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„Jeżeliby wszystko działo się w tym samym czasie, 

wówczas nie byłoby w ogóle rozwoju. 

Jeżeliby wszystko znajdowało się w tym samym miejscu, 

Wówczas nie byłoby w ogóle odrębności 

Tylko przestrzeń umożliwia istnienie odrębności 

Które następnie rozwija się w czasie". 

August Loesch 
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I. WSTĘP 

1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy. 

1.1. Istota studium. 

Stosownie do przepisów art. 9 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

nie jest aktem prawa miejscowego, a jego ustalenia mają charakter aktu  kierownictwa 

wewnętrznego samorządu gminy i zobowiązują organy tego samorządu oraz jednostki 

bezpośrednio im podległe. Ustalenia te, po ich uchwaleniu przez radę gminy, powinny być 

respektowane w dalszych działaniach samorządu; w szczególności zgodnie z przepisem art. 9 

ust. 4, są wiążące dla organów gminy przede wszystkim przy sporządzaniu miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego, a także stanowią podstawę do: 

 kształtowania struktury przestrzennej gminy,  

 przygotowania prac nad sporządzaniem planów miejscowych,  

 prowadzenia wewnętrznej kontroli zgodności planów miejscowych ze studium, 

 działalności marketingowej poprzez wykorzystanie ustaleń studium do opracowań 

promocyjnych. 

Zjawiska mające wpływ na uwarunkowania rozwoju gminy: 

♦ społeczne (potrzeby i aspiracje, usługi publiczne), 

♦ przestrzenne (zasoby gminy, procesy i zjawiska, infrastruktura techniczna i 

transportowa), 

♦ przyrodnicze, 

♦ ekonomiczne, 

♦ kulturowe, 

♦ wewnętrzne, 

♦ zewnętrzne. 
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II. CELE STRATEGICZNE ROZOWJU 

GMINY 

1. Cele rozwoju. 

Gmina Dzwola winna być w przyszłości gminą 

- ludzi światłych „otwartych na świat", 

- aktywną gospodarczo, włączoną w system gospodarki regionu i kraju z wykorzystaniem 

istniejących zasobów kulturowych, 

- wygodną dla codziennego życia we wszystkich jego sferach. 

Powyższą wizję należy traktować jako drogowskaz przyszłego rozwoju i działania z nim 

związanych. W przyjętym wymiarze planowania, proponuje się podstawowe cele 

rozwoju i oczekiwane najważniejsze następstwa ich osiągnięcia: 

a) Rozwinięta infrastruktura techniczna gminy, która w szczególności: 

- umożliwi właściwy standard wyposażenia technicznego mieszkań, 

- zapewni niezbędne, podstawowe warunki dla wszelkiej działalności 

gospodarczej, w tym również turystycznej, 

- uatrakcyjni ją dla lokalizacji inwestycji gospodarczych i innych. 

b) Zróżnicowana baza ekonomiczna gminy, która: 

- powiększy, urozmaici ofertę zatrudnienia, 

- zwiększy dochody budżetu gminy i dochody mieszkańców gminy, 

c) Stan obejmujący ogół lokalnie dostępnych ułatwień poprawy sytuacji 

mieszkaniowej w gminie, umożliwiający: 

- każdemu mieszkańcowi gminy poprawę jego sytuacji mieszkaniowej, 

- każdej zainteresowanej osobie osiedlenie się na terenie gminy. 

d) Unowocześnienie gminnego systemu oświaty: 

- zapewniającego kształcenie i wychowanie młodego pokolenia na 

najwyższym możliwym poziomie, 

- o szczególnych preferencjach dla zdrowia psychofizycznego i sprawności 

fizycznej młodego pokolenia, 

- budowę ekonomicznie racjonalniejszego systemu oświaty, 

e) Zagospodarowanie dla potrzeb kultury, powszechnej rekreacji i sportu 

stwarzające warunki dla: 

- szerokiego uczestnictwa w „kulturze", 

- upowszechnianie się właściwych wzorców spędzania wolnego czasu, 

ograniczenie oddziaływania zjawisk społecznie niepożądanych, 

- profilaktyki zdrowia psychicznego mieszkańców. 

Cele szczegółowe w zakresie celu podstawowego związanego z: 

a) Rozwojem infrastruktury technicznej w gminie: 

- zmodernizowane drogi krajowe, powiatowe i gminne do normatywnych 

parametrów, 

- czynna oczyszczalnia ścieków, wraz z systemem kanalizacji sanitarnej, 

- gazyfikacja gminy, 
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- modernizacja istniejącej sieci elektrycznej i telefonicznej. 

b) Różnicowanie bazy ekonomicznej gminy: 

- priorytety rozwojowe gminy - bazując na dokumentach MRiGZ oraz gminnych 

programach rozwojowych, 

- ustanowienie korzystnych warunków dla wzrostu liczby podmiotów gospodarczych, 

promocja gminy, 

- partnerska współpraca samorządu gminy z samorządami gospodarczymi 

województwa, powiatu, z reprezentacją przedsiębiorców z terenu gminy. 

c) Stosowaniem warunków dla poprawy sytuacji mieszkaniowej w gminie: 

- urozmaicenie w aspekcie jakościowym oferty terenów przeznaczonych dla 

budownictwa mieszkaniowo - usługowego, 

- samowystarczalna gospodarka zasobami mieszkaniowymi gminy. 

d) Unowocześnieniem systemu gminnej oświaty: 

- kompleksy szkolne gminnej szkoły podstawowej i gminnego gimnazjum w 

pełnych zestawach obiektów i urządzeń (dobrze wyposażone sale dydaktyczne, 

świetlice, i stołówki, sale gimnastyczne, szkolne urządzenia sportowe), 

- rozwój szkolnictwa zawodowego, 

- uczestnictwo wszystkich uczniów w specjalnym programie kultury fizycznej, 

- biegła znajomość co najmniej jednego języka obcego przez absolwenta 

gminnego gimnazjum. 

e) Upowszechnieniem kultury, masowej rekreacji i sportu: 

- projekt nowego centrum życia społeczno - kulturowego gminy, 

- małe urządzenia rekreacyjno - sportowe w Dzwoli i poszczególnych sołectwach, 

- renowacja i odbudowa wiejskiego dziedzictwa kulturowego. 

2. Priorytety rozwojowe gminy Dzwola. 

- wdrożenie metod produkcji rolniczej służących ochronie środowiska oraz ochronie 

krajobrazu wiejskiego, 

- rozwój i dywersyfikacja działalności gospodarczej zapewniającej dodatkowe 

zatrudnienie i alternatywne źródła dochodu, 

- tworzenie grup producenckich, 

- poprawa szkolnictwa zawodowego, 

- rozwój i poprawa struktury wiejskiej. 

3. Środki działania. 

3.1. Zasady ogólne. 

Mając na uwadze gminne uwarunkowania należy podjąć następujące działania w 

celu realizacji planowanych przedsięwzięć: 

Priorytet 1. 

- laboratoria certyfikacji produkcji, 

- system obrotu produktami ekologicznymi, 

- inwestycje zgodne z wymogami produkcji w terenach chronionych, 

- instytucje wspierające rolnictwo przyjazne środowisku, 
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- zapobieganie i przeciwdziałanie skutkom zanieczyszczania wód ze źródeł 

rolniczych, 

- zintegrowana uprawa wybranych gatunków roślin, rolnictwo na terenach 

narażonych na erozję, 

- ochrona tradycyjnych odmian i rodzimych ras zwierząt, 
 

- pomoc techniczna. 

Priorytet 2. 

- wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości, 

- rozwój instytucji wspierających przedsiębiorczość na wsi. 

- usługi, zaopatrzenie i zbyt dla rolnictwa, 

- agroturystyka, 

- pomoc techniczna. 

Priorytet 3 

- organizacja grup producentów, 

- organizacja stowarzyszeń grup producentów, 

- tworzenie rynków pierwotnych - centra buforowe, 

- edukacja i doradztwo, 

- pomoc techniczna. 

Priorytet 4. 

- regionalny ośrodek koordynacji kształcenia zawodowego, 

- baza wymiany informacji o potrzebach szkoleniowych, 

- podyplomowe studia dla doradców i kadry biznesu wiejskiego, 

- programy doradczo - edukacyjne dla grup zagrożonych marginalizacją, 

- pomoc techniczna. 

Priorytet 5. 
 

- budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków, gdzie budowa centralnego 

systemu kanalizacji sanitarnej jest ekonomicznie nieuzasadniona, 

- utylizacja odpadów, 

- mała retencja wodna, 

- platformy obornikowe i zbiorniki na gnojowicę. 
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III. UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE  

1. Uwarunkowania rozwoju gminy 

Analizując możliwości rozwoju gminy Dzwola należy stwierdzić, że zależą one od 

warunków geograficzno-przyrodniczych i społecznych. Ogólnie ujmując uwarunkowania 

przyszłego rozwoju gminy tkwią zarówno w niej samej jak i w jej otoczeniu. 

Uwarunkowania tkwiące w otoczeniu - zewnętrzne - są dwojakiego rodzaju, jeden ich 

zespół zawiera się w tzw. otoczeniu globalnym, zależny jest od systemu ustrojowego i 

funkcjonowania państwa. W szczególności będą to uwarunkowania rozwoju wiążące się z 

ogólnym tempem wzrostu gospodarczego kraju, kształtowaniem się inflacji, z relacjami na 

rynku walutowym, rynku pracy, z sytuacją dochodowa ludności itp. Uwarunkowania te będą 

wynikać wprost z: 

- polityki rolnej i ogólnie polityki restrukturyzacji obszarów wiejskich kraju, 

- polityki finansowej państwa, zwłaszcza wobec małych i średnich podmiotów 

gospodarczych, 

- polityki pieniężnej banku centralnego, w szczególności dotyczącej kursów walut, stopy 

kredytowej itp., 

- polityki na rzecz wzrostu liczby miejsc pracy i ograniczania bezrobocia, 

- polityki integracji z Unią Europejską, 

- reformy struktury administracyjno - terytorialnej państwa, która może istotnie 

zmienić dotychczasowe warunki jej działania, w szczególności w następstwie 

zmienionej formuły zasilania budżetu, funkcjonowania w strukturze powiatu itp. 

Istotą uwarunkowań zewnętrznych, otoczenia globalnego jest to, że mogą się one 

zmienić w czasie, że w różnym stopniu mogą one stymulować, przyśpieszać rozwój a także 

mogą oddziaływać na rozwój hamująco, mogą go ograniczać. Są one w zasadzie niezależne od 

gminy, nie może ona na nie wpływać, dokonywać zmian w tym otoczeniu. Dlatego też 

uwarunkowania otoczenia globalnego, generalnie pochodne polityki makroekonomicznej 

państwa, funkcjonują jako swoiste założenia rozwoju. 

Drugi zespół uwarunkowań zewnętrznych rozwoju gminy zawiera się w jej otoczeniu 

terytorialnym. Ma ono dwa zasięgi, bliższy wyznaczony przez gminy bezpośredniego 

zaplecza i dalszy, wyznaczany granicami regionu i kraju. Także w tym otoczeniu mogą 

występować uwarunkowania sprzyjające rozwojowi gminy, zawierające szansę rozwojowe, ale 

także mogą występować w nim zagrożenia dla rozwoju. 

Ocena obecnego stanu gminy identyfikuje przesłanki zarówno takie, które należy 

postrzegać jako jej atuty dla rozwoju - silne strony gminy, jak i takie, które w 

aspekcie przyszłego rozwoju należy postrzegać jako jemu niesprzyjające - słabe strony 

gminy.  

Siła gminy: 

- różnorodność środowiska geograficznego i kulturowego, 

- młodość demograficzna (26,2% ludności w wieku do 17 lat, a w wieku 18-64 lat - 54%), 

- korzystny układ komunikacyjny, 

- warunki turystyczne gminy, 

- ekologia - czyste środowisko, 
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- rozwój infrastruktury technicznej (wodociągi). 

Słabości gminy: 
 

- słabo zróżnicowana pozarolnicza baza ekonomiczna gminy, zbyt mało podmiotów 

gospodarczych mogących dać zatrudnienie poza rolnictwem, 

- brak udokumentowanych surowców naturalnych, 

- wysokie bezrobocie, 

- brak przejawów i tendencji rozwoju większych podmiotów gospodarczych, 

- brak bazy noclegowej dla potrzeb turystyki. 

- brak systemu kanalizacyjnego, 

- rozdrobnienie gospodarstw rolnych, 

- niski poziom dochodów ludności. 

2. Położenie i charakterystyka gminy 

Pod względem administracyjnym od 1 stycznia 1999 roku gmina Dzwola należy do 

województwa lubelskiego. Wchodzi w skład powiatu janowskiego. Sąsiaduje od 

południowego-zachodu i zachodu z gminą i miastem Janów Lubelski, od północnego-zachodu 

z gminą Godziszów, od północnego-wschodu z gminą Chrzanów, od wschodu z gminą Goraj 

oraz miastem i gminą Frampol (powiat biłgorajski), od południowego-wschodu z gminą 

Biłgoraj. 

Na terenie gminy znajduje się 17 sołectw, o łącznej liczbie  6721 mieszkańców. 

Do gminy należą wsie: Branew Ordynacka, Branew Szlachecka, Branewka, Kolonia 

Branewka, Dzwola, Flisy, Kapronie, Kocudza Pierwsza, Kocudza Druga, Kocudza Trzecia, 

Kocudza Górna, Konstantów, Krzemień Pierwszy, Krzemień Drugi, Władysławów, 

Zdzisławice i Zofianka Dolna. 

Powierzchnia gminy wynosi 203,1 km
2
, gęstość zaludnienia 35 osób/km

2
 (średnia dla gmin 

wiejskich w woj. lubelskim 49 os./km
2
). Gmina Dzwola zalicza się do typowo rolniczych. 

Użytki rolne zajmują 8 3335 ha, co stanowi 41,0 % powierzchni gminy, zaś lasy i 

zadrzewienia 11 100 ha, stanowiące 54,6% powierzchni gminy. 

3. Główne uwarunkowania ponadlokalne 

3.1. Społeczno - gospodarcze 

Gmina w obecnej rzeczywistości posiada szereg problemów wynikających z: 

a) skutków gospodarczej transformacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw i instytucji, czego 

efektem jest zjawisko bezrobocia i ubożenia wsi, 

b) braku infrastruktury społecznej, która mogłaby poprzez odpowiednie działanie 

marketingowo-prawne pomóc w produkcji rolno-spożywczej i przygotowaniu gminy 

do współpracy i integracji Polski z UE, 

c) braku inwestycji turystycznych (hoteli, moteli) tak w obrębie całej gminy, jak i w 

gminach sąsiednich, które umożliwiałyby ruch turystyczny pomimo istniejących 

warunków naturalnych. 
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3.2. Układ komunikacyjny - drogi i kolej 

Sieć drogowa gminy w centralnej i północnej części jest dobrze rozwinięta. 

Przez centralną część gminy przebiega: 

• droga krajowa nr 74 Sulejów - Żarnów - Ruda Maleniecka - Kielce - Łagów -

Opatów - Ożarów - Annopol - Kraśnik - Janów Lubelski - Frampol - Gorajec -

Szczebreszyn - Zamość - Hrubieszów - Zosin - Granica Państwa o długości 12,573 km 

na obszarze gminy. 

W południowej część gminy sieć drogowa jest bardzo słabo rozwinięta z uwagi na 

położenie terenu w Parku Krajobrazowym „Lasy Janowskie". 

Sieć dróg jest uzupełniana przez drogi powiatowe, łączące ze sobą sąsiednie gminy oraz 

drogi gminne. 

Linia kolejowa przez teren gminy nie przebiega. 

3.3. Infrastruktura techniczna. 

W zakresie infrastruktury technicznej gmina Dzwola posiada następujące powiązania, 

głównie z sąsiednimi gminami: 

a) energia elektryczna - teren gminy leży na obszarze działania PGE Dystrybucja S.A. Oddział 

Rzeszów i jest obsługiwany przez Rejon Energetyczny Stalowa Wola, 

b) telekomunikacja - teren gminy należy do obwodu telekomunikacyjnego Janów Lubelskim. 

3.4. Przyrodnicze - ekorozwój. 

 W granicach gminy znajdują się: 

a) rezerwat leśno-torfowiskowy „Kacze Błota" leżący w pobliżu wsi Flisy, fragmenty 

rezerwatów „Szklarnia" i Lasy Janowskie", 

b) Park Krajobrazowy „Lasy Janowskie" wraz z otuliną, 

c) Roztoczański Obszar Chronionego Krajobrazu, 

d) pomniki przyrody. 

 W południowej części gminy, w obszarze Lasów Janowskich zlokalizowane są obszary 

Natura 2000, tj.: 

a) ostoja siedliskowa Uroczyska Lasów Janowskich (PLH060031) 

b) ostoja ptasia Lasy Janowskie (PLB060005)  

Teren Lasów Janowskich jest również obszarem chronionym ze względu na ostoje  

przyrody CORINE o znaczeniu europejskim. 

Lasy Janowskie zostały uznane również jako obszar węzłowy o znaczeniu międzynarodowym 

oznaczony 34 M - Obszar Lasów Janowskich w sieci ECONET - PL. 
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IV. ELEMENTY PROGRAMOWE ROZWOJU 

GMINY 

1. Baza ekonomiczna 

Analizując sytuację ekonomiczną gminy Dzwola można stwierdzić, że jest to 

gmina o dominującej funkcji rolniczej i leśnej. Produkcja przemysłowa jest znikoma i jest 

funkcją uzupełniającą. 

Produkcja rolna dominuje jako miejsce zatrudnienia i źródło dochodów. Poziom 

rozwoju ekonomicznego jest dość niski. 

W 2001 roku w systemie REGON zarejestrowano 185 działających podmiotów 

gospodarczych na terenie gminy. 

Najbardziej rozwinięta jest działalność w zakresie handlu, związane jest to z małym nakładem 

środków finansowych na jaj prowadzenie. Brakuje średniej wielkości zakładów 

przemysłowych, powoduje to wysoki stopień bezrobocia i mały dynamizm rozwojowy. 

Z racji dominacji rolnictwa w gospodarczym obrazie gminy należy uwzględnić rozwój 

istniejących oraz tworzenie nowych zakładów przemysłu rolno - spożywczego, 

umożliwiający wielofunkcyjny rozwój i alternatywne źródła zatrudnienia i dochodów. 

Gmina posiada warunki dla tworzenia przedsiębiorstw zajmujących się 

uszlachetnieniem i przetwarzaniem płodów rolnych. 

Znaczna jest własna produkcja rolna w podstawowych grupach artykułów (zboża, 

ziemniaki, ryby słodkowodne, mięso, warzywa). Nowe zakłady przemysłu spożywczego 

powinny zostać wybrane spośród tych, które wymagają niewielkich nakładów finansowych i 

rzeczowych. Jedną z możliwości wzrostu dochodów mieszkańców i rozwoju gminy jest 

rozwój agroturystyki i usług rekreacyjnych. Sprzyjają temu walory krajobrazowe, 

przyrodnicze oraz kulturowe. Przyszłość gminy należy wiązać z dalszym rozwojem 

pozarolniczych form aktywności. 

Czynnikiem wpływającym na ocenę ekonomiczną gminy jest porównanie 

dochodów i wydatków jej budżetu. 
 

Dochody i wydatki budżetu gminy w zł. 2000 r. 2001 r. 2002 r. 

dochody budżetu gminy w 

tym: 

6.049.652 6.625.337 7.156.279 

dochody własne 541.012 686.905 981.300 

subwencje 4.157.916 4.732.110 5.273.820 

dotacje celowe na zad. z zakresu adm. rządowej 491.404 571.388 623.855 

dotacje celowe na zadania własne 487.984 431.086 210.204 

inne 371.336 203.848 67.100 

wydatki budżetu w 

tym: 

6.254.060 6.639.348 7.137.192 

wydatki inwestycyjne (zadania) 767.477 769.066 876.762 

ze środków własnych 5486.583 5.870.282 6.260.430 

 

W wyniku analizy ekonomicznej gminy nasuwają się następujące wnioski: 

1. Stan bazy ekonomicznej wykazuje średni poziom rozwoju. Na terenie gminy nie 
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funkcjonują podmioty gospodarcze ze znaczącym kapitałem. W istniejących 

podmiotach przeważają jednostki małe. 

2. Rozwój prywatnych zakładów i usług (rzemiosło, handel) nie wytworzył na tyle 

znaczącego potencjału by gmina stanowiła liczące się ogniwo przedsiębiorczości, oraz 

źródło zasilania budżetu gminy. 

3. W sferze obsługi rolnictwa nastąpiły tendencje recesyjne, związane z upadaniem 

spółdzielczości rolniczej oraz likwidacją zorganizowanych form usług agrotechnicznych. 

4. W niewystarczającym stopniu jest rozwinięty dostęp do profesjonalnego doradztwa 

informacji - w sytuacji zbyt słabego przygotowania potencjalnych przedsiębiorców do 

prowadzenia własnych firm. 

2. Warunki życia. 

2.1. Mieszkalnictwo. 

Jednym z podstawowych czynników oceny warunków życia jest ocena 

warunków mieszkaniowych. 

W gminie Dzwola zasoby mieszkaniowe na dzień 31.XII. 2001 r. wynosiły 1774 mieszkania. 

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania - 69,56 m
2
 (przy średniej w 

województwie lubelskim 62,7 m
2
, a dla gmin wiejskich 63,3 m

2
). 

Na jedna osobę przypada 17,8 m
2
 powierzchni użytkowej (w woj. lubelskim - 19,1 m

2
 dla gmin 

wiejskich - 19,1 m
2
). Na jedno mieszkanie przypada 3,9 osoby, (w woj. lubelskim - 3,28 

osoby, dla gmin wiejskich - 3,36 osoby). Na jedna izbę przypada 1,34 osoby (w woj. 

lubelskim - 0,97 osoby, dla gmin wiejskich - 0,98 osoby). 

Nowe budynki realizowane w ostatnich latach wpłynęły na poprawę wskaźników 

powierzchniowych. Część nowych budynków jest realizowana na wymianę starych siedlisk. 

Przynosi to widoczną poprawę warunków mieszkaniowych. 

Na podstawie analizy sytuacji mieszkaniowej można wysunąć następujące uwagi i 

wnioski: 

- Nowa zabudowa powstaje przeważnie w miejscowościach położonych przy 

głównych trasach. 

- Najkorzystniejsza byłaby koncentracja zabudowy w większych miejscowościach, 

dałoby to możliwość kształtowania środków lokalnych oraz właściwej struktury 

osadnictwa. 

- Należy podporządkować zasady sytuowania zabudowy kryteriom ekologicznym i ochrony 

krajobrazu. 

2.2. Usługi. 

2.2.1. Administracja. 

Funkcję ośrodka administracyjno - usługowego gminy pełni Dzwola, gdzie znajduje się:  

- Urząd Gminy 

- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Komisariat Policji 

- Bank Spółdzielczy 

- Urząd Pocztowy 
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2.2.2. Oświata i wychowanie. 

Na terenie gminy znajduje się 5 szkół podstawowych. 

Publiczne Szkoły Podstawowe znajdują się w następujących miejscowościach: 

- Dzwola  -I - VI - klas 

- Branew - I - VI - klas 

- Kocudza -I - VI - klas 

- Krzemień - I - VI - klas 

- Zdzisławice -I - VI - klas 

Gimnazja Publiczne znajdują się w Dzwoli, Kocudzy i Krzemieniu. 

W Dzwoli przy Szkole Podstawowej jest Publiczne Przedszkole. 

Budynki są w dobrym stanie technicznym, zbudowane w latach 90-tych. 

2.2.3. Służba zdrowia. 

W gminie Dzwola działa Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krzemieniu oraz 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej. 

W obecnej chwili służba zdrowia boryka się z wieloma problemami 

charakterystycznymi dla tego resortu w całym kraju takimi jak: 

- niedoinwestowanie, 

- brak decyzji politycznych dotyczących reformy służby zdrowia, 

- brak właściwego systemu ubezpieczeń społecznych. 

2.2.4. Kultura. 

Działalność kulturalną na terenie gminy Dzwola prowadzą: 

- Ośrodek Kultury w Dzwoli, 

- Gminna Biblioteka Publiczna w Dzwoli. 

Ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna prowadzą szeroką działalność w 

formach typowych dla tego rodzaju placówek. 

Przy Ośrodku Kultury w Dzwoli działają dwa zespoły: 

- zespół ludowy „Jarzębina", który znany jest w regionie z  prezentowanych 

widowisk: „Wesele Kocudzkie", „Prasowacki", „Medlorki i pociorki", „Łostetni 

różaniec" (nagrania w radiu i TV), należący do najbardziej aktywnych w regionie 

janowskim. Składa się z grupy obrzędowej i śpiewaczej. Oryginalne scenariusze, 

autentyczne stroje, unikalna gwara sprawiają że zespół jest zapraszany na liczące się 

spotkania i festiwale. 

- dziecięca grupa obrzędowa „Wisienki" często nagradzana na festiwalach i przeglądach. 

2.2.5. Usługi handlu. 

Na podstawie danych uzyskanych z Urzędu Gminy w Dzwola ustalono, że na 

terenie gminy działa 28 punktów sprzedaży detalicznej, 1 punkt sprzedaży paliwa w Dzwoli. 

Poziom zaspokajania potrzeb ludności gminy w usługi handlu na skutek dynamicznego 

wzrostu w ostatnich latach należy uznać za dostateczny pod względem ilościowym. 

Zastrzeżenia można mieć co do wartości technicznej obiektów handlowych i standardu 

wyposażenia tych obiektów. 

2.2.6. Usługi inne. 

- Remizy OSP znajdują się w następujących miejscowościach: Dzwola, Kocudza Pierwsza, 
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Krzemień Pierwszy, Kocudza Górna, Zdzisławice, Kapronie, Flisy, Krzemień Drugi, 

Branewka, Branew Ordynacka. 

- Zlewnie mleka zlokalizowane są w Dzwoli, Krzemieniu Pierwszym i Kocudzy Drugiej 

- Urząd Pocztowy znajduje się w Dzwoli. 

2.2.7. Sport i rekreacja. 

Sale gimnastyczne znajdują się przy szkołach. 

2.2.8. Pomoc społeczna. 

Dochody w gminie Dzwola kształtują się na poziomie średnim. Brak środków 

materialnych na potrzeby życiowe wielu mieszkańców jest jednym z problemów gminy. 

Zauważyć można stałe ubożenie całego społeczeństwa gminy. 

Z tym wiąże się duże obciążenie budżetu gminy wydatkami związanymi z pomocą społeczna. 

Wprowadzona nowelizacja ustawy o pomocy społecznej określa zadania organów 

samorządowych. W tym zakresie nakłada na gminy obowiązek realizacji nowych form 

wynikających z potrzeb środowiska. Problem nasila się, gdyż rokrocznie 

przypisywane są samorządom do realizacji nowe zadania, jednak w ślad za wydawanymi 

ustawami nie idą środki finansowe. Ze środków samorządowych udzielana jest pomoc w 

formie zasiłków celowych -jednorazowych. 

3. Turystyka i wypoczynek. 

W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego 

południowa część gminy Dzwola wskazana jest jako strefa o wysokich walorach 

przyrodniczych (Lasy Janowskie) do zagospodarowania turystycznego. 

Od funkcjonowania i wykorzystania walorów naturalnych, które są jednocześnie 

atrakcjami turystycznymi, uzależniony jest dalszy możliwy rozwój turystyczno-

wypoczynkowy w gminie. Gmina Dzwola ma szansę rozwoju poprzez turystykę w zakresie: 

- lokalizacji obiektów przystosowanych dla turystyki kwalifikowanej - campingów, 

pól namiotowych i biwakowych, 

- preferowanie rozproszonej bazy noclegowej w oparciu o pensjonaty i kwatery 

agroturystyczne, 

- lokalizowanie budownictwa letniskowego głównie w obrębie istniejącej zabudowy, 

- urządzenie ścieżek rowerowych, punktów widokowych, podniesienie standardów 

istniejących szlaków turystycznych. 

W obrębie strefy o wysokich walorach przyrodniczych wyodrębniono obszar 

ograniczonego wykorzystania turystycznego, obejmujący wydzielone kompleksy 

Lasów Janowskich z dopuszczeniem turystyki krajoznawczej po wyznaczonych szlakach. 

Północną część gminy zaliczono do strefy zrównoważonego rozwoju turystyki. 

Kształtowanie warunków przestrzennych dla rozwoju turystyki w tej strefie możliwe 

jest przez: 

- zwiększenie ilości obiektów turystycznych, głównie w oparciu o kwatery prywatne, 

agroturystyczne i pensjonaty, a także campingi, pola namiotowe i biwakowe, 

- lokalizację zabudowy letniskowej głownie w obrębie istniejącej zabudowy, 

- realizację zbiorników retencyjnych o funkcji rekreacyjnej i kreowanie na ich 
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obrzeżach małych ośrodków rekreacyjno-turystycznych, 

- rozwój zaplecza obsługującego turystykę i infrastruktury technicznej, 

- wzbogacanie obszarów w urządzenia turystyczne - ścieżki rowerowe, trasy spacerowe, 

trasy konne, urządzenia sportowe. 

Przez obszar gminy przebiega projektowana ścieżka rowerowa oraz szlak 

turystyczno-przyrodniczo-krajobrazowy 

4. Ocena standardów życia i obsługi. 

Na podstawie analizy wynika, że: zagospodarowanie poszczególnych miejscowości jest 

zróżnicowane. Perspektywy rozwoju gminy i jej pozycja w województwie nie jest zbyt 

korzystna. Zainwestowanie w dużej części gminy jest niedostateczne szczególnie w usługach 

kultury, opieki społecznej (rośnie udział ludzi w podeszłym wieku). 

Tendencją w ostatnich latach jest zmniejszanie liczby placówek kulturalnych, 

szczególnie w mniejszych ośrodkach i na terenach wiejskich. W szkolnictwie brak jest 

nauczycieli języków obcych. Równocześnie należy podkreślić duży potencjał demograficzny 

gminy, oraz możliwość rozwinięcia różnych form przedsiębiorczości w zakresie przetwórstwa 

spożywczego. Niezbędny jest też dalszy rozwój mieszkalnictwa, modernizacja i poprawa 

jakościowa zabudowy zagrodowej. 

5. Demografia. 

5.1. Stan istniejący. 

Liczba mieszkańców 

L.p Sołectwo 31.12.2000r. 31.12.2001r. 3l.l2.2002r. 

1. Branew Ordynacka 

Szlachecka 

188 

309 
484 

180 

299 
2. Branewka 252 252 250 

3. Kolonia Branewka 179 172 169 

4. Krzemień Pierwszy 860 852 841 

5. Krzemień Drugi 751 764 759 

6. Dzwola 913 916 922 

7. Konstantów 343 346 349 

8. Kocudza Górna 154 157 160 

9. Kocudza Pierwsza 613 590 583 

10. Kocudza Druga 785 774 783 

11. Kocudza Trzecia 746 734 734 

12. Kapronie 117 118 116 

13. Władysławów 97 92 91 

14. Zdzisławice 385 398 386 

15. Flisy 145 139 139 

16. Zoftanka Dolna 219 226 232 

RAZEM GMINA 7 056 7 014 6 993 
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Ludność gminy Dzwola w latach 1997-2002. 

ROK 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

OGÓŁEM 7 100 7 146 7 050 7 056 7 014 6 993 

Liczba ludności w ciągu ostatnich 6 lat wykazuje wahania, jednak w ostatnich trzech 

latach wystąpił jej spadek. 

Gęstość zaludnienia w gminie Dzwola - 35 mieszkańców na 1 km
2
. 

5.2. Przyrost naturalny. 

Urodzenia i zgony w latach 1997-2002. 

Rok 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Urodzenia 104 66 71 75 78 60 

Zgony 94 70 68 79 77 81 

Przyrost + 10 -4 + 3 - 4 + 1 -21 

W ciągu 6 ostatnich lat bilans urodzeń i zgonów wykazuje wahania. W 2002 roku 

nastąpił znaczny spadek liczby urodzin.  

5.3. Struktura wiekowa ludności. 

0 - 2  lata  -142 osoby,  

3 - 6 lat  - 360 osób,  

7-15 lat  -810 osób,  

15-17 lat  -381 osób,  

18-34 lata  - 1460 osób,  

35-54 lata  - 1900 osób,  

55-60 lat  -380 osób,  

pow. 60 lat  - 1560 osób. 

45 % mieszkańców gminy nie przekroczyło 35 roku życia. W wieku powyżej 60 roku życia 

jest 22,3 % ogółu mieszkańców gminy. 

5.4. Prognozy demograficzne. 

W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego przyjęto 2 

warianty prognozy demograficznej uwzględniając różne tempo przepływu ludności 

wiejskiej do miast przy planowaniu 20 nowych ośrodków miejskich.. Woj. lubelskie w roku 

2000 liczyło ogółem 2 min 232 tys. mieszkańców, w tym w miastach zamieszkiwało 1 min 

045 tys. osób (46,8% ogółu), na wsi - 1 mln 186 tys. osób (53,1%). 

Wariant I - zakłada wolniejsze tempo przepływu ludności ze wsi do miast w podziale 

na ludność zamieszkałą w miastach i na wsi: 

a) prognoza na 2007 rok: ogółem 2 min 213 tys. osób, w tym: 

- miasta - 1 min 116 tys. osób - 50,4% 

- wieś - 1 min 097 tys. osób - 49,6% 

b) prognoza na 2015 rok: ogółem 2 min 201 tys. osób, w tym: 

- miasta - 1 min 153 tys. osób - 52,4% 

- wieś - 1 min 048 tys. osób - 47,6% 
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c) prognoza na 2030 rok: ogółem 2 min 111 tys. osób, w tym: 

- miasta - 1 min 185 rys. osób - 56,1% 

- wieś - 927 tys. osób - 43,9% 

Wariant II - zakłada wyższe tempo migracji ludności wiejskiej do miast: 

a) prognoza na 2007 rok: ogółem 2.213 200 osób, w tym: 

- miasta- 1. 176 100 osób - 53,1% 

- wieś - 1. 037 100 osób - 46,9% 

b) prognoza na 2015 rok: ogółem 2. 201500 osób, w tym: 

- miasta - 1. 276 250 osób - 58,0% 

- wieś - 925 250 osób - 42,0% 

c) prognoza na 2030 rok: ogółem 2.111 500 osób, w tym: 

- miasta - 1. 399 250 osób - 66,3% 

- wieś-712 250 osób-33,7% 

5.5. Aktywność zawodowa. 

Zawodowo czynną ludność gminy Dzwola przedstawia poniższe zestawienie: 

a) wiek przedprodukcyjny 0-17 lat - 1665 osób, 

b) wiek produkcyjny - 3 811 osób, 

c) wiek poprodukcyjny-1431 osób 

Analiza struktury wiekowej gminy Dzwola w aspekcie wieku produkcyjnego 

wykazuje, że 24,1 % ludności jest w wieku przedprodukcyjnym, 55,2 % jest w wieku 

produkcyjnym, natomiast 20,7 % ludności jest w wieku poprodukcyjnym. 

5.6. Zatrudnienie. 

Zatrudnienie w działach gospodarki narodowej w gminie wynosiło w 2001 roku 

ogółem 252, w tym kobiety - 147. 

5.7. Wnioski. 

Na podstawie analizy danych demograficznych oraz zatrudnienia można wysunąć 

następujące wnioski: 

- stale spada liczba ludności wiejskiej (obszar całego województwa lubelskiego 

należy do obszarów największych migracji w kraju, szczególnie odpływu ludności ze 

wsi), 

- korzystny jest wysoki odsetek mieszkańców młodych w gminie w wieku do 35 

roku życia, lecz groźnym zjawiskiem jest znaczny udział tych osób wśród ogółu 

bezrobotnych, 

- nastąpił wzrost liczby osób bezrobotnych, oraz osób pozostających długotrwale 

bez pracy w stosunku do lat poprzednich, 

- maleje udział zarejestrowanych osób z prawem do zasiłku, co ma negatywny 

wpływ na sytuację dochodową ludności, 

- długotrwałe bezrobocie dotyczy głównie osób z niskimi kwalifikacjami zawodowymi. 
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V. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE 

1. Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju. 

1.1. Położenie fizjograficzne gminy. 

Teren gminy Dzwola wg podziału J. Kondrackiego i J. Ostrowskiego położony jest na 

pograniczu dwu jednostek fizjograficznych. Część północna leży w obrębie mezoregionu 

zwanego Roztoczem Zachodnim, które wchodzi w skład makroregionu zwanego Roztoczem. 

Południowe obszary gminy położone są na Równinie Biłgorajskiej, która należy do jednostki 

fizjograficznej wyższego rzędu - makroregionu zwanego Kotliną Sandomierską. Granica 

między Roztoczem a Kotliną Sandomierską jest widoczna w terenie jako krawędź 

oddzielona od kotliny charakterystyczną strefą przy krawędzi ową w linii Krzemień, Dzwola, 

Kocudza. 

1.2. Struktura przyrodnicza gminy. 

Struktura przyrodnicza gminy przedstawia się w następujący sposób: 

- użytki rolne zajmują 8 335 ha, co stanowi 41,0 % powierzchni gminy, z tego na grunty 

orne przypada 6 267 ha, sady - 44 ha, łąki - 1 579 ha, pastwiska - 445 ha, 

- lasy i zadrzewienia 11 100 ha (54,7 %), 

- nieużytki 875 ha (4,3 %). 

W strukturze przyrodniczej gminy wyróżnić należy bardzo wysoki odsetek lasów - 54,7 

% (przy średniej lesistości województwa lubelskiego 21,8 %). 

1.3. Zasoby i walory środowiska przyrodniczego. 

1.3.1. Budowa geologiczna. 

Na terenie gminy budowa geologiczna jest dość zróżnicowana. 

Obszar gminy Dzwola położony jest w południowo-zachodniej części kredowej Niecki 

Lubelskiej na pograniczu z mioceńskim Zapadliskiem Przedkarpackim. Podłoże 

stanowią tu utwory górnej jury wykształcone jako wapienie gąbkowo-rafowe, skaliste, 

oolitowe, dolomity, anhydryty i mułowce. Na jurze zalegają klastyczne osady dolnej kredy - 

piaski kwarcowe z glaukonitami i konkrecjami fosforytowymi. W cenomanie utwory 

klastyczne przechodzą w wapniste margle i wapienie. Kreda górna reprezentowana jest 

przez wapienie i opoki. Pod koniec kredy następuje spłycenie morza i osadzają się w tym 

czasie przeważnie gezy, opoki i piaski. Po wycofaniu się morza, obszar Niecki Lubelskiej był 

lądem. Transgresja dolnooligoceńska objęła całą nieckę. Pozostały po niej oderwane płaty - 

mułki, iły i piaski kwarcowe z glaukonitem. Następny zalew nastąpił w miocenie. Najstarsze 

osady miocenu to piaski, wyżej leżą wapienie litotamniowe przykryte warstwami 

baranowskimi - piaski, a te z kolei warstewką erwiliową. Osady dolnego tortonu kończy 

seria gipsonośna (wysychanie zbiornika). Następny zalew górnotortoński dał różnorodne 

osady - wapienie, piaski, a bardziej na południe iły. Na utworach trzeciorzędowych zalega 

czwartorzęd reprezentowany przez piaski drobnoziarniste miejscami pylaste oraz pyły i 

gliny zwałowe. Grubość osadów czwartorzędowych jest zmienna i waha się od 4,0 m do 

powyżej 10,0 m w dolinie rzeki Branewki. 
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W części gminy położonej na Roztoczu Zachodnim w podłożu zalegają słabo nachylone 

warstwy kredy, na której zachowała się pokrywa trzeciorzędowa głównie w postaci utworów 

mioceńskich. Te warstwy kredy i utworów mioceńskich przykryte są pokrywą czwartorzędową 

(plejstoceńską) z okresu zlodowacenia środkowo-poiskiego. Są to utwory eolicznej akumulacji 

polodowcowej w postaci lessu. Miąższość tych utworów jest dość zróżnicowana, zalegają one 

płytko lub średnio-głęboko na starszym podłożu. Utwory te zalegają także na piaskach 

częściowo pochodzenia lodowcowego lub trzeciorzędowych. Na terenach o grubej pokrywie 

lessowej występuje najbardziej rozwinięta rzeźba. 

1.3.2. Surowce mineralne. 

Gmina Dzwola jest uboga w surowce mineralne. Występują tutaj surowce węglanowe, 

surowce ilaste oraz surowce krzemionkowe luźne (piaski). Surowce te eksploatowane są 

dorywczo dla potrzeb miejscowej ludności. 

Surowce węglanowe reprezentowane są przez wapienie detrytyczne, porowate, 

białe i szarobiałe, słabo zwięzłe. W wapieniach detrytycznych występują wkładki wapieni 

rafowych, wapienie zlewne, ciężkie czasem kawemiste, barwy jasnobeżowej. Są to 

przybrzeżne rafowe utwory miocenu (trzeciorzęd) pięter torton i sarmat. W ramach 

poszukiwania złóż wapieni przydatnych do produkcji mączki wypełniającej masy bitumiczne i 

na kruszywo łamane dla budownictwa drogowego w rejonie Dzwola - Kocudza w 1972 

r. odwiercono 4 otwory o łącznym metrażu 74 mb i głębokości od 6,0 - 30,0 m. 

Wierceniami stwierdzono występowanie wapieni rafowych i detrytycznych o różnej 

zwięzłości z drobnymi wkładkami margli i iłów. Wyniki badań laboratoryjnych wapieni 

rejonu Dzwola - Kocudza zanegowały ich przydatność do produkcji mączki wypełniającej 

masy bitumiczne. 

Celem stwierdzenia przydatności w/w wapieni mioceńskich jako kruszywa łamanego dla 

celów budownictwa, w latach 1974 - 1975 odwiercono 12 otworów o metrażu 529 mb i 

głębokościach od 21,0 - 64,0 m. Badania laboratoryjne wykazały, że wapienie przydatne 

jakościowo do produkcji kamienia łamanego dla budownictwa stanowią niewielkie wkładki o 

miąższości od 2,5 - 10 m w dodatku na różnych głębokościach w kilku odwierconych 

otworach. Zasoby szacunkowe dla pola A wynoszą 260 tys, ton, a zasoby dla pola B 

(lokalizację zaznaczono na schemacie nr 6) wynoszą 1000 tys. ton. Wapienie z pola A i B oraz 

wapienie zwięzłe w miejscach gdzie wychodzą na powierzchnię mogą być przydatne do 

lokalnej eksploatacji dla potrzeb budownictwa wiejskiego. Przedmiotowe wapienie nadają się 

do produkcji cementu jako surowiec wysoki. Jednak ewentualna eksploatacja wapieni do 

produkcji cementu jest mało prawdopodobna, gdyż w tym rejonie występują margle kredowe 

stanowiące lepszy surowiec. Złoże szacunkowe „Dzwola – Kocudza” jest niekolizyjne i może 

być eksploatowane. 

Surowce ilaste reprezentowane są przez iły krakowieckie, lessy i gliny zwałowe. W 

roku 1973 wykonano 16 odwiertów o łącznym metrażu 200 mb, z których jedynie 2 otwory 

nawierciły iły krakowieckie pod nadkładem mniejszym niż 6,0 m. W latach 1973-1974 

wykonano dodatkowo 12 otworów o łącznym metrażu 300 mb i głębokościach od 10,0 - 30,0 

m. Badania laboratoryjne potwierdziły przydatność surowca do produkcji cienkościennych 

wyrobów ceramiki budowlanej, wyrobów dachowych i wyrobów grubościennych ceramiki 

budowlanej oraz do produkcji glinoporytu. W 1994 r. została opracowana dokumentacja 

geologiczna w kat. C2 złoża trzeciorzędowych iłów krakowieckich do produkcji 



29 

 

cienkościennych wyrobów ceramiki budowlanej - Flisy" zatwierdzona w ilości 4480 tys. ton 

zasobów bilansowych w kategorii C2 i 2024 tys. ton zasobów pozabilansowych w kat. C2. 

Powierzchnia złoża bilansowego wynosi 183 000 m
2
. Miąższość złoża bilansowego waha się 

od 24,2 - 26,0 m średnio 24,8 m. Złoże budują iły i mułki trzeciorzędowe wchodzące w skład 

iłów krakowieckich. Są to szare i ciemnoszare iły i iły pylaste twardoplastyczne. 

Uwzględniając wszystkie aspekty ochrony środowiska, a szczególnie położenie złoża na 

obszarze Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie należy to złoże wyłączyć z eksploatacji, gdyż 

jest złożem kolizyjnym w wykreślić z bilansu zasobów. 

Wydobywanie kopalin na potrzeby lokalne powinno być prowadzone zgodnie z 

wymaganiami formalnymi stawianymi przez odpowiednie przepisy dotyczące eksploatacji 

kopalin zawartymi w „Prawie geologicznym i górniczym". Eksploatacja kopalin 

prowadzona poza obszarami udokumentowanymi jest nielegalna i powoduje dewastację 

terenu. Brak odpowiedniej kontroli powoduje zjawisko występowania licznych odkrywek 

w rejonach intensywnie eksploatowanych. Dla większych punktów eksploatacji należy 

wykonać uproszczoną dokumentację. Dla odkrywek położonych poza obszarami 

typowanymi do wykonania opracowań geologicznych proponuje się przeprowadzenie 

rekultywacji.  

1.3.3. Rzeźba terenu. 

Położenie gminy w strefie przejściowej (między dwoma jednostkami fizjograficznymi) 

uwidacznia się w rzeźbie terenu. W części północnej położonej na Roztoczu Zachodnim 

przeważa rzeźba wysokofalista i falista, część południowa położona na Równinie Biłgorajskiej 

posiada rzeźbę niskofalistą i płaską równinną. Falistość terenu maleje z północy na południe 

gminy. Maksymalne wzniesienie terenu w obrębie gminy występuje na terenie wsi Branew 

Ordynacka i wynosi 316,0 m n.p.m. Najniżej położone tereny o wysokościach bezwzględnych 

195,7 m n.p.m. występują w dolinie rzeki Branew na terenie wsi Flisy. Deniwelacje względne 

dla terenu całej gminy wynoszą 120,3 m. Tak znaczne deniwelacje względne wynikają ze 

wspomnianej wyżej odrębności północnej części gminy w stosunku do jej części południowej. 

Umowne kryterium, na podstawie którego określa się typ rzeźby są więc deniwelacje względne 

(różnica wysokości) na przestrzeni 750 m w linii prostej oraz nachylenie stoków. 

Biorąc powyższe za podstawę należy stwierdzić, że w części północnej gminy przeważa rzeźba 

wysokofalista, deniwelacje wynoszą tu ponad 60,0 m - wsie Branew Ordynacka, Branew 

Szlachecka, zbliżając się ku środkowej części gminy przewagę stanowi rzeźba falista, 

deniwelacje zmniejszają się do ok. 25,0 m, na południu wynoszą tylko 10,0 m - wsie 

Zdzisławice, Kapronie teren ten to obszary o rzeźbie płaskiej, równinnej. Nachylenie stoków 

jest również w części północnej dość znaczne i wynosi ok. 10°, zaś w licznych wąwozach i 

jarach przekracza nawet tą wartość. 

Na terenie części gminy leżącej na Roztoczu Zachodnim utworami zalegającymi na 

powierzchni są lessy o dość grubej pokrywie. Utwory lessowe dzięki dużej zawartości frakcji 

pyłowej posiadają dużą podatność na działanie wód erozyjnych. Dlatego też w  

miejscach o grubej pokrywie lessowej i zróżnicowanej makrorzeźbie terenu występuje 

swoista mikrorzeźba, charakterystyczna dla obszarów lessowych. Obok erozyjnych form 

wklęsłych w postaci wąwozów i jarów (szczególnie we wsiach Branew Szlachecka i Branew 

Ordynacka), występują mniejsze formy wgłębne, głównie suche doliny o stromych stokach, 



30 

 

których geneza związana jest z nałożeniem się procesów erozyjnych oraz bezpośredniej 

działalności człowieka (zajęcie gruntów pod uprawę). Stoki wąwozów porośnięte są lasami, 

co przeciwdziała erozji. Teren gminy położony na Roztoczu Zachodnim obniża się ku 

środkowej części obszaru do doliny rzeki Branew, która płynąc z północy ku południowi 

wcina się głęboko w wierzchowinę przecinając ją na dwa silnie urzeźbione płaty 

wierzchowinowe. W części północnej na odcinku wsi Branew do wsi Krzemień dno doliny jest 

wąskie o szerokości od 60-120 m a zbocza strome, poniżej wsi Krzemień dno rozszerza się do 

100-300 m. Rzeki na Równinie Biłgorajskiej płyną szerokim płaskim korytem, dna rzek 

mają rzeźbę płaskorówninną i wysłane są utworami  aluwialnymi (mady). Nachylenie 

terenu jest zgodne z układem jednostek fizjograficznych tzn. z północy na południe, gdzie 

urzeźbione Roztocze Zachodnie przechodzi w monotonną krajobrazowo Równinę 

Biłgorajską. Południowa część gminy to teren równinny, podmokły, przecięty dużą ilością 

naturalnych i sztucznych cieków wodnych - rzeka Trzebensz, Branew, Rakowa. Podmokłość 

terenu związana jest z budową geologiczną. Podłoże stanowią utwory nieprzepuszczalne, 

na których zalegają czwartorzędowe piaski, głównie terasów akumulacyjnych, a także 

piaski wydmowe. 

Krajobraz gminy jest bardzo urozmaicony. Zasadniczy wpływ wywiera spłaszczona falista 

lessowo wierzchowina rozcięta wąską doliną rzeki Branew o nisko położonym dnie. Na 

wierzchowinie dominują liczne młode formy erozyjne, są to stromościenne wąwozy, suche 

bezodpływowe doliny, nie brak też rozległych form zdenudowanych i zasypanych, oraz 

podmokłe zabagnione rozlewiska Równiny Biłgorajskiej z przewagą równiny piej sto ceńskiej 

akumulacji rzecznej. Wzdłuż rzek występują trwałe użytki zielone. 

1.3.4. Warunki wodne. 

1.3.4.1. Wody powierzchniowe. 

Cały obszar gminy należący do zlewni Wisły odwodniony jest w kierunku 

południowym przez dopływy rzeki Bukowej (dopływ Sanu). Od strony północnej do rzeki 

Bukowej wpływają rzeka Białka z dopływem rzeki Trzebensz, płynącej przez obszar w 

zachodniej części gminy, rzeka Czartosowa, rzeka Branew z rzeką Branewką Górną płynąca 

przez miejscowości Branew, Branewka, Krzemień Pierwszy i Drugi oraz Flisy, rzeka 

Rakowa z rzeką Dzwola płynąca przez miejscowości Dzwola, Kocudza Pierwsza i 

Druga, Kapronie i Władysławów oraz dopływy Bukowej w górnym jej odcinku. 

Sieć wodna tego terenu zasilana jest licznymi źródłami wypływającymi u stóp 

Roztocza i Wyżyny Lubelskiej. Dla wielu cieków wodnych obszarami źródliskowymi są liczne 

w Lasach Janowskich bagna i torfowiska. Istotnym elementem hydrograficznym są także 

kompleksy stawów rybnych. W bezodpływowych obniżeniach lub miejscach okresowego 

przepływu wód wytworzyły się mało dostępne bagna, zajęte przez torfowiska wysokie i 

przejściowe, skupiające bogactwo gatunków flory i fauny. Część bagnisk jeszcze w 

ubiegłym stuleciu zamieniono na stawy rybne. 

Na terenie gminy Dzwola wybija wiele źródeł. 

Zespół źródlisk w Dzwoli daje początek rzece Rakowej. 4 wypływy mają łączną 

wydajność 4220 m
3
/dobę. 

Źródła biją także w Branwi (2940 m
3
/dobę), Krzemieniu (840 m

3
/dobę) i w Zofiance (445 

m
3
/dobę). Wszystkie wypływają z utworów mioceńskich: mioceńskich wapieni 
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litotamniowo-detrytycznych lub raf biogenicznych. Wysoka wartość przyrodnicza źródeł 

była podstawą do uznania większości z nich za pomniki przyrody nieożywionej. 

Na podstawie badań monitoringowych w 2001 roku rzeka Bukowa nie mieści się w 

ocenie ogólnej w normie żadnej z trzech klas czystości. 

1.3.4.2. Wody podziemne. 

Pod względem hydrogeologicznym obszar gminy Dzwola najlepiej został 

rozpoznany w miejscowościach Kocudza Górna i Kocudza. Odwiercono w tym rejonie 3 

studnie głębinowe, w których przeprowadzono badania hydrogeologiczne. Spośród nich 

dwie studnie są czynne, a jedna jest awaryjna. Na obszarze gminy studnie te ujmują wody 

podziemne głownie z utworów trzeciorzędowych. 

Trzeciorzędowe piętro wodonośne zostało stwierdzone we wszystkich otworach 

studziennych. Warstwę wodonośną stanowią tutaj wapienie litotamniowe i 

detrytyczne. W studni nr 1 (Kocudza Górna) zwierciadło wody zostało nawiercone na 

głębokości 26,0 m ppt. a ustabilizowane na gł. 24,0 m ppt. Wydajność dla studni nr 1 

wynosi 20,0 m
3
/h przy depresji 23,0 m. 

W studni nr 2 (Kocudza Pierwsza) zwierciadło wody nawiercone zostało na głęb. 

37,0 m ppt. i ustabilizowało się na głęb. 37,0 m ppt. oraz na głębokości 57,0 m ppt. i 

ustabilizowało się na głębokości 3,7 m ppt. Jest to studnia zasadnicza. 

W studni nr 3 (Kocudza Pierwsza) zwierciadło wody zostało nawiercone na głęb. 

26,0 m ppt. i ustabilizowało się na głębokości 18,0 m ppt. oraz na głęb. 54,0 m ppt. i 

ustabilizowało się na głęb. 1,0 m ppt. jest to studnia awaryjna. Wydajność dla studni nr 

2 i 3 łącznie wynosi 81 m
3
/h przy depresji 13,0 m. 

Zwierciadło wody występujące w tych studniach jest zwierciadłem napiętym. Jakość wód 

wgłębnych jest na ogół dobra, pod względem fizyko-chemicznym i bakteriologicznym nie budzi 

zastrzeżeń. 

Ze studni 2 i 3 w Kocudzy Pierwsza zaopatrywany jest wodociąg dostarczający wodę do 

miejscowości: Kocudza Pierwsza, Druga i Trzecia oraz Zdzisławice, Kapronie i 

Władysławów. Ze studni nr 1 w Kocudzy Górnej korzysta wodociąg zaopatrujący ludność w 

tej miejscowości. 

Czwartorzędowy poziom wodonośny. 

Z uwagi na znaczną miąższość utworów czwartorzędowych na całym obszarze gminy, 

wody tego poziomu są podstawowym źródłem zaopatrzenia tego rejonu w wodę, Warstwę 

wodonośną stanowią utwory piaszczysto-zwirowe zlodowacenia północno-polskiego. 

Miąższość warstwy wodonośnej jest zróżnicowana od kilku do kilkunastu metrów. 

Zasilanie odbywa się drogą infiltracji wód opadowych i powierzchniowych oraz dopływu 

podziemnego z otaczających wysoczyzn. Jest to poziom wodonośny o zwierciadle 

swobodnym lub lekko napiętym występującym na głębokości od 2,4- 6,0 m ppt. Większość 

gospodarstw zwłaszcza w sołectwach nie objętych siecią wodociągową korzysta ze studni 

kopanych, które ujmują wodę płytko zalegającego poziomu wód gruntowych i notują okresowe 

niedobory. Płytko zalegające wody narażone są na zanieczyszczenia zarówno w wyniku 

intensywnego stosowania środków chemicznych do uprawy i ochrony roślin oraz braku 

oczyszczalni ścieków. Konieczne jest zwiększenie liczby ujęć głębinowych oraz zasięgu 

sieci wodociągowej. Gospodarka ściekowa na terenie gminy jest nieuporządkowana. 
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Część ścieków jest odprowadzana do rowów, rzek i gruntu. Należy również zwrócić 

uwagę na prawidłową gospodarkę odpadami i składowanie ich w kontenerach ustawionych w 

poszczególnych wsiach, co zapobiegnie zaśmiecaniu terenów wzdłuż dróg polnych, 

wąwozów, rowów, a zwłaszcza terenu Parku Krajobrazowego. 

1.3.5. Warunki glebowe. 

1.3.5.1. Dane ogólne. 

Gmina Dzwola zajmuje ogólną powierzchnię 20 310 ha, w tym lasy  11 100 ha, 

co stanowi 54,6 % powierzchni gminy. 

Użytki rolne zajmują 8 335 ha co stanowi 41,0 % powierzchni gminy, natomiast grunty 

orne zajmują powierzchnię 6 267 ha co stanowi 30,9 % powierzchni gminy. 

1.3.5.2. Charakterystyka gleb. 

Duże zróżnicowanie gleb wynika z położenia gminy w dwóch różnych prowincjach 

fizyczno-geograficznych oraz przebiegu granicy dwóch mezoregionów przez obszar gminy. 

Część północno wschodnia gminy należąca do mezoregionu Roztocze Zachodnie posiada 

gleby średnie zaliczone do klasy III i IV. Obszar ten pokrywają utwory eolicznej 

akumulacji polodowcowej w postaci lessu. Miąższość tych utworów jest dość zróżnicowana, 

zalegają one płytko lub średnio-głęboko na starszym podłożu. Utwory te zalegają także 

na piaskach częściowo pochodzenia lodowcowego lub trzeciorzędowych. Na terenach o 

grubej pokrywie lessowej występuje najbardziej rozwinięta rzeźba. Tam, gdzie grubość 

warstwy lessu przekracza 1,5 m mamy do czynienia z występowaniem gleb lessowych 

całkowitych. Gleby takie występują w północnej części gminy we wsiach Branew 

Szlachecka, Branew Ordynacka, a także sporadycznie we wsiach Branewka i Kol. 

Branewka. Grubość pokrywy lessowej w kierunku południowym gminy maleje. W tej części 

płytkie utwory lessowe zalegają na piaskach często gliniastych oraz na glinach. Są to więc lessy 

niecałkowite często naglinowe. Grubość utworów lessowych osiąga nieznaczne miąższości od 

50 - 100 cm we wsiach Branewka, Kol. Branewka, północna część wsi Konstantów i 

Krzemień Pierwszy. W środkowej części gminy (teren wsi Dzwola, Krzemień Pierwszy, 

Kocudza Pierwsza, Konstantów, Kocudza Górna) utwory te przechodzą w utwory pyłowe, a 

także piaski i piaski gliniaste, przy czym w części północnej wymienionych wsi występuje 

więcej pyłów, zaś w południowej utworów piaszczystych. Utwory pyłowe i piaszczyste  

powstały na styku z lessami i utworami fluwioglacjalnymi, które uległy wtórnemu 

przemieszaniu. W środkowej części, a szczególnie południowej gminy zanika zupełnie 

pokrywa lessowa. Przeważają tu utwory czwartorzędowe akumulacji poiodowcowej, a 

szczególnie holoceńskie utwory akumulacji rzecznej w postaci terasów akumulacyjnych, 

miejscami piaski wydmowe. Ta część gminy to rejon występowania słabych gleb 

wytworzonych z piasków -wsie Flisy, Zdzisławice, południowa część wsi Dzwola, Kapronie. 

W dolinach rzek Branew, Rakowa i innych cieków wykształciły się utwory aluwialne 

w postaci mad oraz gleby mułowe - Flisy, Kapronie, Zofianka Dolna. Na zboczach i wzdłuż 

dolin występują współczesne terasy akumulacyjne, dlatego mady są często spiaszczone. Tereny 

podmokłe południowej części gminy zawierają w podłożu utwory nieprzepuszczalne, na 

nich zaś zalegają utwory akumulacji wodnej w postaci piasków. Nieprzepuszczalne podłoże 

wpływa na znaczną bagnistość terenu. Gleby występujące tutaj ze względu na swoje położenie 
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i często nadmierne uwilgotnienie zajęte są pod trwałe użytki zielone. 

1.3.5.3. Tereny rolnicze. 

Gmina Dzwola ma dużą powierzchnię lasów i użytków rolnych. Małą powierzchnię 

zajmują w gminie sady, łąki i pastwiska. Do czynników w największym stopniu 

wpływających na właściwości gleb i ich przydatność do uprawy mechanicznej należą: skład 

mechaniczny wierzchnich poziomów, uwilgotnienie, struktura oraz ukształtowanie terenu. 

Największą wartość rolniczą posiadają gleby lessowe i lessopodobne głównie ze względu na 

bardzo dobre właściwości fizyczne i częściowo chemiczne. Gleby te są w miarę 

przewiewne i przepuszczalne, a jednocześnie posiadają dobre właściwości sorpcyjne i 

termiczne. Glebom tym łatwo nadać wysoki stopień kultury rolnej. Ujemną cechą jest ich 

kwaśny odczyn oraz mała zasobność w składniki pokarmowe przyswajalne dla roślin, jak 

również podatność na erozję wodną na terenach o bardziej urozmaiconej rzeźbie. Wartość 

rolnicza gleb wytworzonych z pyłów jest nieco niższa od gleb lessowych. Dzięki dodatnim 

właściwościom sorpcyjnym gleby te reagują na nawożenie mineralne dużą zwyżką plonów. Do 

słabych i najsłabszych należą gleby wytworzone z piasków. Są to głównie piaski gliniaste 

lekkie i słabogliniaste zalegające na piaskach luźnych. Większość tych gleb jest zbyt 

przepuszczalna, silnie kwaśna i uboga w składniki pokarmowe. W dużej części są to gleby 

okresowo bądź stale za suche. 

Oceniając gleby terenu gminy z punktu widzenia ich przydatności rolniczej 

należy stwierdzić, że w obrębie całej gminy występuje 0,3 % gleb bardzo dobrych bonitacyjnie 

klasy II. Gleby te zostały zaliczone do 1-go kompleksu rolniczej przydatności. Do tej grupy 

należą lessy całkowite i pyły całkowite i niecałkowite głębokie. Grupa gleb dobrych zajmuje 

ok. 12,8 % ogółu gruntów ornych bonitacyjnie klasy III a. Gleby te zaliczono do kompleksu 

2-go. Do tej grupy należą gleby lessowe i pyłowe położone w terenie płaskim o dobrym 

odpływie bądź na łagodnych skłonach. Grupa gleb średnich zajmuje ok. 54,2 % ogółu 

gruntów ornych, bonitacyjnie należących do klas III b i IV a i częściowo IV b, które 

zaliczone zostały do kompleksów 3-go, 4-go i 8-go. Należą tu gleby wytworzone z lessów 

(na stokach), z utworów pyłowych całkowitych i niecałkowitych podścielone piaskiem oraz 

utwory pyłowe położone w obniżeniach terenowych okresowo podmokle. Gleby słabe i 

najsłabsze zajmują ok. 30,2 % ogólnej powierzchni gruntów ornych , zaliczone zostały do 6-

go, 7-go, 9-go i 14-go kompleksu. Bonitacyjnie są to gleby klas IV, V i VI o wadliwych 

warunkach wodnych, w większości okresowo lub stale za suche, jak również okresowo 

podmokłe. 

1.3.5.4. Tereny użytków zielonych. 

Wśród trwałych użytków zielonych przeważają gleby mineralne w typie czarnych ziem 

właściwych i zdegradowanych oraz gleb głejowych. Znacznie mniej jest gleb 

torfowych i murszowych. W dolinach rzek również niewielką powierzchnię zajmują 

mady, wytworzone z pyłów i piasków. Użytki zielone o uregulowanym uwilgotnieniu 

zaliczone zostały do kompleksu 2z i stanowią 82,8 % ogółu użytków zielonych. Kompleks 

3z zajmuje 17,2 % ogółu użytków zielonych. Są to łąki i pastwiska stale podmokłe lub zbyt 

suche. 
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1.3.5.5. Ocena stosunków wodnych. 

Wśród gruntów ornych na powierzchni ok. 60 % występuje właściwe 

uwilgotnienie w ciągu całego okresu wegetacji. Wiąże się to ze składem mechanicznym 

oraz korzystnym płaskim położeniem. Stosunki wodne właściwe występują na glebach 

wytworzonych z lessów, znaczna część gleb wytworzonych z pyłów średnio głębokich i 

głębokich oraz piasków gliniastych mocnych. Część gleb wytworzonych z pyłów została 

zdrenowana. Na powierzchni stanowiącej ok. 32 % ogółu gruntów rolnych występują gleby 

okresowo za suche. Okresowy niedobór wilgoci wynika w większości z lekkiego składu 

mechanicznego całego profilu glebowego, co wiąże się ze zbytnią przepuszczalnością i 

ograniczonymi możliwościami akumulacji wody. Dotyczy to gleb lekkich wytworzonych z 

piasków całkowitych i pyłów płytko podścielonych piaskiem. Gleby okresowo za suche mogą 

również występować (mimo mocnego składu mechanicznego) na stokach lub lokalnych 

wyniosłościach terenowych gdzie występuje nadmierny spływ wód opadowych. Gleby stale 

za suche stanowią ok. 5 % ogółu gruntów ornych. Są to piaski słabogliniaste płytko 

zalegające na piaskach luźnych, oraz piaski luźne całkowite. 

Na terenie gminy występują również grunty okresowo lub trwale podmokle. 

Spowodowane jest to nieprzepuszczalnym podłożem lub niskim położeniem o słabym odpływie. 

Większość gruntów ornych i użytków zielonych podmokłych została zmeliorowana. 

Na terenie gminy w części północnej, gdzie występują gleby lessowe i lessopodobne, 

które z uwagi na znaczną zawartość frakcji pyłowej są bardzo podatne na erozję wodną. 

Erozją słabą objęte są tereny o nachyleniu do 3°, która to jednak nie wpływa na rujnację 

profilu glebowego i poziom próchniczny ulega regeneracji oraz nie stosuje się żadnych 

zabiegów przeciwerozyjnych. Erozją umiarkowaną objęte są grunty orne położone na 

skłonach od 3° do 6° na glebach lessowych. Występuje wówczas wyraźny zmyw 

powierzchniowy powodujący spłycanie poziomu ornopróchnicznego i niepełną jago 

regenerację. Wymagany jest na tych terenach zabieg przeciwerozyjny w postaci orki 

poprzecznostokowej w celu zahamowania zmywu i rozwoju erozji liniowej. W obrębie wsi 

Branew Ordynacka i Branew Szlachecka na stokach wąwozów występują tereny o 

nachyleniu 6 - 10° i więcej. Obszarowo tereny objęte erozją intensywną zajmują niewielki 

obszar gruntów ornych. Oprócz intensywnego zmywu powierzchniowego, powodującego 

rujnację profilu glebowego bez oznak jego regeneracji, występuje wyraźny rozwój erozji 

liniowej (wgłębnej) w postaci bruzd i różnego rodzaju żłobin. W tych miejscach należy 

oprócz orki poprzecznostokowej stosować zabiegi przeciwerozyjne w postaci terasowania 

zbocza oraz stosowania zadamionych pasów ochronnych. 

1.3.6. Tereny leśne. 

Gospodarką leśną na terenie gminy Dzwola zajmuje się Nadleśnictwo Janów Lubelski. 

Obszar nadleśnictwa Janów Lubelski, którego granice niemal dokładnie pokrywają 

się z granicami Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie, został w 1994 r. uznany przez 

Lasy Państwowe za Leśny Kompleks Promocyjny. W jego obrębie obowiązują szczególne 

proekologiczne zasady gospodarki leśnej (m.in. wprowadzono podwyższony wiek rębności dla 

głównych gatunków drzew), których celem jest zachowanie i odtwarzanie ekosystemów 

naturalnych oraz zwiększenie bioróżnorodności. 

Lasy Janowskie, stanowiące środkową i zachodnią część Puszczy Solskiej, są jednym z 
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największych zwartych kompleksów leśnych w Polsce. Pokrywają Równinę Biłgorajską, 

będącą częścią Kotliny Sandomierskiej, znajdującej się w obrębie podkarpackiego obniżenia 

tektonicznego. Teren pochylony jest w kierunku południowo-zachodnim, urozmaicony 

wydmami, podmokłymi zagłębieniami z torfowiskami i zbiornikami wodnymi, poprzecinany 

dolinami meandrujących rzek. Równinę Biłgorajską niemal w całości pokrywają piaski 

pochodzenia rzeczno-lodowcowego na nieprzepuszczalnym podłożu. Występowanie 

nieurodzajnych gleb bielicowych w znacznym stopniu przyczyniło się do zachowania lasów. 

Lasy w gminie Dzwola zajmują powierzchnię 11 100 ha, co stanowi 54,6 % powierzchni 

gminy. Znaczną część Lasów Janowskich stanowią drzewostany o charakterze naturalnym. 

Przeważają różne typy borów sosnowych, sosnowo-jodłowych i mieszanych Na terenach 

podmokłych spotyka się większe powierzchnie borów bagiennych i olsów, a w dolinach 

cieków - łęgi. W składzie gatunkowym lasów zdecydowanie dominuje sosna. Wśród innych 

gatunków drzew większe znaczenie mają ponadto jodła, olcha, brzoza, dąb oraz 

świerk, a w domieszce występują buk, modrzew, jesion i osika. Występują trzy grupy 

siedlisk leśnych: 

- grupa borów (bór suchy, świeży, wilgotny i bagienny) 

- grupa lasoborów (bór mieszany, świeży i wilgotny, las mieszany, świeży i wilgotny) 

- grupa lasów (las świeży i wilgotny, las typowy i jesionowy). 

1.3.7. Biosfera. 

1.3.7.1. Flora. 

W Lasach Janowskich wyróżniono 202 zespoły roślinne, w tym 33 leśne. Najbardziej 

zróżnicowanymi są zbiorowiska wodnotorfowiskowe - 75 zespołów i wodne - 25 zespołów 

roślinnych. Obok nich występuje roślinność kserotermiczna i synantropijna. W wyniku badań 

florystcznych stwierdzono występowanie 795 gatunków roślin naczyniowych, z czego 48 jest 

objętych ochroną prawną, m.in. czosnek niedźwiedzi, czosnek siatkowaty, mącznica lekarska, 

kokorycz pusta, turzyca strunowa, storczyk plamisty, trzy gatunki rosiczek, pióropusznik 

strusi, porzeczka alpejska, bagnica torfowa, kozłek całolistny. Zarejestrowano także kilka 

rzadkich gatunków grzybów kapeluszowych, porostów i mszaków. Różnorodność 

układów siedliskowych stwarza warunki dla rozwoju niezwykłe bogatej szaty roślinnej, co 

czyni Lasy Janowskie jednym z bardziej interesujących pod względem geobotanicznym 

obszarów w Polsce. 

1.3.7.2. Fauna. 

Lasy Janowskie stanowią jedną z największych i najważniejszych ostoi leśnej 

zwierzyny i ptaków w Polsce południowo-wschodniej. Rozległy, zwarty kompleks leśny 

stwarza korzystne warunki bytowania dużym ssakom. Liczna jest tu populacja jelenia, dzika 

i sarny, występują także łoś, wilk, borsuk, bóbr, wydra, lis i jenot. Różnorodność 

ekosystemów leśnych, torfowiskowych i wodnych powoduje, że wyjątkowo bogaty jest 

świat ptaków Parku. Stwierdzono tu gniazdowanie około 170 gatunków, wśród nich 

najrzadsze gatunki ptaków drapieżnych: bielika, orlika krzykliwego i grubodziobego, 

gadożera, rybołowa, kani czarnej i rdzawej, błotniaka stawowego i łąkowego. Lasy 

Janowskie są jedną z ostatnich w Polsce ostoi ginącego głuszca. Inne rzadkie gatunki związane 

z odludnymi terenami leśnymi i bagiennymi to cietrzew, bocian czarny i żuraw. Duża ilość 
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bagien i stawów w otoczeniu leśnym stwarza bardzo korzystne warunki dla ptaków wodno-

błotnych. Gnieżdżą się tu m.in.: bąk, czapla siwa, płaskonos, podgorzałka, rybitwa zwyczajna i 

czarna, kureczka nakrapiana i zielonka, derkacz, rycyk. Z innych rzadszych gatunków warto 

wymienić zimorodka i kraskę. W bagnach i stawach występuje ginący żółw błotny, a w rejonie 

Momotów - gniewosz plamisty. Pospolita jest żmija zygzakowata i zaskroniec oraz 

jaszczurki - zwinka i żyworódka. Słabiej poznane są bezkręgowce, wśród których warto 

wymienić motyla pazia królowej, chrząszcza jelonka rogacza oraz trzy rzadkie gatunki 

mrówek, których występowanie stwierdzono na Bagnie Rakowskim. 

1.3.8. Warunki klimatyczne. 

Pod względem klimatycznym warunki w dużej mierze uzależnione są od istniejących 

warunków przyrodniczych. Lasy modyfikują warunki klimatyczne poprzez wyrównanie 

ekstremów termicznych, osłabienie promieniowania słonecznego, zmniejszenie prędkości 

wiatrów, wzbogacenie powietrza w olejki eteryczne. 

1.3.8.1. Temperatura powietrza. 

Z hydrologicznego punktu widzenia temperatura powietrza jest bardzo ważnym 

elementem klimatycznym, gdyż limituje w głównej mierze wartość wskaźnika parowania 

terenowego. Średnia roczna temperatura powietrza oscyluje od 7,5° - 8° C w Kotlinie 

Sandomierski ej i około 7° C na obszarze Roztocza. Amplituda skrajnych wartości temperatur 

roku ma wartość 1,8° C. Najcieplejszym miesiącem roku jest lipiec ze średnią wartością 18° C, 

najchłodniejszym styczeń - ponad 5° C poniżej zera. Pierwsze przymrozki występują ok. 9 X 

(skrajnie 16 XI) a ostatnie ok. 30 IV (skrajnie 5 V). Okres bezprzymrozkowy trwa przeciętnie 

161 dni. Czas trwania zimy przeciętnie 95 dni, przedwiośnia 29 dni, wiosny 57 dni, lata 93 dni, 

jesieni 59 dni, przedzimia 32 dni. Długość trwania okresu wegetacyjnego - ok. 210 dni. 

Omawiana wyżej sytuacja termiczna ma charakter ogólny, gdyż ulega one pewnym 

modyfikacjom w zależności od warunków lokalnych jak: rzeźba terenu, głębokość zalegania 

wód gruntowych, rodzaj podłoża, szata roślinna itp. 

Wpływ tych czynników szczególnie wyraźnie oddziaływuje na zróżnicowanie warunków 

termicznych nocą i nad ranem przy pogodzie bezchmurnej i bezwietrznej. W czasie 

bezchmurnej pogody, a zwłaszcza przy silnych wiatrach oddziaływanie to jest znacznie 

mniejsze lub nie występuje w ogóle. Największego zróżnicowania warunków termicznych na 

badanym terenie oczekiwać należy pomiędzy dolinami i obniżeniami a obszarami 

wyniesionymi o głębszy zaleganiu wód gruntowych. Najkorzystniejsze warunki termiczne 

badanego terenu posiadają obszary dostatecznie przewietrzone charakteryzujące się głębokim 

zaleganiem wód gruntowych. Najlepszymi warunkami termicznymi charakteryzują się 

tereny z utworów gliniastych na powierzchni, charakteryzujących się znaczną 

pojemnością cieplną. Dobre warunki klimatyczne posiadają również wyniesione tereny 

pokryte utworami piaszczystymi. Charakteryzują się one małą pojemnością cieplną co w 

okresie letnim wyraża się znacznymi dobowymi amplitudami temperatur w warstwie 

przygruntowej w okresach pogodnych tj. o znacznym usłonecznieniu 

Z uwagi na małe przewodnictwo ciepła tych utworów ulegają one znacznemu 

nagrzewaniu w dzień i wychłodzeniu w nocy. Takie skoki temperatur są niekorzystne dla 

niektórych odmian roślin, nie mają natomiast znaczenia dla budownictwa mieszkaniowego. 

Okresowo gorszymi warunkami klimatycznymi charakteryzują się obszary płaskie, w obrębie 
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których występuje podwyższone zw. wód gruntowych. Na obszarach tych ciepło tracone jest 

na parowanie płytko zalegającej wody gruntowej. 

Kompleksy leśne posiadają specyficzne warunki klimatyczne. Wpływają 

także w znacznym stopniu na warunki klimatyczne terenów bezpośrednio do nich 

przyległych, zwłaszcza łagodzą przebieg temperatury. Na terenach leśnych w ciągu lat 

notowane są znacznie niższe amplitudy temperatur niz na terenach bezleśnych co jest 

korzystne z bioklimatycznego punktu widzenia. 

1.3.8.2. Wilgotność względna. 

Wilgotność względna powietrza jest elementem meteorologicznym, który z jednej 

strony wykazuje dużą zależność od temperatury powietrza z drugiej zaś warunkuje 

odczuwalność temperatury przez organizmy żywe. Z bioklimatycznego punktu widzenia nie 

są korzystne zbyt duże wartości wilgotności względnej zarówno przy temperaturach wysokich 

jaki przy niskich (uczucie duszności). 

Wilgotność względna ma charakter zbliżony do optymalnej w naszych szerokościach 

geograficznych i wynosi ok. 80%. Wahania wynoszą ok. 20%. Największe wilgotności 

przypadają na okres zimy (XII - II) najniższe na okres lata (IV - VIII). 

1.3.8.3. Mgły. 

Mgły są zjawiskiem ściśle związanym z temperaturą i wilgotnością powietrza. Są 

zjawiskiem wybitnie niekorzystnym ze zdrowotno - wypoczynkowego punktu widzenia. 

Sprzyjają utrzymywaniu się w powietrzu ewentualnych zanieczyszczeń mechanicznych i 

chemicznych. Pogarszają widoczność co może spowodować zakłócenia w komunikacji. Z 

analizy danych meteorologicznych wynika, ze największa liczba mgieł występuje w 

chłodnej połowie roku w okresie od września do marca. 

1.3.8.4. Zachmurzenie. 

Największe zachmurzenie przypada (jak w całej Polsce) na chłodną porę roku. 

Maksima występują w listopadzie i grudniu ok. 83% minimum zachmurzenia przypada 

na wrzesień i czerwiec 57 - 61%. Liczba dni pogodnych wynosi ok. 40, a ilość dni 

pochmurnych waha się od 110 do 170. 

1.3.8.5. Opad atmosferyczny. 

Średnia roczna suma opadów waha się w granicach 550-650 mm (wobec braku 

pomiarowej stacji synoptycznej na terenie gminy informacje o poszczególnych składnikach 

klimatu odnoszą się do większych jednostek klimatycznych). Najwyższe opady miesięczne 

przypadają na ogół na lipiec, rzadziej na czerwiec (suma opadów 80-100 mm) 

najniższe w okresie zimowym (średnia miesięczna suma opadów 20-30 mm). Średnia ilość dni 

z pokrywą śnieżną wynosi ok. 69 dni. 

1.3.8.6. Wiatry. 

Najczęściej na rozpatrywanym terenie przeważają wiatry południowo -

zachodnie i zachodnie. Dość częste są także wiatry południowo - wschodnie i północno-

zachodnie. Najmniejszą częstotliwość wykazują wiatry północne i północno - wschodnie. 

Na uwagę zasługuje stosunkowo duży procent cisz w ciągu roku. Na ogół na 

rozpatrywanym terenie występują wiatry o niewielkich prędkościach ca 66% wiatrów 
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stanowią wiatry o prędkościach od 0 do 5 m/sek. Średnia roczna prędkość wiatru w 

rejonie omawianej gminy wynosi ok. 3,0 m/s. Stosunki anemometryczne badanego 

terenu ulegają znacznemu zróżnicowaniu w wyniku wpływów warunków lokalnych 

zwłaszcza orografii i pokrycia terenu. Za miejsca zaciszne należy uznać tereny znajdujące się 

po zacisznej stronie kompleksów leśnych polany leśne oraz intensywną zabudowę. 

Terenami najlepiej przewietrzanymi są obszary wysoczyznowe, przy czym nie ma 

tutaj miejsc nadmiernie nawietrzanych. 

1.3.8.7. Zanieczyszczenie powietrza. 

Na terenie gminy opad pyłu wynosi od 151 do 200 m/m2 co oznacza utrzymywanie się 

tego wskaźnika w dopuszczalnej normie. Odnotowano przekroczenie normy (o 10 

%) w przypadku związków ołowiu. Nie ma zakładów przemysłowych, są jedynie drobne 

zakłady w tym trzy cegielnie. Nie mogą być one źródłem groźnych dla środowiska i zdrowia 

ludzkiego emisji. Natomiast poważnym źródłem zanieczyszczeń jak również hałasu są 

pojazdy mechaniczne, przede wszystkim samochody. Innym źródłem zanieczyszczeń są 

paleniska domowe i komunalne, spalające najczęściej zasiarczony węgiel oraz niskiej 

jakości koks. Paleniska w budynkach mieszkalnych i komunalnych (kuchnie, piece węglowe, 

piece centralnego ogrzewania, kotłownie) są poważnym emitorem dwutlenku węgla a także 

tlenku węgla. Ich udział w zanieczyszczeniu atmosfery w skali kraju oblicza się na 20-25 %. 

2. Obszary chronione i proponowane do objęcia ochroną prawną 

Na terenie gminy znajduje się wiele terenów chronionych. Są to: obszary Natura 

2000, Park Krajobrazowy „Lasy Janowskie", rezerwaty przyrody – „Kacze Błota”, 

fragmenty rezerwatów „Szklarnia" i „Lasy Janowskie", Roztoczański Obszar Chronionego 

Krajobrazu oraz formy ochrony indywidualnej - pomniki przyrody. 

Teren Lasów Janowskich jest również obszarem chronionym ze względu na ostoje 

przyrody CORINE o znaczeniu europejskim. 

Lasy Janowskie zostały uznane również jako obszar węzłowy o znaczeniu  

międzynarodowym oznaczony 34 M - Obszar Lasów Janowskich w sieci ECONET - PL. 

Na terenie gminy Dzwola wyznacza się ponadto strefę ochronną terenów 

podmiejskich w postaci „zielonego pierścienia" w celu poprawy warunków życia w 

mieście Janów Lubelski. 

2.1. Obszary Natura 2000 

W gminie Dzwola znajduje się fragment dużego obszaru specjalnej ochrony ptaków 

(OSO) sieci Natura 2000, tj. Lasy Janowskie (PLB060005), oraz znaczny fragment i 

niezwykle cenny obszar siedliskowy (SOO) Uroczyska Lasów Janowskich (PLH060031), 

mającego status obszaru ważnego dla Wspólnoty. Obejmuje on fragment najcenniejszych 

przyrodniczo obszarów gminy Dzwola. 

2.2. Park Krajobrazowy „Lasy Janowskie” 

Park Krajobrazowy „Lasy Janowskie” został utworzony w 1984 r. na podstawie 

uchwały Nr II/12/84 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Tarnobrzegu z dnia 3 października 

1984 roku w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie (Dz. Urz. Woj. 

Tarnobrzeskiego Nr 9, poz. 74). Obszar Parku i jego otuliny oraz zakazy obowiązujące na 
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terenie Parku, w części położonej na terenie województwa lubelskiego, określa 

Rozporządzenie Nr 12 Wojewody Lubelskiego z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie Parku 

Krajobrazowego „Lasy Janowskie” (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 108, poz. 2057). 

Szczególnym celem ochrony Parku jest zachowanie walorów przyrodniczych, 

krajobrazowych, kulturowych, historycznych i turystycznych środowiska. 

Park Krajobrazowy Lasy Janowskie zajmuje powierzchnię 39150 ha oraz otulinę o 

powierzchni 60500 ha. Pod względem fizjograficznym w całości położony jest w obrębie 

Równiny Biłgoraj skiej, wchodzącej w skład Niziny Sandomierskiej. Lasy Janowskie 

stanowią część pasma Puszczy Solskiej, ciągnącej się od doliny Wisły ku wschodowi, az 

do politycznej granicy państwa. O wysokim bogactwie biologicznych zasobów Parku 

świadczy duża liczba zbiorowisk roślinnych. Wyróżniono tu 202 zespoły roślinne, w tym 

33 leśne. Duży zwarty kompleks leśny, wzbogacony istniejącymi stawami, stanowi ostoję 

dla wielu gatunków zwierząt i ptaków, szczególnie zagrożonych wyginięciem. 

Odpowiednie warunki bytowania znalazły tutaj nr in. łoś, jeleń, dzik, wilk. Istnieją tutaj 

stanowiska lęgowe rzadkich i ginących gatunków ptaków, m. in. orzeł bielik, orlik 

grubodzioby i krzykliwy, rybołów, trzmielojad, żuraw, kania czarna, cietrzew, kraska, 

zimorodek. Lasy te mają istotne znaczenie dla krajowej populacji bociana czarnego oraz 

silnie zagrożonego głuszca. Na terenie Parku istnieje 5 rezerwatów przyrody: „Lasy 

Janowskie", „Kacze Błota", „Szklarnia", „Imielty Ług", i „Jastkowice". Projektuje się 

utworzenie dwóch kolejnych rezerwatów „Błota Rakowskie" i „Lęka".  

Pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej zostały objęte ochronąjako pomniki przyrody. 

Na terenie całego Parku i jego otuliny znajduje się ponad 100 pomników przyrody. 

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Nr 12 Wojewody Lubelskiego z dnia 5 maja 

2005 r. w sprawie Parku Krajobrazowego „Lasy Janowskie”, w granicach Parku obowiązują 

zakazy: 

 1) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu 

art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 

627, z późn. zm.); 

 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 wykonania 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 lub 
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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; 

13) używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego na otwartych zbiornikach 

wodnych. 

Dla obszaru Parku  ustanowiono plan ochrony, który został wprowadzony na mocy 

Rozporządzenia Nr 13 Wojewody Lubelskiego z dnia 6 maja 2005 r. w sprawie 

ustanowienia planu ochrony Parku Krajobrazowego "Lasy Janowskie" (Dz. Urz. Woj. Lub. z 

2005 r. Nr 117, poz. 2221). 

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem głównymi zagrożeniami dla walorów 

krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych Parku są: 

 wśród zagrożeń zewnętrznych: 

o zanieczyszczenie wód powierzchniowych, 

o zanieczyszczenie powietrza pyłami przemysłowymi, jak również 

pochodzących z lokalnych kotłowni, palenisk domowych, a także pyły i gazy 

powstające w procesie spalania paliw stałych oraz węglowodory i związki 

ołowiu powstające ze spalania paliw płynnych w pojazdach mechanicznych, 

o okresowe pojawianie się szkodników leśnych i chorób grzybowych, 

o szkody wywołane przez wiatr, śnieg, okiść, 

o ekspansja gatunków obcego pochodzenia zagrażająca rodzimym gatunkom 

roślin i zwierząt, 

 wśród zagrożeń wewnętrznych: 

o obszar Parku podlega rosnącej antropopresji, która ma charakter 

wieloprzestrzenny i ponadregionalny, 

o najistotniejszym zagrożeniem dla prawidłowego funkcjonowania ekosystemów 

leśnych Parku są zmiany stosunków wodnych, (polegają one na obniżaniu 

zwierciadła wód podziemnych, zmniejszeniu areału obszarów podmokłych, 

przesuszaniu torfowisk, w rezultacie zachwiany zostaje bilans geochemiczny, a 

zwłaszcza uruchamiane zostają procesy ługowania substancji zasadowych), 

o formy architektoniczne budownictwa jednorodzinnego i zagrodowego nie 

zharmonizowane z otoczeniem oraz samowole budowlane powodują 

przekształcanie naturalnej rzeźby terenu, defragmentację krajobrazu, 

zaburzenia w funkcjonowaniu ekosystemu oraz pogorszenie stanu środowiska, 

o nieuporządkowana gospodarka odpadami i brak kanalizacji powoduje 

degradację walorów krajobrazowych i przyrodniczych, 
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o szkody wywołane przez bezpośrednia penetrację ekosystemów Parku (zbiór 

runa leśnego, ruch turystyczny poza szlakami). 

Plan ochrony ustala nadrzędną funkcję Parku, którą jest ochrona i zachowanie 

unikatowego charakteru krajobrazu Kotliny Sandomierskiej wraz z niepowtarzalną 

przyrodą Puszczy Solskiej oraz zachowanie wartości kulturowych i historycznych 

obszaru Parku.  

2.3. Rezerwaty przyrody 

Największym i najcenniejszym z rezerwatów w Parku Krajobrazowym jest leśno-

krajobrazowo - historyczny rezerwat „Lasy Janowskie" (2676,87 ha). Obejmuje on najlepiej 

zachowany fragment Lasów Janowskich z mającymi charakter naturalny borami sosnowymi, 

jodłowymi borami mieszanymi oraz kompleksem śródleśnych stawów. Rezerwat przecina 

malownicza dolina meandrującej Branwi, nad która wznosi się wydłużona zalesiona wydma 

zwana Porytowym Wzgórzem, miejsce historycznej bitwy partyzanckiej w czerwcu 1944 

r. Rezerwat torfowiskowy „Kacze Błota" (168,87 ha) obejmuje śródleśne torfowisko 

wysokie i przejściowe porośnięte borem bagiennym oraz otaczające je wydmy. 

Osobliwością jest występowanie trzech gatunków rosiczki oraz ostoja cietrzewia. 

Rezerwatami leśnymi są: „Jastkowice" (45,68 ha), chroniący cenny zespół 

wielogatunkowego lasu mieszanego ze starodrzewem w wieku 150-200 lat oraz „Szklarnia" 

(278,32 ha) chroniący naturalne bory jodłowe. W rezerwacie „Szklarnia" występuje pięć 

gatunków rośkin chronionych oraz ptaki: orlik krzykliwy, jastrząb, myszołów, gołębiarz, a 

także miejsca lęgowe głuszca. We wsi SzkJarnia została utworzona ostoja konika 

biłgorajskiego. Najcenniejsze tereny pod względem ornitologicznym znalazły się w 

granicach rezerwatu przyrody „Imielty Ług" (gmina Modliborzyce). Szczególną ochroną 

zostały objęte stanowiska lęgowe rzadkich gatunków poprzez wyznaczenie stref ochronnych. 

Projektuje się utworzenie dwu kolejnych rezerwatów „Błota Rakowskie" (255,0 ha) dla 

ochrony rozległego torfowiska we wschodniej części Parku i „Lęka", dla ochrony 

naturalnych lasów liściastych w jego zachodniej części. 

2.4. Roztoczański Obszar Chronionego Krajobrazu 

Roztoczański Obszar Chronionego Krajobrazu został powołany Rozporządzeniem Nr 1 

Wojewody Tarnobrzeskiego z dnia 05.01.1996 r. w sprawie ustanowienia obszarów 

chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Tarn. Nr 1, poz.1). Granice, ustalenia dotyczące 

czynnej ochrony ekosystemów oraz zakazy obowiązujące na terenie OCK określa 

Rozporządzenie Nr 44 Wojewody Lubelskiego z dnia 17 lutego 2006 r. w sprawie 

Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 65, poz. 1229). 

Obszar chronionego krajobrazu obejmuje wyróżniające się krajobrazowo tereny o 

różnych typach ekosystemów. Zagospodarowanie tych terenów powinno zapewnić stan 

względnej równowagi ekologicznej systemów przyrodniczych. 

Roztoczański Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje północną część gminy 

Dzwola oraz fragmenty gmin sąsiednich Godziszów, Chrzanów, Batorz i Modliborzyce. 

Powierzchnia ogólna wynosi 20 000 ha. Spełnia on funkcję otuliny Parków 

Krajobrazowych: Puszczy Solskiej i Południoworoztoczańskiego. 

Na Obszarze Chronionego Krajobrazu obowiązuje zasada utrzymania równowagi 
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ekologicznej i właściwych proporcji terenów o różnym charakterze zagospodarowania. Do 

najważniejszych walorów Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu zaliczyć należy 

obecność źródeł szczelinowych wchodzących w skład jednego z najwartościowszych obszarów 

źródliskowych na terenie Polski. Szczególnymi walorami omawianego obszaru są ponadto 

bardzo bogata rzeźba powierzchni z dużymi różnicami wysokości względnej i pięknymi 

punktami widokowymi, obecność sieci malowniczych jarów z zachowanymi fragmentami 

rzadkich na niżu zbiorowisk roślinnych (buczyna typu karpackiego) oraz gatunków roślin 

i zwierząt o charakterze reliktowym i na granicy zasięgów. 

Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 

w granicach Obszaru zakazuje się: 

 zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i 

miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz 

wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i 

łowiecką; 

 realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu art. 

51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627, 

z późn. zm.2)); 

 likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie 

wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa 

ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub 

naprawy urządzeń wodnych; 

 wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym 

kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu; 

 wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac 

związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub 

przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem 

urządzeń wodnych; 

 dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody 

lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka 

wodna lub rybacka; 

 likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodnobłotnych; 

 lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, 

jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów 

służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej. 

 

W zakresie czynnej chrony ekosystemów Obszaru Rozporządzenie wskazuje: 

 zachowanie oraz poprawa stosunków wodnych poprzez ograniczanie nadmiernego 

odpływu wód, gospodarowanie zasobami wodnymi w sposób uwzględniający potrzeby 

ekosystemów wodnych i wodnobłotnych, zachowanie naturalnego charakteru rzek, cieków 

wodnych, zbiorników wodnych i starorzeczy, ochronę funkcji obszarów źródliskowych o 

dużych zdolnościach retencyjnych, zachowanie lub przywracanie dobrego stanu 

ekologicznego wód; 

 zachowanie lub odtwarzanie różnorodności biologicznej właściwej dla danego typu 

ekosystemu, głównie poprzez zachowanie lub przywracanie właściwego stanu siedlisk 
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przyrodniczych oraz siedlisk roślin, zwierząt lub grzybów; 

 uwzględnianie potrzeb ochrony przyrody w gospodarce człowieka, w tym w gospodarce 

rolnej, leśnej, wodnej, rybackiej i turystyce; 

 ochronę i kształtowanie zadrzewień, ze szczególnym uwzględnieniem zadrzewień 

nadwodnych i śródpolnych; 

 ochronę specyficznych cech krajobrazu Roztocza Zachodniego, w tym naturalnych form 

rzeźby terenu (sieci wąwozów lessowych); 

 tworzenie i ochrona korytarzy ekologicznych, umożliwiających migrację gatunków; 

 ochronę starych odmian roślin użytkowych oraz ras zwierząt hodowlanych; 

 kształtowanie zagospodarowania przestrzennego w sposób umożliwiający zachowanie 

walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz wartości kulturowych, w szczególności 

przez: ochronę otwartej przestrzeni przed nadmierną zabudową, zachowanie ciągłości 

korytarzy ekologicznych, kształtowanie zalesień w sposób optymalny dla ochrony 

różnorodności biologicznej i walorów krajobrazowych, ochronę punktów, osi i przedpoli 

widokowych, usuwanie lub przesłanianie antropogenicznych elementów dysharmonijnych 

w krajobrazie; 

 dążenie do rewitalizacji zespołów zabudowy, w tym układów zabytkowych, propagowanie 

tradycyjnych cech architektury; 

 eliminowanie lub ograniczanie źródeł zagrożeń, w szczególności powietrza, wód i gleb, 

poprzez usuwanie zanieczyszczeń antropogenicznych, kształtowanie prawidłowej 

gospodarki wodnościekowej, promowanie sposobów gospodarowania gruntami, 

ograniczających erozję gleb. 

2.5. Pomniki przyrody 

Na terenie gminy Dzwola uznano za pomniki przyrody następujące obiekty: 

- grab pospolity – drzewo o obwodzie pnia 310 cm, wysokości 22 m, położone na 

gruntach Nadleśnictwa Janów Lubelski w leśnictwie Szewce oddział 228 b. Stan 

zdrowotności wg skali Pacyniaka 1. Przy drodze leśnej Porytowe Wzgórze – Momoty, 

którą biegnie szlak turystyczny i ścieżka rowerowa w luce wśród drzewostanu 

sosnowego; 

- dąb szypułkowy – drzewo o obwodzie pnia 395 cm, wysokości 29 m, położone na 

gruntach Nadleśnictwa Janów Lubelski w leśnictwie Szewce oddział 228 b. Stan 

zdrowotności wg skali Pacyniaka 2. Przy drodze leśnej Porytowe Wzgórze – Momoty, 

którą biegnie szlak turystyczny i ścieżka rowerowa; 

- dąb szypułkowy – drzewo o obwodzie pnia 475 cm, wysokości 28 m, położone na 

gruntach Nadleśnictwa Janów Lubelski w leśnictwie Szewce oddział 228 d. Stan 

zdrowotności wg skali Pacyniaka 2. Przy drodze leśnej Porytowe Wzgórze – Momoty, 

którą biegnie szlak turystyczny i ścieżka rowerowa. Obok ścieżki spacerowej na 

Porytowym Wzgórzu; 

- dąb szypułkowy – drzewo o obwodzie pnia 400 cm, wysokości 24 m, położone na 

gruntach Nadleśnictwa Janów Lubelski w leśnictwie Porytowe Wzgórze oddział 208 
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k. Stan zdrowotności wg skali Pacyniaka 1. Przy drodze Szklarnia – Porytowe 

Wzgórze; 

- buk pospolity – drzewo o obwodzie pnia 350 cm, wysokości 31 m, położone na 

gruntach Nadleśnictwa Janów Lubelski w leśnictwie Zofianka oddział 158 a. Stan 

zdrowotności wg skali Pacyniaka 2. Przy drodze leśnej na terenie rezerwatu Szklarnia; 

- lipa drobnolistna – drzewo o obwodzie pnia 325 cm, wysokości 26 m, położone we 

wsi Flisy, na gruntach prywatnych na działce nr ewid. 1616. Stan zdrowotności wg 

skali Pacyniaka 1. Na prawym brzegu rzeki Branew ok. 100 m na popołudnie od 

przepustu; 

- lipa drobnolistna – drzewo o obwodzie pnia 355 cm, wysokości 22 m, położone na 

gruntach Nadleśnictwa Janów Lubelski w leśnictwie Zdzisławice oddział 59 b. Stan 

zdrowotności wg skali Pacyniaka 1. Przy drodze na wysokości ostatniego zakrętu 

pomiędzy Kaproniami a Władysławowem po jej wschodniej stronie; 

- buk zwyczajny – drzewo o obwodzie pnia 440 cm, wysokości 29 m, położone przy 

kościele parafialnym w Dzwoli. Stan zdrowotności wg skali Pacyniaka 4. Drzewo na 

skutek uszkodzeń zamarło; 

- lipa drobnolistna – drzewo o obwodzie pnia 415 cm, wysokości 25 m położone przy 

drodze biegnącej przez wieś Krzemień Pierwszy około 150 m od drogi Janów 

Lubelski – Frampol. Stan zdrowotności wg skali Pacyniaka 1; 

- zespół źródeł w miejscowości Dzwola – zespół źródeł składa się z 4 oddzielnych 

wypływów po obydwu stronach cieku Dzwola. Położone jest na gruntach 

stanowiących własność wspólnoty wsi Dzwola na powierzchni 2,5 ara w niedalekiej 

odległości od szkoły, kościoła i Urzędu Gminy. Wydajność źródeł /łączna/ 50l/s. 

Zasilane są głównie wodami pochodzącymi z trzeciorzędowego piętra wodonośnego. 

- źródło w miejscowości Branew położone na linii progów wewnętrznych SW krawędzi 

wyżyny Lubelskiej na wysokości ok. 245 m n.p.m. Warstwę wodonośną tworzą 

tortońskie wapienie rafowo-getrytyczne. Z położenia  w strefie dyslokacji 

tektonicznych tego obszaru wynika, że nie jest to źródło trzeciorzędowe, ale drenujące 

kredowe piętro wodonośne. Działka na której znajdują się źródła stanowi własność 

osoby fizycznej. 

W stosunku do tej formy ochrony przyrody zabrania się m. in.: 

 niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu, 

 wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, uszkadzania  

i zanieczyszczania gleby, 

 wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości, 

 zaśmiecania obiektu i terenu wokół niego, 

 dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona 

przyrody i zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych, 
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 budowy budynków, budowli, obiektów małej architektury i tymczasowych obiektów 

budowlanych mogących mieć negatywny wpływ na obiekt chroniony bądź 

spowodować degradację krajobrazu. 

 

W aktualnych przepisach, powołujących pomniki przyrody, na terenie gminy Dzwola 

znajdują się drzewa pomnikowe lipa drobnolistna i buk pospolity, których podczas 

inwentaryzacji pomników przyrody przeprowadzonej w 2008 roku nie odnaleziono. 

3. Działania strategiczne na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego 

W celu poprawy stanu środowiska naturalnego na terenie gminy, niezbędne jest  

współdziałanie samorządu gminy Dzwola z samorządami sąsiednich gmin oraz z 

samorządami szczebla powiatowego (Janów Lubelski) i wojewódzkiego (Lublin). 

Budżet gminy na cele związane z ochroną środowiska może być wspierany dotacjami 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i innych funduszy tak krajowych jak i 

zagranicznych. 

Dla zapewnienia prawidłowego rozwoju gminy, przy uwzględnieniu wymagań 

zdrowotnych i sanitarnych, a zarazem potrzeby zachowania istniejących jeszcze walorów 

środowiska, samorząd lokalny musi dążyć do realizacji podjętych już działań w zakresie 

ochrony środowiska. Należą do nich w szczególności: dalsza budowa ujęć wodnych i sieci 

wodociągowej, ocena czystości wód podziemnych w źródłach i poszukiwanie sposobów ich 

ochrony, dalszy rozwój gazyfikacji, rozwiązanie problemów odpadów stałych. 

Zapewnienie dostępu do wody pitnej dobrej jakości, gazyfikacja i rozwiązanie 

problemu odpadów wiążą się z planowanym w gminie rozwoje agroturystyki. Główne zadania 

w zakresie związanym z ochroną środowiska: 

a) dla sfery biotycznej: 

- traktowanie lasów jako najważniejszego składnika równowagi ekologicznej 

i krajobrazu gminy, 

- prowadzenie polityki zalesienia najsłabszych gruntów (zwłaszcza w 

strefach przyleśnych), 

- przeciwdziałanie przekształceniu użytków zielonych w pola uprawne, 

- ochrona zespołów parkowych i drzew przydrożnych. 

b) hydrosfery: (ochrona czystości rzek i stawów oraz wód podziemnych) 

- budowa systemów kanalizacji sanitarnej, 

- eliminacja zrzutów ścieków do wód (stawów, rzek) i gruntu, 

- wyznaczenie granic ochronnych wokół stawów i rzek. 

c) pedosfery: 

- rygorystyczny obowiązek ochrony gruntów o najwyższych walorach 

agroekologicznych przed zmianą sposobu ich użytkowania (klasy bonitacyjne 

od I do III), 

- nieużytki rolnicze, gleby najsłabsze (V i VI klasa) o ile nie są użytkowane  

rolniczo przeznaczyć do zalesienia, 

- przy znacznym zakwaszeniu gleb uznaje się za wskazane 

zintensyfikowanie procesu ich wapnowania (jest to podstawowym 

czynnikiem przywracania walorów agroekologicznych zdegradowanym 
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obszarom), 

- eliminowanie upraw polowych i ogrodowych ze strefy wzdłuż drogi 

krajowej nr 74 w pasie o szer. 60 m od skraju jezdni - z uwagi na natężenie 

metali ciężkich emitowanych przez pojazdy samochodowe  

d) litosfery i gospodarki zasobami naturalnymi: 

- eksploatacja złóż winna być zgodna z wymogami ochrony środowiska 

naturalnego, 

- rekultywację leśną złóż wyeksploatowanych i sukcesywną rekultywację 

leśną złóż eksploatowanych, 

- ograniczenie możliwości eksploatacji torfów, 

- rygorystyczne przestrzeganie uzyskania koncesji na eksploatację wszelkich 

surowców mineralnych i torfów. 

e) powietrza: 

- dążyć do budowy systemu gazociągu, celem uzyskania gazu jako paliwa 

ekologicznego. 

f) klimatu akustycznego: 

- przestrzeganie zasad lokalizacji zabudowy mieszkaniowej od układów 

komunikacyj nych, 

- lokalizacja zakładów produkcyjnych uciążliwych w odpowiedniej odległości 

od zabudowy mieszkaniowej, 

- tworzenie stref zieleni - ochronnych wzdłuż tras komunikacyjnych. 

4. Problemy ekologiczne i przyrodnicze 

- Zagrożenie dużych obszarów gminy występowaniem zjawisk erozyjnych o dużym 

nasileniu, dla których wymagane jest podjęcie działań zapobiegających dalszej degradacji. 

- Potrzeba rozwoju gospodarczego gminy, szczególnie obszarów rolniczych przy 

jednoczesnym zachowaniu walorów środowiska przyrodniczego wynikających z 

obowiązujących norm i przepisów prawnych na obszarach objętych ochroną prawną 

bądź przewidywanych do objęcia ochroną. 



47 

 

VI. ROLNICTWO 

1. Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju rolnictwa. 

Gmina Dzwola posiada średnie warunki glebowe i klimatyczne dla rozwoju rolnictwa. 

W północnej i środkowej części gminy przeważają gleby klasy III i IV, powstałe na podkładach 

lessowych i glinach zwałowych. Tereny te wykorzystane są rolniczo głównie pod uprawy 

zbożowe. Występujące w części północnej warunki sprzyjają rozwojowi erozji gleb (krawędź 

Roztocza). W części południowej gminy występują przeważnie gleby bielicowe i lekkie 

piaski klasy V i VI. W tej części znajduje się duży kompleks leśny. 

Na terenie gminy występują gleby średniej jakości łatwe do uprawy mechanicznej. 

Dominują grunty kl. IIIb i IVa zajmując 3285 ha, co stanowi 52,5 % ogólnej powierzchni 

gruntów ornych. Udział poszczególnych klas bonitacyjnych w ogólnej powierzchni użytków 

rolnych przedstawia się następująco: 

Wyszcze-

gólnienie 

Klasy bonitacyjne - grunty orne Klasy bonitacyjne -użytki zielone 

II IIIa IIIb IV a IVb V VI RzVI Razem III IV V VI Razem

) Powierzchnia 

w ha 

20 801 1692 1593 1113 734 290 14 6257 286 946 614 149 1995 

udział % 0.3 12.8 27.0 25.5 17.8 11.7 4.6 0.2 100 14.3 47.4 30.8 7.5 100 

Udział poszczególnych kompleksów rolniczej przydatności gleb przedstawia poniższa tabela: 
 

    Grunty orne w kompleksach    Użytki zielone w 

kompleksach 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 14. Razem 2z 3z Razem 

powier 

zchnia 

ha 15,8 951,3 554,7 2303 764 699,5 337,8 537 86,2 9,5 6258,8 1643,4 341.1 1984,5 

udział % 0.4 15.2 8.8 36.8 11,9 11,2 5.5 8.6 1.4 0.2 100 82.8 17.2 100 

Duży obszar gruntów ornych posiada dobre stosunki wodne. Przez obszar gminy 

przepływają rzeki Branew, stanowiąca główną sieć wodną, Rakowa i Dzwola, które 

wraz z rowami melioracyjnymi zapewniają właściwe nawodnienie gruntów. 

Ogólna powierzchnia gminy Dzwola wynosi 203,1 km
2
, co stanowi 0,61 % 

powierzchni woj. lubelskiego. Powierzchnia użytków rolnych wynosi 8.335 ha tj. 41 % 

powierzchni ogólnej (średnio w woj. lubelskim 68,4 %). 
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2. Użytkowanie gruntów. 

Struktura użytkowania gruntów przedstawia się następująco: 
 

Wyszczególnienie Ogółem Udział % 

ha w pow. ogólnej w użytkach rolnych 

Grunty orne 

Łąki 

Sady 

Pastwiska 

6 267  

1 579 

44 

445 

30,8 

7,8 

0,2 

2,2 

75,2 

19,0 

0,5 

5,3 

Razem użytki rolne 8 335 41,0 100 

Lasy i zadrzewienia 

Pozostałe 

11 100 

875 

54,7 

4,3 

- 

- 

Pow. osółem 20 310 100% - 

Przeważającą formą użytkowania gruntów są gospodarstwa indywidualne. 

Strukturę wielkości indywidualnych gospodarstw rolnych na terenie gminy 

Dzwola na podstawie danych z Urzędu Gminy przedstawia poniższa tabela: 

 działki  Wielkość gospodarstw  

rolne 1-2 ha 2-5 ha 5-10 ha 10-15 ha ogółem 

Ilość gospodarstw 84 167 424 869 128 1672 

Powierzchnia użytków 

rolnych w ha 

62 201 1596 5114 1362 8335 

Główne kierunki produkcji rolnej to uprawa zbóż, gryki i ziemniaków oraz hodowla żywca 

wieprzowego i krów mlecznych. 

Średnia powierzchnia gospodarstwa indywidualnego w gminie Dzwola wynosi 

ok. 5,0 ha, w woj. lubelskim 6,1 ha, w Polsce 7,0 ha. 

Szansę rozwoju gminy upatruje się w produkcji zdrowej żywności. Z tego względu muszą 

być tu przestrzegane właściwe zabiegi agrotechniczne, uwzględniające odpowiednie 

następstwa roślin, ograniczenia w stosowaniu środków chemicznych (przestrzeganie 

norm nawożenia i sposobów ochrony roślin). 

3. Kierunki zmian i modernizacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej. 

W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego Gmina 

Dzwola zaliczona została do II rejonu rolniczego tj. rejonu Roztocza wraz z Kotliną 

Sandomierską i wskazana jest do ekologizacji rolnictwa. Posiada średnie warunki do rozwoju 

produkcji rolnej. 

Proponowane kierunki rozwoju to: 

- rozwój rolnictwa integrowanego, w przyszłości ekologicznego, 

- gruntowna modernizacja rolnictwa i jego obsługi, przeprowadzenie prac scaleniowo-

wymiennych, wapnowanie gleb, podnoszenie poziomu wykształcenia rolników, 

tworzenie nowych miejsc pracy poza rolnictwem. 



49 

 

Tereny o niskiej jakości gleb proponowane są do zalesienia, ze względu na niską 

rentowność produkcji rolniczej. 

4. Ludność związana z rolnictwem. 

Dla części osób zatrudnionych w rolnictwie osiągane dochody nie stanowią jedynego 

źródła utrzymania. Bliskie sąsiedztwo Janowa Lubelskiego i dogodna komunikacja sprawia, że 

część osób jest zatrudniona w stolicy powiatu. Należy dążyć do wykształcenia się na terenie 

gminy gospodarstw specjalistycznych, które nie wymagają dużej liczby zatrudnionych, zaś 

większość mieszkańców należy przewidzieć w sektorze usług towarzyszących, agroturystyce, 

handlu, przetwórstwie owocowo-warzywnym, oświacie itp. 

5. Obsługa rolnictwa na terenie gminy. 

- Lecznica dla zwierząt w Dzwoli. 

- Punkty skupu mleka w Dzwoli, Krzemieniu Pierwszym i Kocudzy Drugiej. 

- GS Dzwola. 
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VII. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

1. Komunikacja. 

1.1. Komunikacja drogowa. 

W istniejącym układzie komunikacji drogowej gminy funkcjonuje następująca hierarchia 

dróg; 

a) drogi krajowe: 

- droga krajowa nr 74: Sulejów - Żarnów - Ruda Maieniecka - Kielce - Łagów - 

Opatów - Ożarów - Annopol - Kraśnik - Janów Lubelski - Frampoł - Gorajec - 

Szczebrzeszyn - Zamość - Hrubieszów Zosin - Granica Państwa - klasa drogi G 

(główna), docelowo podniesienie parametrów do klasy GP (główna ruchu 

przyspieszonego). 

Długość drogi krajowej Nr 74 na terenie gminy wynosi 12,573 km. 

Na terenie gminy Dzwola przebieg drogi krajowej Nr 74 proponuje się w dwóch 

wariantach: 

- po istniejącym przebiegu - w klasie drogi GP, 

- po trasie obwodnicy miejscowości Dzwola - budowa nowego odcinka drogi klasy GP 

po przebiegu omijającym obszar zainwestowania miejscowości Dzwola. 

Na terenie gminy Dzwola zlokalizowany jest również początkowy odcinek obwodnicy 

miejscowości Frampol. 

b) drogi powiatowe: 

W gminie Dzwola jest 12 odcinków dróg powiatowych. 

L.p. Nr drogi Przebieg drogi Klasa 

techniczna 

drogi 

1. 2812L Wolica Pierwsza – Branew  L 

2. 2810L Krzemień – Goraj Krzemień – Chrzanów – Goraj Z 

3. 2821L Janów Lubelski (ul. Wojska Polskiego) – Biłgoraj  L 

4. 2811L Dzwola - Goraj L 

5. 2823L Krzemień Drugi - Flisy L 

6. 2820L Szklarnia - Flisy L 

7. 2826L od drogi krajowej nr 74 – Władysławów  L 

8 2817L  (Jarocin) – gr. Woj. – Momoty Górne – Władysławów  L 

9. 2825L Dzwola – Kocudza Druga L 

10. 2824L Dzwola — Zdzisławice L 

11. 2822L Zofianka Górna - Zofianka Dolna  L 

 

Planowana jest realizacja gruntowych odcinków dróg powiatowych (4 odcinki dł. 20 

km) oraz modernizacja istniejących (7 odcinków długości 50 km) do parametrów 

odpowiednich dla klas technicznych. 

c) drogi gminne łączące pozostałe miejscowości na terenie gminy i gmin przyległych, 

ogółem 108,27 km. 
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Nr drogi Nazwa drogi Długość 

[km] 

Przebieg drogi 

108993L Zofianka Dolna - granica 

gminy (Godziszów) 

3,31 Od dr. krajowej nr 74 do granicy gminy z gm. 

Godziszów 

108994L Dr. krajowa nr 74 - Zofianka 

Dolna 

0,923 Od dr. krajowej nr 74 przez wieś Zofianka Dolna 

108886 L Zofianka Górna - Krzemień 

Majdan 

1,245 Od dr. powiat, nr 42593 do skrzyż. z dr. gm. nr 

108995L w Majdanie 

108995L Dr. krajowa nr 74 -Krzemień 

Majdan 

2,897 Od dr. krajowej nr 74 w Krzemieniu do Krzemień 

Majdan 

108996L Dr. krajowa nr 74 -Krzemień 

Drugi 

1,84 Od dr. krajowej nr 74 do Krzemienia Drugiego 

(Rożki) 
108997L Krzemień Drugi - Konstanto w 1,135 Od dr. powiat, nr 42545 w Krzemieniu do dr. 

gminnej nr 108999L w Konstantowie 

108998L Krzemień Majdan -Krzemień 

Górki 

0,64 Od dr. powiat. nr 42545 w Krzemieniu Górki do 

dr. gminnej nr 108995L w Majdanie 

108999L Krzemień Drugi Górki -

Konstantów 

2,085 Od dr. powiat. nr 42545 w Krzemieniu Górki do 

skrzyżowania z dr. gminną nr 108997L i 109003L 

w Konstantowie 
109000L Kol. Branewka - Krzemień Drugi 

Górki 

2,855 Od dr. powiat. nr 42542 w Kol. Branewka do dr 

gminnej nr 108997L w Krzemieniu Górki 

109001L Dr. krajowa nr 74 -Kol. 

Branewka 

1,56 Od dr. krajowej nr 74 do skrzyżowania z dr. 

gminną nr 109535L m. Branewka - Las 

109002L Dr. krajowa nr 74 -Kol. 

Branewka 

1,79 Od dr. krajowej nr 74 do skrzyżowania z dr. 

powiat., nr 42542 i dr. gminną nr 109000L w Kol. 

Branewka 
109003L Dr. krajowa nr 74 -Konstantów 1,273 Od dr. krajowej nr 74 do skrzyżowania z dr. 

gminną nr 108997L w Konstantowie 

109004L Dzwola - Konstantów 2,546 Od dr. krajowej nr 74 przez Dzwolę 2 odcinki do 

dr. powiat. nr 42588 i od dr. powiat. nr 42589 do 

Konstantowa 
109005L Dr. krajowa nr 74 -Konstantów 3,28 Od dr. krajowej nr 74 do Konstantowa i 

Krzemienia Morgi 

109006 L Carapaty - Dzwola Morgi 1,43 Od dr. powiat. nr 42589 przez Carapaty do pól 

109007L Kapronie wieś 0,65 Od dr. powiat. nr 42547 przez wieś Kapronie do 

pól 

109008L Zdzisławice Boreczki - dr. 

powiat. nr 42526 

10,10 Od dr. powiat. nr 42547 do dr. powiat. nr 42526 

109009L Kocudza Górna - granica 

gminy 

3,745 Od dr. powiat. nr 42544 przez Kocudzę Górną do 

granicy gminy 

109010L Kocudza Druga Morgi - dr. 

powiat. nr 42547 

3,35 Od dr. powiat. nr 42547 do dr. powiat. nr 42547 

w Kocudzy Borek 

109011L Dr. krajowa nr 74 - Kocudza 

Morgi 

1,10 Od dr. krajowej nr 74 do skrzyż. z dr. gminną nr 

109010L w Kocudzy n Morgi 

109012 L Dr. krajowa nr 74 -Kocudza 

Druga 

0,90 Od dr. krajowej nr 74 do skrzyżowania z dr. 

powiat. nr 42588 w Kocudzy Drugiej 

109013L Dr. krajowa nr 74 -Kocudza 

Pierwsza 

0,925 Od dr. krajowej nr 74 do skrzyżowania z dr. 

powiat. nr 42588 w Kocudzy Pierwszej 
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109014 L Kocudza Trzecia Borek - 

granica gminy 

2,76 Od dr. powiatowej nr 42547 przez Borek do 

granicy gminy (Frampol) 

109015L Kocudza Trzecia Leśniczówka 

-Kocudza ni Morgi 

1,465 Od skrzyżowania z dr. powiat, nr 42547 do 

skrzyżowania z dr. gminną nr 109041L 

109016L Kocudza Trzecia - Borek 0,67 Od skrzyż. z dr. powiat. nr 42547 przez Borek do 

skrzyż. z dr. gminną nr 109017L 

109017L Dr. krajowa nr 74 Kocudza 

Borek 

1,217 Od dr. krajowej nr 74 do skrzyż. z dr. gminną nr 

109014L w Kocudzy Borku 

109018 L Dr. krajowa nr 74 - Branew 7,60 Od dr. krajowej nr 74 do skrzyżowania z dr. 

gminną nr 109039L w Branwi 

109019 L Dr. krajowa nr 74 - Kocudza 

Górna 

2,285 Od dr. krajowej nr 74 do skrzyż. z dr. powiat. nr 

42544 w Kocudzy Górnej 

109020 L Dr. krajowa nr 74 - granica 

gminy (do Chrustu) 

2,805 Od dr. krajowej nr 74 do granicy gminy w 

„Chruście" 

109021 L Kol. Kocudza - granica gminy 

(do Goraja) 

2,458 Od dr. krajowej nr 74 do granicy gminy (kierunek 

Goraj) 

109022 L Kocudza Trzecia - granica 

gminy (Chełmik) 

1,750 Od dr. krajowej nr 74 do granicy gminy (kierunek 

Chełmik) 

109023 L Kocudza Trzecia - granica 

gminy (Marianpol) 

1,38 Od dr. krajowej nr 74 do granicy gminy (kierunek 

Marianpol) 

109024 L Kocudza Trzecia - Celinki 0,925 Od dr. gminnej nr 109017L w Kocudzy El do 

skrzyż. z dr. gm. nr 109027L (kier. Celinki) 

109025 L Kocudza Trzecia - Krawców 

wygon 

2,390 Od dr. powiat. nr 42588 do dr. powiat. nr 42547 

109026 L Kocudza Trzecia Morgi - Kol. 

Celinki 

1,966 Od dr. powiat. nr 42547 przez Kocudzę Morgi do 

skrzyż. z dr. gminną nr 109014L 

109027 L Kocudza Trzecia Borek - 

granica gminy 

1,428 Od dr. gminnej nr 109017L do granicy gminy na 

skrzyżowaniu z dr. Celinki Cacanin 
109028 L Kapronie Zdzisławice Bielaki 1,48 Od skrzyż. z dr. gminną nr 109007L w 

Kaproniach do skrzyż. z dr. powiat. nr 42589 w 

Zdzisławicach Bielaki 
109029 L Zdzisławice Bielaki -Kocudza 

Morgi 

3,35 Od skrzyż. z dr. powiat, nr 42589 w 

Zdzisławicach do skrzyż. z dr powiat. nr 42588 w 

Kocudzy Morgi 

109030 L Wygon Patajów -Kocudza 

Druga 

0,86 Od dr. krajowej nr 74 do skrzyż. z dr. powiat. nr 

43588 w Kocudzy Drugiej 

109031 L Zofianka Dolna - Wygon 

Majdański 

0,76 Od skrzyż. z dr. gminną nr 108994L w Zofiance 

Dolnej do skrzyż. z dr. powiat. nr 42593 na 

wygonie Mąjdańskim 

109032 L Branew - Branew Sapy 3,10 Od skrz. z dr. pow. nr 42542 w Branwi do skrzyż. z 

dr. gminną nr 109037L w Sapach 

109033 L Branew Sapy - Kolonia 

Chrzanów 

0,96 Od skrzyż. z dr. gminną nr 109032L przez Sapy do 

gr. gm. (kier. Kol. Chrzanów) 

109034 L Wygon Ladzki - Sapy 1,38 Od skrzyż. z dr. powiat. nr 42544 do skrzyż. z dr. 

gm. nr 109033L i 109036L w Sapach 

109035 L Kolonia Branewka -Brzezina 3,76 Od dr. powiat. nr 42542 w Branewce do skrz. z dr. 

gm. nr 109002L w Kol. Branewka 
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109036 L Wygon Sapowski 2,800 Od dr. gminnej nr 109035L do skrzyż. z dr. 

gminną nr 109033L i 109034L w Sapach 

109037 L Kocudza Górna - Sapy 0,755 Od skrzyż. z dr. powiat. nr 42544 do skrzyż. z dr. 

gminną nr 109032L w Sapach 

109038 L Kolonia Branewka -Dąbrowa 1,872 Od skrzyż. z dr. powiatową nr 42542 w Branewce 

do gr. gminy w lesie Dąbrowa 

109039 L Branewka - Dąbrowa 1,98 Od dr. powiat. nr 42542 w Branewce do skrz. z dr. 

pow. nr 42541 w lesie Dąbrowa 

109040 L Branew - Cegielnia 1,335 Od skrzyż. z dr. powiat. nr 42541 w Branwi do 

granicy gminy w Cegielni 

109041 L Zdzislawice - Boreczki 1,20 Od skrzyż. z dr. powiat. nr 42547 w Boreczkach do 

lasu 

109042 L Kocudza Trzecia - Leśny 

Ucieszvn 

2,00 Od skrzyż. z dr. gminną nr 035 w Kocudzy Drugiej 

Morgi do lasu Ucieszyn 

Razem 108,27  

1.2. Komunikacja kolejowa. 

Przez teren gminy linia kolejowa nie przebiega, jedynie wzdłuż granicy 

południowo-zachodniej gminy przebiega trasa kolejki wąskotorowej - szlak kulturowy. 

2. Gospodarka wodno-ściekowa. 

2.1. Zaopatrzenie w wodę. 

Na terenie gminy zwodociągowane są wsie: Dzwola, Konstantów, Kocudza Pierwsza, 

Kocudza Druga, Kocudza Trzecia, Zdzisławice, Kapronie, Władysławów i Kocudza Górna. 

Budowa sieci wodociągowej prowadzona jest sukcesywnie. Prowadzone inwestycje 

zmierzają do podłączenia do sieci kolejnych miejscowości. Dla Zofianki Dolnej przewiduje 

się przedłużenie sieci wodociągowej z istniejącego ujęcia w Zofiance Górnej w gminie 

Janów Lubelski. Ponadto planowana jest budowa wodociągu w miejscowościach: Branew 

Ordynacka, Branew Szlachecka, Branewka, Branewka-Kolonia, Krzemień Pierwszy do drogi 

krajowej nr 74 z ujęciem wody w Branewce. 

W Gminie Dzwola zlokalizowane są dwa ujęcia wody dla potrzeb wodociągu: w 

miejscowości Kocudza Pierwsza i Kocudza Górna o łącznej wydajności 2 424 m
3
/d wg 

dokumentacji geologicznej. Planowana jest budowa nowego ujęcia wody w Krzemieniu. 

2.2. Odprowadzenie ścieków. 

Pilnym zadaniem w celu zabezpieczenia i utrzymania czystości wód jest budowa sieci 

kanalizacji sanitarnej w gminie oraz oczyszczalni ścieków. Na terenie gminy pod projektowaną 

oczyszczalnię ścieków rezerwowane są tereny w Dzwoli, Zdzisławicach i Krzemieniu Drugim. 

Oczyszczalnia w Krzemieniu Drugim obsługiwałaby tereny zachodnie gminy. Tereny 

wschodnie gminy obsługiwałaby oczyszczalnia zlokalizowana w Zdzisławicach, a tereny 

centralne oczyszczalnia w Dzwoli. 

2.3. Usuwanie nieczystości stałych. 

Jednym z najtrudniejszych współczesnych problemów związanych z ochroną 

środowiska jest składowanie i utylizacją odpadów stałych. Gmina Dzwola nie posiada 
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własnego wysypiska śmieci. Ze względu na typowo rolniczy charakter gminy, nie ma na 

tym terenie odpadów przemysłowych. Pozostałe odpady, nieposegregowane składowane są 

w kontenerach i wywożone na wysypisko śmieci zlokalizowane w Janowie Lubelskim. W 

gminie Janów Lubelski planowana jest budowa nowoczesnego wysypiska odpadów, które 

spełniać będzie wymogi unijne. Wdrożenie selektywnej zbiórki odpadów połączonej z 

odzyskiem surowców wtórnych będzie podstawą racjonalnej gospodarki odpadami oraz ułatwi 

utrzymanie czystości. Niestety duża część odpadów trafia na dzikie wysypiska śmieci, 

których pojawia się coraz więcej. Znajdują się one głównie na terenach leśnych, na ich 

obrzeżach, zapadliskach, wąwozach obniżając walory krajobrazowe tych terenów. 

3. Elektroenergetyka. 

Dostawa energii następuje z krajowego sytemu energetycznego poprzez PGE 

Dystrybucja SA Oddz. Rzeszów, Rejon Energetyczny Stalowa Wola. Przez teren gminy 

Dzwola przebiega istniejąca linia elektroenergetyczna 110 kV relacji Janów Lubelski - 

Żółkiewka. 

Gmina Dzwola zasilana jest liniami 15 kV. Odgałęzienia w/w linii stanowią sieć 

rozdzielczą doprowadzającą napięcie do stacji 15/0.4 kV. Stacje te z kolei  stanowią źródło 

zasilania dla wiejskich sieci niskiego napięcia. 

PGE Dystrybucja SA Oddz. Rzeszów na terenie gminy Dzwola planuje modernizację 

istniejącej linii 110 kV w celu umożliwienia zwiększonego przesyłu mocy . 

3.1. Energetyka odnawialna 

3.1.1. Energetyka wiatrowa 

Jedną z ekspansywnie rozwijających się gałęzi w branży energii odnawialnej jest 

pozyskiwanie jej z wiatru. Zgodnie z Wojewódzkim Programem Rozwoju Odnawialnych 

Źródeł Energii dla Województwa Lubelskiego obszar gminy nie należy do najbardziej 

zasobnych pod względem pozyskiwania wiatru do celów energetycznych, zaliczony jest do 

tzw. strefy korzystnej – III. Gmina częściowo położona jest w obszarze województwa 

lubelskiego, dla którego energię użyteczną wiatru, liczoną na wysokości 30 m nad poziomem 

gruntu, dla terenu o klasie szorstkości „0-1”, oszacowano na ponad 1 000 kWh/m
2
/rok. Klasa 

szorstkości „0-1” oznacza, iż jest teren otwarty z nielicznymi niskimi przeszkodami, płaski 

lub nieznacznie pofalowany. Zgodnie z Programem, północna część gminy nie stanowi 

obszaru wykluczenia tego rodzaju inwestycji. Program nie wskazuje również w północnej 

części obszarów ograniczeń inwestycji związanych z energetyka wiatrową. 

Lokalizacja farm wiatrowych uzależniona jest od szerokiego wachlarza uwarunkowań. 

Farmy wiatrowe są obiektami infrastruktury, które w szczególny sposób oddziałują na 

elementy przyrody ożywionej oraz krajobraz, a także mogą pogorszyć walory turystyczne. 

Lokalizacja tego typu inwestycji powinna być poprzedzona wnikliwą analizą nie tylko 

korzyści ekonomicznych, lecz również oddziaływania takiej inwestycji na środowisko oraz 

życie i zdrowie ludzi. 

Uwarunkowania rozwoju energetyki wiatrowej wynikające z przepisów ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody dotyczą wykluczenia inwestycji z terenów 

chronionych lub dostosowania skali realizowanych przedsięwzięć do uwarunkowań 

terenowych i środowiskowych. Najistotniejsze ograniczenia w jej rozwoju w obszarze gminy 
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Dzwola wynikają z występowania na jej terenie obszarowych form ochrony przyrody oraz 

ochrony gatunkowej zwierząt (ptaków i nietoperzy). 

W rezerwatach przyrody zakazana jest budowa lub rozbudowa obiektów 

budowlanych i urządzeń technicznych, z wyjątkiem obiektów i urządzeń służących celom 

rezerwatu przyrody, co w praktyce wyklucza tereny rezerwatów spod realizacji inwestycji 

związanych z energetyką wiatrową. Wykluczeniu takiemu podlegają również obszary 

użytków ekologicznych. 

W granicach obszaru chronionego krajobrazu zgodnie z przepisami rozporządzenia 

Nr 44 Wojewody Lubelskiego z dnia 17 lutego 2006 r. w sprawie Roztoczańskiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Zakaz 

ten nie dotyczy jedynie inwestycji celu publicznego, którymi (w obecnej sytuacji prawnej) nie 

są elektrownie wiatrowe. Jednakże art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody dopuszcza realizację na terenie OCK inwestycji mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak 

znaczącego negatywnego wpływu na ochronę przyrody OCK. 

Energetyka wiatrowa nie powinna być rozwijana na terenach, na których elektrownie 

wiatrowe będą znacząco oddziaływać na przyrodę. W związku z tym należy wyłączyć z 

rozwoju energetyki wiatrowej tereny obszarów Natura 2000 i terytorialnymi elementami 

spójności tego obszaru (obszary żerowiskowe, korytarze migracyjne). 

Ze względu na ochronę ptaków z lokalizowania elektrowni wiatrowych należy 

wykluczyć następujące obszary: 

 Natura 2000 „Uroczyska Lasów Janowskich” (PLH060031) i „Lasy Janowskie”  

(PLB060005) – ze strefą ochronną 2 km od granic ostoi, 

 zbiorniki wodne istniejące i projektowane o powierzchni powyżej 0,1 ha z 

otoczeniem o promieniu 1 km oraz trasy przelotów pomiędzy sąsiednimi zbiornikami, 

 doliny rzeczne. 

Ze względu na ochronę gatunkową nietoperzy oraz ochronę gruntów leśnych 

wskazanym jest wykluczenie z lokalizacji elektrowni wiatrowych wnętrza lasów i większych 

zadrzewień oraz strefę w odległości 200 m od ich granic. Uszczegółowienie zasięgu stref 

ochronnych od lasów i większych zadrzewień powinno nastąpić na etapie zmiany mpzp, w 

oparciu o analizy środowiskowe, w tym: monitoring ornitologiczny i monitoring 

chiropterologiczny. 

Ochrona gruntów rolnych wymaga ograniczenia do niezbędnego minimum przeznaczanie 

gruntów pod lokalizację elektrowni wiatrowych. W przypadku lokalizacji elektrowni 

wiatrowej na gruntach rolnych należy: 

 kierować się zasadą oszczędności terenu, tj. przeznaczać na ten cel tereny o jak 

najmniejszej powierzchni, umożliwiające realizację i funkcjonowanie elektrowni 

wiatrowej, 

 zachować dotychczasową funkcję terenu, umożliwiającą rolnicze wykorzystanie. 

Z uwagi na ochronę udokumentowanych zasobów złóż surowców mineralnych 

należy wykluczyć z zainwestowania i lokalizowania w ich granicach, elektrowni wiatrowych i 
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wszelkiej infrastruktury z nimi związanej. 

Ochroną konserwatorską objęte są obiekty wpisane do rejestru zabytków, który 

prowadzi Wojewódzki Konserwator Zabytków (WKZ) oraz obiekty umieszczone w ewidencji 

dóbr kultury, którą prowadzi wójt gminy. Wszelkie zamierzenia inwestycyjne w terenach i 

przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych i archeologicznych oraz 

znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, a także widok na nie, wymagają uzyskania 

zgody WKZ na przeprowadzenie jakichkolwiek prac, co przy ustawowej ochronie zabytków 

wyklucza lokalizację elektrowni wiatrowej w tych obszarach. W przypadku prowadzenia 

inwestycji budowlanych, w tym infrastruktury technicznej na obszarach występowania 

znalezisk archeologicznych należy je uzgodnić na etapie ustalania warunków realizacji 

z WKZ w celu uzyskania warunków konserwatorskich prowadzenia inwestycji. 

Warunki ochrony terenów zabudowy przed negatywnym wpływem oddziaływań 

elektrowni wiatrowych – wykluczeniu z lokalizacji tego typu inwestycji podlegają tereny 

zabudowane i przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową i zagrodową. Należy także 

zachować minimalną odległość elektrowni lub farmy wiatrowej od zabudowy zwartej lub 

rozproszonej oraz od zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i 

młodzieży wynoszącą min. 500 m. Przy lokalizowaniu elektrowni wiatrowych na etapie 

sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odległość ta powinna 

wynikać z oceny zasięgu hałasu emitowanego przez elektrownie wiatrowe i z potrzeby 

zachowania przepisów dotyczących dopuszczalnego natężenia hałasu w miejscach 

sąsiadujących z inwestycją, a także efektu migotania cienia. Pomimo, że ma ona charakter 

umowny pozwala jednak na ocenę potencjalnej strefy bezpieczeństwa. Odstępstwem od 

stosowania 500 m strefy bezpieczeństwa może być jedynie budowa elektrowni wiatrowej nie 

zaliczanej do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. o wysokości 

całkowitej do 30 m). 

Ostateczne wykluczenie negatywnego oddziaływania na zdrowie ludzi nastąpi na 

podstawie przepisów dotyczących ocen oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

Ze względu na ochronę terenów zalewowych należy wykluczyć z lokalizacji elektrowni 

wiatrowych obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi o prawdopodobieństwie 1%. 

Elektrownie wiatrowe ze względu na znaczne wysokości, należą do obiektów mogących 

stanowić przeszkodę lotniczą. Zgłoszeniu do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego i do 

właściwego organu sprawującego nadzór nad lotnictwem wojskowym i oznakowaniu 

podlegają przeszkody lotnicze, a w szczególności obiekty budowlane o wysokości 100 m i 

więcej powyżej poziomu otaczającego terenu lub wody, zlokalizowane na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej.  

W celu ochrony krajobrazu oraz ograniczenia potencjalnego negatywnego wpływu 

elektrowni wiatrowych na otaczający ją krajobraz oraz negatywne podejście ze strony 

społeczeństwa należy wykluczyć z lokalizacji elektrowni wiatrowych tereny w granicach: 

Roztoczańskiego OCK, korytarzy ekologicznych, dolin rzecznych, lasów i większych 

zadrzewień wraz z 200-metrową strefą od ich granicy, wskazane jest także stosowanie 

poniższych zasad: 

 dobór w obrębie jednej farmy wiatrowej lub kilku sąsiadujących ze sobą farm 

wiatrowych elektrowni wiatrowych o tej samej wielkości, 
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 stosowanie jasnych kolorów wież i łopat wirnika (np. szary, beżowy, biały) lub 

kolorów dopasowanych do otoczenia, 

 farma wiatrowa jest bardziej „przyjazna”, gdy składa się na nią mniejsza liczba turbin, 

ale o większej mocy niż większa liczba turbin o małej mocy, 

 należy unikać lokalizowania elektrowni wiatrowych w pobliżu miejsc, dla których 

wyznaczono normy w zakresie klimatu akustycznego. 

Strefy ochronne powinny zostać uszczegółowione na etapie sporządzania mpzp w 

oparciu o analizy środowiskowe, w tym: monitoring ornitologiczny, monitoring 

chiropterologiczny, analizy botaniczne, akustyczne, krajobrazowe i inne badania. 

Uwarunkowania infrastrukturalne w przypadku lokalizacji i realizacji elektrowni 

wiatrowych wymagają wykorzystania istniejącej infrastruktury drogowej i 

elektroenergetycznej oraz budowy nowej: 

 infrastruktury drogowej trwałej i czasowej, 

 infrastruktury przyłączeniowej wewnętrznej i zewnętrznej. 

Zgodnie ze zgłoszonymi wnioskami zarządców sieci infrastruktury technicznej, przy 

lokalizowaniu w planie miejscowym elektrowni wiatrowych oraz infrastruktury im 

towarzyszących należy zachować poniższe warunki: 

 odległość turbiny wiatrowej od skrajnego przewodu linii 110 kV powinna być większa 

niż 3-krotna średnica koła zataczanego przez łopaty turbiny, 

 lokalizowanie elektrowni wiatrowych powinna uwzględniać odległość min. 1,5 

wysokości tych obiektów od istniejących i planowanych dróg krajowych, 

 obsługę komunikacyjną terenów przeznaczonych pod lokalizację energetyki wiatrowej 

należy zapewnić w oparciu o sieć dróg niższych kategorii, w tym: gminnych, 

powiatowych, 

 obsługa komunikacyjna terenów przeznaczonych pod lokalizację energetyki wiatrowej 

powinna spełniać wymagania zawarte w przepisach szczególnych, w tym przepisów 

ustawy o drogach publicznych oraz przepisów dotyczących warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, a także w wytycznych 

zarządców dróg, 

 wzdłuż trasy linii średniego i niskiego napięcia należy wyznaczyć pasy techniczne, w 

których nie może się znaleźć żaden element elektrowni wiatrowej; należy przyjąć 

następujące szerokości pasów technicznych – linie niskiego napięcia 

jednotorowe/dwutorowe 20/25m, linie średniego napięcia jednotorowe/dwutorowe 

25/30m. 

3.1.2. Energetyka oparta na energii słonecznej 

Energia słoneczna jest najmniej popularną w wykorzystywaniu formą energii. 

Kluczowe znaczenie w aspekcie możliwości wykorzystania energii słonecznej posiadają: 

usłonecznienie i natężenie promieniowania słonecznego. Zgodnie z Wojewódzkim Programem 

Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Lubelskiego gmina Dzwola 

położona jest w obszarze o średniej wartości usłonecznienia wynoszącej 1 550 – 1 600 h/rok, 
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natomiast roczne promieniowanie całkowite w obszarze gminy waha się w granicach 3 600 – 

3 800 MJ/m
2
. 

Instalacje niewielkich rozmiarów, wykorzystujące zasoby energii słonecznej 

lokalizowane w obrębie posesji, głównie na dachach budynków, wykorzystywane na potrzeby 

odbiorców indywidualnych, nie stwarzają znaczącego zagrożenia dla środowiska, gdyż na 

etapie eksploatacji nie emitują żadnych szkodliwych substancji. Pewne uciążliwości 

natomiast mogą być związane z dużymi instalacjami służącymi do produkcji energii 

elektrycznej – zespołami urządzeń wytwarzającymi energię z energii słonecznej, 

lokalizowanymi w terenie otwartym i zajmującymi znaczne powierzchnie. Instalacje te mogą 

negatywnie wpływać na krajobraz, wywołując uczucie niepokoju optycznego, co ma 

szczególne znaczenie na terenach ochrony krajobrazowej. 

Lokalizacja planowanych paneli fotowoltaicznych oraz stacji transformatorowych w 

pobliżu i w miejscu skrzyżowań z liniami elektroenergetycznymi musi spełniać wymagania 

zawarte w PN/E-05100-1 oraz PN-EN-50423. W obrębie 4m od zewn. Obrysu słupa – 

naziemnych części fundamentów nie należy montować paneli fotowoltaicznych oraz innych 

urządzeń, ponadto powinien zostać zachowany nieutrudniony dostęp do słupów związany z 

bieżącą eksploatacją oraz usuwaniem awrii. 

W przypadku lokalizacji zespołów urządzeń wytwarzającymi energię z energii 

słonecznej należy wykluczyć z lokalizacji tego typu inwestycji tereny w granicach: 

 obszarowych form ochrony przyrody, tj.: rezerwatów przyrody (Szklarnia, Kacze 

Błota, Lasy Janowskie), PK „Lasy Janowskie”, Roztoczańskiego OCK, obszarów 

Natura 2000 (ptasie – Lasy Janowskie, siedliskowe – Uroczyska Lasów Janowskich)  

 korytarzy ekologicznych, 

 dolin rzecznych. 

4. Gazyfikacja. 

Przez centralną część gminy przebiega sieć gazowa wysokiego ciśnienia (Zaklików - 

Janów Lubelski - Frampol - Biłgoraj). 

Przewiduje się zaopatrzenie ludności w gaz ziemny do celów bytowych i grzewczych, po 

zrealizowaniu sieci rozdzielczej średniego ciśnienia od strony stacji redukcyjnych I-go 

stopnia we Frampolu i Janowie Lubelskim. 

5. Telekomunikacja. 

Łączność na terenie gminy oparta jest na centralach automatycznych. Głównym operatorem jest 

Telekomunikacja Polska S.A. 

W miarę zachodzących potrzeb, ustala się konieczność modernizacji i rozbudowy 

infrastruktury telekomunikacyjnej gminy, która pozwoli na pokrycie pełnego 

zapotrzebowania na tego typu usługi, zapewniając techniczną i przestrzenną dostępność do 

systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, funkcjonujących na rynku usług 

komunikacji elektronicznej. 

W zakresie telekomunikacji przewiduje się możliwość: 
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 lokalizacji sieci telekomunikacyjnych zarówno w tradycyjnych, jak i w nowych 

technologiach, w tym budowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury 

światłowodowej, 

 objęcia terenu gminy zintegrowanym systemem telekomunikacyjnym, połączonym 

z systemami sieci internetowych: wojewódzkiej i krajowej; 

 rozwoju systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych (przewodowych  

i bezprzewodowych) stosownie do wzrostu zapotrzebowania na usługi 

telekomunikacyjne i teleinformatyczne w gminie i w regionie. 
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VIII. UWARUNKOWANIA KULTUROWE 

1. Obiekty wpisane do rejestru zabytków. 

Zgodnie z: Obwieszczeniem NR 1/2014 Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków w Lublinie z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie wykazów zabytków wpisanych 

do rejestru zabytków nieruchomych województwa lubelskiego i rejestru zabytków 

archeologicznych województwa lubelskiego. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2014 r. poz. 1230) na 

terenie gminy Dzwola występują następujące obiekty zabytkowe wpisane do rejestru 

zabytków: 

a) Zespół kościoła parafialnego rzymskokatolickiego w Branwi - nr rejestru A/359. 

Kościół wzniesiony w latach 1936-1942 wg projektu arch. Tadeusza 

Witkowskiego z Lublina na miejscu drewnianej cerkwi greko-katolickiej (od 1875 

r. prawosławnej), w 1919 r. przekazanej nowo erygowanej parafii rzymsko-

katolickiej. Jego architektura nawiązuje do architektury cerkiewnej. Świątynia 

posiada wartości historyczne i artystyczne i na tych ziemiach jest cennym 

przykładem architektury sakralnej nawiązującej do przeszłości dawnej, może 

jeszcze XV - wiecznej parafii prawosławnej. 

b) Cmentarz partyzancki z 1944 r. ogrodzony murem położony pośrodku lasu obok 

wsi Flisy, zwany „Porytowe Wzgórze"- nr rejestru zabytków A/351. Właścicielem 

terenu jest Nadleśnictwo Janów Lubelski, nr oddziału 229 j, o powierzchni 0,82 ha. 

2. Obiekty ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków woj. lubelskiego. 

Na terenie gminy Dzwola występują następujące obiekty ujęte w wojewódzkiej ewidencji 

zabytków woj. lubelskiego stanowiące przedmiot zainteresowania konserwatorskiego, które 

w najbliższej przyszłości powinny być objęte pośrednią ochroną konserwatorską: 

L.p. OBIEKT MIEJSCE 

1. Cmentarz parafialny rzymskokatolicki Branew 

2. Kościół parafialny  Dzwola 

3. Zespół kościoła parafialnego pw. MB Częstochowskiej Dzwola 

4. Kapliczka domkowa i słupowa Dzwola 

5. Cmentarz parafialny rzymskokatolicki Dzwola 

6. Cmentarz parafialny Kocudza 

7. Cmentarz parafialny Krzemień 

3. Obszary i liczba stanowisk archeologicznych zlokalizowanych na terenie 

gminy. 

Zgodnie z Wykazem stanowisk archeologicznych na terenie Gminy Dzwola ujętych w 

wojewódzkiej ewidencji zabytków (oprac. Ewa Banasiewicz-Szykuła, Łukasz Pawłowski, stan 

na 18.11.2010 r.) w obszarze gminy zlokalizowane są poniżej wymienione stanowiska 

archeologiczne. 

Obszar 89-81 

Na obszarze stwierdzono 52 stanowiska archeologiczne. Przeważająca 
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większość z nich stanowią ubogie ślady osadnictwa bliżej nieokreślone chronologicznie i 

kulturowo. 

Ponadto odkryto pozostałości 4 osad (obozowisk z wczesnej epoki brązu), 3 

stanowiska z neolitu, 7 stanowisk ze śladami osadnictwa wczesnej epoki brązu, 1 z okresu 

rzymskiego oraz 1 domniemane cmentarzysko kurhanowe składające się z 2 kopców i 1 

pojedynczego kopca - stanowisko Krzemień. Pozostałe odkryte stanowiska pochodzą z 

okresu średniowiecza, bądź z czasów nowożytnych. Żadne z odkrytych stanowisk nie 

reprezentuje większych wartości naukowo - poznawczych z wyjątkiem być może 

domniemanych kurhanów. 

L.p.  Miejscowość  Nr w miejscow. 

/Nr na obszarze 

1. Dzwola 1/6 ślad osadnictwa; wczesne średniowiecze 

2. Dzwola 2/10 ślad osadnictwa; wczesna epoka brązu - bliżej nieokreślona 

ślad osadnictwa: wczesne średniowiecze 

3. Dzwola 3/11 ślad osadnictwa: starożytny nieokreślony 

ślad osadnictwa: okres wpływów 

rzymskich ślad osadnictwa: wczesne 

średniowiecze 

4. Dzwola 4/12 ślad osadnictwa: starożytny nieokreślony 

osada? wczesne średniowiecze 

5. Dzwola 5/13 ślad osadnictwa: starożytny nieokreślony 

6. Dzwola 6/14 ślad osadnictwa: średniowiecze 

7. Dzwola 7/15 ślad osadnictwa: wczesna epoka brązu - kultura trzciniecka 

ślad osadnictwa: wczesne średniowiecze 

8. Dzwola 8/39 ślad osadnictwa: starożytny nieokreślony 

9. Dzwola 9/40 ślad osadnictwa: starożytny nieokreślony 

10. Kocudza Druga 1/7 osada?: wczesna epoka brązu - kultura trzciniecka 

11. Kocudza Druga 2/8 ślad osadnictwa: wczesna epoka brązu - kultura trzciniecka 

12. Kocudza Druga 3/9 ślad osadnictwa: neolit - kultura pucharów lejkowatych 

ślad osadnictwa: wczesna epoka brązu - kultura trzciniecka 

13. Konstantów 1/16 ślad osadnictwa: neolit - kultura ceramiki wstęgowej rytej 

ślad osadnictwa: neolit - kultura ceramiki sznurowej 

14. Konstantów 2/17 ślad osadnictwa: starożytny nieokreślony 

15. Krzemień 3/18 ślad osadnictwa: starożytny nieokreślony 

16. Krzemień 4/19 Ślad osadnictwa: starożytny nieokreślony 

17. Krzemień 5/22 ślad osadnictwa; starożytny nieokreślony 

18. Krzemień 6/23 ślad osadnictwa: starożytny nieokreślony 

19. Krzemień 7/24 ślad osadnictwa; starożytny nieokreślony 

20. Krzemień 8/25 ślad osadnictwa: starożytny nieokreślony 

21. Krzemień 9/26 ślad osadnictwa: starożytny nieokreślony 

22. Krzemień 10/27 ślad osadnictwa: starożytny nieokreślony 

23. Krzemień 11/28 ślad osadnictwa: starożytny nieokreślony 

24. Krzemień 12/29 ślad osadnictwa; starożytny nieokreślony 

ślad osadnictwa: wczesna epoka brązu 

25. Krzemień 13/30  ślad osadnictwa: starożytny nieokreślony 

26. Krzemień 14/31  ślad osadnictwa: starożytny nieokreślony 

27. Krzemień 15/32  obozowisko?: okres starożytny nieokreślony 

28. Krzemień 16/33  ślad osadnictwa: starożytny nieokreślony 

29. Krzemień 17/34  ślad osadnictwa: starożytny nieokreślony 

ślad osadnictwa: wczesna epoka brązu 
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30. Krzemień 18/35 ślad osadnictwa: wczesna epoka brązu - kultura trzd niecka 

31. Krzemień 19/36 ślad osadnictwa: wczesna epoka brązu - bliżej nieokreślona 

32. Krzemień 20/37 ślad osadnictwa: starożytny nieokreślony 

33. Krzemień 21/38  ślad osadnictwa: wczesna epoka brązu - bliżej nieokreślona 

34. Krzemień 22/41  ślad osadnictwa: starożytny nieokreślony 

35. Krzemień 23/42 ślad osadnictwa: wczesna epoka brązu - bliżej nieokreślona 

36. Krzemień 24/43 ślad osadnictwa: wczesna epoka brązu - bliżej nieokreślona 

37. Krzemień 25/44 obozowisko?: neolit 

   ślad osadnictwa: wczesna epoka brązu - bliżej nieokreślona 

38. Krzemień 26/45 ślad osadnictwa: wczesna epoka brązu - bliżej nieokreślona 

39. Krzemień 27/46 ślad osadnictwa: starożytny nieokreślony 

40. Krzemień 28/47 ślad osadnictwa: starożytny nieokreślony 

41. Krzemień 29/48 ślad osadnictwa: wczesna epoka brązu - bliżej nieokreślona 

42. Krzemień 30/49 cmentarzysko kurhanowe; wczesna epoka brązu? - 2 kopce 

43. Krzemień 31/50 ślad osadnictwa: starożytny nieokreślony 

44. Krzemień 32/51 ślad osadnictwa: starożytny nieokreślony 

45. Krzemień 33/52 ślad osadnictwa: starożytny nieokreślony 

46. Krzemień 34/53 ślad osadnictwa: starożytny nieokreślony 

47. Zofianka Dolna 1/2 siad osadnictwa; starożytny nieokreślony 

48. Zofianka Dolna 2/3 ślad osadnictwa: starożytny nieokreślony 

49. Zofianka Dolna 3/4 ślad osadnictwa: starożytny nieokreślony 

50. Zofianka Dolna 4/5 ślad osadnictwa: okres nowożytny po 1840 r. (moneta 10 gr. 

   Królestwa Kongresowego) 

51. Zofianka Dolna 5/20 ślad osadnictwa: starożytny nieokreślony 

52. Zofianka Dolna 6/21 ślad osadnictwa: starożytny nieokreślony 

Obszar 89-82 

Łącznie na obszarze zarejestrowano 44 stanowiska (na tereni e gminy 

Dzwola 11 stanowisk). Większość stanowisk to pojedyncze ślady osadnictwa z materiałem 

krzemiennym bliżej nieokreślonym chronologicznie (epoka kamienia - epoka brązu). Na 

uwagę zasługuje odkrycie obozowisk kultury trzcinieckiej. Teren wokół wsi Kocudza 

Pierwsza i Druga zajęty był przez osadnictwo w epoce kamienia i początkach epoki brązu 

(kultura trzciniecka stan. 35, 40). 

L.p. Miejscowość  Nr w miejscow.  

/Nr na obszarze 

1. Kocudza Górna 1/1 ślad osadnictwa: późny neolit - kultura amfor kulistych 

2. Kocudza Druga 4/35 osada?: średniowiecze XV-XVI w. 

osada: okres nowożytny 

3. Kocudza Druga 5/36 obozowisko: okres epoki brązu — kultura trzciniecka 

  osada?: okres nowożytny 

4. Kocudza Druga 6/37 ślad osadnictwa: środkowy neolit - kultura pucharów lejkowatych 

ślad osadnictwa: XV-XVI w. 

5. Kocudza Druga 7/38 ślad osadnictwa; chronologia pradziejowa 

6. Kocudza Druga 8/39 osada: XVI-XVI w. 

7. Kocudza Druga 9/40 obozowisko: okres epoki brązu - kultura trzciniecka 

8. Kocudza Góma 2/41 ślad osadnictwa: chronologia pradziejowa 

9. Kocudza Górna 3/42 ślad osadnictwa: chronologia pradziejowa 

10. Kocudza Pierwsza 1/43 ślad osadnictwa: XVII w. 

11. Kocudza Pierwsza 2/44 ślad osadnictwa: chronologia pradziejowa 
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Obszar 90-81 

W trakcie badań AZP odkryto 11 stanowisk. Przeważająca większość stanowisk to 

ubogie ślady osadnictwa reprezentowane przez 1-3 zabytki krzemienne, tylko w jednym 

przypadku ceramika, trudna do bliższego określenia kulturowo-chronologicznego. 

L.p. Miejscowość  Nr w miejscow.  

/Nr na obszarze 

1. Flisy 1/1 ślad osadnictwa: materiały krzemienne kulturowo nieokreślone. 

2. Flisy 2/2 ślad osadnictwa: mezolit? 

3. Flisy 3/3 ślad osadnictwa: materiały krzemienne kulturowo nieokreślone. 

4. Flisy 4/4 ślad osadnictwa: epoka kamienia mezolit ? 

ślad osadnictwa: kultura pucharów lejkowatych 

ślad osadnictwa: okres epoki brązu - kultura trzciniecka 

ślad osadnictwa: nieokreślony 

5. Flisy 5/5 ślad osadnictwa: materiały krzemienne kulturowo nieokreślone. 

6. Flisy 6/6 ślad osadnictwa: materiały krzemienne kulturowo nieokreślone. 

7. Flisy 7/7 ślad osadnictwa: materiały ceramiczne kulturowo nieokreślone. 

8. Flisy 8/8 ślad osadnictwa: materiały krzemienne kulturowo nieokreślone. 

9. Kapronie 1/9 ślad osadnictwa: materiały krzemienne kulturowo nieokreślone. 

10. Kapronie 2/10 ślad osadnictwa: materiały krzemienne kulturowo nieokreślone. 

11. Kapronie 3/11 ślad osadnictwa: materiały krzemienne kulturowo nieokreślone. 

 

Obszar 90-82 

Odkryto 8 stanowisk. Wszystkie są ubogie w ślady osadnictwa reprezentowane 

przez 1-2 zabytki. 

L.p. Miejscowość Nr w miejscow. 

/Nr na obszarze 

1. Kocudza Trzecia 1/1 ślad osadnictwa: I okres epoki brązu 

2. Kocudza Trzecia 2/2 ślad osadnictwa: kultura łużycka 

3. Kocudza Trzecia 3/3 ślad osadnictwa: materiały krzemienne kulturowo nieokreślone. 

4. Kocudza Trzecia 4/4 ślad osadnictwa: materiały krzemienne kulturowo nieokreślone. 

5. Zdzisławice 1/5 ślad osadnictwa: epoka brązu - kultury postsznurowe 

6. Zdzisławice 2/6 ślad osadnictwa: materiały krzemienne kulturowo nieokreślone. 

7. Zdzisławice 3/7 ślad osadnictwa: materiały ceramiczne kulturowo nieokreślone. 

8. Zdzisławice 4/8 ślad osadnictwa: materiały krzemienne kulturowo nieokreślone. 

 

Obszar 88-81 

Odkryto 24 stanowiska. 

1. Branew 4/59 

2. Branew 5/60 

3. Branew 6/61 

4. Branew 7/62 

5. Branew 8/63 

6. Branew 9/64 

7. Branewka 1/65 

8. Branewka 2/66 

9. Branewka 3/67 

10. Branewka 4/68 

11. Branewka 5/69 

12. Branewka 6/70 

13. Branewka 7/71 
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14. Branewka 8/72 

15. Branewka Kolonia 1/2 

16. Branewka Kolonia 2/73 

17. Branewka Kolonia 3/74 

18. Branewka Kolonia 4/75 

19. Branewka Kolonia 5/76 

20. Branewka Kolonia 6/77 

21. Krzemień Pierwszy 40/5 

22. Krzemień Pierwszy 41/5 

23. Krzemień Pierwszy 43/78 

24. Krzemień Pierwszy 44/79 

 

Obszar 88-82 

Odkryto 2 stanowiska. 

1. Branewka Szlachecka  1/84 

2. Branewka Szlachecka  2/85 

 

4. Historia gminy. 

Gromada dzwolska powstała w 1377 roku. Gmina zbiorowa utworzona została w 1973 

roku z dwóch Rad Gromadzkich: Krzemienia i Kocudzy Dolnej, która powstała w 1810 roku. 

W latach 1955- 62 istniała gromada Dzwola. W 1977 roku, na czas pięciu lat włączono do 

Dzwoli gminę Chrzanów 

4.1. Branew 

Pierwsza wzmianka o Branwi pochodzi z 1464 roku. Początkowo nazywano ją 

Brenwiczą (Branwią) Włoską, Dużą, Większą, a później Ordynacką i Szlachecką. 

Miejscowość ta należała początkowo do Gorajskich, następnie w 1508 roku przeszła na 

własność wojewody lubelskiego, Mikołaja Firleja. W 1517 roku nastąpił trwały podział wsi na 

dwie części. Jedną kupił Wiktoryn Sienieński, druga wróciła do Gorajskich. W 1596 roku 

część tę zakupił Jan Zamojski i włączył do swojej ordynacji. Wraz z zawarciem Unii 

Brzeskiej prawosławni zamieszkujący wieś stali się katolikami. 

W 1665 roku, w wyniku podziału dóbr, Branew Szlachecką otrzymała Teofila z 

Gorajsikch Rejowa, od której wieś odkupił Stanisław Szczuka. Później przeszła ona w ręce 

Potockich. Na przestrzeni XVIII i XIX wieku część szlachecka zmieniała właścicieli wiele 

razy. Proces polonizacji ludności ruskiej, trwający od XVII wieku, zintensyfikował się w XIX 

wieku, kiedy kilkadziesiąt osób przeszło na obrządek łaciński. Z Branwi pochodził 

powstaniec styczniowy, dowódca kosynierów, Paweł Porada. 

W 1875 roku po zniesieniu unii, grekokatolicy zostali zmuszeni do przyjęcia prawosławia. 

W 1887 roku powstała szkoła powszechna. Dążenia mieszkańców, by nauczanie odbywało 

się w języku polskim, doprowadziły do dwuletniego strajku szkolnego (1905 r.). 

W okresie II wojny światowej Branew była silnym ośrodkiem Batalionów Chłopskich. 

Po wojnie wieś zelektryfikowano (1954 r ) ,  powstała tu jednostka OSP (1956 r.) i 

kółko rolnicze (1965 r ) .  W latach '60 zbudowano bitą drogę i uruchomiono komunikację PKS 

W 1626 r. obie części wsi liczyły 10,5 łana ziemi, 5 zagród i 8 komornic 

W 1921 r, wieś liczyła 104 domy i 577 mieszkańców. 
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4.2. Branewka 

Pierwsza wzmianka o Branewce pochodzi z 1377 roku, kiedy to Ludwik Węgierski 

darował wieś Dymitrowi z Goraja. Obecna nazwa pochodzi z 1543 roku, pierwotne nazwy to: 

Branwica, Branew, Branew Mała. 

Wieś ta należała do Gorajskich, od 1508 roku- do Mikołaja Firleja. W1596 roku wieś 

zakupił Jan Zamojski. 

Po kasacie kapituły zamojskiej, w 1784 roku Branewka przeszła w ręce państwowe. W 

1790 roku do Skarbu Koronnego kupił ją Andrzej Zamojski. 

W 1944 roku w wyniku walk frontowych spłonęło wiele zagród. 

W 1948 roku powstała straż pożarna. 

W 1531 r. wieś posiadała 2 łany kmiece i młyn 

W 1626 r- 4 półłanki, 4 zagrody, 3 komornice i młyn 

Na początku XIX w. we wsi znajdowała się karczma i folwark z zabudowaniami dworskimi W 

1921 r. wieś liczyła 58 domów i 352 mieszkańców. 

4.3. Branewka Kolonia 

Wieś powstała przed II wojną światową. 

W 1928 roku mieszkańcy dwóch wsi: Momonty Jakubowe i Momonty Nowa Osada, z 

powodu niskiej wartości swojej ziemi, zawarli z ordynacją układ o zamianę posiadanych 

gruntów na inne. Wydzielono im grunty z folwarku Branewka, gdzie przenieśli się wraz z 

budynkami rok później. 

W wyniku walk frontowych w 1944 roku zginęło tu kilka osób i spłonęło kilkanaście zagród. 

4.4. Dzwola 

Pierwsza wzmianka pochodzi z 1245 roku i związana jest z najazdem księcia 

halickiego Wasylka. W 1377 roku otrzymała Dymitr z Goraja. Po 1405 roku Dzwolę przejęli 

Szamotulscy. Szamotulscy 1540 roku nabyli ją Górkowie, a w 1596 roku wieś kupił Jan 

Zamojski i włączył do swojej ordynacji. 

Od ok. 1552 roku działała ruda wytapiająca żelazo oraz kuźnica. Istniał tu także młyn, a od 

XVIII wieku- karczma. Wojny napoleońskie, z początku XIX wieku, przyniosły wsi 

zniszczenia i ubytek ludności W połowie XIX wieku powstał tu browar, który na 

początku XX wieku upadł, W1915 roku na tym terenie miały miejsce walki rosyjsko-

austriackie. 

W okresie międzywojennym powstała tu parafia (1920 r), straż pożarna (1926 r.) oraz 

Związek Strzelecki. 

29. września 1939 roku oddział polski pod dowództwem płk. Władysława Płonki 

zaatakował niemiecki dywizjon stacjonujący we wsi. 

W 1955 roku powstała we wsi gromada, a w 1973 roku gmina. 

W 1958 roku zbudowano szkołę, którą rozbudowano w latach 1987- 96 

4.5. Flisy 

W  II połowie XVIII wieku rozwinęła się osada a charakterze rolniczym. Wcześniej już 

od 1652 roku w tym miejscu na rzece Branew istniał młyn wodny, który prowadziła 

rodzina Flisów. W latach trzydziestych XIX wieku utworzono na tym terenie zwartą 
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zabudowę, powstała wtedy również karczma i kuźnia, ale przestał pracować młyn. 

Podczas II wojny światowej w pobliżu wsi, na Porytowym Wzgórzu, rozegrała się 

jedna z największych bitew partyzanckich w Polsce. 14 czerwca 1944 roku oddziały 

AL, AK i partyzantki radzieckiej (3 tys. walczących) starły się z oddziałami niemieckimi 

(30 tys. żołnierzy). Po całodziennej walce partyzanci zdołali wyjść z okrążenia. 

W 1958 roku poległych żołnierzy przeniesiono na nowy cmentarz. 

W 1959 roku we Flisach zorganizowano jednostkę OSP. 

W 1974 roku w miejscu, w którym rozegrała się bitwa postawiono pomnik. Zaprojektował 

go B. Chromy. 

4.6. Kapronie 

Powstały przed 1718 rokiem jako "kopaniny w lesie". 

W II połowie XVIII wieku rodzina Kaproniów prowadziła tu młyn. 

W latach dwudziestych XIX wieku w wyniku regulacji gruntów utworzono w tym 

miejscu zwartą zabudowę. 

W 1921 roku wieś liczyła 28 domów i 134 mieszkańców. 

W latach 1941-42 istniał na tym terenie obóz pracy przymusowej. 

W 1967 roku utworzono tu jednostkę OSP 

4.7. Kocudza 

Pierwsza wzmianka pochodzi z 1377 roku, kiedy to Ludwik Węgierski nadał wieś 

Dymitrowi z Goraja. W 1405 roku otrzymały ją córki Dymitra w wyniku podziału 

dóbr. Kolejni jej właściciele to: Szamotulscy, Swidwowie, Gorkowie (1540 r.). W 1596 

roku Kocudza trafiła w ręce Jana Zamojskiego i w 1601 roku została do ordynacji. 

W XVII wieku miejscowość została rozbudowana o dwie nowe części: Morgi i Borek. 

Na początku XIX wieku, w Kocudzy powstała gmina. 

W 1915 roku w okolicach wsi miały miejsce wałki rosyjsko - austriackie. 

W okresie międzywojennym powstał w Kocudzy posterunek policji, szkoła, agencja 

pocztowa oraz straż pożarna. 

We wrześniu 1939 roku wieś została spalona przez wojska niemieckie. W okresie II 

wojny światowej na terenie gminy działała partyzantka BCh. W lecie 1943 roku wysiedlono 

z terenu gminy ok. 100 osób. 

Po wojnie wybudowano szkołę, przeprowadzono elektryfikację, a w 1960 roku powstało 

tu stałe kino. 

Na początku lat '80 zbudowany został kościół, a w 1987 roku założono tu parafię. 

Obecnie Kocudza podzielona jest na trzy sołectwa. 

W 1582 r. areał ziemi uprawnej liczył ponad 11 łanów. 

W XVII w. wieś zamieszkiwało 29 gospodarzy, był młyn i karczma. 

W II poł. XVIII w. istniały w Kocudzy 3 karczmy, młyn i folwark. 

W 1864 r. gmina liczyła 11 wsi. 

W poł XIX w. Kocudza Dolna liczyła 1,5 tys. Mieszkańców. 

W 1864 r. reforma uwłaszczyła ok. 210 gospodarzy (3,7 tys. mórg). 

W 1921 r Kocudza liczyła już 416 domów i 2,4 tys. mieszkańców (razem z Kocudzą Górną). 

W 1955 r. gminę zamieniono na gromadę. 
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4.8. Kocudza Górna 

Miejscowość powstała w 1841 roku w wyniku osadzenia dwudziestu rodzin z 

okolicznych wsi, w szczególności z Kocudzy. 

W połowie XIX wieku powstała tu karczma. 

W 1897 roku wieś zamieszkiwało 118 osób. 

W 1964 roku zorganizowano jednostkę OSP. 

4.9. Konstantów 

Wieś Konstantów powstała w 1828 roku na miejscu osady leśnej Jargiły 

(wzmiankowanej po raz pierwszy w 1781 r.). 

Miejscowość tę nazywano początkowo Konstantynowem lub Konstantowem Górnym. W 

latach sześćdziesiątych XIX wieku Konstantów wszedł w skład gminy Kocudza i powiatu 

biłgorajskiego. 

W okresie międzywojennym działała tu szkoła powszechna. 

W 1956 roku powstała jednostka OSP. 

W 1805 r. Jargiły zamieszkiwało 17 gospodarzy 

W 1851 r. Konstantynów zamieszkiwało 32 gospodarzy 

W 1921 r. Konstantów liczył 60 domów i 360 mieszkańców 

4.10. Krzemień 

Pierwsza wzmianka pochodzi z 1572 roku. Krzemień założony został przez rodzinę 

Górków. 

Spadkobierca Stanisława Górki- Paweł Trojanowski, wI596 roku sprzedał Krzemień 

Janowi Zamojskiemu, który włączył wieś do swojej ordynacji. 

Przed 1707 rokiem zabudowania wójtowskie popadły w ruinę. 

Na początku XIX wieku gospodarze zajmowali się głównie uprawą żyta i owsa, hodowlą 

bydła, świń i owiec. W późniejszych latach XIX wieku zajmowali się również tkactwem, 

kowalstwem, ciesielstwem oraz garncarstwem.W okresie wojen napoleońskich wieś znacznie 

się wyludniła na skutek przemarszów wojsk, nieurodzaju, głodu i epidemii.Do czasu 

uwłaszczenia przez kilkadziesiąt lat istniała gmina i klucz krzemieński. 

W 1864 roku mieszkańcy Krzemienia stali się właścicielami użytkowanej od pokoleń 

ziemi. W okresie międzywojennym powstała tu szkoła powszechna, straż pożarna, kółko 

rolnicze i Związek Strzelecki. 

We wrześniu 1939 roku starły się tu oddziały polskie z wojskami radzieckimi. 

W 1940 roku wyodrębniło się sołectwo Krzemień II. 

W 1944 roku partyzanci spalili most na rzece Branwi. 

Po wojnie powstała w Krzemieniu poczta, mleczarnia, ośrodek zdrowia, wieś została 

zelektryfikowana. 

W latach 1955- 73 Krzemień był siedzibą gromady. 

W latach! 982- 83 zbudowano kościół, a w 1991 roku założono tu parafię. 

Obecnie Krzemień dzieli się na dwa sołectwa. 

W 1582 r. wieś posiadała 18,5 łanów kmiecych, młyn, karczmę, staw hodowlany oraz rudę 

W 1626 r. włościanie krzemieńscy użytkowali już 34 półłanki i 10 ćwierci, we wsi było 

3 rzemieślników i ruda. 



68 

 

Na przestrzeni XVII w. funkcjonowało tu kilka młynów. 

Pod koniec XVIII w. działały we wsi dwa młyny i trzy karczmy. 

W 1800 r. było w krzemieniu 246 gospodarzy, którzy użytkowali 2,7 mórg pola. 

W wyniku uwłaszczenia 232 gospodarzy otrzymało łącznie 3745 mórg pola. 

W 1921 r. Krzemień liczył 370 domów i 1966 mieszkańców. 

4.11. Władysławów 

Wieś Władysławów powstała w 1827 roku podczas regulacji gruntów na terenie 

dawnej osady leśnej Dychy (wzmiankowanej w 1718 r.). 

Podczas powstania styczniowego działały tutaj oddziały Flisa i Prężyny. 

W okresie międzywojennym powstała tu szkoła powszechna. 

Podczas II wojny światowej stanowił oparcie dla oddziału NOW- AK Ojca Jana. 

Wydawano tu biuletyn konspiracyjny, łąki służyły za zrzutowisko. 

W poł. XIX w. miejscowość zamieszkiwało 43 gospodarzy, był młyn i karczma, później 

powstały dwie leśniczówki. 

W okresie międzywojennym wieś liczyła 72 domy i 366 mieszkańców 

4.12. Zdzisławice 

Wieś powstała w 1831 roku, w wyniku przeprowadzonej regulacji gruntów. Wcześniej 

na tym terenie była osada Bielaki (pierwsza wzmianka w 1718 r.).  

W 1916 roku powstała szkoła powszechna. 

W 1956 roku utworzono w Zdzisławicach jednostkę OSP. 

W 1805 r. osada Bielaki liczyła 15 domów 

W poł. XIX w. Zdzisławice liczyły 38 gospodarzy, była tu karczma, później powstała 

leśniczówka. 

W 1921 r. wieś liczyła już 91 domów i 456 mieszkańców 

4.13. Zoflanka Dolna 

Została założona ok. 1818 roku, prawdopodobnie na gruntach folwarku. Początkowo 

nazywano ją Grądami. Nazwa Zofianka pojawiła się w latach trzydziestych XIX wieku. 

W 1864 roku powstała we wsi gmina, którą po kilku latach została przeniesiona do 

Kawęczyna. 

W kwietniu 1944 roku w rejonie wsi partyzanci zorganizowali udaną zasadzkę na 

oddział niemiecki. 

W poł. XIX w. zamieszkiwało 13 gospodarzy 

W 1921 r. Zofianka Dolna liczyła 27 domów i 199 mieszkańców. 

5. Problemy środowiska kulturowego 

- konieczność zachowania wybitnych zasobów kulturowych objętych ochroną prawną 

(ustanowione strefy ochrony konserwatorskiej), przy jednoczesnym zagrożeniu 

wynikającym z: 

- zachodzących przekształceń struktury funkcjonalno - przestrzennej obszarów 

wiejskich, 

- niekorzystnych tendencje w przekształcaniu zabudowy wsi, 

- obecnie małej wartości użytkowej i technicznej wielu cennych obiektów 
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zabytkowych powodujące przekształcenie tych obiektów bez zachowania 

wymogów wynikających z ich ochrony; 

- brak i mała atrakcyjność przestrzeni publicznej, która stanowiłaby podstawy dla 

kształtowania wizerunku poszczególnych wsi. 
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IX. KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO GMINY 

1. Funkcje gminy 

Ustala się następujące funkcje gminy: 

a) Funkcja podstawowa; 

■ rolnictwo - w oparciu o optymalne wykorzystanie walorów rolniczej przestrzeni  

produkcyjnej, 

■ turystyczno - wypoczynkowa - przy ścisłej ochronie walorów przyrodniczych. 

b) Funkcja uzupełniająca: 

■ usługowa - zaspokajanie podstawowych potrzeb ludności, 

■ leśnictwo. 

c) Funkcja dodatkowa: 

■ działalność gospodarcza. 

2. Hierarchia sieci osadniczej gminy. 

Na terenie gminy wykształciła się trzy stopniowa hierarchia sieci osadniczej: 

- lokalny ośrodek gminny: Dzwola, 

- ośrodek wspomagający ośrodek gminny: Kocudza Pierwsza i Krzemień Pierwszy, 

- wsie podstawowe: pozostałe. 

3. Kierunki polityki ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego. 

Obowiązująca ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określa 

uwarunkowania, które mają wpływ na politykę przestrzenną gminy, którymi są: 

- dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu; 

- stanu ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony; 

- stanu środowiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, 

wielkości i jakości zasobów wodnych oraz wymogów ochrony środowiska, 

przyrody i krajobrazu kulturowego; 

- stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 

- warunków i jakości życia mieszkańców, w tym ochrony ich zdrowia; 

- zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia; 

- potrzeb i możliwości rozwoju gminy; 

- stanu prawnego gruntów; 

- występowania obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów 

odrębnych; 

- występowania obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych; 

- występowania udokumentowanych złóż kopalin oraz zasobów wód 

podziemnych; 

- występowania terenów górniczych wyznaczonych na podstawie przepisów 

odrębnych; 

- stanu systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym stopnia 
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uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej oraz 

gospodarki odpadami; 

- zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych; 

- wymagań dotyczących ochrony przeciwpowodziowej. 

Najważniejszym założeniem polityki rozwoju przestrzennego gminy Dzwola jest 

priorytetowe traktowanie funkcjonowania środowiska przyrodniczego - jako podstawy 

zrównoważonego rozwoju przestrzennego gminy, rozumianego, zgodnie z przepisami 

ustawy Prawo ochrony środowiska, jako - rozwój społeczno-gospodarczy, w którym 

następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z 

zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów 

przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych 

potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, 

jak i przyszłych pokoleń. Zatem nadrzędnym celem rozwoju przestrzennego gminy jest 

kształtowanie optymalnej struktury użytkowania terenów i ładu przestrzennego gminy, 

umożliwiającej rozwój społeczno-gospodarczy gminy uwzględniający cele i zasady ochrony 

wartości przyrodniczych oraz dążenie do wzmacniania równowagi ekologicznej. 

Z przeprowadzonej oceny istniejących uwarunkowań przyrodniczych 

wynikają następujące podstawowe kierunki polityki ochrony i kształtowania środowiska 

przyrodniczego: 

- zachowanie, ochrona i kształtowanie systemu przyrodniczego gminy, 

- ekologizacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej, 

- ekologizacja przestrzeni osadniczej. 

Ochrona i kształtowanie systemu obszarów chronionych gminy wymagają podjęcia 

następujących działań: 

- respektowania przepisów odnoszących się do sposobu użytkowania istniejących 

terenów i obiektów chronionych, 

- wprowadzenie do rejestru nowych użytków ekologicznych, oraz objęcie ochroną 

szczególnie cennych zespołów roślinnych, wyszczególnionych w niniejszym studium 

jako pomniki przyrody, 

- eliminacje istniejących źródeł zagrożeń czystości wód powierzchniowych i 

podziemnych w celu doprowadzenia czystości wód powierzchniowych przynajmniej 

do I klasy czystości. Wymaga to: odprowadzenia większości ścieków komunalnych do 

systemu kanalizacyjnego i oczyszczalni ścieków, wprowadzenia  zakazu likwidacji 

rowów melioracyjnych, bieżącej konserwacji (odczyszczania brzegów, zapewnienia 

drożności) rowów melioracyjnych, wprowadzenia dolesień głównie lasami mieszanymi 

o bogatym podszyciu leśnym pozwalającym na magazynowanie większej ilości 

wody, wprowadzenia zadrzewień o płytkim i rozległym systemie 

korzeniowym, co powoduje powstanie barier biogeochemicznych, 

- pielęgnacji istniejących elementów zieleni oraz wprowadzenie nowych rodzimych 

elementów zieleni zwłaszcza zadrzewień i zakrzewień śródpolnych (pasy i szpalery 

drzew i krzewów) - spełniających także rolę wiatrochronną – usytuowanych 

równolegle do osi korytarzy i ciągów ekologicznych oraz wokół obniżeń 

wysoczyznowych tzw. „oczek wodnych", 

- eliminacji istniejących barier ekologicznych (obszarów konfliktowych z punktu  
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widzenia funkcjonowania środowiska (ograniczających swobodną migrację zwierząt np. 

budując odpowiedniej szerokości przepusty na ciekach (mostki), drogach, Uniach 

kolejowych; w przypadku lokalizacji większych obiektów kubaturowych  sytuowanie 

ich wzdłuż osi korytarzy i ciągów ekologicznych, 

- budowa wałów przeciwpowodziowych zwłaszcza w dolinie Branwi i wpadających do 

niej dolin. 

Ekologizacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej wymaga podjęcia następujących 

działań: 

- prowadzenie zabiegów przeciwerozyjnych na gruntach ornych (zapobieganie przed 

erozją wodną i wietrzną) przede wszystkim przez wprowadzenie zadrzewień 

śródpolnych, 

- wprowadzanie zalesień na gruntach ornych klas V i VI oraz nieużytkach (piaski 

lotne, nieczynne wyrobiska i wysypiska), które docelowo powiększać powinny  

istniejący system ciągów ekologicznych np. w postaci zadrzewień śródpolnych, 

- wprowadzenie zadrzewień pełniących ważną funkcję w ochronie ekosystemów 

rolnych. Są to zadrzewienia przydrożne, przywodne, pasmowe, kępowe. Modyfikują 

one mikroklimat przyległych pól, zmieniając bilans cieplny i wodny krajobrazu, 

ograniczają migrację związków chemicznych na drodze erozji wodnej i wietrznej, 

ograniczają zanieczyszczenia wód gruntowych. Ze względu na duże  znaczenie 

zieleni dla funkcjonowania systemu krajobrazu wiejskiego wskazane jest opracowanie 

kompleksowego programu zalesieii, zadrzewień i zakrzewień o znaczeniu 

ekologicznym, 

- wprowadzanie użytków zielonych na gruntach ornych z glebami murszastymi i 

czarnymi ziemiami. Grunty te ze względu na możliwość silnych nawodnień są  

predysponowane do zmiany na użytki zielone, 

- wprowadzanie sadów i ogrodów: ze względu na korzystne uwarunkowania glebowe na 

terenie gminy istnieją predyspozycje do rozwoju funkcji sądowniczo-ogrodniczych 

szczególnie w obrębie istniejących jednostek osadniczych oraz funkcji warzywniczych 

(ogrody działkowe). 

Ekologizacja przestrzeni osadniczej ma przede wszystkim na celu podniesienie 

standardu życia mieszkańców wsi. Osiągnąć to można przez następujące działania: 

- eliminację źródeł zagrożeń środowiska znajdujących się na terenach osadniczych: 

np. wprowadzenie ekologicznych źródeł energii (gazyfikacja) eliminujących 

zanieczyszczenie powietrza, 

- kanalizacja wszystkich terenów osadniczych o zwartej zabudowie, 

- wzbogacenie krajobrazu osadniczego zielenią parki, zieleń  izolacyjna), zwiększenie 

udziału powierzchni terenów zielonych (parki, ogrody przyzagrodowe, sady), 

- ochrona i pielęgnacja istniejących parków wiejskich, cmentarzy zadrzewień itp. 

Bardzo ważną rolę dla funkcjonowania środowiska przyrodniczego na terenie gminy 

odgrywają tereny leśne. Ze względu na fakt, że są to tereny będące w administracji 

państwowej oddziaływanie administracji samorządowej jest niewielkie. Można jedynie 

postulować, aby poszerzona została strefa masowego wypoczynku na terenach leśnych. 

Z koniecznych do podjęcia działań ekologicznych na terenie gminy wymienić 

należy ponadto: 
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- rekultywację terenów poeksploatacyjnych. 

4. Kierunki polityki ochrony i kształtowania środowiska kulturowego. 

4.1. Archeologia. 

Zachowały się stanowiska archeologiczne wyszczególnione w rozdziale IX pkt. 3 

niniejszego Studium. 

Prace ziemne prowadzone w obrębie wyznaczonych stanowisk archeologicznych 

wymagają przeprowadzenia badań archeologicznych w formie nadzoru. Na badania te należy 

uzyskać pozwolenie LWKZ. Planowane w obrębie stanowisk archeologicznych zamierzenia 

inwestycyjne m. in. związane z budową nowych budynków i inwestycji liniowych (dogi, 

sieci, melioracje, infrastruktura techniczna), którym towarzyszą prace ziemne i 

przekształcenia naturalnego ukształtowania – wymagają wcześniejszego uzgodnienia w celu 

uzyskania zaleceń konserwatorskich dla przedmiotowej inwestycji. 

W przypadku ujawnienia podczas pozostałych, nienadzorowanych archeologicznie 

prac ziemnych i budowlanych przedmiotów, które posiadają cechy zabytku archeologicznego 

(np. fragmenty naczyń glinianych, szklanych, kafli, fragmentów konstrukcji murowanych, 

drewnianych, wyroby metalowe, znaleziska monetarne, materiały kostne będące 

pozostałością pochówków, itp.) osoby prowadzące roboty obowiązane są wstrzymać wszelkie 

prace mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryte zabytki, a także zabezpieczyć je oraz miejsce 

ich odkrycia i niezwłocznie zawiadomić Lubelskiego Konserwatora Zabytków lub Wójta 

Gminy Dzwola. 

4.2. Ruralistyka. 

Ochroną objęte zostały wsie o zachowanym układzie przestrzennym i 

zabudowie o wartościach kulturowych. Do elementów podlegających ochronie należą: układ 

drożny, układ przestrzenny, zabudowa kulturowa, działki siedliskowe i ich 

rozplanowanie, obiekty architektury monumentalnej, cmentarze zabytkowe, krzyże i 

kapliczki przydrożne, zabytki techniczne, skomponowane układy zieleni. 

W części zachodniej gminy występuje zespół jednostek osadniczych o zwartym 

układzie pasmowym i przebiegu południkowym, który jest wynikiem warunków 

przyrodniczych tj. kierunkiem przebiegu doliny rzeki Branew. 

W części środkowej i wschodniej takie miejscowości jak: Dzwola, Kocudza Pierwsza, 

Kocudza Druga, kształtujące się w okresie średniowiecza na styku z obszarem  

Roztocza, są o układach zróżnicowanych, mających kształt owalnie, do dziś częściowo 

zatartych. Pozostałe wsie w rejonie południowym to przykłady zwartych ulicówek, 

ukształtowanych wzdłuż krawędzi kompleksów leśnych, z zachowaną w wielu przypadkach 

cechą architektury regionalnej budownictwa drewnianego chałup o układzie szczytowym w 

stosunku do dróg. Tendencje rozwojowe jednostek osadniczych w części centralnej gminy jak: 

Krzemień, Dzwola, Kocudza są również wynikiem ich położenia na szlaku komunikacyjnym o 

znaczeniu krajowym Janów Lubelski - Biłgoraj. 

 

4.3. Zespoły i obiekty sakralne. 

Kościoły, kapliczki, cmentarze wszystkich wyznań (czynne i zamknięte) 
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stanowią, w gminie Dzwola główne dominanty przestrzenne. Zespół kościoła w Branwi jest 

wpisany do rejestru zabytków i podlegają szczególnej ochronie prawnej. 

Na uwagę zasługują cmentarze grzebalne i wojenne. Cmentarz partyzancki zwany 

„Porytowe Wzgórze" położony w lesie obok wsi Flisy wpisany jest do rejestru 

zabytków i podlega ścisłej ochronie konserwatorskiej. Na obszarze tym oraz wokół 

niego każda działalność musi być prowadzona za pisemną zgodą WKZ, zmierzać do jego 

rewaloryzacji, zachowania zespołu i jego strukturalnych elementów dla przyszłych pokoleń. 

4.4. Obiekty architektury i budownictwa. 

Zabudowa drewniana mieszkalna i gospodarcza, stanowiła i stanowi o charakterze 

wsi lubelskiej. Posiada własne, lokalne odmiany. Winna być zachowana i stanowić 

inspirację dla architektów tworzących współczesne oblicze wsi polskiej.  

4.5. Obiekty wpisane do rejestru zabytków 

Zgodnie z: Obwieszczeniem NR 1/2014 Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków w Lublinie z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie wykazów zabytków wpisanych 

do rejestru zabytków nieruchomych województwa lubelskiego i rejestru zabytków 

archeologicznych województwa lubelskiego. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2014 r. poz. 1230)  na 

terenie gminy Dzwola występują następujące obiekty zabytkowe wpisane do rejestru 

zabytków: 

 Zespół kościoła parafialnego rzymskokatolickiego w Branwi - nr rejestru A/359. Kościół 

wzniesiony w latach 1936-1942 wg projektu arch. Tadeusza Witkowskiego z Lublina na 

miejscu drewnianej cerkwi greko-katolickiej (od 1875 r. prawosławnej), w 1919 r. 

przekazanej nowo erygowanej parafii rzymsko-katolickiej. Jego architektura nawiązuje do 

architektury cerkiewnej. Świątynia posiada wartości historyczne i artystyczne i na tych 

ziemiach jest cennym przykładem architektury sakralnej nawiązującej do przeszłości 

dawnej, może jeszcze XV - wiecznej parafii prawosławnej. 

 Cmentarz partyzancki z 1944 r. ogrodzony murem położony pośrodku lasu obok wsi 

Flisy, zwany „Porytowe Wzgórze"- nr rejestru zabytków A/351. Właścicielem terenu jest 

Nadleśnictwo Janów Lubelski, nr oddziału 229 j, o powierzchni 0,82 ha. 

 

W odniesieniu do zabytków wpisanych do rejestru, działania w zakresie: 

 prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, 

 prowadzenia badań konserwatorskich, badań archeologicznych, 

 przemieszczania zabytku, 

 dokonywania podziału zabytku, 

 zmian przeznaczenia lub sposobu korzystania z zabytku, 

 umieszczania na zabytku urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów, 

 podejmowania innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub 

zmiany wyglądu zabytku wymagane jest uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego w 

formie decyzji administracyjnej. Prace mogą zostać poprzedzone wydaniem zaleceń 

konserwatorskich zgodnie z odpowiednimi przepisami szczegółowymi (art. 27 oraz art. 

36 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; Dz. U. 

Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) 
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4.6. Obiekty ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków woj. 

lubelskiego 

Na terenie gminy Dzwola występują następujące obiekty ujęte w ewidencji dóbr 

kultury woj. lubelskiego stanowiące przedmiot zainteresowania konserwatorskiego, które w 

najbliższej przyszłości powinny być objęte pośrednią ochroną konserwatorską: 

L.p. OBIEKT MIEJSCOWOŚĆ 

1. Cmentarz parafialny rzymskokatolicki Branew 

2. Kościół parafialny Dzwola 

3. Zespół kościoła parafialnego pw. MB Częstochowskiej Dzwola 

4. Kapliczka domkowa i słupowa Dzwola 

5. Cmentarz parafialny rzymskokatolicki Dzwola 

6. Cmentarz parafialny Kocudza 

7. Cmentarz parafialny Krzemień 

 

Roboty budowlane i prace remontowe prowadzone przy zabytkach niewpisanych do 

rejestru, a ujętych w ewidencji zabytków wymagają uzgodnienia z LWKZ zgodnie z 

odrębnymi przepisami szczegółowymi (art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo 

budowlane – t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm; art. 7 i 8 ustawy z dnia 18 

marca 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz zmianie 

niektórych innych ustaw – Dz. U. Nr 75, poz. 474). 

5. Ogólne wytyczne do ochrony wartości gminy. 

Zachowanie i utrzymanie charakteru całej substancji zabytkowej budownictwa 

mieszkaniowego i zagrodowego w procesie przekształcania wsi polskiej, związanego ze 

zmianą jej podstawowych funkcji, jest trudna do wykonania. 

Malownicze zakątki starych domostw i walących się stodół nie mogą wytrzymać 

próby czasu i sprostać nowym wymaganiom mieszkańców. Stąd konieczność: 

- wyboru obiektów o najwyższych wartościach zabytkowych, które powinny być 

oddane pod opiekę konserwatorską i pozostawione w stanie niezmienionym. 

- ścisłego przestrzegania rygorów dotyczących skali i charakteru nowo wznoszonych 

obiektów. 

Dążąc do utrzymania tradycyjnej zwartości tkanki budowlanej wsi i przeciwstawiając 

tendencjom powstania budownictwa bezstylowego należy: 

- w pierwszej kolejności wprowadzić zabudowę w rezerwy terenowe już 

istniejących zespołów jako uzupełnienie i wymianę substancji budowlanej, dopiero 

w następnej fazie wykorzystywać obszary wolne, przeznaczone na rozwój wsi, 

- wstrzymać narastające lawinowo rozprzestrzenianie się budownictwa rozproszonego, 

- przy zagospodarowywaniu terenów wolnych przyjąć taką kolejność tworzenia 

nowych zespołów, aby utrzymać zwartość przestrzenną z zabudową istniejącą by nie 

powstawały oderwane grupy czy jednostki osadnicze. 
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6. Strefy ochrony konserwatorskiej. 

6.1. Strefa ścisłej ochrony konserwatorskiej. 

Strefa ta obejmuje najwartościowsze obiekty zabytkowe gminy, wyróżniające się 

stanem zachowania. Są to: zespół kościoła w Branwi oraz cmentarz partyzancki zwany 

„Porytowe Wzgórze" położony w lesie obok wsi Flisy. 

W strefie tej postulaty konserwatorskie mają pierwszeństwo nad innymi. 

W strefie tej: 

 należy zachować istniejące obiekty o cechach zabytkowych: obiekty architektury, 

układy zieleni, układy wodne, sieć dróg, zarówno pod względem ich przebiegu jak i 

przekroju, z zachowaniem dawnych linii rozgraniczających, linii i wysokości zabudowy 

Wszelka działalność w obrębie strefy wymaga pisemnej zgody Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków. 

6.2. Strefa pośredniej ochrony konserwatorskiej. 

Strefa ta obejmuje obiekty figurujące w gminnej ewidencji  zabytków gminy Dzwola. 

 

6.3. Strefa ochrony widokowej. 

Strefą tą należy objąć widoki na obiekty wpisane do rejestru zabytków oraz obszary 

ochrony pośredniej. 

6.4. Strefa ochrony archeologicznej. 

Nie przewiduje się wyłączeń spod zabudowy obszarów potencjalnej eksploracji 

archeologicznej. Proponuje się jedynie rozszerzenie rozpoznania archeologicznego na tereny, 

gdzie mogą się znajdować relikty pierwotnych faz osadniczych. 

Strefą tą należy objąć wydzielone tereny stanowisk archeologicznych 

wyszczególnionych w rozdziale IX pkt. 3 niniejszego Studium i zaznaczonych na rysunku 

Studium. 

7. Struktura funkcjonalno-przestrzenna - ustalenia realizacyjne 

7.1. Strefy polityki przestrzennej 

Istniejące uwarunkowania geomorfologiczne, przyrodnicze, kulturowe, gospodarczo-

techniczne i społeczne sugerują podział gminy na strefy, gdzie założono zróżnicowaną 

politykę przestrzenną i kierunki rozwoju. 

7.1.1.  MIESZKALNICTWO (zgodnie z rysunkiem Studium) 

W zakresie osadnictwa na tym obszarze (obejmują wszystkie sołectwa) zakłada się: 

a) dla terenów położonych w granicach zabudowy wsi oraz istniejących terenów 

zainwestowanych położonych poza granicami: 

- adaptację istniejącej zabudowy siedliskowej i mieszkaniowej z dopuszczeniem 

jej uzupełnienia, wymiany, przebudowy i rozbudowy, 

- rozwój mieszkalnictwa, usług i przemysłu na terenach wskazanych do 

zainwestowania, 
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- wyposażenie terenów w niezbędne urządzenia z zakresu infrastruktury technicznej 

w tym szczególnie uporządkowanie gospodarki ściekowej. 

b) na terenach rolnych: 

- ograniczenie lokalizowania zabudowy nie związanej z rolniczym użytkowaniem 

(jednorodzinnej, usługowej itp.), szczególnie na obszarze chronionej rolniczej 

przestrzeni produkcyjnej, 

- lokalizowanie nowych siedlisk w przypadkach ekonomicznie uzasadnionych, 

- prowadzenie gospodarki rolnej z zachowaniem istniejących uwarunkowań 

przyrodniczych, w tym ograniczeń wynikających z ochrony istniejących ciągów 

ekologicznych, 

- przekształcenie i przebudowa istniejącej zabudowy siedliskowej celem 

dostosowania do agroturystyki, 

- prowadzenie gospodarki rolnej z zachowaniem uwarunkowań przyrodniczych  i 

fizjograficznych. 

 

Rozbudowa systemu wiejskich jednostek osadniczych na obszarze gminy, pełniących 

głównie funkcje obsługi rolnictwa winna sprowadzać się do tworzenia zespołów zwartej 

zabudowy z wykształconymi centrami usługowymi (usługi podstawowe) i przestrzeniami 

publicznymi. W zabudowie wsi, poza obszarami dla których określono pozarolniczy kierunek 

rozwoju, winno dominować budownictwo zagrodowe.  

Na obszarze gminy obowiązywać powinna zasada możliwości kontynuowania ciągów 

dróg jako ciągłego systemu wsi jednorzędowych wg aktualnych potrzeb gminy. 

W przypadku realizacji zabudowy w sąsiedztwie cmentarzy należy zachować strefy 

ochronne i warunki lokalizacji zabudowań mieszkalnych zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny 

pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze (Dz. U. Nr 52 poz. 315). 

 

Przy realizacji zabudowy na terenach o dominującej funkcji mieszkaniowej, tj. na 

terenach: 

 zabudowy wielorodzinnej, 

 istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub przeznaczony do 

rozwoju funkcji mieszkaniowej na podstawie wydanej decyzji o warunkach 

zabudowy, 

zaleca się stosowanie poniższych parametrów i wskaźników urbanistycznych: 

- podstawowy kierunek przeznaczenia terenu – zabudowa mieszkaniowa, 

- dopuszczalny kierunek przeznaczenia terenu - usługi z zakresu usług handlu 

detalicznego, działalności biurowej, oświaty, nauki, edukacji, odnowy biologicznej i 

ochrony zdrowia, usług opieki społecznej, sportu i rekreacji, kultury, projektowania i 

pracy twórczej, gastronomii, turystyki (w tym zbiorowego zamieszkania), agroturystyki 

oraz usług rzemieślniczych realizowane w formie lokali wbudowanych w budynki 

kierunku podstawowego, 

- uzupełniające formy zagospodarowania terenów – infrastruktura techniczna, parkingi, 

drogi publiczne i wewnętrzne, obiekty małej architektury, zieleń urządzona, budynki 

gospodarcze i garaże, 
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- min. wielkość działki budowlanej - 800 m
2
;  

- max. wysokość budynków kierunku podstawowego i dopuszczalnego – 10 m 

- max. powierzchnia zabudowy – 50% powierzchni działki budowlanej, 

- min./max. intensywność zabudowy – 0,01/0,8, 

- min. powierzchnia biologicznie czynna - 30% powierzchni działki budowlanej, 

- geometria dachów  - dwuspadowe lub wielospadowe, o nachyleniu połaci dachowych 

30° - 50°. 

 

Przy realizacji inwestycji na terenach zabudowy zagrodowej, tj. na terenach: 

 istniejącej zabudowy zagrodowej lub przeznaczony w studium na rozwój funkcji  

rolniczo-osadniczych, 

 o korzystnych warunkach fizjograficznych dla rozwoju funkcji rolniczo-

osadniczych, 

 zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej, 

 zabudowy zagrodowej i letniskowej lub przeznaczony w studium na rozwój 

zabudowy letniskowej, 

 zaleca się stosowanie poniższych parametrów i wskaźników urbanistycznych: 

- podstawowy kierunek przeznaczenia terenu – zabudowa zagrodowa i zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolnostojącej, 

- dopuszczalny kierunek przeznaczenia terenu - usługi z zakresu handlu detalicznego, 

usług związanych z obsługą rolnictwa, przechowywaniem artykułów spożywczych, 

działalności biurowej, oświaty, odnowy biologicznej i ochrony zdrowia, sportu i 

rekreacji, projektowania i pracy twórczej, gastronomii, turystyki (w tym zbiorowego 

zamieszkania i agroturystyki) oraz usług rzemieślniczych i usług związanych z 

przetwarzaniem artykułów spożywczych, realizowane w odrębnych obiektach 

budowlanych lub w formie lokali wbudowanych w budynki kierunku podstawowego, 

- uzupełniające formy zagospodarowania terenów – infrastruktura techniczna, parkingi, 

drogi publiczne i wewnętrzne, obiekty małej architektury, zieleń urządzona, budynki 

gospodarcze, inwentarskie i garaże, 

- min. wielkość działki budowlanej - 1000 m
2
;  

- max. wysokość budynków kierunku podstawowego – 10 m 

- max. powierzchnię zabudowy – 50% powierzchni działki budowlanej, 

- min./max. intensywność zabudowy – 0,01/0,8, 

- min. powierzchnię biologicznie czynną - 30% powierzchni działki budowlanej, 

- geometria dachów  - dwuspadowe lub wielospadowe, o nachyleniu połaci dachowych 

30° - 50°. 

7.1.2. TURYSTYKA I REKREACJA (zgodnie z rysunkiem Studium)  

Dla wyznaczonego obszaru ustala się lokalizację usług i mieszkalnictwa letniskowego: 

a) w zakresie mieszkalnictwa dla tego obszaru zakłada się: 

- rozwój zabudowy mieszkaniowej i usług nastawionych na obsługę rolniczej i 

turystyczno-wypoczynkowej funkcji, 

- porządkowanie, wymianę i przekształcenie istniejącej zabudowy siedliskowej dla 

stworzenia bazy wypoczynku agroturystycznego, 
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- wyposażenie w niezbędne urządzenia z zakresu infrastruktury technicznej w tym 

szczególnie gospodarki ściekowej. 

b) w zakresie gospodarowania rolniczą przestrzenią produkcyjną, zakłada się; 

- prowadzenie gospodarki rolnej z zachowaniem istniejących uwarunkowań 

przyrodniczych z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z: 

■ położenia części obszaru w granicach Parku Krajobrazowego i jego otuliny  

oraz obszaru chronionego krajobrazu, 

■ ochrony występujących korytarzy ekologicznych o znaczeniu krajowym i 

lokalnym, 

■ wykorzystania istniejących urządzeń rekreacyjno - wypoczynkowych. 

 

Przy realizacji zabudowy na terenach o dominującej funkcji turystycznej i rekreacyjnej, 

tj. na terenach: 

 usług turystyki, 

 usług sportu i rekreacji, 

 zabudowy zagrodowej i letniskowej lub przeznaczony w studium na rozwój 

zabudowy letniskowej, 

 rozwojowy zabudowy letniskowej, 

zaleca się stosowanie poniższych parametrów i wskaźników urbanistycznych: 

- podstawowy kierunek przeznaczenia terenu – zabudowa rekreacji indywidualnej i 

zbiorowej, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolnostojącej, 

- dopuszczalny kierunek przeznaczenia terenu - usługi z zakresu usług handlu 

detalicznego, działalności biurowej i administracyjnej, finansowych, oświaty, nauki, 

edukacji, odnowy biologicznej i ochrony zdrowia, opieki społecznej, sportu i rekreacji, 

kultury, projektowania i pracy twórczej, gastronomii, turystyki (hotele, motele, 

pensjonaty), agroturystyki, poligrafii oraz usług rzemieślniczych i ogrodniczych 

realizowane w odrębnych obiektach budowlanych lub w formie lokali wbudowanych w 

budynki kierunku podstawowego, 

- uzupełniające formy zagospodarowania terenów – infrastruktura techniczna, parkingi, 

drogi publiczne i wewnętrzne, obiekty małej architektury, zieleń urządzona, budynki 

gospodarcze i garaże, 

- min. wielkość działki budowlanej - 1000 m
2
;  

- max. wysokość budynków kierunku podstawowego i dopuszczalnego – 10 m 

- max. powierzchnia zabudowy – 40% powierzchni działki budowlanej, 

- min./max. intensywność zabudowy – 0,01/0,6, 

- min. powierzchnia biologicznie czynna - 40% powierzchni działki budowlanej, 

- geometria dachów  - dwuspadowe lub wielospadowe, o nachyleniu połaci dachowych 

30° - 50°. 

7.1.3. OBSZARY ROLNICZE - KIERUNKI I ZASADY 

KSZTAŁTOWANIA ROLNICZEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ  

Strefa rolnicza – stanowi podstawowy element struktury funkcjonalno-

przestrzennej gminy Dzwola. Obejmuje ona grunty orne, sady, łąki, pastwiska, zakrzewienia 

śródpolne, urządzenia melioracyjne, drogi dojazdowe do gruntów itp. co stanowi około 40% 
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powierzchni gminy. 

Strefa ta charakteryzuje się rozległymi obszarami użytków rolnych o średniej bonitacji 

gleb, małą ilością zadrzewień i zakrzewień oraz wód powierzchniowych. Minimalna 

lesistość na terenach rolniczych stwarza dogodne warunki do intensyfikacji produkcji 

rolnej. W strefie rolniczej (obok leśnej) odporność środowiska na degradację jest 

podstawowym wskaźnikiem określającym skalę ingerencji przekształceń antropogenicznych 

bez szkody dla środowiska. Zasadniczymi elementami w stosunku do których określa się ich 

odporność są: pedosfera, biosfera i hydrosfera. 

Odporność pedosfery: - biorąc pod uwagę odporność gleb na degradację - należy 

zwrócić uwagę na właściwe i racjonalne przejmowanie gruntów dla potrzeb inwestycji 

kubaturowych oraz zagrożenia chemicznego i mechanicznego, a także erozję gleb. 

Odporność biosfery: - głównym czynnikiem obniżającym odporność szaty roślinnej są 

między innymi: fizyczne czynniki - zatrucia środowiska oraz użytkowanie rekreacyjne. 

Odporność hydrosfery: - jest określona w stosunku do wód powierzchniowych i 

podziemnych. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na likwidację zrzutów ścieków i ognisk zagrożeń 

wynikających z technologii - zwłaszcza w miejscowościach w dolinie rzeki Branew i Rakowa. 

Wysoko towarowe rolnictwo w odniesieniu do ułomnej struktury agrosystemu 

powoduje naruszenie równowagi biologicznej przez: 

- postępujące osuszanie i stepowienie krajobrazu, 

- zmianę warunków klimatycznych, 

- nadmierne zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych, 

- stopniowe zanikanie fauny (ssaków, owadów, ptaków i płazów) na terenie gminy. 

W celu prawidłowego działania ekosystemu i eliminowania zjawisk negatywnych 

należy dążyć do kompleksowego przekształcenia krajobrazu rolniczego przez stopniowe 

wprowadzenie mozaikowej struktury wzbogacając i zwiększając system zbiorników 

wodnych (program małej retencji) oraz zalesienie, zadrzewianie, zakrzaczenia śródpolne, 

wzdłuż dróg i cieków wodnych.  

Należy dążyć do racjonalnej gospodarki użytkami rolnymi, między innymi przez: 

- przeznaczenie najniższych klas bonitacyjnych oraz gleby zdegradowane i nieużytki 

pod zalesienia lub cele ekologiczne, 

- wapnowanie gleb zakwaszonych w celu plonotwórczym i ekologicznym, 

- przeznaczenie części gruntów użytkowanych płużnie na trwałe użytki zielone w 

dolinach rzecznych i obniżeń terenu, co ma uzasadnienie gospodarcze, ekologiczne,  

klimatyczne i krajobrazowe, 

- stosowanie technologii przyjaznych środowisku - nawożenie konwencjonalne, 

mineralne i chemiczne środki ochrony, 

- wprowadzenie większej liczby gospodarstw specjalistycznych: produkcja 

kwalifikowanych zbóż, na terenach o glebach słabych i większej ilości użytków 

zielonych - chów zwierząt np. bydło opasowe, trzoda chlewna i drób, 

- prowadzenie upraw roślin intensywnych: jagodowych, warzyw, drzew i krzewów 

ozdobnych przez gospodarstwa mniejsze obszarowo. 

Ustalenia w zakresie: 

a) osadnictwa - w stosunku do istniejącej zabudowy kolonijnej: 



81 

 

- adaptację istniejącej zabudowy siedliskowej i mieszkalnictwa z dopuszczeniem jej 

uzupełnienia, wymiany, przebudowy i rozbudowy, 

- lokalizowanie nowych siedlisk tylko w przypadkach ekonomicznie uzasadnionych (z 

wyłączeniem terenów specjalnych - chronionych), 

- przekształcenie i przebudowa istniejącej zabudowy siedliskowej celem dostosowania 

do agroturystyki. 

b) gospodarowania rolniczą przestrzenią produkcyjną: 

- prowadzenie gospodarki rolnej z zachowaniem istniejących uwarunkowań 

przyrodniczych z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z: 

 położenia części obszaru w granicach obszaru chronionego krajobrazu oraz  

Parku Krajobrazowego i jego otuliny, 

 ochrony występujących korytarzy ekologicznych o znaczeniu krajowym i 

lokalnym. 

7.1.4. TERENY LEŚNE - KIERUNKI I ZASADY KSZTAŁTOWANIA 

LEŚNEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ (obejmujące lasy 

istniejące i dolesienia). 

Tereny zdefiniowane jako tereny leśne reprezentują biosferę: szatę roślinną i 

świat zwierząt. 

Szata roślinna - element krajobrazu, czynnik ekologiczny - reprezentowana jest przez: 

lasy, zalesienia, zadrzewienia przydrożne, zieleń parkową i przydomową - ozdobną i 

użytkową. Lasy i zadrzewienia w granicach gminy zajmują 54,6 % powierzchni. Zwarty 

obszar lasów znajduje się w południowej części gminy. Ustalenia realizacyjne dla terenów 

leśnych: 

a) priorytetowe traktowanie lasów jako czynnika równowagi ekologicznej, 

b) prowadzenie polityki zalesień najsłabszych gruntów zwłaszcza w strefach 

przyleśnych, 

c) kształtowanie granicy lasów, mających na celu wyrównanie na styku las-pole, zaś 

na styku las-łąka kształtowanie enklaw niezalesionych i polan - zalecane jest 

wykonanie specjalistycznego opracowania na etapie planu zagospodarowania 

przestrzennego, 

d) ochronę: 
 

- drzew przydrożnych oraz zadrzewień w dolinie łąk, 

- lasów przed zmianą sposobu ich użytkowania, 

- użytków zielonych i zalesień przed przekształceniem w pola uprawne, 

- ochronę pomników przyrody. 

e) lokalizacja osadnictwa na terenach leśnych tylko w wyjątkowych (ekonomicznie 

uzasadnionych) przypadkach z uwzględnieniem warunków przyrodniczych. Jedynie 

istniejącą zabudowę należy adaptować z możliwością rozbudowy. 

7.1.5. ŁĄKI I PASTWISKA  

Łąki i pastwiska zajmują 10 % powierzchni gminy. Większe kompleksy łąk i pastwisk 

znajdują się w dolinie rzeki Branew i Rakowa, w sołectwach: Kocudza Pierwsza, Kocudza 

Druga i Kocudza Trzecia. Użytki zielone obejmuje się ochrona planistyczną w celu ochrony 

przed zmianą sposobu użytkowania. 
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7.1.6. WODY OTWARTE - POWIERZCHNIOWE oraz RZEKI 

Główną rzeką jest Branew z rzeką Branewką Gómą oraz Rakowa z rzeką Dzwola 

oraz rzeka Trzebensz, płynąca przez obszar w zachodniej części gminy i rzeka Czartusowa. 

Są to dopływy Bukowej. Kompleks stawów znajduje się w Dzwoli. 

Hydrosfera jako integralna część rolniczej przestrzeni stanowi w aspekcie problematyki 

zagospodarowania terenu istotny czynnik form krajobrazowych w stosunku do wód 

powierzchniowych zaś w stosunku do wód podziemnych stanowi wartość zasobów 

komunalnych. 

Biorąc pod uwagę ochronę wód powierzchniowych należy zauważyć, że odporność 

na zanieczyszczenia zależy od: 

- wielkości przepływu w istniejących ciekach wodnych, 

- możliwości natlenienia wód płynących, a więc zależne od ich zmeandrowania. 

Odporność wód podziemnych określona jest: 

- zasobnością poziomów wodonośnych, 

- głębokością ich posadowienia, 

- stopniem przepuszczalności warstwy suchej, 

- intensywnością ruchu tych wód. 

Wnioskami do właściwej gospodarki przestrzennej gminy będzie: 

- poprawa stanu czystości wód powierzchniowych i podziemnych przez 

eliminowanie zrzutów ścieków przez skorelowanie procesu wodociągowania z 

budową kanalizacji sanitarnej zbiorczej dla zwartej zabudowy i indywidualnej dla 

zabudowy rozproszonej, 

- sukcesywne likwidowanie źródeł zanieczyszczenia oraz ścieków komunalnych z 

układu osadniczego i z gospodarstw rolnych. 

W odniesieniu do rzek i ich dolin: 

dopuszcza się: 

- możliwość regulacji rzek umożliwiającą ochronę przeciwpowodziową przyległych 

obszarów, 

- prowadzenie robót konserwacyjnych i modernizacyjnych oraz urządzeniach melioracji 

wodnych podstawowych, 

- budowę obiektów hydrotechnicznych w korytach rzek, 

wskazuje się do wyłączenia: 

- z zabudowy terenów w odległości mniejszej niż 4,0 m i grodzenia w odległości 

mniejszej niż 1,5 m od linii brzegowej cieków wodnych, 

- z zabudowy w dolinach rzecznych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, 

- z zalesiania i zadrzewiania gruntów przyległych do ciekó- w odległości mniejszej niż 

3,0 m od górnej krawędzi skarpy. 

7.1.7. ZBIORNIKI RETENCYJNE  

Zbiornik retencyjny „Białe Błoto" o pow. 68 ha projektowany jest na rzece 

Rakowa na gruntach wsi Zdzisławice i Kapronie. Zbiornik służyć będzie do poprawy 

lokalnych warunków wodnych z dopuszczeniem funkcji rekreacyjnej i wędkarsko-rybackiej, 

jak również do celów przeciwpożarowych z wykluczeniem możliwości pobierania wody 

do oprysków sprzętu ochrony roślin w zbiorniku i jego obrębie. Projekt techniczny zbiornika 
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jak również zagospodarowanie wskazanych terenów gospodarki wodnej wymaga zachowania 

warunków określonych przepisami szczególnymi. 

7.1.8. TERENY SPECJALNE: OBRONY CYWILNEJ  

Pod lokalizację inwestycji związanych z obronnością wskazuje się teren położony 

przy drodze krajowej Nr 74 na gruntach wsi Konstantów. 

7.1.9. OBSZARY, DLA KTÓRYCH SPORZĄDZENIE 

MIEJSCOWEGO PLANU JEST OBOWIĄZKOWE NA PODSTAWIE 

PRZEPISÓW ODRĘBNYCH, W TYM OBSZARY WYMAGAJĄCE 

PRZEPROWADZENIA SCALEŃ I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI, 

A TAKŻE OBSZARY ROZMIESZCZENIA OBIEKTÓW 

HANDLOWYCH O POWIERZCHNI SPRZEDAŻY POWYŻEJ  

2000 m
2
 

Na terenie gminy nie ma obszarów, dla których zgodnie z obowiązującymi przepisami 

istnieje obowiązek sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

ponadto nie wskazuje się obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziału 

nieruchomości oraz rozmieszczenia obiektów handlowych o pow. sprzedaży powyżej2 000 m
2
. 

 

7.1.10. OBSZARY, DLA KTÓRYCH GMINA ZAMIERZA 

SPORZĄDZIĆ MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO 

W celu lokalizacji elektrowni/farm wiatrowych wskazuje się obszary, dla których 

gmina zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujące 

teren lub tereny (w zależności od wniosku inwestora) potencjalnej lokalizacji elektrowni 

wiatrowych, które zostały wyznaczone jak na rysunku Studium, przy zachowaniu minimalnych 

odległości terenów lokalizacji elektrowni wiatrowych: 

- od terenów zabudowy rozproszonej wynoszącą min. 500 m, 

- od terenów zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej (określonych w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego) wynoszącą min. 500 m, 

- od terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży 

(określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego) wynoszącą min. 

500 m, 

- od terenów leśnych i przeznaczonych pod zalesienie (określonych w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego) wynoszącą 200 m. 

 

7.2. Strefy  realizacji  inwestycji 

7.2.1. OBSZARY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ Z USŁUGAMI  

Tereny obejmują istniejące zainwestowanie osadniczo-rolnicze z usługami, dla 

których ustala się: 

- adaptację istniejącej zabudowy z dopuszczeniem jej uzupełnienia, wymiany, 

przebudowy i rozbudowy, 

- tworzenie nowych siedlisk o funkcji mieszkalnej, rolniczej i usługowo-rolniczej, 
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- możliwość zmiany sposobu użytkowania z funkcji mieszkalnej na usługową i 

produkcyjną i odwrotnie, 

- możliwość tworzenia gospodarstw agroturystycznych. 

 

Przy realizacji zabudowy na terenach o dominującej funkcji mieszkaniowo-usługowej, 

tj. na terenach: 

 zabudowy jednorodzinnej i usługowej, 

 zabudowy zagrodowej, jednorodzinnej i usług komercyjnych, 

 zabudowy zagrodowej i usług komercyjnych, 

zaleca się stosowanie poniższych parametrów i wskaźników urbanistycznych: 

- podstawowy kierunek przeznaczenia terenu – zabudowa mieszkaniowa, zagrodowa i 

zabudowa usługowa z zakresu usług handlu detalicznego, działalności biurowej, 

oświaty, nauki, edukacji, odnowy biologicznej i ochrony zdrowia, usług opieki 

społecznej, sportu i rekreacji, kultury, projektowania i pracy twórczej, gastronomii, 

turystyki (w tym zbiorowego zamieszkania), agroturystyki oraz usług rzemieślniczych 

w formie wolnostojącej, 

- dopuszczalny kierunek przeznaczenia terenu - lokale usługowe lokalizowane w 

budynkach mieszkaniowych z zakresu usług handlu detalicznego, działalności biurowej, 

oświaty, nauki, edukacji, odnowy biologicznej i ochrony zdrowia, usług opieki 

społecznej, sportu i rekreacji, kultury, projektowania i pracy twórczej, gastronomii, 

turystyki (w tym zbiorowego zamieszkania) oraz usług rzemieślniczych, 

- uzupełniające formy zagospodarowania terenów – infrastruktura techniczna, parkingi, 

drogi publiczne i wewnętrzne, obiekty małej architektury, zieleń urządzona, budynki 

gospodarcze i garaże, 

- min. wielkość działki budowlanej - 800 m
2
;  

- max. wysokość budynków kierunku podstawowego i dopuszczalnego – 10 m 

- max. powierzchnię zabudowy – 60% powierzchni działki budowlanej, 

- min./max. intensywność zabudowy – 0,01/1,0, 

- min. powierzchnię biologicznie czynną - 20% powierzchni działki budowlanej, 

- geometria dachów  - dwuspadowe lub wielospadowe, o nachyleniu połaci dachowych 

30° - 50°. 

7.2.2. OBSZARY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (zgodnie z 

rysunkiem Studium)  

Obszary rozwoju przedsiębiorczości obejmują: 

- tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, a także 

- tereny obiektów produkcyjnych i usług komercyjnych. 

Adaptuje się istniejące zakłady przemysłowo-składowe z możliwością: 

- rozbudowy, przebudowy i wymiany, 

- zmiany funkcji użytkowania. 

Zaleca się szczególnie: 

- prowadzenie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej w aspekcie ochrony 

środowiska, 

- racjonalne wykorzystanie terenu pod produkcję i składy, 
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- prowadzenie właściwej gospodarki odpadami, 

- ustalenie stref uciążliwości poszczególnych zakładów produkcyjnych. 

 

Przy realizacji zabudowy w obszarach rozwoju przedsiębiorczości, tj. na terenach: 

 obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, 

 obiektów produkcyjnych i usług komercyjnych, 

zaleca się stosowanie poniższych parametrów i wskaźników urbanistycznych: 

- podstawowy kierunek przeznaczenia terenu – obiekty produkcyjne, składowe, 

magazynowe i zabudowa usługowa bez określenia ich profilu, 

- dopuszczalny kierunek przeznaczenia terenu -  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

wolnostojąca oraz lokale mieszkalne wbudowane w budynki podstawowego kierunku, 

przeznaczone na cele własne prowadzącego działalność produkcyjno - usługową, 

- uzupełniające formy zagospodarowania terenów – infrastruktura techniczna, parkingi, 

drogi publiczne i wewnętrzne, obiekty małej architektury, zieleń urządzona, budynki 

gospodarcze i garaże, 

- min. wielkość działki budowlanej - 1000 m
2
;  

- max. wysokość budynków kierunku podstawowego  - 12m, 

- max. wysokość budynków kierunku dopuszczalnego – 10 m, 

- max. powierzchnię zabudowy – 70% powierzchni działki budowlanej, 

- min./max. intensywność zabudowy – 0,01/1,2, 

- min. powierzchnię biologicznie czynną - 10% powierzchni działki budowlanej, 

- geometria dachów  - dwuspadowe lub wielospadowe, o nachyleniu połaci dachowych 

30° - 50° lub dachy płaskie. 

 

7.2.3. GOSPODAROWANIE ZASOBAMI SUROWCÓW 

MINERALNYCH 

7.2.3.1. TERENY EKSPLOATACJI SUROWCÓW (zgodnie z rysunkiem 

Studium) 

Gospodarka  surowcami mineralnych na obszarze gminy jest  uwarunkowana 

przestrzennie  ze względu na walory przyrodniczo-krajobrazowe oraz  na położenie części 

gminy w obszarach chronionych. Z uwagi  na powyższe,  złoża torfu, są częściowo kolizyjne i 

wskazane do wyłączenia z eksploatacji. Na wszystkich obszarach udokumentowanych 

zasobów obowiązuje ochrona terenu przed zagospodarowaniem ograniczającym ewentualne 

przyszłe wykorzystanie.   

Eksploatacja kruszyw jest jedną z wielu form aktywizacji gminy, ale winna odbywać 

się z poszanowaniem praw środowiska i jego walorów krajobrazowych. W obrębie gminy 

eksploatacja kruszyw naturalnych występuje w sołectwach: Dzwola, Kocudza. Ponadto 

przewiduje się eksploatację kruszyw naturalnych w miejscowości  Kocudza Trzecia.  

W obszarze gminy dopuszcza  się  możliwość eksploatacji surowców, w tym piasku, w 

zależności od zaistniałych potrzeb, przy zachowaniu warunków określonych w przepisach 

szczególnych. W celu racjonalizacji eksploatacji surowców mineralnych, dostosowania do 

wymogów  ochrony środowiska, ustala się następujące warunki pozyskiwania kopalin: 

 dopuszcza się  eksploatację na gruntach nieleśnych, obowiązuje udokumentowanie złóż i 
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uzyskanie koncesji, 

 zachowanie rygorów ochronnych strefy biotycznej i wód podziemnych - w stosunku do 

złóż obecnie nieudokumentowanych, 

 z wykorzystaniem kopalin towarzyszących, 

 rekultywacji wyrobisk poeksploatacyjnych; wskazane kierunki rekultywacji to zalesienia  

i  mała retencja. 

7.2.3.2. OBSZARY UDOKUMENTOWANYCH ZŁÓŻ SUROWCÓW 

MINERALNYCH (zgodnie z rysunkiem Studium) 

 

Na terenie gminy występuje udokumentowane złoże surowców ilastych ceramiki 

budowlanej – „Flisy", w ilości 4480 tys. ton zasobów bilansowych w kategorii C2 i 2024 tys. 

ton zasobów pozabilansowych w kat. C2. Powierzchnia złoża bilansowego wynosi 183 000 m
2
. 

Miąższość złoża bilansowego waha się od 24,2 - 26,0 m średnio 24,8 m. Uwzględniając 

wszystkie aspekty ochrony środowiska, a szczególnie położenie złoża na obszarze Parku 

Krajobrazowego „Lasy Janowskie” należy to złoże wyłączyć z eksploatacji, gdyż jest złożem 

kolizyjnym i wykreślić z bilansu zasobów. 

 

7.2.4. URZĄDZENIA OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW 

Na terenie gminy pod projektowaną oczyszczalnię ścieków rezerwowane są 

tereny w Dzwoli, Zdzisławicach i Krzemieniu Drugim. 

Oczyszczalnia w Krzemieniu Drugim obsługiwałaby tereny zachodnie gminy. Tereny 

wschodnie gminy obsługiwałaby oczyszczalnia zlokalizowana w Zdzisławicach, a tereny 

centralne oczyszczalnia w Dzwoli. 

Do czasu wybudowania systemu kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków oraz na 

terenach nie skanalizowanych ścieki są odprowadzane do przydomowych zbiorników lub 

przydomowych biologicznych oczyszczalni. 

7.2.5. OBSZARY USŁUG (zgodnie z rysunkiem Studium) obejmują 

tereny: 

- usług komercyjnych, 

- usług publicznych i komercyjnych, 

- usług publicznych. 

W stosunku do terenów usług zakłada się: 

- adaptację istniejącej zabudowy z dopuszczeniem jej uzupełnienia, wymiany, 

przebudowy i rozbudowy wraz z możliwością zmiany sposobu użytkowania, 

- tereny położone w obrębie stref konserwatorskich podlegają rygorom 

wynikającym z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, tj. wszelkie 

działania należy uzgodnić z WKZ, 

- dotyczy to również zmiany sposobu użytkowania. 

 

Przy realizacji inwestycji w obszarach o funkcji usługowej, tj. na terenach: 

 usług komercyjnych - istniejący, przeznaczony na lokalizację funkcji 

usługowych wydaną decyzją o warunkach zabudowy lub  przeznaczony w 
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studium na lokalizację funkcji usługowych, 

 usług publicznych i komercyjnych, 

 istniejących usług publicznych lub przeznaczony w studium na lokalizację usług 

publicznych, 

zaleca się stosowanie poniższych parametrów i wskaźników urbanistycznych: 

- podstawowy kierunek przeznaczenia terenu – zabudowa usługowa z zakresu usług 

handlu detalicznego, działalności biurowej, oświaty, nauki, edukacji, odnowy 

biologicznej i ochrony zdrowia, kultury, projektowania i pracy twórczej oraz usług 

rzemieślniczych, 

- dopuszczalny kierunek przeznaczenia terenu -  brak, 

- uzupełniające formy zagospodarowania terenów – infrastruktura techniczna, parkingi, 

drogi publiczne i wewnętrzne, obiekty małej architektury, zieleń urządzona, budynki 

gospodarcze i garaże, 

- min. wielkość działki budowlanej - 1000 m
2
;  

- max. wysokość budynków kierunku podstawowego  - 12m, 

- max. powierzchnię zabudowy – 60% powierzchni działki budowlanej, 

- min./max. intensywność zabudowy – 0,01/1,0, 

- min. powierzchnię biologicznie czynną - 20% powierzchni działki budowlanej, 

- geometria dachów  - dwuspadowe lub wielospadowe, o nachyleniu połaci dachowych 

30° - 50°. 

 

7.2.6. TERENY CMENTARZY 

Cmentarze -jako miejsca pamięci i pomniki historii podlegają bezwzględnej ochronie. 

Na terenie cmentarzy obowiązuje zakaz wycinania drzew, usuwania nagrobków 

pochodzących sprzed 1945 roku, rozbiórki ogrodzeń murowanych  oraz remontów -wszelkie 

poczynania w obrębie i sąsiedztwie tych terenów należy uzgodnić z WKZ. Lokalizacja 

inwestycji w obrębie cmentarzy winna być uzgodniona z Państwowym Inspektorem 

Sanitarnym. 

 

7.2.7. KIERUNKI I ZASADY ROZWOJU ENERGETYKI 

ODNAWIALNEJ 

Zakłada się rozwój energetyki odnawialnej w oparciu o energię wiatru i słońca. 

Czynnikami determinującymi realizację inwestycji z zakresu energetyki odnawialnej będą 

właściwie wykonane raporty oddziaływania na środowisko oraz zgodnie z procedurami 

przeprowadzony proces uzyskiwania decyzji środowiskowych. 

Dla lokalizacji inwestycji z zakresu energetyki odnawialnej oraz infrastruktury 

związanej z jej realizacją i funkcjonowaniem, ustala się: 

 zmiany funkcji terenów określone w niniejszym studium nie mogą powodować 

przekroczeń standardów jakości i walorów środowiska, 

 zagospodarowanie terenu należy wykonywać w sposób nie kolidujący z istniejącymi 

urządzeniami elektroenergetycznymi, 
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 wszelkie kolizje projektowanego zainwestowania z istniejącą infrastrukturą 

elektroenergetyczną powinny być usuwane kosztem i staraniem inwestora w 

uzgodnieniu z zarządcą sieci elektroenergetycznej, 

 przewiduje się możliwość rozbudowy sieci elektroenergetycznej poprzez budowę 

nowych linii elektroenergetycznych oraz stacji transformatorowych (na rysunku 

Studium nie wskazano sposobów rozbudowy sieci), 

 inwestycje mogą być lokalizowane pod warunkiem, że planowane przedsięwzięcie nie 

będzie sprzeczne z ustaleniami przyjętymi dla danej strefy lub formy ochrony prawnej 

lub planistycznej na danym obszarze oraz nie będzie powodować uciążliwości na 

położonych w sąsiedztwie terenach zabudowy mieszkaniowej, 

 lokalizacje urządzeń i sieci infrastruktury technicznej dopuszcza się w miejscach nie 

wyznaczonych rysunkiem studium na wszystkich terenach pod warunkiem nie 

naruszania podstawowej funkcji terenu oraz ustaleń obszarów ochrony prawnej i 

planistycznej. 

7.2.7.1. OBSZARY POTENCJALNEJ LOKALIZACJI TURBIN 

WIATROWYCH WRAZ ZE STREFAMI OCHRONNYMI 

(POTENCJALNEGO ODDZIAŁYWANIA ELEKTROWNI 

WIATROWYCH) ZWIĄZANYMI Z OGRANICZENIAMI W 

ZABUDOWIE ORAZ ZAGOSPODAROWANIU I UŻYTKOWANIU 

TERENU (zgodnie z rysunkiem Studium) 

Wprowadza się na terenie gminy Dzwola obszary potencjalnej lokalizacji turbin 

wiatrowych zgodnie z rysunkiem Studium wraz z ich strefami ochronnymi, przy zachowaniu 

odległość terenów lokalizacji elektrowni wiatrowych od zabudowy zwartej lub rozproszonej 

wynoszącą oraz od zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży 

wynoszącą min. 500 m.  

Z obszarów potencjalnej lokalizacji elektrowni wiatrowych wyklucza się: 

 rezerwaty przyrody; 

 obszar chronionego krajobrazu; 

 obszary sieci Natura 2000 ze strefą ochronną 2 km od granic ostoi; 

 użytki ekologiczne istniejące i projektowane;  

 doliny rzeczne; 

 lasy i większe zadrzewienia wraz ze strefą 200 m od ich granic oraz bezpośrednie 

sąsiedztwo alei i szpalerów drzew, a także tereny przeznaczone pod zalesienie; 

 udokumentowane złoża surowców; 

 system przyrodniczy gminy wraz lokalnymi korytarzami ekologicznymi tworzony 

przez tereny leśne, doliny rzek i cieków wodnych, obszary torfowiskowe i tereny 

podmokłe; 

Strefy ochronne wprowadza się w celu ochrony obszarów położonych w sąsiedztwie 

terenów potencjalnej lokalizacji elektrowni wiatrowych przed negatywnymi oddziaływaniami 

generowanymi przez te inwestycje (głównie oddziaływaniem akustycznym), a także przed ich 

zabudową oraz zagospodarowaniem i użytkowaniem uniemożliwiającym lub ograniczającym 

rozwój energetyki wiatrowej. Zasięgi stref ochronnych powinny zostać uszczegółowione na 
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etapie sporządzania mpzp w oparciu o monitoringi i analizy wykonywane w związku z 

procedurami środowiskowymi, w tym: monitoring ornitologiczny, monitoring 

chiropterologiczny, analizy botaniczne, akustyczne, krajobrazowe i inne badania. 

Przy lokalizowaniu urządzeń energetyki wiatrowej obowiązują następujące zasady i 

założenia: 

 dopuszcza się budowę obiektów energetyki wiatrowej w zakresie nie oddziałującym 

znacząco na środowisko po identyfikacji i ograniczeniu do minimum ryzyka 

przyrodniczego oraz niekorzystnego oddziaływania na środowisko; 

 na etapie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

przeznaczenie terenów dla rozwoju energetyki wiatrowej uwarunkowane jest analizą, 

oceną i stwierdzeniem (w prognozie oddziaływania na środowisko) braku możliwości 

wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze w 

tym obszary i gatunki chronione, ptaki, nietoperze oraz klimat akustyczny i krajobraz; 

 analiza przyrodniczo-środowiskowa powinna obejmować warianty preferowane i 

alternatywne lokalizacji turbin w granicach obszaru potencjalnej lokalizacji elektrowni 

wiatrowych wraz ze strefami ochronnymi; 

 elektrownie wiatrowe należy umieszczać na konstrukcjach o ujednoliconej 

kolorystyce; 

 rozwiązania technologiczne nie powinny odbiegać od standardów stosowanych w 

obiektach związanych z tego typu działalnością i opierać się na nowoczesnej 

technologii; 

 dopuszcza się budowę sieci dróg wewnętrznych do obiektów siłowni w sposób 

umożliwiający połączenie ich z drogami publicznymi po uzgodnieniu zjazdów z 

właściwym zarządcą drogi; 

 pozostały teren, z wyjątkiem powierzchni zajmowanych pod konstrukcje wiatrowe i 

drogi wewnętrzne oraz place montażowe może być wykorzystywany rolniczo; 

 przewiduje się możliwość rozbudowy sieci elektroenergetycznej związanej z 

realizacją i funkcjonowaniem elektrowni wiatrowych poprzez budowę nowych linii 

elektroenergetycznych oraz stacji transformatorowych (na rysunku Studium nie 

wskazano sposobów rozbudowy sieci); 

 połączenie poszczególnych siłowni wiatrowych z istniejącym systemem 

energetycznym należy realizować w uzgodnieniu z właściwym zarządcą sieci, 

minimalizując ich oddziaływanie na środowisko oraz krajobraz, ze wskazaniem 

tworzenia systemów kablowych (podziemnych) - prowadzenie napowietrznych linii 

wysokiego napięcia możliwe jedynie w wyjątkowych przypadkach; 

 przebieg dróg i sieci oraz lokalizację urządzeń związanych z eksploatacją elektrowni 

wiatrowych należy ustalić na etapie sporządzania zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego uwzględniając normy prawne oraz wytyczne 

właściwych zarządców dróg i sieci infrastruktury technicznej; 

 elektrownie wiatrowe podlegają zgłoszeniu do odpowiednich organów nadzoru nad 

lotnictwem cywilnym i wojskowym oraz odpowiedniemu oznakowaniu. 
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7.2.7.2. OBSZARY POTENCJALNEJ LOKALIZACJI  ZESPOŁÓW 

URZĄDZEŃ WYTWARZAJĄCYMI ENERGIĘ Z ENERGII 

SŁONECZNEJ WRAZ ZE STREFAMI OCHRONNYMI 

(POTENCJALNEGO ODDZIAŁYWANIA) ZWIĄZANYMI Z 

OGRANICZENIAMI W ZABUDOWIE ORAZ 

ZAGOSPODAROWANIU I UŻYTKOWANIU TERENU (zgodnie z 

rysunkiem Studium) 

Zakłada się rozwój i propagowanie wykorzystywania energii słonecznej w oparciu o 

kolektory słoneczne wykorzystywane na potrzeby indywidualne do celów gospodarczo-

bytowych, przede wszystkim na tych terenach, gdzie dostęp do gazu sieciowego jest 

ograniczony lub niemożliwy. 

Zakłada się rozwoju energetyki solarnej do produkcji energii w oparciu o zespoły 

urządzeń wytwarzającymi energię z energii słonecznej. Zakłada się ich rozwój na terenach 

rolnych w sąsiedztwie elektrowni wiatrowych na terenach położonych w granicach obszarów 

potencjalnej lokalizacji elektrowni wiatrowych wraz z ich strefami ochronnymi określonych na 

rysunku Studium.  

Przy lokalizowaniu zespołów urządzeń wytwarzającymi energię z energii słonecznej 

obowiązują następujące zasady i założenia: 

 dopuszcza się ich budowę w zakresie nie oddziałującym znacząco na środowisko po 

identyfikacji i ograniczeniu do minimum ryzyka przyrodniczego oraz niekorzystnego 

oddziaływania na środowisko; 

 na etapie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

przeznaczenie terenów pod ich lokalizację uwarunkowane jest analizą, oceną i 

stwierdzeniem (w prognozie oddziaływania na środowisko) braku możliwości 

wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko; 

 szczegółowa analiza przyrodniczo-środowiskowa powinna obejmować warianty 

preferowane i alternatywne; 

 zespoły urządzeń wytwarzającymi energię z energii słonecznej powinny być 

odizolowane od przyległych terenów pasami zieleni średnio- i wysokopiennej; 

 rozwiązania technologiczne nie powinny odbiegać od standardów stosowanych w 

obiektach związanych z tego typu działalnością i opierać się na nowoczesnej 

technologii, 

 na etapie opracowywania mpzp lokalizację farm fotowoltaicznych względem sieci 

elektroenergetycznych należy ustalić w oparciu o obowiązujące normy prawne oraz 

wytyczne właściwego zarządcy sieci. 

7.3. Obszary rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu 

lokalnym i ponadlokalnym 

 

Inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym na terenie gminy Dzwola 

stanowią inwestycje infrastruktury technicznej obejmujące m.in.:  

 istniejące gazociągi wysokiego ciśnienia dn 200 wraz ze strefą kontrolowaną, 

 istniejąca linia WN-110kV Janów Lubelski – Żółkiewka ze strefą ochronną, 
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 droga krajowa nr 74 klasy GP wraz z obwodnicą miejscowości Dzwola i fragmentem 

obwodnicy miejscowości Frampol, 

 drogi powiatowe. 

 

Inwestycjami celu publicznego o znaczeniu lokalnym będą realizacje wszystkich 

urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, w tym budowa oczyszczalni ścieków, przebudowa 

i modernizacja wszystkich dróg publicznych gminnych na obszarze gminy oraz rozbudowa 

sieci elektroenergetycznych i stacji transformatorowych (w tym związanych z realizacją 

inwestycji OZE). 

7.4. Kierunki rozwoju komunikacji 

7.4.1. UKŁAD DROGOWY  

Układ komunikacyjny gminy funkcjonuje w oparciu o następujące kategorie dróg:  

- droga krajowa Nr 74 - zapewniająca połączenie w obszarze rejonu, województwa 

oraz między powiatami, 

- drogi powiatowe - zapewniające połączenie między powiatami i gminami i wewnątrz 

gminy, 

- drogi gminne - zapewniające powiązania lokalne wewnątrz gminy. 

Uzupełnieniem dróg gminnych będą istniejące drogi wiejskie - drogi wewnętrzne 

zapewniające dojazd do pól, które w „Studium" nie są wykazane. 

W ramach przewidzianego ruchu turystycznego w „Studium" wydzielono trasy: 

rowerowe, piesze i jazdy konnej poza jezdniami wymienionych dróg krajowych i 

powiatowych. 

Na drogach gminnych i wewnętrznych zakłada się, że będzie odbywał się ruch 

rowerowy i pieszy, łącznie z ruchem kołowym. 

Dla poszczególnych kategorii dróg należy zabezpieczyć parametry techniczne i szerokości 

pasów drogowych określonych w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.) 

Dla obszaru gminy komunikacją zbiorową będzie sieć linii autobusowych oraz 

minibusów. Zapleczem motoryzacji jest sieć stacji paliw i warsztatów naprawczych jak 

również zakłada się ich dalszą budowę w miarę wystąpienia potrzeb.  

 

Ustalenia realizacyjne: 

  droga krajowa nr 74: Sulejów - Żarnów - Ruda Maleniecka Kielce - Łagów - 

Opatów - Ożarów - Annopol - Kraśnik - Janów lubelski - Frampol - Gorajec - 

Szczebrzeszyn - Zamość - Hrubieszów - Zosin - Granica Państwa - klasa 

drogi GP (główna ruchu przyspieszonego), 

Na terenie gminy Dzwola przebieg drogi krajowej Nr 74 proponuje się w dwóch wariantach: 

 po istniejącym przebiegu - klasa drogi GP (główna ruchu przyspieszonego), 

 po trasie obwodnicy miejscowości Dzwola - budowa nowego odcinka drogi klasy GP 

po przebiegu omijającym obszar zainwestowania miejscowości Dzwola. 

Na terenie gminy Dzwola zlokalizowany jest również początkowy odcinek obwodnicy 

miejscowości Frampol w ciągu drogi krajowej nr 74 
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Szerokości rezerwowanych pasów drogowych (w liniach rozgraniczających - regulacyjnych) 

umożliwiać powinny budowę (modernizację) w/w dróg w pełnych parametrach technicznych 

wymaganych dla odpowiedniej klasy wraz z budową węzłów, skrzyżowań i przejazdów 

drogowych, realizację dróg zbiorczych (towarzyszących) przy drogach o ograniczonej 

dostępności (drogi klasy GP), budowę ciągów ruchu pieszego poza koroną drogi w terenach 

zabudowy oraz wykonanie optymalnego systemu odwodnienia dróg obejmującego także 

urządzenia służące odprowadzeniu wód z pasa drogowego. Szerokość ta nie powinna być 

mniejsza niż 40,0 m. W szczególnych przypadkach, gdy nie jest możliwe zapewnienie takiej 

szerokości, nie może być mniejsza niż 25,0 m oraz należy przewidzieć lokalizację wzdłuż 

drogi kanału technologicznego. 

Minimalne odległości budynków mieszkalnych i przeznaczonych na pobyt 

ludzi, od zewnętrznej krawędzi jezdni - zapewniające niezbędną ochronę osób w nich 

zamieszkujących przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch drogowy - wynoszą: a) dla 

dróg krajowych międzyregionalnych (GP): 

- 50 m dla budynków jednokondygnacyjnych, 

- 70 m dla budynków wielokondygnacyjnych, 

- 200 m dla budynków szpitali, sanatoriów i innych wymagających szczególnej ochrony. 

 

Wnosi się ponadto o nie lokalizowanie nowej zabudowy - w szczególności przeznaczonej 

na pobyt ludzi - na obszarach wzdłuż drogi krajowej oraz wzdłuż rezerwy terenu 

przeznaczonego pod realizację obwodnicy m. Dzwola w ciągu drogi krajowej Nr 74. 

Dostępność drogi Nr 74 oraz jej powiązania z drogami niższych kategorii winny 

odpowiadać warunkom określonym w wyżej wymienionym Rozporządzeniu MTiGM w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie. 

Z uwagi na znaczne obciążenie drogi Nr 74 ruchem ciężkim, o charakterze 

tranzytowym, międzynarodowym, zachodzi konieczność zapewnienia płynności ruchu 

pojazdów i zachowania odpowiednich warunków bezpieczeństwa ruchu na w/w drodze 

poprzez stopniowe ograniczanie jej dostępności dla ruchu lokalnego tj. m. in. realizację 

obsługi komunikacyjnej terenów przeznaczanych w planie zagospodarowania 

przestrzennego gminy dla wszelkiego rodzaju działalności inwestycyjnej w oparciu o lokalne, 

gminne lub wewnętrzne układy komunikacyjne obsługujące te tereny lub sieć gminnych dróg 

zbiorczych usytuowanych w pasie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi drogi krajowej 

(w tym przypadku konieczne jest rezerwowanie odpowiednio szerszego pasa) lub poza tym 

pasem. 

Włączenia do drogi Nr 74 dla wszelkich terenów sąsiadujących z tą drogą 

realizować należy wyłącznie na warunkach uzgodnionych uprzednio z zarządcą drogi 

tj GDDKiA O/Lublin - przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu. 

Szerokość minimalna ulicy w liniach rozgraniczających wynosi: 
 

kategoria o przekroju jednojezdniowym o przekroju dwujezdniowym 

GP 30 m 40 m ÷ 50 m 

G 25 m 35 m ÷ 45 m 
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Szerokość min. drogi w liniach rozgraniczających poza terenem zabudowy i na terenach 

nie przeznaczonych pod zabudowę wynosi: 
 

kategoria o przekroju jednojezdniowym o przekroju dwujezdniowym 

GP 25 m 35 m ÷ 45m 

G 25 m 35 m 

 

 Drogi powiatowe: 

- klasy „Z" o szerokości w liniach rozgraniczających 20 m. 

- klasy „L" o szerokości w liniach rozgraniczających w terenie zabudowanym 12 m, 

poza terenem zabudowy 15 m. 

Minimalna odległość obiektów budowlanych od zewnętrznej krawędzi jezdni dla dróg 

powiatowych wynosi: 

- w terenie zabudowanym - 8 m, 

- poza terenem zabudowy - 20 m, 

 

 Drogi gminne - klasy „L" o szerokości w liniach rozgraniczających w terenie 

zabudowanym 12 m, poza terenem zabudowy 15 m. 

- przednia linia zabudowy na terenie zabudowy min. 6 m od zewnętrznej krawędzi 

jezdni, 

- poza terenem zabudowanym 15 m od zewnętrznej krawędzi jezdni. 

Ponadto zaleca się, aby ciągi komunikacyjne uzupełnić strefami zieleni o zróżnicowanych 

gatunkach celem ochrony przed hałasem. 

 

Nieprzekraczalne minimalne odległości obiektów budowlanych od dróg publicznych 

przyjąć należy zgodnie z przepisami art. 43 pkt 1 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 

marca 1985 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 260 - z późn. zm.). 

Nowo wznoszone w sąsiedztwie dróg krajowych budynki mieszkalne i 

przeznaczone na pobyt ludzi winny spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 - z późn. 

zm). 

 

Wyznacza się tereny obsługi komunikacji (parkingi) zgodnie z rysunkiem Studium,  

w celu zapewnienia obsługi komunikacyjnej m. in. cmentarzy, obszarów usługowych i 

obszarów najważniejszych usług publicznych. Zasady zagospodarowania tych terenów 

powinny być zgodne z przepisami szczególnymi, w tym z przepisami ustawy Prawo 

budowlane. 

 

Przy lokalizacji inwestycji obejmujących elektrownie lub farmy wiatrowe i zespoły 

urządzeń wytwarzającymi energię z energii słonecznej należy uwzględnić także lokalizację 

infrastruktury drogowej związanej z ich realizacją i funkcjonowaniem, do których zalicza się 

infrastrukturę drogową: 
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 trwałą (drogi dojazdowe na teren inwestycji z najbliższą drogą publiczną, drogi 

dojazdowe na terenie farmy, prowadzące do poszczególnych elektrowni wiatrowych, 

place manewrowe, zjazdy), 

 czasową (tymczasowe drogi dojazdowe, place manewrowe, montażowe i place 

składowe, zjazdy; realizowana jest na etapie budowy i likwidacji). 

 

Lokalizację infrastruktury drogowej niezbędnej do realizacji i funkcjonowania 

inwestycji z zakresu energetyki odnawialnej należy określić na etapie zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego, przy uwzględnieniu poniższych warunków: 

 lokalizowanie elektrowni wiatrowych powinna uwzględniać odległość min. 1,5 

wysokości tych obiektów od istniejących i planowanych dróg krajowych, 

 obsługę komunikacyjną terenów przeznaczonych pod lokalizację energetyki wiatrowej 

należy zapewnić w oparciu o sieć dróg kategorii: gminnych, powiatowych i 

wojewódzkich, a włączenia do dróg krajowych powinny być realizowane poprzez 

istniejące skrzyżowania dróg publicznych, z zachowaniem warunków technicznych 

odnośnie klasy powiązań oraz odległości pomiędzy skrzyżowaniami, 

 obsługa komunikacyjna terenów przeznaczonych pod lokalizację energetyki wiatrowej 

powinna spełniać wymagania zawarte w przepisach szczególnych. 

 

7.5. Strefy przekształceń 

7.5.1. DOLESIENIA  

Wyklucza się z zalesiania obszary pod liniami elektroenergetycznymi w pasach: 

- dla linii 110 kV - 20 m (po 10 m w obie strony od osi linii),  

- dla SN - 1 i m (po 5,5, m w obie strony od osi linii). 

 

 

7.5.2. OBSZARY WYMAGAJĄCE PRZEKSZTAŁCEŃ I 

REHABILITACJI 

Obszary wymagające rekultywacji i rehabilitacji wyznaczono przy nieczynnych 

wyrobiskach zdegradowanych odkrywkową eksploatacją surowców naturalnych. 

W przypadku likwidacji inwestycji z zakresu energetyki wiatrowej należy 

przeprowadzić rekultywację terenu wykorzystywanego do funkcjonowania inwestycji i jej 

obsługi i przywrócić jego pierwotną funkcję. 

7.6. Tereny gospodarki wodnej, ściekowej i infrastruktury technicznej 

7.6.1. OBSZARY PROPONOWANE DO OBJĘCIA 

ZBIOROWYM SYSTEMEM KANALIZACJI  

Tym systemem proponuje się objąć w pierwszej kolejności wsie: Kocudza Pierwsza i 

Druga, Dzwola, Branew Ordynacka, Branew Szlachecka, Branewka Krzemień Pierwszy i 

Drugi. 
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7.6.2. OBSZARY PROPONOWANE DO OBJĘCIA 

INDYWIDUALNYM SYSTEMEM KANALIZACJI 

Indywidualnymi systemami należy objąć pozostałe miejscowości na terenie gminy. 

Uwagi ogólne do pkt. „A" i „B": 

W oparciu o program kanalizacji gminy należy sukcesywnie rozbudowywać system zbiorowej 

kanalizacji w oparciu o techniczne rozwiązania systemowe: grawitacyjne, 

ciśnieniowe i podciśnieniowe oraz opracować program organizacji stref uciążliwości 

wokół oczyszczalni i sposób ich zagospodarowania. 

7.6.3. LINIE ENERGETYCZNE ZE STREFĄ OCHRONNĄ  

Realizacja inwestycji winna być prowadzona poza strefą ochronną linii 

elektroenergetycznych, zapewniających nieprzekraczanie wielkości pola magnetycznego tj. 

odległości od skrajnych elementów budynków i linii. 

Adaptuje się istniejące linie elektroenergetyczne z zachowaniem stref uciążliwości:  

 dla linii 15 kV - 15 m. (2x7,5 m), 

 dla linii 110 kV – 29 m (2x14,5 m). 

 

W strefie uciążliwości należy wykluczyć inwestycje kubaturowe. 

Wyklucza się z zalesiania obszary pod liniami elektroenergetycznymi w pasach: 

- dla linii 110 kV - 20 m (po 10 m w obie strony od osi linii), 

- dla SN - 11 m (po 5,5, m w obie strony od osi linii). 

Przy lokalizacji inwestycji z zakresu energetyki odnawialnej, tj.: elektrownie lub farmy 

wiatrowe należy uwzględnić także lokalizację infrastruktury elektroenergetycznej związanej z 

ich realizacją i funkcjonowaniem, do których zalicza się infrastrukturę przyłączeniową: 

 wewnętrzną (kable światłowodowe, łączące poszczególne elektrownie z centrum 

zarządzania, kable energetyczne prowadzące prąd od poszczególnych elektrowni 

wiatrowych do stacji transformatorowej – tzw. GPZ farmy lub GPZ wewnętrznego), 

 zewnętrzną (kabel lub pęk kabli wyprowadzających prąd poza teren farmy do linii SN 

lub GPZ zewnętrznego). 

 

Lokalizację infrastruktury elektroenergetycznej niezbędnej do realizacji i 

funkcjonowania inwestycji z zakresu energetyki odnawialnej należy określić w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego. Warunki lokalizacji elektrowni wiatrowych oraz 

farm fotowoltaicznych zgodnie z zapisami w pkt VIII.3.1.1 oraz VIII.3.1.2. 

7.6.4. STACJE ELEKTROENERGETYCZNE (GPZ) – zgodnie z 

rysunkiem Studium  

Przewiduje się realizację stacji GPZ, w dwóch alternatywnych lokalizacjach (w 

zależności od warunków wydanych przez PGE Dystrybucja SA Oddz. Rzeszów) – zgodnie z 

rysunkiem Studium, służącej przyłączeniu inwestycji produkujących energię z OZE do sieci 

elektroenergetycznej. 

7.6.5. GOSPODARKA WODNA 

Aktualnie 9 miejscowości w gminie jest włączonych w system zbiorowych 

wodociągów. Planowana jest budowa wodociągu w miejscowościach: Branew 
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Ordynacka, Branew Szlachecka, Branewka, Branewka-Kolonia, Krzemień Pierwszy 

do drogi krajowej nr 74 z ujęciem wody w Branewce.  

Za celowe uznaje się: 

- opracowanie stref ochronnych wokół ujęć wody pitnej i sposób ich zagospodarowania, 

- uwzględnienie ewentualnych połączeń wodociągowych (uzupełniających) z sąsiednimi 

gminami. 

7.6.6. UJĘCIA WODY  

Na planszy zaznaczono ujęcia wody dla potrzeb wodociągu:  w miejscowości 

Kocudza Pierwsza i Kocudza Górna. Planowana jest budowa nowych ujęć wody w m. 

Krzemień i Branewka. 

Za celowe uznaje się opracowanie stref ochronnych wokół ujęć wody oraz podanie 

sposobu ich zagospodarowania. 

7.6.7. ISTNIEJĄCY GAZOCIĄG  

W środkowej części gminy przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia (Zaklików - Janów 

Lubelski - Frampol - Biłgoraj). 

Za celowe uznaje się gazyfikację gminy i wykorzystanie gazu jako ekologicznego 

źródła energii. Dla nowo projektowanych gazociągów rozdzielczej sieci gazowej należy 

uwzględnić strefę kontrolowaną o szer. 1 m w obszarze wyznaczonym po obu stronach osi 

gazociągu. 

7.7. Ciągi turystyczno - krajoznawcze 

7.7.1. ROWEROWY  

Trasę rowerową na terenie gminy Dzwola proponuje się wyznaczyć w PK 

Lasy Janowskie, przy rezerwacie przyrody Szklarnia i Lasy Janowskie do Kocudzy Trzeciej. 

7.8. Ochrona środowiska przyrodniczego i kulturowego 

7.8.1. REZERWATY PRZYRODY ISTNIEJĄCE I 

PROJEKTOWANE  

Rezerwaty istniejące - „Kacze Błota", „Lasy Janowskie" i „Szklarnia" oraz 

rezerwat projektowany „Błota Rakowskie" znajdują się w południowej części gminy na 

terenie Parku Krajobrazowego „Lasy Janowskie". 

7.8.2. PARK KRAJOBRAZOWY „LASY JANOWSKIE"  wraz z 

otuliną  

Park Krajobrazowy „Lasy Janowskie” został utworzony w 1984 r. na podstawie 

uchwały Nr II/12/84 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Tarnobrzegu z dnia 3 października 

1984 roku w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie (Dz. Urz. Woj. 

Tarnobrzeskiego Nr 9, poz. 74). Obszar Parku i jego otuliny oraz zakazy obowiązujące na 

terenie Parku, w części położonej na terenie województwa lubelskiego, określa 

Rozporządzenie Nr 12 Wojewody Lubelskiego z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie Parku 

Krajobrazowego „Lasy Janowskie” (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 108, poz. 2057). 

Szczególnym celem ochrony Parku jest zachowanie walorów przyrodniczych, 



97 

 

krajobrazowych, kulturowych, historycznych i turystycznych środowiska. 

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Nr 12 Wojewody Lubelskiego z dnia 5 maja 

2005 r. w sprawie Parku Krajobrazowego „Lasy Janowskie”, w granicach Parku obowiązują 

zakazy: 

 realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu 

art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 

627, z późn. zm.); 

 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 wykonania czynności w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej, rybackiej i 

łowieckiej; 

 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; 

 pozyskiwania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym 

kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu; 

 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; 

 dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie lub 

racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej; 

 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; 

 likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiorników wodnych, starorzeczy oraz 

obszarów wodno - błotnych; 

 wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych; 

 prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metodą bezściółkową; 

 utrzymywania otwartych rowów ściekowych i zbiorników ściekowych; 

 organizowania rajdów motorowych i samochodowych; 

 używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego na otwartych zbiornikach 

wodnych. 

 

Nadrzędną funkcją Parku jest ochrona i zachowanie unikatowego charakteru 

krajobrazu Kotliny Sandomierskiej wraz z niepowtarzalną przyrodą Puszczy Solskiej oraz 

zachowanie wartości kulturowych i historycznych obszaru Parku. Zagospodarowanie 

obszarów w granicach Parku należy kształtować zgodnie z zapisami Planu ochrony Parku 

Krajobrazowego „Lasy Janowskie” (Rozporządzenie Nr 13 Wojewody Lubelskiego z dnia 6 

maja 2005 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony Parku Krajobrazowego "Lasy 

Janowskie"; Dz. Urz. Woj. Lub. z 2005 r. Nr 117, poz. 2221) w sposób umożliwiający 

osiągnięcie celów ochrony wymienionych w rozdziale VI Środowisko przyrodnicze pkt. 2.1.  
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Zagospodarowanie w granicach PK „Lasy Janowskie” należy kształtować zgodnie z 

zasadami określonymi w Planie ochrony Parku. 

W granicach otuliny Parku obowiązują zasady i kierunki zagospodarowania określone 

w niniejszym Studium. 

 

7.8.3. OBSZARY NATURA 2000  

W obszarze gminy zlokalizowane są tereny wchodzące w skład sieci obszarów Natura 

2000, tj. SOO Uroczyska Lasów Janowskich (PLH060031), OSO Lasy Janowskie 

(PLB060005). 

Dla terenów w granicach obszarów Natura 2000 ustala się zakaz podejmowania działań 

mogących pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, a 

także wpływać negatywnie na gatunki, dla których ochrony powołano obszary Natura 2000. 

Wyłączanie z produkcji rolnej terenów o najmniejszej produktywności z 

przeznaczeniem tych terenów pod zalesienie powinno następować w oparciu o projekt 

regulacji granicy polno–leśnej po dokonaniu oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 na 

gruntach położonych w granicach obszaru Natura 2000 PLH060031 Uroczyska Lasów 

Janowskich i stwierdzeniu braku negatywnego oddziaływania na ten obszar. 

W ramach wykonywania Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu i Inwentaryzacji 

Stanu Lasów na gruntach położonych w Obszarze Natura 2000 należy przeprowadzić 

inwentaryzacje przedmiotów ochrony dostosować zabiegi gospodarcze w celu ochrony 

przedmiotów ochrony. 

Zaleca się, aby prowadzone w granicach obszaru Natura 2000 inwestycje rozpatrywane 

były pod kątem wpływu na zmianę stosunków wodnych, w tym w obszarze Natura 2000 

PLH060031 Uroczyska Lasów Janowskich. Żadne przedsięwzięcia, inwestycje lub zmiany 

sposobu użytkowania gruntów planowane w granicach obszaru lub w ich bezpośrednim 

sąsiedztwie nie mogą wpływać negatywnie na powierzchnię, liczebność ani stan siedlisk 

przyrodniczych i gatunków będących przedmiotem ochrony. 

7.8.4. ECONET - PL - obszar węzłowy o znaczeniu międzynarodowym 

(34 M - Obszar Lasów Janowskich) —pokrywa się ze strefą PK „Lasy 

Janowskie". 

Obszar Lasów Janowskich o powierzchni 725 km
2
 obejmuje zachodnią część wielkiego 

kompleksu leśnego, ciągnącego się od doliny Wisły aż do granicy państwa (środkowe i 

wschodnie jego części weszły w skład obszarów Roztoczańskiego i 

Południoworoztoczańskiego). Otwarcie terenu na zachód, duża liczba siedlisk wilgotnych i 

bagiennych oraz duże powierzchnie starych stawów powodują, że mimo położenia daleko na 

wschód występują tu liczne gatunki i zbiorowiska suboceaniczne. Dominujące tu bory 

sosnowe reprezentowane są głównie przez zespół środkowoeuropejski, zespół 

subkontynentalny występuje rzadko, w specjalnych położeniach. Stwierdzono też na 

wyspowym stanowisku ubogą buczynę, a we florze - np. przygiełki brunatnej i wąkroty 

zwyczajnej. Występują tu również zbiorowiska wyżynno-podgórskie, a także - subborealne. 

Liczne są torfowiska niskie i przejściowe. Lasy są dobrze zachowane. W sumie stwierdzono 
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tu 8 zespołów lasów liściastych, 8 zespołów borowych, bogatą roślinność wodną na starych 

stawach, liczne zbiorowiska szuwarowe i turzycowiskowe, torfowiska niskie, torfowiska 

dolinkowe, torfowiska przejściowe i wysokie, a także lokalnie niżowe psiary, śródlądowe 

wrzosowiska i kserotermiczne murawy napiaskowe. Obszar jest terenem występowania 

modliszki, występują tu również 2 inne rzadkie gatunki z Orthoptera,  4 dość rzadkie 

gatunki chrząszczy, 2 bardzo rzadkie w Europie motyle, 2 reliktowe gatunki mrówek mają 

swoje stanowiska w Polsce tylko w tym obszarze. 

Wielkie kompleksy starych stawów powodują, że występuje tu wiele rzadkich 

gatunków ptaków, Stwierdzono tu występowanie 5 gatunków roślin zagrożonych w 

Europie, 4 gatunków w Polsce ginących, 20 gatunków zagrożonych w skałi kraju,  2 

gatunków rzadkich oraz co najmniej 13 innych ważnych gatunków (m.in. reliktowych, na 

krańcach zasięgu lub rzadkich w regionie). Znajduje się tu I ostoja ptaków o randze  

międzynarodowej. 

7.8.4.1. Koncepcje EECONET. 

Kraje Wspólnoty Europejskiej, podejmując kolejne działania zmierzające do integracji 

współpracy w dziedzinie ochrony przyrody, wystąpiły z inicjatywa utworzenia 

Europejskiej Sieci Ekologicznej (EECONET, Europen Ecological Network). EECONET jest 

pomyślany jako sieć obszarów, których walory stanowią o dziedzictwie przyrodniczym 

Europy. Obszary te są powiązane przestrzennie i funkcjonalnie oraz objęte różnymi 

formami ochrony przyrody, wzajemnie się uzupełniającymi. 

W ramach programu EECONET wprowadzono wymóg utworzenia systemu 

administrowania siecią, który odpowiadałby za wdrożenie koncepcji EECONET do polityki 

poszczególnych krajów w dziedzinie ochrony przyrody i zagospodarowania przestrzennego. 

Koncepcja EECONET jest więc próbą integracji w jeden system przestrzenny i organizacyjny 

różnych krajowych systemów ochrony przyrody i międzynarodowych obiektów 

wyróżnionych na mocy Konwencji Bałkańskiej i Konwencji Berneńskiej, programu MaB itp. 

Tworzeniu EECONET towarzyszyła zasada, że ogólne cele i struktura sieci są 

ustalane w skali Europy. Zróżnicowanie przyrodnicze kontynentu będzie jednak wyrażone w 

kontekście krajowych i regionalnych systemów ochrony przyrody. 

EECONET tworzy hierarchiczną strukturę opartą na europejskiej strategii ochrony 

przyrody oraz na strategiach krajowych, regionalnych i lokalnych. 

7.8.4.2. Założenia koncepcji EECONET. Cel utworzenia sieci EECONET.  

Utworzenie EECONET pozwoli na: 

- ukształtowanie spójnej przestrzennie struktury sieci obszarów najmniej 

przekształconych pod względem przyrodniczym, które jednocześnie będą 

odzwierciedlać specyfikę zróżnicowania przyrody Europy; 

- lepszą ochronę gatunków i siedlisk, którym z racji zagrożenia wyginięciem 

przypisano szczególne znaczenie w Europie; 

- ułatwienie rozpowszechniania się migracji gatunków na naszym kontynencie 

przez zachowanie obszarów stanowiących drogi migracji zwierząt, co jest ważne dla 

ochrony różnorodności genetycznej i dla przetrwania wielu populacji; 

- sformułowanie wspólnej dla Europy strategii ochrony najmniej przekształconych 
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ekosystemów i krajobrazów, mającej także na celu skuteczne przeciwdziałanie w 

przyszłości procesom zanikania gatunków z europejskich zasobów zwierząt i roślin; 

- opracowanie wspólnej dla całego obszaru Europy mapy sieci ekologicznej, co 

ukaże walory przyrodnicze kontynentu i unaoczni zakres odpowiedzialności za ich 

stabilne trwanie, przypadającej zarówno na poszczególne kraje, jak i całą Wspólnotę 

Europejską. 

7.8.4.3. Struktura sieci EECONET. 

a) Obszary węzłowe (biocentra, strefy buforowe) - jednostka ponadekosystemalna, 

wyróżniającą się z otoczenia bogactwem ekosystemów: 

- o charakterze zbliżonym do naturalnego, 

- seminaturalnych, 

- antropogenicznych, ekstensywnie użytkowanych, bogatych w gatunki roślin i 

zwierząt specyficzne dla tradycyjnych agrocenoz. 

b) Korytarze ekologiczne - struktury przestrzenne, które umożliwiają 

rozprzestrzenianie się gatunków pomiędzy obszarami węzłowymi oraz terenami przylegającymi 

do nich. 

Korytarze ekologiczne mogą mieć różną postać: 

- ciągłych form liniowych wyraźnie wyodrębniających się wśród terenów 

otaczających pod względem struktury przyrodniczej, o znacznie mniejszej 

intensywności użytkowania i gospodarowania, 

- obszarów układających się w pasma łączące poszczególne obszary węzłowe i 

wskazujące na główne kierunki ich połączeń, 

- korytarzy typu „stepiping stones", które nie mają ciągłości strukturalnej, ale 

zachowują ciągłość funkcjonalną, np. ostoje ptaków wędrownych. 

Zaleca się opracowanie specjalistycznej dokumentacji obwałowań terenów 

zalewowych z uwzględnieniem wartości przyrodniczych. 

c) Obszary wymagające unaturalnienia - występują jako uzupełnienia zasadniczych 

elementów sieci (obszarów węzłowych i korytarzy ekologicznych). Mogą to być obszary 

zdegradowane w wyniku skażenia środowiska przyrodniczego i intensywnych form 

użytkowania, ale z zachowanymi cechami siedliska, co daje szansę na odtworzenie 

poprzedniego układu, np. osuszanie torfowiska, odlesione zbocza regla dolnego. 

Zaliczono do nich także obszary, których walory mogą być przywrócone przez 

stosowanie proekologicznych form gospodarowania, np. lasy gospodarcze, i intensywnie 

użytkowane agrocenozy. 

7.8.5. ROZTOCZAŃSKI OBSZAR CHRONIONEGO 

KRAJOBRAZU - znajduje się w północnej części gminy i obejmuje 

sołectwa Branew Ordynacka i Branew Szlachecka. 

Na Obszarze Chronionego Krajobrazu obowiązuje zasada utrzymania równowagi 

ekologicznej i właściwych proporcji terenów o różnym charakterze zagospodarowania. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Nr 44 Wojewody Lubelskiego z dnia 17 lutego 2006 r. 

w sprawie Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 65, 

poz. 1229) w granicach Obszaru zakazuje się: 

 zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień 
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i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz 

wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i 

łowiecką; 

 realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu 

art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, 

poz. 627, z późn. zm.2)); 

 likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli 

nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia 

bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, 

remontów lub naprawy urządzeń wodnych; 

 wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym 

kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu; 

 wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem 

prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub 

przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem 

urządzeń wodnych; 

 dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona 

przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna 

gospodarka wodna lub rybacka; 

 likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów 

wodnobłotnych; 

 lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, 

jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów 

służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej. 

 

W zakresie czynnej chrony ekosystemów Obszaru Rozporządzenie wskazuje: 

 zachowanie oraz poprawę stosunków wodnych poprzez ograniczanie nadmiernego 

odpływu wód, gospodarowanie zasobami wodnymi w sposób uwzględniający potrzeby 

ekosystemów wodnych i wodnobłotnych, zachowanie naturalnego charakteru rzek, 

cieków wodnych, zbiorników wodnych i starorzeczy, ochronę funkcji obszarów 

źródliskowych o dużych zdolnościach retencyjnych, zachowanie lub przywracanie 

dobrego stanu ekologicznego wód; 

 zachowanie lub odtwarzanie różnorodności biologicznej właściwej dla danego typu 

ekosystemu, głównie poprzez zachowanie lub przywracanie właściwego stanu siedlisk 

przyrodniczych oraz siedlisk roślin, zwierząt lub grzybów; 

 uwzględnianie potrzeb ochrony przyrody w gospodarce człowieka, w tym w 

gospodarce rolnej, leśnej, wodnej, rybackiej i turystyce; 

 ochronę i kształtowanie zadrzewień, ze szczególnym uwzględnieniem zadrzewień 

nadwodnych i śródpolnych; 

 ochronę specyficznych cech krajobrazu Roztocza Zachodniego, w tym naturalnych 

form rzeźby terenu (sieci wąwozów lessowych); 

 tworzenie i ochrona korytarzy ekologicznych, umożliwiających migrację gatunków; 

 ochronę starych odmian roślin użytkowych oraz ras zwierząt hodowlanych; 
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 kształtowanie zagospodarowania przestrzennego w sposób umożliwiający zachowanie 

walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz wartości kulturowych, w 

szczególności przez: ochronę otwartej przestrzeni przed nadmierną zabudową, 

zachowanie ciągłości korytarzy ekologicznych, kształtowanie zalesień w sposób 

optymalny dla ochrony różnorodności biologicznej i walorów krajobrazowych, 

ochronę punktów, osi i przedpoli widokowych, usuwanie lub przesłanianie 

antropogenicznych elementów dysharmonijnych w krajobrazie; 

 dążenie do rewitalizacji zespołów zabudowy, w tym układów zabytkowych, 

propagowanie tradycyjnych cech architektury; 

 eliminowanie lub ograniczanie źródeł zagrożeń, w szczególności powietrza, wód i 

gleb, poprzez usuwanie zanieczyszczeń antropogenicznych, kształtowanie prawidłowej 

gospodarki wodnościekowej, promowanie sposobów gospodarowania gruntami, 

ograniczających erozję gleb. 

 

7.8.6. POMNIKI PRZYRODY 

Ochronie podlegają drzewa uznane za pomniki przyrody znajdujące się we Flisach, 

Dzwoli, Kocudzy Trzeciej i Krzemieniu Pierwszym, Władysławowie, w Partyzanckim Parku 

Pamięci Narodowej i na Porytowym Wzgórzu. Wprowadza się następujące zakazy: 

- wycinania, niszczenia lub uszkadzania drzew, 

- zrywania pączków, kwiatów, owoców i liści oraz obcinania gałęzi, 

- nacinania, rycia napisów i innych znaków, 

- umieszczania tablic, znaków, ogłoszeń i napisów nie związanych z jego ochroną, 

- zanieczyszczania terenu oraz wzniecania ognia w pobliżu obiektu, 

- podkopywania drzew i naruszania w jakikolwiek sposób terenu, na którym znajduje 

się obiekt. 

7.8.7. ŹRÓDŁA POMNIKOWE 

Ochronie podlegają źródła uznane za pomniki przyrody znajdujące się w Dzwoli i 

Branwi. 

7.8.8. UŻYTKI EKOLOGICZNE. 

Użytki ekologiczne są to najczęściej śródleśne bagna. W stosunku do obszarów 

uznanych za użytki ekologiczne wprowadza się następujące zakazy: 

- niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu, 

- wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem 

obiektów związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym, 

- uszkadzania i zanieczyszczania gleby, 

- wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów oraz innych nieczystości, 

- zaśmiecania obiektu i terenu wokół niego, 

- dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody, 

- likwidacja małych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych, 

- wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych, 

- lokalizacji budownictwa letniskowego poza miejscami wyznaczonymi w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego, 
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- budowy budynków, budowli, obiektów małej architektury mogących mieć negatywny 

wpływ na obiekt chroniony bądź spowodować degradację krajobrazu. 

7.8.9. ZIELONY PIERŚCIEŃ WOKÓŁ MIASTA JANÓW LUBELSKI. 

Strefa ta obejmuje tereny przylegające do terenów miasta Janów Lube lski - grunty 

wsi Zofianka Dolna i Krzemień jako strefa ochronna terenów podmiejskich. 

7.8.10. OBSZARY ROLNICZEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ 

WYŁĄCZONE Z ZABUDOWY 

Przestrzeń rolnicza gminy - stosownie do ustawy o ochronie gruntów rolnych i 

leśnych z 3 lutego 1995 r. - została zdefiniowana w „Obszarach rolniczych" niniejszych 

ustaleń. 

Wyznacza się obszary o znanym areale obejmujące bonitację gleb od II do III, na których 

ogranicza się max. inwestycje, celem wykorzystania ich w max. stopniu na produkcję rolniczą. 

Istniejącą na tych terenach zabudowę należy adaptować z możliwością jej przebudowy lub 

rozbudowy w ekonomicznie uzasadnionych przypadkach. 

7.8.11. SYSTEM PRZYRODNICZY GMINY I KORYTARZE 

EKOLOGICZNE 

 

Na rynku Studium zostały oznaczone elementy struktury  przyrodniczej, obejmujące 

kluczowe obszary dla prawidłowego  funkcjonowania  potencjału  ekologicznego gminy 

Dzwola.  System Przyrodniczy Gminy,  to wzajemnie powiązany  ciągły przestrzenie układ - 

ekologicznie aktywny,  na który składają się  zarówno elementy o randze krajowej i 

regionalnej (wojewódzkiej), jak i lokalnej. Jego podstawę tworzy korytarz rangi krajowej 

„Lasy Janowskie” przebiegający przez południową część gminy na kierunku 

równoleżnikowym. System uzupełniają lokalne ciągi ekologiczne i potencjalne powiązania 

przyrodnicze  do  kształtowania: 

 dolinki łączące się bezpośrednio z dnem dolin rzek, zapewniające  spływy wód  

powierzchniowych,  pełniące rolę klimatyczną, 

 łąki i pastwiska oraz  cieki naturalne z siecią rowów, 

 suche  przykrawędziowe i śródpolne naturalne  murawy,  

 niewielkie enklawy leśne, zagajniki, zgrupowania zadrzewień, 

 strefy ochrony warunków siedliskowych lasów. 

 

 Dla zapewnienia warunków do prawidłowego funkcjonowania systemu 

przyrodniczego gminy, tworzące go tereny wymagają ochrony przed zmianą sposobu 

użytkowania, niezgodną z funkcjami systemu, kształtowania zagospodarowania i 

użytkowania zgodnego z predyspozycjami przyrodniczymi, także zapewnienia ciągłości 

przestrzennej i powiązań przyrodniczych. Gospodarowanie zasobami przyrody w systemie 

powinno podlegać rygorom uniemożliwiającym przekroczenie granic ich odnawialności, w 

szczególności w odniesieniu do rekreacji i gospodarki zasobami leśnymi. SPG powinien 

stanowić obszary zasilania ekologicznego dla pozostałych terenów, znajdujących się poza 

systemem. 

Zasady gospodarowania w SPG podporządkowuje się  funkcjom ekologicznym i 
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ochronie środowiska. Za funkcje dopuszczalne uznaje się rekreację, gospodarkę leśną i rolną, 

podlegającą określonym rygorom. 

Z systemu wyklucza się: 

 lokalizację wszelkich inwestycji mogących destabilizować równowagę ekologiczną i 

dysharmonizować krajobraz, a w szczególności, zakładów przemysłowych i ferm, a 

także magazynów, składów i baz w postaci zwartych i monolitycznych form 

zabudowy kubaturowej, 

 składowanie odpadów, a także lokalizację wylewisk i grzebowisk, 

 odprowadzanie ścieków do wód i gruntu, 

 tworzenie nasypów ziemnych, usytuowanych poprzecznie do osi dolin i innych 

obniżeń stanowiących potencjalne powiązania przyrodnicze. 

Korytarze ekologiczne przebiegające przez gminę powinny mieć zapewnioną ochronę 

gwarantującą ich drożność. Istniejące w obrębie korytarza bariery ekologiczne związane są 

głównie z drogami i istniejącą zabudową zagrodową i letniskową. Pamiętać należy o  

unikaniu tworzenia nowych poprzecznych barier,  realizacji przepustów w ciągach dróg oraz 

o utrzymaniu  koryt rzek w formie naturalnej na jak najdłuższym odcinku, o ochronie 

istniejących i wprowadzaniu nowych zadrzewień. 

Funkcja stabilizacji równowagi środowiska, która jest funkcją pierwszoplanową SPG, 

wymaga działań, z jednej strony - pielęgnacyjnych (konserwujących), zaś z drugiej działań 

wzmacniających, wzbogacających środowisko. W istniejących warunkach naturalnych gminy, 

za główny czynnik sprawczy podniesienia stabilności uznaje się fitomeliorację.  

Ponieważ SPG jest źródłem zasilania ekologicznego dla terenów  przekształconych i 

ubogich pod względem przyrodniczym, w użytkowaniu  i zagospodarowaniu  terenów nie 

należy przekraczać granic odnawialności zasobów i utraty  przez środowisko walorów 

naturalnych. Dotyczy to w szczególności: 

 gospodarki leśnej, która powinna być ukierunkowana na podniesienie odporności 

ekosystemu leśnego (szczególnie w lasach prywatnych pozbawionych planów 

urządzenia), 

 rolnictwa, które na mniej odpornych i zagrożonych erozją gruntach powinno zmierzać 

do form ekstensywnych, 

 zagospodarowania rekreacyjnego systemu (w części dopuszczonej do rozwoju funkcji 

rekreacyjnej) zgodnie z naturalną  chłonnością środowiska. 

 

Z katalogu działań podejmowanych dla udrożnienia i stabilizacji bądź rozwoju 

systemu ekologicznego w gminie Dzwola, ustala się: 

 wzmocnienie poprzez dolesienia i zadrzewienia powiązań przyrodniczych rysujących 

się pomiędzy kompleksami leśnymi,  

 odbudowa biologiczna tych odcinków koryt rzek, które są pozbawione zieleni 

ochronnej, 

 poszerzenie i tworzenie nowych przepustów w liniowych barierach 

antropogenicznych, to jest w nasypach drogowych, przecinających pasmowe struktury 

ekologiczne (ciągi i korytarze), 

 likwidacje obiektów destrukcyjnych tkwiących w systemie. 
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Zaleca się w wyznaczonych terenach opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej, a 

następnie opracowanie specjalistycznej dokumentacji. 

7.8.12. STREFA OCHRONY WARUNKÓW SIEDLISKOWYCH 

LASÓW  

Strefy te wyznaczono na północ od kompleksu Lasów Janowskich. Zaleca się 

opracowanie przyrodniczej dokumentacji granicy polno - leśnej przy wszystkich lasach. 

7.8.13. TERENY ZALEWOWE  

Tereny te znajdują się głównie między Krzemieniem i Gwizdowem - ogólnie 

stwierdza się, że dolina Branwi stanowi potencjalne zagrożenie powodziowe. 

Zaleca się opracowanie specjalistycznej dokumentacji, w której zostałyby 

określone zasady uregulowania brzegów rzeki, obwałowania przy uwzględnieniu zasad 

ochrony flory i fauny. 

7.8.14. OBSZARY OSUWANIA SIĘ MAS ZIEMNYCH 

Na terenie gminy Dzwola, zgodnie z danymi zawartymi w Systemie Osłony 

Przeciwosuwiskowej Państwowego Instytutu Geologicznego, nie występują osuwiska oraz 

tereny potencjalnie zagrożone ruchami masowymi. 

7.8.15. STREFA ŚCISŁEJ OCHRONY KONSERWATORSKIEJ 

Strefa ta obejmuje najwartościowsze obiekty zabytkowe gminy, wyróżniające się 

stanem zachowania - zespół kościoła w Branwi oraz cmentarz partyzancki zwany „Porytowe 

Wzgórze" położony w lesie obok wsi Flisy. 

W strefie tej postulaty konserwatorskie mają pierwszeństwo nad innymi. 

W strefie tej: 

należy zachować istniejące obiekty o cechach zabytkowych; obiekty architektury, układy 

zieleni, układy wodne, sieć dróg, zarówno pod względem ich przebiegu jak i przekroju, z 

zachowaniem dawnych linii rozgraniczających, linii i wysokości zabudowy. Winna być ona 

objęta planem rewaloryzacji. 

Wszelka działalność w obrębie strefy wymaga pisemnej zgody Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków 

W strefie tej: 

- należy zachować sieć istniejących ulic, zarówno pod względem ich przebiegu jak i 

przekroju, z zachowaniem dawnych linii rozgraniczających, linii i wysokości zabudowy, 

- obowiązuje zakaz wytyczania nowych ulic poza ich historycznym układem, 

- obowiązują obecne gabaryty wysokościowe, 1 i 1/2 kondygnacji - kompozycja elewacji z 

bezwzględnym podkreśleniem osi kompozycyjnych /pionowych i poziomych/, 

- obowiązuje zakaz wprowadzania obiektów wielkowymiarowych, istniejące winny ulec 

przeprojektowaniu w zakresie bryły i elewacji, 

- obowiązuje zakaz, zabudowy placów, 

- nowe obiekty muszą nawiązywać - sytuacją - skalą - bryłą i artykulacją elewacji – do 

zabudowy zabytkowej, 

- obowiązuje funkcja mieszkaniowa połączona z usługami i handlem, 

- wszelka działalność urbanistyczna i architektoniczna w obrębie strefy wymaga pisemnej 
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zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

7.8.16. STREFA POŚREDNIEJ OCHRONY KONSERWATORSKIEJ 

Strefa ta obejmuje obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków gminy Dzwola w 

rozdziale IX pkt. 2. 

Wszelkie zamierzenia dotyczące zagospodarowania tej strefy należy konsultować z 

WO SOZ na etapie koncepcji. 

7.8.17. STREFA OCHRONY WIDOKOWEJ 

Strefą tą należy objąć widok na tereny objęte ochroną konserwatorską, a w 

szczególności na obiekty wpisane do rejestru zabytków. Wszelkie działania inwestycyjne i 

prace projektowe w tej strefie muszą być konsultowane z Wojewódzkim Konserwatorem 

Zabytków na etapie koncepcji. 

Niezabudowane strefy wzdłuż tras komunikacyjnych umożliwiające wgląd w 

krajobraz otwarty uznaje się za ciągi widokowe w strefach ekspozycji krajobrazowej na 

doliny rzeczne lub kompleksy leśne - wskazane do ochrony przed pasmową zabudową i 

tworzeniem barier widokowych 

7.8.18. STREFA OBSERWACJI ARCHEOLOGICZNEJ 

Strefą tą objęto obszary występowania stanowisk archeologicznych. Na obszarach tych 

oraz wokół, każda działalność musi być prowadzona za pisemną zgodą WKZ. Na 

pozostałych obszarach nie przewiduje się wyłączeń spod zabudowy obszarów 

potencjalnej eksploracji archeologicznej. Proponuje się jedynie rozszerzenie rozpoznania 

archeologicznego na tereny, gdzie mogą się znajdować relikty pierwotnych faz osadniczych. 

7.8.19. OBSZARY I ZASADY OCHRONY DÓBR KULTURY 

WSPÓŁCZESNEJ 

Na terenie gminy nie występują dobra kultury współczesnej wskazane do objęcia 

ochroną. 

7.9. Elementy infrastruktury technicznej  nie wykazanej na „rysunku 

studium" 

Ciągi turystyczno - krajoznawcze: 

 Pieszy  

Trasę pieszą proponuje się wyznaczyć w Lasach Janowskich przy rezerwacie Lasy 

Janowskie, doliną rzeki Branew i przy rezerwacie Szklarnia. 

 Narciarski  

Trasę narciarską wyznaczono przy rezerwacie Szklarnia, przy Porytowym Wzgórzu i 

na południe od projektowanego rezerwatu Błota Rakowskie. 

 Kuligowy 

Trasę kuligową wyznaczono w południowej części PK Lasy Janowskie, 

Gospodarka cieplna. 

Należy rozważyć możliwość budowy centralnej gminnej kotłowni w Dzwoli, opartej 

na czynnikach energetycznych ekologicznych (olej, gaz) lub przy wykorzystaniu 
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lokalnych źródeł energetycznych. 

Linie telekomunikacyjne. 

Głównym operatorem telekomunikacyjnym jest Telekomunikacja Polska S.A. 

Planuje się usprawnienie łączeń telefonicznych przez: 

- przebudowę istniejących central telefonicznych łączności przewodowej, 

- wprowadzenie łączności komórkowej analogowej oraz cyfrowej, 

- rozbudowę sieci telekomunikacyjnej przez realizację kabli telefonicznych doziemnych 

na terenach zainwestowanych. 

Infrastruktura techniczna związana z realizacją i funkcjonowaniem farm 

wiatrowych lub farm fotowoltaicznych 

Na etapie sporządzania projektu Studium nie są znane precyzyjne zamierzenia inwestycyjne 

w zakresie realizacji farm wiatrowych lub fotowoltaicznych, w związku z czym określenie 

dokładnej lub przynajmniej przybliżonej lokalizacji lub przebiegu elementów infrastruktury 

technicznej związanej z funkcjonowaniem przedmiotowych inwestycji jest niemożliwe. 

7.10. Obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w złożu filar 

ochronny 

Na terenie gminy nie występują obszary, dla których wyznacza się w złożu filar 

ochronny. 

7.11. Obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych oraz 

obowiązujące na nich ograniczenia prowadzenia działalności 

gospodarczej 

Na terenie gminy nie występują pomniki zagłady. 

 

7.12. Granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych 

Na terenie gminy nie występują tereny zamknięte. 

 

8. Kierunki rozwoju gminy na tle powiązań z regionem 

Rozwój przestrzenno-gospodarczy gminy jest pewnym ogniwem w układzie 

regionu i kraju. Uwarunkowania ekologiczno-przyrodnicze oraz system infrastruktury 

technicznej należy rozpatrywać w nawiązaniu do programu rozwoju sąsiednich gmin i całego 

regionu. 

8.1. Kierunki rozwoju w sferze ekologiczno-przyrodniczej 

Ochrona zasobów przyrodniczych w nawiązaniu do obszarów sąsiednich gmin: 

Janów Lubelski, Biłgoraj. 

8.2. Kierunki rozwoju infrastruktury technicznej i gospodarki 

odpadami 

1. Założenia programowe takich przedsięwzięć inwestycyjnych jak: 

- gminna kanalizacja sanitarna i oczyszczalnia ścieków, 

- budowa w perspektywie międzygminnego wysypiska śmieci 
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winny uwzględniać tereny sąsiednich gmin - celem uzyskania korzystnych 

rozwiązań ekonomiczno - technicznych. 

2. Gazyfikacja gminy w oparciu o założenia regionalno - krajowe. 

3. Energia elektryczna - w oparciu o plany inwestycyjne PGE Dystrybucja S.A. Oddz. 

Rzeszów. 

4. Budowa sieci telefonicznej - w oparciu o program, operatorów 

telekomunikacyjnych oraz wprowadzenie nowych technologii. 

5. Należy ustalić lokalizację wspólnego wysypiska śmieci dla zespołu gmin oraz 

opracowanie programu gospodarki odpadami. 

8.3. Kierunki rozwoju w zakresie komunikacji 

Przez teren gminy przebiegają drogi (których zarządy mają swoje siedziby poza 

terenem gminy): 

- krajowa: nr 74 - Sulejów Żarnów - Ruda Maleniecka - Kielce - Łagów - Opatów 

- Ożarów - Annopol - Kraśnik - Janów Lubelski - Frampol - Gorajec - 

Szczebrzeszyn - Zamość - Hrubieszów - Zosin - Granica Państwa, 

- - powiatowe: Janów Lubelski - Biłgoraj, Wolica - Branew, Krzemień - Goraj, 

Dzwola - Goraj, Krzemień - Flisy, Szklarnia - Flisy, od dr. kraj. Nr 74 - 

Władysławów, Jarocin - Władysławów, Dzwola - Kocudza Druga, Dzwola - 

Zdzisławice, Zofianka Górna - Zofianka Dolna. 

Ponadto drogi gminne winny być realizowane z uwzględnieniem przyległych 

terenów sąsiednich gmin.



109 

 

 

X. SYNTEZA I UZASADNIENIE 

ROZWIĄZAŃ PRZYJĘTYCH W ZMIANIE 

STUDIUM 

1. Podstawy formalno-prawne zmiany Studium 

Podstawą prawną opracowania niniejszej zmiany Studium  jest Uchwała 

Nr IX/56/2011 Rady Gminy Dzwola z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Dzwola. Zgodnie z §2 powyższej uchwały przedmiotem zmiany Studium jest 

wprowadzenie na terenie gminy obszarów przeznaczonych pod lokalizację inwestycji z 

zakresu energetyki odnawialnej, w tym energetyki wiatrowej, zgodnie z przepisami art.10 

ust.1, ust.2, ust.2a i ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. 

Podstawą formułowania lokalnej polityki przestrzennej jest  studium uwarunkowań i 

zagospodarowania przestrzennego gminy. Podstawą prawną do sporządzenia Studium 

przyjętego Uchwałą Nr VII/30/03  Rady Gminy Dzwola z dnia 30 czerwca 2003 r. była 

nieobowiązująca już ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, zaś 

podstawą prawną do sporządzenia niniejszej zmiany Studium jest ustawa z dnia 27 marca 

2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z 

późn. zm.).  

Dotychczas obowiązujące Studium zostało sporządzone i uchwalone przed przyjęciem 

przez Samorząd Województwa Lubelskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Województwa Lubelskiego, a także przed integracją Polski z Unią Europejską, w innych niż 

obecnie uwarunkowaniach rozwojowych i instytucjonalnych planowania przestrzennego. 

2. Zakres i uzasadnienie przyjętych zmian Studium 

Zmiana Studium polega na uwzględnieniu potrzeb i zamierzeń rozwojowych lokalnej 

społeczności przy jednoczesnym zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju oraz 

dostosowanie ustaleń obecnie funkcjonującego Studium do wymogów obowiązującego prawa. 

Część graficzna obowiązującego Studium wykonana została w skali 1:15 000 na kopii mapy 

topograficznej. Obecnie, ogólnie przyjęte standardy wymusiły opracowanie jednolitego 

rysunku w skali 1:10 000, w wersji elektronicznej obejmującego zarówno dotychczas 

obowiązujące, jak i nowe ustalenia Studium. W części tekstowej Studium dokonano 

niezbędnych uzupełnień i aktualizacji, jakie wymagane są przez przepisy ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zgodnie z poniższym 

wyszczególnieniem. Uporządkowano także strukturę dokumentu poprzez usystematyzowanie 

zawartości części dotyczącej uwarunkowań oraz części kierunkowej Studium, a także poprzez 

eliminację zdezaktualizowanych fragmentów, a dotyczących m. in. elementów programowych 

i metodycznych. 

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Dzwola polega w głównej mierze na adaptacji zarówno istniejącego zainwestowania, jak i 
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ustaleń dotychczas obowiązującego Studium oraz aktualizacji ustaleń w części tekstowej i 

graficznej w dostosowaniu do obowiązujących uwarunkowań prawnych i programowych.  

Uwzględniając powyższe oraz cele zmiany Studium, a także wnioski podmiotów 

gospodarczych, instytucji i organów rządowych i samorządowych, wyznacza się nowe 

obszary pod zainwestowanie oraz uwzględnia inwestycje celu publicznego o znaczeniu 

lokalnym i ponadlokalnym zgłoszone przez wnioskodawców oraz zapisane w Planie 

Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego i programach rządowych. 

Uchwaleniu przez Radę Gminy Dzwola podlega: 

 część tekstowa zmiany Studium (Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Dzwola), 

zawierająca: 

o uwarunkowania rozwoju i zagospodarowania przestrzennego gminy Dzwola, 

o kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy Dzwola, 

o syntezę i uzasadnienie rozwiązań przyjętych w zmianie studium; 

 część graficzna zmiany Studium zawierająca: 

o ujednolicony rysunek w skali 1:10 000 – Kierunki rozwoju struktury 

funkcjonalno-przestrzennej (Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy 

Dzwola). 

Zmiany ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Dzwola mające istotny wpływ na sposób zagospodarowania oraz strukturę 

funkcjonalno-przestrzenną gminy, polegają na wprowadzeniu: 

 granic Systemu Przyrodniczego Gminy; 

System Przyrodniczy Gminy,  to wzajemnie powiązany  ciągły przestrzenie układ - 

ekologicznie aktywny,  na który składają się  zarówno elementy o randze krajowej i 

regionalnej (wojewódzkiej), jak i lokalnej. Dla zapewnienia warunków do 

prawidłowego funkcjonowania systemu przyrodniczego gminy, tworzące go tereny 

wymagają ochrony przed zmianą sposobu użytkowania, niezgodną z funkcjami 

systemu, kształtowania zagospodarowania i użytkowania zgodnego z predyspozycjami 

przyrodniczymi, także zapewnienia ciągłości przestrzennej i powiązań 

przyrodniczych. Gospodarowanie zasobami przyrody w systemie powinno podlegać 

rygorom uniemożliwiającym przekroczenie granic ich odnawialności, w szczególności 

w odniesieniu do rekreacji i gospodarki zasobami leśnymi. SPG powinien stanowić 

obszary zasilania ekologicznego dla pozostałych terenów, znajdujących się poza 

systemem. Zasady gospodarowania w SPG podporządkowuje się  funkcjom 

ekologicznym i ochronie środowiska. Za funkcje dopuszczalne uznaje się rekreację, 

gospodarkę leśną i rolną, podlegającą określonym rygorom. 

Na rynku Studium zostały oznaczone elementy struktury  przyrodniczej, obejmujące 

kluczowe obszary dla prawidłowego  funkcjonowania  potencjału  ekologicznego 

gminy Dzwola.   

 możliwości rozwoju energetyki odnawialnej w obszarze gminy w oparciu o energię 

wiatru i słońca, a co jest z tym związane, także alternatywnych lokalizacji stacji 

elektroenergetycznych GPZ  służących przyłączeniu potencjalnych farm wiatrowych 
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lub zespołów urządzeń wytwarzającymi energię z energii słonecznej do sieci 

elektroenergetycznej; 

Założenia polityki energetycznej Wspólnoty Europejskiej zakładają wzrost udziału 

energii ze źródeł odnawialnych w produkcji energii ogółem w krajach Unii 

Europejskiej do 15% w roku 2020. Zgodnie z Polityką energetyczną Polski do 2030 r. 

przewiduje się, wspieranie zrównoważonego wykorzystania poszczególnych rodzajów 

energii ze źródeł odnawialnych. W zakresie wykorzystania biomasy szczególnie 

preferowane będą rozwiązania najbardziej efektywne energetycznie, m.in. z 

zastosowaniem różnych technik jej zgazowania i przetwarzania na paliwa ciekłe. W 

zakresie energetyki wiatrowej, przewiduje się jej rozwój zarówno na lądzie, jak i na 

morzu. Wykorzystanie energetyki wodnej, zarówno większych instalacji jak i małej 

skali, z uwagi na brak odpowiednich zasobów, nie jest możliwe. Wzrost 

wykorzystania energii geotermalnej planowany jest poprzez użycie pomp ciepła i 

bezpośrednie wykorzystanie wód termalnych, których zasób w obszarze gminy nie 

rokuje ich efektywnego wykorzystania. W znacznie większym niż dotychczas stopniu 

zakłada się wykorzystanie energii promieniowania słonecznego za pośrednictwem 

kolektorów słonecznych oraz innowacyjnych technologii fotowoltaicznych. Rozwój 

energetyki odnawialnej będzie z pewnością stanowił mocny impuls rozwojowy dla 

kraju, regionów oraz gminy Dzwola. W dłuższej perspektywie czasu należy 

spodziewać się napływu nowych inwestycji i technologii, a popyt na odnawialne 

surowce energetyczne stworzy dla wielu gmin wiejskich alternatywę dla modernizacji 

rolnictwa oraz dodatkowe szanse na różnicowanie działalności gospodarczej na wsi. 

Uwzględniając zasobność gminy i uwarunkowania determinujące możliwości 

wykorzystania poszczególnych odnawialnych źródeł energii oraz politykę samorządu 

gminy Dzwola w tym zakresie, najdogodniejsze warunki do rozwoju produkcji energii 

z OZE występują w zakresie wykorzystania energii wiatru i słońca; 

 lokalizacji lasów wodochronnych, 

Lasy wodochronne, tj. lasy posiadające status lasów ochronnych, zostały 

uwidocznione ze względu na ich istotną rolę jaką pełnią w ochronie zasobów wód 

powierzchniowych i podziemnych, regulacji stosunków hydrologicznych 

w zlewni oraz na obszarach wododziałów. 

 

 zasięgu obszarów zmeliorowanych; 

Obszary zmeliorowane zostały wskazane na rysunku zmiany Studium zgodnie z 

wnioskiem Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, jako obszary na 

których zostały przeprowadzone melioracje, 

 

 terenów rozwojowych dla lokalizacji: 

o terenów obsługi komunikacji – parking przy cmentarzu we wsi Dzwola, 

o zabudowy zagrodowej: 

 we wsi Zofianka Dolna,  

 we wsi Kocudza Pierwsza (1 obszar) przy drodze gminnej nr 109010 

KDG(L), (1 obszar) przy drodze 2825 KDP(L), 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wody_powierzchniowe
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wody_powierzchniowe
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wody_podziemne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zlewnia
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 we wsi Kocudza Trzecia (2 obszar) przy drodze gminnej nr 109014 

KDG(L) – jako kontynuacja i uzupełnienie istniejącego 

zainwestowania, 

 we wsi Krzemień Drugi (2 obszary) przy drodze gminnej nr 108995 

KDG(L) – jako kontynuacja i uzupełnienie istniejącego 

zainwestowania; 

Projekt zmiany Studium przewiduje w nieznacznym stopniu powiększenie obszarów 

przeznaczonych dla rozwoju w/w funkcji. Wyznaczenie tych terenów rozwojowych 

wynika z analizy wydanych decyzji o warunkach zabudowy, analizy stanu 

zagospodarowania przestrzeni gminy oraz zgłaszanych przez mieszkańców gminy 

potrzeb rozwojowych. 

 

 ciągów widokowych w strefach ekspozycji krajobrazowej na doliny rzeczne lub 

kompleksy leśne; 

Dla ochrony przed pasmową zabudową i tworzeniem barier widokowych, 

najcenniejszych pod względem krajobrazowym, przestrzeni na rysunku Studium 

wyznaczono ciągi widokowe w strefach ekspozycji krajobrazowej na doliny rzeczne 

lub kompleksy leśne. 


