadziemnych.

4) Chmielek II - teren o symbolu RM o funkcji podstawowej obsługi produkcji w gospodarstwach
rolnych, hodowlanych i ogrodniczych. Możliwość lokalizacji:
a) agroturystyki, 
b) usług związanych z turystyką wiejską, usług i nieuciążliwego rzemiosła,
c) przetwórstwa i usług w związku z prowadzonym gospodarstwem rybackim.

Przewiduje się następujące wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu dla planowanego
przedsięwzięcia:

a) minimalna  powierzchnia  terenu  biologicznie  czynnego  –  30  %  powierzchni  działki
budowlanej lub terenu inwestycyjnego,

b) maksymalna  powierzchnia  zabudowy  –  do  60%,  maksymalna  wysokość  zabudowy  
- do 12 m,

c) liczba kondygnacji - do 3 kondygnacji nadziemnych.

5) Chmielek II - tereny o symbolu ZN.U o funkcji podstawowej zieleni naturalnej i nieuciążliwych
usług, związanych z prowadzonym gospodarstwem rybackim oraz rekreacją.

Ideą  zmiany  Studium  w  tych  terenach  jest  uporządkowanie  zagospodarowania  w  związku  
z działalnościami opartymi o prowadzone gospodarstwa rybackie. W tym celu dopuszcza się
ograniczoną lokalizację obiektów budowlanych. Zgodnie ze stanowiskiem Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska w Lublinie Delegatura w Zamościu, dla zapewnienia ochrony istniejącego
naturalnego ekosystemu znajdującego się w sąsiedztwie stawów rybnych wskazuje się 
do zachowania zieleń naturalną, dziką, nie urządzoną.

Przewiduje się następujące wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenów dla planowanego
przedsięwzięcia:
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a) minimalna  powierzchnia  terenu  biologicznie  czynnego  –  60  %  powierzchni  działki
budowlanej lub terenu inwestycyjnego,

b) maksymalna powierzchnia zabudowy – do 20%, maksymalna wysokość zabudowy - do 6 m,
c) liczba kondygnacji - 1 kondygnacja nadziemna.

Wszelkie  projektowane  budowle  o  wysokości  równej  i  większej  niż  50  m  n.  p.  t.  należy
każdorazowo uzgadniać z właściwą służbą wojskową – przed wydaniem decyzji o pozwoleniu
na budowę.

11.3.2. Lokalizacja linii elektroenergetycznej WN 110 kV relacji Józefów - Lubaczów

Wyznaczony zmianą Studium korytarz dla napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110 kV 
relacji Józefów - Lubaczów wraz z pasem technologicznym, zlokalizowany jest w strefie rolniczo 
– leśnej, bez ingerencji w istniejące tereny zabudowane Gminy Łukowa.  

Dla projektowanej napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110 kV relacji Józefów - 
Lubaczów ustala się: 
1) zastosowanie na etapie projektowania oraz realizacji rozwiązań technicznych, 

konstrukcyjnych oraz technologii bezpiecznych dla ludzi,
2) obowiązek lokalizacji słupów linii wysokiego napięcia w miejscach dostępnych 

komunikacyjnie, o najmniejszych skutkach oddziaływania na środowisko przyrodnicze. 

12.  Rekomendacje  Planu  Zagospodarowania  Województwa  Lubelskiego  w  sprawie
audytu krajobrazowego

PZWL  zatwierdzony  Uchwałą  Nr  XI/162/2015  Sejmiku  Województwa  Lubelskiego  z  dnia  
30 października 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2015 r., poz. 5441) wyznacza obszary
chronione rekomendowane do oceny możliwości i celowości objęcia formą ochrony przyrody 
w ramach audytu krajobrazowego województwa. W obrębie gminy Łukowa jest to Dolina Tanwi
stanowiąca ważny rzeczny i dolinny korytarz ekologiczny, obejmujący obszarowo gminy Potok
Górny, Biszcza, Księżpol, Łukowa, Obsza, Aleksandrów, Biłgoraj.

12.a.  Rekomendacje  i  wnioski  zawarte w audycie  krajobrazowym lub określone przez
audyt krajobrazowy granice krajobrazów priorytetowych

W  związku  z  brakiem  opracowanego  audytu  krajobrazowego,  na  terenie  gminy  Łukowa  
nie obowiązują rekomendacje i wnioski zawarte w audycie krajobrazowym oraz brak określenia
przez audyt krajobrazowy granic krajobrazów priorytetowych.

13. Obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu
lokalnym

Obszary rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym obejmują gminę w
jej granicach administracyjnych.
Rozmieszczenie inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym - oraz ich zakres, wymagają
zgodności  z  kierunkami  rozwoju  wynikającymi  ze  Studium  uwarunkowań  i  kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Łukowa, natomiast uszczegóławiane tych inwestycji
nastąpi na etapie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym na obszarze gminy obejmują:
1) przebudowę  i  rozbudowę  odcinków  dróg  gminnych  istniejących  oraz  budowę  dróg

gminnych projektowanych wraz z towarzyszącą infrastrukturą (w tym ścieżki rowerowe,
ciągi pieszo-jezdne),

2) przebudowę, rozbudowę istniejących oraz budowę nowych urządzeń obsługi technicznej
w zakresie elektroenergetyki,

3) przebudowę,  rozbudowę  istniejących  oraz  budowę  nowych  sieci  i  urządzeń  obsługi
technicznej w zakresie zaopatrzenia w wodę,
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4) przebudowę, rozbudowę istniejących oraz budowę nowych urządzeń obsługi technicznej
w zakresie oczyszczania ścieków,

5) budowę sieci i urządzeń związanych z gazyfikacją gminy,
6) przebudowę, rozbudowę istniejących oraz budowę nowych urządzeń melioracji wodnych

(ciągów drenażowych),
7) przebudowę, rozbudowę istniejących oraz budowę nowych obiektów usług publicznych 

z zakresu:
administracji,
szkolnictwa,
usług kultury, sportu i rekreacji,
placówek opiekuńczo-wychowawczych,
budownictwa socjalnego, opieki społecznej, obiektów 
ochrony zdrowia, cmentarzy, bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia i życia mieszkańców gminy.

W ramach inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym w zmianie Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łukowa wskazuje się budowę mostu na
rzece Tanew w granicach jednostki osadniczej - Strefa 10 Dolina Tanwi.

14. Obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu
ponadlokalnym,  zgodnie  z  ustaleniami  planu  zagospodarowania  przestrzennego
województwa i ustaleniami programów, o których mowa w art. 48 ust. 1

Według  Planu  Zagospodarowania  Przestrzennego  Województwa  Lubelskiego  (2015)
inwestycjami celu publicznego o znaczeniu  ponadlokalnym,  istotnymi z perspektywy rozwoju
infrastruktury jest: odbudowa (kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu
poziomego)koryta Potoku Mucha w km 0+000 – 5+750, zadanie II w km 2+250 – 5+750, obiekt
1  i  2  na  dł.  3,250  km  (zrealizowane),  odbudowa  (kształtowanie  przekroju  podłużnego  
i poprzecznego oraz układu poziomego) koryta Potoku Mucha w km 0+000 – 5+750, zadanie 
I w km 0+000 – 5+750, zadanie I w km 0+000 – 2+250, tj. na dł. 2,250 km (zrealizowane).

15.  Obszary,  dla  których  obowiązkowe  jest  sporządzenie  miejscowego  planu
zagospodarowania  przestrzennego  na  podstawie  przepisów  odrębnych,  w  tym
obszary  wymagające  przeprowadzenia  scaleń  i  podziału  nieruchomości,  a  także
obszary  rozmieszczenia  obiektów  handlowych  o  powierzchni  sprzedaży  powyżej  
2000 m2 oraz obszary przestrzeni publicznej

W Studium nie wskazuje się:
1) obszarów do przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości,
2) obszarów  pod  lokalizację  wielkopowierzchniowych  obiektów  handlowych  (o  powierzchni

sprzedaży powyżej 2000 m2), dla których następowałby obowiązek sporządzenia planów,
3) obszarów  przestrzeni  publicznych,  dla  których  następowałby  obowiązek  sporządzenia

planów.

16. Obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego, w tym obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych
i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne

Gmina  Łukowa  posiada  obowiązujący  miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego,
zatwierdzony  Uchwałą  Nr  IX/37/03  Rady  Gminy  Łukowa  z  dnia  10  października  2003  r.  
w  sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Łukowa  
(Dz. Urz. z 2003 r. Nr 186 poz. 3648), zmieniony Uchwałą Nr XVII/76/04 Rady Gminy Łukowa 
z  dnia  15  października  2004  r.  zmieniającą  uchwałę  w  sprawie  miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego (Dz. Urz. Nr 226 poz. 2907 oraz Uchwałą Nr XIV/65/12 Rady
Gminy Łukowa z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Łukowa (Dz. Urz. z 2012 r. poz. 1144)
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W miarę pojawiających się potrzeb nastąpi określenie skali i zasięgu przestrzennego zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, bądź też zostanie podjęta przez władze
gminy oraz radę gminy decyzja o sporządzeniu nowego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Przed podjęciem decyzji o zmianie planu lub opracowaniu nowego planu, zgodnie z art. 14 ust.
5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym należy dokonać analiz dotyczących
zasadności  przystąpienia  do  zmiany  lub  sporządzenia  planu,  stopnia  zgodności
przewidywanych  rozwiązań  z  ustaleniami  studium  oraz  ustala  niezbędnego  zakresu  prac
planistycznych,  w  szczególności  w  przypadku  konieczności  zmiany  przeznaczenia  gruntów
rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.

Ustala  się  wykonanie  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla  trasy
napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV Józefów – Lubaczów w skali
1:2000.
Z uwagi na charakter przedsięwzięć liniowych z zakresu urządzeń elektroenergetycznych, linie
rozgraniczające  tych  inwestycji  mogą  podlegać  nieznacznym  korektom  (doprecyzowaniu)  
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 

17.  Obszary narażone  na  niebezpieczeństwo  osuwania  się  mas  ziemnych  oraz
niebezpieczeństwo powodzi

Po analizie danych zawartych na stronie internetowej Państwowego Instytutu Geologicznego –
Systemu Osłony  Przeciwosuwiskowej  (SOPO,)  stwierdzono,  że  na  terenie  gminy  Łukowa  
nie występują udokumentowane obszary narażone na osuwanie się mas ziemnych.

W  granicach  opracowania  II  zmiany  Studium  brak  zlokalizowanych  terenów  w  zasięgu
obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi od rzeki Tanew.

Zmiana  Studium  w  zakresie  lokalizacji  linii  elektroenergetycznej  WN  110  kV  Józefów  –
Lubaczów w granicach obszaru szczególnego zagrożenia  powodzią  w rejonie  rzeki  Tanew  
i Wirowa, podlega zakazom, ograniczeniom i dopuszczeniom ustanowionym przepisami ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.).

Jako  podstawowy  dokument  identyfikujący  obszary  szczególnego  zagrożenia  powodzią
wskazuje  się  mapy  zagrożenia  powodziowego  i  mapy  ryzyka  powodziowego.  
W  odniesieniu  do  dolin  rzecznych  nieuwzględnionych  w  tych  dokumentach  za  podstawę
identyfikacji terenów zagrożonych powodzią uznaje się studia dla obszarów nieobwałowanych
narażonych  na  niebezpieczeństwo  powodzi  oraz  studia  ochrony  przeciwpowodziowej.  
Zgodnie z mapami zagrożenia powodziowego dostępnymi na stronie https://wody.isok.gov.pl/,
Gmina  Łukowa  położona  jest  w  obszarze  o  godłach:  M-34-58-D-c-2,  m-34-58-D-a-4,  
M-34-58-D-b-3, M-34-58-D-d-1, M-34-58-D-b-4, M-34-58-D-d-2, M-34-58-D-d-4, M-34-59-C-c-3.

Z uwagi na przebieg linii  WN 110 kV w zasięgu obszaru szczególnego zagrożenia powodzią
rzeki Tanew i Wirowa, na rysunku zmiany Studium zaktualizowano granice ww. obszaru.

18. Obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny
Na terenie  gminy  Łukowa nie  występują  obiekty  lub  obszary,  dla  których wyznacza się  w złożu

kopaliny filar ochronny. 

19. Obszary  pomników  zagłady  i  ich  stref  ochronnych  oraz  obowiązujące  na  nich
ograniczenia  prowadzenia  działalności  gospodarczej,  zgodnie  z  przepisami  ustawy  
z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady 

Na terenie gminy Łukowa nie występują obszary pomników zagłady. 
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20. Obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji, rekultywacji lub remediacji
W obrębie gminy Łukowa nie wskazuje się obszarów wymagających przekształceń, rehabilitacji lub 
remediacji. Rekultywacji wymagają tereny wyrobisk i terenów poeksploatacyjnych. Preferowaną 
formą rekultywacji terenów jest ich zalesianie.

20.a. Obszary zdegradowane
Na terenie gminy Łukowa nie występują obszary zdegradowane.

21.  Granice  terenu  zamkniętego  i  ich stref  ochronnych,  w  tym  stref  ochronnych
wynikających z decyzji lokalizacyjnych wydanych przez Komisję Planowania przy Radzie
Ministrów w związku  z  realizacją  inwestycji  w  zakresie  obronności  i  bezpieczeństwa
państwa 

W obrębie gminy Łukowa nie występują tereny zamknięte ze strefami ochronnymi lub tereny
wynikające  z  decyzji  lokalizacyjnych  wydanych  przez  Komisję  Planowania  przy  Radzie
Ministrów w związku z realizacją inwestycji w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa. 

22. Obszary funkcjonalne, w zależności od uwarunkowań i potrzeb zagospodarowania
występujących w gminie

W  Studium  nie  wskazuje  się  obszarów  problemowych  wymagających  szczególnych
rozstrzygnięć. Na terenie gminy Łukowa nie występują obszary szczególnych zjawisk w zakresie
gospodarowania  przestrzenią  lub  konfliktów  przestrzennych,  które  można  traktować  jako
obszary funkcjonalne o znaczeniu lokalnym.

71



WYKAZ WNIOSKÓW I WYTYCZNYCH DO I ZMIANY STUDIUM
1) Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S. A, Oddział Sanocki - informacja, o przejęciu,  

w dniu 19. 07. 2002 r. od oddziału Zakład Poszukiwań Nafty i Gazu w Krakowie, odwiertu
do eksploatacji.  Łukowa 2, na działce 3714, co należy ująć we wszystkich opracowaniach
planistycznych  i  projektowych,  wokół  odwiertu  obowiązuje  zachowanie  strefy  ochronnej  
o  promieniu  50m,  przed  rozpoczęciem  eksploatacji  odwiertu  Oddział  -  SZGNiG  Sanok
wybuduje w strefie odpowiednie instalacje oraz rurociąg, którego trasa zostanie uzgodniona
w obowiązującym trybie.

2) Regionalny Zarząd Gospodarki  Wodnej w Krakowie Należy uwzględnić:  tereny zagrożone
oddziaływaniem wód powodziowych, obszary osuwiskowe na terenach przybrzeżnych oraz
obszary zagrożone rozmyciem w czasie wezbrań powodziowych, obustronne pasy ochronne
wzdłuż cieków o szerokości min. 15m dla potoków i 50m dla rzek, w celu:
a) umożliwienia dostępu do wody w ramach powszechnego korzystania z wód, 
b) umożliwienia administratorowi prowadzenia robót remontowych i konserwacyjnych 

w korytach cieków,
c) ochrony otuliny biologicznej cieków wodnych, w/w pasy należy wykluczyć spod zabudowy

kubaturowej,
d)  dla  ochrony  jakości  zasobów  wodnych  należy  uporządkować  gospodarkę  wodno  -  

ściekową i gospodarkę odpadami.
3) Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S. A. Oddział Górnictwo Naftowe, Jasło Obszar

gminy położony jest na koncesjach: „Biszcza - Tarnogród" Nr 36/96/p, „Wola Obszańska -
Cewków" Nr 10/97/p. „Aleksandrów" Nr 34/99/p.
Należy uwzględnić następujący zapis: „na terenie gminy przewiduje się poszukiwanie złóż 
ropy i gazu ziemnego, w związku z czym dopuszcza się prowadzenie prac geologiczno - 
wiertniczych na podstawie udzielonych koncesji z zachowaniem obowiązujących w tym 
zakresie przepisów".

4)  Lubelski  Urząd  Wojewódzki  w  Lublinie,  Placówka  Zamiejscowa  w  Zamościu  Nie  jest
przewidziana realizacja zadań rządowych.
W oparciu o uchwaloną „Strategię dla województwa" należy uwzględnić zadania służące
realizacji celów ponadlokalnych: droga wojewódzka nr 849 Zamość - Jacnia - Józefów -
Wola Obszańska, jako obsługa ruchu turystycznego na Roztocze; modernizacja klasy Z,
drogi powiatowe - doprowadzenie do wymaganych parametrów, zaopatrzenie gminy w gaz
ziemny po zrealizowaniu gazociągu wysokiego ciśnienia Obsza – Księżpol, uporządkowanie
gospodarki wodno – ściekowej, zachowanie obszarów ochrony uzdrowiskowej „B" i „C" wg
dotychczas obowiązującego planu, ochrona obszarów o wysokich walorach przyrodniczych 
i  krajobrazowych,  utworzenie  Obszaru  Chronionego  Krajobrazu  Doliny  Tanwi,  do  czasu,
objęcia obszaru ochroną prawną należy zachować zawartość powiązań pomiędzy terenami 
o wysokiej aktywności biologicznej i wykluczyć lokalizacje inwestycji mogących pogorszyć
stan  środowiska,  ochrona  wód  podziemnych  w  obrębie  ZWP Nr  428,  ochrona  leśnego
korytarza  ekologicznego  Puszczy  Solskiej  oraz  korytarzy  ekologicznych  dolin  Tanwi,
Wirowej,  Sopotu  i  Szumu,  zwiększenie  zasobów  leśnych,  zwiększenie  retencji  wód
powierzchniowych.

5)  Wojewódzki  Oddział  Służby  Ochrony  Zabytków  w  Lublinie,  Delegatura  w  Zamościu
Opracowane  Studium  powinno  zawierać  szczegółowe  uwarunkowania  w  zakresie
środowiska kulturowego gminy wg załączonych wskazań.

6)  Lubelski  Urząd  Wojewódzki  w  Lublinie  Wydział  Zarządzania
Kryzysowego Nie wnosi uwag.

7) Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie
Zapewnienie rezerwy terenu dla drogi wojewódzkiej Nr 849 Zamość - Jacnia - Józefów Wola
Obszańska klasy Z (szerokość w liniach rozgraniczających 20m).
Sytuowanie obiektów budowlanych w odległościach od zewnętrznej krawędzi jezdni zgodnie 
z  ustawą  o  drogach  publicznych  oraz  Wytycznych  Projektowania  Dróg  Generalnego
Dyrektora Dróg Publicznych.
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8) Okręgowy Urząd Górniczy w Lublinie,
Uwzględnienie  obszarów występowania  złóż  kopalin  oraz  obecnych  i  przyszłych  potrzeb
eksploatacyjnych.
Zwrócenie  się  do PGNiG S.A.  o  informację  co  do planów zagospodarowania  odwiertów
gazowych i planowanych prac geologicznych.
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Oddział Zakład Gazowniczy w Sandomierzu
Rejonie objęty opracowaniem nie posiada rozdzielczej sieci gazowej, nie przewidywana jest
również realizacja zadań inwestycyjnych.
W związku z powyższym ZG w Sandomierzu nie wnosi uwag.

9) Lubelski  Urząd  Wojewódzki  w  Lublinie,  Placówka  Zamiejscowa  w  Zamościu  -  należy
uwzględnić  uwarunkowania  wynikające  z  rangi  istniejących  i  projektowanych  obszarów
chronionych w gminie oraz terenach otaczających, wynikające z faktu udokumentowanych
złóż  surowców naturalnych  oraz  złóż  torfu,  występowanie  chronionych  gatunków rolnych
i  leśnych,  ochrona GZWP Nr  428 Dolina  Kopalnia  Biłgoraj  -  Lubaczów oraz  istniejących
projektowanych  ujęć  wód  podziemnych.  Należy  uwzględnić:  ustalenia  strefy  ekologicznej
planu  zagospodarowania  przestrzennego  województwa  lubelskiego,  wyznaczyć  tereny
zagrożone powodzią,  zidentyfikować  model  funkcjonowania  przyrody w obszarze gminy  
w  powiązaniu  z  terenami  otaczającymi,  kształtując  lokalny  system  ekologiczny  spójny  
z systemami: europejskim (Natura 2000 i ostoje CORINE), krajowym (ECONET - PL, parki
narodowe, rezerwaty, parki krajobrazowe i Obszary Chronionego Krajobrazu), regionalnym
systemem obszarów chronionych.
Rozwiązania gospodarki wodno - ściekowej, gospodarki odpadami, ochrony powietrza, ochrony
wód, powierzchni ziemi, krajobrazu i biocenoz muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami
i  uwzględniać  najnowocześniejsze  rozwiązania  techniczne  i  ekologiczne,  gwarantujące
utrzymanie wysokiej jakości zasobów środowiska.

10) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, Inspektorat w Lublinie
Informacja  o  przesłaniu  zawiadomienia  wg  kompetencji  do  Regionalnego  Zarządu
Gospodarki Wodnej w Krakowie.

11) Zarząd Województwa Lubelskiego
Uwarunkowania wynikające ze „Strategii rozwoju województwa lubelskiego" oraz z projektu
planu zagospodarowania przestrzennego województwa.

UZASADNIENIE PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ I SYNTEZA USTALEŃ PROJEKTU ZMIAN
STUDIUM

ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80,
poz.  717,  z  późn.  zm.),  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  28 kwietnia  2004  r.  
w  sprawie  zakresu  projektu  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania
przestrzennego gminy /Dz. U. Nr 118, poz. 1233 z 2004 r., Uchwała Nr XXXII/168/10 z dnia  
2 czerwca 2010 r. Rady Gminy Łukowa o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium.

UZASADNIENIE PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ PROJEKTU ZMIANY STUDIUM
Dla terenów proponowanych zmian położonych w obrębie wsi Kolonia Szajówka:- działka Nr 33
przeznaczona  pod  teren  zabudowy produkcyjno  -  usługowej  /biogazownia/,-  działka  Nr  110
przeznaczona  pod  teren  zabudowy  produkcyjno  -  usługowej  /biogazownia/  oraz  tereny
infrastruktury technicznej /oczyszczalnia ścieków/.
Inwestowanie w odnawialne źródła energii, oprócz korzyści dla środowiska naturalnego, sprzyja
rozwojowi lokalnych gospodarek. Produkcja biomasy dla biogazowi rolniczych może stanowić
istotne źródło dochodów dla rolnictwa.  Z kolei  wyprodukowana energia, a wraz z nią rozwój
infrastruktury  energetycznej,  będzie  gwarantować  stabilność  energetyczną  oraz  zwiększać
potencjał  inwestycyjny  regionu.  W  ujęciu  globalnym  biogazownie  mają  szansę  wpłynąć  w
stopniu  istotnym na dywersyfikację  źródeł  energii,  zapewniając  tym samym bezpieczeństwo
energetyczne oraz ograniczenie wydobycia i spalania wyczerpywalnych paliw kopalnych.
Biogazownie  rolnicze  mogą  przynieść  wyjątkowe  korzyści  dla  obszarów  wiejskich
Lubelszczyzny,  stając się szansą trwałego rozwoju gospodarczego opartego o uprawę roślin
energetycznych z przeznaczeniem na produkcję biogazu.
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SYNTEZA USTALEŃ PROJEKTU ZMIANY STUDIUM
uaktualnienie  ustaleń  istniejącego  „studium”  w  kontekście  aktualnych  potrzeb  gospodarczo
społecznych  i  ekonomicznych,  uzyskanie  podstawy prawnej  i  wytycznych dla  ustaleń zmian
istniejącego planu zagospodarowania przestrzennego, uzyskanie podstaw formalno - prawnych
dla możliwości dalszego rozwoju inwestycji  na terenie gminy związanych z jej gospodarczym
rozwojem.
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