
UCITWALA NR XLVAZftNA
RADY GMINY Kot(tsrowor-e

z dnia 1l czentca 2014 r.

w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowari i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego gminy
Koriskowola.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym(Dz. rJ. z 2013 r poz-
5904 zp6in. nn.) oraz art. 12 ust I ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym @2. U z 7012 r., poz. 647. 951, 1445 22013 r. poz. 21, 405, 1238, z 2014 r. poz.379) Rada Gminy
uchwala co nastQpuje:

$ 1. Uchwala sig Studium uwarunkowafi ikierunk6w zagospodarowania przestrzennego gminy Koriskowola,
nvanej dalej "Studium", dla calego obszaru gminy - w jej granicach administracyjnych.

$ 2, Integralnq czgSciq uchwaly s4:

1. Zalqcznik nr I - tekst Studium - uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego,

2' Zalqcznik nr lA - rysunek Studium w skali l:10 000, okre6laj4cy uwarunkowania zagospodarowania
przestzennego,

3' Zalqcznik nr 2 - tekst studium - Kierunki zagospodarcwznia przestrzennego wr:rz z syntezE ustalei studium
i uzasadnieniem przyjqtych rozwi4zaf,

4. Zalqcznik nr 2A - rysunek Studium wskali l:10 000, okreSlajqcy kierunki zagospodarowania
przestrzennego,

5. Zat4cznik nr 3- rozstrzygnigcie o sposobie rczpatrzenia uwag do projektu Studium uwarunkowari
i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego Gminy Kofiskowola.

$ 3. Traci moc uchwala Nr XI/78/99 Rady Gminy Koriskowola z dnia 22 lipca 1999 r. w sprawie uchwalenia
Studium uwarunkowafi i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego Gminy Kofskowola wraz z uchwalami
zmieniaj4cymi: Nr XXXll37l08 z dnia 26 listopada 2008 r. oraz Nr XVIII 176112 z dnia 22lutego 2012 r.

$ 4. Wykonanie uchwaly powierza sig W6jtowi Gminy Koriskowola.

$ 5. Uchwala wchodzi w z.ycie z dniem podjEcia.

Przewodniczqca Gminy

Malgo
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i

Id: lAl 87E9C-45 17-4915-95A6-FAA7F6l684E5. Uchwalony Strona I



U z a s a d n i e n i e

Dzialajqc na podstawie art. ll pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przest fzennym(D2.U.22012r.po2.647,951,1445,22013r.po2.21,405,1238,22014r.po2.379)W6j tGminy
Kotiskowola przestawia Radzie Gminy Koriskowola do uchwalenia studium uwarunkowah i kierunk6w
zagospodarowania przestrzennego gminy Kofiskowola. Projekt studium zgodny jest z zakresem okreSlonym
uchwal4 Nr )(VIIIITS/IZ Rady Grniny Kofskowola z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie przyst4pienia do
sporz4dzenia zmiany studium uwarunkowafl i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego gminy Koriskowola.

Przedkladany do uchwalania projekt studium uwarunkowaf i kierunk6w zagospodarowania pzestrzennego
gminy Kotiskowola nie narusza przepis6w odrpbnych inie pozostaje w sprzecznoSci z interesem publicznym
oraz uwzglEdnia wymogi ochrony Srodowiska, zatem tworzy podstawg do realizacji cel6w wynikaj4cych
z ustawy o planowaniu przestrzennym i pozostalych przepis6w odrgbnych.

Gminy
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INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 

Opracowanie przedmiotowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Końskowola wynika przede wszystkim z nowych potrzeb związanych z rozwojem 

gminy oraz znacznej ilości wniosków złożonych przez mieszkańców i właścicieli działek odnoszących 

się do zmiany obecnego przeznaczenia nieruchomości. 

Dotychczas obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Końskowola przyjęte uchwałą Nr XI/78/99 Rady Gminy Końskowola z dnia 22 

lipca 1999 r. zostało częściowo zmienione uchwałą nr XXX/137/08 z dnia 26 listopada 2008r. Ostatnia 

zmiana przyjęta na początku 2012 roku dotyczyła tylko niektórych działek położonych w miejscowości 

Chrząchów. W zmieniającej się sytuacji społecznej i gospodarczej gminy zaistniała potrzeba aktualizacji 

treści zawartych w dotychczasowym Studium oraz wyznaczenia nowych kierunków rozwoju gminy. 

W tym celu Rada Gminy uchwałą nr XVIII/78/12 z dnia 22 lutego 2012 roku przystąpiła do zmiany 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy dla całego obszaru 

w granicach administracyjnych.  

Kompleksowej zmiany wymagał sposób zapisu tekstowego i graficznego „Studium”. Od czasu 

przyjęcia pierwotnego obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego, uległy zmianie  wszystkie najważniejsze akty prawne mające wpływ na zakres i sposób 

zapisu tego dokumentu.  

Przy sporządzeniu Studium wykorzystano niektóre informacje z dotychczas obowiązującego 

dokumentu, jednakże zdecydowana większość danych zostały zaktualizowana oraz wprowadzono nowe 

informacje wynikające ze zmieniających się uwarunkowań przyrodniczych, społecznych, 

gospodarczych. Wprowadzono nowe dane, jednocześnie wykorzystując informacje i statystyki z lat 

ubiegłych. Przede wszystkim dostosowano zapisy Studium do obowiązujących przepisów prawa. 

Zabieg ten pozwolił na trafne dokonanie oceny zmian badanych zjawisk we wskazanych przedziałach 

czasowych. 
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PODSTAWY FORMALNO-PRAWNE 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Końskowola 

zostało opracowane na podstawie: 

 art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity 

Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.); 

 art. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(tj. Dz. U. z 2012 poz. 647 z późn. zm.); 

 uchwały nr XVIII/78/12 Rady Gminy Końskowola z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Końskowola. 

 

ZESPÓŁ AUTORSKI 

opracowane przez: 

„METROPOLIA – SATINI” Sp. z o.o. 

ul. Rynek 21/1, 86-300 Grudziądz 

tel./ fax  +48 56 46 130 44, 

www.metropolia.info.pl, e-mail: metropolia@satini.com.pl 

 
Zespół w składzie: 

 główny projektant mgr Rafał Łucki wpis nr G-271/2010 na listę Północnej Okręgowej Izby 

Urbanistów 

 asystenci głównego projektanta:   

 mgr Łukasz Piskurewicz 

 mgr inż. Paweł Góra 

 specjaliści ds. spraw ochrony środowiska: 

 mgr inż. Joanna Klimek 

 współpraca:   

 mgr Michał Niemirski członek Okręgowej Izby Urbanistów z siedzibą w Warszawie  

wpisany pod numerem nr WA-400 
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METODA I ZAKRES OPRACOWANIA 

Studium składa się z następujących części tekstowych i graficznych: 

1) rozpoznanie uwarunkowań rozwoju gminy – załącznik nr 1 – UWARUNKOWANIA 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, 

2) określenie kierunków zagospodarowania przestrzennego i sformułowanie polityki przestrzennej 

gminy – załącznik nr 2 – KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO. 

 

Zakresem opracowania objęto obszar gminy Końskowola w jego granicach administracyjnych. 

Podstawą opracowania załącznika nr 1 była przeprowadzona inwentaryzacja urbanistyczna, dostępne 

dane statystyczne pochodzące przede wszystkim z Głównego Urzędu Statystycznego a także z  

dostępnych opracowań wykonanych na zlecenie gminy Końskowola. Podstawą do opracowania 

załącznika nr 2 była baza poznawcza oparta na analizie stanu środowiska przyrodniczego, dziedzictwa 

kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej oraz uwarunkowań społeczno-gospodarczych.  

 
Uchwaleniu nie podlegają: 

 opracowanie ekofizjograficzne; 

 prognoza oddziaływania na środowisko do projektu Studium; 

 część formalno-prawna, dokumentująca tryb sporządzania i uchwalenia Studium, określona 

w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
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1. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z DOTYCHCZASOWEGO PRZEZNACZENIA, 

ZAGOSPODAROWANIA I UZBROJENIA TERENU 

1.1 Ogólna charakterystyka gminy 

 

Gmina Końskowola położona jest w północno-zachodniej części województwa lubelskiego, 

w powiecie puławskim i zajmuje powierzchnię ok. 90 km² (tj. ok. 8987 ha). Miejscowość Końskowola 

będąca zarazem siedzibą władz gminnych położona jest w centralnej części gminy, w odległości 42 km 

od Lublina i zaledwie 6 km od Puław. Bezpośrednio graniczy z pięcioma gminami oraz miastem Puławy.  

 

Ryc. 1 Gminy powiatu puławskiego 

 

Źródło: www.kupsprzedaj.pl 

 

Końskowola to czwarta gmina pod względem wielkości w powiecie puławskim (ok. 9,6% powierzchni 

powiatu) i należy do grona średnich gmin w całym województwie lubelskim (ok. 0,4% powierzchni 

województwa).  
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Wykres 1.  Powierzchnia gmin powiatu puławskiego 
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 Gminę zamieszkuje ok. 9287 osób (dane za 2011 r.) z czego ponad 2000 (dokładnie 2229 osób 

– 2011 rok) przypada na ośrodek gminny Końskowola. W skład gminy wchodzi 16 sołectw co stanowi 

ok. 10% wszystkich sołectw powiatu puławskiego i plasuje to gminę na szóstym miejscu pod tym 

względem na terenie powiatu. Największymi miejscowościami pod względem liczby ludności poza 

ośrodkiem gminnym są Chrząchów, Skowieszyn oraz Nowy Pożóg. 
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Ryc. 2 Sołectwa gminy Końskowola 
 

 

Źródło: Materiały własne 

 

W poniższej tabeli przedstawiono podstawowe informacje na temat wszystkich 16 sołectw gminy 

Końskowola. Pod względem liczby ludności do największych nie wliczając ośrodka gminnego należą: 

Skowieszyn i Chrząchów (powyżej 700 osób), z kolei najmniejsza miejscowością są Pulki w których 

mieszka zaledwie ok. 1,5% wszystkich mieszkańców gminy. 

 
Tabela 1.  Sołectwa gminy Końskowola 

L.p. Sołectwo Liczba ludności w 2011 r. Przybliżona powierzchnia w ha 

1. Chrząchów 720 612 

2. Chrząchówek 455 723 

3. Końskowola 2229 981 

4. Las Stocki 218 641 

5. Młynki 606 962 
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6. Opoka 266 230 

7. Pulki 123 449 

8. Nowy Pożóg 650 651 

9. Stara Wieś 540 316 

10. Stary Pożóg 441 189 

11. Rudy 356 724 

12. Sielce 610 745 

13. Skowieszyn 738 286 

14. Stok 441 558 

15. Witowice 468 376 

16. Wronów 426 524 

Źródło: Materiały własne gminy – stan na koniec 2011 roku 

 

Pod względem powierzchni do największych sołectw gminy należą Końskowola, Młynki, Sielce 

oraz Rudy i Chrząchówek.  Najmniejszym sołectwem o powierzchni poniżej 200 ha jest miejscowość 

Stary Pożóg położona w południowej części gminy. 

Gmina położona jest atrakcyjnie pod względem komunikacyjnym. Przecina ją droga krajowa nr 

12 prowadząca do Lublina, droga krajowa nr 17 (w przyszłości droga ekspresowa), droga wojewódzka 

nr 824 Puławy – Żyrzyn oraz dwutorowa linia kolejowa nr 7 relacji Warszawa – Dorohusk (przejście 

graniczne z Ukrainą). 

 

1.2. Struktura użytkowania i przeznaczenie terenów 

 

Gmina Końskowola zajmuje powierzchnię 8987 ha  W poniższej tabeli przedstawiono 

szczegółowe zestawienie użytkowania gruntów według powierzchni ewidencyjnej.  

 

Tabela 2. Struktura użytkowania gruntów na terenie gminy 

Rodzaj użytkowania Powierzchnia w ha 

Użytki rolne 7427 

Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione 1078 

Grunty zabudowane i zurbanizowane  428 

Grunty pod wodami 25 

Użytki ekologiczne - 

Nieużytki 21 
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Tereny różne 8 

Łącznie 8987 

Źródło: Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie, stan na 2011 r.  

 

Powyższa tabela odzwierciedla rolniczy charakter gminy. Grunty rolne zwykle niezainwestowane 

stanowią bowiem przeważającą cześć wszystkich rodzajów użytkowania. Znaczny fragment  choć 

prawie sześciokrotnie mniejszy zajmują także grunty leśne. Poniżej w ujęciu procentowym 

przedstawiono strukturę użytków rolnych jakie  występują na terenie gminy. 

 

Wykres 2. Procentowy udział w strukturze użytków rolnych 
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grunty orne sady łąki trwałe

pastwiska grunty rolne zabudowane grunty pod stawami

grunty pod rowami

Źródło: Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie, stan na 2011 r. 

 

W strukturze użytków rolnych dominują grunty rolne (6005 ha), często też wykorzystywane 

rolniczo, w dalszej kolejności łąki trwałe (492 ha) oraz sady (344 ha). Grunty pod rowami oraz pod 

stawami stanowią poniżej 1 procenta wszystkich gruntów rolnych. Znacznie mniejszą powierzchnię 

zajmują grunty zabudowane oraz zurbanizowane. W poniższej tabeli przedstawiono strukturę tych 

gruntów w gminie. 

 

Tabela 3 Kategorie gruntów zabudowanych i zurbanizowanych 

l.p. Grunty zabudowane i zurbanizowane   Powierzchnia w ha 

1. Tereny mieszkaniowe 50 

2. Tereny przemysłowe 3 

3. Inne tereny zabudowane 38 

4. Zurbanizowane tereny niezabudowane 1 

5. Tereny rekreacyjno wypoczynkowe 8 
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6. Drogi 276 

7. Tereny kolejowe 52 

8. Użytki kopalne - 

Suma powierzchni 428 
Źródło: Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie, stan na 2011 r.  

2. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STANU ŁADU PRZESTRZENNEGO 

I WYMOGÓW JEGO OCHRONY 

2.1 Obowiązujące dokumenty planistyczne 

 

Jednym z podstawowych zadań własnych gminy odnoszących się do zasad ochrony ładu 

przestrzennego to kształtowanie polityki przestrzennej poprzez uchwalanie Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego. Gmina Końskowola posiada obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

obejmujące swym zasięgiem cały obszar gminy. Poniżej przedstawiono listę i krótką charakterystykę 

obowiązujących w gminie Końskowola dokumentów kształtujących politykę przestrzenną oraz zasady 

zagospodarowania. 

 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Końskowola 

uchwalone uchwałą Rady Gminy Końskowola nr XI/78/99 z dnia 22 lipca 1999 r. i zmienione 

uchwałami: 

- nr XXX/137/08 Rady Gminy Końskowola z dnia 26 listopada 2008 roku; 

- nr XVIII/76/12 Rady Gminy Końskowola z dnia 22 lutego 2012 roku. 

 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Końskowola uchwalony uchwałą  

Rady Gminy Końskowola nr XLI/248/02 z dnia 26 lipca 2002 r. ogłoszoną w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Lubelskiego Nr 31 poz.1084 z dnia 18 marca 2003r.  

 

Plan ten był zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Końskowola 

zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII/64/88 Gminnej Rady Narodowej z dnia 30 czerwca 1988r. (Dz. 

Urz. Woj. Lub. z 1989r. Nr 12, poz. 23 z późn. zm.) w granicach administracyjnych gminy 

z wyłączeniem obszaru: ośrodka gminnego Końskowola i fragmentu pasa drogi krajowej. 

Sporządzony został zgodnie z ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym z 1994 roku i zgodnie 

z obowiązującą ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 roku 

(Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717, z późn. zm.), na mocy art. 87 ust. 1 zachowuje swoją moc. 
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Tabela 4 Kolejne zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Końskowola 

Zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Końskowola uchwalonego 

uchwałą  Rady Gminy Końskowola nr XLI/248/02 z dnia 26 lipca 2002 r. 

Przedmiot zmiany Uchwała Rady Gminy 

Wprowadzenie do ustaleń planu terenów o 
funkcjach mieszanych takich jak: 
- tereny mieszkalnictwa niskiego i usług 
komercyjnych; 
- tereny mieszkalnictwa rolniczego i usług 
komercyjnych; 
- tereny usług komercyjnych i usług rzemiosła; 
- tereny usług publicznych i komercyjnych; 
- tereny usług publicznych i usług rzemiosła; 
- tereny urządzeń produkcji i obsługi rolnictwa i 
mieszkalnictwa niskiego; 
- przemysł, bazy składy i usługi sportowe; 
- teren urządzeń produkcji i obsługi rolnictwa, 
przemysł składy, bazy; 
- tereny urządzeń produkcji i obsługi rolnictwa, 
produkcji ogrodniczej i mieszkalnictwa niskiego; 

Uchwała Rady Gminy Końskowola Nr IV/27/03 z 

dnia 31 stycznia 2003 r. 

Zmiana odnosi się do poszczególnych działek: 
– nr ew. 680/3, 680/2, 681/2, 756/2 w m. Wronów, 
– nr ew. 1364, 1366/1, 1367, 2428/10, 2428/11, 1667 
w m. Młynki, 
– nr ew. 391, 389, 387, 385, 393, 395, 383, 397, 398, 
399, 365, 366 w m. Opoka, 
– nr ew. 253, 256, 260, 970, 450, 637 w m. Witowice, 
– nr ew. 394, 395, 396, 397, 398, 399, 533, 433 w m. 
Rudy, 
– nr ew. 7/1, 7/2, 8/1,8/2, 11, 38, 62/4 w m. Stary 
Pożóg, 
– nr ew. 271/1 w m. Nowy Pożóg, 
– nr ew. 49/1 w m. Pulki, 
– nr ew. 615, 616, 618, 619, 688, 689, 457/2, 458/2 w 
m. Chrząchówek, 
– nr ew. 28/2, 49, 50/3, 52, 53/3, 72/2, 74/2, 154, 166, 
475/1 w m. Stok, 
– nr ew. 91/1, 481/5, 553/6, 474/6, 555/4, 555/7, 567/3 
w m. Las Stocki, 
– nr ew. 929 w m. Chrząchów, 
– nr ew. 1840/5, 1840/8, 1860/15, 1833/2 w m. 
Końskowola. 
– nr ew. 92/1, 375/2 w m. Sielce, 
– nr ew. 26/1 w m. Końskowola, 
– nr ew. 325 w m. Opoka, 
– nr ew. 372 w m. Stok, 
– nr ew. 121, 334/2, 66, 632/5, 632/9, 587/3 w m. Las 
Stocki, 
– nr ew. 2427/2, 1517, 1520/1, 1645 w m. Młynki, 
– nr ew. 616, 618, 619, 620, 621, 622/1, 623 w m. 
Chrząchów, 

Uchwała Rady Gminy Końskowola  Nr LIV/255/10 z 

dnia 28 października 2010 r. 
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Zmiana planu obejmuje obszar działek o nr 
ewidencyjnych 493, 494, 495, 496/4, 497, 498/2, 499, 
500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 1430, 1466 
położonych w miejscowości Chrząchów. 

Uchwała Rady Gminy Końskowola  Nr XVIII/77/12 z 

dnia 22 lutego 2012 r. 

Źródło: Materiały własne gminy 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Końskowola w obszarze ośrodka 

gminnego Końskowola uchwalony uchwałą Rady Gminy Końskowola nr IX/57/03 z dnia 19 

sierpnia 2003 r. zmieniony uchwałami: 

-  nr XXIII/128/04 Rady Gminy Końskowola z dnia 8 listopada 2004 roku; 

-  nr LIV/256/10 Rady Gminy Końskowola z dnia 28 października 2010 roku; 

 

Podkreślić należy, że wspomniane zmiany planów dotyczą najczęściej pojedynczych działek 

i były sporządzane na wniosek ich właścicieli dla doraźnych celów gospodarczych lub mieszkaniowych. 

Tym samym liczne zmiany sprawiły, że korzystanie z tych dokumentów jest utrudnione i stają się one 

coraz mniej czytelne. W stosunku do dynamicznie zmieniających się potrzeb właścicieli nieruchomości 

wydaje się niezbędne opracowanie kompleksowej zmiany zarówno miejscowego planu ośrodka 

gminnego Końskowola jak i planu gminy lub też mniejszych planów jednak obejmujących swym 

zasięgiem co najmniej poszczególne sołectwa. 

 

2.2 Ruch budowlany 

 

Z racji objęcia całego obszaru gminy ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym  (Dz.U. 2003 nr 80 poz 717 ze zm.) nie wydawano decyzji o warunkach zabudowy 

i zagospodarowaniu terenu. Tym samym ruch budowlany najlepiej scharakteryzować liczbą wydanych 

decyzji o pozwoleniu na budowę na podstawie tych planów. 
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Wykres 3 Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę na terenie gminy w latach 2004-2011 
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W latach 2004-2011 na terenie gminy Końskowola wydano łącznie 616 decyzje o pozwoleniu 

na budowę. Najwięcej z nich przypadło na 2004 rok po którym nastąpił znaczny spadek w ich liczbie 

o ponad 50%. Średnio w analizowanych latach wydawano ok. 77 decyzji o pozwoleniu na budowę 

rocznie jednak nie wliczając 2004 roku średnia ta wynosi ok. 70. Należy jednak zauważyć, że 

począwszy od 2009 roku liczba wydawanych decyzji  pozwoleniu na budowę systematycznie rośnie. 

 

3. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STANU ŚRODOWISKA, W TYM STANU 

ROLNICZEJ I LEŚNEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ, WIELKOŚCI I JAKOŚCI 

ZASOBÓW WODNYCH ORAZ WYMOGÓW OCHRONY ŚRODOWISKA, 

PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

3.1 Położenie fizyczno-geograficzne gminy 
 

Obszar gminy Końskowola pod względem fizycznogeograficznego podziału Polski (Kondracki, 

2009) leży w makroregionie Niziny Południowopolskie (318.9) oraz makroregionie Wyżyna Lubelska 

(343.1). Zgodnie z podziałem fizycznogeograficznym (Kondracki, 2009) centralna i północna część 

obszaru ma charakter nizinny (prowincja Niżu Środkowoeuropejskiego) natomiast południowa jest 

wyżynna (prowincja Wyżyn Polskich). Pierwsza kraina obejmuje Wysoczyznę Lubartowską. Południową 
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wyżynną część gminy tworzy mezoregion Płaskowyż Nałęczowski, południowozachodnią  Małopolski 

Przełom Wisły.  Granicę makroregionów wyznacza krawędź morfologiczna na linii Pożóg - Skowieszyn.  

 

3.2. Rzeźba terenu 
 

Wysoczyzna Lubartowska stanowiąca północną część gminy to kraina nizinna lekko pofalowana, 

z nielicznymi dolinami i obniżeniami, o znacznym udziale lasów. Część gminy zlokalizowana w tej 

krainie uboga jest w lasy, znajdują się one w zachodniej części gminy (ok. 3 km od zakładów Azotowych 

Puławy). Dolina Środkowej Wisły jest monotonna, płaska, miejscami pokryta wydmami. Na południe od 

Puław dolina przecina bardziej odporne na erozję warstwy skalne tworząc Małopolski Przełom Wisły, 

natomiast w kierunku południowowschodnim łączy się z Płaskowyżem Nałęczowskim. Płaskowyż 

lessowy to kraina rolnicza o niewielkim udziale lasów, które porastają m.in. Skórzynny Dół, Chmielny. 

 

3.3 Budowa geologiczna gminy 

 

Jak podają „Objaśnienia do mapy geośrodowiskowej Polski arkusz Kurów” pod względem 

tektonicznym omawiany obszar położony jest na północno-wschodnim skłonie niecki lubelskiej (niecka 

brzeżna) wypełnionej osadami jury, kredy i trzeciorzędu. Struktura paleozoiczna zwana rowem 

mazowiecko-lubelskim, podłoże paleozoiku stanowi prekambryjska platforma wschodnioeuropejska 

zbudowana z magmowych i metamorficznych skał archaiku i proterozoiku (głównie granitoidy 

i granitognejsy).  

Utwory staropaleozoiczne reprezentowane są przez osady kambru, ordowiku, syluru i dewonu 

są wykształcone jako piaskowce, mułowce i iłowce (kambr, sylur, dewon dolny) oraz dolomity i wapienie 

(ordowik, dewon górny). 

Utwory karbonu osiągają miąższość niewiele ponad 1 000 m, będąc reprezentowane przez 

iłowce, mułowce i piaskowce z wkładkami węgla kamiennego. 

Utwory mezozoiczne: 

 kredy (utwory kredy to  opoki, margle i kreda pisząca kredy górnej o miąższości od kilkuset do 1 

000 m), 

 jury  Osady jurajskie mające miąższość 280–300 m i są wykształcone, jako wapienie jury 

środkowej i górnej.  

osady paleogenu o miąższości 40–70 m. Są to opoki i gezy paleocenu oraz piaski glaukonitowe, iły 

i mułki eocenu i oligocenu.  
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Utwory neogenu wykształcone są, jako iły i mułki miocenu o miąższości 15–30 m. W obrębie 

serii mioceńskiej mogą występować wkładki węgli brunatnych (formacja brunatno-węglowa).  

Osady czwartorzędu pokrywają cały obszar gminy z wyjątkiem niewielkiego fragmentu doliny 

Kurówki w części zachodniej, gdzie odsłaniają się utwory paleogenu. Osady czwartorzędu 

akumulowane były w okresie zlodowaceń południowo-, środkowo i północnopolskich, a ich miąższość 

nie przekracza 80 m (przeciętnie wynosi 20–40 m).  

Utwory zlodowaceń południowopolskich występują pod nadkładem osadów młodszych i są 

reprezentowane przez piaski i żwiry wodnolodowcowe oraz gliny zwałowe zlodowacenia Sanu 2. 

Miąższość tych utworów dochodzi do 20 m.  

Pomiędzy zlodowaceniami południowopolskimi a środkowopolskimi miał miejsce interglacjał 

mazowiecki, w czasie, którego akumulowane były piaski i żwiry rzeczne o miąższości 10–20 m. Osady 

te zachowały się tylko w obniżeniach starszego podłoża. 

Utwory zlodowaceń środkowopolskich reprezentowane są one przez piaski i żwiry 

wodnolodowcowe, iły i mułki zastoiskowe, gliny zwałowe, piaski i żwiry moren czołowych zlodowacenia 

odry oraz lessy zlodowacenia warty. Najstarsze w tym kompleksie piaski i żwiry wodnolodowcowe 

osiągają miąższość 25 m. Tworzą one wychodnie wzdłuż doliny Kurówki, gdzie zostały licznie 

udokumentowane w złożach kopalin. Ponad piaskami i żwirami wodnolodowcowymi lokalnie 

Występują iły i mułki zastoiskowe. Utwory te tworzą wychodnie, bądź zalegają pod niewielkim 

nadkładem w okolicach Wronowa i Młynków. Miąższość ich waha się od kilku do kilkunastu metrów. 

Zalegająca powyżej glina zwałowa tworzy rozległe pokrywy na powierzchni. 

Względna wysokość wzniesień wynosi 8–10 m. Po ustąpieniu zlodowacenia odry, 

w południowej części obszaru osadzały się lessy (tzw. dolne). Miąższość ich dochodzi do 11 m 

i charakteryzują się one większym udziałem frakcji ilastej, niż młodsze lessy zlodowacenia Wisły.  

Utwory zlodowaceń północnopolskich reprezentowane są przez piaski i żwiry akumulacji 

rzecznej oraz lessy (akumulacja eoliczna). Osady te związane są z lądolodem Wisły. Piaski i żwiry 

rzeczne budują tarasy nadzalewowe pomiędzy Bałtowem a Młynkami (fragment doliny Wisły) oraz 

w dolinie Kurówki – w okolicach Końskowoli, Zastawia i pomiędzy Witowicami a Szumowem. Miąższość 

tarasów wynosi kilka metrów. Lessy występują w południowej części obszaru arkusza, gdzie tworzą 

pokrywę o miąższości sięgającej 25 m 

Pomiędzy Końskowolą a Płonkami ciągnie się pas wychodni lessów piaszczystych, które 

stanowią fację przejściową pomiędzy lessami a piaskami eolicznymi. Akumulacja piasków eolicznych 

oraz utworów eluwialnych i deluwialnych zachodziła w późnym plejstocenie i na początku holocenu. 

Piaski eoliczne występują w formie wydm o wysokości sięgającej 5 m (rzadko większej) oraz tworzą 

zdenudowane pokrywy o grubości 2–4 m. Pola piasków przewianych rozciągają się pomiędzy 
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Bałtowem, Bronisławką a Sielcami, natomiast wydmy występują w części zachodniej (na tarasie Wisły). 

Na krawędziach wysoczyzny oraz w wąwozach lessowych osadziły się utwory eluwialne i deluwialne 

(gliny, mułki, piaski i żwiry). Miąższość ich tylko miejscami przekracza 2 m. 

 

3.4 Klimat 

 

Końskowola charakteryzuje się klimatem umiarkowanie kontynentalnym, podobnie jak cały powiat. 

Jak podają objaśnienia do mapy geośrodowiskowej arkusz Kurów na terenie gminy i gmin sąsiednich 

zimy są długie i mroźne zaś lato ciepłe i także długie.  

Pory przejściowe jesień oraz wiosna są krótkie i charakteryzują się dużą zmiennością temperatur. 

Średnia roczne temperatury powietrza wynoszą 7 °C, przy czym najcieplejszym miesiącem jest lipiec, 

a najchłodniejszym luty.  Średnia roczna suma opadów wynosi 550–560 mm.  Jak wskazuje również 

zamieszczona poniżej róża wiatrów opracowana na podstawie obliczeń w stacji IMGW Lublin za lata 

1998 – 2007, a dołączona do „Prognozy oddziaływania na środowisko Zmiany Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego dotycząca wprowadzenia do Planu 

inwestycji obejmującej realizację elektrowni w gminie Puławy” przeważają wiatry zachodnie 

i północnozachodnie. Są to wiatry o dość dużych prędkościach (średnia w roku 3,0–3,5 m/s). 
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Ryc. 3 Róża wiatrów dla obszaru Puław i okolic opracowana na lata 1998-2007 

 

 
Źródło: Prognoza oddziaływania na środowisko Zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 

Lubelskiego dotycząca wprowadzenia do Planu inwestycji obejmującej realizację elektrowni w gminie Puławy. 

 

3.5 Gleby 

 

Gmina Końskowola charakteryzuje się wyraźnym zróżnicowaniem pokrywy glebowej. Na obszarze 

wysoczyznowym przeważają gleby płowe, brunatne i gleby odgórnie oglejone (wytworzone na piaskach 

gliniastych, glin i pyłów), gleby rdzawe oraz bielicowe (powstałe na piaskach gliniastych i żwirach 

piaszczystych). W dolinach rzecznych Kurówki występują łąki na glebach pochodzenia organicznego 

występują tu piaski, żwiry, mady rzeczne oraz torfy i namuły. Południowa cześć gminy porastają lasy na 

wyniesieniach wysoczyzny oraz gorszej jakości glebach. W tej części w Kazimierskim Parku 

Krajobrazowym wytworzyły się wąwozy lessowe dochodzące do 30 m głębokości. W wąwozach  

osadziły się utwory eluwialne i deluwialne (gliny, mułki, piaski i żwiry). Powstały one w skutek erozji 

wgłębnej, wymywającej mało zwięzłe podłoże lessowe. Opady atmosferyczne, roztopy stale pogłębiają 

roztopy i wpływają na poszerzenie wąwozów. Jednakże znaczny wpływ na ten proces mają dolesienia. 
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Na płaskowyżu przeważają głównie gleby brunatne i płowe (pseudobielicowe) wytworzone z lessu. 

W części północnej gminy dominują gleby bielicoziemne wytworzone z różnych utworów piaszczystych - 

piaski słabogliniaste, piaski gliniaste mocne, piaski gliniaste lekkie, oraz gliny - glina lekka, glina lekka 

piaszczysta.  

Według danych „Raportu o stanie środowiska województwa lubelskiego w 2001 roku" na terenie 

gminy Końskowola występuje wysoki 60-80% udział gleb bardzo kwaśnych i kwaśnych w powierzchni 

użytków rolnych. W związku z powyższym występuje potrzeba wapnowania gleb. Gleby na terenie 

gminy charakteryzują się w znacznej mierze niedostateczną zawartością fosforu przyswajalnego - udział 

gleb w powierzchni użytków rolnych o bardzo niskiej i niskiej zasobności w przyswajalny fosfor wynosi 

40-60%. Najbardziej deficytowym składnikiem jest aktualnie potas - udział gleb w powierzchni użytków 

rolnych o bardzo niskiej i niskiej zasobności w przyswajalny potas wynosi 60-80%. 

 

3.6 Wody powierzchniowe 

 

Gmina w całości położona jest w zlewni Wisły, odwadniana jest przez jej prawobrzeżny dopływ 

Kurówkę, która tworzy zlewnię II rzędu. Kurówka płynie przez centralną część gminy. Rzeka przed 

wpłynięciem na teren gminy  przyjmuje  kilka dopływów (III rzędu):   

 Białkę, zwany również Bielkową lub Białą, a od strony południowej, 

 Strumyk Olszowiecki, 

 Garbówkę. 

W rejonie Puław rzeka uchodzi do Wisły. Jak wskazuje również podział na rejony fizjogeograficzne 

przedstawiony powyżej gmina pozbawiona jest naturalnych zbiorników wodnych – jezior. Licznie 

występują sztuczne zbiorniki wodne – stawy (głównie hodowlane) przy rzece Kurówce. Na rzece 

Kurówce został zaprojektowany retencyjny zbiornik wodny „Witowice”. W miejscowości Witowice na 

13,1 km rzeki.  Wg danych wodowskazowych w Witowicach przepływy kształtują się następująco: - dla 

okresu 1951 – 1990: 

 Średni przepływ roczny wynosi 1,30 m³/s przy wartościach maksymalnych - 2,33 m³/s w okresie 

wiosennych roztopów, minimalnych - 0,72-0,76 m³/s w okresie letnim. 

Dla wielolecia 1976 -1997 w profilu wodowskazowym Witowice przepływy charakterystyczne 

kształtowały się następująco: 

 przepływ średni roczny SSQ - 1,318 M3/S 

 przepływ najniższy NNQ - 0,120 M3/S 

 przepływ średni niski SNQ     - 0,383 M3/S 
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 przepływ największy WWQ - 45,900 m3/s 

 przepływ średni wielki SWQ - 12,693 m3/s 

Przepływy maksymalne roczne, o określonym prawdopodobieństwie pojawienia się w przekroju 

Witowice (wg Operatu hydrologicznego rzeki Kurówki i jej dopływów) kształtują się następująco: 

Q50% = 10,290 m3/s 

Qo,5% = 165,86 m3/s 

Q1% =139,31 m3/s 

Q3% = 102,25 m3/s 

 

Podczas badań wykonanych w latach 2008 - 2010 dokonano oceny stopnia eutrofizacji wód 

Kurówki. Eutrofizacja wód badana była w punkcie pomiarowo- kontrolnym Kurówka Brzozowa Gać oraz 

Kurówka Puławy. Wody Kurówki w tych latach jak i obecnie narażone były na eutrofizację ze źródeł 

komunalnych, nie zaś rolniczych w ogólniej ocenie uznano iż eutrofizacja wystąpiła. Ocena 

stanu/potencjału ekologicznego jednolitych części wód (JCW) badanych w ramach monitoringu 

operacyjnego na obszarze województwa lubelskiego w 2010 roku wykonana zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 roku w sprawie sposobu klasyfikacji 

stanu jednolitych części wód powierzchniowych (Dz.U. Nr 162, poz. 1008) wykazała, iż na odcinku ( od 

Białki do ujścia do Wisły) od punktu kontrolno – badawczego Kurówka_Brzozowa Gać do Kurówka 

Puławy stan ekologiczny pogorszył poprawie  z klasy III do klasy IV Oceny przydatności wód 

przeznaczonych do bytowania ryb w warunkach naturalnych w punktach badanych w 2010 r. (Raport…, 

2010) wskazała, iż wody tej rzeki są nieprzydatne dla ryb łososiowatych oraz karpiowatych ze względu 

na znaczą ilość azotanów.  

Ponadto w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa lubelskiego na rzece 

Kurówce planuje się budowę zbiornika wodnego (>3mlnm3/<3mlnm3) o nazwie „Witowice”.   

 

3.7 Fauna i flora 

 

Znaczna ilość obszarów i obiektów chronionych na terenie gminy sprawia, że obszar gminy jest 

różnorodny w pod względem występowania zwierząt  jak również zbiorowisk roślinnych. Wśród owadów 

liczne są trzmiele, motyle, mówki rudnice, ważki głównie w pobliżu terenów leśnych i zbiorników 

wodnych. Gady reprezentowane są głównie przez żmije zygzakowate, zaskrońce, jaszczurki zwinki, 

kumaki nizinne. 

Z racji tego, że w gminie prowadzona jest intensywna gospodarka rolna, tereny pól uprawnych są 

miejscem schronienia dla drobnych gryzoni, myszy polnej, kreta. Zaś lasy są schronieniem zwierzyny 
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płowej, psowatych. W trakcie wizji terenowych zaobserwowano w pobliżu Skocznego Dołu na południu 

gminy pomiędzy drobnymi płatami leśnymi bażanty zaś nad kompleksem leśnym porastającym Doły 

Starowiejskie Myszołowa. W Lesie Stockim nieopodal tablic upamiętniających Bitwę w Lesie Stockim na 

brzozach i sosnach rozmieszczone są budki dla nietoperzy.   

Na terenie Kazimierksiego Parku Krajobrazowego liczną grupę stanowią nietoperze (17 gatunków) 

oraz małe gryzonie. Brak jest dużych ssaków związanych z większymi kompleksami leśnymi, liczne są 

natomiast gatunki związane z brzegiem lasu i pól- sarny, dziki, zające, lisy.  

Na terenie gminy zlokalizowane są 24 gniazda bociana białego. Najwięcej gniazd, bo aż 5 

zlokalizowanych jest na słupach i drzewach w miejscowości Chrząchów, trzy w miejscowości 

Chrząkówek, Młynki, Witowice po dwa w miejscowościach Pulki, Opoka, Sielce zaś po jednym we 

Wronowie, Starym Pożogu, Skowieszynie i Nowym Pożogu.    

W wyniku inwentaryzacji przeprowadzonej na potrzeby modernizacji linii kolejowej nr 7 na ternie 

gminy wzdłuż linii zaobserwowano począwszy od zachodniej granicy potrzeszcza, gąsiorka oraz 

srokosza, zlokalizowany jest tu wiadukt dla średnich zwierząt. W okolicach miejscowości Stary Pożóg w 

dolinie Rzeczki perkoz rdzawoszyi, słowik szary, ortolan, potrzeszcz, lerka. Jest ona również miejscem 

występowania i rozrodu płazów oraz szlakiem migracji zwierząt. Zlokalizowany jest tu przepust pod 

torami dla płazów oraz małych zwierząt.  Na podmokłych łąkach w terenie kolejowym wyznaczono 

miejsca rozrodu i i występowania kumaka nizinnego w ty miejscu zlokalizowano też przepust dla płazów 

i drobnych zwierząt. W tej okolicy zaobserwowano również łyskę, błotniaka łąkowego , perkozika.  

W miejscu przekroczenia kolei przez Strugę Kurowską  zlokalizowany jest wiadukt dla średnich zwierząt 

w pobliżu zaobserwowano potrzeszcza i gąsiorka ( źródło: „Modernizacja linii kolejowej nr 7 na odcinku 

Warszawa Wschodnia  – Dorohusk”, www.siskom.waw.pl). 

Miedzom, nieużytkom, osadom ludzkim, drogom towarzyszy roślinność segetalna i ruderalna. 

Są to synantropijne zbiorowiska roślin jednorocznych i wieloletnich. Zbiorowiska segetalne występujące 

zwykle na obrzeżach pól, przydrożach i miedzach, reprezentowane są głównie przez: komosy, 

wierzbówki, babki i bylice.  

Roślinność łąkową tworzą cykoria podróżnik, chaber bławatek, maruna bezwonna, świerzbnica 

polna, marchew zwyczajna, wyka ptasia, wiechlina łąkowa, kostrzewa czerwona, rajgras wyniosły. Na 

północ od miejscowości Końskowola wzdłuż rzeki Kurówki rosną wierzby, brzozy, topole. W związku 

z tym, iż tereny woków rzeki są podmokłe zauważyć można tu liczne antropogenicznego pochodzenia 

zbiorniki wodne otoczone łąkami.  

W uprawach zbożowych najczęściej towarzyszy maruna bezwonna (Tripleurospermum 

inodorum),  mak piaskowy (Papaver argemone L.) i chaber bławatek (Centaurea cyanus L.). 

W północno zachodniej części gminy rozwinęło się ogrodnictwo. W Młynkach filię posiada m.in. firma 
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Florpak której filia na tym terenie zajmuje się obrotem materiałem szkółkarskim, przede wszystkim 

krzewami róż, drzewami i krzewami ozdobnymi oraz owocowymi. Na północ od miejscowości 

Końskowola zlokalizowane są sady drzew owocowych. Mniej intensywnie ogrodnictwo rozwija się 

w południowej części gminy ( granica linia Kolejowa), gdzie poza różami sadzone są porzeczki.   

Ryc. 4 Plantacja porzeczki w okolicy Skowieszyna 

 

Źródło: Zbiory własne 

 

Najbardziej rozpowszechnionymi zbiorowiskiem ruderalnym jest zespół bylicy pospolitej  

i wrotycza zwyczajnego. Jego płaty wykształcają się na zasobnych w biogeny nieużytkach, przydrożach, 

gruzowiskach, przypłociach i zbudowane są przeważnie z: bylicy pospolitej, wrotycza zwyczajnego, 

perzu właściwego i krwawnika pospolitego. Na żyznych zasobnych w próchnicę siedliskach śmietników 

i pod płotami rosną: pokrzywa zwyczajna, ślaz, rdest ptasi, szarłat biały i inne. Na podwórkach 

i pastwiskach dominuje babka zwyczajna, mniszek postoplity.  

Wokół zabudowań gospodarskich, prywatnych posesji, instytucji, a także wzdłuż ulic rosną: świerk 

pospolity i srebrny, żywotniki, wierzby, topole, bez lilak, kasztanowce zwyczajne, brzozy, klony 

zwyczajne i jawory, jesiony pospolite, jarzębiny zwyczajne, modrzewie oraz drzewa owocowe. 

Żywopłoty najczęściej wykonane są z: ligustru pospolitego, śnieguliczki. W ogródkach rosą kwiaty 

ozdobne.  

 Terenom zabudowanym miejscowości Końskowola towarzyszą rośliny dla nich charakterystyczne, 

z pobliżu starszej zabudowy rosną wierzby głowiaste, brzozy, bez lilak, jabłonie, jesiony. Przy nowszych 

budynkach cisy, złotokap, forsycja, żywiodniki.  W parku nieopodal szkoły rosną kasztanowce, świerki, 
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posadzono również 3 dęby pamięci. W otoczeniu domu kultury w Końskowoli rosną wysokie na 

kilkanaście metrów świerki srebrzyste. Fauna nie odbiega od powszechnie występującej 

zaobserwowano wronę siwą, gołębie grzywacze, trznadle, wróble domowe, sikory, jaskółki. W okolicy 

nieużytkowanego kościoła pw. Św. Anny zaobserwowano kilkadziesiąt kowali bezskrzydłych.  

W południowej części gminy stwierdzono występowanie m.in. następujących gatunków: barwinek 

pospolity, buławnik wielkokwiatowy, listera jajowata, parzydło leśne, śnieżyczka przebiśnieg, wawrzynek 

wilczełyko, kopytnik pospolity, paprotka zwyczajna, przytulia wonna, łuskiewnik różowy, paprotnik 

kolczasty, zachyłka oszczepowata. Na terenach boru sosnowego w północno - zachodniej części gminy 

przy drodze Puławy - Żyrzyn występują m.in. stanowiska: naparstnicy zwyczajnej, pomocnika 

baldaszkowatego, widłaka goździstego. W lesie mieszanym na północ od Młynek stwierdzono 

występowanie bluszczu pospolitego, konwalii majowej, bzu koralowatego. W dolinie Kurówki 

stwierdzono m.in. następujące gatunki: grążel żółty, kruszczyk szerokolistny, lilia złotogłów, salwinia 

pływająca, porzeczka czarna, rzęsa garbata. 

 

3.8 Leśna przestrzeń produkcyjna 

 

Gmina Końskowola położona jest w Nadleśnictwie Puławy obrębach Puławy i Żyrrzyn 

leśnictwach Wronów, Wola Osińska. Nadleśnictwo zostało podzielone na 13 leśnictw, zgodnie z 

Zarządzeniem Nr 10 Nadleśniczego Nadleśnictwa Puławy z dnia 29.12.2006 roku w sprawie podziału 

na leśnictwa i obręby oraz ich numeracji. Nadleśnictwo zajmuje 15882,56 ha, w tym 910,82 ha (89,85 

km2) leży w granicach administracyjnych gminy Końskowola. Lesistość gminy wynosi 10,1%.  

Lasy urządzone stanowiące własność Skarbu Państwa w zarządzie  Lasów Państwowych 

zajmują 277,62 ha zaś poza zarządem 13ha. Lasy nie stanowiące własności Skarbu Państwa 

stanowiące własność osób fizycznych zajmują 620,20ha (źródło: „Plan Urządzenia Lasu dla 

Nadleśnictwa Puławy” sporządzony na okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2017 r. na podstawie 

stanu lasu w dniu 1 stycznia 2008 r.).  

 

Tabela 5 Podział na leśnictwa na terenie gminy 

Leśnictwo 
Pow. na terenie 

nadleśnictwa 

 

grunty zalesione i 

niezalesione. 

grunty związane 

z gospodarką leśną 
grunty. nieleśne razem 

Wronów 32796,09 ha 1444,28 45,78 21,58 1511 

Wola 

Osińska 
5613,42 ha 1532,10 40,12 51,75 1623,97 
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Źródło: Materiały własne 

 

Najczęściej spotykanym typem siedliskowym lasu w Nadleśnictwie jak i obrębach 

występujących na terenie gminy Końskowola jest bór świeży 30,1% (na terenie Nadleśnictwa) 

występuje on na siedliskach ubogich charakteryzuje się zwartym drzewostanem sosnowym, z 

domieszką brzozy brodawkowatej, kolejnym najczęściej spotykanym typem siedliskowym jest las 

mieszany świeży 22,7%, las świeży 19,02%. Najmniej liczne są olsy, lasy mieszane wilgotne. Łęgi, ols 

jesionowy, lasy mieszane bagienne występują tylko w Obrębie Żyrrzyn.  

 

Tabela 6 Rozkład powierzchniowy i procentowy siedlisk w nadleśnictwie, według ich stanu, w ramach 
poszczególnych grup troficznych. 

Grupa troficzna 

Stan siedliska 

Razem 
Siedliska naturalne i w stanie zbliżonym 

do naturalnego 

Siedliska zniekształcone, 

zdegradowane 

Powierzchnia leśna zalesiona i niezalesiona 

Powierzchnia [ha] % Powierzchnia [ha] % Powierzchnia [ha] 

Bory 2273,68 15,25 2473,80 16,59 4747,48 

Bory mieszane 2043,92 13,70 1022,31 6,85 3066,23 

Lasy mieszane 3424,32 22,96 263,33 1,77 3687,65 

Lasy 3293,61 22,08 56,23 0,38 3349,84 

Lasy łęgowe 62,13 0,42 - - 62,13 

Razem 

Nadleśnictwo 
11097,66 74,41 3815,67 25,59 14913,33 

Źródło: Materiały własne 

 

Na terenie gminy Końskowola lasy ochronne znajdują się w zarządzie Nadleśnictwa Puławy, są to 

lasy ochronne wokół miast - fragment kompleksu leśnego w północno wschodniej części gminy 

Końskowola przy drodze Żyrzyn - Puławy oraz lasy glebochronne w południowej części gminy na północ 

i zachód od Okręglicy. Status lasów glebochronnych mają oddziały 162-166 w obrębie Las Stocki. W 

lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa nie ustanowiono lasów ochronnych. 
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Wykres 4 Pozyskanie drewna (grubizny) z lasów na terenie gminy w latach 2001-2010 
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Źródło: Główny Urząd Statystyczny 

 

Powyższy wykres pokazuje, że jedna z gałęzi gospodarki leśnej jaką jest pozyskiwanie drewna, po 

znacznych ograniczeniach na przełomie 2005/2006 roku na terenie gminy Końskowola zaczyna stopniowy 

rozwój. W 2010 roku pozyskano z lasów na terenie gminy 238 m³ drewna.  Stanowiło to jednak zaledwie ok. 4% 

całej wielkości produkcyjnej na terenie powiatu puławskiego.  

  

3.9 Rolnicza przestrzeń produkcyjna 

 

Rolnictwo w ostatnich latach było jedną z dominujących funkcji na terenie gminy Końskowola. 

Taki stan utrzymuje się ze względu na dość dużą ilość gleb o dobrych klasach bonitacyjnych. Grunty 

orne I-IV klasy bonitacyjnej stanowią 91% powierzchni gruntów ornych. Gleby klasy II i IVb stanowią po 

10,2% powierzchni gruntów ornych. Gleby klasy IV zajmują największą powierzchnię w północnej części 

gminy natomiast III w środkowej i południowej. Większość użytków zielonych zalicza się do III i IV klasy 

bonitacyjnej. Łąki w klasie bonitacyjnej II-IV (I nie występuje) zajmują 72% powierzchni łąk.  Pastwiska 

w klasie II -IV (I nie występuje) stanowią 73% powierzchni pastwisk na obszarze gminy. Rolniczą 

przestrzeń produkcyjną najlepiej scharakteryzować poprzez wielkość gospodarstw rolnych a także 

kierunków produkcji rolniczej. 
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Tabela 7 Struktura wielkościowa gospodarstw rolnych na terenie gminy w 2010 roku 

Wielkość gospodarstwa Ilość gospodarstw w gminie 

do 1 ha włącznie 615 

1-5  ha 961 

5-10 ha 296 

10-15 ha 60 

15 ha i więcej 31 

Łącznie 1963 

Źródło: Powszechny Spis Rolny 2010r. 

 

Na terenie gminy funkcjonują 1 963 gospodarstwa rolne (stan na 2010 rok) z czego najwięcej 

(ok. 49%) to gospodarstwa małe od 1 do 5 ha powierzchni. Duże gospodarstwa tj. takie o powierzchni 

powyżej 15 ha stanowią tylko 1,5% wszystkich gospodarstw. 

 

Tabela 8 Kierunki produkcji roślinnej na terenie gminy w 2010 roku 

Rodzaj upraw Powierzchni zasiewów w ha 

Zboża 3 140 

Ziemniaki 179 

Uprawy przemysłowe 210 

Buraki cukrowe 11 

Rzepak i rzepik 107 

Rośliny strączkowe 6 

Rośliny pastewne 124 

Warzywa gruntowe 60 

Razem powierzchnia zasiewów 3 837 

Źródło: Powszechny Spis Rolny 2010r. 

 

Do najważniejszych upraw na terenie gminy należą zboża, których powierzchni zasiewów 

z danych zgromadzonych na podstawie Powszechnego Spisu Rolnego przeprowadzonego w  2010 

roku wynosiła ok. 82% ogólnej powierzchni zasiewów. Dużą popularnością wśród gospodarstw rolnych 

cieszy się także uprawa ziemniaków i roślin pastewnych. Sporadycznie tylko występują uprawy roślin 

strączkowych. 
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Tabela 9 Pogłowie zwierząt w gospodarstwach na terenie gminy w 2010 roku 

Zwierzęta gospodarskie Liczba sztuk 

Bydło (w tym krowy) 590 (315) 

Trzoda chlewna 5 388 

Konie 129 

Drób (w tym drób kurzy) 53 398 (50 669) 

Razem pogłowie zwierząt 59 505 

Źródło: Powszechny Spis Rolny 2010r. 

 

W produkcji zwierzęcej na terenie gminy dominuje drób kurzy (85% ogólnej liczby sztuk zwierząt 

w gospodarstwach) następnie trzoda chlewna (9%). Patrząc na ilość gospodarstw rolnych stosunkowo 

niewielka jest ilość bydła. 

4 UWARUNKOWANIA WYNIKJĄCE ZE STANU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, 

ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ 

4.1 Historia terenów położonych w gminie Końskowola 
 

Najstarsze dowody działalności człowieka na terenie dzisiejszej gminy pochodzą z epoki mezolitu 

(okres ok. 10 000 lat p.n.e.).  Natomiast pierwsze zorganizowane osady ludzkie w tym regionie zaczęły 

powstawać w X wieku n.e. Z kolei pierwsza wieś o nazwie Wola Witowska powstała w XIV wieku. To 

właśnie ta miejscowość (obecnie Końskowola) dała początek dla rozwoju tego obszaru. W końcu XIV 

wieku jak donoszą zapiski Jana Długosza na terenie dzisiejszej miejscowości gminnej wybudowany 

został kościół i szkoła przez Piotra Wysza, spowiednika królowej Jadwigi. Jednak pierwotnym 

założycielem wsi Końskowola był Dziersław z Konina. Po jego śmierci w 1489 roku Końskowola 

przeszła w ręce rodu Tęczyńskich. W miejsocowści tej osiadł Gabriel Tęczyński, którego syn Andrzej 

przyczynił się do znacznego rozwoju miejscowości. […]  „Jako jeden z największych możnowładców 

w Koronie, był bowiem wojewodą lubelskim a później kasztelanem krakowskim a więc pierwszym 

senatorem, zadbał o rozwój swojej siedziby 8 czerwca 1532 roku uzyskał z rąk Zygmunta Starego 

przyrzeczenie nadania praw miejskich dla Końskowoli”[…]. (Strategia Rozwoju Gminy Końskowola na 

lata 2009-2020).  

Wiek XVI to szybki rozwój miasta, które otrzymuje swój kształt urbanistyczny. W tym okresie 

powstaje zamek, rynek z regularnym układem ulic, bogaty folwark oraz murowany kościół parafialny. Na 

przełomie XVI i XVII wieku zbudowany zostaje w mieście w stylu renesansu lubelskiego szpital dla 

ubogich i drewniany kościół przyszpitalny  p.w. św Anny i św. Marka Ewangelisty.  
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Połowa XVII wieku to zahamowanie rozwoju miejscowości Końskowola i przyległych terenów za 

sprawą wojen szwedzkich oraz powolnego ustępowania rządów rodu Tęczyńskich. Pod koniec wieku 

miasto Końskowola stało się własnością Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, który siedzibę rodową 

przeniósł do Puław natomiast Końskowoli pozostała siedziba zarządcy majątku. Panowanie 

Lubomirskich w Końskowoli nie trwało długo gdyż już na początku XVIII wieku właścicielem dóbr została 

rodzina Sieniawskich. W tym czasie zniszczeniu uległ kościół parafialny jednak został szybko 

odbudowany z inicjatywy Elżbiety Sieniawskiej.  

Nowy etap rozwoju obszaru następuje w połowie XVIII wieku kiedy majątki ziemskie przechodzą na 

własność rodu Czartoryskich. W 1746 roku z inicjatywy ówczesnych właścicieli w ramach zwiększenia 

rangi miasta król August III nadaje przywilej odbywania w mieście dwunastu jarmarków. W tym czasie 

rozwija się przede wszystkim browarnictwo (funkcjonują 4 browary) a miasto uzyskuje czołowe miejsce 

w województwie lubelskim pod względem produkcji piwa. W tym okresie kształtuje się także układ 

przestrzenny miasta. W 1775 roku w centralnym miejscu rynku powstaje Ratusz – wybudowany we 

wczesnym stylu klasycystycznym, prawdopodobnie na miejscu drewnianego.  

Układ rynku miejskiego uległ zmianie na przełomie XVIII i XIX wieku, kiedy to zostały wytyczone 

nowe ulice oraz trakt prowadzący z Puław w kierunku Lublina.  

Ryc. 5 Układ urbanistyczny miasta Końskowola z początku XIX wieku 

 

Źródło: www.konskowola.eu 
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Rozbudowa miasta związana była z rozwojem na tym obszarze przemysłu włókienniczego 

i sukienniczego. Wyroby włókiennicze produkowane były przede wszystkim do Rosji. Na obszar obecnej 

gminy przybyło w tym czasie wielu imigrantów z Saksonii co doprowadziło do zwiększenia miasta do ok. 

6 tys. mieszkańców. Rozwijały się także pobliskie miejscowości takie jak Młynki, Rudy, Witowice. 

Początek XIX wieku to także rozwój na obszarze Końskowoli szkółkarstwa i produkcji ogrodniczej. 

W miejscowości Pożóg powstał z inicjatywy Izabeli Czartoryskiej ogród zaprojektowany w stylu 

angielskim o powierzchni ok. 9 ha. Na jego miejscu w XX wieku powstał Zakład Hodowli Drzew 

i Krzewów Owocowych mający za zadanie nie tylko uprawę, ale także szkolenie przyszłych 

pracowników 

Ryc. 6 Końskowola oraz pobliskie miejscowości na mapie folwarku końskowolskiego z XIX wieku. 

 

Źródło: www.konskowola.eu  

Rozwój obszaru został zahamowany pod koniec XIX wieku. W 1870 roku w skutek reformy 

administracyjnej Końskowola utraciła prawa miejskie, uzyskując status osady-gminy. Zlikwidowane 

zostały zakłady włókiennicze. Dodatkowo I wojna światowa spowodowała, że wycofujące się wojska 

rosyjskie zabrały maszyny produkcyjne a cześć miasta została spalona. W trakcie II wojny światowej na 

terenie obecnej gminy utworzono obóz przejściowy z którego w 1942 roku wywieziono ok. 4 tys. Żydów 

m.in. do Treblinki. W tym czasie był też stworzony obóz pracy którego więźniowie pracowali przy 

budowie dróg. Miejscowość została oswobodzona z niemieckiej okupacji w lipcu 1944 roku. 

W latach 60-tych XX wieku na terenie Końskowoli zaczyna dominować szkółkarstwo róż. Ta 

dziedzina upraw rozwinęła się w regionie na dużą skalę i prowadzona jest także współcześnie. Obecnie 

nie tylko róż, ale także szkółki drzew i krzewów owocowych, ozdobnych oraz iglaków. 
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4.2 Obiekty i obszary zabytkowe chronione  
 

Ochronie prawnej podlegają zasoby dziedzictwa kulturowego rozumiane jako trwałe elementy 

zagospodarowania obszaru bądź struktury przestrzennej o walorach historycznych, zabytkowych, 

estetycznych lub artystycznych. Zasoby dziedzictwa kulturowego stanowią istotny element tożsamości 

świadczący o zachowaniu ciągłości działalności i dorobku społeczności lokalnej. 

Zabytek - według Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. 

(Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568, z późniejszymi zmianami, w tym zmianą z dnia 18 marca 2010 r. – Dz.U. 

2010 nr 75 poz. 474) - to rzecz (nieruchomość, np. budynek, cmentarz lub krajobraz kulturowy albo 

rzecz ruchoma, np. dzieło sztuki użytkowej, obraz, rzeźba, znalezisko archeologiczne) lub zespół 

rzeczy, które są dziełem człowieka lub są związane z jego działalnością i stanowią świadectwo minionej 

epoki bądź zdarzenia, a które powinny być zachowane ze względu na swoją wartość artystyczną, 

naukową i historyczną.  

Zabytkami nieruchomymi są krajobrazy kulturowe, układy urbanistyczne, ruralistyczne, zespoły 

budowlane, dzieła architektury i budownictwa, dzieła budownictwa obronnego, obiekty techniki, 

cmentarze, parki, ogrody i inne formy zieleni zaprojektowanej, także miejsca upamiętniające wydarzenia 

historyczne, bądź działalność wybitnych osobistości lub instytucji. Zabytkami nieruchomymi są także 

stanowiska archeologiczne. 

Ryc. 7 Budynek dawnego ratusza miejskiego w Końskowoli 

 

Źródło: Zbiory własne 
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Gmina Końskowola, a zwłaszcza ośrodek gminny to obszar o bogatej historii i kilku cennych 

obiektach zabytkowych. Ze względu na szczególną wartość zabytkową do rejestru Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków został wpisany układ urbanistyczny Końskowoli wraz z ukształtowaniem 

terenu, zabudową, układem komunikacyjnym, zielenią i systemem wodnym rzeki Kurówki. W poniższej 

tabeli przedstawiono wykaz wszystkich obiektów będących w rejestrze Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków. 

Tabela 10 Obiekty ujęte w rejestrze zabytków województwa lubelskiego 

L.P 
MIEJSCOW

OŚĆ 
OBIEKT 

ULICA 
LUB 

LOKALIZA
CJA 

NR 
NR 

REJESTRU 
ZABYTKÓW 

1 KOŃSKOWOLA HOLENDERNIA w zespole folwarcznym Pożowska  2 Nr rej. A/953 

2 KOŃSKOWOLA SPICHLERZ w zespole folwarcznym Pożowska  2 Nr rej. A/874 

3 KOŃSKOWOLA BUDYNEK DAWNEJ SZKOŁY, ob. Środowiskowy 
Dom Samopomocy 

Lubelska 81A Nr rej. A/851 

4 KOŃSKOWOLA KOŚCIÓŁ PARAFIALNY p.w. Znalezienia Krzyża Św. i 
Św. Andrzeja Ap. w zespole kościelnym 

Lubelska 86 / 
Kurowska 2 

 Nr rej. A/949 

5 KOŃSKOWOLA BRAMA GŁÓWNA do zespołu kościoła parafialnego 
p.w. Znalezienia Krzyża Św. i św. Andrzeja Ap. 

Lubelska 86 / 
Kurowska 2 

 Nr rej. A/949 

6 KOŃSKOWOLA DZWONNICA – BRAMA do zespołu kościoła 
parafialnego p.w. Znalezienia Krzyża Św. i św. 
Andrzeja Ap. 

Kurowska  2 Nr rej. A/949 

7 KOŃSKOWOLA CMENTARZ przy kościele parafialnym p.w. 
Znalezienia Krzyża Św. i św. Andrzeja Ap. wraz z 
drzewostanem 

Kurowska  2 Nr rej. A/949 

8 KOŃSKOWOLA OGRODZENIE KOŚCIOŁA Z BRAMKĄ I 13 
KAPLICZKAMI NA OBWODZIE MURU w zespole 
kościoła parafialnego 

Lubelska 86 / 
Kurowska 2 

 Nr rej. A/949 

9 KOŃSKOWOLA RATUSZ, ob. Ochotnicza Straż Pożarna Rynek 35 Nr rej. A/872 

10 KOŃSKOWOLA OSADA MIEJSKA KOŃSKOWOLA z ukształtowaniem 
terenu, zabudową, układem komunikacyjnym, zielenią 
z system wodnym rzeki Kurówki 

  Nr rej. A/856 

11 KOŃSKOWOLA DOM Lubelska 120 Nr rej. A/998 

12 KOŃSKOWOLA PLEBANIA w zespole kościoła filialnego p.w. śś. Anny 
i Marka Ewangelisty 

Lubelska 97 Nr rej. A/951 

13 KOŃSKOWOLA KOŚCIÓŁ śś. Anny i Marka Ap. Ewangelisty w zespole  
kościoła filialnego 

Lubelska 122 Nr rej. A/951 

14 KOŃSKOWOLA KAPLICZKA filarowa w zespole kościoła filialnego 
św..Marka Ew. i Św. Anny 

Lubelska 122 Nr rej. A/951 

15 KOŃSKOWOLA SZPITAL w zespole kościoła filialnego śś.Marka Ew. i 
Św. Anny 

Lubelska 122 Nr rej. A/951 

16 KOŃSKOWOLA CMENTARZ EWANGELICKI Brzezinki, ob. 
Górna Niwa 

 Nr rej. A/1026 

17 KOŃSKOWOLA NOWY CMENTARZ ŻYDOWSKI Brzezinki, ob. 
Górna Niwa 

 Nr rej A/1026 

Źródło: Gminna Ewidencja Zabytków.  

 

Tabela 11 Obiekty znajdujące się w gminnej ewidencji zabytków 

L.
P. 

MIEJSCOWOŚĆ OBIEKT 
ULICA LUB 

LOKALIZACJ
A 

N
R 

FOR
MA 

OCH
RON

Y 

NR 
OBSZAR

U AZP 

NR 
STANO
WISKA 

NA 
OBSZAR

ZE 

NR 
STAN
OWIS
KA W 
MIEJS
COWO

ŚCI 

1 CHRZĄCHÓW KAPLICZKA 
przy zagrodzie 

nr 160 
 WEZ    

2 CHRZĄCHÓWEK KAPLICZKA 
usytuowana 

przy posesji nr 
 WEZ    
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7 

3 KOŃSKOWOLA 
ZAJAZD, tzw. dom 

Wiejaka 
Lubelska 64 WEŹ    

4 KOŃSKOWOLA 

OFICYNA 
PAŁACOWA w 

dawnym folwarku 
Czartoryskich (ob. 

budynek mieszkalny) 

Pożowska 6D WEŹ    

5 KOŃSKOWOLA 
PARK  w zespole 

folwarcznym 
Pożowska 45 WEŹ    

6 KOŃSKOWOLA 
RZĄDCÓWKA w 

zespole folwarcznym 
Pożowska 45 WEZ    

7 KOŃSKOWOLA 
SATOLARNIA w 

zespole folwarcznym 
Pożowska 45 WEZ    

8 KOŃSKOWOLA 
STAJNIA I OBORA w 
zespole folwarcznym 

Pożowska 45 WEZ    

9 KOŃSKOWOLA 
STODOŁA w zespole 

folwarcznym 
Pożowska 45 WEZ    

10 KOŃSKOWOLA 
ZESPÓŁ STAWÓW w 
zespole folwarcznym 

Pożowska 45 WEZ    

11 KOŃSKOWOLA 
BUDYNEK 

INTERNATU w 
zespole folwarcznym 

Pożowska 45 WEZ    

12 KOŃSKOWOLA DOM Rynek 12 WEZ    

13 KOŃSKOWOLA DOM Rynek 14 WEZ    

14 KOŃSKOWOLA DOM Starowiejska 8 WEZ    

15 KOŃSKOWOLA DOM Starowiejska 10 WEŹ    

16 KOŃSKOWOLA DOM Szewska 1 WEZ    

17 MŁYNKI CEGIELNIA  
13
2 

WEZ    

18 KOŃSKOWOLA 
Stary cmentarz 

żydowski 
Spokojna  WEZ    

19 KOŃSKOWOLA 

CMENTARZ  
PRARAFIALNY 

RZYMSKO- 
KATOLICKI 

Cmentarna 2 WEZ    

20 KOŃSKOWOLA 

MOGIŁY ŻOŁNIERZY 
z 1939 r. w zespole 
cmentarza rzymsko-

katolickiego 

Cmentarna 2 WEZ    

21 
KOŃSKOWOLA 

(d. POŻÓG 
NOWY) 

MOGIŁA Z I WOJNY 
ŚWIATOWEJ z 

krzyżem 

ok 50 m na płd. 
od przejazdu 
kolejowego 

przy ul. 
Pożowskiej ( po 

stronie 
wschodniej) 

 WEZ    

22 LAS STOCKI 

MOGIŁA Z II WOJNY 
ŚWIATOWEJ  

partyzantów i żołnierzy 
AK i WiN 

na płd. skraju 
lasu, na 

zakręcie drogi 
 WEZ    

23 CHRZĄCHÓW 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-77 18 1 

24 CHRZĄCHÓW 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEŹ 74-77 19 2 

25 CHRZĄCHÓW 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEŹ 74-77 20 3 

26 CHRZĄCHÓW 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-77 21 4 

27 CHRZĄCHÓW 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
   74-77 22 5 

28 CHRZĄCHÓW 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-77 23 6 

29 CHRZĄCHÓW 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-77 26 7 

30 CHRZĄCHÓW 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-77 27 8 

31 CHRZĄCHÓW 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-77 28 9 

32 CHRZĄCHÓW 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-77 29 10 

33 CHRZĄCHÓW 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-77 30 11 
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34 CHRZĄCHÓW 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-77 31 12 

35 CHRZĄCHÓW 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-77 32 13 

36 CHRZĄCHÓW 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-77 33 14 

37 CHRZĄCHÓW 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-77 34 15 

38 CHRZĄCHÓW 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-77 35 16 

39 CHRZĄCHÓWEK 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-77 39 1 

40 CHRZĄCHÓWEK 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 73-77 6 2 

41 CHRZĄCHÓWEK 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 73-77 9 3 

42 DRUGI KONIEC 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-77 24 1 

43 DRUGI KONIEC 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-77 25 2 

44 
KOLONIA 

KLEMENTOWICE 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 75-77 62 4 

45 KOMARNIKI 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-76 21 1 

46 KOŃSKOWOLA 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-76 13 1 

47 KOŃSKOWOLA 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-76 14 2 

48 KOŃSKOWOLA 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-76 15 3 

49 KOŃSKOWOLA 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-76 16 4 

50 KOŃSKOWOLA 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-76 25 5 

51 KOŃSKOWOLA 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-76 26 5a 

52 KOŃSKOWOLA 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-76 27 6 

53 KOŃSKOWOLA 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-76 28 7 

54 KOŃSKOWOLA 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-76 29 7a 

55 KOŃSKOWOLA 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-76 30 8 

56 KOŃSKOWOLA 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-76 31 9 

57 KOŃSKOWOLA 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-76 32 10 

58 KOŃSKOWOLA 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-76 82 12 

59 KOŃSKOWOLA 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-76 83 13 

60 KOŃSKOWOLA 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-76 84 11 

61 KOŃSKOWOLA 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 73-77 3 1 

62 
KOŃSKOWOLA-

BŁONIE 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-76 23 1 

63 
KOŃSKOWOLA-

BŁONIE 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-76 24 2 

64 
KOŃSKOWOLA-
KARCZMISKA 

STANOWISKO 
ARCHEOLOGICZNE 

  WEZ 74-76 57 1 

65 
KOŃSKOWOLA-

PRZYTYKI 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-76 56 1 

66 LAS STOCKI 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 75-77 111 36 

67 LAS STOCKI 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 75-76 15 2 

68 LAS STOCKI 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 75-76 16 3 

69 LAS STOCKI 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 75-76 17 4 

70 LAS STOCKI STANOWISKO   WEZ 75-76 18 5 
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ARCHEOLOGICZNE 

71 LAS STOCKI 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 75-76 19 6 

72 LAS STOCKI 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 75-76 22 9 

73 LAS STOCKI 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 75-76 35 11 

74 LAS STOCKI 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 75-76 43 12 

75 LAS STOCKI 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 75-76 44 13 

76 LAS STOCKI 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 75-76 45 14 

77 LAS STOCKI 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 75-76 47 16 

78 LAS STOCKI 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 75-76 64 19 

79 LAS STOCKI 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 75-76 72 21 

80 LAS STOCKI 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 75-76 73 22 

81 LAS STOCKI 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 75-76 74 23 

82 LAS STOCKI 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 75-76 98 25 

83 LAS STOCKI 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 75-76 99 26 

84 LAS STOCKI 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 75-76 100 27 

85 LAS STOCKI 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 75-76 101 28 

86 LAS STOCKI 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 75-76 102 29 

87 LAS STOCKI 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 75-76 103 30 

88 LAS STOCKI 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 75-76 104 31 

89 LAS STOCKI 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 75-76 105 32 

90 LAS STOCKI 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 75-76 106 33 

91 LAS STOCKI 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 75-76 107 34 

92 LAS STOCKI 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 75-76 108 35 

93 
LAS STOCKI 

"OKRĘGLICA" 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 75-76 14 1 

94 
LAS STOCKI 
KOPANINY 

STANOWISKO 
ARCHEOLOGICZNE 

  WEZ 75-76 23 10 

95 
LAS STOCKI 

"OKRĘGLICA" 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 75-76 75 24 

96 MŁYNKI 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-76 22 1 

97 MŁYNKI 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-76 52 2 

98 MŁYNKI 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-76 53 3 

99 MŁYNKI 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-76 54 4 

100 MŁYNKI 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-76 55 5 

101 NOWY ŚWIAT 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 75-77 112 1 

102 OPOKA 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-77 1 3 

103 OPOKA 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-77 2 4 

104 OPOKA 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-77 3 5 

105 OPOKA 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-77 4 6 

106 OPOKA 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-76 4 1 



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KOŃSKOWOLA 

– UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO – 

 

 36 

107 OPOKA 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-76 5 2 

108 OPOKA 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-76 6 3 

109 PŁUSY 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-76 37 1 

110 PŁUSY 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-76 38 2 

111 POŻÓG NOWY 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 75-77 113 1 

112 POŻÓG NOWY 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-77 6 2 

113 
POŻÓG NOWY 
POD TOREM 

STANOWISKO 
ARCHEOLOGICZNE 

  WEZ 74-77 7 3 

114 PULKI 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-77 37 2 

115 PULKI "PGR" 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-77 38 1 

116 RUDY 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-76 17 1 

117 RUDY 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-76 18 2 

118 RUDY 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-76 19 3 

119 RUDY 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-76 58 4 

120 SIELCE 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 73-77 4 2 

121 SIELCE 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 73-77 5 3 

122 SKOWIESZYN 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 75-76 39 1 

123 SKOWIESZYN 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 75-76 40 2 

124 SKOWIESZYN 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 75-76 78 7 

125 SKOWIESZYN 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 75-76 83 8 

126 SKOWIESZYN 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 75-76 84 9 

127 SKOWIESZYN 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-76 33 10 

128 SKOWIESZYN 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-76 34 11 

129 SKOWIESZYN 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-76 35 12 

130 SKOWIESZYN 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-76 36 13 

131 SKOWIESZYN 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-76 48 15 

132 SKOWIESZYN 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-76 49 16 

133 SKOWIESZYN 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-76 50 17 

134 SKOWIESZYN 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-76 51 18 

135 SKOWIESZYN 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-76 63 19 

136 SKOWIESZYN 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-76 64 20 

137 SKOWIESZYN 
STANOWISKO  

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-76 65 21 

138 SKOWIESZYN 
STANOWISKO  

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-76 66 22 

139 STARA WIEŚ 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-76 39 1 

140 STARA WIEŚ 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-76 40 2 

141 STARA WIEŚ 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-76 41 3 

142 STARY POŻÓG 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-76 85 7 

143 STARY POŻÓG STANOWISKO   WEZ 74-77 8 7 
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ARCHEOLOGICZNE 

144 STARY POŻÓG 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-76 7 1 

145 STARY POŻÓG 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-76 8 2 

146 STARY POŻÓG 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-76 9 3 

147 STARY POŻÓG 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-76 10 4 

148 STARY POŻÓG 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-76 11 5 

149 STARY POŻÓG 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-76 12 6 

150 STOK 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 75-76 36 1 

151 STOK 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 75-76 37 2 

152 WRONÓW 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 73-76 1 1 

153 
ZAKIERZKI-

KOPIKI 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 75-77 109 1 

154 
ZAKIERZKI-

KOPIKI 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 75-77 110 2 

Źródło: Gminna Ewidencja Zabytków.  

 
Ryc. 8 Kapliczki rozmieszczone na obwodzie muru 
otaczającego kościół parafialny 

 
 

Ryc. 9 Zabytkowy dom przy ul. Lubelskiej 120  

 

 
 

Źródło: Zbiory własne  
 

 

Tabela 11a Obiekty wskazane przez wójta do ujęcia w gminnej ewidencji zabytków 

L.p. MIEJSCOWOŚĆ OBIEKT 
ULICA LUB 
LOKALIZACJA 

NR 
 

FORMA OCHRONY 
 

1.  
 
 
KOŃSKOWOLA 

 
KAPLICZKA 
filarowa 

 
Lubelska 

 
81A 

 
Obiekt zabytkowy wskazany 

przez Wójta 

2.  KOŃSKOWOLA KAPLICZKA Starowiejska 3-5 Obiekt zabytkowy wskazany 
przez Wójta 

3.  
 

CHRZĄCHÓW KAPLICZKA Usytuowana przy 
posesji 92 

 Obiekt zabytkowy wskazany 
przez Wójta  

 

4.  CHRZĄCHÓWEK KAPLICZKA Usytuowana na 
posesji 127 

 Obiekt zabytkowy wskazany 
przez Wójta 

5.  KOŃSKOWOLA KAPLICZKA z 
obrazem MB 
Częstochowskiej 

Młyńska 2 / 
Żyrzyńska 

 Obiekt zabytkowy wskazany 
przez Wójta 
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6.  KOŃSKOWOLA KAPLICZKA na skrzyżowaniu ul. 
Kurowskiej z drogą 
na płn. prowadzącą 
do wsi Opoka 

 Obiekt zabytkowy wskazany 
przez Wójta 

7.  KOŃSKOWOLA BRAMA 
CMENTARNA I w 
zespole cmentarza 
rzymsko- 
katolickiego 

Cmentarna  2 Obiekt zabytkowy wskazany 
przez Wójta 

8.  KOŃSKOWOLA BRAMA 
CMENTARNA II w 
zespole cmentarza 
rzymskokatolickieg
o  

Cmentarna 2 Obiekt zabytkowy wskazany 
przez Wójta 

9.  KOŃSKOWOLA DOMEK 
GRABARZA – 
KOSTNICA w 
zespole cmentarza 
rzymsko - 
katolickiego 

Cmentarna  2 Obiekt zabytkowy wskazany 
przez Wójta 

10.  KOŃSKOWOLA STARODRZEW w 
zespole cmentarza 
rzymsko-
katolickiego  

Cmentarna  2 Obiekt zabytkowy wskazany 
przez Wójta 

11.  OPOKA KAPLICZKA zlokalizowana na 
zakręcie drogi przy 
zagrodzie nr 60 

 Obiekt zabytkowy wskazany 
przez Wójta 

12.  PULKI KAPLICZKA pośrodku wsi; po 
zach. stronie drogi 

 Obiekt zabytkowy wskazany 
przez Wójta 

13.  PULKI ZESPÓŁ 
DWORSKI w Pulki 

– Majątek, 
pozostałości 
parku, aleja 

dojazdowa, obora, 
układ wodny ze 

stawami. 

Działka nr 266/15  Obiekt zabytkowy wskazany 
przez Wójta 

14.  SIELCE KAPLICZKA pośrodku wsi, na 
skrzyżowaniu dróg, 
przy sklepie 

 Obiekt zabytkowy wskazany 
przez Wójta 

15.  SKOWIESZYN KAPLICZKA z 
figurą NMP 

przy drodze  w 
sąsiedztwie budynku 
gminnego 

 Obiekt zabytkowy wskazany 
przez Wójta 

16.  Stary Pożóg KAPLICZKA z 
figurą NMP 

Na zakręcie drogi, ok 
200 m na wschód od 
szkoły 

 Obiekt zabytkowy wskazany 
przez Wójta 

17.  WITOWICE KAPLICZKA usytuowana przy 
posesji nr 86 

 Obiekt zabytkowy wskazany 
przez Wójta 

18.  WRONÓW KAPLICZKA Na skrzyżowaniu 
dróg: Puławy-Żyrzyn 
- Młynki; ok. 50 m. na 
płd. -zach. od szkoły 

 Obiekt zabytkowy wskazany 
przez Wójta 

Źródło: Urząd Gminy Końskowola. 
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5 UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z WARUNKÓW I JAKOŚCI ŻYCIA  

MIESZKAŃCÓW,  W  TYM OCHRONY ICH ZDROWIA 

5.1. Potencjał demograficzny 
 

Według głównych wskaźników demograficznych zaprezentowanych w tabeli nr 12 na terenie 

gminy Końskowola od wielu lat nie zmienia się gęstość zaludnienia i utrzymuje się na poziomie 101 

osób na km2. Plasuje to gminę w czołówce jeśli chodzi o teren powiatu puławskiego. Tylko gmina 

Nałęczów (nie licząc miasta Puławy) jest gminą o wyższym wskaźniku gęstości zaludnienia (154 

os/km2). Zwraca uwagę również fakt powolnego, lecz stałego wzrostu liczby kobiet w stosunku do liczby 

mężczyzn oraz ujemnego przyrostu naturalnego. 

 
Tabela 12 Zestawienie głównych wskaźników demograficznych dla gminy Końskowola 

Rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ludność na 1 
km2 (gęstość 
zaludnienia) 

101 101 101 101 101 101 101 101 101 

kobiety na 100 
mężczyzn 

101 101 101 101 101 102 102 102 103 

małżeństwa na 
1000 ludności 

5,3 6,9 4,2 5,1 6,0 6,6 5,0 7,2 7,2 

urodzenia żywe 
na 1000 
ludności 

8,3 10,6 7,9 9,2 8,7 11,4 9,7 11,5 10,0 

zgony na 1000 
ludności 

10,8 9,4 10,7 11,4 9,0 11,4 11,0 12,5 12,7 

przyrost 
naturalny na 

1000 ludności 

-2,5 1,2 -2,8 -2,2 -0,3 0,0 -1,3 -1,0 -2,6 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny 

 
Rosnąca w ostatnich latach jest również liczba zawieranych małżeństw na terenie gminy. 

W 2010 roku średni wskaźnik na 1000 mieszkańców wynosił 7,2 a w latach 2002-2010 wynosił średnio 

6,8. Jest znacznie powyżej średniej dla powiatu puławskiego (6,0 w 2010 roku) jak i całego 

województwa lubelskiego (6,2 w 2010 roku). 

 
Tabela 13 Liczba ludności gminy Końskowola w latach 2001-2010 

Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ogółem 9 068 9 053 9 044 9 010 9 016 9 038 9 053 9 052 9 037 9 059 

mężczyźni 4 485 4 495 4 505 4 489 4 488 4 497 4 490 4 476 4 465 4 462 

kobiety 4 583 4 558 4 539 4 521 4 528 4 541 4 563 4 576 4 572 4 597 

 Źródło: Główny Urząd Statystyczny 

 
Liczba ludności na terenie gminy utrzymuje się od dłuższego czasu na podobnym poziomie 

ponad 9000 mieszkańców. Liczba kobiet w stosunku do mężczyzn jest bardzo porównywalna i 

w zasadzie utrzymuje się od dłuższego czasu na niezmiennym poziomie.  
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Wykres 5 Liczba ludności w poszczególnych gminach powiatu puławskiego w 2010 roku 
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Źródło: Główny Urząd Statystyczny  

 
Jak pokazuje powyższy wykres gmina Końskowola należy do jednych z największych gmin pod 

względem liczby ludności w powiecie puławskim. W 2010 roku więcej osób zamieszkiwało tylko gminę 

Nałęczów i Puławy. 

 
Struktura wieku mieszkańców 
 
Wykres 6 Udział ludności gminy Końskowola według ekonomicznych grup wieku w 2010 r. 

19%

62%

19%

Wiek przedprodukcyjny

Wiek produkcyjny

Wiek poprodukcyjny

 
Źródło: Główny Urząd Statystyczny 

 

Ludność w wieku przedprodukcyjnym (osoby poniżej 17 roku życia) na koniec 2010 roku 

wynosiła 1744 osób i była prawie równa z grupą osób w wieku poprodukcyjnym (1743 osoby). 

Liczebność grupy osób w wieku produkcyjnym tj. od 18 do 59 lat kobiety i do 64 lat mężczyźni, wynosiła 

5572 osób. Powyższe dane wskazują na korzystny z perspektywy rozwoju gminy układ – dużej grupy 

osób w wieku produkcyjnym oraz znaczną ilość osób w wieku przedprodukcyjnym. 
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 Saldo migracji 
 
Wykres 7 Saldo migracji w gminie Końskowola w latach 2001-2010 
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Źródło: Główny Urząd Statystyczny 

 
Saldo migracji na terenie gminy jest dodatnie jednak uwagę zwraca fakt, że rozkłada się ono bardzo 

nierównomiernie.  W 2003 roku zameldowania zrównały się z liczbą osób opuszczających gminę 

natomiast w 2006 saldo migracji było ujemne. W analizowanych latach tj. od 2001 do 2010 roku  saldo 

migracji wynosiło plus 148 co daje dodatnią średnią roczną 14,8. 

 
5.2. Rynek pracy i działalność gospodarcza 
 

Dominującą działalnością na ternie gminy jak pokazuje wykres nr 8 są usługi. W 2010 roku 

zarejestrowanych było 381 podmiotów usługowych, dalej 126 w przemyśle i budownictwie a 31 

w rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie 

 
 
Wykres 8 Udział poszczególnych rodzajów działalności  na terenie gminy w 2010 roku 
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Gmina Końskowola jak pokazuje także poniższa tabela po woli odchodzi od działalności 

rolniczej na rzecz usług i działalności gospodarczej w różnych sektorach takich jak handel czy 

budownictwo. W roku 2005 zarejestrowanych było 461 podmiotów w systemie REGON natomiast pięć 

lat później liczba ta wzrosła do 538 podmiotów. Przybyło wiec 77 podmiotów wzrost o ok. 16%. 

 
Tabela 14 Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON wg sekcji PKD w latach 2005-2010 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ogółem 461 467 483 488 510 538 

Sekcja A 32 29 29 31 33 31 

Sekcja C x x x x 43 50 

Sekcja D 45 43 47 43 0 0 

Sekcja E 0 0 1 1 2 4 

Sekcja F 56 60 62 64 65 72 

Sekcja G 178 187 181 187 190 186 

Sekcja H 14 14 18 14 35 38 

Sekcja I 26 25 31 32 11 12 

Sekcja J 12 11 11 12 3 4 

Sekcja K 33 31 32 32 13 16 

Sekcja L 13 13 13 13 8 7 

Sekcja M 11 10 13 13 26 24 

Sekcja N 20 21 21 21 5 5 

Sekcja O 21 23 24 25 13 13 

Sekcje P x x x x 13 12 

Sekcje Q x x x x 22 25 

Sekcje R x x x x 8 8 

Sekcje S i T x x x x 20 31 

Sekcje U x x x x 0 0 
Źródło: Główny Urząd Statystyczny 

 
Sekcja PKD 2007 obowiązuje od 1 stycznia 2008 roku i została wprowadzona na mocy 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 roku, tym samy w powyższej tabeli sekcje od P 

do U nie są wyszczególnione w latach 2005-2008, gdyż do tamtego czasu obowiązywała klasyfikacja 

PKD 2004. 

 

Oznaczenie sekcji PKD 2007: 

 Sekcja A - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 

 Sekcja B - Górnictwo i wydobywanie 

 Sekcja C - Przetwórstwo przemysłowe 

 Sekcja D - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę 

i powietrze do układów klimatyzacyjnych 
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 Sekcja E - dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana 

z rekultywacją 

 Sekcja F - Budownictwo 

 Sekcja G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając 

motocykle 

 Sekcja H - Transport i gospodarka magazynowa 

 Sekcja I - Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 

 Sekcja J - Informacja i komunikacja 

 Sekcja K - Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 

 Sekcja L - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 

 Sekcja M - Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 

 Sekcja N - Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 

 Sekcja O - Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia 

społeczne 

 Sekcja P - Edukacja 

 Sekcja Q - Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 

 Sekcja R - Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 

 Sekcja S - Pozostała działalność usługowa 

 Sekcja T - Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe 

produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby 

 Sekcja U - Organizacje i zespoły eksterytorialne. 

 

Mimo rozwoju działalności gospodarczej na terenie gminy nadal dokuczliwe jest bezrobocie.  Liczba 

osób bezrobotnych stale się zwiększa od 2007 roku. W dużo większym tempie przybywa jednak 

bezrobotnych mężczyzn. W przeciągu czterech lat aż 42 mężczyzn zostało zarejestrowanych jako 

bezrobotnych. 

 
Tabela 15 Liczb bezrobotnych według płci zarejestrowanych w latach 2005-2010 

Liczba 
bezrobotnych 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Ogółem 549 486 341 295 354 406 

Kobiety 254 228 170 140 162 193 

Mężczyźni 295 258 171 155 192 213 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny 
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5.3 Gospodarka mieszkaniowa 
 

Na terenie gminy Końskowola w 2010 roku odnotowano zgodnie z danymi pochodzącymi 

z Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie łącznie 2689 mieszkań w różnej strukturze 

własnościowej o łącznej powierzchni użytkowej 247 360 m
2. Stanowiło to ok. 6,5% wszystkich 

mieszkań na terenie powiatu puławskiego. Więcej mieszkań na terenie powiatu było tylko w  gminach 

Nałęczów, Puławy i Kazimierz Dolny. Średnia wielkość mieszkania na terenie gminy wynosiła w 2010 

roku 92 m2 powierzchni użytkowej i powiększyła się w stosunku do 2005 roku o niecałe 2 metry 

kwadratowe. To ponad 20 m2 więcej niż średnia wielkość mieszkania na terenie całego powiatu 

puławskiego (71,4 m2 w 2010 roku) i średnia dla województwa lubelskiego. Jest to największa średnia w 

całym powiecie. Tym samy średnia powierzchni użytkowa mieszkania na 1 osobę wynosiła w 2010 roku 

27,3 metra kwadratowego. 

  
Wykres 9 Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania na terenie gminy Końskowola i całego powiatu puławskiego w 
latach 2005-2010 
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Źródło: Główny Urząd Statystyczny 
 

Na gminny zasób mieszkaniowy składają się łącznie 33 mieszkania głównie w budynkach 

mieszkalnych wielorodzinnych na terenie miejscowości Końskowola. Średnia powierzchnia mieszkania 

w zasobie komunalnym w 2009 roku kształtowała się na poziomie ok. 42,5 m2. Jak pokazuje poniższa 

tabela w 2009 roku wszystkie mieszkania socjalne zamieszkałe były zadłużone powyżej 3 miesięcy. 

 

Tabela 16 Podstawowe dane na temat gminnego zasobu mieszkaniowego w 2009 roku 

Gminny zasób mieszkaniowy 

Liczba mieszkań ogółem 33 
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Mieszkania socjalne 9 

Łączna powierzchni użytkowa mieszkań 1402 m2 

Liczba pustostanów 2 

Liczba mieszkań które zalegają w opłatach 

dłużej niż 3 miesiące 
7 

Liczba wypłaconych dodatków 

mieszkaniowych 
20 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny 
 

5.4. Infrastruktura społeczna 
 
Na terenie gminy Końskowola funkcjonują następujące placówki oświatowe: 

 Gminne Przedszkole w Końskowoli; 

 Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w ramach Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza w Końskowoli; 

 Szkoła Podstawowa w Skowieszynie im Adama Chmielowskiego wraz z oddziałem 

przedszkolnym; 

 Szkoła Podstawowa w Chrząchowie im. Marii Konopnickiej wraz z oddziałem przedszkolnym;; 

 Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Pożogu w ramach Zespołu Placówek Oświatowych im. 

Jana Kochanowskiego w Pożogu; 

 

Tabela 17 Liczba uczniów i absolwentów w placówkach oświatowych w gminie w latach 2005-2010  

okres 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Szkoły podstawowe 

uczniowie 623 587 544 518 494 491 

absolwenci 112 109 115 116 96 85 

Gimnazjum 

uczniowie 320 319 304 315 295 271 

absolwenci 93 100 111 95 95 98 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny 

 

Największą placówką oświatową w gminie jest Zespół Szkół w Końskowoli. „Dzieci mają 

możliwość rozwijania swoich zdolności i umiejętności poprzez udziału w zajęciach pozalekcyjnych. Do 

dyspozycji dzieci jest dobrze wyposażona biblioteka szkolna” (Plan Odnowy Miejscowości Końskowola 

na lata 2010-2020). Jak wynika z powyższej tabeli liczba uczniów i absolwentów w szkołach na terenie 

Końskowoli z roku na rok maleje, co związane jest z coraz niższym przyrostem naturalnym. 
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Ważnymi wskaźnikami rozwoju szkolnictwa jest dostępność w placówkach szkolnych 

komputerów z dostępem do Internetu. Wskaźniki te zostały zestawione w tabelach poniżej. Od 2005 

roku w gimnazjum w Końskowoli wszystkie komputery są wyposażone w dostęp do Internetu natomiast 

w szkołach podstawowych tylko 20% komputerów nie jest podłączonych do „sieci”. Pozytywnym 

zjawiskiem zaobserwowanym po przeanalizowaniu danych z poniższej tabeli jest coraz mniejsza liczba 

osób przypadająca na jeden komputer z dostępem do internatu zarówno w szkołach podstawowych 

i gimnazjum. 

Tabela 18 Wskaźnik komputeryzacji szkół w gminie w latach 2005-2010 

Placówka 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

udział szkół wyposażonych w komputery przeznaczone do użytku uczniów z dostępem do Internetu 

gimnazjum 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

szkoły podstawowe 80% 80% 80% 80% 80% 80% 

uczniowie przypadający na 1 komputer z dostępem do Internetu przeznaczony do użytku uczniów 

gimnazjum 21,33 16,79 16,00 16,58 15,53 14,26 

szkoły podstawowe 19,47 10,48 8,63 7,10 6,42 6,38 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny 

 

Na terenie gminy mieszkańcy w zakresie podstawowej opieki medycznej, korzystają z usług 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia który 

zlokalizowany jest przy  ulicy Lubelskiej 95 w Końskowoli.  Placówka ta świadczy usługi w zakresie: 

medycyny ogólnej, rodzinnej, szkolnej, pielęgniarstwa i położnictwa rodzinnego. Najbliższy szpital 

z oddziałem ratowniczym pełniący całodobowy dyżur znajduje się w Puławach.  

Ryc. 10 Budynek Gminnego Ośrodka Zdrowia w Końskowoli przy ulicy Lubelskiej 

 

Źródło: Zbiory własne 
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Zadania w zakresie pomocy społecznej realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Końskowoli przy ul. Pożowskiej 3. Pomoc społeczna organizowana jest w celu 

umożliwienia osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są 

w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Zadaniem pomocy 

społecznej jest też zapobieganie powstawaniu tych sytuacji, przez podejmowanie działań zmierzających 

do życiowego usamodzielnienia tych osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.  W 2010 roku ze 

środowiskowej pomocy społecznej na terenie gminy korzystało 578 osób (dane GUS). 

Na terenie gminy działa i rozwija się także Środowiskowy Dom Samopomocy. Ośrodek działa od 

2002 roku a od 2007 roku ośrodek ten mieści się w budynku dawnej szkoły przy ul. Lubelskiej 81a 

w Końskowoli. Obecnie może z niego korzystać 30 osób z różnymi zaburzeniami psychicznymi a także 

osoby niepełnosprawne. Głównym założeniem pracy terapeutycznej jest aktywizowanie osób 

niepełnosprawnych do podejmowania samodzielnych czynności życiowych, jak również samodzielnego 

życia w społeczeństwie. W niektórych przypadkach podtrzymywanie dobrej kondycji psychofizycznej 

i umacnianie zdolności do pełniejszego funkcjonowania w środowisku. Zadania ośrodka realizowane są 

głównie poprzez kompleksową terapię indywidualną i grupową, dostosowaną do możliwości 

i zainteresowań osób potrzebujących. 

      W zakresie propagowania kultury na terenie gminy działa kilka placówek. Najważniejszą z nich 

jest Gminny Ośrodek Kultury w Końskowoli. Ośrodek ten skupia różnego rodzaju zespoły artystyczne 

mające wpływa na świadomość kulturalną mieszkańców. Odpowiada za organizację takich 

przedsięwzięć jak „Dni Końskowoli”, „Święto Róż” czy dożynki gminne. W ośrodku wydawane jest także 

pismo społeczno-kulturalne w postaci miesięcznika „Echo Końskowoli”.  Ponadto na terenie gminy 

działają jeszcze: 

 Towarzystwo Ochrony Dziedzictwa Kulturowego „Fara Końskowolska”; 

 Końskowolskie Towarzystwo Społeczno-Regionalne; 

 Gminna Biblioteka Publiczna w Końskowoli. 

Na terenie gminy działa także kilka klubów sportowych. Najważniejszym jest „Powiślak” 

Końskowola którego najistotniejszą sekcją jest sekcja piłki nożnej.  Zespół ten swoje mecze rozgrywa  

na boisku piłkarskim o wymiarach 100 x 56 metrów i wyposażony w 150 miejsc siedzących. Ponadto 

prowadzi sekcje tenisa stołowego, piłki siatkowej i piłki ręcznej.  

Przy zespołach szkół działają także Uczniowskie Kluby Sportowe „Olimp” (w Końskowoli) 

i „Pożóg” (w Pożogu) których zadaniem jest propagowanie rozwoju kultury fizycznej a także realizacja 

zajęć dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych. 
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Ważnym ośrodkiem z punktu widzenia rozwoju gminy jest także działający na jej terenie 

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli (LODR). Jest to samorządowy wojewódzki 

ośrodek doradztwa rolniczego, który prowadzi szeroko działalność doradczą i rozwojową. Działania 

LODR obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia w zakresie rozwoju wsi, rynków rolnych, 

podnoszenia konkurencyjności gospodarstw rolnych. LODR organizuje szkolenia dla rolników 

i mieszkańców obszarów wiejskich a także wspiera przedsiębiorczość na terenach wiejskich.  

 
5.5 Turystyka i wypoczynek 
 
 

Gmina Końskowola, bogata w walory przyrodnicze a także historyczno-kulturowe jest ciekawym 

miejscem do wypoczynku i rozwoju turystyki. Na terenie gminy, przede wszystkim w jej południowej 

części działają gospodarstwa agroturystyczne, które stanowią też bazę noclegową dla turystów 

zwiedzających Kazimierz Dolny czy ruiny zamku w Janowcu. Agroturystyka rozwija się przede 

wszystkim w miejscowościach Stok, Opoka, Las Stocki i Stara Wieś. W gminie możliwy jest aktywny 

wypoczynek zarówno poprzez szlaki piesze jak i szlaki rowerowe. Przebiegają tędy dwa szlaki 

rowerowe, które zaczynają się w Puławach. Urozmaicona rzeźba terenu na obszarze gminy umożliwia 

wybór odpowiedniego zgodnie z doświadczeniem szlaku rowerowego. W trakcie opracowywania jest 

także niebieski „Szlak Różany” o długości 20 km, który ma prowadzić w całości przez gminę 

Końskowola a zaczynać się i kończyć w miejscowości gminnej.  

Jeśli chodzi o szlaki piesze to prze teren gminy przebiega „szlak niepodległościowy ” (LU-

5553z). Jest to zielony szlak o całkowitej długości 50,7 km prowadzący z Bochotnicy przez Końskowolę 

do Baranowa. Należy do szlaków turystycznych lessowych wąwozów a zarządza nim PTTK Puławy.  

 
Tabela 19 Zestawienie szlaków rowerowych przechodzących przez obszar gminy 

Szlak Przebieg Długość 

Czerwony 
Puławy - Końskowola - 

Skowieszyn - Zbędowice - 
Parchatka Włostowice - Puławy 

29 km – stopień trudności 
wysoki 

Żółty 
Puławy - Osiny - Sielce - 

Końskowola - Młynki - Puławy 
28 km – stopień trudności średni 

Źródło:www.mosir.pulawy.pl 

 
Turystycznie wykorzystywana jest również rzeka Kurówka na której odbywają się spływy kajakowe na 

dystansie ok. 16 km z miejscowości Szumów (gmina Kurów) do miasta Puławy. 
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6. ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDNOŚCI I JEJ MIENIA 

 
Na terenie gminy Końskowola nie występują obiekty, obszar i urządzenia, które mogą 

powodować potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa ludności i jej mienia w myśl przepisów dotyczących 

ochrony osób i mienia. 

Na szczeblu wojewódzkim pracami koordynacyjnymi w zakresie zarządzania kryzysowego 

zajmuje się Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lublinie (WCZK). Jest to jednostka, 

wchodząca w skład Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Do głównych obowiązków WCZK należy: 

 opracowanie i aktualizacja wojewódzkiego planu zarządzania kryzysowego;  

 dokonywanie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego województwa 

i opracowywanie projektu planu operacyjnego ochrony przed powodzią;  

 zapewnienie całodobowego funkcjonowania Wojewódzkiego Centrum Zarządzania 

Kryzysowego oraz sporządzanie okresowych meldunków;  

 informowanie w trybie alarmowym służb ratowniczych, ostrzeganie i alarmowanie ludności o 

możliwości powstania nadzwyczajnych zagrożeń oraz zarządzonych formach ochrony 

i postępowania ludności;  

 opracowywanie planu obrony cywilnej województwa oraz opiniowanie planów obrony cywilnej 

powiatów;  

 wykonywanie zadań Wojewody z zakresu ochrony osób i mienia;  

 prowadzenie spraw dotyczących kierowania przez Wojewodę realizacją przedsięwzięć 

związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa wykonywanych przez Marszałka 

Województwa Lubelskiego, starostów, wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast), 

przedsiębiorców oraz inne jednostki organizacyjne i organizacje społeczne mające swoją 

siedzibę na terenie województwa;  

 wykonywanie zadań wynikających z nadzoru Wojewody nad przewozem drogowym towarów 

niebezpiecznych;  

 wykonywanie zadań wynikających z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych;  

 przygotowywanie dokumentacji i koordynowanie ewakuacji ludności w wypadku masowego 

zagrożenia dla życia i zdrowia na obszarze województwa;  

 organizowanie szkolenia obronnego w województwie;  

 przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu 

wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie województwa;  

 wykonywanie i aktualizowanie planu operacyjnego funkcjonowania województwa. 

Jednym z dokumentów o znaczeniu strategicznym dla województwa w tym zakresie jest opracowany 

„Plan działania dla województwa lubelskiego na wypadek wystąpienia epidemii” zatwierdzony przez 

Wojewodę Lubelskiego dnia 30 maja 2009 roku. 

Na szczeblu powiatowym utworzono przy Starostwie Powiatowym w Puławach Powiatowe 

Centrum Zarządzania Kryzysowego, które pełni całodobowe dyżury a w sytuacjach podwyższonego 
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ryzyka powoływany jest Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. Ponadto na bieżącą 

opracowywany jest Powiatowy Plan Reagowania Kryzysowego. 

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Końskowoli przyjęty 
zarządzaniem wójta Gminy za sprawy związane z koordynowaniem działań w zakresie zarządzania 
kryzysowego odpowiada Referat Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy.  Do najważniejszych zadań 
referatu w tym zakresie należą: 
 

 realizowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, udzielanie pomocy jednostkom 
Ochotniczej Straży Pożarnej w realizacji zadań i celów statutowych OSP; 

 współdziałanie z komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w zakresie 
funkcjonowania na obszarze Gminy jednostek działających w krajowym systemie ratowniczo-
gaśniczym; 

 koordynowanie działań ratowniczych na terenie Gminy w razie zagrożenia klęską żywiołową na 
podstawie Ustawy o ochronie przeciwpożarowej. 

 
Jak wspomniano powyżej na terenie gminy działa Ochotnicza Straż Pożarna. Powstała w 1920 roku 

obecnie składa się z 11 jednostek oraz Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej i oddziału żeńskiego. OSP 

Końskowola włączona jest od 2000 roku do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Remizy 

znajdują się w Końskowoli oraz 10 największych miejscowościach gminy. 

 

7. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB I MOŻLIWOŚCI ROZWOJU 

GMINY 

 

Rada Gminy Końskowola dnia 29 kwietnia 2009 roku podjęła uchwałę Nr XXXVI/170/09 

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Końskowola na lata 2009 – 2020. W dokumencie tym 

określono misję gminy jako (…) stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju, zapewniającego 

wzrost zatrudnienia, rozwój przedsiębiorczości, oraz w konsekwencji poprawę warunków życia 

mieszkańców przy zachowaniu wartości kulturowych oraz odpowiednim korzystaniu z walorów 

środowiska naturalnego” (Strategia Rozwoju Gminy Końskowola 2009). Strategia ta określa pięć 

głównych obszarów problemowych wpływających na: 

 poprawę warunków i jakości życia mieszkańców (obszar nr 1), 

 rozwój infrastruktury technicznej (obszar nr 2),, 

 poprawę środowiska przyrodniczego (obszar nr 3),, 

 poprawę otoczenia kulturowego, turystycznego, sportowego (obszar nr 4),, 

 poprawę warunków nauczania w placówkach oświatowych (obszar nr 5); 

W ramach danych obszarów problemowych wskazano cele strategiczne: 
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Obszar 1 – cel strategiczny: Zapewnienie mieszkańcom Gminy wysokiej jakości usług 

publicznych oraz poprawa warunków socjalno-bytowych. 

Działania w ramach celu: 

-  poprawa jakości usług publicznych w ramach ochrony zdrowia, warunków socjalno-bytowych oraz 

usług komunalnych; 

-projekty kompleksowego uzbrojenia terenu pod inwestycje; 

- opracowanie systemu zachęt dla inwestorów; 

 

Obszar 2 – cel strategiczny: Osiągnięcie poziomu infrastruktury technicznej w stopniu 

zadowalającym mieszkańców Gminy Końskowola 

Działania w ramach celu: 

- rozbudowa i remonty infrastruktury drogowej; 

- poprawa stanu układu komunikacyjnego; 

- poprawa bezpieczeństwa na drogach; 

 

Obszar 3 – cel strategiczny: Ograniczenie wpływu funkcjonowania Gminy na środowisko 

naturalne i poprawa jego stanu 

Działanie w ramach celu: 

- rozbudowa i remonty infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej; 

 

Obszar 4 – cel strategiczny: Rozwój i promocja Gminy poprzez otoczenie kulturowe, sportowe i 

turystyczne 

Działanie w ramach celu: 

- zaktywizowanie społeczności Gminy w sferze kultury jak również rozbudowa bazy sportowej i 

turystycznej w celu promocji i rozwoju Gminy; 

- rozwój usług na rzecz agroturystyki; 

- działania promocyjne, mające na celu zwiększenie atrakcyjności Gminy Końskowola; 

 
Obszar 5 – cel strategiczny: Rozbudowa i unowocześnienie infrastruktury szkolnej Gminy w celu 

poprawy warunków edukacyjnych 

Realizacja celu tego działania będzie polegać na podejmowaniu inicjatyw prowadzących do 

optymalizacji rozmieszczenia placówek oświatowych oraz wspieranie rozwoju sieci przedszkoli 

publicznych i niepublicznych. 
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Cele określone w Strategii Rozwoju Gminy Końskowola na lata 2009-2020 dają możlkiwośc 

określenia potrzeb i możliwości rozwoju gminy. Klasycznym narzędziem, stosowanym od wielu lat w tym 

celu jest zestawienie mocnych i słabych stron analizowanego podmiotu (w tym przypadku gminy ) oraz  

określenie   jego   szans   i  zagrożeń  rozwojowych.  Nazwa   SWOT  pochodzi z języka angielskiego i 

oznacza: S – Strengths (silne strony), W – Weeknesses (słabości), O - Opportunities (możliwości), T – 

Threats (zagrożenia). Przyjęta metoda pozwala na zebranie i uszeregowanie informacji o potencjale 

rozwojowym gminy oraz o dostrzeganych barierach. Zwraca jednocześnie uwagę na pojawiające się 

zewnętrzne szanse i zagrożenia. 

W ramach analizy SWOT skoncentrowano się na ocenie wewnętrznych zasobów gminy, jej 

atutów i problemów wynikających z przedstawionych w niniejszym Studium uwarunkowań społecznych, 

gospodarczych, przyrodniczych, infrastrukturalnych. 

 

Do mocnych stron Końskowola zakwalifikowano: 

 zaangażowanie mieszkańców w sprawy gminy i jej rozwoju; 

 położenie wokół miasta Puławy, które stanowi jako miasto powiatowe czynnik aktywizujący 

przyległy teren oraz bliskość Lublina; 

 wysokie walory przyrodniczo-krajobrazowe zwłaszcza w południowej części gminy; 

 unormowana sytuacja planistyczna – obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego obejmujące swym zasięgiem całą gminę; 

 cenne i zachowane zasoby historyczno-kulturowe; 

 rozwój agroturystyki; 

 położenie gminy przy szlaku komunikacyjnym Puławy - Lublin; 

 przebieg ponad lokalnych szlaków komunikacyjnych dwóch dróg krajowych, linii kolejowej oraz 

rozbudowany układ dróg powiatowych 

 bezpośrednie połączenia komunikacji zbiorowej z miastem Puławy  

 duża liczba gospodarstw domowych z dostępem do sieci gazowej; 

 baza kulturalno-oświatowa; 

 brak znacznych terenów uciążliwych produkcyjnych i składowych; 

 znaczący udział osób w wieku produkcyjnym. 

 

Do słabych stron gminy Końskowola zakwalifikowano: 

 niski stan techniczny dróg gminnych; 

 duży ruch tranzytowy poprzez miejscowość Końskowola za sprawą drogi krajowej nr 12; 
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 powolny zanik i deprecjacja historycznej przestrzeni centrum miejscowości Końskowola tj. 

Rynku i budynku Ratusza; 

 niedostatecznie rozwinięta sieć kanalizacyjna; 

 mała liczba ścieżek rowerowych; 

Szansą gminy Końskowola jest: 

 możliwość pozyskania zewnętrznych środków unijnych na finansowanie inwestycji związanych 

z ochroną środowiska, wynikająca z konieczności wypełnienia zobowiązań akcesyjnych oraz 

polityki ekologicznej państwa; 

 rozwój i większa promocja „Święta Róż”; 

 wykorzystanie walorów przyrodniczych w tym przede wszystkim rzeki Kurówki; 

 przebudowa drogi krajowej nr 17 do parametrów drogi ekspresowej i w późniejszym etapie 

planowana też budowa II etapu obwodnicy miasta Puławy (jako droga ekspresowa nr 12); 

 duży potencjał rozwoju terenów pod zabudowę mieszkaniową i usługową; 

 możliwości lokalizacji i rozwoju energetyki wiatrowej; 

 przebieg sieci gazowych wysokiego ciśnienia DN 700 i DN 500 oraz linii elektroenergetycznych 

wysokiego napięcia 110kV, 220 KV i 400 kV; 

 większa możliwość wykorzystania linii kolejowej. 

 

Do zagrożeń, mogących mieć negatywny wpływ na gminę Końskowola zaliczono: 

 niewielkie zainteresowanie dużych inwestorów zewnętrznych; 

 ograniczenia na rynku pracy ze względu na korzystniejsze oferty w Lublinie i Puławach; 

 niedobór środków własnych gminy; 

 duży wzrost ruchu pojazdów, szczególnie ciężarowych na terenie miejscowości Końskowola w 

przypadku braku realizacji przebudowy drogi krajowej nr 12 do parametrów strasy ekspresowej. 

 stopniowe niszczenie części obiektów zabytkowych i zagrożenie zniekształcenia historycznego 

ukształtowania miejscowości Końskowola; 

8. UWARUNKOWANIA WYNIKJĄCE ZE STANU PRAWNEGO GRUNTÓW 

 
Łączna powierzchnia gruntów w gminie wynosi 8 987 ha. W przeważającej części grunty w gminie 

Końskowola należą do osób fizycznych. Mały odsetek stanowią grunty będące własnością samorządów 

terytorialnych czy też związków międzygminnych. Grunty Skarbu Państwa (z wyłączeniem gruntów oddanych w 

użytkowanie wieczyste) stanowią w gminie Końskowola  ok. 5% powierzchni gminy.  Podobny procent stanowią 

grunty spółkę prawa handlowego. 
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Tabela 20 Struktura własnościowa gruntów w gminie Końskowola – stan na 2011 rok 

Struktura własności Powierzchnia w ha 

Grunty skarbu Państwa z wyłączeniem gruntów 

oddanych w użytkowanie wieczyste 

481 

Grunty Skarbu Państwa przekazane w 

użytkowanie wieczyste 

241 

Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu 

nieruchomości 

28 

Pozostałe grunty gminne z wyłączeniem gruntów 

oddanych w użytkowanie wieczyste 

131 

Grunty osób fizycznych 7 666 

Grunty spółdzielni 3 

Grunty kościołów i związków wyznaniowych 18 

Wspólnoty gruntowe 30 

Grunty powiatu z wyłączeniem gruntów oddanych 

w użytkowanie wieczyste 

6 

Grunty województwa przekazane w użytkowanie 

wieczyste osób fizycznych 

59 

Grunty spółek prawa handlowego i inne formy 

własności prywatnej 

324 

Łącznie 8 987 

Źródło: Wykaz gruntów na podstawie danych z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w Warszawie 

 

W powyższej tabeli nie wskazano gruntów komunalnych będących w użytkowaniu wieczystym osób 

fizycznych gdyż zgodnie z danymi jak zostały zgromadzone taka sytuacja nie miała miejsca. Grunty 

wchodzące skład gminnego zasobu nieruchomości stanowią zaledwie 0,3% wszystkich gruntów na 

terenie gminy Końskowola jednak znacznie więcej bo ok. 1,5% to grunty oddane w użytkowanie 

wieczyste osobom fizycznym. 
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Wykres 10 Struktura prawna gruntów w gminie Końskowola w 2011 roku 

8%

84%

4% 1% 2%
0%

1%

Grunty Skarbu Państwa ogółem Grunty komunalne - ogólem 

Grunty powiatu - ogółem Grunty województwa - ogółem

Grunty osób fizycznych Grunty spółek prawa handlowego

Pozostałe

 

Źródło: Wykaz gruntów na podstawie danych z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w Warszawie 

 

Zgodnie z powyższym wykresem grunty będące własnością osób fizycznych i najczęściej wchodzące 

w skład gospodarstw rolnych stanowią 84% wszystkich gruntów. Grunty komunalne łącznie z gruntami 

oddanymi użytkowanie wieczyste osobom prywatnym stanowią 2% powierzchni a grunty Skarbu 

Państwa również łącznie z oddanymi w użytkowanie wieczyste to  8% powierzchni wszystkich gruntów 

na obszarze gminy. Grunty powiatu puławskiego (większość przekazana w trwały zarząd) stanowią 

znikomy (zaledwie 0,06%) udział w strukturze własnościowej gruntów gminy. 
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9. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z WYSTĘPOWANIA  OBIEKTÓW  

I TERENÓW  CHRONIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH 

 

9.1 Obszary i obiekty chronione prawem 
 

W granicach gminy Końskowola znajdują się następujące tereny (lub ich fragmenty) objęte ochroną 

na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U Nr 

76, poz. 489 z późniejszymi zmianami): 

 Kazimierski Park Krajobrazowy, 

 Specjalny Obszar Ochrony Natura 2000 „Płaskowyż Nałęczowski” PLH 0600015, 

 Użytki ekologiczne. 

Poza obszarem gminy jednak bezpośrednio przy jej północno-zachodniej granicy położony jest 

Specjalny Obszar Ochrony Natura 2000 „Puławy” PLH 

Obiekty chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, tj.: 

 zabytki wpisane do rejestru zabytków, 

 zabytki nieruchome włączone do Gminnej i Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków, 

 stanowiska archeologiczne położone na terenie gminy Końskowola 

zostały wskazane w Rozdziale 4 Stan dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 

 

Kazimierski Park Krajobrazowy 

Kazimierski Park Krajobrazowy został utworzony w 1979 r. Zasady zagospodarowania 

przestrzennego na tym obszarze określa Rozporządzenie Nr 4 Wojewody Lubelskiego z dnia 

23.03.2005r. ogłoszonym w dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego Nr 73 z dnia 27.04.2005r. 

poz. 1525.  Kazimierski Park Krajobrazowy (zwany dalej  Parkiem) obejmuje obszar o powierzchni 

14.961 ha i położony jest w województwie lubelskim, powiecie puławskim, na terenie gmin: Janowiec, 

Końskowola, Nałeczów, Wawolnica, miasta i gminy Kazimierz Dolny, miasta i gminy Puławy oraz 

w powiecie opolskim, na terenie gmin: Karczmiska i Wilków. Szczególnym celem ochrony Parku jest 

zachowanie niepowtarzalnych walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych, historycznych 

i turystycznych środowiska ze szczególnym uwzględnieniem interesujących biocenoz zboczy doliny 

Wisły, wąwozów i skarp lessowych z licznie występującymi gatunkami rzadkich roślin. Sieć wąwozów 

osiągająca gęstość ok. 11 km/km2. 

Otulina Parku o powierzchni 24.189 ha, położona jest w województwie lubelskim, powiecie 

puławskim, na terenie gmin: Janowiec, Końskowola, Kurów, Wawolnica, miasta i gminy Kazimierz 

Dolny, miasta i gminy Nałeczów, miasta i gminy Puławy, oraz w powiecie opolskim, na terenie gmin: 
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Karczmiska i Wilków oraz w powiecie lubelskim, na terenie gminy Wojciechów, wąwozów i skarp 

lessowych z licznie występującymi gatunkami rzadkich roślin.  

Kazimierski Park Krajobrazowy w małym stopniu pokryty jest lasami, nie tworzą one zwartych 

kompleksów zwartych, występują one głównie na zboczach oraz dnach wąwozów. Głównym walorem 

florystycznym parku jest ciepłolubna roślinność zielna wapiennych oraz lessowych zboczy wąwozów 

i nadrzecznych skarp. „ Wśród roślinności kserotermicznej na uwagę zasługują takie gatunki jak: wiśnia 

karłowata (wisienka stepowa), kosaciec bezlistny, miłek wiosenny, len złocisty, ostrożeń panoński, 

czosnek kątowaty, powojnik prosty, powojnik pnący, wiciokrzew przewiercień, zawilec wielkokwiatowy, 

pępawa makolistna, dzwonecznik wonny, wężymord stepowy, oman wąskolistny, pięciornik biały, 

kosatka kielichowa, ostnica włosowata” (Program ochrony dla Nadleśnictwa Puławy, 2008). 

 

W Parku zakazuje sie: 

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 pózn. zm.)1) ; 

2) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronię 

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 budowa, 

odbudowa, utrzymaniem, remontem lub naprawa urządzeń wodnych; 

6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie lub racjonalnej 

gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej; 

7) budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior 

i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem obiektów służących turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub 

rybackiej; 

8) likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-

błotnych; 

9) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych; 

10) prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metoda bezściółkowa; 
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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." 

(Rozporządzenie Nr 4 Wojewody Lubelskiego z dnia 23.03.2005r. ogłoszone w dzienniku Urzędowym Województwa 

Lubelskiego Nr 73 z dnia 27.04.2005r. poz. 1525.) 

 

Specjalny Obszar Ochrony Natura 2000 „Płaskowyż Nałęczowski” PLH 0600015 

Specjalny Obszar Ochrony Natura 2000 „Płaskowyż Nałęczowski” zajmuje powierzchnie 1 080, 

7 ha. Teren gminy Końskowola wchodzi tylko częściowo w ten obszar który położony jest w całości 

w granicach Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. 

Na terenie objętych ochroną występują murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea) - 

priorytetowe są tylko murawy z istotnymi stanowiskami storczyków 0,50 % pokrycia, niżowe i górskie 

świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) 1,00 % pokrycia górskie i nizinne 

torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk 1,00 % pokrycia, jaskinie 

nieudostępnione do zwiedzania, kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion) 1,00 % pokrycia, grąd 

środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) 15,0 % pokrycia. Ostoja 

obejmuje zachodni, najsilniej urzeźbiony fragment Płaskowyżu Nałęczowskiego. Labirynt lessowych 

wąwozów osiąga tu gęstość 10 km/km, co jest jednym z najwyższych wskaźników w Europie. Grzbiety 

wierzchowinowe są użytkowane rolniczo. Obszar obejmuje wapienne groty w Bochotnicy - unikatowe 

stanowisko geologiczne (modelowo wykształcona strefa kontaktu mastrychtu dolnego i górnego). Groty 

powstały wskutek eksploatacji wapienia metodą komorową. Położone są na prawym zboczu doliny 

Bystrej osiągającym wysokość względną 70 m i spadek ok. 20%. Ściana wyrobiska ma ekspozycję 

południowo-wschodnią. 59% obszaru stanowią lasy liściaste, 3% lasy mieszane zaś 38% grunty rolne. 

Obszar ma także znaczenie kulturowe, jako pamiątka dawnego sposobu eksploatowania kamienia na 

tym terenie. W skład ostoi wchodzi też wybitnie cenny odcinek doliny rzeki Bystrej (rzeka ta należy do 

krainy pstrąga i lipienia), z zespołami stawów i wilgotnych, wielogatunkowych, ekstensywnie 

użytkowanych łąk. Łącznie zidentyfikowano tu 6 siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG i 13 

gatunków z Załącznika II. Obszar Natura2000 położony w granicach gminy położony jest w całości 

w granicach Kazimierskiego Parku Krajobrazowego w związku, z czym obowiązują na nim zakazy 

dotyczące Parku. 

Ryc. 11 Położenie Obszaru Natura 2000 „Płaskowyż Nałęczowski” 
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Źródło: http://natura2000.gdos.gov.pl 
 
 

Użytki ekologiczne 
 

Użytkami ekologicznymi są to zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, mających 

znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Pełnią ważne funkcje biocenotyczne oraz 

fizjocenotyczne, są schronieniem dla zwierząt. W związku z rozporządzeniem Wojewody Lubelskiego 

Nr 155 z dnia 16 lipca 2002r. w sprawie uznania obszarów za użytki ekologiczne na terenie 

województwa lubelskiego (Dz.Urz. Woj. Lub. Nr 80 poz. 1712 ze zm, w 2004r. Nr 44, poz. 893) uznane 

zostały obszary torfowisk i łąk, zbiorników wodnych okresowo wysychających, zarastających zbiorników 

wodnych oraz wydm, położonych na terenie powiatów: Puławy, Lublin, Ryki, gmin: Końskowola, Puławy, 

Ułęż, Żyrzyn, Garbów, Nadleśnictwa Puławy. Do użytków ekologicznych na terenie Gminy Końskowola 

zaliczone zostały wymienione w tabeli powyżej trzy obszary stanowiące własność Skarbu Państwa, 

pozostające w zarządzie Nadleśnictwa Puławy.  

 
Tabela 21 Zestawienie użytków ekologicznych na terenie gminy Końskowola 

L.p. 
Rodzaj użytku 

ekologicznego 

Data 

utworzenia/pow

stania 

Powierzchnia Lokalizacja 

Sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

1. obszar torfowisk i łąk 16.01.1996 1,13 ha 
Młynki, działka. ew. nr 2322, 

2324 

Nadleśnictwo 

Puławy 

http://natura2000.gdos.gov.pl/
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2. obszar torfowisk i łąk 16.01.1996 0,22 ha Młynki, działka ew. nr 2319 

3. obszar torfowisk i łąk 16.01.1996 0,75 ha 
Las Stocki, działka ew. nr 

162/1, 163/2 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie RDOŚ Lublin 

Wszystkie wymienione w powyższej tabeli użytki ekologiczne zostały utworzone na mocy 

Rozporządzenia Nr 155 Wojewody Lubelskiego z dnia 16 lipca 2002 roku w sprawie uznania obszarów 

za użytki ekologiczne na terenie województwa lubelskiego ( Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 80, poz. 1712, zm. 

z 2004 r. Nr 44, poz. 893). 

 

W stosunku do obszarów uznanych za użytki ekologiczne obowiązują następujące zakazy: 

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu, 

2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem obiektów 

związanych z bezpieczeństwem przeciwpowodziowym, 

3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby, 

4) wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości, 

5) zaśmiecania obiektu i terenu wokół niego, 

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

7) likwidowania małych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych, 

8) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych, 

9) lokalizacji budownictwa letniskowego poza miejscami wyznaczonymi w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego, 

10) budowy budynków, budowli, obiektów małej architektury mogących mieć negatywny wpływ na 

obiekt chroniony bądź spowodować degradację krajobrazu. 

 

9.2 Projektowane formy ochrony przyrody 

 

Na południowy wschód od miejscowości Skowieszyn zaprojektowano utworzenie stanowiska 

dokumentacyjnego przyrody nieożywionej. Jest to wąwóz („głębocznica”) Jar - „Głębocznica 

Skowieszyn” o długości około 250 m, pionowych ścianach o wysokości sięgającej około 7 m i płaskim 

dnie o maksymalnej szerokości około 5 m. Stwierdzono tutaj pełną sekwencję stratygraficzną lessów 

z okresu zlodowaceń środkowopolskich (Warty). 

Ponadto na terenie gminy przygotowano projekty pomników przyrody: 

- Sielce  3 głazy o obwodach do 300 cm, 

- Pulki Majątek Końskowola 3 dęby szypułkowe, jesion wyniosły, grusza pospolita, 
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- Końskowola jesion wyniosły, 

- Witowice Końskowola lipa szerokolistna, 

- Pożóg Końskowola– aleja drzew pomnikowych cisy, 

- Pożóg Końskowola - lipa drobnolistna, 

- Stok Stary Końskowola 3 źródła, 

Projektowane zespoły-przyrodniczo krajobrazowe: 

- Witowice Końskowola „Morena czołowa Łysa Góra”, 

- Las Stocki Końskowola „System wąwozów Skórzany Dół”, 

- Las Stocki Końskowola  „Okręglica”, 

W stosunku do wymienionych projektowanych form ochrony przyrody mogą być wprowadzone 

następujące zakazy: 

1) niszczenia , uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru, 

2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych 

zabezpieczeniem przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub 

naprawą urządzeń wodnych, 

3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby, 

4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo 

racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej, 

5) likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz 

obszarów wodno-błotnych, 

6) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych, 

7) zmiany sposobu użytkowania ziemi, 

8) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu oraz skamieniałości, w tym kopalnych 

szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu, 

9) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz tarlisk 

i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych 

z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką, 

10) zbioru, niszczenia, uszkadzania roślin i grzybów na obszarach użytków ekologicznych, utworzonych 

w celu ochrony stanowisk, siedlisk lub ostoi roślin i grzybów chronionych, 
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11) umieszczania tablic reklamowych. 

Powyższe zakazy nie dotyczą: 

1) prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną 

formę ochrony przyrody, 

2) realizacji inwestycji celu publicznego po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formę ochrony 

przyrody, 

3) zadań z zakresu obronności kraju w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa, 

4) likwidowania nagłych zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego i prowadzenia akcji ratowniczych. 

 

10. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z WYSTĘPOWANIA OBSZARÓW 

NATURALNYCH ZAGROŻEŃ GEOLOGICZNYCH 

 

Na terenie gminy nie pojawiają się osuwiska. Występują jedynie tereny zagrożone osuwaniem 

się mas ziemnych, są one położone głównie w południowej części gminy. Tworzą je zbocza dolin 

lessowych. Tereny te wyznaczono również w centralnej części gminy w dolinie Kurówki oraz Rzeczki. 

W większości pokryte są lasami niewielka część użytkowana jest rolniczo.    

Ryc. 12 Strome zbocze lessowe w południowej części gminy w okolicy miejscowości  Skowieszyn  

 

Źródło: Zbiory własne 

 



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KOŃSKOWOLA 

– UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO – 

 

 63 

Na terenie gminy Końskowola, w miejscowościach Chrząchów, Młynki i Witowice występują 

tereny na których może być prowadzona eksploatacja kruszywa naturalnego. Nadmierna 

i niekontrolowana eksploatacja może powodować także osuwanie się mas ziemnych, co może stanowić 

zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców, a także dla istniejącej zabudowy. Równocześnie 

zagrożenie dla osób, może wystąpić również podczas prowadzenia prac wydobywczych kruszywa. 

11. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z WYSTĘPOWANIA 

UDOKUMENTOWANYCH ZŁÓŻ KOPALIN, ZASOBÓW WÓD PODZIEMNYCH 

ORAZ UDOKUMENTOWANYCH KOMLEKSÓW PODZIEMNEGO 

SKŁADOWANIA DWUTLENKU WĘGLA 

11.1 Złoża kopalin  
 

Na terenie gminy Końskowola zlokalizowano 4 złoża (PIG, stan na grudzień 2011).: 

 Chrząchów,  

 Chrząchów I,  

 Młynki, 

 Witowice-Zbiornik.  

Złoża Chrząchów, Chrząchów I oraz Witowice-Zbiornik to kopaliny okruchowe. Dwa pierwsze 

związane są z obszarami akumulacji piasków i żwirów wodnolodowcowych zlodowacenia odry zaś złoże 

Witowice-Zbiornik na tarasach zalewowych holocenu. Średnia miąższość złoża Chrząchów I wynosi 7 

m, a grubość nakładów 0,80m, miąższość złoża Chrząchów średnio wynosi 5,8m, a grubość nakładów 

0,40m. Miąższość kopaliny tworzącej złoże   Witowice-Zbiornik, jest znacznie grubsza i wynosi 29,80m 

Najczęściej złoża są suche lub częściowo zawodnione (rzadko zdarza się, aby seria złożowa była 

całkowicie zawodniona). Jak podano w objaśnieniach do mapy geośrodowiskowej Polski arkusz Kurów, 

wg klasyfikacji sozologicznej wszystkie złoża kopalin okruchowych zaliczono do klasy 4 - 

powszechnych, tj. takich, które licznie występują na terenie całego kraju. Z punktu widzenia ochrony 

środowiska również wszystkie złoża uznano za małokonfliktowe (klasa A), możliwe do eksploatacji bez 

szczególnych ograniczeń.  

Złoże w Młynkach stanowią kopaliny ilaste. Surowiec użyteczny z przeznaczeniem do produkcji 

wyrobów ceramiki budowlanej. Powierzchnia złoża „Młynki” wynosi 32 ha, a miąższość kopaliny waha 

się od 3, 0 do 15, 8 m (średnio 8, 6 m) . Nadkład stanowią: gleba, piaski, piaski zapylone i gliny zwałowe 

o grubości 0, 2–4, 5 m (średnio 0, 9 m). Złoże udokumentowano w warstwie suchej. Szczegółowe 

parametry kopaliny opisują objaśnienia do mapy geośrodowiskowej Polski arkusz Kurów. Według 

wspomnianej już powyżej klasyfikacji sozologicznej z punktu widzenia ochrony złóż, złoże w Młynkach 

zaliczono do powszechnych, licznie występujących na terenie całego kraju (klasa 4). Jednakże z punktu 
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widzenia ochrony środowiska zakwalifikowano je do klasy B, w którym znajdują się złoża możliwe do 

eksploatacji, gdy spełnieni się określone wymagania. Na obszarze złóża występują lasy i gleby 

chronione oraz szkółka hodowlana. Złoże kopalin położone jest na obszarze nie wymagającym 

szczególnej ochrony wód podziemnych. 

 
Tabela 22 Złoża kopalin na terenie gminy Końskowola 

L.p. 
Nazwa 
złoża 

Położenie Kopalina 
Powierzchnia 

złoża (ha) 
Stan 

zagospodarowania 
Kierunek 

rekultywacji 

1. Chrząchów 
Obsz.gosp.rolnej 

kl. > IV (V,VI) 
 

pospolita 0,70 
eksploatacja złoża 

zaniechana 
rolniczo-leśny 

2. 
Chrząchów 

I 

Chrąchów dz. 

493-

506,1446,1430 

Obsz.gosp.roln. 
kl. V, IV 

 

pospolita 16,20 
złoże rozpoznane 

szczegółowo 
rolniczy 

3. Młynki 
 
 

surowce 
ilaste 

32,0 
eksploatacja złoża 

zaniechana 
- 

4. 
Witowice - 
Zbiornik 

Obsz.gosp.rolnej  

kl. I – IV 

Obszar 
gospodarki 

leśnej 

pospolita 32,36 
złoże rozpoznane 

wstępnie 

wodny – złoże 
zalega na dnie 
projektowanego 

zbiornika 
wodnego 

„Witowice” 
Źródło: Państwowy Instytut Geologiczny 2011r. 

 
 
11.2 Zasoby wód podziemnych 

 

Według regionalizacji zwykłych wód podziemnych Polski (Paczyński red., 1995) omawiany teren 

znajduje się w obrębie regionu IX – Lubelsko-Podlaskiego, należącego do makroregionu centralnego. 

Zgodnie z podziałem według jednostek jednolitych części wód podziemnych jest to subregion wyżynny 

regionu środkowej Wisły (Paczyński, Sadurski red., 2007). Na terenie gminy występują wodonośne 

utwory czwartorzędowe, ich miąższość przekracza 20 m. Zasilanie wodonośnych utworów 

czwartorzędowych odbywa się bezpośrednio przez infiltrację opadów atmosferycznych, a w dolinach 

rzecznych również przez dopływ boczny z kredowego poziomu wodonośnego. Średnia miąższość 

warstwy wodonośnej wynosi kilkanaście metrów, czasami powyżej 20 m. Wydajności w studniach dla 

tego poziomu wahają się od 10 do ponad 30 m3/h, dla ujętych utworów czwartorzędowych i 20-150 

m3/h, gdy ujęte są utwory kredowe i czwartorzędowe. 
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Na terenie gminy znajdują się 4 ujęcia wód podziemnych. Większe ujęcia komunalne 

(jednootworowe) zlokalizowane są w miejscowościach: 

 Końskowola – Spółdzielnia Mieszkaniowa Końskowola (zasoby eksploatacyjne: 60 m3/h), 

 Stary Pożóg – Gminna Jednostka Komunalna (zasoby eksploatacyjne: 60 m3/h),  

 Młynki – gospodarstwo prywatne (zasoby eksploatacyjne: 54 m3/h),  

 Ujęcie komunalne wielootworowe znajduje się w miejscowości Końskowola – Spółdzielnia 

Mieszkaniowa Końskowola (zasoby eksploatacyjne: 81 m3/h). 

Ponadto znajdują się studnie przemysłowe. Do tych o największych wydajnościach należą: 

 piekarnia w Końskowoli (zasoby eksploatacyjne: 74 m3/h), otwory jednootworowe,  

 Tłocznia Gazu we Wronowie (zasoby eksploatacyjne: 54 m3/h) otwory wielootworowe, 

Według danych zamieszczonych na stronie Państwowej Służby Hydrologicznej cała gmina 

położona jest w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Niecka Lubelska - 406. Całkowita 

powierzchnia tego zbiornika wynosi 7 492,5 km2. Zasoby dyspozycyjne całego obszaru GZWP 406 

oszacowano na 1052,7 tys. m³/d. Dla zachodniej części zbiornika, w której położona jest gmina 

Końskowola zasoby dyspozycyjne wynoszą 404,5 tys. m³/d. Sumaryczny pobór wód podziemnych 

w 2005 roku z obszaru GZWP 406 wyniósł 58.380,049 tys. m3. Ochronie podlega powierzchnia całego 

GZWP 406. Na obszarze GZWP wydzielono trzy kategorie obszarów wymagających ochrony. 

W rejonach największej eksploatacji wód podziemnych – obszar puławski, lubartowski, lubelski, 

kraśnicki wydzielono obszary szczególnej ochrony o powierzchni 1 222,2 km2. Obszar jest średnio, 

mało i bardzo mało podatny na zagrożenie dla czystości wód podziemnych.  

W zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych - 406 użytkowanym poziomem wodonośnym jest 

poziom wód górnokredowych. Głównym rygorem jest zakaz lokalizacji obiektów, które mogą  mieć 

ujemny wpływ na wody podziemne, a także nakaz likwidacji punktowych ognisk zanieczyszczeń. 

W opracowanej w 2008 r. przez Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie dokumentacji 

hydrogeologicznej przedstawiono zasady ochrony wód podziemnych na obszarze GZWP nr 406. 

Ochronie podlega powierzchnia całego zbiornika. Ze względu na : 

 czas dotarcia zanieczyszczeń z powierzchni terenu do wód podziemnych, 

 strefy zasilania i kierunek dopływu wód do ujęć, 

 potencjalne ogniska zanieczyszczeń, 

 ujęcia pracujące w warunkach intensywnego współdziałania (obszar skupionej eksploatacji, co 

dotyczy głównie aglomeracji lubelskiej), 

  wielkość poboru wód z ujęć, 

 liczbę mieszkańców zaopatrywaną z ujęć zbiorowych, 
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 obszary cenne przyrodniczo prawnie chronione (parki narodowe i krajobrazowe, obszary 

chronionego krajobrazu, rezerwaty przyrody, obszary NATURA 2000). 

Wydzielono trzy kategorie obszarów wymagających ochrony. Podzielono je na obszary szczególnej 

ochrony w rejonach największej eksploatacji wód podziemnych oraz obszary bardzo podatne i podatne 

na zagrożenia, gdzie czas dotarcia zanieczyszczeń z powierzchni terenu do wód podziemnych jest 

mniejszy od 25 lat. Wyznaczono również obszary średnio, mało i bardzo mało podatne na zagrożenia, 

gdzie czas dotarcia zanieczyszczeń z powierzchni terenu do wód podziemnych przekracza 25 lat.  Na 

tych terenach dąży się do zachowania aktualnego stanu zagospodarowania terenu, a w przypadku 

realizacji na tych terenach nowych funkcji, wprowadzaniu inwestycji należy pamiętać o niedopuszczeniu 

do negatywnego wpływu na środowisko gruntowo-wodne. W okolicach Końskowoli znajdują się wody 

dobrej, jakości klasy Ib, jest ona jednak nietrwała ze względu na brak izolacji na tym terenie.   

 

Ryc. 13 Główny zbiornik wód podziemnych na terenie gminy 

 

Źródło: Główny Zbiornik Wód Podziemnych (GZWP) Niecka Lubelska – 406 podział na obszary ochrony– 

stan na rok 2006 wg WIOŚ. 
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Przez południową część gminy przebiegają strefy B i C ochrony uzdrowiskowej (obszar 

uzdrowiskowy Celejów), związane jest to z ograniczeniami w polityce przestrzennej i  skutkuje 

zachowaniem norm dla powietrza i hałasu. W granicach strefy uzdrowiskowej B o min powierzchni 

biologicznie czynnej min. 50% winno się tu lokalizować zagospodarowane tereny rekreacyjne, hotele 

itp. w strefie C powierzchnia biologicznie czynna min. 45%.   

Obowiązują tu zasady zgodne z art. 38 i38a ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie 

uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych 

(Dz. U. Nr 167, poz.1399z pozn. zm.) m.in. w strefie C: 

 pozyskiwania surowców mineralnych innych niż naturalne surowce lecznicze; 

 wyrębu drzew leśnych i parkowych, z wyjątkiem cięć pielęgnacyjnych; 

 prowadzenia robót melioracyjnych i innych działań powodujących niekorzystną zmianę 

istniejących stosunków wodnych; 

 prowadzenia działań mających negatywny wpływ na fizjografię uzdrowiska i jego układ 

urbanistyczny lub właściwości lecznicze klimatu. 

 wyrębu drzew leśnych i parkowych, z wyjątkiem cięć pielęgnacyjnych i wyrębu określonego w 

planie urządzenia lasu. 

12. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z WYSTĘPOWANIA TERENÓW  

GÓRNICZYCH WYZNACZONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH 

 

Zgodnie z danymi pochodzącymi  z  Państwowego Instytutu Geologicznego oraz Urzędu 

Marszałkowskiego jako organu pierwszej instanacji administracji geologicznej na terenie gminy 

Końskowola znajdują się następujące tereny górnicze: 

 teren górniczy Chrząchów I-1 Pole A: 

 powierzchnia terenu i obszaru górniczego wynosi 18 715 m2,  

 ustanowiony decyzją Starosty Puławskiego z dnia 11.07.2012 r., 

 złoże kruszyw naturalnych; 

 teren górniczy Chrząchów I-1 Pole B: 

 powierzchnia terenu i obszaru górniczego wynosi 6 982 m2,  

 ustanowiony decyzją Starosty Puławskiego z dnia 11.07.2012 r., 

 złoże kruszyw naturalnych; 

 teren górniczy Chrząchów I Pole A1: 

 powierzchnia terenu i obszaru górniczego wynosi 27 287 m2,  
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 ustanowiony decyzją Marszałka Województwa Lubelskiego z dnia 11.07.2012 r., 

 złoże kruszyw naturalnych; 

 teren górniczy Chrząchów I Pole A2: 

 powierzchnia terenu i obszaru górniczego wynosi 56 415 m2,  

 ustanowiony decyzją Marszałka Województwa Lubelskiego z dnia 11.07.2012 r., 

 złoże kruszyw naturalnych; 
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13. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STANU SYSTEMÓW KOMUNIKACJI  

I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, W  TYM  STOPNIA UPORZĄDKOWANIA 

GOSPODARKI WODNO ŚCIEKOWEJ, ENERGETYCZNEJ  ORAZ  GOSPODARKI  

ODPADAMI 

 

13.1 Komunikacja drogowa 
 

Gmina Końskowola położona jest w niewielkiej odległości od miasta Puławy (ok. 7 km) 

i przecina ją trasa prowadząca w stronę Lublina. Takie położenie sprawia, że gmina jest dobrze 

skomunikowana. Przez ośrodek gminny Końskowola przebiega fragment drogi krajowej nr 12 (droga 

biegnąca równoleżnikowo przez terytorium Polski od granicy z Niemcami do granicy z Ukrainą 

w Dorohusku). Planowana jest przebudowa tej drogi do parametrów drogi ekspresowej S-12 jednak  

nowym śladem będącym częściowo obwodnicą miasta Puławy. Droga ta jak pokazuje tabela nr 23 jest 

bardzo mocno obciążona (szczególnie odcinek łączący miasto Puławy z Końskowolą) i codziennie 

przejeżdża tą drogą kilka tysięcy pojazdów. 

 
Tabela 23 Obciążenie fragmentu drogi krajowej nr 12 na terenie gminy Końskowola na podstawie średniego 
dobowego ruchu pojazdów. 

Nazwa odcinka 
oraz długość  

Łącznie 
pojazdów 
w ciągu 

doby 

Rodzaj pojazdów silnikowych i średnia liczba w ciągu doby 

Motocykle 
Samochody 

osobowe 

Lekkie 
samochody 
ciężarowe 

Samochody 
ciężarowe (także 
z przyczepami) 

Autobusy 
Ciągniki 
rolnicze 

Rowery 

6,7 km 
Puławy - 

Końskowola 
18556 83 15235 1863 978 378 19 358 

8,8 km 
Końskowola-

Kurów 
9163 29 6995 1050 967 109 13 7 

Źródło: Opracowanie na podstawie Generalnego Pomiaru Ruchu 2010 rok – GDDKiA Lublin 
 

Z koeli miejscowość Chrząchówek przecina droga krajowa nr 17. Droga ta zostanie przebudowana do 

parametrów technicznych drogi ekspresowej w pierwszej kolejności. Ponadto przez teren gminy 

przebiega droga wojewódzka nr 824 oraz znaczna liczba dróg powiatowych. 

 
Tabela 24 Zestawienie dróg wojewódzkich i powiatowych na terenie  gminy Końskowola 

Numer drogi Kierunek Klasa techniczna drogi 

Droga wojewódzka 

824 Puławy - Żyrzyn G 

Drogi powiatowe 

2501L dr. kraj. 17 – Jaworów – Bałtów 
– Wronów – Końskowola 

L 

2505L dr.woj.824 – Młynki L 

2507L Końskowola – Sielce – dr. kraj. L 
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17 

2508L Opoka – Chrząchówek L 

2509L Końskowola – Witowice – 
Wygoda 

L 

2530L Puławy (ul. Piasecznica) – 
Skowieszyn – Końskowola 

L 

2532L Końskowola – Celejów L 
Źródło: Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach 

 
Ryc. 14 Sieć dróg na obszarze powiatu puławskiego 

 

Źródło: Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach 
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Drogi gminne na obszarze Końskowoli mają łączną długość 41,2 km z czego utwardzone o długości 

29,1 km (ok. 7% długości wszystkich dróg w powiecie puławskim) a pozostałe tj. gruntowe lub żwirowe 

12, 1 km. 

Tabela 25 Wykaz publicznych dróg gminnych na terenie gminy Końskowola w 2011 roku 

Nazwa miejscowości  Nazwa drogi (ulicy) Nr drogi 

Wronów Wronów – gr. m. Puławy 107700L 

Chrząchówek, Sielce dr.pow.2507L – do wsi Sielce 107701L 

Sielce dr.pow.2507L – Sielce Małe 107702L 

Młynki dr.pow.2505L – Kępa Rudzka 107703L 

Końskowola dr.pow.2507L – Końskowola Pasternik 107704L 

Pulki dr.pow.2508L – Kolonia Pulki 107705L 

Chrząchówek dr.kraj.17 – Chrząchówek – dr.pow.2516L 107706L 

Opoka dr.pow.2508L - Opoka 107707L 

Końskowola dr. we wsi Końskowola (dr.pow.2508L – gr. zabudowy 
wsi) 

107708L 

Witowice dr. przez wieś Witowice 107709L 

Rudy dr. kraj. 12 – do wsi Rudy 107710L 

Rudy dr. kraj. 12 – przez wieś Rudy – gr. m. Puławy (odcinek 
1) 

107711L 

Rudy dr. kraj. 12 – przez wieś Rudy – gr. m. Puławy (odcinek 
2) 

107711L 

Końskowola, Stara 
Wieś 

dr. kraj. 12 – dr. przez Starą Wieś – dr.pow.2530L 107712L 

Stary Pożóg dr.pow.2532L – przez wieś Stary Pożóg 107713L 

Nowy Pożóg dr.pow.2531L – Nowy Pożóg 107714L 

Nowy Pożóg dr.pow.2531L – Nowy Pożóg (odcinek 1) 107715L 

Nowy Pożóg dr.pow.2531L – Nowy Pożóg (odcinek 1 – łącznik) 107715L 

Nowy Pożóg dr.pow.2531L – Nowy Pożóg (odcinek 2) 107715L 

Kolonia Pożóg dr.pow.2532L – dr. przez Kolonię Pożóg – gr. 
zabudowy wsi 

107716L 

Zażuk dr.pow.2532L – Zażuk 107717L 

Las Stocki dr.pow.2533L – Okrąglica 107718L 

Las Stocki, Okrąglica dr.pow.2532L – Las Stocki – dr.pow.2533L 107719L 

Stok dr.pow.2532L – przez wieś Stok 107720L 

Nowy Pożóg Pożóg Stary – Klementowice 107940L 

Nowy Pożóg Pożóg Stary – Klementowice (łącznik) 107940L 

Zakierzki Zakierzki - Klementowice 107941L 

Źródło: Materiały gminy 
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Bezpośrednim czynnikiem wpływającym na obciążenie sieci drogowej jest szybki wzrost 

motoryzacji indywidualnej i znaczny wzrost ruchu wynikający z dynamicznie rozwijającej się gospodarki 

rynkowej. Te czynniki oraz wieloletnie niedoinwestowanie sieci drogowej ograniczyły możliwość 

utrzymania odpowiedniego standardu technicznego poszczególnych kategorii dróg. Dotyczy to przede 

wszystkim dróg krajowych oraz pozostałych dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Ponadto 

w większości przypadków brakuje oddzielnie wydzielonych ciągów pieszych i rowerowych, co wpływa 

na pogorszenie użytkowania dróg.  

13.2 Transport zbiorowy 
 

Przez gminę Końskowola przebiega linia kolejowa nr 7 Warszawa Wschodnia – Dorohusk. Na 

terenie gminy znajduje się przystanek kolejowy Pożóg, który znajduje się w zadowalającym stanie 

technicznym. Do obsługi podróżnych wykorzystywane są jednak wyłącznie perony z wiatami. 

Zatrzymują się tutaj pociągi osobowe z kierunku Puław,  Lublina i Dorohuska  - 10 składów dziennie. 

Prędkość na tej trasie ograniczona jest do 100km/h, a podróż do stacji Puławy Miasto zajmuje obecnie 

ok. 7 minut. Zakłada się modernizację linii do prędkości 160k/h, w tym przypadku w pobliżu wsi zostaną 

wprowadzone ekrany akustyczne w celu zachowania dopuszczalnych norm hałasowych. 

Ryc. 15 Przystanek kolejowy Pożóg na trasie linii kolejowej nr 7 

 

Źródło: www.kolej.one.pl 

 

 Teren gminy Końskowola obsługiwany jest także przez Miejski Zakład Komunikacji Puławy Sp. 

z o.o. Na terenie gminy znajduje się kilkanaście przystanków autobusowych w największych 
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miejscowościach, które pozwalają na sprawną komunikację pomiędzy poszczególnymi miejscowościami  

a także z miastem Puławy. 

 

13.3 Zaopatrzenie w wodę 

 

Woda na terenie gminy dostarczana jest w znacznej mierze z własnych ujęć wody zlokalizowanych 

następujących miejscowościach: 

 Stary Pożóg 

 Pożóg 

 Stok 

 Pulki 

 Końskowola 

W 2010 roku na terenie gminy było 46,6 km czynnej rozdzielczej sieci wodociągowej (dane GUS) a 

z sieci wodociągowej korzystało 4 541 osób (50,1% ogólnej liczby mieszkańców). Na jednego 

mieszkańca przypadało średnio 13,9 m3 bieżącej wody. 

 

13.4 Odprowadzanie ścieków 

 

Gmina nie posiada własnej oczyszczalni ścieków, a istniejący i projektowany system kanalizacji 

sanitarnej oparty jest o oczyszczalnię ścieków dla miasta Puławy. Na terenie Gminy znajduje się 

dziesięć przepompowni, w tym jedna przesyłowa w miejscowości Rudy. Ścieki przesyłane są 

rurociągiem tłocznym do kanalizacji na ul. Składowej w Puławach. Dostęp do kanalizacji zgodnie 

z danymi GUS w 2010 roku miało 36,1 % mieszkańców gminy. Łączna długość sieci kanalizacyjnej 

wynosiła 55,5 km, którą odprowadzono w sumie 145 dam3 ścieków. 

 

13.5 Energetyka 

 

Gmina Końskowola dobrze wyposażona jest w sieć elektroenergetyczną. Przez obszar przebiegają 

napowietrzne linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia: 

 400 kV 

 220 kV 

 110kV 
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W miejscowości Rudy znajduje się Rozdzielczy Punkt Zasilania. Infrastruktura energetyczna 

wymaga modernizacji oraz rozbudowy, ze względów na zwiększający się popyt na ten typ energii. Na 

terenie gminy Końskowola obecnie nie ma infrastruktury, związanej z wykorzystaniem odnawialnych 

źródeł energii.  

 

13.6 Gazownictwo 

 

Przez teren gminy przebiegają dwa gazociągi wysokiego ciśnienia DN 700 oraz DN 500. 

Ponadto mieszkańcy gminy korzystają z sieci gazowej w gospodarstwach domowych do celów 

grzewczych i bytowych. Z danych pochodzących z Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie 

w 2010 roku z sieci gazowej korzystało 6 069 osób a łączna długość czynnej sieci wynosiła 100, 5 km 

z czego sieci rozdzielczej 80 km. Z sieci gazowej korzystało w sumie 1801 gospodarstw domowych na 

terenie gminy.  W tym samym roku zużyto 1 169 tys. m3 gazu na ogrzewanie mieszkań. Zarządcą sieci 

gazowej na obszarze gminy jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (Regionalny Oddział 

Przesyłu w Warszawie) w miejscowości Wronów. Planowany jest stały rozwój sicie gazowej na 

obszarze gminy i zwiększanie liczby odbiorców.  

 

13.7 Gospodarka odpadami 

 

Na terenie gminy Końskowola nie ma zorganizowanego składowiska odpadów, a obszar gminy 

należy do regionu gospodarki odpadami Puławy. Odpady wywożone są przez Zakład Unieszkodliwiania 

Odpadów Komunalnych w Puławach na składowisko odpadów innych niż niebezpieczne w każdy drugi 

wtorek miesiąca. Składowisko w Puławach działa nieprzerwanie od 2001 roku, zajmuje powierzchnię 

ok. 3 ha. i ma pojemność 200 mln m3. 

 

14.  UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z ZADAŃ SŁUŻĄCYCH REALIZACJI 
PONADLOKALNYCH CELÓW PUBLICZNYCH 
 

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Końskowola, 

uwzględniono ustalenia zawarte w następujących dokumentach strategicznych, w tym także aktach prawnych  

o znaczeniu zarówno lokalnym jak i ponadlokalnym.  
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Tabela 26 Analiza obowiązujących dokumentów strategicznych związanych z gminą Końskowola 

L.p. Nazwa dokumentu Najważniejsze zamierzenie oraz inwestycje 

Dokumenty administracji rządowej 

1. 

Koncepcja Przestrzennego 

Zagospodarowania Kraju 2030 

Uchwały Nr 239 Rady Ministrów z 
dnia 13 grudnia 2011 r. 

 Rozbudowa drogi krajowej nr 17 do drogi ekspresowej S-17 o 

zwiększonej przepustowości lub autostrady 

 Rozbudowa drogi krajowej nr 12 do drogi ekspresowej 

 Rozbudowa linii kolejowej do linii normalnych prędkości 

konwencjonalnych 120-200km/h 

Dokumenty samorządu Województwa Lubelskiego 

1. Strategia rozwoju województwa 

lubelskiego na lata 2006-2020 

Zarząd Województwa Lubelskiego 

2005 rok 

 Zwiększenie rangi powiązań komunikacyjnych na terenie 

województwa  

 Rozbudowa sieci dróg i infrastruktury na obszarach wiejskich 

oraz na terenach atrakcyjnych turystycznie 

 Rozbudowa i modernizacja transportu kolejowego oraz 

powiązanie go z europejskim systemem transportowym  

 Ochrona i wykorzystanie walorów kulturowych i przyrodniczo-

krajobrazowych na terenach wiejskich 

 Wzmocnienie powiązań między obszarami miejskimi i wiejskimi 

2. Plan zagospodarowania 

przestrzennego województwa 

lubelskiego 

Uchwała Nr XLV/597/02 

Sejmiku Województwa Lubelskiego 

z dnia 29 lipca 2002 r. 

 Urządzenie drogi krajowej nr 17 jako drogi ekspresowej S-17  

 Urządzenie drogi krajowej nr 12 jako drogi ekspresowej 

 Urządzenie Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) przy głównych 

trasach tranzytowych związanych z obsługą ruchu 

międzynarodowego 

 Modernizacja niebezpiecznych skrzyżowań (m.in. małe ronda, 

sygnalizacja świetlna) 

 Ochrona miast historycznych poprzez ochronę, konserwację, 

rewaloryzację i rewitalizację historycznej substancji i struktury 

zabytkowej; w tym rehabilitacja starych zasobów 

mieszkaniowych; 

3. Program ochrony środowiska 

województwa lubelskiego na lata 

 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji 

 Edukacja mieszkańców województwa lubelskiego w zakresie 
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2012 – 2015 z perspektywą do roku 

2019 

ochrony środowiska, kształtowanie i promocja postaw 

proekologicznych, zagwarantowanie dostępu do informacji o 

środowisku oraz zrównoważona polityka konsumpcyjna 

 Zapewnienie włączenia celów ochrony środowiska do wszystkich 

sektorowych dokumentów strategicznych i przeprowadzenia 

strategicznej oceny oddziaływania ich realizacji na środowisko 

 Zachowanie i wzmocnienie różnorodności biologicznej i 

krajobrazowej województwa 

 Zapewnienie skutecznej ochrony przed powodzią i suszą 

Dokumenty samorządu Powiatu Puławskiego 

1. Strategia rozwoju powiatu 

puławskiego na lata 2008-2015 

 Przebudowa drogi powiatowej Końskowola – Celejów 

2. Program ochrony środowiska 

powiatu puławskiego - załącznik do 

Strategii rozwoju powiatu 

pułwskiego na lata 2008-2015 

 Zwiększenie lesistości gruntów przewidzianych do zalesienie 

 

Dokumenty samorządu gminy Końskowola 

1. Strategia rozwoju gminy na lata 

2009-2020 

Opisana w rozdziale nr 7 

2. Plan odnowy miejscowości 

Końskowola na lata 2010-2015 

 Przebudowa i remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury 

 Urządzenie boiska przy szkole podstawowej w Końskowoli 

 Rewitalizacja Rynku wraz z remontem dawnego ratusza 

 Remont obiektów sakralnych 

 Budowa strażnicy dla OSP 

 Poprawa estetyki centrum miejscowości (budowa parkingów, 

uporządkowanie brzegów rzeki) 

 Urządzenie ogólnodostępnych placów zabaw 

 Urządzenie terenów rekreacji zimowej 

 Uporządkowanie i urządzenie parku tzw. „Brzezinki” 

 Budowa zalewu rekreacyjnego przy ul. Żyrzyńskiej 
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15. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z WYMAGAŃ  DOTYCZĄCYCH  OCHRONY 

PRZECIWPOWODZIOWEJ 

 

Na obszarze Gminy Końskowola występują tereny szczególnego zagrożenia powodzią 

wskazane na rysunku „Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego” zgodnie ze „Studium dla 

potrzeb planów ochrony przeciwpowodziowej - rzeka Kurówka" opracowanym przez Regionalny Zarząd 

Gospodarki  Wodnej w Warszawie. Zgodnie z ustaleniami tego dokumentu proponuje się przyjąć obszar 

zalewowy o prawdopodobieństwie p = 1%, w którym nie należy planować nowej zabudowy 

mieszkaniowej i przemysłowej. 

Szczegółowe zasady zagospodarowania dla tych terenów określone powinny być w ustaleniach 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu 

prawa wodnego.  

Zakazy i ograniczenia w działaniach dla obszarów bezpośredniego zagrożenia powodziowego - terenów 

nieobwałowanych obejmują: 

 

 zakaz wykonywania urządzeń wodnych oraz wznoszenia innych obiektów budowlanych, 

 zakaz sadzenia drzew lub krzewów, z wyjątkiem plantacji wiklinowych na potrzeby regulacji 

wód oraz roślinności stanowiącej element zabudowy biologicznej dolin rzecznych lub służącej 

do wzmacniania brzegów, obwałowań lub odsypisk, 

 zakaz zmiany ukształtowania terenu, składowania materiałów oraz wykonywania innych robót, 

z wyjątkiem robót związanych z regulacja lub utrzymywaniem wód, a także utrzymywaniem lub 

odbudowa, rozbudowa lub przebudowa wałów przeciwpowodziowych wraz z ich infrastruktura, 

 zakaz lokalizowania inwestycji zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko, gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także 

innych materiałów, które mogą zanieczyścić wody, prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania 

odpadów, w tym w szczególności ich składowania, 

 zaleca się aby w granicach naturalnych zalewów wodą o prawdopodobieństwie p= 1% 

i mniejszym nie planować nowej zabudowy mieszkalnej lub przemysłowej, 

 zaleca się ustalenie dokładnych stref zagrożenia powodziowego w rejonie planowanej 

zabudowy, co wymagać może dodatkowych prac inwentaryzacyjnych i pomiarowych na 

rozpatrywanym obszarze, 
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 w strefach płytkiego zalewu do 0, 5 ograniczenia mogą być mniej restrykcyjne niż na 

pozostałym obszarze zagrożenia powodziowego. Np. dopuszczenie zabudowy pod warunkiem 

wykonania odpowiednich zabezpieczeń podniesienia terenu bądź zabezpieczenia budowli do 

określonej rzędnej, nie budowania piwnic itp. są to strefy, w których ograniczenia powinny być 

mniejsze, a inwestycje mogą być dopuszczone do realizacji po spełnieniu określonych 

wymogów, mających na celu zabezpieczenie ich oraz otaczającego środowiska przed 

ewentualnym zalewem powodziowym. 
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1. KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ GMINY 

ORAZ W PRZEZNACZENIU TERENÓW 

 

Głównym celem określenia kierunków zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz 

w przeznaczeniu terenu jest zapewnienie wysokiej jakości życia mieszkańców, poprzez rozwój 

społeczny (np. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania usług publicznych), gospodarczy (np. 

wprowadzanie nowych funkcji, rozwój przedsiębiorczości i wzrost efektywności rolnictwa), rozwój 

infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. 

Na podstawie dokonanej analizy uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy  

Końskowola przyjmuje się jako zasadę kontynuację myśli planistycznej wynikającej z historycznego 

układu przestrzennego, przy uwzględnieniu istniejących dokumentów planistycznych o charakterze 

lokalnym i ponadlokalnym, a także rozpatrzeniu złożonych wniosków przez mieszkańców i właścicieli 

nieruchomości.  

 

Podstawowymi priorytetami polityki przestrzennej gminy są:  

 poprawa struktury funkcjonalno-przestrzennej, w tym podniesienie ładu przestrzennego, stworzenie 

korzystnego wizerunku gminy; 

 ochrona wartości środowiska przyrodniczego i wykorzystanie ich walorów; 

 ochrona szczególnie wartościowych elementów krajobrazu kulturowego, zabytków i historycznego 

układu przestrzennego; 

 dalsza rozbudowa i budowa nowej infrastruktury technicznej, w szczególności w zakresie systemu 

gospodarki wodno – ściekowej; 

 zwiększenie udziału terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną; 

 stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości lokalnej przede wszystkim poprzez 

wyznaczenie nowych terenów inwestycyjnych; 

 wykorzystanie potencjału ponadlokalnych inwestycji komunikacyjnych oraz uzupełnienie lokalnego 

układu drogowego. 

 

W celu realizacji sformułowanych powyżej priorytetów wyznacza się na rysunku „Kierunki 

zagospodarowania przestrzennego” następujące tereny o zróżnicowanych funkcjach: 

 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług oraz zabudowy 

rekreacji indywidualnej; 

 tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług; 
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 tereny zabudowy usługowej w tym usług publicznych; 

 tereny usług sportu i rekreacji; 

 tereny zabudowy przemysłowej, produkcyjnej, składowej i magazynowej z usługami; 

 projektowany teren górniczy; 

 tereny zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

z usługami oraz zabudowy rekreacji indywidualnej; 

 tereny rolne w tym tereny zabudowy zagrodowej; 

 tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, ogrodniczych i sadowniczych 

z dopuszczeniem towarzyszącej zabudowy mieszkaniowej; 

 tereny proponowane do zalesienia; 

 tereny cmentarzy; 

 tereny lasów; 

 tereny zieleni urządzonej/parkowej z dopuszczeniem zabudowy usługowej; 

 tereny wód powierzchniowych. 

 

Wyznaczone tereny rozwojowe wskazują, orientacyjne rejony, w których może rozwijać się 

zagospodarowanie o danej funkcji. Ich szczegółowy zasięg powinien być uszczegółowiony w zależności 

od warunków lokalnych na etapie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy. 

Bilans terenów związanych z lokalizacją kontynuacji i uzupełnień istniejącej zabudowy oraz rozwoju 

zabudowy przedstawia się następująco: 

- pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami z dopuszczeniem zabudowy rekreacji 

indywidualnej – ok. 370 ha; 

- pod zabudowę usługową w tym usługi publiczne – ok. 71 ha; 

- pod zabudowę przemysłową, produkcyjną składową i magazynową z usługami – ok. 155 ha; 

- pod zabudowę usług i sportu oraz turystyki – ok. 18 ha; 

- pod zabudowę zagrodową z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami 

z dopuszczeniem zabudowy rekreacji indywidualnej – ok. 1355 ha; 

- pod zabudowę obsługi produkcji rolnej w gospodarstwach rolnych, sadowniczych ogrodniczych 

z dopuszczeniem towarzyszącej zabudowy mieszkaniowej – ok. 168 ha;  

- tereny górnicze – ok. 20 ha; 
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Na rysunku „Kierunki Zagospodarowania Przestrzennego” wskazano istniejące tereny otwarte, na 

których, poza wyznaczonymi terenami rozwojowymi, nie powinny być lokalizowane budynki o ile 

dopuszczenie ich lokalizacji nie wynika z przepisów odrębnych: 

 tereny cmentarzy (czynnych i zamkniętych) z wyłączeniem obiektów małej architektury 

i kultu religijnego; 

 tereny lasów i tereny proponowane do zalesienia z wyłączeniem obiektów i urządzeń 

służących gospodarce leśnej; 

 tereny wód powierzchniowych z wyłączeniem obiektów służących gospodarce wodnej. 
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2. KIERUNKI I WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA ORAZ 

UŻYTKOWANIA TERENÓW, W TYM TERENY WYŁĄCZONE SPOD ZABUDOWY 

 

Studium wyznacza tereny rozwoju funkcji jako obszary funkcjonalne, dla których określa się 

w poniższej tabeli kierunki i wskaźniki zagospodarowania oraz użytkowania terenów takie jak rodzaj 

zabudowy oraz powierzchnię zabudowy i minimalną powierzchnię biologicznie czynną. 

 Tabela 1. Charakterystyka poszczególnych terenów rozwojowych. 

 

Lp. Obszar funkcjonalny Charakterystyka 

1. 

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

z dopuszczeniem usług oraz zabudowy rekreacji 

indywidualnej 

(MN) 

Obejmują przede wszystkim tereny zwartej zabudowy na terenie 

miejscowości gminnych oraz obejmują tereny położone 

w sąsiedztwie zabudowy zagrodowej. W obszarach tych:  

 dopuszcza się kontynuację i uzupełnienie zabudowy 

mieszkaniowej, usługowej i zagrodowej; 

 dopuszcza się lokalizowanie zabudowy produkcyjnej 

i rzemiosła wyłącznie o charakterze lokalnym dla 

zaspokajania potrzeb mieszkańców; 

 przy zmianach użytkowania terenów i wprowadzaniu 

nowej zabudowy, należy szczególnie dbać o ład 

przestrzenny i intensyfikować zabudowę, tak aby 

tworzyła spójne i harmonijne układy urbanistyczne; 

 dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy 

zagrodowej; 

 dopuszcza się lokalizację wyłącznie usług 

nieuciążliwych tj. dla których przeprowadzona 

procedura oceny oddziaływania na środowisko nie 

wykazała negatywnego wpływu na środowisko zgodnie 

z przepisami odrębnymi w budynkach wolnostojących 

lub w lokalach wbudowanych w budynki mieszkalne; 

 zakazuje się realizacji nowej zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej; 

 dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury; 

 maksymalna powierzchni zabudowy na każdej działce 

budowlanej – 60%; 

 minimalna powierzchnia biologicznie czynna na każdej 

działce budowlanej – 30%; 
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Lp. Obszar funkcjonalny Charakterystyka 

  

W przypadku realizacji zabudowy rekreacji indywidualnej: 

 postuluje się przekształcenie istniejącej zabudowy 

zagrodowej w gospodarstwa agroturystyczne 

i ekologiczne świadczące usługi z zakresu obsługi 

ruchu turystycznego; 

 dopuszcza się realizację obiektów sportu i rekreacji 

jako towarzyszących zabudowie rekreacji 

indywidualnej; 

 maksymalna powierzchni zabudowy na każdej działce 

budowlanej – 25%; 

 minimalna powierzchnia biologicznie czynna na każdej 

działce budowlanej – 65%. 

Dla obiektów zabytkowych objętych ochrona obowiązują odrębne 

uwarunkowania w sposobie zagospodarowania. 

2. 

Tereny zabudowy wielorodzinnej 

z dopuszczeniem usług 

(MW) 

Obejmują tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej położonej w miejscowościach Końskowola, 

Pożóg Stary, Skowieszyn, Pulki, Wronów i Chrząchów. 

Dopuszcza się na tych terenach lokalizację usług 

nieuciążliwych towarzyszących istniejącej zabudowie 

wielorodzinnej dla zaspokojenia podstawowych potrzeb 

konsumpcyjnych mieszkańców.   
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Lp. Obszar funkcjonalny Charakterystyka 

3. 

Tereny zabudowy usługowej w tym usług 

publicznych 

(U)  
 

Obejmują przede wszystkim istniejące tereny usługowe 

w tym usług publicznych z zakresu oświaty, administracji, 

zdrowia, sportu i rekreacji, opieki społecznej itp. oraz tereny 

wskazane do rozwoju tej funkcji. W obszarach tych: 

 dopuszcza się kontynuację i uzupełnienie 

zabudowy; 

 dopuszcza się lokalizację wyłącznie usług 

nieuciążliwych tj. dla których przeprowadzona 

procedura oceny oddziaływania na środowisko 

nie wykazała negatywnego wpływu na 

środowisko zgodnie z przepisami odrębnymi; 

 maksymalna powierzchni zabudowy na każdej 

działce budowlanej – 60%; 

 minimalna powierzchnia biologicznie czynna na 

każdej działce budowlanej  - 30%; 

 dopuszcza się lokalizację obiektów małej 

architektury i infrastruktury technicznej. 

Dla obiektów zabytkowych objętych ochrona obowiązują 

odrębne uwarunkowania w sposobie zagospodarowania. 

4. 
Tereny usług sportu, rekreacji i turystyki 

(UST) 

Dla terenów przeznaczonych pod usług sportu i rekreacji 

lub terenów istniejących wskaźniki dotyczące 

zagospodarowania należy kształtować w miejscowych 

planach zagospodarowania przestrzennego w zależności 

od przewidywanego zakresu. Na terenach tych dopuszcza 

się realizację obiektów wypoczynku (pensjonaty, zajazdy, 

motele itp.), rekreacji i sportu z niezbędnym zapleczem 

administracyjno-gospodarczym. 
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Lp. Obszar funkcjonalny Charakterystyka 

5. 

Tereny zabudowy przemysłowej, produkcyjnej, 

składowej i magazynowej z usługami 

(P) 

Obejmują przede wszystkim istniejące tereny produkcyjno-

magazynowe oraz tereny wyznaczone do rozwoju tej 

funkcji. W obszarach tych: 

 dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy; 

 dopuszcza się lokalizację obiektów 

przemysłowych, produkcyjnych, składów 

i magazynów oraz usług, w tym zaplecza 

administracyjno-technicznego, socjalnego oraz           

hotelowego dla przedsiębiorstw  

 dopuszcza się lokalizację biogazowni, 

 postuluje się wprowadzanie w sąsiedztwie 

zabudowy mieszkaniowej zieleni niskiej 

i wysokiej, która będzie ograniczała hałas 

i potencjalne szkodliwe oddziaływanie 

projektowanych inwestycji; 

 zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących 

zawsze znacząco oddziaływać na środowisko 

zgodnie z przepisami odrębnymi; 

 maksymalna powierzchnia zabudowy na każdej 

działce budowlanej – 75%; 

 minimalna powierzchnia biologicznie czynna na 

każdej działce budowlanej – 15%; 

 zakaz budowy zakładów stwarzających 

zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, a 

w szczególności zagrożenie wystąpienia 

poważnych awarii. 
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Lp. Obszar funkcjonalny Charakterystyka 

6. 
Teren górniczy (projektowany) 

(PG) 

Należy zachować warunki zachowania bezpieczeństwa 

powszechnego, spełnienie wymogów dotyczących ochrony 

środowiska, w tym ochrony złoża i obiektów budowlanych 

(zagrożenia wodne, zagrożenia pożarami i wybuchami, 

prowadzenie eksploatacji według zasad optymalnego 

wykorzystania udokumentowanych zasobów złoża, zgodnie 

z opracowanym projektem zagospodarowania złoża.  

Na terenie obowiązują ograniczenia w użytkowaniu. Teren 

jest wyłączony z zabudowy, z dopuszczeniem do realizacji 

obiektów kubaturowych, urządzeń komunikacyjnych oraz 

urządzeń pomocniczych bezpośrednio związanych 

z eksploatacją kopalin, zgodnie z warunkami określonymi 

w projekcie zagospodarowania złoża i decyzji koncesyjnej. 

Na terenach sąsiednich nie objętych koncesją obowiązują 

pasy ochronne, w związku z tym obowiązuje ochrona 

sąsiednich gruntów rolnych. Eksploatacja powinna być 

prowadzona, uwzględniając wymogi technologiczne, 

w sposób minimalizujący wpływ prowadzonego wydobycia 

na krajobraz. Kierunek rekultywacji rolny lub leśny. 

Sukcesywnie rekultywować grunty w miarę jak wyrobiska 

poeksploatacyjne będą stawały się zbędne do celów 

związanych z wydobyciem. Działalność związana 

z eksploatacją złoża powinna być prowadzona w sposób 

nie powodujący szkód i uciążliwości na terenach 

sąsiednich. W celu ochrony zasobów wód gruntowych 

eksploatacja kruszywa powinna odbywać się przy 

zachowaniu naturalnego poziomu wody gruntowej. 

Zakazuje się sztucznego obniżania zwierciadła wody 

podziemnej w celu wydobycia kopaliny. Zakazuje się 

odprowadzania nieoczyszczonych ścieków i substancji 

toksycznych do gruntu (wód podziemnych) i rowów 

melioracyjnych. Działalność gospodarcza powinna być 

prowadzona w taki sposób aby nie pogorszyć obecnego 

stanu jakości wód, a także nie zmieniać zasobów wodnych 

i jej stany na terenach sąsiednich. Zakaz składowania 

odpadów w wyrobisku z wyjątkiem naturalnych mas 

ziemnych będących nakładem, po zakończeniu wydobycia 

kruszywa masy te powinny być wykorzystane do 

rekultywacji terenu poeksploatacyjnego.  
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Lp. Obszar funkcjonalny Charakterystyka 

6. ciąg 

dalszy 
Teren górniczy (projektowany) (PG) 

W   zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić 

zachowanie normatywnych standardów zanieczyszczeń 

i uciążliwości ze szczególnym zachowaniem 

normatywnego klimatu akustycznego. Na terenie 

projektowanego terenu górniczego występują zjawiska 

osuwania się mas ziemnych wynikające z planowanego 

wydobycia. Nakazuje się ich eliminowanie zgodnie 

z prawem geologicznym i górniczym oraz zasadami prac 

górniczych. Eksploatacja odkrywkowa kruszywa 

naturalnego zgodnie z przepisami prawa górniczego 

i geologicznego. W trakcie eksploatacji zachować 

wyznaczony pas ochronny, w którym zawierają się filary 

ochronne. W graniach pasa ochronnego zezwala się na 

deponowanie nakładu na czas eksploatacji. Realizacja 

rekultywacji terenu po wyeksploatowaniu kruszyw 

w oparciu o ustalony kierunek i opracowany projekt 

rekultywacji.     

7. 

Tereny zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

z usługami oraz zabudowy rekreacji indywidualnej 

(RM) 

Obejmują istniejące tereny zabudowy zagrodowej jak 

i tereny wskazane do rozwoju zabudowy zagrodowej. Na 

tych terenach dopuszcza się lokalizację zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej z  usługami, a także tereny 

zabudowy rekreacji indywidualnej lub zbiorowej. Dla tych 

terenów obowiązują ustalenia takie jak dla zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług oraz 

zabudowy rekreacji indywidualnej lub zbiorowej. Dla 

obiektów zabytkowych objętych ochroną obowiązują 

odrębne uwarunkowania w sposobie zagospodarowania.  
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Lp. Obszar funkcjonalny Charakterystyka 

8. Tereny rolne, w tym tereny zabudowy zagrodowej 

Obejmują przede wszystkim tereny wykorzystywane 

rolniczo oraz pojedyncze siedliska rolne na terenie całej 

gminy. W obszarach tych: 

 dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy; 

 dopuszcza się realizację obiektów i budynków 

związanych z produkcją rolniczą w tym obiektów 

szkółkarskich; 

 dopuszcza się realizację urządzeń 

wytwarzających energię z odnawialnych źródeł 

energii wraz z niezbędną infrastrukturą 

towarzyszącą w postaci urządzeń 

fotowoltaicznych i biogazowni; 

 w terenach rolnych dopuszcza się lokalizację 

biogazowni, szczegółowa lokalizacja na etapie  

sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego; 

 zakazuje się lokalizacji zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej; 

 na terenach predysponowanych do osuwania się 

mas ziemnych należy między innymi wprowadzać 

zadrzewienia śródpolne, tam gdzie to możliwe 

zamieniać monokulturowe uprawy rolne w łąki, 

pastwiska lub lasy; 

 dopuszcza się lokalizację obiektów małej 

architektury i infrastruktury technicznej. 
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Lp. Obszar funkcjonalny Charakterystyka 

9. 

Tereny obsługi produkcji w gospodarstwach 

rolnych, sadowniczych i ogrodniczych z 

dopuszczeniem towarzyszącej zabudowy 

mieszkaniowej 

(RU) 

Tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych mogą 

być przeznaczone pod urządzenia produkcji rolnej 

i hodowlanej, obiekty przetwórstwa rolno-spożywczego 

oraz lokalizację specjalistycznych gospodarstw rolnych. 

W terenach obsługi w gospodarstwach ogrodniczych 

i sadowniczych zakłada się możliwość lokalizacji obiektów 

magazynowych oraz obiektów zaplecza administracyjno-

mieszkalnego dla właściciela. Szczegółowe lokalizacje do 

ustalenia w drodze miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. Inwestycje w tych 

terenach mogą być lokalizowane pod warunkiem, że 

planowane przedsięwzięcie nie będzie sprzeczne 

z ustaleniami przyjętymi dla danej strefy. 

10. 
Tereny proponowane do zalesienia 

(RL) 

Obejmują obszary, w których występują gleby o niskiej 

przydatności dla rolnictwa, z uwagi m.in. na słabą jakość 

gleb, duże spadki terenu. Z uwagi na leśne przeznaczenie 

gruntów obowiązuje zakaz zabudowy poza budynkami 

i obiektami służącymi gospodarce leśnej zgodnie 

z przepisami odrębnymi.  
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Lp. Obszar funkcjonalny Charakterystyka 

11. 
Tereny cmentarzy 

(ZC) 

Obejmują obszary czynnych i nieczynnych cmentarzy na 

terenie gminy. W obszarach tych: 

 zakazuje się sytuowania wszelkich obiektów 

budowlanych i urządzeń tymczasowych, które nie 

są ściśle związane lub kolidują z planowaną 

podstawową funkcją terenu; 

 proponuje się dostosować realizowane elementy 

zagospodarowania skalą, jakością i charakterem 

do pełnionych funkcji, krajobrazu, architektury 

istniejącego i planowanego otoczenia; 

 dopuszcza się zabudowę o charakterze 

architektury ogrodowej, związanej  

z podstawową funkcją terenu (kaplice) oraz 

związanych z funkcją komunikacyjną (schody, 

ścieżki) a także ogrodzenia; 

 dla obiektów zabytkowych lub o wartościach 

kulturowych wyznacza się obowiązek 

rewaloryzacji według wymogów wynikających z 

ochrony wartości zabytkowych i kulturowych 

przede wszystkim utrzymanie lub uczytelnienie 

kompozycji, w tym poprzez ochronę i pielęgnację 

drzewostanu oraz zachowanie lub renowację 

obiektów architektury cmentarnej;  

 dla cmentarzy czynnych obowiązek utrzymania 

stref sanitarnych i obowiązujących  

w niej zakazów zgodnie z przepisami odrębnymi. 

Dla obiektów zabytkowych objętych ochroną 

obowiązują odrębne uwarunkowania w sposobie 

zagospodarowania. 
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Lp. Obszar funkcjonalny Charakterystyka 

12. 
Tereny lasów 

(ZL) 

Obejmują istniejące kompleksy leśne, których zasady 

zagospodarowania są określane poprzez plany urządzania 

lasów. Na etapie opracowania tych dokumentów dopuszcza 

się korekty granic strefy. Z uwagi na leśny sposób 

użytkowania gruntów obowiązuje zakaz zabudowy poza 

budynkami i obiektami służącymi gospodarce leśnej. 

W przypadku lokalizacji strategicznych inwestycji gminnych 

przemawiających za zmianą przeznaczenia gruntów 

leśnych na cele nieleśne dopuszcza się zmianę takiego 

przeznaczenia po uzyskaniu stosownej zgody 

kompetentnych organów na etapie sporządzenia planu 

miejscowego. Dopuszcza się lokalizację obiektów małej 

architektury, ścieżek i szlaków rowerowych.  

13. 

Tereny zieleni urządzonej/parkowej 

z dopuszczeniem zabudowy usługowej 

(ZP) 

W obszarach tych: 

 zachowuje się istniejącą zabudowę; 

 dopuszcza się realizację zabudowy usługowej 

z zakresu gastronomii, sportu i rekreacji, kultury, 

 dopuszcza się realizację ścieżek i szlaków 

rowerowych; 

 dopuszcza się lokalizację obiektów małej 

architektury i infrastruktury technicznej; 

 dopuszcza się realizację niekubaturowych 

obiektów sportowo-rekreacyjnych; 

 minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 

80%. 

14. 
Tereny wód powierzchniowych 

(WS) 

W strefie obowiązuje zakaz zabudowy poza obiektami 

i urządzeniami służącymi gospodarce wodnej. W obrębie 

linii brzegowej zbiorników wodnych, które są 

wykorzystywane na cele turystyczne i rekreacyjne 

dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń służących 

obsłudze ruchu turystycznego (plaż, pomostów, urządzeń 

wodnych itp.). Przy realizacji w/w inwestycji należy 

uwzględnić zasady ochrony środowiska przyrodniczego. 

 

 Podane parametry mają charakter orientacyjno-kierunkowy i wymagają szczegółowego 

przesądzenia na etapie sporządzania planów miejscowych i dostosowania ich do specyfiki miejsca 

i uwarunkowań szczegółowych oraz przepisów odrębnych.  



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KOŃSKOWOLA 

– KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO –

 

 19 

Należy mieć na względzie, iż przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, wydawaniu decyzji administracyjnych, związanych z lokalizacją inwestycji należy wziąć 

pod uwagę ustalenia zawarte w obowiązujących przepisach odrębnych. 

Ponadto należy uwzględnić następujące zasady przy zagospodarowaniu i użytkowania terenów: 

 uwzględnić warunki bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej, odnoszące się 

w szczególności do dróg pożarowych, przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego oraz 

zachowania wymaganych odległości pomiędzy obiektami budowlanymi; 

 określenie warunków ochrony przeciwpożarowej dla obiektu budowlanego lub terenu w zakresie 

dróg pożarowych, przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę w szczególności powinno 

uwzględniać zachowanie dopuszczalnej odległości hydrantu przeciwpożarowego od obiektu 

chronionego, wydajność hydrantów zainstalowanych na sieci wodociągowej, która powinna 

zapewniać wymaganą ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz wymagania 

w zakresie nośności i szerokości dróg pożarowych; 

 szczegółowe wymagania dotyczące dróg pożarowych i przeciwpożarowego zaopatrzenia 

w wodę określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 

2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 

2009 r. Nr 124, poz. 1030); 

 należy uwzględnić dopuszczalne odległości pomiędzy obiektami istniejącymi i projektowanymi 

ze względu na bezpieczeństwo pożarowe – odległości powinny być uzależnione od rodzaju 

budynku, materiały z jakiego zostały wykonane ściany zewnętrzne, zastosowania przekrycia 

dachu oraz zastosowanych w budynku technicznych systemów zabezpieczeń 

przeciwpożarowych – usytuowanie budynków ze względu na bezpieczeństwo pożarowe 

reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, 

poz. 690 z późn. zm.); 

 drogi pożarowe i przeciwpożarowe , zaopatrzenia w wodę to elementy, które powinny zostać 

uwzględnione na etapie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; 

 w związku z funkcjonowaniem na terenie powiatu puławskiego Zakładu Dużego Ryzyka (ZDR) 

– Zakładów Azotowych ,,Puławy” S.A., istnieją istotne ograniczenia w zakresie lokalizacji 

nowych inwestycji w sąsiedztwie przedmiotowego zakładu w przypadku gdy te inwestycje, 

obszary bądź tereny zwiększają ryzyko lub skutki poważnych awarii; 

 zgodnie z art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst 

jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zmianami), zakazuje się budowy zakładów 
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stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, a w szczególności zagrożenia dla życia 

lub zdrowia ludzi, a w szczególności wystąpienia poważnych awarii, w obrębie zwartej 

zabudowy wsi, jednakże trzeba zaznaczyć, że na terenie gminy Końskowola nie planuje się 

lokalizacji zakładów stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi, a w szczególności 

zagrożenie wystąpienia poważnych awarii, w granicach administracyjnych miast i w obrębie 

zwartej zabudowy wsi; 

 powyższe przepisy nie dotyczą budowy i rozbudowy zakładów na obszarach określonych 

w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego jako tereny przeznaczone do 

działalności produkcyjnej, składowania i magazynowania, jeżeli plany te nie zawierają 

ograniczeń dotyczących zakładów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi; 

 przy opracowywaniu projektów budowlanych należy uwzględnić istniejącą infrastrukturę 

telekomunikacyjną nadziemną i podziemną, od której należy zachować odległości zgodne 

z obowiązującymi normami; 

 z tytułu przepisów kolejowych obowiązuje zakaz zabudowy w odległości określonej w tych 

przepisach; 

 wskazuje się ograniczenia dla terenów w bezpośrednim sąsiedztwie cieków wodnych; 

 dla napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego i średniego napięcia obowiązują pasy 

techniczne tzw. strefy ograniczenia użytkowania o szerokościach 70 m, 30 m i 13 m, w strefach 

obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi; 

 w związku z przebiegiem na terenie gminy Końskowola gazociągów wysokiego ciśnienia 

występują ograniczenia w lokalizacji obiektów i mają one na celu zachowanie bezpieczeństwa – 

dopuszczalne odległości wyznaczają strefy kontrolowane wynikające z przepisów odrębnych; 

 obowiązują zakazy i ograniczenia zabudowy w obszarach szczególnego zagrożenia powodzią – 

obszary szczególnego zagrożenia powodzią o prawdopodobieństwie wystąpienia 1% 

oznaczono na rysunku studium; 

 wszelkie planowane obiekty, na przedmiotowym terenie o wysokości równej i większej od 50 m 

nad poziomem terenu podlegają przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę zgłaszania 

poprzez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Lublinie do Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił 

Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

25 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych. 
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3. OBSZARY ORAZ ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I JEGO ZASOBÓW, 

OCHRONY PRZYRODY, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO I UZDROWISK 

3.1.   Zasady kształtowania zieleni i system powiązań przyrodniczych 

 

Głównym kierunkiem działań planistycznych odnoszących się do środowiska przyrodniczego 

i kulturowego jest ich ochrona i zachowanie w jak najlepszym stanie. Ogół tych działań będzie 

korzystnie wpływać na poprawę jakości życia mieszkańców, a poprzez zwiększenie ogólnej 

atrakcyjności turystycznej gminy przyśpieszy rozwój aktywności związanych z obsługą ruchu 

turystycznego. 

Jako podstawowy cel ekologiczny na obszarze gminy Końskowola przyjmuje się ochronę 

i kształtowanie środowiska przyrodniczego w celu poprawy jakości życia mieszkańców oraz 

zapewnienia zrównoważonego rozwoju gospodarczego gminy. 

Na obszarach dotychczas niezurbanizowanych, przeznaczonych pod zabudowę konieczne jest 

zachowanie struktury przyrodniczej i funkcjonowania środowiska. W tym celu w Studium wskazano 

(w rozdziale 2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej (czyli terenu na naturalnym podłożu, 

pokrytym trwałą roślinnością, zachowującym funkcje biotyczne) w zależności od przeznaczenia terenu 

dla każdej działki budowlanej. 

Do utwardzania powierzchni, w szczególności na parkingach i drogach wewnętrznych, wskazane 

jest stosowanie materiałów półprzepuszczalnych, umożliwiających infiltrację wód opadowych do gruntu. 

Wzdłuż dróg oraz wzdłuż granic terenów o funkcji usług uciążliwych konieczne jest kształtowanie 

szpalerów drzew w oparciu o rodzime gatunki.  

 

3.2. Obszary przyrodnicze prawnie chronione 

 

W granicach gminy wiejskiej Końskowola znajdują się następujące tereny (lub ich fragmenty) objęte 

ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity z 2009 r., 

Dz. U Nr 151, poz. 1220 z późniejszymi zmianami): 

 Kazimierski Park Krajobrazowy, 

 Specjalny Obszar Ochrony Natura 2000 „ Płaskowyż Nałęczowski” (PLH 060015), 

 Użytki ekologiczne, 

Realizacja celu ochrony ww. terenów oparta jest na wprowadzeniu zakazów, nakazów i ograniczeń 

wynikających z ustawy  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody i dokumentów powołujących ww. 

obszary. 
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Zasady zagospodarowania przestrzennego na obszarze Kazimierskiego Parku Krajobrazowego określa 

Rozporządzenie Nr 4 Wojewody Lubelskiego z dnia  23 marca 2005r. ogłoszone w dzienniku 

Urzędowym Województwa Lubelskiego Nr 73 z dnia 27.04.2005r. poz. 1525.  Przy lokalizacji inwestycji 

należy stosować zakazy wskazane w powyższym Rozporządzeniu. Zagospodarowanie i korzystanie 

z Parku winno się odbywać na zasadach zrównoważonego rozwoju, polegającego na zintegrowaniu 

działań gospodarczych oraz społecznych z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz niezmienności 

podstawowych procesów przyrodniczych. Na obszarze Parku należy chronić i wzbogacić różnorodność 

biologiczną i krajobrazową. Obowiązuje szczególna ochrona wartości przyrodniczych i krajobrazowych 

oraz dziedzictwa kulturowego w harmonii z funkcjonowaniem osadnictwa, usług i rzemiosła 

nieuciążliwego, gospodarki rolnej, leśnej, wodnej oraz rekreacji wraz z niekolidującą z ochroną 

środowiska obsługą tych dziedzin gospodarki. 

Obszar Natura 2000 – „Płaskowyż Nałęczowski” tylko w niewielkim fragmencie (w części 

południowej) przebiega przez obszar gminy. W całości jest on położony w granicach Kazimierskiego 

Parku Krajobrazowego, dlatego też obowiązują dla niego zasady zagospodarowania jak dla Parku. 

Najniższą formą ochrony przyrody są użytki ekologiczne. Należą do nich zasługujące na 

ochronę pozostałości ekosystemów, mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. 

Pełnią ważne funkcje biocenotyczne oraz fizjocenotyczne, są schronieniem dla zwierząt. Do użytków 

ekologicznych na terenie Gminy Końskowola zaliczone zostały, wymienione poniżej, trzy obszary 

stanowiące własność Skarbu Państwa, pozostające w zarządzie Nadleśnictwa Puławy. Ograniczenia 

w zagospodarowaniu jakie mogą zostać wprowadzone na terenie użytków ekologicznych określa 

rozporządzenie Wojewody Lubelskiego Nr 155 z dnia 16 lipca 2002r. w sprawie uznania obszarów za 

użytki ekologiczne na terenie województwa lubelskiego (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 80 poz. 1712 ze zm., 

w 2004r. Nr 44, poz. 893). 

 

Tabela 2. Zestawienie użytków ekologicznych na terenie gminy Końskowola 

L.p. 
Rodzaj użytku 

ekologicznego 

Data 

utworzenia/ 

powstania 

Powierzch

nia 
Lokalizacja 

Sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

1. obszar torfowisk i łąk 16.01.1996 1,13 ha 
Młynki, działka. ew. nr 

2322, 2324 
Nadleśnictwo 

Puławy 2. obszar torfowisk i łąk 16.01.1996 0,22 ha 
Młynki, działka ew. nr 

2319 

3. obszar torfowisk i łąk 16.01.1996 0,75 ha Las Stocki, działka ew. nr 
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162/1, 163/2 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie RDOŚ Lublin 

W stosunku do obszarów uznanych za użytki ekologiczne obowiązują następujące zakazy: 

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu, 

2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem obiektów 

związanych z bezpieczeństwem przeciwpowodziowym, 

3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby, 

4) wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości, 

5) zaśmiecania obiektu i terenu wokół niego, 

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

7) likwidowania małych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych, 

8) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych, 

9) lokalizacji budownictwa letniskowego poza miejscami wyznaczonymi w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego, 

10) budowy budynków, budowli, obiektów małej architektury mogących mieć negatywny wpływ na 

obiekt chroniony bądź spowodować degradację krajobrazu. 

 

3.3.  Ochrona przed uciążliwościami 

 

W celu zapobiegania pogarszaniu stanu powietrza atmosferycznego zaleca się stosowanie 

niskoemisyjnych źródeł ogrzewania w gospodarstwach domowych. Stopniowa eliminacja paliw stałych 

winna prowadzić do zwiększania udziału wykorzystania paliw płynnych, jak gaz, olej opałowy lub inne.  

W zakresie gospodarki ściekowej zaleca się rozbudowę instalacji kanalizacyjnej, jak również budowę 

przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscach, gdzie kanalizacja okazałaby się nie możliwa 

z przyczyn technicznych lub ekonomicznych.  

Ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska,  

w szczególności poprzez utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na tym 

poziomie jak i na zmniejszaniu poziomu hałasu co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on 

dotrzymany. Obiekty przemysłowe, ruch drogowy stanowią główne źródła emisji hałasu do środowiska, 

a tym samym kształtują klimat akustyczny w rejonie ich oddziaływania. 

Zmniejszenie ewentualnych uciążliwości związanych z funkcjonowaniem układu 

komunikacyjnego winno być realizowane (jeżeli zaistnieje taka potrzeba) poprzez realizację nawierzchni 

bitumicznej o właściwości tłumienia hałasu, realizację elementów służących tłumieniu hałasu takich jak: 
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 zadrzewienia i zakrzewienia w granicach działek, jak i dróg, 

 nasyp ziemny z pokryciem roślinnością o zwartej pokrywie liści (zieleń o wysokich parametrach 

tłumienia hałasu) w granicy drogi 

 ekrany akustyczne wzdłuż kolei. 

W przypadku przebudowy drogi krajowej nr 17 do drogi ekspresowej S-17 oraz w przypadku 

budowy drogi ekspresowej S-12 zaleca się realizację ekranów akustycznych.  

 

Rozwiązania uwzględniające ochronę przed hałasem powinny być podawane w miejscowych 

planach zagospodarowania przestrzennego.  

Na terenie gminy Końskowola istnieją czynne cmentarze, dla których obowiązują strefy sanitarne. 

Na rysunku „Kierunki zagospodarowania przestrzennego” wyznaczono strefy ochrony sanitarnej od 

cmentarza 50 i 150 m. Zagospodarowanie terenu w  tych strefach należy kształtować z uwzględnieniem 

Rozporządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie 

tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze (Dz. U. z 1959 r. Nr 52, poz. 315). 

Zgodnie z tym dokumentem odległość cmentarza od zabudowań mieszkalnych, zakładów 

produkujących artykuły żywności i żywienia zbiorowego, bądź zakładów przechowujących artykuły 

żywności oraz studzien, źródeł i strumieni, służących do czerpania wody do picia i potrzeb 

gospodarczych, powinna wynosić co najmniej 150 m. Odległość ta może być zmniejszona do 50 metrów 

pod warunkiem, że teren w granicach od 50 do 150 m odległości od cmentarza posiada sieć 

wodociągową i wszystkie budynki korzystające z wody są do niej podłączone. Odległość od granicy 

cmentarza ujęć wody o charakterze zbiorników wodnych, służących jako źródło zaopatrzenia sieci 

wodociągowej w wodę do picia i potrzeb gospodarczych, nie może być mniejsza niż 500 metrów. 

Przedmiotowe przepisy należy brać pod uwagę zarówno planując lokalizację nowych cmentarzy jak 

i nowych obiektów w pobliżu cmentarzy.  

 

3.4. Ustalenia ogólne dla obszarów ochrony planistycznej 

W niniejszym rozdziale przedstawia się projektowane przez gminę Końskowola formy ochrony 

przyrody. W okresie sporządzenia Studium nie były one jeszcze umocowane prawnie dlatego też 

sporządzając miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego należy wziąć pod uwagę opisane 

tutaj formy ochrony i zbadać ich status.  

Na południowy wschód od miejscowości Skowieszyn zaprojektowano utworzenie stanowiska 

dokumentacyjnego przyrody nieożywionej. Jest to wąwóz („Głębocznica”) Jar - „Głębocznica 

Skowieszyn” o długości około 250 m, pionowych ścianach o wysokości sięgającej około 7 m i płaskim 
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dnie o maksymalnej szerokości około 5 m. Stwierdzono tutaj pełną sekwencję stratygraficzną lessów 

z okresu zlodowaceń środkowopolskich (Warty). 

 

Ponadto na terenie gminy przygotowano projekty pomników przyrody: 

- Sielce 3 głazy o obwodach do 300 cm, 

- Pulki Majątek Końskowola 3 dęby szypułkowe, jesion wyniosły, grusza pospolita, 

- Końskowola jesion wyniosły, 

- Witowice Końskowola lipa szerokolistna, 

- Pożóg Końskowola– aleja drzew pomnikowych cisy, 

- Pożóg Końskowola - lipa drobnolistna, 

- Stok Stary Końskowola 3 źródła (naturalne, samoczynne wypływy wody podziemnej), 

 

Projektowane zespoły-przyrodniczo krajobrazowe: 

- Las Stocki Końskowola „System wąwozów Skórzany Dół”, 

- Las Stocki Końskowola  „Okręglica”, 

W stosunku do wymienionych projektowanych form ochrony przyrody mogą być wprowadzone 

następujące zakazy: 

1) niszczenia , uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru, 

2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych 

zabezpieczeniem przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub 

naprawą urządzeń wodnych, 

3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby, 

4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo 

racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej, 

5) likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz 

obszarów wodno-błotnych, 

6) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych, 

7) zmiany sposobu użytkowania ziemi, 

8) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu oraz skamieniałości, w tym kopalnych 

szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu, 

9) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz tarlisk 

i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z 

racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką, 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wody_podziemne
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10) zbioru, niszczenia, uszkadzania roślin i grzybów na obszarach użytków ekologicznych, utworzonych 

w celu ochrony stanowisk, siedlisk lub ostoi roślin i grzybów chronionych, 

11) umieszczania tablic reklamowych. 

Powyższe zakazy nie dotyczą: 

1) prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną 

formę ochrony przyrody, 

2) realizacji inwestycji celu publicznego po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formę ochrony 

przyrody, 

3) zadań z zakresu obronności kraju w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa, 

4) likwidowania nagłych zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego i prowadzenia akcji ratowniczych. 

 

Ekologiczny System Obszarów Chronionych. 

 Zasady gospodarowania w ESOCH powinny być podporządkowane funkcjom, dla których system 

został stworzony, a więc funkcjom ekologicznym i ochrony środowiska. Na terenie gminy obszary te 

wyznaczone są wzdłuż większych cieków wodnych, płatów zieleni oraz lasów.  

Realizacja wyżej przytoczonych funkcji wymaga wyłączenia z systemu: 

- lokalizacji wszelkich inwestycji mogących naruszyć równowagę ekologiczną systemu, 

a w szczególności lokalizację przemysłu, ferm przemysłowego tuczu trzody chlewnej, magazynów, 

składów i baz oraz arterii komunikacyjnych i linii wysokiego napięcia (z wyjątkiem niezbędnych przejść 

przez system po jak najtańszej trasie); 

- składowania odpadów komunalnych, przemysłowych i energetycznych oraz lokalizacji wylewisk 

gnojowicy i nieczystości; 

- tworzenia nasypów ziemnych sytuowanych poprzecznie do przebiegu dolin rzecznych; 

- lokalizowanie agresywnych i monolitycznych form zabudowy kubaturowej. 

 Ponieważ ESOCH powinien stanowić obszary zasilania ekologicznego dla pozostałych terenów, 

znajdujących się poza systemem, więc plan ochrony parku krajobrazowego i studium gminy przywiązuje 

szczególnie istotną wagę do gospodarowania zasobami przyrody w systemie. 

Dotyczy to głównie: 

- dostosowania zakresu zagospodarowania rekreacyjnego do chłonności rekreacyjnej środowiska; 

- ograniczenia eksploatacji zasobów wód podziemnych; 
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- ekologizowanie produkcji rolnej; 

- przekwalifikowania większej części lasów produkcyjnych na lasy ochronne oraz właściwego 

gospodarowania zasobami dla potrzeb nowej funkcji. 

 Kształtowanie struktury ekologicznej w ESOCH powinno zmierzać w kierunku wzmocnienia 

i wzbogacenia systemu o nowe walory ekologiczne. Do preferowanych działań w tym kierunku plan 

ochrony parku zalicza: 

- dolesienie i przebudowę drzewostanów na bardziej odporne; 

- zadrzewiania (śródpolne, śródłąkowe i odbudowę biologiczną cieków); 

- tworzenie nowych powiązań ekologicznych i ekologiczno-funkcjonalnych w ramach systemu oraz 

między nim a sąsiednimi, aktywnymi ekologicznie terenami; 

- udrażnianie systemu poprzez likwidację i neutralizację barier ekologicznych; 

- rewaloryzację terenów zdegradowanych. 

 

Zielony pierścień wokół miasta Puławy. 

Północnozachodnia części gminy znajduje się w „Zielonym Pierścieniu wokół miasta Puławy” 

(kompleksy leśne, dolina rzeki oraz rolnicze tereny otwarte z zachowanym harmonijnym krajobrazem).  

Zielony pierścień traktuje się jako strefy czynnej ochrony fizjonomii krajobrazu, co oznacza konieczność 

wzbogacania przyrodniczego tych terenów głównie poprzez wprowadzanie zadrzewień i zakrzewień.  

W obszarze zielonego pierścienia ustala się: 

- ochronę struktury ekologicznej z pozostałościami przyrody zbliżonej do naturalne i osobliwościami 

przyrodniczo-krajobrazowymi, 

- wzbogacanie przyrodnicze terenów głównie drogą zadrzewień i zakrzewień, 

- ochronę ciągłości przestrzennej biotopów (zwłaszcza leśnych i łąkowych) poprzez zapobieganie ich 

izolacji i fragmentacji (głównie ze strony komunikacji) 

- ochronę struktury przestrzennej przed chaotyczną urbanizacją.  

 

Korytarze ekologiczne  

W odniesieniu do korytarzy ekologicznych ochrona ustanawiając wymóg zachowania i kształtowania ich 

drożności ekologiczno-przestrzennej. Oznacza on:  

• zakazy:  

– składowania odpadów komunalnych, przemysłowych i energetycznych, lokalizacji wylewisk 
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gnojownicy i nieczystości oraz grzebowisk zwierząt;  

– tworzenia nasypów ziemnych, usytuowanych poprzecznie do osi korytarza;  

– lokalizacji zabudowy mieszkaniowej;  

– eksploatacji surowców mineralnych;  

• nakazy:  

– likwidacji obiektów destrukcyjnych;  

– poszerzania (lub wykonywania) przepustów w przecinających korytarze nasypach drogowych 

i kolejowych;  

• zalecenia:  

– kształtowania pasmowych struktur przyrodniczych (łąk, zadrzewień);  

– restytucji użytków zielonych kosztem gruntów ornych;  

– prowadzenia dróg po estakadach. 

 

Wąwolnicki Park Agroekologiczny 

 Parki agroekologiczne to forma ochrony krajobrazu rolniczego przed zagospodarowaniem 

deformującym utrwalony historycznie układ pól (rozłogów),  prowadzącym do zniszczenia świadomie 

kształtowanej, z myślą o polepszeniu warunków agroekologicznych produkcji rolnej, zieleni śródpolnej, 

dewastującym obiekty małej retencji (względnie prowadzącym do uniemożliwienia ich ewentualnego 

odtworzenia), zharmonizowanych z otoczeniem i stabilizujących stosunki wodne w aspekcie potrzeb 

rolnictwa. Na terenie parku nie powinno się wprowadzać takiego zagospodarowania, które zniekształca 

tradycyjne układy zabudowy wiejskiej. 

3.5. Strefy ochrony uzdrowiskowej i inne elementy środowiska wymagające ochrony 

 

Południowa część Gminy Końskowola położona jest w projektowanych strefach ochrony 

uzdrowiskowej od uzdrowiska Celejów (gmina Wąwolnica). Gmina ta nie ma jeszcze statusu uzdrowiska 

jednak w dokumentach planistycznych wykonanych dla tej gminy wyznaczono już strefy ochrony 

uzdrowiskowej. Statut uzdrowiska zostanie nadany jeśli gmina Wąwolnica spełni wszystkie wymagane 

kryteria niezbędne do otrzymani statusu. Przez południową część gminy Końskowola przebiegają 

projektowane strefy ochrony uzdrowiskowej B i C. 

  Zgodnie z ustawą o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony 

uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych  z dnia 28 lipca 2005 roku strefa B to taka dla której: 

 procentowy udział terenów zieleni wynosi nie mniej niż 50%,  
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 obejmuje obszar przyległy do strefy „A” i stanowiący jej otoczenie, który jest przeznaczony dla 

niemających negatywnego wpływu na właściwości lecznicze uzdrowiska obszaru ochrony 

uzdrowiskowej oraz nieuciążliwych dla pacjentów – obiektów usługowych, turystycznych, w tym 

hoteli, rekreacyjnych, sportowych i komunalnych, budownictwa mieszkaniowego oraz innych 

związanych z zaspokajaniem potrzeb osób przebywających na tym obszarze lub objęty 

granicami parku narodowego lub rezerwatu przyrody albo jest lasem, morzem lub jeziorem. 

Strefa C ochrony uzdrowiskowej to taka dla której: 

 procentowy udział terenów biologicznie czynnych wynosi nie mniej niż 45%,  

 obejmuje obszar przyległy do strefy „B” i stanowiący jej otoczenie oraz obszar mający wpływ na 

zachowanie walorów krajobrazowych, klimatycznych oraz ochronę złóż naturalnych surowców 

leczniczych. 

Przy sporządzaniu planów miejscowych w obszarach przez które przebiegają strefy 

uzdrowiskowe B i C należy uwzględniać  zapisy zawarte w przepisach odrębnych z zakresu lecznictwa 

uzdrowiskowego. 

Cała gmina położona jest w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) Niecka 

Lubelska  – 406. Dla zachodniej części zbiornika, w której położona jest gmina Końskowola zasoby 

dyspozycyjne wynoszą 404,5 tys. m³/d. Ochronie podlega powierzchnia całego GZWP 406. Na 

obszarze GZWP wydzielono trzy kategorie obszarów wymagających ochrony. Podzielono je na obszary 

szczególnej ochrony w rejonach największej eksploatacji wód podziemnych oraz obszary bardzo 

podatne i podatne na zagrożenia, gdzie czas dotarcia zanieczyszczeń z powierzchni terenu do wód 

podziemnych jest mniejszy od 25 lat. Wyznaczono również obszary średnio, mało i bardzo mało 

podatne na zagrożenia, gdzie czas dotarcia zanieczyszczeń z powierzchni terenu do wód podziemnych 

przekracza 25 lat. Na tych terenach dąży się do zachowania aktualnego stanu zagospodarowania 

terenu, a w przypadku realizacji na tych terenach nowych funkcji, wprowadzaniu inwestycji należy 

pamiętać o niedopuszczeniu do negatywnego wpływu na środowisko gruntowo-wodne. W okolicach 

Końskowoli znajdują się wody dobrej, jakości klasy Ib, jest ona jednak nietrwała ze względu na brak 

izolacji na tym terenie.  W zasięgu tego zbiornika winno się zmierzać do zakazu wznoszenia obiektów 

budowlanych oraz wykonywania robót lub innych czynności, które mogą spowodować trwałe 

zniszczenia gruntów lub wód, a w szczególności lokalizowania inwestycji zaliczonych do przedsięwzięć 

mogących znacznie oddziaływać na środowisko. 

Ponadto na ternie gminy znajdują się 4 ujęcia wód podziemnych, które zaznaczono na rysunku  

studium. Wiąże się to z ustanowieniem stref ochrony bezpośredniej od tych ujęć. Nie wyznaczono 

natomiast stref ochrony pośredniej od tych ujęć. 

Na terenie ochrony bezpośredniej ujęć wód należy: 
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  odprowadzać wody opadowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń 

służących do poboru wody; 

 zagospodarować teren zielenią; 

 odprowadzać poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych, 

przeznaczonych do użytku osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru 

wody; 

 ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze 

urządzeń służących do poboru wody. 

 

W południowej części gminy znajduje się obszar zlewni chronionej rzeki Bystrej. Obszar ten 

wyznaczony jest na rysunku Kierunki zagospodarowania przestrzennego granicą zlewni chronionej. 

Podstawą ustanowienia zlewni chronionej jest konieczność zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem 

zasobów wód powierzchniowych i płytkich podziemnych (gruntowych).  

Na terenie zlewni obowiązują następujące zakazy: 

 lokalizacji obiektów wywierających negatywny wpływ na funkcjonowanie środowiska lub 

powodujących degradację poszczególnych geokompleksów, a w szczególności: 

– zakładów przemysłowych lub innych, które pogorszyłyby warunki sanitarne wód, 

– ferm hodowli bydła i trzody chlewnej w systemie gnojowicowym, 

– wysypisk śmieci i odpadów przemysłowych (z wyjątkiem śmietników i gnojowisk w 

indywidualnych gospodarstwach rolnych i domowych), 

– grzebowisk zwierząt, 

 wprowadzanie nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych i podziemnych, 

 wysiewu nawozów napowietrznymi środkami transportu, 

 stosowania pylistych nawozów sztucznych z wyjątkiem wapna, 

 zakopywania przeterminowanych środków ochrony roślin, 

 drenowania użytków rolnych. 

Postuluje się zwiększenie naturalnej retencyjności poprzez zalesienia i ochronę podmokłości. 

4. OBSZARY I ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW  

ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ 

Na rysunku „Kierunki Zagospodarowania Przestrzennego” wskazano obiekty i obszary podlegające 

ochronie. Należą do nich: 

- obiekty wpisane do rejestru zabytków, 
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- obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków, 

- stanowiska archeologiczne. 

Ewidencja zabytków stanowi otwarty katalog obiektów zabytkowych podlegający aktualizacji. 

Ponadto w celu ochrony historycznych założeń kompozycyjno-urbanistycznych miejscowości 

Końskowola wskazano strefy ochrony konserwatorskiej: 

- strefa ścisłej ochrony konserwatorskiej; 

- strefa pośredniej ochrony konserwatorskiej. 

 

Strefa ścisłej ochrony konserwatorskiej 

 Obejmuje historycznie ukształtowane centrum miejscowości Końskowola łącznie z obiektami 

i budynkami wpisanymi do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W odniesieniu do tej strefy 

wszelkie roboty budowlane w tym remonty oraz wycinkę drzew należy wykonywać zgodnie z przepisami 

odrębnymi z zakresu ochrony zabytków na warunkach określonych przez Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków. Ponadto należy: 

 dążyć do maksymalnego zachowania substancji zabytkowej, jej gabarytów, układu 

kompozycyjnego, akcentów architektonicznych i ekspozycji. 

 utrzymać o ile to możliwe historyczny podział działek; 

  ograniczać inwestowanie i zagospodarowanie terenów w sąsiedztwie strefy mające negatywny 

wpływ na układ urbanistyczny; 

 

Strefy pośredniej ochrony konserwatorskiej 

Obejmuje obiekty o wysokich walorach architektonicznych i zabytkowych oraz obszary 

o cennych walorach historycznych tworzących tożsamość kulturową gminy Końskowola. W jej obrębie 

położone są dawne zespoły folwarczne w Pulkach, Pożogu II, zespół dworsko-parkowy w Starym 

Pożogu. Ponadto na terenie miejscowości Końskowola znajdują się pozostałości dawnego folwarku. 

Obiekty te wskazano na rysunku „Kierunki zagospodarowania przestrzennego”. W odniesieniu do tej 

strefy jak i obiektów zespołów folwarcznych należy określić na etapie sporządzania planów 

zagospodarowania przestrzennego zasady ochrony obiektów i budynków zabytkowych oraz ich 

najbliższego otoczenia na warunkach określonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

 

Obiekty wpisane do rejestru zabytków 

Na terenie gminy Końskowola znajdują się obiekty i tereny, objęte ochroną konserwatorską na 

mocy wpisu do rejestru zabytków. Wszelkie prace prowadzone przy zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków wymagają uzyskania pozwolenia konserwatorskiego w formie decyzji administracyjnej i mogą 
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zostać poprzedzone wydaniem zaleceń konserwatorskich zgodnie z odpowiednimi przepisami 

szczegółowymi tj. art. 27 oraz art. 36 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (Dz. U. Nr 162/2003, poz. 1568 z późn. zm.).  

Tabela 3. Obiekty ujęte w rejestrze zabytków województwa lubelskiego 

L.P 
MIEJSCOW

OŚĆ 
OBIEKT 

ULICA 
LUB 

LOKALIZA
CJA 

NR 
NR 

REJESTRU 
ZABYTKÓW 

1 KOŃSKOWOLA HOLENDERNIA w zespole folwarcznym Pożowska  2 Nr rej. A/953 

2 KOŃSKOWOLA SPICHLERZ w zespole folwarcznym Pożowska  2 Nr rej. A/874 

3 KOŃSKOWOLA BUDYNEK DAWNEJ SZKOŁY, ob. Środowiskowy 
Dom Samopomocy 

Lubelska 81A Nr rej. A/851 

4 KOŃSKOWOLA KOŚCIÓŁ PARAFIALNY p.w. Znalezienia Krzyża Św. i 
Św. Andrzeja Ap. w zespole kościelnym 

Lubelska 86 / 
Kurowska 2 

 Nr rej. A/949 

5 KOŃSKOWOLA BRAMA GŁÓWNA do zespołu kościoła parafialnego 
p.w. Znalezienia Krzyża Św. i św. Andrzeja Ap. 

Lubelska 86 / 
Kurowska 2 

 Nr rej. A/949 

6 KOŃSKOWOLA DZWONNICA – BRAMA do zespołu kościoła 
parafialnego p.w. Znalezienia Krzyża Św. i św. 
Andrzeja Ap. 

Kurowska  2 Nr rej. A/949 

7 KOŃSKOWOLA CMENTARZ przy kościele parafialnym p.w. 
Znalezienia Krzyża Św. i św. Andrzeja Ap. wraz z 
drzewostanem 

Kurowska  2 Nr rej. A/949 

8 KOŃSKOWOLA OGRODZENIE KOŚCIOŁA Z BRAMKĄ I 13 
KAPLICZKAMI NA OBWODZIE MURU w zespole 
kościoła parafialnego 

Lubelska 86 / 
Kurowska 2 

 Nr rej. A/949 

9 KOŃSKOWOLA RATUSZ, ob. Ochotnicza Straż Pożarna Rynek 35 Nr rej. A/872 

10 KOŃSKOWOLA OSADA MIEJSKA KOŃSKOWOLA z ukształtowaniem 
terenu, zabudową, układem komunikacyjnym, zielenią 
z system wodnym rzeki Kurówki 

  Nr rej. A/856 

11 KOŃSKOWOLA DOM Lubelska 120 Nr rej. A/998 

12 KOŃSKOWOLA PLEBANIA w zespole kościoła filialnego p.w. śś. Anny 
i Marka Ewangelisty 

Lubelska 97 Nr rej. A/950 

13 KOŃSKOWOLA KOŚCIÓŁ śś. Anny i Marka Ap. Ewangelisty w zespole  
kościoła filialnego 

Lubelska 122 Nr rej. A/951 

14 KOŃSKOWOLA KAPLICZKA filarowa w zespole kościoła filialnego 
św..Marka Ew. i Św. Anny 

Lubelska 122 Nr rej. A/951 

15 KOŃSKOWOLA SZPITAL w zespole kościoła filialnego śś.Marka Ew. i 
Św. Anny 

Lubelska 122 Nr rej. A/951 

16 KOŃSKOWOLA CMENTARZ EWANGELICKI Brzezinki, ob. 
Górna Niwa 

 Nr rej. A/1026 

17 KOŃSKOWOLA NOWY CMENTARZ ŻYDOWSKI Brzezinki, ob. 
Górna Niwa 

 Nr rej A/1026 

Źródło: Gminna Ewidencja Zabytków.  

 

Obiekty znajdujące się w gminnej ewidencji zabytków 

Ochronie podlegają m.in. skala obiektu, detal architektoniczny elewacji, historyczny podział 

okien, podziały elewacji, proporcje otworów okiennych i drzwiowych, forma dachów, materiał 

wykończeniowy: elewacji, pokrycia dachu, stolarki okiennej i drzwiowej itd. W stosunku do obiektów 

budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych jedynie w gminnej ewidencji 

zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę wydaje właściwy organ budowlany w uzgodnieniu 

z Lubelskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Lublinie, zgodnie z odrębnymi przepisami 

szczegółowymi . 
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Tabela 4 Obiekty znajdujące się w gminnej ewidencji zabytków 

L.
P. 

MIEJSCOWOŚĆ OBIEKT 
ULICA LUB 

LOKALIZACJ
A 

N
R 

FOR
MA 

OCH
RON

Y 

NR 
OBSZAR

U AZP 

NR 
STANO
WISKA 

NA 
OBSZAR

ZE 

NR 
STAN
OWIS
KA W 
MIEJS
COWO

ŚCI 

1 CHRZĄCHÓW KAPLICZKA 
przy zagrodzie 

nr 160 
 WEZ    

2 CHRZĄCHÓWEK KAPLICZKA 
usytuowana 

przy posesji nr 
7 

 WEZ    

3 KOŃSKOWOLA 
ZAJAZD, tzw. dom 

Wiejaka 
Lubelska 64 WEŹ    

4 KOŃSKOWOLA 

OFICYNA 
PAŁACOWA w 

dawnym folwarku 
Czartoryskich (ob. 

budynek mieszkalny) 

Pożowska 6D WEŹ    

5 KOŃSKOWOLA 
PARK  w zespole 

folwarcznym 
Pożowska 45 WEŹ    

6 KOŃSKOWOLA 
RZĄDCÓWKA w 

zespole folwarcznym 
Pożowska 45 WEZ    

7 KOŃSKOWOLA 
SATOLARNIA w 

zespole folwarcznym 
Pożowska 45 WEZ    

8 KOŃSKOWOLA 
STAJNIA I OBORA w 
zespole folwarcznym 

Pożowska 45 WEZ    

9 KOŃSKOWOLA 
STODOŁA w zespole 

folwarcznym 
Pożowska 45 WEZ    

10 KOŃSKOWOLA 
ZESPÓŁ STAWÓW w 
zespole folwarcznym 

Pożowska 45 WEZ    

11 KOŃSKOWOLA 
BUDYNEK 

INTERNATU w 
zespole folwarcznym 

Pożowska 45 WEZ    

12 KOŃSKOWOLA DOM Rynek 12 WEZ    

13 KOŃSKOWOLA DOM Rynek 14 WEZ    

14 KOŃSKOWOLA DOM Starowiejska 8 WEZ    

15 KOŃSKOWOLA DOM Starowiejska 10 WEŹ    

16 KOŃSKOWOLA DOM Szewska 1 WEZ    

17 MŁYNKI CEGIELNIA  
13
2 

WEZ    

18 KOŃSKOWOLA 
Stary cmentarz 

żydowski 
Spokojna  WEZ    

19 KOŃSKOWOLA 

CMENTARZ  
PRARAFIALNY 

RZYMSKO- 
KATOLICKI 

Cmentarna 2 WEZ    

20 KOŃSKOWOLA 

MOGIŁY ŻOŁNIERZY 
z 1939 r. w zespole 
cmentarza rzymsko-

katolickiego 

Cmentarna 2 WEZ    

21 
KOŃSKOWOLA 

(d. POŻÓG 
NOWY) 

MOGIŁA Z I WOJNY 
ŚWIATOWEJ z 

krzyżem 

ok 50 m na płd. 
od przejazdu 
kolejowego 

przy ul. 
Pożowskiej ( po 

stronie 
wschodniej) 

 WEZ    

22 LAS STOCKI 

MOGIŁA Z II WOJNY 
ŚWIATOWEJ  

partyzantów i żołnierzy 
AK i WiN 

na płd. skraju 
lasu, na 

zakręcie drogi 
 WEZ    

23 CHRZĄCHÓW 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-77 18 1 

24 CHRZĄCHÓW 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEŹ 74-77 19 2 

25 CHRZĄCHÓW 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEŹ 74-77 20 3 

26 CHRZĄCHÓW 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-77 21 4 



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KOŃSKOWOLA 

– KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO –

 

 34 

27 CHRZĄCHÓW 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
   74-77 22 5 

28 CHRZĄCHÓW 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-77 23 6 

29 CHRZĄCHÓW 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-77 26 7 

30 CHRZĄCHÓW 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-77 27 8 

31 CHRZĄCHÓW 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-77 28 9 

32 CHRZĄCHÓW 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-77 29 10 

33 CHRZĄCHÓW 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-77 30 11 

34 CHRZĄCHÓW 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-77 31 12 

35 CHRZĄCHÓW 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-77 32 13 

36 CHRZĄCHÓW 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-77 33 14 

37 CHRZĄCHÓW 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-77 34 15 

38 CHRZĄCHÓW 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-77 35 16 

39 CHRZĄCHÓWEK 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-77 39 1 

40 CHRZĄCHÓWEK 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 73-77 6 2 

41 CHRZĄCHÓWEK 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 73-77 9 3 

42 DRUGI KONIEC 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-77 24 1 

43 DRUGI KONIEC 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-77 25 2 

44 
KOLONIA 

KLEMENTOWICE 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 75-77 62 4 

45 KOMARNIKI 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-76 21 1 

46 KOŃSKOWOLA 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-76 13 1 

47 KOŃSKOWOLA 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-76 14 2 

48 KOŃSKOWOLA 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-76 15 3 

49 KOŃSKOWOLA 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-76 16 4 

50 KOŃSKOWOLA 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-76 25 5 

51 KOŃSKOWOLA 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-76 26 5a 

52 KOŃSKOWOLA 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-76 27 6 

53 KOŃSKOWOLA 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-76 28 7 

54 KOŃSKOWOLA 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-76 29 7a 

55 KOŃSKOWOLA 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-76 30 8 

56 KOŃSKOWOLA 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-76 31 9 

57 KOŃSKOWOLA 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-76 32 10 

58 KOŃSKOWOLA 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-76 82 12 

59 KOŃSKOWOLA 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-76 83 13 

60 KOŃSKOWOLA 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-76 84 11 

61 KOŃSKOWOLA 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 73-77 3 1 

62 
KOŃSKOWOLA-

BŁONIE 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-76 23 1 

63 
KOŃSKOWOLA-

BŁONIE 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-76 24 2 
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64 
KOŃSKOWOLA-
KARCZMISKA 

STANOWISKO 
ARCHEOLOGICZNE 

  WEZ 74-76 57 1 

65 
KOŃSKOWOLA-

PRZYTYKI 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-76 56 1 

66 LAS STOCKI 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 75-77 111 36 

67 LAS STOCKI 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 75-76 15 2 

68 LAS STOCKI 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 75-76 16 3 

69 LAS STOCKI 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 75-76 17 4 

70 LAS STOCKI 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 75-76 18 5 

71 LAS STOCKI 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 75-76 19 6 

72 LAS STOCKI 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 75-76 22 9 

73 LAS STOCKI 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 75-76 35 11 

74 LAS STOCKI 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 75-76 43 12 

75 LAS STOCKI 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 75-76 44 13 

76 LAS STOCKI 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 75-76 45 14 

77 LAS STOCKI 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 75-76 47 16 

78 LAS STOCKI 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 75-76 64 19 

79 LAS STOCKI 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 75-76 72 21 

80 LAS STOCKI 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 75-76 73 22 

81 LAS STOCKI 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 75-76 74 23 

82 LAS STOCKI 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 75-76 98 25 

83 LAS STOCKI 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 75-76 99 26 

84 LAS STOCKI 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 75-76 100 27 

85 LAS STOCKI 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 75-76 101 28 

86 LAS STOCKI 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 75-76 102 29 

87 LAS STOCKI 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 75-76 103 30 

88 LAS STOCKI 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 75-76 104 31 

89 LAS STOCKI 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 75-76 105 32 

90 LAS STOCKI 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 75-76 106 33 

91 LAS STOCKI 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 75-76 107 34 

92 LAS STOCKI 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 75-76 108 35 

93 
LAS STOCKI 

"OKRĘGLICA" 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 75-76 14 1 

94 
LAS STOCKI 
KOPANINY 

STANOWISKO 
ARCHEOLOGICZNE 

  WEZ 75-76 23 10 

95 
LAS STOCKI 

"OKRĘGLICA" 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 75-76 75 24 

96 MŁYNKI 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-76 22 1 

97 MŁYNKI 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-76 52 2 

98 MŁYNKI 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-76 53 3 

99 MŁYNKI 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-76 54 4 

100 MŁYNKI 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-76 55 5 
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101 NOWY ŚWIAT 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 75-77 112 1 

102 OPOKA 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-77 1 3 

103 OPOKA 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-77 2 4 

104 OPOKA 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-77 3 5 

105 OPOKA 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-77 4 6 

106 OPOKA 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-76 4 1 

107 OPOKA 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-76 5 2 

108 OPOKA 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-76 6 3 

109 PŁUSY 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-76 37 1 

110 PŁUSY 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-76 38 2 

111 POŻÓG NOWY 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 75-77 113 1 

112 POŻÓG NOWY 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-77 6 2 

113 
POŻÓG NOWY 
POD TOREM 

STANOWISKO 
ARCHEOLOGICZNE 

  WEZ 74-77 7 3 

114 PULKI 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-77 37 2 

115 PULKI "PGR" 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-77 38 1 

116 RUDY 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-76 17 1 

117 RUDY 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-76 18 2 

118 RUDY 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-76 19 3 

119 RUDY 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-76 58 4 

120 SIELCE 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 73-77 4 2 

121 SIELCE 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 73-77 5 3 

122 SKOWIESZYN 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 75-76 39 1 

123 SKOWIESZYN 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 75-76 40 2 

124 SKOWIESZYN 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 75-76 78 7 

125 SKOWIESZYN 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 75-76 83 8 

126 SKOWIESZYN 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 75-76 84 9 

127 SKOWIESZYN 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-76 33 10 

128 SKOWIESZYN 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-76 34 11 

129 SKOWIESZYN 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-76 35 12 

130 SKOWIESZYN 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-76 36 13 

131 SKOWIESZYN 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-76 48 15 

132 SKOWIESZYN 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-76 49 16 

133 SKOWIESZYN 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-76 50 17 

134 SKOWIESZYN 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-76 51 18 

135 SKOWIESZYN 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-76 63 19 

136 SKOWIESZYN 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-76 64 20 

137 SKOWIESZYN STANOWISKO    WEZ 74-76 65 21 
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ARCHEOLOGICZNE 

138 SKOWIESZYN 
STANOWISKO  

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-76 66 22 

139 STARA WIEŚ 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-76 39 1 

140 STARA WIEŚ 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-76 40 2 

141 STARA WIEŚ 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-76 41 3 

142 STARY POŻÓG 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-76 85 7 

143 STARY POŻÓG 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-77 8 7 

144 STARY POŻÓG 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-76 7 1 

145 STARY POŻÓG 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-76 8 2 

146 STARY POŻÓG 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-76 9 3 

147 STARY POŻÓG 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-76 10 4 

148 STARY POŻÓG 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-76 11 5 

149 STARY POŻÓG 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 74-76 12 6 

150 STOK 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 75-76 36 1 

151 STOK 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 75-76 37 2 

152 WRONÓW 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 73-76 1 1 

153 
ZAKIERZKI-

KOPIKI 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 75-77 109 1 

154 
ZAKIERZKI-

KOPIKI 
STANOWISKO 

ARCHEOLOGICZNE 
  WEZ 75-77 110 2 

Źródło: Gminna Ewidencja Zabytków.  

 

Tabela 5 Obiekty wskazane przez wójta do ujęcia w gminnej ewidencji zabytków 

L.p. MIEJSCOWOŚĆ OBIEKT 
ULICA LUB 
LOKALIZACJA 

NR 
 

FORMA OCHRONY 
 

1.  
 
 
KOŃSKOWOLA 

 
KAPLICZKA 
filarowa 

 
Lubelska 

 
81A 

 
Obiekt zabytkowy wskazany 

przez Wójta 

2.  KOŃSKOWOLA KAPLICZKA Starowiejska 3-5 Obiekt zabytkowy wskazany 
przez Wójta 

3.  
 

CHRZĄCHÓW KAPLICZKA Usytuowana przy 
posesji 92 

 Obiekt zabytkowy wskazany 
przez Wójta  

 

4.  CHRZĄCHÓWEK KAPLICZKA Usytuowana na 
posesji 127 

 Obiekt zabytkowy wskazany 
przez Wójta 

5.  KOŃSKOWOLA KAPLICZKA z 
obrazem MB 
Częstochowskiej 

Młyńska 2 / 
Żyrzyńska 

 Obiekt zabytkowy wskazany 
przez Wójta 

6.  KOŃSKOWOLA KAPLICZKA na skrzyżowaniu ul. 
Kurowskiej z drogą 
na płn. prowadzącą 
do wsi Opoka 

 Obiekt zabytkowy wskazany 
przez Wójta 

7.  KOŃSKOWOLA BRAMA 
CMENTARNA I w 
zespole cmentarza 
rzymsko- 
katolickiego 

Cmentarna  2 Obiekt zabytkowy wskazany 
przez Wójta 
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8.  KOŃSKOWOLA BRAMA 
CMENTARNA II w 
zespole cmentarza 
rzymskokatolickieg
o  

Cmentarna 2 Obiekt zabytkowy wskazany 
przez Wójta 

9.  KOŃSKOWOLA DOMEK 
GRABARZA – 
KOSTNICA w 
zespole cmentarza 
rzymsko - 
katolickiego 

Cmentarna  2 Obiekt zabytkowy wskazany 
przez Wójta 

10.  KOŃSKOWOLA STARODRZEW w 
zespole cmentarza 
rzymsko-
katolickiego  

Cmentarna  2 Obiekt zabytkowy wskazany 
przez Wójta 

11.  OPOKA KAPLICZKA zlokalizowana na 
zakręcie drogi przy 
zagrodzie nr 60 

 Obiekt zabytkowy wskazany 
przez Wójta 

12.  PULKI KAPLICZKA pośrodku wsi; po 
zach. stronie drogi 

 Obiekt zabytkowy wskazany 
przez Wójta 

13.  PULKI ZESPÓŁ 
DWORSKI w Pulki 

– Majątek, 
pozostałości 
parku, aleja 

dojazdowa, obora, 
układ wodny ze 

stawami. 

Działka nr 266/15  Obiekt zabytkowy wskazany 
przez Wójta 

14.  SIELCE KAPLICZKA pośrodku wsi, na 
skrzyżowaniu dróg, 
przy sklepie 

 Obiekt zabytkowy wskazany 
przez Wójta 

15.  SKOWIESZYN KAPLICZKA z 
figurą NMP 

przy drodze  w 
sąsiedztwie budynku 
gminnego 

 Obiekt zabytkowy wskazany 
przez Wójta 

16.  Stary Pożóg KAPLICZKA z 
figurą NMP 

Na zakręcie drogi, ok 
200 m na wschód od 
szkoły 

 Obiekt zabytkowy wskazany 
przez Wójta 

17.  WITOWICE KAPLICZKA usytuowana przy 
posesji nr 86 

 Obiekt zabytkowy wskazany 
przez Wójta 

18.  WRONÓW KAPLICZKA Na skrzyżowaniu 
dróg: Puławy-Żyrzyn 
- Młynki; ok. 50 m. na 
płd. -zach. od szkoły 

 Obiekt zabytkowy wskazany 
przez Wójta 

Źródło: Urząd Gminy Końskowola. 

 

Stanowiska i strefy archeologiczne 

W obrębie zabytku archeologicznego wpisanego do rejestru zabytków lub ujętego 

w wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków, określonego jako stanowisko archeologiczne wszelkie 

prace ziemne wymagają przeprowadzenia badań archeologicznych w formie nadzoru. Na badania 

należy uzyskać pozwolenie Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Planowane w obrębie 

stanowisk archeologicznych duże zamierzenia inwestycyjne m.in. związane z budową nowych 

budynków i inwestycji liniowych (drogi, sieci, melioracje, infrastruktura techniczna), którym towarzyszą 
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prace ziemne i przekształcenia naturalnego ukształtowania – wymagają wcześniejszego uzgodnienia 

w celu uzyskania zaleceń konserwatorskich dla przedmiotowej inwestycji. W przypadku ujawnienia 

podczas prac ziemnych i budowlanych przedmiotów, które posiadają cechy zabytku archeologicznego 

(np. fragmenty naczyń gliniastych, szklanych, kafli, fragmenty 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 miejsca ich odkrycia i niezwłocznie zawiadomić 

Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub Wójta Gminy.  

  

5. KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 

TECHNICZNEJ 

 

5.1.  Kierunki rozwoju systemów komunikacji 

Celem generalnym polityki rozwoju transportu, opartej na zasadzie trwale zrównoważonego 

rozwoju jest stworzenie warunków dla sprawnego, bezpiecznego i ekonomicznego przemieszczania się 

osób i towarów, z jednoczesnym ograniczaniem lub eliminacją konfliktów z otoczeniem środowiskowym, 

przyrodniczym, kulturowym, zabytkowym oraz społeczno – gospodarczym. Realizacja polityki 

transportowej winna także uwzględniać potrzebę zachowania ładu przestrzennego i komunikacyjnych 

powiązań z otoczeniem. 

Głównymi celami rozwoju układu drogowego w gminie Końskowola są: 

 obsługa komunikacją drogową terenów zagospodarowanych, 

 budowa nowych dróg,  

 modernizacja, przebudowa, remont istniejących dróg,    

 integracja gminnego układu drogowego z układami wyższego szczebla. 

 Układ drogowy gminy Końskowola będzie tworzył zhierarchizowany system, składający się z:  

 układu ponadlokalnego – obsługujący ruch tranzytowy,: 

o drogi ekspresowe (S17 i S12) wraz z węzłem „Sielce”; 

o droga krajowa nr 12; 

o droga wojewódzka nr 824; 

 układu podstawowego - zapewniające powiązania międzygminne, a także pomiędzy 

poszczególnymi miejscowościami; 

o drogi powiatowe;  
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o drogi gminne; 

 układu obsługującego (drogi dojazdowe i wewnętrzne) poszczególne zespoły zabudowy, 

tworzonego przez pozostałe drogi gminne i wyjątkowo drogi powiatowe. 

Zadaniem układu obsługującego będzie zapewnienie bezpośredniego dojazdu i obsługa 

zagospodarowania, wyprowadzenie ruchu na układ podstawowy oraz zapewnienie powiązań 

zewnętrznych i wewnętrznych, nie obsługiwanych przez układ podstawowy. Dopuszcza się zmiany 

przebiegu poszczególnych dróg i lokalizacji skrzyżowań, a zwłaszcza węzłów dróg ekspresowych 

wyznaczonych w Studium pod warunkiem zachowania zgodności z przepisami odrębnymi.  Na terenie 

gminy będą krzyżowały się dwie drogi ekspresowe i co wymaga utworzenia węzła „Sielce”. 

W niniejszym Studium nie określa się kategorii technicznych poszczególnych dróg układu 

podstawowego i obsługującego. Klasy techniczne tych dróg zostaną określone na etapie sporządzania 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.  

Ponadto proponuje się następujące ustalenia:  

 dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych i urządzeń technicznych związanych  

z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzeń związanych z potrzebami 

zarządzania ruchem; 

 dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z podstawową 

funkcją drogi, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

 ostateczne rozstrzygnięcie klasy drogi powinno nastąpić na etapie sporządzania miejscowych 

planów zagospodarowania; 

 dla drogi krajowej nr 17 należy przewidzieć rezerwę terenu dla rozbudowy drogi do klasy 

technicznej drogi ekspresowej. Tereny zarezerwowane pod poszerzenie drogi krajowej nr 17, 

nie wykorzystane do jej realizacji w miejscowym planie zagospodarowania należy przeznaczyć 

na powiększenie danej funkcji sąsiedniej. 

 minimalna wielkość wydzielonych dróg wewnętrznych w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego nie może być mniejsza niż 6 m. 

Postuluje się utrzymanie i przebudowę linii kolejowej nr 7 Warszawa-Dorohusk. Zgodnie 

z kierunkami zawartymi w Koncepcji Zagospodarowania Przestrzennego Kraju do 2030 roku linia 

kolejowa nr 7 przewidziana jest do przebudowy i przystosowania jej do ruchu z prędkością 120 km/h.   

 

5.2.  Polityka parkingowa 

Parkingi należy realizować na terenie własnym inwestycji. Dopuszczalna jest także przede 

wszystkim na terenie miejscowości Końskowola realizacja dodatkowych miejsc postojowych w liniach 
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rozgraniczających ulic w formie zatok i pasów postojowych. Należy przewidywać miejsca dla 

przechowywania (postoju) rowerów w ilości dostosowanej do indywidualnych potrzeb. Poniżej 

przedstawiono wskaźniki parkingowe jako wytyczne do ich szczegółowego określenia w planach 

miejscowych. 

Minimalna ilość miejsc parkingowych powinna wynosić: 

- 2 miejsca na 1 lokal mieszkalny w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej 

i wielorodzinnej, 

- 1 miejsce na 1 budynek rekreacji indywidualnej; 

- 3 miejsca na każde rozpoczęte 100 m² powierzchni użytkowej funkcji usługowej, 

- 3 miejsca postojowe na 10 zatrudnionych w obiektach produkcyjnych i przemysłowych. 

 

5.3.  Ruch rowerowy 

Dopuszcza się realizację ścieżek rowerowych i szlaków rowerowych, ze względu na: 

 obecność rozległych terenów leśnych i otwartych w gminie i obszarach sąsiednich, 

stanowiących atrakcyjny cel wycieczek rowerowych,  

 możliwości przestrzenne budowy ścieżek rowerowych lub ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż 

dróg publicznych,  

 rosnąca świadomość ekologiczna społeczeństwa,  

 stosunkowo niski koszt budowy ścieżek rowerowych. 

 

Przyjęto następujące zasady kształtowania sieci dróg rowerowych i szlaków rowerowych: 

 zapewnienie powiązań między rejonami mieszkalnymi i szkołami, handlem i usługami, 

 dopuszczenie ruchu rowerowego na pozostałych drogach o mniejszym ruchu, wspólnie 

z ruchem pojazdów samochodowych oraz na drogach wewnętrznych na terenach rolnych 

i leśnych, 

 propagowanie codziennego użytkowania roweru jako sprawnego i ekologicznego środka 

transportu, 

 stworzenie odpowiedniej infrastruktury rowerowej obejmującej nie tylko ścieżki i szlaki lecz 

także miejsca postojowe gdzie bezpiecznie można pozostawić rower,  

 bezwzględne tworzenie miejsc postojowych przy budynkach użyteczności publicznej, szkołach 

i terenach rekreacyjno-sportowych. 
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Układ ścieżek rowerowych i szlaków należy koordynować z istniejącymi już szlakami rowerowymi 

(czerwonym i żółtym) na terenie gminy. 

 

5.4. Rozwój infrastruktury technicznej 

 

Gospodarka wodno-ściekowa 

Zakłada się utrzymanie i sukcesywny rozwój sieci wodociągowej. Zaopatrzenie w wodę  przewiduje 

się z komunalnego ujęcia wody dla miasta Puławy oraz z własnych ujęć wody zlokalizowanych 

następujących miejscowościach Stary Pożóg, Stok, oraz dwa ujęcia w Końskowoli przy ulicach 

Pożoskiej i Żyrzyńskiej. 

W zakresie odprowadzania ścieków przewiduje się rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na 

najintensywniej zabudowanych obszarach. Do czasu realizacji systemu kanalizacji dopuszcza się 

gromadzenie ścieków w zbiornikach bezodpływowych oraz realizację przydomowych oczyszczalni 

ścieków. 

Program małej retencji wodnej w zlewni rzeki Kurówki na obszarze gminy Końskowola (km. 15+900 

rzeki Kurówki) przewiduje realizacji  zbiornika wodnego w rejonie miejscowości Witowice-Chrząchów. 

Będzie to zbiornik zaporowy o powierzchni 90 ha. Szeroki zakres użytkowania funkcji zbiorników 

(retencja, ekologia, energetyka, turystyka, ochrona ppowodz., ochrona ppożar. oraz hodowla ryb) 

stwarza duże pole manewru do projektowania różnych funkcji użytkowania terenu w m.p.z.p. w strefach 

przykrawędziowych dolnej części rzeki Kurówki.  

 

Sieć gazowa 

Gazyfikacja obszaru gminy jest możliwa o ile zawarte zostaną umowy z dostarczycielami gazu po 

spełnieniu ekonomicznego kryterium opłacalności inwestycji. Tym samym rozwój sieci gazowej będzie 

postępował w miarę możliwości gestora sieci. Gaz będzie wykorzystywany przez mieszkańców do 

przygotowywania posiłków a także do celów grzewczych. W miejscowości Wronów znajduje się 

rozdzielnia i tłoczna gazu obsługująca teren gminy, a także rejony sąsiednie. 

Przez obszar gminy przebiegają dwa gazociągi wysokiego ciśnienia 700DN i 500 DN. W miejscowości 

Wronów, w północnej części gminy znajduje się stacja redukcyjna (tłocznia gazu), która to dostarcza 

gazociągami średnioprężnymi gaz do sieci rozdzielczych przede wszystkim w miejscowości 

Końskowola. Planuje się sukcesywną rozbudowę sieci gazowej przesyłowej i rozdzielczej w miarę 

potrzeb, etapowanie rozbudowy sieci uzależnione jest od opłacalności inwestycji.  
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Od gazociągów wysokiego ciśnienia 700 DN i 500 DN należy w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego określić ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu. 

Ograniczenia te powinny uwzględniać aktualne przepisy odrębne z zakresu realizacji sieci gazowych 

w tym przede wszystkim minimalne odległości od gazociągu dla lokalizowania zabudowy przeznaczonej 

na stały lub czasowy pobyt ludzi. 

Ponadto na terenie gminy Końskowola projektowany jest gazociąg wysokiego ciśnienia DN 500 

relacji Radom – Wronów.    

 

Systemy elektroenergetyczne 

Zaopatrzenie terenów zabudowanych w energię elektryczną odbywać się będzie przez istniejące 

sieci przesyłowe. Dopuszcza się ich przebudowę, modernizację i rozbudowę. W przypadku sieci 

przesyłowych 400kV, 220 kV i 110kV konieczne jest wyznaczenie w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego stref ochronnych dla lokalizacji zabudowy przeznaczonej na stały  

pobyt ludzi oraz uwzględnić przebieg tych sieci w miejscach przewidzianych pod zalesienia. Na rysunku 

„Kierunki zagospodarowania przestrzennego” wyznaczono przebieg linii napowietrznych wysokich 

napięć wyznaczając ich strefy ochronne. W przypadku napowietrznej linii elektroenergetycznej: 

 110kV – ustala się pas techniczny o szerokości 30m (po 15 metrów od osi linii 

po obu jej stronach); 

 220kV – ustala się pas techniczny o szerokości 50m (po 25 metrów od osi linii 

po obu jej stronach); 

 400kV – ustala się pas techniczny o szerokości 70m (po 35 metrów od osi linii 

po obu jej stronach); 

Dopuszcza się zmniejszenie szerokości pasów technicznych w planach miejscowych wyłącznie na 

warunkach określonych przez gestora sieci. Jeżeli konieczne okaże się doprowadzenie nowej linii 

elektroenergetycznych wysokiego napięcia 110kV to powinny one być realizowane wyłącznie jako 

podziemne linie kablowe. Ponadto na rysunku Kierunki zagospodarowania przestrzennego wyznaczono 

przebieg istniejących sieci średniego napięcia 15kV wraz ze strefą ochronną 13 m (po 7,5 metra od osi  

linii) oraz orientacyjną lokalizacją sieci transformatorowych. Dopuszcza się skablowanie tych sieci 

przede wszystkim na  terenach gdzie będą kolidowały z planowanymi przedsięwzięciami budowlanymi 

oraz inne położenie stacji transformatorowych.  W obszarach o silnym stopniu urbanizacji (miejscowości 

gminne) dopuszcza się stacje transformatorowe. 

W zakresie energetyki odnawialnej dopuszcza się na terenie gminy realizacje obiektów takich 

jak urządzenia fotowoltaiczne, biogazownie.  
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W terenach rolnych dopuszcza się realizację urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych 

źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW – urządzeń fotowoltaicznych, które wraz ze strefami 

ochronnymi zostały wyznaczone na rysunku „Kierunki zagospodarowania przestrzennego”. 

Poza wyznaczonym obszarem możliwa będzie na całym obszarze gminy Końskowola 

lokalizacja urządzeń wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych o mocy do 100 kW, jeżeli ich 

lokalizacja nie będzie utrudniała realizacji innych funkcji przewidzianych w studium i jeżeli nie będzie 

wykluczona innymi przepisami odrębnymi. Szczególnie wskazane jest wprowadzanie proekologicznych 

rozwiązań dotyczących indywidualnych gospodarstw domowych, takich jak wykorzystanie energii 

słonecznej czy wiatrowej. W obszarach rozmieszczenia odnawialnych źródeł energii dopuszcza się 

budowę infrastruktury towarzyszącej tj. trasy kablowe, stacje transformatorowe, stałe drogi dojazdowe, 

stałe place manewrowe oraz drogi i place budowlane. Przewiduję się również rozbudowę lub budowę 

nowych napowietrznych linii elektroenergetycznych.  

Ponadto przez teren gminy projektuje się napowietrzną linię elektroenergetyczną 110 kV relacji 

Puławy – Garbów.  

 

Infrastruktura telekomunikacyjna 

Rozwoju systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych przewodowych 

i bezprzewodowych będzie postępował stosownie do wzrostu zapotrzebowania na usługi 

telekomunikacyjne i teleinformatyczne w gminie Końskowola.  W zakresie telekomunikacji przewiduje 

się dalszą rozbudowę sieci telekomunikacyjnych zarówno w formie tradycyjnej jak i wykorzystując nowe 

technologie, postuluje się rozbudowę i modernizację infrastruktury światłowodowej i objęcie znacznej 

części gminy, a przede wszystkim obszaru zurbanizowanego zintegrowanym systemem 

telekomunikacyjnym połączonym z systemami sieci wojewódzkiej i krajowej z zachowaniem w lokalizacji 

wymogów ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Postuluje się ograniczanie na 

etapie sporządzenia planów miejscowych realizacji wolnostojących masztów antenowych przede 

wszystkim na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. 

 

Usuwanie odpadów 

Gmina Końskowola nie posiada własnego zorganizowanego składowiska odpadów. Obowiązuje 

tutaj system usuwania odpadów poprzez zbiórkę do indywidualnych pojemników. Odbiorem 

nieczystości zajmuje się Zakład Usług Komunalnych w Puławach który prowadzi Zakład 

Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Zgodnie z aktualnym planem gospodarki odpadami dla 

województwa lubelskiego z 2011 roku gmina Końskowola należy do Zakładu Zagospodarowania 

Odpadów Puławy – Region Puławy. Jest to jeden z 10 regionów gospodarki odpadami na terenie 
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województwa lubelskiego i obsługuje ponad 170 tys osób. Do najważniejszych zadań związanych 

z gospodarką odpadami w regionie Puławy zalicza się: rozbudowę zakładu  zagospodarowania 

odpadów w Puławach min. o instalację do produkcji paliwa z odpadów, zamykanie i rekultywację 

składowisk, prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów i monitoring. 

 

6.  OBSZARY, NA KTÓRYCH ROZMIESZCZONE BĘDĄ INWESTYCJE CELU 

PUBLICZNEGO O ZNACZENIU LOKALNYM 

 

Zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym "inwestycją celu 

publicznego" jest działanie o znaczeniu m.in. lokalnym (gminnym), stanowiące realizację celów, 

o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 

Obszarami, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym, 

wyznaczone w studium:  

 drogi gminne; 

 obiekty infrastruktury technicznej, w tym m.in. studnie ujęć wody, linie elektroenergetyczne 

i stacje transformatorowe;  

 obiekty usług oświaty; 

 tereny wód powierzchniowych oraz strefa lokalizacji zbiornika wodnego o charakterze 

rekreacyjnym; 

 strefy obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz towarzyszące im strefy zabudowy usługowej 

o funkcjach turystycznych i sportowo-rekreacyjnych; 

 cmentarze; 

 obszary i obiekty zabytkowe; 

 obszary i obiekty ochrony przyrody. 

Lokalizacja inwestycji celu publicznego powinna być dopuszczona na obszarze całej gminy, także 

poza wymienionymi wyżej obszarami. 

 

7. OBSZARY, NA KTÓRYCH ROZMIESZCZONE BĘDĄ INWESTYCJE CELU 

PUBLICZNEGO O ZNACZENIU PONADLOKALNYM, ZGODNIE Z USTALENIAMI 
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PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA 

I USTALENIAMI PROGRAMÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 48 UST. 1 USTAWY 

O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM Z DNIA 27 

MARCA 2003R. (DZ. U. NR 80, POZN. 717 Z PÓŹ. ZM.) 

 

Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego zatwierdzonym 

Uchwałą Nr XLV/579/02 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 29 lipca 2002 r. wraz ze zmianami 

zatwierdzonymi Uchwałą Nr XXXI/546/09 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 27 kwietnia 2009 r. 

oraz Uchwałą Nr VII/85/2011 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 28 marca 2011 r. na terenie 

gminy Końskowola przewiduje się realizację: 

 Rozbudowa drogi krajowej nr 17 do drogi ekspresowej S-17; 

 Budowa drogi ekspresowej S-12 – fragment obwodnicy miasta Puławy; 

 Rozbudowa linii kolejowej do linii normalnych prędkości konwencjonalnych 120-200km/h. 

Na terenie gminy Końskowola nie ma konieczności rezerwowania innych terenów służących 

realizacji ponadlokalnych celów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 poz. 647 z późn. zm.). 
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8. OBSZARY, DLA KTÓRYCH OBOWIĄZKOWE JEST SPORZĄDZENIE 

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA 

PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH, W TYM OBSZARY WYMAGAJĄCE 

PRZEPROWADZENIA SCALEŃ I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI, A TAKŻE 

OBSZARY ROZMIESZCZENIA OBIEKTÓW HANDLOWYCH O POWIERZCHNI 

SPRZEDAŻY POWYŻEJ 2000 M2 ORAZ OBSZARY PRZESTRZENI PUBLICZNEJ 

 

  Na terenie gminy Końskowola nie występują obszary dla których obowiązkowe jest sporządzenie 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych, w tym 

obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości. Studium nie przewiduje 

rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2.  

Obszarami przestrzeni publicznej, zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym, są obszary o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb 

mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjające nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu 

na jego położenie oraz cechy funkcjonalno - przestrzenne.  

Studium wskazuje potencjalne tereny, które ze względu na swój charakter i rolę w strukturze 

gminy powinny być wyeksponowane. Najważniejszym z nich jest dawny rynek wokół budynku ratusza 

w miejscowości Końskowola. Obszar ten powinien odznaczać się wysoką jakością stosowanych 

elementów architektoniczno-budowlanych w połączeniu z elementami małej architektury. Ponadto 

innymi przestrzeniami o charakterze publicznym są centra poszczególnych miejscowości gminy. 

Przestrzenie te należy wyeksponować i sprawić by stały się miejscami o ciekawych walorach 

architektonicznych. 

 

Na terenach o cechach przestrzeni publicznej zaleca się:  

 kształtowanie racjonalnych i bezpiecznych form zamieszkiwania, ochronę i kształtowanie 

harmonijnych krajobrazów, ochronę wartości historycznych i kulturowych, 

 odnawianie lub budowę placów, chodników, oświetlenia ulicznego, 

 podporządkowanie zagospodarowania szczególnym cechom tych miejsc, 

 segregację ruchu poprzez czytelność założenia. 
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9. OBSZARY, DLA KTÓRYCH GMINA ZAMIERZA SPORZĄDZIĆ MIEJSCOWY PLAN 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, W TYM OBSZARY WYMAGAJĄCE 

ZMIANY PRZEZNACZENIA GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH NA CELE 

NIEROLNICZE I NIELEŚNE 

 

Cały obszar gminy z wyłączeniem ośrodka gminnego Końskowola objęty jest Miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzennego gminy Końskowola uchwalonym uchwałą  Rady Gminy 

Końskowola nr XLI/248/02 z dnia 26 lipca 2002 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Lubelskiego Nr 31 poz.1084 z dnia 18 marca 2003r. zmienionego uchwałą Nr LIV/255/10 Rady Gminy 

Końskowola z dnia 28 października 2010r. oraz uchwałą Nr XVIII/77/12 Rady Gminy Końskowola z dnia 

22 lutego 2012r. Plan ten był już jednak kilkakrotnie zmieniany częściowo ze względu na zmieniające 

się uwarunkowania inwestycyjne. Przewiduje się zmianę całościową miejscowego planu dla 

poszczególnych obszarów gminy i dostosowanie go do obowiązujących przepisów prawnych 

i uwarunkowań gospodarczych w związku z przyjęciem nowej polityki przestrzennej w niniejszym 

Studium. Możliwe jest również etapowanie procesu zmiany planu dla poszczególnych terenów, 

w zależności od realnych potrzeb inwestycyjnych. 

Dla samej miejscowości Końskowola sporządzony jest Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego gminy Końskowola w obszarze ośrodka gminnego Końskowola uchwalony uchwałą 

Rady Gminy Końskowola nr IX/57/03 z dnia 19 sierpnia 2003 r oraz zmieniony uchwałą nr XXIII/128/04 

Rady Gminy Końskowola z dnia 8 listopada 2004 roku oraz uchwałą nr LIV/256/10 Rady Gminy 

Końskowola z dnia 28 października 2010 roku. 

 

10. KIERUNKI I ZASADY KSZTAŁTOWANIA ROLNICZEJ I LEŚNEJ PRZESTRZENI 

PRODUKCYJNEJ 

 

Niniejsze Studium ustala poniżej kierunki i zasady kształtowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej 

w zakresie: 

 przeciwdziałania degradacji ekologicznej terenów rolniczych, 

 ochronie zadrzewień śródpolnych, 

 zalecenia prowadzenia gospodarki wielokierunkowej, 

 założenia zwiększenia powierzchni trwałych użytków zielonych oraz renaturyzacji istniejących 

użytków zielonych, 

 stosowania odpowiednich zabiegów w celu ochrony gleb przed erozją, 
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 rozwoju działalności agroturystycznej, 

 prowadzenia gospodarki rolnej o profilu proekologicznym, 

 przeciwdziałania niekontrolowanej sukcesji roślinnej, 

 zalecenia zalesienia gruntów rolnych, których rolnicze zdolności produkcyjne są bardzo niskie, 

 zalecenia stosowania środków ochrony roślin, nawozów sztucznych, tak by nie pogorszyć stanu 

środowiska, 

 zakazu realizacji upraw monokulturowych, 

 zakazu prowadzenia procesu nadmiernej intensyfikacji upraw rolniczych, 

 poprawy i stymulacji infrastruktury technicznej, w tym gospodarki wodno – ściekowej, związanej  

z rolnictwem (drogi, wodociągi, kanalizacja, zaopatrzenie w energię), 

 możliwości budowy, przebudowy, rozbudowy, przeprowadzenia remontów urządzeń 

melioracyjnych, 

 zalecenia stosowania rolniczego kierunku rekultywacji. 

 

Niniejsze Studium ustala poniżej kierunki i zasady kształtowania leśnej przestrzeni produkcyjnej 

w zakresie: 

 zalecenia zalesienia gruntów rolnych, których rolnicze zdolności produkcyjne są bardzo niskie, 

 odnowienia lasu wraz z pielęgnacją i ochroną założonych upraw, dla terenów, gdzie taka 

potrzeba istnieje, 

 pielęgnacji i ochrona uszkodzonych drzewostanów oraz cennych obiektów przyrodniczych, 

 możliwości udostępnienia terenów leśnych dla wypełniania funkcji społecznych lasu, 

 zalecenia stosowania leśnego kierunku rekultywacji, 

 odnowienia i pielęgnacji drzewostanów zniszczonych przez czynniki biotyczne i abiotyczne, 

 wprowadzania mechanizmów zapobiegających katastrofom  naturalnym, ze szczególnym 

uwzględnieniem zabezpieczeń przeciwpożarowych, 

 powiększenia obszarów leśnych poprzez zalesianie, 

 zalesienia na terenie obszaru Natura 2000 Płaskowyż Nałęczowski PLH060015 należy 

prowadzić jako uzupełnienie istniejących kompleksów z wykorzystaniem gatunków 

charakterystycznych dla grądów,  

 założenia, iż tereny gruntów leśnych mogą zostać przeznaczone na cele nieleśne tylko 

w przypadku konieczności budowy infrastruktury technicznej, w tym dróg. 

Gospodarkę leśną należy prowadzić zgodnie z planami urządzania lasów oraz stopniowo 

wprowadzać gatunki właściwe dla warunków siedliskowych, klimatycznych i terenowych. Dopuszcza się 
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i sugeruje zalesianie terenów rolnych, o ile nie będzie to sprzeczne z innymi funkcjami.   

 

11. OBSZARY SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA POWODZIĄ ORAZ OBSZARY 

OSUWANIA SIĘ MAS ZIEMNYCH 

 

Na obszarze Gminy Końskowola występują tereny szczególnego zagrożenia powodzią 

wskazane na rysunku „Kierunki zagospodarowania przestrzennego” zgodnie ze „Studium dla potrzeb 

planów ochrony przeciwpowodziowej - rzeka Kurówka" opracowanym przez Regionalny Zarząd 

Gospodarki  Wodnej w Warszawie. Zgodnie z ustaleniami tego dokumentu proponuje się przyjąć obszar 

zalewowy o prawdopodobieństwie p = 1%, w którym nie należy planować nowej zabudowy 

mieszkaniowej i przemysłowej. Szczegółowe zasady zagospodarowania dla tych terenów określone 

powinny być w ustaleniach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie 

z przepisami odrębnymi z zakresu prawa wodnego.  Wzdłuż rzeki Kurówki planowana jest realizacja 

zbiorników wodnego „Witowie” o  funkcji rekreacyjnej.  

Na obszarze gminy Końskowola występują tereny predysponowane do osuwania się mas ziemnych, 

są one położone głównie w południowej części gminy i zostały wskazane na rysunku „Kierunki 

zagospodarowania przestrzennego”. Tworzą je zbocza dolin lessowych. Tereny te wyznaczono również 

w centralnej części gminy w dolinie Kurówki oraz jej dopływu. W większości pokryte są lasami, niewielka 

część użytkowana jest rolniczo. Lokalizacja zabudowy w rejonach predysponowanych do osuwania się 

skarp lub zboczy powinna być poprzedzona ekspertyzą geotechniczna, w celu określenia stopnia 

ryzyka.  

 

12. OBIEKTY LUB OBSZARY, DLA KTÓRYCH WYZNACZA SIĘ W ZŁOŻU KOPALINY 

FILAR OCHRONNY 

Filar ochronny jest obszarem, w granicach którego, ze względu na ochronę określonych dóbr, 

wydobywanie kopalin nie może być prowadzone albo może być dozwolone tylko w sposób 

zapewniający ochronę tych dóbr. Zgodnie z opracowanymi projektami zagospodarowania złoża, na 

obszarach górniczych wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny. Filary ochronne wyznacza się 

w przypadku wystąpienia na terenach górniczych obiektów budowlanych, dróg, elementów linii 

elektroenergetycznych (np. słupy elektroenergetyczne). Zadaniem filara jest zabezpieczenie tychże 

elementów przed negatywnym skutkiem eksploatacji górniczej. W projektach zagospodarowania złoża 

w odniesieniu do filarów ochronnych określa się takie elementy jak: 

 zachowanie bezpieczeństwa powszechnego; 
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 wymogi dotyczące ochrony środowiska; 

 ochrona złoża i obiektów budowlanych przed zagrożeniem wodnym, pożarami i wybuchami. 

 

13. OBSZARY POMNIKÓW ZAGŁADY I ICH STREF OCHRONNYCH ORAZ 

OBOWIĄZUJĄCE NA NICH OGRANICZENIA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 7 MAJA 1999 R. 

O OCHRONIE TERENÓW BYŁYCH HITLEROWSKICH OBOZÓW ZAGŁADY (DZ. 

U. NR 41, POZ. 412 Z PÓŻN.  ZM. ) 

 

Na obszarze gminy Końskowola nie występują obszary pomników zagłady i ich stref 

ochronnych. 

14. OBSZARY WYMAGAJĄCE PRZEKSZTAŁCEŃ REHABILITACJI LUB 

REKULTYWACJI 

 

14.1.  Obszary wymagające rekultywacji 

 

Na rysunku Studium nie wskazano terenów do rekultywacji. Jednak po wyeksploatowaniu 

projektowanych wyrobisk górniczych konieczna będzie ich rekultywacja. Przeprowadza się ją w celu 

nadania funkcji środowiskowych, urozmaicenia środowiska i krajobrazu. Rekultywacja wyrobisk stwarza 

możliwość wzbogacania struktur przyrodniczych, podnoszenia walorów krajobrazowych. 

Rekultywacja może przebiegać w sposób naturalny lub sztuczny, przy czym pierwszy jest 

procesem długotrwałym i nie pozwala na pewną optymalizację środowiska pod względem jego 

przyszłego wykorzystania. Rekultywacja przeprowadzana przez człowieka przebiega zdecydowanie 

szybciej tj. w krótszym czasie teren uzyskuje zaplanowany charakter. W gminie Końskowola potrzeba 

rekultywacji będzie występowała w miarę planowanej eksploatacji kruszywa naturalnego. Zabiegi 

przeprowadzane w ramach rekultywacji są zależne od wielkości terenu eksploatacji, zagospodarowania 

otoczenia, zapoczątkowanych przeobrażeń zdegradowanych terenów na skutek sukcesji, obecności 

wód powierzchniowych, możliwości technicznych i finansowych. Każdy teren górniczy wymaga 

oddzielnej analizy pod względem zamierzonego celu jaki zostanie osiągnięty na skutek kompleksowych 

zabiegów rekultywacyjnych. Na potrzeby niniejszego opracowania określono ogólny kierunek 

rekultywacji jakim jest przywrócenie aktywności biologicznej terenów zdegradowanych. Tereny 

poeksploatacyjne po uprzednich zabiegach technicznych – łagodzenie skarp, stopniowanie, wyrównanie 

itp., mogą być przede wszystkim zalesiane. Wydaje się, iż o skuteczności rekultywacji decyduje dobór 
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gatunków, ewentualne przygotowanie podłoża i zabezpieczenie przed erozją wietrzną i wodną. 

W przypadku żwirowni, w których stworzyły się zbiorniki wodne możliwości rekultywacji jest więcej. 

Antropogeniczne zbiorniki wodne, o istotnym znaczeniu nie tylko dla estetyki, ale i urozmaicenia 

krajobrazu, powstałe w miejscach po eksploatacji kruszyw (niewielki staw, czy o znacznej głębokości 

zalew) mogą być wykorzystywane jako kąpieliska, łowiska a zdarza się iż z upływem czasu stają się 

ostoją ptactwa. Wprowadzanie roślinności wodnej jest zabiegiem zbędnym. W ciągu kilku okresów 

wegetacyjnych brzegi takich zbiorników zarastają, niekiedy nawet nadmiernie utrudniając wykorzystanie 

rekreacyjne.  

Ostateczne formy rekultywacji zostaną uzgodnione po zakończeniu eksploatacji kruszywa. 

Nadrzędnym celem zabiegów rekultywacyjnych powinno być przywrócenie aktywności biologicznej 

obszarów zdegradowanych ze wskazaniem na zwiększenie lesistości gminy. Koncepcje 

zagospodarowania terenów powyrobiskowych i ich najbliższego otoczenia uwzględniać powinny 

wykorzystanie terenu dla celów dydaktycznych walorów kulturowych i przyrodniczych gminy nie 

naruszając ich wartości. 

Ustala się kierunki rekultywacji: 

 rolny, 

 leśny, 

 wodny, 

Wybór konkretnego kierunku rekultywacji poprzedzony powinien być odpowiednimi pracami 

geologicznymi, w tym także badaniami, analizami, inwentaryzacjami.  

Realizacja rekultywacji terenu po wyeksploatowaniu kruszyw w oparciu o ustalony kierunek 

i opracowany projekt rekultywacji.  

 

14.2.  Obszary wymagające rehabilitacji  

 

 Obszary zwartej zabudowy wiejskiej w miejscowości Końskowola wymagają przekształceń 

i rehabilitacji (rozumianej ogólnie jako działania mające na celu przywrócenie pierwotnych lub nadanie 

nowych cech zdegradowanej przestrzeni i zabudowie zarówno historycznej jak i współczesnej). 

Wskazuje się na rehabilitację terenu dawnego ratusza i rynku w miejscowości Końskowola. Proponuje 

się opracowanie kompleksowego projektu odnowy samego budynku ratusza jak i projektu 

zagospodarowania dawnego rynku. W miejscu tym powinny rozwijać się w przyszłości usługi publiczne 

lub inne przedsięwzięcia mające na celu podnoszenie statusu centrum gminy. Należy dążyć do 

uczytelnienia historycznego układu centrum miejscowości Końskowola, co pozwoli na prawidłową 

kontynuację i zachowanie historycznych układów przestrzennych wsi. 
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 W ramach zachodzących przemian strukturalnych w rolnictwie należy przekształcać 

i rewaloryzować istniejące założenia folwarczne z dopuszczeniem do lokalizacji na ich terenie 

przetwórni płodów rolnych.  

Studium wskazuje na istnienie potrzeby opracowywania i realizacji planów odnowy miejscowości 

gminy Końskowola, w celu poprawy jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb 

społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Realizacja takich 

planów może przyczynić się do poprawy struktury przestrzennej, stworzenia i uczytelnienia dominant 

i wyróżników przestrzennych, kolejnych zmian – przeobrażeń przestrzennych.  

Wpłynie to również na: 

 wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej, 

 umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, 

 zachowanie dziedzictwa kulturowego. 

 

15. GRANICE TERENÓW ZAMKNIĘTYCH I ICH STREF OCHRONNYCH 

 

Na obszarze gminy Końskowola znajdują się tereny linii kolejowej nr 7 relacji Warszawa 

Wschodnia – Dorohusk, która zgonie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne 

i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r., Nr 100, poz. 1086, z późn. zm.) w sprawie ustalenia terenów, przez, 

które przebiegają linie kolejowe są terenami zamkniętymi. Nie wyznaczono dla tych terenów strefy 

ochronnej. 

 

16. INNE OBSZARY PROBLEMOWE, W ZALEŻNOŚCI OD UWARUNKOWAŃ 

I POTRZEB ZAGOSPODAROWANIA WYSTĘPUJĄCYCH W GMINIE 

 

W gminie Końskowola nie występują obszary problemowe, które według ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym są obszarami szczególnego zjawiska z zakresu gospodarki 

przestrzennej lub występowania konfliktów przestrzennych. 
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DZIAŁ II 

SYNTEZA USTALEŃ PROJEKTU STUDIUM I UZASADNIENIE 

PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ 
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Niniejsze Studium zostało opracowane zgodnie z art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym oraz zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a prace nad nim zostały rozpoczęte na podstawie 

uchwały Nr XVIII/78/12 Rady Gminy Końskowola z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Końskowola przyjętego uchwałą Nr XI/78/99 Rady Gminy Końskowola z dnia 22 lipca 1999 roku 

zmienionego uchwałą nr XXX/137/08 Rady Gminy Końskowola dnia 26 listopada 2008 roku oraz 

zmienionego uchwałą Nr XVIII/76/12 Rady Gminy Końskowola z dnia 22 lutego 2012 r.  

Studium nie jest aktem prawa miejscowego i nie stanowi podstawy prawnej do wydawania 

decyzji administracyjnych. Jest natomiast wykładnią gminnej polityki przestrzennej i jedynym 

dokumentem w którym gmina określa zasady rozwoju przestrzennego, a ustalenia w nim zawarte są 

wiążące przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Studium ma 

również za zadanie uporządkowanie zasobu informacji przestrzennych w gminie o uwarunkowaniach 

rozwoju i przyszłych planach inwestycyjnych. Studium określa optymalne kierunki rozwoju całej gminy 

mając na uwadze min. dotychczasowe zagospodarowanie, możliwości inwestycyjne oraz oczekiwania 

społeczne w związku ze złożonymi wnioskami. 

 Zasadniczymi powodami zmiany studium jest znaczne już zdezaktualizowanie treści w nim 

zawartych, a także potrzeba wprowadzenia zmian funkcji wynikających ze złożonych licznie wniosków 

mieszkańców. Zmianie nie uległy zasadnicze kierunki polityki przestrzennej gminy. Zasięg terenów 

przeznaczonych na poszczególne funkcje, został w miarę możliwości dostosowany do złożonych 

wniosków przez mieszkańców i właścicieli nieruchomości. Wnioski te składane były nie tylko w trakcie 

procedury planistycznej, ale także w latach ją poprzedzających. Dotyczyły one przede wszystkim 

przeznaczenia działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi, realizacji funkcji 

produkcyjnej i przemysłowej oraz rozwoju zabudowy zagrodowej.  

Kompleksowej zmiany wymagał za to sposób zapisu tekstowego i graficznego „Studium”. 

Od czasu przyjęcia pierwotnego obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego, uległy zmianie  wszystkie najważniejsze akty prawne mające wpływ na zakres i sposób 

zapisu tego dokumentu. Mimo aktualizacji Studium w 2008 odczyt i korzystanie tego dokumentu było już 

utrudnione. Tym samym z racji uczytelnienia dokumentu Studium dokonano kompleksowej jego zmiany 

zarówno w części graficznej jak i tekstowej.  

Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w części I 

studium „Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego” (załącznik nr 1), przeprowadzono analizę 
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dotychczasowego zagospodarowani, stanu ładu przestrzennego, środowiska przyrodniczego, 

dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, systemów komunikacji 

i infrastruktury technicznej oraz uwarunkowań społeczno-gospodarczych.  

Informacje i dane przedstawione w części I pozyskano z Urzędu Gminy, oficjalnej strony 

internetowej gminy, z internetowego serwisu Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), opracowania 

ekofizjograficznego podstawowego sporządzonego dla obszaru gminy Końskowola w 2012 roku oraz 

własnych wizji terenowych przeprowadzonych w 2012 roku. 

Zgodnie z art. 10 ust.2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w części II 

studium „Kierunki zagospodarowania przestrzennego” określono najkorzystniejsze kierunki 

przekształceń przestrzennych obszaru gminy, preferowane z uwagi na ich walory ekonomiczno – 

społeczne, poprawę warunków życia mieszkańców, ochronę środowiska przyrodniczego i kulturowego 

oraz wymogów ładu przestrzennego, z uwzględnieniem polityki przestrzennej zawartej w Koncepcji 

Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do 2030 roku oraz planu zagospodarowania przestrzennego 

województwa lubelskiego. Wyznaczono następujące tereny o zróżnicowanych funkcjach: 

 

 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług raz zabudowy 

rekreacji indywidualnej; 

 tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług; 

 tereny zabudowy usługowej w tym usług publicznych; 

 tereny usług sportu i rekreacji; 

 tereny zabudowy przemysłowej, produkcyjnej, składowej i magazynowej z usługami; 

 projektowany teren górniczy; 

 tereny zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

z usługami oraz zabudowy rekreacji indywidualnej; 

 tereny rolne w tym tereny zabudowy zagrodowej; 

 tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, ogrodniczych i sadowniczych 

z dopuszczeniem towarzyszącej zabudowy mieszkaniowej; 

 tereny proponowane do zalesienia; 

 tereny cmentarzy; 

 tereny lasów; 

 tereny zieleni urządzonej/parkowej z dopuszczeniem zabudowy usługowej; 

 tereny wód powierzchniowych; 
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W ramach wyznaczonych terenów wskazano także te na których nie dopuszcza się 

lokalizowania budynków innych niż wynika to z przepisów odrębnych dla danej formy 

zagospodarowania. Należą do nich: 

 tereny cmentarzy; 

 tereny lasów; 

 terenu proponowane do zalesienia; 

 tereny wód powierzchniowych. 

W studium uwzględniono istniejące formy ochrony przyrody takie jak: obszary Natura 2000 (PLH 

060015 – Płaskowyż Nałęczowski), Kazimierski Park Krajobrazowy, użytki ekologiczne. Dopuszcza się 

i sugeruje zalesianie terenów rolnych, o ile nie będzie to w sprzeczności z innymi funkcjami; 

w szczególności zaleca się powiększanie istniejących kompleksów leśnych i tworzenie powiązań 

pomiędzy nimi, co umożliwi wytworzenie na obszarze gminy sieci powiązań ekologicznych. 

Gmina Końskowola słynie ze swoich wysokich walorów zabytkowych. W rejestrze Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków znajduje się osiem zabytków oraz układ urbanistyczny miejscowości 

Końskowola. W Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków znajdują się przede wszystkim liczne stanowiska 

archeologiczne przedstawione szczegółowo w części uwarunkowań. Gminna Ewidencja Zabytków 

(GEZ) jest w trakcie opracowywania. Będzie ona zawierać zabytki objęte Wojewódzką Ewidencją 

Zabytków, w tym zabytki wpisane do rejestru. Na etapie tworzenia GEZ-u przewiduje się włączenie kilku 

obiektów zabytkowych przede wszystkim kapliczek oraz zespołu dworskiego w miejscowości Pulki.  

W Studium uwzględniono przebudowę drogi krajowej nr 17 do parametrów drogi ekspresowej, 

a także nową realizację drogi krajowej nr 12, która to będzie drogą ekspresową i w swojej części 

obwodnicą miasta Puławy. Ponadto utrzymano wszystkie drogi powiatowe i ważniejsze drogi gminne. 

Dopuszczono również tworzenie nowych gminnych dróg dojazdowych na terenach przeznaczonych pod 

zabudowę. Określono także minimalne wskaźniki parkingowe, które będą stanowiły wytyczne przy 

sporządzaniu planów zagospodarowania przestrzennego. 

W zakresie rozwoju infrastruktury technicznej wskazano przede wszystkim konieczność 

skanalizowania terenu gminy z dopuszczeniem stosowania przydomowych oczyszczalni ścieków 

i atestowanych zbiorników bezodpływowych.  

Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 

oddziaływania na środowisko równolegle z opracowaniem niniejszej zmiany studium przeprowadzana 
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jest strategiczna ocena oddziaływania na środowisko w ramach, której sporządzona jest dla potrzeb 

niniejszej zmiany studium prognoza oddziaływania na środowisko. 
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