
Uchwała Nr XXII/138/2013 z dnia 21 sierpnia 2013 r.

w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 12 ust. 1

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

przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.), Rada Gminy, działając

na wniosek Wójta Gminy Żyrzyn uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego Gminy Żyrzyn, w zakresie określonym w uchwale Rady Gminy

Żyrzyn nr XXXV/190/2010 z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie przystąpienia

do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego Gminy Żyrzyn w granicach administracyjnych Gminy.

§ 2

Załącznikami do niniejszej uchwały są:

1)tekst ujednolicony: "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego gminy Żyrzyn" zawierający zmiany w zakresie określonym w

uchwale, o której mowa w § 1, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały,

2)rysunek w skali 1:10000: "Zmiana studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn - uwarunkowania" -

załącznik nr 2,

3)rysunek w skali 1:10000: "Zmiana studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn - kierunki" - załącznik nr 3,

4)rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych na etapie wyłożenia

do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn - załącznik nr 4.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żyrzyn.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



0 
 

W Ó J T   G M I N Y   Ż Y R Z Y N 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ 

I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO 

GMINY ŻYRZYN 
 

 

 

TEKST JEDNOLITY 
 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

DO UCHWAŁY Nr  XXII/138/2013 

RADY GMINY ŻYRZYN 

Z DNIA 21 SIERPNIA 2013 R. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Żyrzyn, sierpień 2013 r. 



1 
 

S P I S   T R E Ś C I 
 

 

CZĘŚĆ A  -  INFORMACJE WSTĘPNE       6 

 

1. Wykonawca i zespół autorski        6 

2. Podstawa, zakres i cel zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Żyrzyn        7 

3. Zawartość opracowania         8 

4. Materiały wyjściowe         9 

 

CZĘŚĆ B - UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZESTRZENNEGO   11 

 

I. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z DOTYCHCZASOWEGO  

PRZEZNACZENIA, ZAGOSPODAROWANIA I UZBROJENIA TERENU  11 

1. Położenie gminy w układzie administracyjnym      11 

2. Potencjał gminy          11 

3. Struktura użytowania gruntów        12 

4. Uwarunkowania wynikające z polityki państwa i województwa    12 

 

II. STAN ŁADU PRZESTRZENNEGO I WYMOGÓW JEGO OCHRONY  13 

1. Charakterystyka układu funkcjonalno-przestrzennego gminy    13 

2. Charakterystyka układów przestrzennych wsi      13 

3. Problemy kształtowania ładu przestrzennego, estetyzacji zabudowy  

     i zagospodarowania działek        13 

4. Charakterystyka rolniczych obszarów zabudowanych     14 

 

III. STAN ŚRODOWISKA, W TYM STAN ROLNICZEJ I LEŚNEJ PRZESTRZENI 

PRODUKCYJNEJ, WIELKOŚCI I JAKOŚCI ZASOBÓW WODNYCH ORAZ  

WYMOGÓW OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU  

KULTUROWEGO          14 

1. Przyroda nieożywniona         14 

1.1. Położenie geograficzne i budowa geologiczna     14 

1.2. Rzeźba terenu         15 

1.3. Gleby          16 

1.4. Wody powierzchniowe        16 

1.5. Klimat          17 

2. Charakterystyka rolnictwa         17 

2.1. Uwarunkowania przyrodniczo-klimatyczne     17 

2.2. Struktura użytkowania gruntów       17 

2.3. Charakter produkcji rolniczej       18 

3. Lasy i gospodarka leśna         20 

3.1. Charakterystyka własnościowa lasów      20 

3.2. Struktura przestrzenna lasów       20 

3.3. Lasy państwowe         20 

3.4. Lasy niepaństwowe        22 

3.5. Ochrona lasu         25 

4. Gospodarka łowiecka         25 

5. Stan i funkcjonowanie środowiska przyrodniczego - ogólna charakterystyka  

    przyrodnicza gminy         26 



2 
 

 

IV. STANU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR  

KULTURY WSPÓŁCZESNEJ        28 

1. Ogólna charakterystyka środowiska kulturowego      28 

2. Wykaz obiektów zabytkowych        31 

 2.1. Zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków „A”   31 

 2.2. Zabytki wpisane do wojewódzkiej ewidencji rejestru zabytków  31 

 2.3. Inne zabytki wyznaczone przez wójta w porozumieniu  

                   z wojewódzkim konserwatorem zabytków      32 

3. Archeologia          33 

3.1. Źródła informacji         33 

3.2. Osadnictwo starożytne i wczesnośredniowieczne    33 

3.3. Katalog stanowisk zabytków archeologicznych     33 

 

V. WARUNKI I JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW, W TYM OCHRONA  

ICH ZDROWIA          42 

1. Demografia           42 

 1.1. Liczba ludności         42 

 1.2. Struktura wg płci i wieku       42 

 1.3. Poziom wykształcenia        43 

2. Rynek pracy i bezrobocie         43 

3. Zasoby i warunki mieszkaniowe        43 

4. Jakość życia mieszkańców         44 

 

VI. ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDNOŚCI I JEJ MIENIA   45 

 

VII. POTRZEBY I MOŻLIWOŚCI ROZWOJU GMINY     46 

 

VIII. STAN PRAWNY GRUNTÓW       46 

 

IX. WYSTĘPOWANIE OBIEKTÓW I TERENÓW CHRONIONYCH NA  

      PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH      48 

1. Obszary i obiekty przyrodnicze prawnie chronione     48 

 1.1. Obszary Natura 2000        48 

 1.2. Rezerwat przyrody Piskory       48 

 1.3. Obszary Chronionego Krajobrazu      49 

 1.4. Użytki ekologiczne        50 

2. Waloryzacja przyrodnicza i krajobrazowa obszaru gminy    53 

 2.1. Obszar o randze krajowej       53 

 2.2. Obszary o randze regionalnej       53 

 2.3. Obszary o randze lokalnej       53 

 

X. WYSTĘPOWANIA OBSZARÓW NATURALNYCH ZAGROŻEŃ  

GEOLOGICZNYCH          53 

 

XI. WYSTĘPOWANIE UDOKUMENTOWANYCH ZŁÓŻ KOPALIN ORAZ  

ZASOBÓW WÓD PODZIEMNYCH       54 

1. Surowce mineralne          54 

2. Złoża udokumentowane         54 

3. Wody podziemne          55 



3 
 

 

XII. WYSTĘPOWANIE TERENÓW GÓRNICZYCH WYZNACZONYCH NA  

PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH      55 

 

XIII. STAN SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ,  

W TYM STOPNIA UPORZĄDKOWANIA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ, 

ENERGETYCZNEJ ORAZ GOSPODARKI ODPADAMI     55 

1. Infrastruktura komunikacyjna        55 

1.1. Komunikacja drogowa        55 

1.2. Komunikacja zbiorowa        58 

2. Infrastruktura techniczna         58 

2.1. Zaopatrzenie w wodę        58 

2.2. Odprowadzanie ścieków        59 

2.3. Usuwanie odpadów stałych       59 

2.4. Zaopatrzenie w gaz        59 

2.5. Zaopatrzenie w ciepło        59 

2.6. Uwarunkowania rozwoju w zakresie infrstryktury sanitarej   60 

3. Elektroenergetyka          60 

3.1. Elektroenergetyczna sieć przesyłowa      60 

3.2. Elektroenergetyczna sieć dystrybucyjna      61 

4. Telekomunikacja          62 

 

XIV. ZADANIA SŁUŻĄCE REALIZACJI PONADLOKALNYCH CELÓW  

PUBLICZNYCH          62 

 

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ  62 

 

 

CZĘŚĆ C – KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  63 
 

I. KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ GMINY ORAZ W 

PRZEZNACZENIU TERENÓW        63 

1. Główne funkcje i cele rozwoju gminy       63 

2. Główne kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy    64 

 2.1. Tereny zabudowane        64 

 2.2. Tereny proponowane do zabudowy i wymagające przekształceń  65 

 

II. KIERUNKI I WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA ORAZ  

    UŻYTKOWANIA TERENÓW, W TYM TERENY WYŁĄCZONE Z ZABUDOWY 66 

1. Zasady zagospodarowania terenów funkcjonalnych     67 

2. Zasady zagospodarowania terenów specyficznych     79 

2.1. Rezerwaty przyrody        79 

2.2. Tereny objęte ochroną jako obszary Natura 2000    79 

2.3. Obszary chronionego krajobrazu      79 

2.4. Użytki ekologiczne        80 

2.5. Obszary zagrożenia powodziowego      80 

2.6. Obszary zagrożone awariami przemysłowymi     80 

 

 

 



4 
 

III. OBSZARY ORAZ ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I JEGO ZASOBÓW,  

    OCHRONY PRZYRODY, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO I UZDROWISK 80 

1. Ochrona powietrza          80 

2. Wykorzystanie i ochrona wód powierzchniowych i podziemnych   81 

3. Ochrona gruntów leśnych         82 

4. Ochrona gruntów rolnych         82 

5. Potencjalne obszary konfliktowe        82 

6. Projektowane tereny chronione na podstawie ustawy o ochronie przyrody  82 

6.1. OSO Dolina Dolnego Wieprza PL1144      83 

6.2. Projektowane pomniki przyrody       83 

 

IV. OBSZARY I ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 

      I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ   83 

1. Ochrona obiektów zabytkowych        83 

2. Ochrona stanowisk archeologicznych       85 

 

V. KIERUNKI I ZASADY KSZTAŁTOWANIA ROLNICZEJ I LEŚNEJ  

     PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ       86 

1. Ogólne kierunki rozwoju rolnictwa       86 

2. Obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej wyłączone z zabudowy   87 

3. Kierunki rozwoju leśnictwa        87 

4. Kierunki rozwoju łowiectwa        89 

 

VI. KIERUNKI ROZWOJU TURYSTYKI I REKREACJI     89 

 

VII. KIERUNKI ROZWOJU KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY  

        TECHNICZNEJ          90 

1. Podstawowe założenia rozwoju systemu transportowego     90 

2. Zasady realizacji planowanych kierunków rozwoju infrastruktury komunikacyjnej 91 

3. Zalecenia do planów miejscowych w zakresie komunikacji    93 

4. Kierunki rozwoju infrastruktury sanitarnej      93 

5. Gospodarka odpadami stałymi        94 

6. Zaopatrzenie w gaz  i ciepło        95 

7. Kierunki rozwoju elektroenergetyki       95 

7.1. Elektroenergetyczna sieć przesyłowa      95 

7.2. Elektroenergetyczna sieć dystrybucyjna      96 

7.3. Lokalne urządzenia elektroenergetyczne      97 

8. Kierunki rozwoju telekomunikacji       98 

 

VIII. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU LOKALNYM  98 

 

IX. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU PONADLOKALNYM 98 

 

X. OBSZARY, DLA KTÓRYCH OBOWIĄZKOWE JEST SPORZĄDZENIE  

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  

NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH, W TYM OBSZARY  

WYMAGAJĄCE PRZEPROWADZENIA SCALEŃ I PODZIAŁU  

NIERUCHOMOŚCI ORAZ OBSZARY PRZESTRZENI PUBLICZNEJ  99 

 

 



5 
 

XI. OBSZARY PROBLEMOWE - NARAŻONE NA NIEBEZPIECZEŃSTWO  

       POWODZI I OSUWANIA SIĘ MAS ZIEMNYCH     99 

 

XII. OBIEKTY LUB OBSZARY, DLA KTÓRYCH WYZNACZA SIĘ  

        W ZŁOŻU KOPALINY FILAR OCHRONNY     100 

 

XIII. OBSZARY POMNIKÓW ZAGŁADY I ICH STREF OCHRONNYCH   100 

 

XIV. OBSZARY WYMAGAJĄCE PRZEKSZTAŁCEŃ, REHABILITACJI  

        LUB REKULTYWACJI        100 

 

XV. GRANICE TERENÓW ZAMKNIĘTYCH I ICH STREF OCHRONNYCH  100 

 

XVI. 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     100 

 

 



6 
 

CZĘŚĆ A  -  INFORMACJE WSTĘPNE 
 

 

1. WYKONAWCA I ZESPÓŁ AUTORSKI 

 
1.1. Dokumentacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Żyrzyn uchwalona w roku 2000 

Wykonawca: 

Biuro Usługowe „ANIHAL” Spółka z o.o.  

08-110 Siedlce, ul. Kilińskiego 24 

 

Podstawa sporządzenia dokumentacji studium uwarunkowań: 

Uchwała Rady Gminy w Żyrzynie Nr XXII/120/2000 o przystąpieniu do opracowania Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn. 

 

Zespół autorski: 

 

Generalny projektant - mgr inż.arch. Andrzej Bakiera 

    upr. urb. Nr 1060/90 

Projektant  - mgr Maria Elżbieta Wróbel 

   upr. urb. nr 395/88 

Środowisko przyrodnicze - mgr Andrzej Dombrowski 

  - mgr inż. Barbara Dymna 

Wartości kulturowe i krajobrazowe - mgr Cezary Ostas 

Archeologia  - mgr Józef Niedźwiedź 

Demografia, zasoby siły roboczej - dr Anna Adamczyk-Habib 

i jakość życia mieszkańców 

Infrastruktura społeczna - mgr Krystyna Mazur 

Rolnictwo, mieszkalnictwo - dr Stefan Białczak 

Turystyka, rekreacja i wypoczynek - mgr inż. Barbara Dymna 

Komunikacja  - inż. Pelagia Pawlik 

Inżynieria sanitarna - mgr inż. Urszula Gadomska 

Elektroenergetyka, telekomunikacja - mgr inż. Zbigniew Cieszkowski 

Opracowanie graficzne - techn. bud. Elżbieta Dmowska 

 

1.2. Dokumentacja zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Żyrzyn  

 

Wykonawca: 

Zakład Planowania Przestrzennego  

i Badań Ekologicznych EKOS Henryk Kot 

08-110 Siedlce, ul. Traugutta 8 

Tel/fax 25 63-254-55, e-mail:ekos@siedlce.cc 

 

Zespół autorski: 

mgr inż. arch. Andrzej Bakiera – główny projektant, uprawnienia urbanistyczne nr 1060/90 

mgr Henryk Kot – kierownik zespołu 

mgr inż. Elżbieta Kot 
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2 PODSTAWA, ZAKRES I CEL ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I 

KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻYRZYN 

 

Podstawą formalną opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn jest uchwała Rady Gminy Żyrzyn nr 

XXXV/190/2010 z dnia 23 czerwca 2010 r. w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn oraz 

umowa z dnia 8 września 2010 r. zawarta pomiędzy Wójtem Gminy Żyrzyn, a Zakładem 

Planowania Przestrzennego i Badań Ekologicznych „EKOS” z siedzibą w Siedlcach. 

Głównym projektantem zmiany studium uwarunkowań jest mgr inż. arch. Andrzej 

Bakiera, posiadający uprawnienia urbanistyczne nr 1060/90, wpisany na listę członków 

Okręgowej Izby Urbanistów w Warszawie pod numerem WA-005. 

Na podstawie analizy materiałów planistycznych oraz sytuacji społeczno-gospodarczej, 

Wójt Gminy Żyrzyn przedstawił Radzie Gminy wniosek o przystąpienie do sporządzenia 

zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Na podstawie 

złożonego wniosku, Rada Gminy Żyrzyn w dniu 23.06.2010 r. podjęła uchwałę w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy. W uzasadnieniu do uchwały podano powody przystąpienia do zmiany studium. 

Zmiany jakie wprowadzono w dokumentacji studium wynikały ze zmiany 

uwarunkowań jakie zaszły na terenie gminy w latach 2000-2011, wniosków jakie wpłynęły po 

ogłoszeniu o przystąpieniu do zmiany studium oraz dostosowania uchwalonego w roku 2000 

studium uwarunkowań do przepisów Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647), ustawy z dnia 3 października 

2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 poz. 1227 z 

późn. zm.), a także do przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 

2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy (Dz. U. Nr 118 z roku 2004, poz. 1233). Pod względem obszarowym 

opracowanie obejmuje teren gminy w granicach administracyjnych. 

Niniejsza dokumentacja „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn”, jest zgodna z wymaganym zakresem 

określonym w art. 10 ust. 1 i 2 w/w ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647),. 

Aktualizacja dokumentacji obejmująca uwarunkowania polegała na zmianie zakresu 

treści oraz jego uzupełnieniu o nowe dane pochodzące z ostatnich lat. W niektórych tabelach 

pozostawiono informacje z lat 90. XX w., jako materiały porównawcze do oceny zmian jakie 

zaszły na terenie gminy. Niektóre fragmenty tekstu jako nieaktualne, zostały usunięte. 

Zmiany te wprowadzono niemal we wszystkich rozdziałach, w związku z tym nie wyróżniano 

tych fragmentów tekstu, w których dokonano zmian lub uzupełnień. 

W zakresie kierunków zagospodarowania przestrzennego, o których jest mowa w 

art.10 ust. 2 w/w ustawy, ze względu na brak na terenie gminy niektórych obiektów i 

obszarów, w dokumentacji „Zmiana studium…” nie określono: 

 uzdrowisk, o których jest mowa w pkt. 3 przytoczonego wyżej artykułu; 

 pomników zagłady, o których jest mowa w pkt. 13 przytoczonego wyżej artykułu. 

Pozostałe zagadnienia określone w art. 10 ust. 2 powyższej ustawy, zostały omówione 

w części „Kierunki zagospodarowania przestrzennego”. Zachowano ustalenia, które 

pozostały aktualne, wprowadzając jednocześnie ustalenia zmienione lub dodatkowe. 

Dokumentację poszerzono o nowe rozdziały omawiające zagadnienia nie ujęte w 

dokumentacji studium z roku 2000. 
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Całość dokumentacji zmiany studium, obejmującej uwarunkowania i kierunki, należy 

traktować jako tekst jednolity. 

W roku 2003 Rada Gminy Żyrzyn uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego obejmujący teren gminy w granicach administracyjnych (Uchwała Nr 

XIII/69/2003 z dnia 29 grudnia 2003 r.). Większość ustaleń planu została zachowana w 

przygotowanej zmianie studium uwarunkowań gminy Żyrzyn.  

Rysunek zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Żyrzyn został wykonany na podkładzie mapy topograficznej w skali 1:10000. W części 

dotyczącej kierunków zagospodarowania przestrzennego uwzględniono większość złożonych 

wniosków, które dotyczyły różnych rodzajów zabudowy, zalesiania gruntów oraz 

planowanych innych inwestycji. 

Celem zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Żyrzyn” jest określenie zasad prowadzenia polityki przestrzennej na obszarze gminy 

oraz dalszego jej rozwoju. Studium jest dokumentem planistycznym zawierającym w 

szczególności informacje w zakresie: 

- aktualnego stanu środowiska przyrodniczego, kulturowego, społecznego, 

gospodarczego i demograficznego; 

- oceny zagrożeń występujących na obszarze gminy oraz zagrożeń zewnętrznych, 

wpływających na środowisko przyrodnicze i jakość życia mieszkańców gminy; 

- kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.  

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn 

zostało opracowane w granicach administracyjnych gminy, z uwzględnieniem obszarów 

sąsiednich niezbędnych do analizy powiązań zewnętrznych gminy. 

Zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227), do zmiany studium uwarunkowań sporządza się 

prognozę oddziaływania na środowisko (art. 51 ust. 1). W ramach przeprowadzania 

strategicznej oceny oddziaływania ustaleń zmiany studium uwarunkowań na środowisko 

przyrodnicze, projekt zmiany studium wraz z prognozą, przekazuje się do Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 

celem ich zaopiniowania. W ramach procedury uzgadniania projektu zmiany studium, 

dokumentację studium wraz z prognozą uzgadnia się z wymienionymi jednostkami (art. 54 

ust. 1 w/w ustawy. 

 

3. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 

 

  Dokumentacja zmiany Studium składa się z następujących części: 

 

1. Tekst ujednolicony: „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Żyrzyn” zawierający opis uwarunkowań oraz ustalenia kierunków 

zagospodarowania przestrzennego, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały. 

 

2. Rysunek w skali 1:10 000: „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Żyrzyn – uwarunkowania” – załącznik nr 2 do uchwały. 

 

3. Rysunek w skali 1:10 000: „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Żyrzyn – kierunki” – załącznik nr 3 do uchwały. 

 

Dokumentację zmiany Studium uwarunkowań wykonano w 3 jednobrzmiących 

egzemplarzach oraz w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej. 
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4. MATERIAŁY WYJŚCIOWE 

 

Badania i analizy autorskie oraz wizje w terenie na potrzeby zebrania materiałów do zmiany 

studium uwarunkowań gminy Żyrzyn. 

Fizjografia gminy Żyrzyn (uwarunkowania przyrodnicze) do Miejscowego planu ogólnego 

zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn - Towarzystwo Urbanistów Polskich 

Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności, Zakład Planowania Przestrzennego, Pracownia 

w Lublinie, 1987. 

Gumiński R. 1948. Próba wydzielenia dzielnic rolniczo-klimatycznych w Polsce, Przegl. 

Meteor.-Hydrol. 1. 14. 

Habitat Directive (Dyrektywa Siedliskowa), przyjęta w roku 1992 (92/43/EWG), dotycząca 

ochrony siedlisk naturalnych oraz dziko żyjących zwierząt i roślin.  

Inwentaryzacja środowiska przyrodniczego w gminie Żyrzyn - Lublin 1993. 

Inwentaryzacja złóż surowców mineralnych z uwzględnieniem elementów ochrony 

środowiska gminy Żyrzyn - Przedsiębiorstwo Geologiczne w Warszawie, Zakład w 

Lublinie 1997. 

Kondracki J. 2000. Geografia regionalna Polski. PWN Warszawa. 

Liro A. (red.). 1995. Koncepcja krajowej sieci ekologicznej ECONET-POLSKA. IUCN, 

Warszawa.  

Mapa topograficzna obszaru gminy Żyrzyn w skali 1:25.000. PPGK Warszawa.  

Materiały statystyczne Urzędu Gminy Żyrzyn. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn uchwalony w 2003 r. przez 

Radę Gminy Żyrzyn (Uchwała nr XIII/69/2003 z dnia 29 grudnia 2003 r.). 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn. Ekofizjografia. Zarząd 

Gminy Żyrzyn. 2003. 

Niedźwiedź Józef 1999. Zabytki archeologiczne w gminie Żyrzyn. Analiza wartości 

kulturowych. Urząd Gminy Żyrzyn. 

Obszary zagrożenia powodziowego – rzeka Wieprz. RZGW, Warszawa, 2004. 

Plan gospodarki odpadami dla gminy Żyrzyn. 2004. Urząd Gminy Żyrzyn. 

Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Żyrzyn. „Arkadia”: Studio Projektowe. Lublin 2003. 

Program ochrony Środowiska dla gminy Żyrzyn. 2004. Biuro Projektowo-Doradcze 

„EKOPROFIL”.  

Programy zagospodarowania lasów położonych na terenie poszczególnych wsi, należących do 

indywidualnych właścicieli. Stan na okres 1.01.2002 – 31.12.2011. Biuro Urządzania 

Lasu i Geodezji Leśnej, Oddz. w Lublinie. 

Rejestr pomników przyrody. Stan na rok 2012. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w 

Lublinie. 

Rejestr użytków ekologicznych. Stan na rok 2012. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 

w Lublinie. 

Romer A. 1949. Regiony klimatyczne Polski  

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24.07.2004 r. w sprawie obszarów specjalnej 

ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313). 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.10.2008 r. w sprawie obszarów specjalnej 

ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 198, poz. 1226). 

Sidło P.O., Błaszkowska B., Chylarecki P. (red.) 2004. Ostoje ptaków o znaczeniu 

europejskim w Polsce. OTOP, Warszawa. 

Studium ochrony środowiska przyrodniczego gminy Żyrzyn. Towarzystwo Urbanistów 

Polskich Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności, Zakład Planowania Przestrzennego, 

Pracownia w Lublinie, Lublin 1987. 
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Studium dla potrzeb ochrony przeciwpowodziowej - Etap I. Woj. lubelskie, pow. puławski, 

gmina Żyrzyn. Rzeka Wieprz. RZGW w Warszawie. 2006. 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z 

późn. zm.). 

Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. z 31.08.2012 r. poz. 985). 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz.U. z 

2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.). Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w 

Dz.U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138 poz. 865, Nr 154 poz. 958 i Nr 171 poz. 1056. 

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 

2012 r., poz. 647). 

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko (Dz.U. nr 199 poz. 1227). 

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych 

innych ustaw (Dz.U. nr 201, poz. 1237).  

Wnioski do zmiany studium uwarunkowań gminy Żyrzyn. 

Wykaz dróg gminnych. Urząd Gminy Żyrzyn. Stan na 31.12.2011 r. 

Wykaz dróg powiatowych. Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach. Stan na 31.12.2011 r. 

Wykaz gruntów gm. Żyrzyn wg stanu na 23.01.2012. Roczne sprawozdanie geodezyjne, dane 

geodezyjne wg grup rejestrowych i rodzajów użytkowania terenu. 

Zinkiewicz W., Zinkiewicz A. 1975. Atlas klimatyczny województwa lubelskiego 1951-1969. 

LTN Lublin.  
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CZĘŚĆ  B 

 

UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZESTRZENNEGO 
 

 

 

I. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z DOTYCHCZASOWEGO 

PRZEZNACZENIA, ZAGOSPODAROWANIA I UZBROJENIA 

TERENU 
 

1. POŁOŻENIE GMINY W UKŁADZIE ADMINISTRACYJNYM 

 

Gmina Żyrzyn położona jest w północno-zachodniej części województwa lubelskiego 

w powiecie puławskim. Graniczy od północy z gminami: Ułęż i Baranów, od wschodu -           

z gminą Abramów, od południa - z gminami: Kurów i Końskowola, a od zachodu - z gminami 

Puławy i Ryki. Rozciągłość południkowa wynosi 14 km, zaś równoleżnikowa 15 km. 

Naturalne granice gminy stanowią: od północy - rzeka Wieprz, od południowego zachodu, 

południa i południowego wschodu - lasy, a od pozostałych stron - grunty orne. 

 

2. POTENCJAŁ GMINY 

 

Wg stanu na 31.12.2011 r. powierzchnia gminy wynosiła 129,2 km
2
, Gminę Żyrzyn 

zamieszkiwało 6 808 osób, w tym 3 365 mężczyzn i 3 443 kobiet. W stosunku do stanu na 

31.12.1997 r. liczba ludności zwiększyła się o 307 osób. Na 1 km
2
 przypadają 53 osoby, co 

oznacza nieznacznie wyższe zaludnienie w porównaniu do poprzednich lat. W granice gminy 

wchodzi 15 miejscowości. Do największych należą Żyrzyn i Osiny. Podstawowe wskaźniki 

demograficzne kształtują się na poziomie średnim dla obszarów wiejskich woj. lubelskiego. 

Warunki naturalne do rozwoju produkcji rolnej i poziom rozwoju rolnictwa są 

określane jako średnie. Ze względu na wysokie walory przyrodnicze, doliny Wieprza została 

objęta ochroną jako obszar Natura 2000. 

Podstawowe wskaźniki charakteryzujące gminę Żyrzyn wg stanu na 31.12.2011 r.: 

- liczba ludności – 6 808 osób, 

- ludność na 1 km
2
 - 53 osób, 

- przyrost naturalny - +5, 

- zużycie wody z wodociągów w m
3
/mieszkańca – 23,9,  

- powierzchnia użytkowa mieszkań w m
2
/osobę – 26,2, 

- liczba mieszkań oddanych do użytku w 2011 r. – 19,  

- lasy i grunty leśne w % ogólnej pow. gminy – 36,6%, 

- dochody własne w budżecie gminy (w % dochodów ogółem) – 69,85%, 

- dochód budżetowy gminy na 1 mieszkańca – 2.491,97zł, 

- wydatki budżetowe gminy na 1 mieszkańca – 2.383,20 zł,  

 

Przez teren gminy przechodzi droga krajowa nr 17 Warszawa – Lublin. Miejscowość 

gminna, ze względu na wysoki potencjał usługowy, zaliczana jest do lokalnych ośrodków 

rozwoju. Dochód budżetowy liczony na jednego mieszkańca w roku 2010 wynosił 2373,46 zł, 

natomiast wydatki budżetowe 2434,85 zł.  
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3. STRUKTURA UŻYTKOWANIA GRUNTÓW 

 

Powierzchnia geodezyjna gminy Żyrzyn (według wykazu gruntów na dzień 23 

stycznia 2012 roku) wynosiła 12903 ha. Struktura użytkowania gruntów była następująca. 

 

              pow. w ha        udział % 

1. Użytki rolne ogółem:    7528  58,4 

 w tym:  

  grunty orne    5159  40,0 

  sady     76  0,6 

  łąk     1374  10,7 

  pastwiska    571  4,4 

  gr. rolne zabudowane   276  2,1 

  gr. pod stawami   2  + 

  gr. pod rowami   70  0,6 

2. Grunty leśne oraz zadrzew. i zakrzew.  4893  37,9 

 w tym: lasy     4824  37,4 

  gr. zadrzew. i zakrzew.  69  0,5 

3. Grunty zabudowane i zurbanizowane  297  2,3 

 w tym: tereny mieszkalne   2  + 

  ter. zurbanizowane niezabudow. 3  + 

  ter. rekreacyjno-wypoczynkowe 27  0,2 

  drogi     287  2,1 

  tereny kolejowe   1  + 

4. Grunty pod wodami ogółem   98  0,8 

 w tym: płynącymi    76  0,6 

  stojącymi    22  0,2 

5. Nieużytki      69  0,5 

6. Tereny różne     18  0,1 

7. Razem pow. ewidencyjna    12903  100,0 

W strukturze użytkowania gruntów dominują użytki rolne zajmujące 7528 ha, 

stanowiące 58,4% powierzchni gminy. Największy areał zajmują grunty orne (5159 ha – 

40,0% pow. gminy). Znaczną powierzchnię zajmują lasy – 4824 ha, co stanowi 37,4% 

powierzchni gminy, a razem z gruntami zadrzewionymi i zakrzewionymi – 47,9%. Trwałe 

użytki zielone zajmują łącznie 1945 ha (15,1% pow. gminy). 

 

4. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z POLITYKI PAŃSTWA  

    I WOJEWÓDZTWA 

 

Do ważnych elementów infrastruktury na poziomie państwa i województwa, 

występujących na terenie gminy Żyrzyn, należą: 

- droga krajowa nr 17 planowana do przebudowy na drogę ekspresową S-17, 

- linie elektroenergetyczne 400 kV i 110 kV, 

- gazociągi wysokiego ciśnienia DN 700 Podlasie-Wronów i DN 500 Wronów-

Rembelszczyzna. 

Do naturalnych zasobów przyrodniczych ważnych w skali kraju i województwa należą: 

- dolina Wieprza z terenami przyległymi objęta ochroną, m.in. jako obszar Natura 2000 

oraz obszar chronionego krajobrazu „Pradolina Wieprza”, 

- Jezioro Piskory objęte ochroną rezerwatową, 

- obszar chronionego krajobrazu ,, Kozi Bór”. 
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II. STAN ŁADU PRZESTRZENNEGO I WYMOGÓW JEGO OCHRONY 
 

1. CHARAKTERYSTYKA UKŁADU FUNKCJONALNO - PRZESTRZENNEGO 

GMINY 

 

Układ funkcjonalno-przestrzenny na obszarze gminy kształtował się przez kilka stuleci  

i zależał przede wszystkim od uwarunkowań przyrodniczych i fizjograficznych 

Warunki fizjograficzne na przeważającym obszarze gminy są korzystne dla rozwoju 

osadnictwa, z wyjątkiem pradoliny Wieprza i lokalnych obniżeń terenu, gdzie występuje 

wysokim poziom wody gruntowej i mniej korzystny mikroklimat. Jednocześnie są to obszary 

cenne przyrodniczo oraz ważne w przewietrzaniu terenu i powinny pozostać  

w dotychczasowym użytkowaniu jako użytki zielone. Ograniczeniem dla swobodnego 

rozwoju osadnictwa są również kompleksy gleb chronionych (organicznych oraz 

nieorganicznych klas I-III). 

Wieś gminna położona jest korzystnie. Jest to prawie centralna część gminy z lekkim 

odchyleniem w kierunku południowo-zachodnim. Połączona jest z pozostałymi 

miejscowościami siecią dróg powiatowych i gminnych. Tereny leżące wzdłuż drogi krajowej 

nr 17, planowanej drogi ekspresowej, są atrakcyjnymi terenami do lokalizacji usług. Obrzeża 

dużych kompleksów leśnych oraz doliny Wieprza, atrakcyjne pod względem urozmaiconego 

krajobrazu, są odpowiednie dla lokalizacji obiektów rekreacyjnych, w tym zabudowy 

letniskowej. 

 

2. CHARAKTERYSTYKA UKŁADÓW PRZESTRZENNYCH WSI 

 

Dominującą cechą układu wsi w gminie Żyrzyn jest kształtowanie zabudowy wzdłuż 

dróg. Są to w większości tzw. ulicówki. Sieć osadnicza w gminie jest podporządkowana  

głównemu ciągowi komunikacyjnemu jakim jest droga krajowa. Zabudowa jest skupiona 

wzdłuż głównego ciągu komunikacyjnego jakim jest droga krajowa. Zachodnia część gminy 

obejmująca fragment doliny Wieprza, Jezioro Piskory oraz duży kompleks leśny, jest 

pozbawiona zabudowy. Także w części wschodniej, ze względu na duży kompleks leśny, 

zabudowa nie występuje, z wyjątkiem wsi Kotliny, ulokowanej na swego rodzaju dużej 

polanie śródleśnej. Zabudowa rozproszona występuje głównie w północnej i środkowej części 

gminy. Na gruntach wsi Osiny, Wola Osińska, Zagrody i Kotliny występuje niemal wyłącznie 

zabudowa zwarta.  

 

3. PROBLEM KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO, ESTETYZACJI 

ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK 

 

Ukształtowana historycznie zabudowa tworzy pewien logiczny ład przestrzenny i 

zawiera stosunkowo niewiele zabudowy rozproszonej. Problemem są natomiast walory 

architektoniczne współczesnego budownictwa i estetyka zagród wiejskich. Budynki 

mieszkalne wybudowane w ostatnich dekadach XX w. nie wykazują niestety większych 

walorów architektonicznych i estetycznych. Współczesne tendencje w zakresie stylu życia i 

„mody” architektonicznej sprzyjają kształtowaniu ładu przestrzennego i architektury 

krajobrazu, ale nadal na terenach wiejskich niewiele jest budynków posiadających 

wyrazistość architektoniczną i wysokie walory estetyczne. Wynika to m.in. z braku środków 

na budowę nowych domów mieszkalnych z zastosowaniem nowoczesnych technologii, a 

także z braku tradycji do kształtowania budownictwa estetycznego. Ogólny odbiór zabudowy 

na terenach wiejskich – pomimo korzystnych zmian – – nie jest w pełni zadowalający.  
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4. CHARAKTERYSTYKA ROLNICZYCH OBSZARÓW ZABUDOWANYCH  

 

  Większość zabudowy w gminie Żyrzyn stanowią indywidualne gospodarstwa rolne i 

zabudowa jednorodzinna. Według danych Powszechnego Spisu Rolnego z roku 2002, 

powierzchnia budynków w gospodarstwach rolnych wynosiła: 

- obory – 66 570 m
2
 (25,2%), 

- chlewnie – 7 085 m
2
 (2,7%), 

- kurniki - 5 585 m
2
 (2,1%), 

- stodoły – 118 524 m
2
 (44,9%), 

- wiaty – 14 192 m
2
 (5,4%), 

- garaże – 17 916 m
2
 (6,8%), 

- budynki wielofunkcyjne – 27 721 m
2
 (10,5%), 

- inne pomieszczenia – 6 361 m
2
 (2,4%). 

Budynki gospodarcze zajmowały łącznie 264 tys. m
2
, z tego największą powierzchnię 

stanowiły stodoły (119 tys. m
2
 – 44,9% pow. budynków) oraz obory (67 tys. m

2
 – 25,2% pow. 

budynków). 

Ze względu na wyraźne zmiany w strukturze zawodowej ludności gmin wiejskich, w 

tym gminy Żyrzyn, zmniejsza się udział budownictwa zagrodowego, na rzecz budownictwa 

jednorodzinnego, usługowego i letniskowego. Część zabudowy typowo zagrodowej jest 

przekształcana w zabudowę jednorodzinną lub letniskową. Wyraźnie zwiększa się udział 

zabudowy nierolniczej w strukturze poszczególnych miejscowości. Dotyczy to głównie wsi 

gminnej Żyrzyn oraz miejscowości położonych przy drodze krajowej.  

 

 

III. STAN ŚRODOWISKA, W TYM STANU ROLNICZEJ I LEŚNEJ 

PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ, WIELKOŚCI I JAKOŚCI 

ZASOBÓW WODNYCH ORAZ WYMOGÓW OCHRONY 

ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 
 

1. PRZYRODA NIEOŻYWIONA 

1.1 Położenie geograficzne i budowa geologiczna 

 

Zgodnie z przeprowadzoną przez J. Kondrackiego (2000) regionalizacją 

fizycznogeograficzną Polski, gmina Żyrzyn należy do mezoregionu Wysoczyzna 

Lubartowska i makroregionu Nizina Południowopodlaska. Obszar ten był niegdyś nazywany 

Małym Mazowszem. Według podziału Polski na krainy i dzielnice przyrodniczo-leśne (wg L. 

Mroczkiewicza), teren gminy znajduje się w Krainie Mazowiecko-Podlaskiej, w dzielnicy 

Płaskowyżu Łukowsko-Siedleckiego.  

Budowa geologiczna gminy Żyrzyn została ukształtowana w wyniku procesów 

geologicznych działających od czasów prekambryjskich po erę mezozoiczną. Obszar gminy 

położony jest w obrębie strefy brzeżnej platformy wschodnioeuropejskiej paleozoicznego 

rowu lubelskiego, wypełnionego utworami karbonu. Utwory karbonu przykryte są cienką 

warstwą utworów jurajskich i utworami kredowymi. 

Na utworach kredy zalegają osady trzeciorzędowe. Utwory te występują na całej 

powierzchni gminy na najwyższych piętrach kredy i reprezentowane są przez osady 

paleocenu, oligocenu, miocenu i pliocenu. 

Utwory trzeciorzędu przykryte płaszczem utworów czwartorzędowych o miąższości 20-

40 m, są reprezentowane przez: 
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- plejstocen - którego utwory tworzone są przez osady akumulacji wodno-lodowcowej, 

za stoiskowej i lodowcowej oraz gliny zwałowe, 

- holocen - którego utwory tworzone są przez utwory rzeczne i bagienne 

reprezentowany przez piaski tarasów zalewowych, torfy, grunty organiczne 

starorzeczy, mady i piaski eoliczne. 

Na obszarze gminy przestrzenne rozmieszczenie przypowierzchniowych warstw 

gruntów do głębokości 4,5 m poniżej poziomu terenu w podziale na utwory plejstoceńskie i 

holoceńskie przedstawia się jak niżej podano. 

 

Utwory plejstoceńskie: 

- na północ od linii Jaworów, Kol. Wilczanka oraz na wschód od przysiółka Tokary 

występują piaski wodnolodowcowe drobno- i średnioziarniste z niewielką domieszką 

drobnego żwiru wyrównujące nierówności podłoża oraz wodnolodowcowe piaski ze żwirem, 

- na południowy-wschód od linii Osiny, Bałtów i Żerdź występuje glina zwałowa, 

- w okolicach miejscowości Parafianka, Wilczanka, Bałtów, występują iły i mułki 

zastoiskowe o dużym zróżnicowaniu litologicznym i facjalnym. 

 

Utwory holoceńskie: 

- Łąki Bałtowskie leżące w zachodniej części gminy zajmują rzeczne piaski i żwiry, 

- na północ od Jeziora Piskory występują torfy i namuły, 

- w dolinie Wieprza występują mułki i piaski rzeczne oraz mady rzeczne, 

- wąskim i długim pasmem od Borysowa w kierunku południowo-wschodnim 

występują utwory eoliczne w postaci piasków i piasków zwydmionych. 

Utwory plejstoceńskie w postaci piasków drobnych i średnich, żwirów, glin oraz iłów i 

mułków, stanowią przeważnie grunty nośne. Natomiast utwory holoceńskie - mady, piaski, 

torfy, namuły i in., stanowią grunty słabonośne, luźne lub o dużej ściśliwości, często 

nawodnione. 

 

1.2 Rzeźba terenu 

 

Współczesna rzeźba obszaru gminy Żyrzyn została ukształtowana przez działalność 

lodowca z okresu zlodowacenia środkowopolskiego (stadiału Warty). Pod względem 

morfologicznym obszar gminy charakteryzuje się niewielkim zróżnicowaniem. Wysokości 

bezwzględne utrzymują się w granicach od 115,7 m npm w korycie Wieprza poniżej 

Kośmina, do 190,6 m npm na południe od miejscowości Kotliny. 

Na terenie gminy występują następujące formy morfologiczne: 

- równina moreny dennej - forma falista i falisto-pagórkowata nachylona w kierunku 

zachodnim. Jest to obszar wierzchowinowy znacznie przekształcony przez procesy 

denudacyjno-erozyjne działające u schyłku zlodowacenia środkowopolskiego o 

maksymalnych deniwelacjach dochodzących do 25 m. Ta forma ukształtowania 

powierzchni gminy zajmuje środkową i południową jej część. 

- dolina rzeki Wieprz - forma zajmuje północną część gminy i stanowi oś morfologiczną o 

przebiegu równoleżnikowym. Dolina rzeki jest wcięta ok. 30 m w obrzeżające ją 

wyniosłości. W dolinie Wieprza można wyróżnić dwa zasadnicze poziomy tarasowe; 

* taras zalewowy niższy i wyższy holoceński z licznymi starorzeczami zawodnionymi 

lub suchymi, który wznosi się na wysokość od 2-8 m ponad dno doliny. Taras 

zalewowy doliny Wieprza obejmuje częściowo grunty wsi: Wilczanka, Skrudki i 

Kośmin. Na tarasie zalewowym wyższym w rejonie Kośmina występuje starorzecze 

zawodnione odcięte od koryta Wieprza; 
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* taras nadzalewowy plejstoceński zbudowany z piasków drobnoziarnistych z 

domieszką żwirów miejscami pokryty wydmami. Na tarasie nadzalewowym w 

rejonie jeziora Piskory występują równiny torfowe tworzące płaskie powierzchnie. 

- dolina cieku wodnego zwanego Duży Pioter wcinająca się w otaczający ją teren od 

kilku do kilkunastu metrów. Obniżenie dolinne ma również przebieg 

równoleżnikowy, rozcinający obszar gminy niemal w połowie. 

Pozostałe formy morfologiczne urozmaicają powierzchnię w/w jednostek głównych. 

Dolinę Wieprza urozmaicają liczne starorzecza i meandry. Największe skupisko 

meandrów znajduje się na północ od wsi Skrudki. Ponadto dolinę przecina gęsta sieć 

lokalnych cieków wodnych (rowów) odprowadzających wody powierzchniowe do Wieprza. 

Urozmaiceniem rzeźby terenu są także wydmy. Najlepiej zbadana została forma 

wydmowa na zachodnim brzegu Jeziora Piskory. Tutaj długość wału wydmowego wynosi 2,5 

km, a wysokość 10 m. Liczne wydmy ale o mniejszych wysokościach względnych występują 

również w lesie na północny-wschód i wschód od Jeziora Piskory. Wydmy występują głównie 

na plejstoceńskim tarasie zalewowym Wieprza i Wisły lecz spotkać je można również poza 

tymi obszarami, np. w lesie na południowy-zachód od Żerdzi i w lesie na południowy-zachód 

od Kotlin. Wydmy są porośnięte lasem, dlatego są trudne do zaobserwowania w terenie. 

 

1.3. Gleby 

 

Gmina Żyrzyn znajduje się w obrębie lubartowsko-kockiego regionu glebowego, który 

odznacza się dominacją - jako skał glebotwórczych - utworów plejstoceńskich. Tylko w 

części północnej i północno-zachodniej występują gleby utworów holoceńskich, o dużej 

zawartości próchnicy - mady w dolinie Wieprza na północny wschód i południe od J. Piskory 

i gleby mułowo-bagienne. Poza dolinami i obniżeniami mady na gruntach ornych występują 

w Kośminie, Strzyżowicach, Wilczance, Skrudkach i Parafiance. Na pozostałym obszarze 

dominujący jest udział gleb bielicowych wytworzonych z piasków słabo gliniastych, a tylko 

pod lasami - z piasków luźnych. W okolicy Parafianki i Skrudek wykształciły się gleby 

bielicowe z glin zwałowych i piasków naglinowych. 

Na obszarze prawie całej gminy przeważają gleby o odczynie bardzo kwaśnym i 

kwaśnym, o średniej i niskiej zawartości fosforu, potasu i magnezu. Zdecydowana większość 

gleb (96,1% areału) nie jest zagrożona erozją. 

Pod względem bonitacji gleb, na gruntach ornych dominują gleby klasy IVa (28,3% - 

1573 ha) oraz IIIb (23% - 1280 ha). Największy kompleks gleb III klasy znajduje się w 

południowej części gminy (Osiny) oraz w części północnej i północno-wschodniej. Znaczny 

jest też udział gleb klasy IVb (17,2% - 956 ha) oraz klasy V (16% - 888 ha). Gleby najlepsze 

zajmują minimalny areał: IIIa (5,7% - 317 ha) oraz II (0,3% - 16 ha). Zbliżona jest struktura 

bonitacyjna gleb pod użytkami zielonymi: IV klasa stanowi 51,8% (893 ha), a klasa V - 

23,3% (401 ha). 

 

1.4. Wody powierzchniowe 

 

Największą rzeką w gminie Żyrzyn jest Wieprz, stanowiący naturalną północną i 

północno-zachodnią granicę gminy na długości 17,5 km. Średni spadek Wieprza wynosi 

0,243 m/km. Według Michalczyka (1982), roczny przepływ Wieprza na wysokości Kośmina 

był bardzo zmienny: od 22 m
3
/s w roku 1952 do 70 m

3
/s w roku 1970, a średni wieloletni 

przepływ wyniósł 37,0 m
3
/s, co odpowiadało wskaźnikowi odpływu 114,3 mm. Na podstawie 

badań Kopronia (1988) można stwierdzić, że największe przepływy wód w rzece Wieprz są 

związane z wezbraniami wiosennymi (21 marzec-24 maj). 
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Drugim co do wielkości ciekiem w gminie Żyrzyn jest Duży Pioter wypływający w 

okolicy Kotlin, a kończący swój bieg około 0,9 km na płn.-wschód od Jeziora Piskory. 

Pozostałe cieki stanowią głównie rowy melioracyjne w dolinie Wieprza i na różnych 

kompleksach łąk. Gmina odznacza się ubóstwem wód stojących. Oprócz Jez. Piskory 

występują niewielkie kompleksy stawów rybnych, a ze zbiorników naturalnych - tylko 

starorzecza w dolinie Wieprza. Występuje tylko 6 starorzeczy zajmujących powyżej 1 ha. 

Również niewiele jest drobnych, poeksploatacyjnych zbiorników rozsianych na obszarze całej 

gminy. 

 

1.5. Klimat 

 

Według „Atlasu klimatycznego woj. lubelskiego” autorstwa Zinkiewiczów (1975), 

gmina Żyrzyn należy do dzielnicy lubartowsko-parczewskiej (część płn.-wsch.) i do opolsko-

puławskiej (część płn.-zach.). Według Romera (1949) gmina Żyrzyn należy do regionu 

agroklimatycznego C - Krainy Wielkich Dolin, natomiast w podziale Gumińskiego (1948) na 

dzielnice rolniczo-klimatyczne, gmina ta w jej zachodnim fragmencie należy do dzielnicy XI 

(radomskiej), a w pozostałej (przeważającej) wschodniej i środkowej części - dzielnicy IX.  

Klimat gminy Żyrzyn można określić jako przejściowy pomiędzy mało korzystnym dla 

człowieka klimatem dziedziny lubartowsko-parczewskiej, a korzystnym klimatem dziedziny 

opolsko-puławskiej. Średnie temperatury powietrza wynoszą od 7,6
o
 C na wschodzie gminy 

do 8,0
o
 C na zachodzie. Średnia temperatura stycznia wynosi -2,7

o
 C, a lipca 18,7

o
 C. Roczny 

opad wynosi tylko 520-560 mm – w styczniu 20-30, w lipcu 80-90 mm. Czas zalegania 

pokrywy śniegu waha się od 65 dni w zachodniej części gminy do 75 dni w części 

wschodniej. Okres wegetacyjny trwa 216-220 dni. Usłonecznienie względne wynosi średnio 

36-38% - od 20-22% w styczniu do 48-50% w sierpniu. Natężenie promieniowania 

słonecznego w ciągu roku wynosi 100-104 kcal/km
2
, a średnie roczne zachmurzenie 63%.  

 

 

2. CHARAKTERYSTYKA ROLNICTWA 

2.1. Uwarunkowania przyrodniczo – klimatyczne 

 

Uwarunkowania klimatyczne – jak wyżej podano – są dosyć dobre dla rozwoju 

rolnictwa. W niektóre lata odczuwane są niedobory wody, co może obniżać plony. Dotyczy to 

zarówno użytków zielonych jak też innych roślin uprawnych. Ze względu na występowanie 

na znacznych fragmentach gminy gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych, o średniej i niskiej 

zawartości fosforu, potasu i magnezu, wymagają one wapnowania i nawożenia. Nie 

występują tereny zagrożone erozją gleb.  

Gleby kompleksów żytnich zajmują 78,2% powierzchni gminy, w tym żytniego bardzo 

dobrego 32,5%, dobrego 20,7%, słabego 15,2% i bardzo słabego 9,8%. Gleby kompleksów 

pszennych zajmują tylko 6,0% powierzchni gminy, a zbożowo-pastewnych 15,8% (IUNG, 

Puławy 1991). 

 

2.2. Struktura użytkowania gruntów 

 

Strukturę użytkowania gruntów, w tym rolniczych, przedstawiono w rozdziale 

„Uwarunkowania wynikające z dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i 

uzbrojenia terenu”. Zgodnie ze stanem na 23.01.2012 r. użytki rolne zajmowały 7528 ha, z 

czego na poszczególne użytki przypadało: 
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Użytki rolne razem 7528 ha, 100,0%,  

w tym: 

- grunty orne  5159 ha, 68,5%,  

- sady   76 ha, 1,0%, 

- łąki   1374 ha, 18,2%, 

- pastwiska  571 ha, 7,5%. 

 

Użytki rolne zajmujące 7528 ha stanowią 58,4% powierzchni gminy. W strukturze 

gruntów rolniczych dominują grunty orne zajmujące 68,5% ich powierzchni. Bardzo małą 

powierzchnię zajmują sady, ale znaczną użytki zielone – łącznie 25,7%. Łąki i pastwiska 

występują głównie w północnej i zachodniej części gminy. We wsiach Bałtów i Skrudki 

udział użytków zielonych przekracza 40%, a w Kośminie i Strzyżowicach mieści się w 

przedziale 30-40 %.  

 

2.3. Charakter produkcji rolniczej 

 

Charakterystyka ogólna 

 

Strukturę obszarową indywidualnych gospodarstw rolnych w roku 1996 i 2002 

przedstawiono w tab. III.1. 

 

Tabela III.1. Liczba i powierzchnia indywidualnych gospodarstw i działek rolnych według 

grup obszarowych użytków rolnych w roku 1996 i 2002. 

 

Grupy 

obszarowe  

(ha użytków 

rolnych) 

1996 2002 

Liczba  

gospodarstw 

Powierzchnia  

ogólna 

Liczba  

gospodarstw 

Powierzchnia  

ogólna 

szt. % ha % szt. % ha % 

Ogółem 1443 100,0 7733 100,0 1472 100,0 7414 100,0 

do 1 233 16,1 140 1,8 301 20,4 194 2,6 

1-2 145 10,0 265 3,4  

672 

 

45,6 

 

2229 

 

30,2 2-3 160 11,1 489 6,3 

3-5 345 23,9 1677 21,7 

5-7 286 19,8 2008 26,0 398 27,1 3251 43,8 

7-10 190 13,2 1868 24,2 

10-15 68 4,7 946 12,2 86 5,9 1278 17,2 

15-20 12 0,8 229 3,0 

20-30 4 0,3 113 1,5 15 1,0 462 6,2 

30-50 - - - - 

Źródło: PSR 1996, 2002. US Lublin, 1997. Wyliczenia wskaźników własne. 

 

Dominującą formą własności w gminie są gospodarstwa indywidualne, których w 

roku 2002 było 1472. Ich strukturę obszarową podano w tabeli powyżej. 

Z danych Powszechnego Spisu Rolnego z 2002 r. wynika, że w gminie Żyrzyn 

najwięcej jest gospodarstw o powierzchni 1-5 ha tj. 45,6%, podobnie jak w poprzednim 

okresie. Powierzchniowo stanowi to 30,2% areału. Uległa nieco zmniejszeniu liczba 

gospodarstw 5-10 ha do 27,1%, choć powierzchniowo zajmują one 43,8% ogólnej pow. 
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Natomiast zwiększyła się liczba gospodarstw do 1 ha z 16,1% do 20,4%. Zbliżoną zarówno 

liczbę jak i powierzchnię w stosunku do poprzedniego stanu stanowią gospodarstwa liczące 

10-20 ha – 5,9%. Zwiększyła się liczba gospodarstw dużych zajmujących 20-50 ha do 1%, a 

ich powierzchniowy udział wynosi 6,2%. 

Średnia wielkość powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Żyrzyn w roku 2002 

była niewielka i wynosiła 5,0 ha. W porównaniu z rokiem 1997 nastąpił nieznaczny spadek o 

0,3 ha (wynosiła 5,3 ha). 

 

Produkcja roślinna 

 

W roku 2002 w strukturze zasiewów w gminie Żyrzyn najwyższy był udział zbóż – 

wynosił 79,3% i wzrósł o ponad 4% w porównaniu z rokiem 1996. Największą powierzchnię 

spośród zbóż zajmowało żyto - ponad 640 ha, następnie pszenżyto - prawie 440 ha i owies - 

ok. 400 ha. Niewielką powierzchnię zajmował jęczmień. Druga co do wielkości jest 

produkcja ziemniaków – 10,2% areału i obniżyła się o ponad 6%. Zwiększyły się zasiewy 

warzyw gruntowych, kukurydzy i roślin pastewnych. 

 

Tabela III.2. Struktura zasiewów w gminie Żyrzyn w roku 2002. 

 

Wyszczególnienie Powierzchnia 

ha 

Udział 

% 

zboża 3048 79,3 

kukurydza 104 2,7 

strączkowe jadalne 13 0,3 

ziemniaki 391 10,2 

pastewne 136 3,5 

warzywa gruntowe 91 2,4 

pozostałe 60 1,6 

Ogółem 3843 100,0 

 

Produkcja zwierzęca 

 

W gminie Żyrzyn w roku 2002 dominowała hodowla trzody chlewnej i bydła. Licznie 

hodowany był też drób. Pozostałe zwierzęta hodowane były w niewielkich ilościach. Obsada 

na 100 ha UR dla bydła wynosiła 29,1 i w porównaniu z rokiem 1996 zmniejszyła się 

(wskaźnik ten wynosił 41,0), a dla trzody chlewnej 82,9 i pozostała na tym samym poziomie 

(82,0). Obsada bydła w poszczególnych wsiach jest na ogół skorelowana z udziałem trwałych 

użytków zielonych w strukturze użytków rolnych. 

 

Tabela III.3. Zwierzęta gospodarskie w gminie Żyrzyn wg stanu na 2002 r. 

 

Wyszczególnienie liczba sztuk Obsada na 100 ha 

UR 

bydło 2159 29,1 

krowy 1443 19,5 

trzoda chlewna 6139 82,8 

konie 203 2,7 

owce 221 3,0 

kury 43482 586,5 

kozy 81 1,1 
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3. LASY I GOSPODARKA LEŚNA 

 

Lasy w gminie Żyrzyn w podziale na krainy i dzielnice przyrodniczo-leśne położone 

są w Krainie IV - Mazowiecko-Podlaskiej, w Dzielnicy 5 - Niziny Podlaskiej i Wysoczyzny 

Siedleckiej. 

 

3.1. Charakterystyka własnościowa lasów 

 

W gminie Żyrzyn lasy zajmują powierzchnię 4733 ha stanowiąc 36,6% ogólnej 

powierzchni gminy. W porównaniu z rokiem 1998 nastąpił wzrost o 138 ha spowodowany 

zalesieniem gruntów rolniczych o słabej bonitacji. Lasy i grunty leśne należące do Skarbu 

Państwa zajmują łączną powierzchnię 3509 ha, co stanowi 27,2% ogólnej powierzchni gminy 

oraz 74% powierzchni lasów. Niewielką część (0,4%) zajmują lasy m.in. Funduszu Ziemi 

oraz inne państwowe grunty leśne. Pozostałe to lasy niepaństwowe o powierzchni 1211 ha, 

będące własnością indywidualnych posiadaczy. Stanowią 9,4% powierzchni gminy i 25,6% 

powierzchni lasów.  

 Powierzchnia lasów niepaństwowych wzrosła o 20 ha w stosunku do roku 1997  

i wynosi 1211,03 ha. Charakterystykę lasów niepaństwowych opracowano w oparciu  

o programy zagospodarowania lasów należących do indywidualnych właścicieli z obszaru  

14 wsi gminy Żyrzyn na okres 1.01.2002 - 31.12.2011 r.  

 

3.2. Struktura przestrzenna lasów 

 

Na terenie gminy lasy położone są we wschodniej, środkowej i zachodniej części, 

gdzie występują w postaci dużych i zwartych kompleksów. Wschodnią część gminy zajmuje 

duży fragment wielooddziałowego kompleksu. W środkowej części gminy znajdują się 

uroczyska Dąbrowa Górna, Dąbrowa Dolna i Lipniak, natomiast w części zachodniej 

położone jest uroczysko Zagórki i wśród lasów chłopskich uroczysko Cezaryn. Lasy 

niepaństwowe przylegają do lasów państwowych tworząc razem duże kompleksy leśne. 

Małych, rozproszonych kompleksów leśnych na terenie gminy jest niewiele. Występują 

jedynie w okolicach wsi: Wilczanka, Kol. Wilczanka i Skrudki oraz przysiółka Tokciny. 

 

3.3. Lasy państwowe 

 

Lasy i grunty leśne Skarbu Państwa będące w zarządzie Lasów Państwowych 

Nadleśnictwa Puławy zajmują powierzchnię 3377 ha, co stanowi 26,1% ogólnej powierzchni 

gminy i 71,3 % ogólnej powierzchni lasów w gminie. W stosunku do roku 1996 powierzchnia 

ta wzrosła o 31 ha. Wszystkie lasy są administrowane i nadzorowane przez Nadleśnictwo 

Puławy. Siedziba Nadleśnictwa mieści się w Puławach, w odległości 12 km od siedziby 

Urzędu Gminy w Żyrzynie. 

Lasy państwowe przyporządkowane są do Obrębu Leśnego Żyrzyn i występują  

w postaci dużego fragmentu kompleksu głównego i uroczysk: Dąbrowa Górna, Dąbrowa 

Dolna, Zagórki, Cezaryn i Lipniak, tworzących 3 leśnictwa: Dąbrowa, Zagórki i Wola 

Osińska. 

 

Podział lasów na kategorie ochronności 

 

W zależności od głównych zadań jakie lasy spełniają, dzieli się je na dwie grupy: 

- grupa I - lasy ochronne, 
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- grupa II - lasy gospodarcze. 

Lasy państwowe gminy Żyrzyn znajdują się w I, II i III strefie uszkodzeń od 

przemysłu. Większość lasów jest w strefie II i III. Prawie wszystkie lasy państwowe na 

terenie gminy Żyrzyn są lasami ochronnymi, w następujących kategoriach ochronności: 

- lasy trwale uszkodzone na skutek działalności przemysłu (wynika to z położenia 

lasów w powyższych strefach uszkodzeń od przemysłu), 

- lasy położone w granicach administracyjnych miast i w odległości do 10 km od 

granic administracyjnych miast liczących ponad 50 tys. mieszkańców, 

- lasy stanowiące ostoje zwierząt podlegających ochronie gatunkowej. 

Lasy państwowe w gminie Żyrzyn uznano za ochronne w powyższych kategoriach 

decyzją nr 28/98 Min. Ochrony Środ. Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 4.01.1999 r. 

Łącznie 3247,07 ha lasów państwowych pełni funkcję lasów ochronnych, co stanowi 

97,06% powierzchni lasów państwowych w gminie. W większości należą do kategorii „lasy 

położone w granicach administracyjnych miast i w odległości do 10 km od granic 

administracyjnych miast liczących ponad 50 tys. mieszkańców”. Pozostałe lasy państwowe 

(2,94 %) to lasy grupy II czyli lasy gospodarcze. Najwięcej jest lasów trwale uszkodzonych 

na skutek działalności przemysłu. Zajmują one 2775,38 ha. 

 

Charakterystyka siedliskowa, drzewostanowa i wiekowa lasów państwowych 

 

W lasach na glebach piaszczystych występuje przeważnie bór świeży (Bśw), a na 

glebach gliniastych często występuje bór mieszany świeży (BMśw). Na siedliskach 

wilgotnych wykształcił się bór mieszany wilgotny (BMw). Rozmieszczenie przeważających 

typów siedliskowych kształtuje się następująco: 

- w północnych rejonach gminy przeważają siedliska boru świeżego i boru mieszanego 

świeżego, 

- w środkowej części gminy przeważa siedlisko boru świeżego, z niewielkim udziałem 

siedliska lasu mieszanego, 

- w południowych rejonach gminy dominuje siedlisko lasu mieszanego świeżego i lasu 

świeżego, 

- w rejonie J. Piskory po jego wschodniej stronie występują olsy. 

W lasach państwowych nie występuje siedlisko boru suchego (Bs), marginalnie 

występują siedliska lasu mieszanego bagiennego (LMbg) i boru mieszanego bagiennego 

(BMbg). Zdecydowanie dominującym wśród siedlisk borowych jest bór mieszany świeży 

(MBśw), a wśród lasowych - las mieszany świeży (LMśw). 

Na siedliskach boru świeżego gatunkiem panującym jest sosna, a w domieszce 

występują świerk i brzoza. Na siedliskach boru mieszanego świeżego również największy 

udział ma sosna, lecz ogólnie bogatszy jest skład gatunkowy drzewostanów, gdyż występują 

także dąb, rzadziej świerk i jodła, a jako gatunki domieszkowe grab, modrzew, topola, osika, 

brzoza, a w okolicach Żerdzi - również buk zwyczajny. W podszycie obu typów 

siedliskowych występują: kruszyna, jarząb, bez koralowy, jałowiec i czeremcha amerykańska. 

W runie dominują jeżyny, towarzyszą im szczawik zajęczy, paprocie, trzcinnik piaskowy oraz 

niecierpek. W okolicach Żyrzyna można spotkać lity drzewostan świerkowy. Na siedliskach 

lasu świeżego i lasu mieszanego świeżego dominują drzewostany sosnowo-dębowe. 

Na siedliskach wilgotnych we wschodniej i północnej części gminy wykształcił się typ 

siedliskowy - bór mieszany bagienny z sosną i brzozą w składzie gatunkowym, z niewielkim 

udziałem osiki, jesionu i olszy. 

Na siedliskach wilgotnych w rejonie Jeziora Piskory oraz w sąsiedztwie cieków 

wodnych i stawów występują olsy z panującą olszą czarną. Wzdłuż brzegów Wieprza, np. na 

wschód od Strzyżowic występują resztki łęgu wierzbowo-topolowego z przewagą topoli 



22 
 

białej i wierzby białej i kruchej. Towarzyszą mu wikliny nadrzeczne z licznym udziałem 

wierzby wiciowej, szarej i trójpręcikowej. Wzdłuż rowów melioracyjnych i w lokalnych 

obniżeniach terenu np. w okolicach Jaworowa, Strzyżowic, południowo-zachodniej części 

Jez. Piskory, nad stawami w Żyrzynie, występują łozowiska z przewagą wierzby szarej lub 

kruchej. 

 

Urządzenia pomocnicze gospodarki leśnej 

 

W Leśnictwie Dąbrowa, w oddz. 81 znajduje się plantacja choinek na powierzchni 0,5 ha. 

 

Urządzenia obsługi gospodarki leśnej 

 

Urządzeniami obsługi leśnej na terenie gminy Żyrzyn są: 

- osady leśne - 2 w Żyrzynie (oddz. 78 i oddz. 81), 1 w Borysowie (oddz. 70) i 1 w 

Woli Osińskiej (oddz. 149), 

- gajówka - Wola Osińska (oddz. 149), 

- leśniczówka - siedziba Leśnictwa Wola Osińska (oddz. 105). 

 

3.4. Lasy niepaństwowe 

 

W lasach niepaństwowych nie wyróżniono lasów ochronnych. Wszystkie lasy prywatne 

są lasami grupy II czyli lasami gospodarczymi, pomimo tego że również stwierdza się w nich 

ubytek aparatu asymilacyjnego (ponad 25%) na skutek działalności przemysłu oraz pomimo 

tego, że są położone często na siedliskach wilgotnych i bagiennych, wzdłuż cieków wodnych 

i w otoczeniu zbiorników wodnych i mogłyby stanowić lasy wodochronne. 

 

Tabela III.4. Zestawienie typów siedliskowych lasów niepaństwowych. Stan na 15.06.2012 r. 

 

Lp Nazwa wsi Bśw Bw BMśw BMw LMśw LMw Ol Razem 

1 Bałtów 175,67 82,21 2,89 4,97   27,85 293,59 

2 Borysów 108,28  4,53 1,51   13,15 127,47 

3 Cezaryn 172,10 5,91     0,07 178,08 

4 Jaworów 43,16   2,05   0,25 45,46 

5 Kośmin 156,39 73,84 7,38 3,35  0,63 93,21 334,80 

6 Kotliny 3,14  55,32     58,46 

7 Osiny 2,98  11,74 2,33 1,34  0,36 18,75 

8 Parafianka 33,04  8,99 1,27    43,30 

9 Skrudki 11,34  0,16    6,31 17,81 

10 Strzyżowice 0,11       0,11 

11 Wilczanka 105,93  1,32    9,32 116,57 

12 Wola Osińska 0,08  47,21 1,48 2,17  0,17 51,11 

13 Zagrody 10,41  5,99    3,82 20,22 

14 Żerdź 50,08       50,08 

15 Żyrzyn 61,01  29,14    0,18 90,33 

Razem: 933,72 161,96 174,67 16,96 3,51 0,63 154,69 1446,14 

% 64,6 11,2 12,1 1,2 0,2 + 10,7 100,0 

Źródło: Uproszczone plany urządzania lasów położonych na terenie gminy Żyrzyn na okres od 1.01.2013 do 

31.12.2022.  
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Tabela III.5. Zestawienie powierzchni lasów niepaństwowych wg gatunków panujących. Stan na 15.06.2012 r. Oznaczenia: So – sosna, Św – 

świerk, Brz – brzoza, Ol – olsza, Db – dąb, Wz – wiąz, Gb – grab, Oś – osika, Lp – lipa, Kl – klon, Js – jesion, Tp – topola, Wb – wierzba, Ak – 

akacja.  

 

L.p. Nazwa wsi So Św Brz Ol Db Wz Gb Oś Lp Kl Js Tp Wb Ak Razem 

1 Bałtów 221,17  41,90 29,99    0,31      0,22 293,59 

2 Borysów 105,46  8,85 12,11       1,05    127,47 

3 Cezaryn 163,90  10,33 1,11 0,22   0,19      2,33 178,08 

4 Jaworów 40,13  3,08 0,26 1,07         0,92 45,46 

5 Kośmin 228,80  5,85 99,94      0,21     334,80 

6 Kotliny 3,69  28,41 5,51   20,85        58,46 

7 Osiny 14,26 0,05 2,24 0,63  0,46  1,04 0,07      18,75 

8 Parafianka 41,68  1,33 0,29           43,30 

9 Skrudki 10,85  0,59 5,98        0,07 0,32  17,81 

10 Strzyżowice 0,11              0,11 

11 Wilczanka 98,84  6,11 8,67 1,32        0,65 0,98 116,57 

12 Wola Osińska 44,11  6,83 0,17           51,11 

13 Zagrody 13,14  2,54 3,62 0,92          20,22 

14 Żerdź 31,66  13,27 2,55 0,97   1,63       50,08 

15 Żyrzyn 77,75  6,58 0,32    0,06   5,62    90,33 

Razem 1095,55 0,05 137,91 171,15 4,50 0,46 20,85 3,23 0,07 0,21 6,67 0,07 0,97 4,45 1446,14 

% 75,7 + 9,5 11,8 0,3 + 1,4 0,2 + + 0,5 + 0,1 0,3 100,0 

Źródło: Uproszczone plany urządzania lasów położonych na terenie gminy Żyrzyn na okres od 1.01.2013 do 31.12.2022. 
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Tabela III.6. Zestawienie powierzchni lasów niepaństwowych wg klas wieku. Stan na 

15.06.2012. Oznaczenia klas wieku: I – 1-20 lat, II – 21-40 lat, III – 41-60 lat, IV – 61-80 lat, V i 

wyżej – powyżej 80 lat, KO – klasa odnowienia.  

 

L.p. Nazwa wsi 

Pow. 

nieza-

lesio 

na 

Klasy wieku 
Razem 

pow. 

zalesiona 

Ogółem 
I II III IV V i wyżej KO 

1 Bałtów 10,05 25,40 34,04 108,76 86,33 8,56 20,45 283,54 293,59 

2 Borysów 2,81 11,25 2,68 45,12 16,41 49,20  124,66 127,47 

3 Cezaryn 0,03 17,99 19,43 76,53 28,48 35,62  178,05 178,08 

4 Jaworów  5,80 2,73 18,69 10,87 7,37  45,46 45,46 

5 Kośmin 1,78 36,25 45,81 118,75 92,30 39,91  333,02 334,80 

6 Kotliny 0,20 13,26 5,36 28,36 11,06 0,22  58,26 58,46 

7 Osiny 7,33 1,38 1,58 6,69 1,77   11,42 18,75 

8 Parafianka 0,87 4,96 0,35 18,74 18,38   42,43 43,30 

9 Skrudki 0,16 6,93 3,40 4,33 2,99   17,65 17,81 

10 Strzyżowice   0,11     0,11 0,11 

11 Wilczanka  24,99 7,89 29,11 40,61 13,97  116,57 116,57 

12 Wola Osińska  1,94 0,78 46,37 2,02   51,11 51,11 

13 Zagrody 0,17 1,86 1,31 7,90 8,98   20,05 20,22 

14 Żerdź  21,79 3,06 12,76 6,37 6,10  50,08 50,08 

15 Żyrzyn 0,04 21,88 1,05 8,91 3,10 55,35  90,29 90,33 

 Razem: 23,44 195,68 129,58 531,02 329,67 216,3 20,45 1422,7 1446,14 

 % 1,6 13,5 9,0 36,7 22,8 15,0 1,4 98,4 100,0 

Źródło: Uproszczone plany urządzania lasów położonych na terenie gminy Żyrzyn na okres od 1.01.2013 do 

31.12.2022. 

 

Lasy niepaństwowe mają zbliżoną strukturę siedliskową do lasów państwowych. 

Również wyraźną przewagę mają siedliska borowe, zwłaszcza siedlisko boru świeżego 

zajmujące 64,6% powierzchni siedlisk. Bór mieszany świeży i bór wilgotny zajmują po 11-

12% powierzchni siedlisk (tab. III.4). Znaczny udział (10,7%) ma siedlisko olsu (Ol). 

Charakterystykę lasów niepaństwowych opracowano w oparciu o programy 

zagospodarowania lasów z obszaru 15 wsi gminy Żyrzyn na okres od 1.01.2013 do 

31.12.2022. 

W składzie gatunkowym drzewostanów w lasach niepaństwowych zdecydowanie 

dominuje sosna, której udział przekracza 75% powierzchni leśnej. Znaczący udział maja 

ponadto olcha (11,8%) oraz brzoza (9,5%). Udziały pozostałych gatunków są bardzo małe – 

od 1,4% do poniżej 0,1% (tab. III.5). 

W strukturze wiekowej drzewostanów niepaństwowych przeważają średnie klasy 

wieku. Drzewostany w III klasie wieku zajmują 36,7% powierzchni leśnej, a w klasie IV – 

22,8%. Znaczący procent (15,0%) przypada na drzewostany starsze, klasy V i starsze. Duży 

jest udział drzewostanów młodszych klas wieku – w klasie I 13,5%, i w klasie II – 9,0% (tab. 

III.6). 
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3.5. Ochrona lasu 

 

Zasadniczym źródłem zagrożenia lasów na terenie gminy Żyrzyn jest działalność 

przemysłowa, w szczególności negatywne oddziaływanie na lasy Zakładów Azotowych w 

Puławach. Zakłady te poprzez nadmierną emisję związków azotowych w pyłach i gazach, 

stanowią największą przyczynę dewastacji lasów. W zasięgu oddziaływania Zakładów 

Azotowych wyróżnia się 4 strefy zniszczenia drzewostanów: całkowitych, silnych, średnich i 

słabych. 

Strefa zniszczeń całkowitych występuje 2,5 km od granic Zakładów Azotowych i nie 

obejmuje gminy Żyrzyn. Strefa uszkodzeń silnych do 3,5 km na przeważającym kierunku 

wiatru obejmuje niewielkie zachodnie obszary gminy. Natomiast w strefie uszkodzeń 

średnich, sięgających do 12 km od źródeł emisji, znajduje się niemal cała gmina,  

za wyjątkiem jej wschodnich rejonów. Położenie lasów w tych strefach znajduje 

odzwierciedlenie w dużej ilości lasów ochronnych w gminie. Związki azotowe oddziałują  

na drzewostan w dwojaki sposób - bezpośrednio, powodując oparzenia i niszczenie aparatów 

asymilacyjnych oraz pośrednio poprzez przeazotowanie gleby. Podwyższona zawartość azotu 

powoduje jego nadmierne (w stosunku do możliwości wykorzystania przez rośliny  

w procesach metabolicznych) pobieranie przez rośliny i wzmożoną akumulację azotu  

w poszczególnych tkankach i organach roślin. Najbardziej wrażliwymi na degradację  

są drzewostany sosnowe i one pierwsze ulegają uszkodzeniom. Również nasilone  

są uszkodzenia dębu. Gatunek ten ma duży udział w drzewostanach gminy i jest stosunkowo 

odporny na działanie zanieczyszczeń. 

Osłabienie drzewostanów spowodowane zanieczyszczeniem powietrza 

atmosferycznego jest bezpośrednią przyczyną wzrostu liczebności owadów szkodliwych,  

w szczególności szkodników wtórnych. Drugim czynnikiem antropogenicznym zagrażającym 

lasom są nadmierne melioracje powodujące obniżanie poziomu wód gruntowych, co jest 

również przyczyną osłabienia drzewostanów, a tym samym i rozwoju szkodników leśnych.  

Oba te czynniki powodują pogarszanie się stanu zdrowotnego drzew, a objawem tego 

jest wzmożony rozwój huby korzeniowej i opieńki miodowej - grzybowych szkodników lasu. 

Człowiek jest też sprawcą innego zagrożenia lasów jakim są pożary. Penetracja lasów - 

rekreacyjna lub w poszukiwaniu owoców runa leśnego - jest często powodem nieumyślnego 

podpalania. Zdarzają się też przypadki celowego podpalania lasów. Penetracja lasów 

powoduje także wydeptywanie i niszczenie runa leśnego.  

 

4. GOSPODARKA ŁOWIECKA 
 

Gospodarka łowiecka jako działalność w zakresie ochrony, hodowli i 
 
pozyskiwania 

zwierzyny, prowadzona jest w obwodach łowieckich poprzez dzierżawców lub zarządców  

i jest regulowana przez szczegółowe przepisy. Obszar gminy Żyrzyn wchodzi w skład 

czterech obwodów łowieckich. Gospodarkę łowiecką w oparciu o plany łowieckie prowadzą 

następujące koła łowieckie: 

- obwody łowieckie nr 136 i 137 dzierżawi Wojskowe Koło Łowieckie nr 155 "Sokół" w 

Stawach, 

- obwód łowiecki nr 151 dzierżawi Koło Łowieckie nr 91 „Azotrop” przy Zakładach 

Azotowych w Puławach. 

- obwód łowiecki nr 149 dzierżawi Koło Łowieckie nr 57 „Debra” w Lublinie. 

Gospodarka łowiecka oparta jest o takie gatunki zwierzyny łownej jak: jelenie, sarny, 

dziki, lisy, zające, bażanty i inne. 
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5. STAN I FUNKCJONOWANIE ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO - OGÓLNA 

CHARAKTERYSTYKA PRZYRODNICZA GMINY 

 

Na terenie gminy Żyrzyn można wyróżnić 3 typy krajobrazów: rolniczy, dolinny  

i leśny. Udział powierzchniowy poszczególnych typów krajobrazów jest silnie zróżnicowany. 

Największą powierzchnię (ok. 52%) zajmuje krajobraz rolniczy, ale znaczący jest również 

udział krajobrazu leśnego (ok. 35%) a najmniejszy – krajobrazu dolin rzek (ok. 13%). 

Lokalnie występują zbiorniki wodne (antropogenicznego pochodzenia) urozmaicające 

krajobraz rolniczy i leśny oraz naturalne starorzecza w dolinie Wieprza. 

 

Krajobraz rolniczy 

 

Krajobraz rolniczy charakteryzuje się silnym zróżnicowaniem. W częściach: 

północnej, południowej, południowo-wschodniej i środkowej, ze względu na występowanie 

dobrych gleb, nastąpiło wyeliminowanie nie tylko śródpolnych zadrzewień i małych lasków, 

ale również pojedynczych drzew. Ponadto brakuje na tych obszarach większych płatów 

trwałych użytków zielonych i stosunkowo nieduże jest zagęszczenie śródpolnych miedz. 

Powyższe cechy, wpływające na uproszczenie struktury krajobrazu rolniczego, obniżają 

poziom lokalnej różnorodności biologicznej. Uproszczenie składu gatunkowego oraz 

liczebności poszczególnych gatunków dotyczy zarówno owadów z grupy szkodników roślin 

uprawnych (np. mszyce) jak i ich patogenów (owadów drapieżnych, pająków, itp.). 

Upraszczanie struktury krajobrazu rolniczego wpływa negatywnie również na większe 

organizmy: płazy, gady, ptaki i ssaki. 

Na pozostałych obszarach gminy o słabych glebach (w północnej i zachodniej części 

gminy) kępy zadrzewień śródpolnych, miedz oraz pojedyncze drzewa stanowią ważny 

element struktury krajobrazu rolniczego, podnosząc znacznie poziom różnorodności 

biologicznej. Korzystne - w skali całej gminy - dla krajobrazu rolniczego jest sąsiedztwo 

większych kompleksów leśnych, a w części północnej doliny Wieprza. Wpływa to 

pozytywnie na kształtowanie różnorodności biologicznej jak i mikroklimatu. 

 

Krajobrazy dolin rzek 

 

Ten typ krajobrazu jest najlepiej ukształtowany w dolinie Wieprza. Rzeka odznacza 

się naturalną meandracją i naprzemiennym układem brzegów akumulacyjnych (płaskie plaże i 

wyspy) oraz abrazyjnych (brzegi urwiste). Niewielki stopień regulacji Wieprza oraz rozległy 

taras zalewowy, wpłynęły na znaczne zróżnicowanie różnorodności biologicznej tego 

obszaru. Jest to z pewnością najważniejszy w gminie obszar o tak wysokim bogactwie 

gatunków lęgowych ptaków i znacznej liczebności wielu chronionych i rzadkich 

przedstawicieli awifauny lęgowej. W roku 1999 stwierdzono w dolinie Wieprza wysokie 

zagęszczenie rycyka, czajki, krzyżówki i cyranki. 

Na przeważającej długości rzeki zachowały się nadrzeczne lasy łęgowe (olszowo-

jesionowe i wierzbowo-topolowe), ale w wielu miejscach obserwuje się przerwanie tej 

naturalnej ciągłości, tak ważnego zbiorowiska roślinności, odgrywającego najważniejszą - dla 

rzeki - rolę filtra biogeochemicznego. 

Kompleks łąk położony na północ od J. Piskory, to najcenniejszy - poza doliną 

Wieprza - fragment krajobrazu dolinnego. Według Inwentaryzacji Środowiska 

Przyrodniczego gm. Żyrzyn przeprowadzonej w roku 1993, na obszarze około 95 ha znajduje 

się mozaika torfowisk niskich i łąk ziołoroślowych z rzadkimi gatunkami roślin 

naczyniowych. Jezioro Piskory, ze względu na wysokie walory przyrodnicze i krajobrazowe, 
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jest objęte ochroną rezerwatową - wraz z kompleksem przylegających łąk - do objęcia 

ochroną jako obszar Natura 2000. 

 

Krajobrazy leśne 

 

Krajobraz ten na terenie gminy Żyrzyn występuje w postaci kilku dużych kompleksów 

leśnych położonych w północno-zachodniej i południowo-wschodniej części gminy. Te 

największe kompleksy posiadają bardzo dobrze wykształconą strefę "wnętrza" lasu, podczas 

gdy pozostałe, mniejsze "wyspy" leśne, to w zasadzie ekologiczna strefa brzegu lasu. 

Wielkość średnio obszarowych i dużych kompleksów posiada naturalne, leśne połączenia. 

Natomiast brakuje bezpośredniego korytarza ekologicznego pomiędzy dwoma największymi 

kompleksami leśnymi rozdzielonymi otwartym krajobrazem rolniczym. Kolejną, negatywną 

ekologiczną cechą krajobrazów leśnych jest niekorzystna struktura drzewostanów. Dominuje 

sosna, nieproporcjonalnie do udziału siedlisk borowych. Występują drzewostany w różnych 

klasach wiekowych, ale starych lasów jest niewiele. Dodatkowym, antropogenicznym i 

wyjątkowo uciążliwym czynnikiem są opady związków siarki i azotu z pobliskich Z.A. 

Puławy, które są szczególnie dotkliwe dla dominujących w gminie drzewostanów iglastych.  

 

Zbiorniki wodne 

 

Poza doliną Wieprza, gdzie znajdują się starorzecza, wszystkie pozostałe zbiorniki 

wodne są pochodzenia antropogenicznego. Największe zbiorniki stanowią w gminie Żyrzyn 

stawy rybne w Żyrzynie oraz J. Piskory (w zachodniej części gminy). Pierwszy  

z wymienionych obiektów odznacza się zaledwie lokalną rangą przyrodniczą - w roku 1999 

wykryto tu 12 lęgowych gatunków ptaków należących do grupy pospolitych i nie zagrożonych 

wyginięciem, jakkolwiek podlegających ochronie prawnej. 

Jezioro Piskory jest z pewnością obiektem o ponadregionalnej (subregionalnej lub 

nawet regionalnej) randze przyrodniczej. Szczegółowa charakterystyka botaniczno-zoologiczna 

tego obiektu znajduje się w dokumentacji rezerwatu przyrody Piskory oraz w "Inwentaryzacji 

Środowiska Przyrodniczego gminy Żyrzyn". Należy podkreślić, że obiekt ten uzyskał tak 

znaczną rangę przyrodniczą dopiero po zasiedleniu przez kilkanaście lęgowych gatunków 

ptaków w wyniku prac renaturalizacyjnych przeprowadzonych w latach 1992-1993 (przed 

wojną zbiornik był użytkowany jako stawy rybne i aż do roku 1989 powierzchnia lustra wody 

była dość znaczna). Otoczenie jeziora posiada również wysokie walory florystyczno- 

fitosocjologiczne. Jest to obiekt o sporym znaczeniu dydaktycznym oraz dla badań naukowych. 

Ponadto, powinien być to swoisty wzorzec dla renaturalizacji tego typu środowisk rozsianych 

w różnych miejscach woj. lubelskiego, zwłaszcza że opracowanie koncepcji renaturalizacji nie 

wymagało skomplikowanych założeń ani poprzedzenia badaniami naukowymi. Zastosowaną tu 

"renaturalizację" można z pewnością zastosować na wielu kompleksach ekstensywnie lub 

niewłaściwie użytkowanych stawów rybnych tego regionu. Kompleks stawowo-leśny, na który 

składają się niewielkie stawy rybne położone w Żyrzynie wraz z przylegającymi lasami posiada 

lokalne walory przyrodniczo-krajobrazowe. Szczególny walor posiada kępa starych sosen 

pomiędzy stawami a zabudowaniami wsi Żyrzyn. Kompleks ten kwalifikuje się do ochrony 

jako zespół przyrodniczo-krajobrazowy. 
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IV. STAN DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW  

      ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ 
 

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA KULTUROWEGO 

 

Osadnictwo historyczne 

 

Wczesnośredniowieczne osadnictwo w okolicach obecnej gminy Żyrzyn 

rozprzestrzeniało się dość wolno z uwagi na bagniste i mocno porośnięte lasami tereny. 

Ponadto Lubelszczyzna odczuwała negatywne skutki kresowego położenia. Bardziej masowe 

osadnictwo po prawej stronie Wisły rozwinęło się w końcu XIII wieku po rozgromieniu 

plemienia Jadźwingów oraz po podpisaniu unii polsko-litewskiej. Duży wpływ na 

zwiększenie osadnictwa i zasiedlenie tych ziem miała decyzja bpa krakowskiego Bodzanty  

z 1359 roku, zwalniająca mieszkańców ziemi sieciechowskiej, lubelskiej i łukowskiej od 

dziesięciny kościelnej na trzydzieści lat. W wyniku wspomnianych faktów nastąpiła masowa 

ekspansja etniczna elementów mazowieckich z lewego brzegu Wisły i rozpoczęło się 

intensywne zasiedlanie tych terenów. Przyjmuje się drugą połowę XIV wieku jako datę 

powstania wsi: Żyrzyn, Bałtów, Borysów, Osiny. 

 

Szlaki drogowe 

 

Najważniejszym średniowiecznym szlakiem drogowym przebiegającym w 

bezpośrednim sąsiedztwie obecnych granic gminy, był układ komunikacyjny Warszawa-

Lublin. Należał do najważniejszych szlaków w regionie i przechodząc przez takie 

miejscowości, jak: Stężyca, Dęblin, Puławy, miał pozytywny wpływ na rozwój osadnictwa na 

tym terenie. Wielkie znaczenie w kolonizowaniu terenów obecnej gminy miała droga łącząca 

Końskowolę z Baranowem przez Żyrzyn i Osiny, bowiem łączyła ona wcześniej zasiedlone 

tereny na południu w okolicach Kazimierza Dolnego z terenami nad Wieprzem, również 

wcześniej zasiedlonymi. Innym szlakiem na kierunku północ-południe, była droga z 

Końskowoli przez Wronów, Bałtów, Borysów do miejscowości Bobrowniki za Wieprzem. W 

XVI wieku zaczęły powstawać trakty na kierunku wschód-zachód. Jeden z nich to droga z 

Dębin przez Kotliny, Zagrody, Żyrzyn, Borysów do Gołębia, drugi, prowadzący z Czołny 

przez Łysą Górę, Żyrzyn, Żerdź, Jaworów do Niebrzegowa, trzeci, biegnący z Baranowa 

przez Pogonów, Wilczankę, Skrudki, Parafiankę, Sachalin do Niebrzegowa.  

Niektóre wymienione szlaki komunikacyjne straciły na znaczeniu po wybudowaniu w 

roku 1833 drogi bitej Warszawa-Lublin, mającej rangę traktu strategicznego i przebiegającego 

pomiędzy miejscowościami: Kośminem a Strzyżowicami, Parafianką a Skrudkami, 

Borysowem a Żyrzynem, Osinami a Wolą Osińską. Tej drodze w latach późniejszych 

podporządkowano wiele starych traktów, których trasy znacznie zmieniono, a przede 

wszystkim, na wielu odcinkach wyprostowano. Trakt Warszawa-Lublin do dzisiaj funkcjonuje 

jako najważniejsza droga w tym regionie, oznaczona jako droga krajowa Nr 17. 

 

Zabytki sakralne 

 

Zabytki sakralne reprezentowane są przez murowany kościół par. p.w. św. Ap. Piotra i 

Pawła w Żyrzynie, posiadający wysoką rangę wśród budowli klasycystycznych północno-

zachodniej części województwa lubelskiego. Jego budowę rozpoczęto w roku 1804, wg. proj. 

znakomitego arch. Chrystiana Piotra Aignera, a ukończono w latach 1839-1848 przy udziale 

arch. Karola Kremera. Kościół należy do znamiennych przykładów architektury 

klasycystycznej. Jest to budowla centralna, na planie koła z ryzalitem zakrystyjnym i 
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frontowym poprzedzonym kolumnowym portykiem na osi, co w pełni odpowiada ideałowi 

regularnego i przejrzystego planu preferowanego w tej epoce. Wewnątrz wyróżnia się 

oryginalny sposób przykrycia kopułą w płaszczu której zaprojektowano okulusy, przy czym dla 

patrzącego z zewnątrz sprawiają wrażenie, że zostały umieszczone w tamburze, jednakże tylko 

pozornym. Świątynia z Żyrzyna wykazuje wiele bliskich analogii z kościołem św. Aleksandra 

w Warszawie, również projektu. Ch. P. Aignera. Całe założenie zespołu kościelnego zostało 

uformowane z zachowaniem zasady osiowości i symetryczności. Na osi, przed frontem 

kościoła, w ogrodzeniu przykościelnym usytuowano dzwonnicę, natomiast w bokach 

ogrodzenia umieszczono kapliczki, w symetrycznym rozmieszczeniu. Wokół kościoła 

zabytkowy drzewostan z kasztanowcami białymi, lipami drobnolistnymi i wiązami. Tak 

zakomponowany zespół stanowi dominantę przestrzenną miejscowości. 

 

Zespoły rezydencjonalne 

 

Na terenie gminy zachowały się zespoły rezydencjonalne z charakterystycznymi 

elementami kompozycyjnymi XIX-wiecznych założeń zieleni oraz budowlami z XIX i pocz. 

XX wieku. Najobszerniejszym założeniem jest zespół pałacowy w Żyrzynie. Historia dóbr 

żyrzyńskich (d. zegrzyńskich) sięga XV wieku. Obecny pałac wybudował Ignacy Wessel ok. 

1850 r., obok wcześniejszego modrzewiowego dworku, który otaczał XVIII-wieczny ogród. 

Również przez I. Wessel został przekomponowany park. m.in. z trzech stron założono stawy, 

wytyczono nowe aleje i wprowadzono nasadzenia o układzie swobodnym. Do dzisiaj rosną tu 

wspaniałe okazy drzew: jesiony wyniosłe, wiązy, lipy, kasztanowce białe, klony zwyczajne, a z 

iglaków: świerki, sosny czarne, modrzewie. Kilka drzew kwalifikuje się do uznania za pomniki 

przyrody. Przy pałacu funkcjonował folwark z budynkami datowanymi głównie na 2 poł. XIX 

wieku oraz gorzelnią z 1908 roku. 

Znaczne wartości historyczne posiada zespół dworski w Kośminie, gdzie urodziła się 

wybitna pisarka Zofia Kossak-Szczucka. Przez pewien czas posiadłość była w rękach Anny 

Kisielnickiej, spokrewnionej z Marią Kossak - żoną Wojciecha Kossaka (malarza). Obecny 

dwór wzniesiono na pocz. XX wieku w miejscu wcześniejszego założenia z 1 poł. XIX wieku. 

Obok dworu zachował się z dawnego parku starodrzew, m.in.: lipy drobnolistne, wiązy 

szypułkowe, klony pospolite, jesiony wyniosłe oraz sosny wejmutki. Kilka lip kwalifikuje się 

do grupy drzew pomnikowych. Zespół stanowi historyczną dominantę przestrzenną w dolinie 

Wieprza, zachował też związki przestrzenne z malowniczym krajobrazem nadrzecznym i wsią. 

W najmniejszym stopniu przetrwał zespół dworski w Osinach. Z dawnego założenia 

pozostały: stodoła murowano-drewniana, spichlerz drewniany zupełnie przebudowany, 

kapliczka i resztki parku ze stawami. Wśród zabytkowych drzew przeważają: kasztanowce 

białe, lipy drobnolistne, jesiony wyniosłe, klony zwyczajne. Położony na wzniesieniu zespół, 

stanowiący enklawę zieleni wysokiej, jest eksponowanym elementem w miejscowym 

krajobrazie, zwłaszcza dla patrzącego z drogi Żyrzyn-Puławy w kierunku południowo-

zachodnim. 

 

Układy ruralistyczne 

 

Układy ruralistyczne na terenie gminy są mało zróżnicowane, zdecydowanie przeważa 

typ ulicówki. Pochodzi ona z komasacji gruntów w XVI wieku, tzw. pomiary włócznej. Taka 

wieś złożona jest z dwu szeregów zwarto stojących domów, tworzących wraz z zabudowaniami 

i ogrodami regularny prostokąt. Droga będąca główną arterią komunikacyjną przebiega przez 

środek wsi. Istnieją też wsie pochodzenia samorzutnego o nieregularnym układzie zabudowy 

dostosowanym do terenu, np.: Bałtów, Kośmin. Charakterystycznym przykładem wsi 

folwarcznej są Osiny, z zachowanym wyraźnym sprzężeniem wieś-folwark. 
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Historyczna zabudowa mieszkalna 

 

Wśród historycznej zabudowy mieszkalnej, niemalże wyłącznie występują budynki 

drewniane, o wieńcowej konstrukcji ścian, przeważnie otynkowane. Najliczniej spotyka się typ 

domu szerokofrontowego, dwutraktowego o dośrodkowym układzie pomieszczeń. Mniej 

licznie są domy o układzie symetrycznym. Zasadniczo na terenie gminy występują dwa rodzaje 

dachów: dwuspadowe - powszechnie spotykane; naczółkowe - rzadziej występujące, np.: dom 

Nr 42 w Borysowie. Do unikatowych należą dachy łamane polskie z naczółkami, np.: dom Nr 9 

w Kotlinach, dom Nr 47 w Żerdzi. 

 

Zabytki techniki 

 

Z licznych niegdyś zabytków techniki, jak: młyny, wiatraki, gorzelnie, kuźnie, 

pozostało niewiele. W tej grupie zabytków można wymienić gorzelnię z zespołu 

folwarcznego w Żyrzynie; młyn murowano-drewniany przy ul. Tysiąclecia w Żyrzynie, 

wybudowany w roku 1949 i posiadający sprawne zabytkowe urządzenia do produkcji różnego 

asortymentu mąki, ospy i kasz. 

 

Zabytkowe nekropolie 

 

Do zabytkowych nekropolii należą cmentarze rzym.-kat. w Parafiance i Żyrzynie. 

Cmentarz w Parafiance reprezentuje typ małego, skromnego cmentarza wiejskiego z 

nagrobkami z kutego żelaza z okresu II wojny światowej oraz współczesnymi z betonu i 

lastrica. Obsadzenie jego granic klonami jaworami sprawia, że stanowi on enklawę zieleni 

wysokiej, stwarzając plastyczną dominantę w miejscowym krajobrazie. 

Dużymi walorami przestrzennymi i historycznymi odznacza się cmentarz w Żyrzynie. 

Znajdują się tu mogiły z pomnikami żołnierzy AK, WIN oraz BCh. Nagrobki są 

zróżnicowane pod względem formy i materiału. Najstarsze, wykonane z szarego piaskowca i 

żeliwa, pochodzą z 2 poł. XIX wieku. Do najcenniejszych nagrobków zaliczamy: ks. Fr. 

Szepietowskiego, zm. 1903r., M. Ostrychowej, zm. 1892 r., M. Ostrycha, zm. 1903 r., Zofii z 

Marusków Bakiery, zm. 1904 r., rodziny Dunin Brzezińskich, z lat 30 XX wieku. Cmentarz 

porasta starodrzew liściasty, m.in. kasztanowce białe, lipy drobnolistne, wiązy, klony 

zwyczajne, jesiony wyniosłe. Do obiektów sepulkralnych zalicza się też kaplicę grobową 

rodziny Wessel, usytuowaną w otoczeniu starodrzewia na miejscu pierwotnego kościoła par. 

w Żyrzynie. 

 

Miejsca pamięci narodowej 

 

Na przestrzeni dziejów, północna Lubelszczyzna należała do ważniejszych rejonów 

walk narodowowyzwoleńczych. Również na terenie gminy Żyrzyn miały miejsce wydarzenia 

o dużej randze, upamiętnione pomnikami, krzyżami, tablicami. Pomnik wykonany z dużego, 

granitowego głazu z tablicą inskrypcyjną znajduje się przy drodze Warszawa - Lublin w 

pobliżu skrzyżowania z drogą do Jaworowa. Upamiętnia on zwycięską bitwę z czasu 

powstania styczniowego, jaką stoczyli Polacy z wojskami carskimi w dniu 9 sierpnia 1863 

roku. Powstańcy pod dowództwem Jana Michała Heidenreicha pseudonim "Kruk" 

wyeliminowali 350 moskali, zdobyli ok. 40 karabinów, 2 działa i kasę z sumą 201 tys. rubli. 

Tablicę poświęconą mieszkańcom gminy, którzy polegli w wojnie polsko-bolszewickiej w 

1920 roku, umieszczono na fasadzie kościoła par. w Żyrzynie. Monumentalny pomnik 

poświęcony zamordowanym przez hitlerowców w czasie drugiej wojny światowej, 

wzniesiono w miejscowości Bałtów (Dworzyska). 
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Kapliczki, figury, krzyże 

 

Licznie na terenie gminy występują kapliczki, figury i krzyże przydrożne datowane na 

XIX i 1 poł. XX wieku. Jedyna kapliczka kubaturowa o elewacjach z czerwonej cegły i 

sygnaturką na zwieńczeniu fasady, znajduje się w Bałtowie. Figury z przedstawieniem Matki 

Boskiej Niepokalanie Poczętej na wysokich cokołach, zostały ustawione przy drogach w 

Parafiance i Żyrzynie. Dość okazałymi obiektami są kapliczki w formie czworobocznych 

filarów zakończonych arkadami. Tego typu kapliczki znajdują się w Borysowie, Osinach, 

Żerdzi. Powszechnie spotyka się krzyże na kamiennych i betonowych cokołach. Do rzadkości 

należą już krzyże drewniane, niejednokrotnie z dekoracyjnymi zakończeniami ramion,  

np. w miejscowościach Cezaryn i Żerdź. 

 

2. WYKAZ OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH 

 

2.1. Zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków „A” 

1) Zespół Kościoła Parafialnego p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Żyrzynie wpisany 

do rejestru zabytków pod nr A/415 z dnia 09.05.1969 r. (Nr karty w Gminnej Ewidencji 

Zabytków: GEZ-A1). W skład zespołu wchodzą: 

a) Kościół murowany 1804r, architekt Christian Piotr Aigner, przebudowany w 

latach 1839-1848 architekt Karol Kremer. Uszkodzony w latach 1944-1945, 

odrestaurowany w 1953 r. Nr rejestru zabytków A/415 z dnia 09.05.1969 r.  

b) Dzwonnica murowana 1869r. restaurowana 1954r. Nr rejestru zabytków A/415  

z dnia 09.05.1969 r. 

c) Ogrodzenie z czterema kapliczkami mur. wraz z drzewostanem w obrębie 

cmentarza kościelnego w zespole kościoła parafialnego p.w. św. ap. Piotra i Pawła  

w Żyrzynie A/415 z dnia 09.05.1969 r. 

2) Zespół dworsko – parkowy w Żyrzynie (GEZ-A2). W skład zespołu wchodzą: 

a) Dwór murowany ok.1850r (nr A/310 z dnia 10.08.1977 r.). 

b) fundamenty dworu drewnianego, XVIII w (dwór przeniesiony do Muzeum Wsi 

Lubelskiej w Lublinie w 1974 r.). Nr rejestru zabytków A/729 z dnia 10.08.1977 r. 

c) Oranżeria murowana w XVIII, przebudowana na początku XIX w i ok. roku 

1962. (Nr rejestru zabytków A/310 z dnia 31.03.1967 r.). 

d) Park XVIII w., przekształcony ok. 1850r. Nr rejestru zabytków A/729 z dnia 

10.08.1977 r. 

e) System wodny, pozostałości schodów ogrodowych, kopiec z płaskorzeźbą w 

stawie, aleja dojazdowa.  

3) Kaplica Grobowa Wesslów wraz z otoczeniem w granicach murowanego ogrodzenia 

w Żyrzynie (GEZ-A3).  

4) Osiny – podworskie budynki gospodarcze oraz drzewostan A/1613 z dnia 19.01960 r. 

(GEZ-A4). 

 

2.2. Zabytki wpisane do wojewódzkiej ewidencji zabytków (nie wpisane do rejestru 

zabytków)  

 

Wykaz obejmuje 8 wymienionych poniżej obiektów, określonych na rysunkach zmiany 

studium uwarunkowań. W nawiasie podano nr karty w Gminnej Ewidencji Zabytków. 

1)  Dwór w zespole dworsko-parkowym w Kośminie murowany 1907-1911 r. 

remontowany w 1948 r. (GEZ-W1a). 

2)  Gorzelnia i magazyn spirytusu w zespole dworsko-parkowym w Żyrzynie (GEZ-

W2). 
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3)  Cmentarz rzymsko-katolicki w Parafiance (GEZ-W3). 

4)  Cmentarz rzymsko – katolicki w Żyrzynie (GEZ-W4). 

5)  Park w założeniu dworsko-parkowym w Kośminie (XIX w.) (GEZ-W1b). 

6)  Plebania murowana w zespole kościoła parafialnego w Żyrzynie (GEZ-W5).  

7)  Dawna organistówka w zespole kościoła parafialnego w Żyrzynie (GEZ-W6).  

8)  Figura przydrożna z posągiem Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej (XIX w.) w 

Żyrzynie (GEZ-W7).  

 

2.3. Inne zabytki wyznaczone przez wójta w porozumieniu z wojewódzkim 

konserwatorem zabytków  

 

Wykaz obejmuje 27 wymienionych poniżej obiektów, określonych na rysunkach 

zmiany studium uwarunkowań. W nawiasie podano nr karty w Gminnej Ewidencji Zabytków. 

1)  Kapliczka murowana ok. 1900 r. w Bałtowie (GEZ-G1). 

2)  Szkoła murowana ok. 1931 r. w Bałtowie (GEZ-G2). 

3)  Pomnik ku czci ofiar pacyfikacji 12.07.1943 r. w Bałtowie (GEZ-G3). 

4)  Tablica pamiątkowa poświęcona pamięci płk Jana Pasiaka w Bałtowie (GEZ-G4). 

5)  Krzyż poświęcony Żołnierzom AK w Bałtowie (GEZ-G5). 

6)  Krzyż i obelisk upamiętniające obóz przejściowy NKWD w Bałtowie (GEZ-G6). 

7)  Kapliczka murowana ok. 1900 r. w Borysowie (GEZ-G7). 

8)  Układ ruralistyczny zabudowy wiejskiej w Jaworowie – XX w. (GEZ-G8). 

9)  Spichlerz (obecnie magazyn) murowany (XX w.) w dawnym zespole dworsko-

parkowym w Osinach (GEZ-G9). 

10)  Magazyn drewniany (XX w.) w dawnym zespole dworsko-parkowym w Osinach 

(GEZ-G10). 

11)  Stodoła drewniano-murowana w dawnym zespole dworsko-parkowym w Osinach 

(GEZ-G11). 

12)  Kapliczka słupowa I przy zespole podworskim w Osinach (GEZ-G12). 

13)  Kapliczka słupowa II w Osinach (GEZ-G13). 

14)  Figura przydrożna z posągiem Matki Boskiej w Parafiance (GEZ-G14). 

15)  Kapliczka w Strzyżowicach (GEZ-G15). 

16)  Dwór drewniano-murowany ok. 1920 r. w Żerdzi (GEZ-G16). 

17)  Kapliczka murowana z 1900 r. w Żerdzi (GEZ-G17).  

18)  Krzyż na kolumnie w Żyrzynie, 2 poł. XIX w. (GEZ-G18). 

19)  Spichlerz murowany w zespole dworsko-parkowym w Żyrzynie (GEZ-G19).  

20)  Młyn murowano-drewniany w Żyrzynie, ul. Tysiąclecia (GEZ-G20).  

21)  Kapliczka słupowa w Żyrzynie, ul. Powstania Styczniowego (GEZ-G21).   

23)  Budynek Urzędu Gminy w Żyrzynie, ul. Powstania Styczniowego 10 (GEZ-G23).  

24)  Budynek Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrzynie, ul. Powstania Styczniowego 15 

(GEZ-G24). 

25)  Pomnik na miejscu bitwy pod Żyrzynem z okresu Powstania Styczniowego (GEZ-

G25).  

26)  Tablica poświęcona poległym w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 r. (na fasadzie 

kościoła parafialnego w Żyrzynie) (GEZ-G26). 

27)  Tablica pamiątkowa poświęcona pamięci ppłk Alfonsa Faściszewskiego (budynek 

szkoły podstawowej w Żyrzynie) (GEZ-G27). 
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3. ARCHEOLOGIA 

3.1. Źródła informacji 

 

Zabytki archeologiczne na obszarze gminy Żyrzyn zostały opisane na podstawie 

opracowania wykonanego przez mgr Józefa Niedźwiedzia w Zakładzie Usług 

Archeologicznych i Geodezyjnych "PROFIL". Powyższe opracowanie zawiera m.in. katalog 

wszystkich zarejestrowanych stanowisk archeologicznych oraz warunków ich ochrony, co 

zostało również włączone do dokumentacji Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn, tzn. na rysunku w skali 1:10000 i w tekście. 

 

3.2. Osadnictwo starożytne i wczesnośredniowieczne 
 

Zdecydowana większość stanowisk pradziejowych odkrytych na terenie gminy to 

stanowiska punktowe. Zarejestrowano na nich śladowe ilości zabytków. Mają one 

prawdopodobnie małą wartość konserwatorską, choć ich znaczenie faktyczne można dopiero 

właściwie ocenić po przeprowadzeniu badań wykopaliskowych. Kilka stanowisk o większej 

powierzchni, lub ze względu na dużej wartości materiał zabytkowy zasługuje na uwagę. Do 

nich należy zaliczyć stanowiska mezolityczne w Kol. Bałtowie stan. 2 i 3 oraz w Kośminie 

stan. 28 i 33. Te dwa ostatnie zawierały także materiały innych kultur. Dużą wartość posiadają 

także stanowiska wielokulturowe w Cezarynie, stan. 1 i 3, Kośminie stan. 6,8 i 11, w Kol. 

Borysowie 2 i Kol. Żerdzi 1 oraz stanowiska nr 2,10-13 w Borysowie (patrz wykaz stanowisk). 

Gmina Żyrzyn pod względem archeologicznym nie należy do najbogatszych, ale odkryto 

i tutaj kilkanaście stanowisk, które rokują na uzyskanie ciekawych wyników naukowych i 

efektownych zabytków, celowym więc wydaje się podjęcie kroków w celu ich ochrony, a w 

przypadku koniecznej inwestycji dokładnego ich zbadania przez służby archeologiczne. 

 

3.3. Katalog stanowisk zabytków archeologicznych 

 

W zamieszczonym poniżej katalogu stanowisk archeologicznych podano wykaz znanych 

z terenu gminy Żyrzyn stanowisk archeologicznych, ich charakterystyki oraz źródeł informacji. 

W katalogu zastosowano niżej wymienione skróty: 
P – paleolit (starsza epoka kamienia) 

M – mezolit (środkowa epoka kamienia) 

N – neolit (młodsza epoka kamienia) 

WEB – wczesna epoka brązu 

EB – epoka brązu 

EŻ – epoka żelaza 

OWR – okres wpływów rzymskich 

wś – okres wczesnośredniowieczny 

średn. – okres średniowieczny 

kświd. – kultura świderska (XI – X tysiąclecie p.n.e.) 

kpl – kultura pucharów lejkowatych (3300 – 2500 r. p.n.e.) 

kak – kultura amfor kulistych (2500 – 2200 r. p.n.e.) 

kcsz – kultura ceramiki sznurowej (2200 – 1800 r. p.n.e.) 

kcg-d – kultura ceramiki grzebykowo – dołkowej (1900 – 1700 r. p.n.e.) 

mierz. – kultura mierzanowicka (1900 – 1600 r. p.n.e.) 

ktrzc. – kultura trzciniecka (1600 – 1200 r. p.n.e.) 

kł – kultura łużycka (1200 – 400r. p.n.e.) 

kpom – kultura pomorska (500 – 200 r. p.n. e.) 

kprz. – kultura przeworska (II w. p.n.e. – III w. n.e.) 

kwielb. – kultura wielbarska (II w. n.e. – IV w. n.e.) 
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L.p. Miejscowość 

nr stan. w 

miejsc./ 

na obsz. 

nr ob. 

AZP 

rodz. i nr strefy 

ochr. konserw, 

(nr mapy) 

charakter 

stanowiska 
materiał kultura/ chronologia źródła  

1 Kośmin 1/1 71-76 O W  l ( l )  
osada  

cmentarzysko? 

ceramika 

kości 

kł-EB  

pradz. nieokreśl. 

Informacja z archiwum WO 

SOZ w Lublinie, Lit. M. Rybak 1997. s. 21. 

2 Cezaryn 1/2 71-76 OW 3 (1) 
osada  

osada 

fr. cer. 

fr. cer. 

k p l  - N   

k ł - E B  
Badania AZP 

3 Cezaryn 2/3 71-76 O W 3 ( 1 )  osada fr. cer. k ł - E B  Badania AZP 

4 Cezaryn 3/4 71-76 O W  3 ( 1 )  
ślad osadn.  

ślad osadn. 

fr. cer. 

fr. cer. 

kpl - N  

pradz. nieokreśl. 
Badania AZP 

5 Kośmin 2/5 71-76 O W  3 ( 1 )  ślad osadn. fr. cer. mierz. - WEB Badania AZP 

6 Kośmin 3/6 71-76 O W  2 ( 1 )  ślad osadn. fr. cer. wś Badania AZP 

7 Kośmin 4/7 71-76 O W  1 4 ( 1 )  ślad osadn. fr. cer. wś Badania AZP 

8 Kośmin 5/8 71-76 O W  6 ( 1 )  
ślad osadn.  

ślad osadn. 

fr. cer. 

fr. cer. 

wś 

pradz. nieokreśl. 
Badania AZP 

9 Kośmin 6/9 71-76 O W  6 ( 1 )  ślad osadn. fr. cer. wś Badania AZP 

10 Kośmin 7/10 71-76 O W  4 ( 1 )  ślad osadn. fr. cer. pradz. nieokreśl. Badania AZP 

11 Kośmin 8/11 71-76 O W  4 ( 1 )  osada 
1 fr. top. kam. 

fr. cer. 
mierz. - WEB Badania AZP 

12 Kośmin 9/12 71-76 O W  4 ( 1 )  
ślad osadn.  

ślad osadn. 

fr. cer. 

fr. cer. 

kpl - N  

k ł - E B  
Badania AZP 

13 Kośmin 10/13 71-76 O W  4 ( 1 )  ślad osadn. fr. cer. pradz. nieokreśl. Badania AZP 

14 Kośmin 11/14 71-76 O W  4 ( 1 )  osada fr. cer. k ł - E B  Badania AZP 

15 Kośmin 12/15 71-76 OW 25 (1) ślad osadn. fr. cer. pradz. nieokreśl. Badania AZP 

16 Kośmin 13/16 71-76 O W 1 7 ( 1 )  ślad osadn. fr. cer. pradz. nieokreśl. Badania AZP 

17 Kośmin 14/17 71-76 O W 1 6 ( 1 )  ślad osadn. fr. cer. pradz. nieokreśl. Badania AZP 

18 Kośmin 15/18 71-76 O W  6 ( 1 )  ślad osadn. fr. cer. pradz. nieokreśl. Badania AZP 

19 Kośmin 16/19 71-76 OW 15 (1) ślad osadn. fr. cer. wś Badania AZP 

20 Kośmin 17/20 71-76 O W 1 9 ( 1 )  ślad osadn. fr. cer. pradz. nieokreśl. Badania AZP 

21 Kośmin 37/21 71-76 O W  3 ( 1 )  ślad osadn.  wyroby krzem. ktrzc.- EB Badania AZP 
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ślad osadn. fr. cer. 

22 Kośmin 38/22 71-76 O W 3 ( 1 )  
ślad osadn.  

ślad osadn. 
fr. cer. ktrzc.- EB Badania AZP 

23 Kośmin 1 8 / 2 3  71-76 O W  3 ( 1 )  ślad osadn. fr. cer. pradz. nieokreśl. Badania AZP 

24 Kośmin 1 9 / 2 4  71-76 O W 1 2 ( 1 )  ślad osadn. fr. cer. pradz. nieokreśl. Badania AZP 

25 Kośmin 20/25 71-76 OW 1(1) 
ślad osadn.  

osada 

fr. cer. 

fr. cer. 

k p l - N  

mierz. - WEB 
Badania AZP 

26 Kośmin 21/26 71-76 O W  1 ( 1 )  ślad osadn. fr. cer. pradz. nieokreśl. Badania AZP 

27 Kośmin 22/27 71-76 O W  2 ( 1 )  ślad osadn. fr. cer. ktrzc.- EB Badania AZP 

28 Kośmin 23/28 71-76 OW2 (1) ślad osadn. fr. cer. k ł - E B  Badania AZP 

29 Kośmin 24/29 71-76 OW 13 (1) ślad osadn. fr. cer. kł - EB Badania AZP 

30 Kośmin 25/30 71-76 O W  6 ( 1 )  ślad osadn. fr. cer. wś Badania AZP 

31 Kośmin 26/31 71-76 O W 1 8 ( 1 )  ślad osadn. wyroby krzem. M Badania AZP 

32 Kośmin 27/32 71-76 OW 20 (1) ślad osadn. fr. cer. pradz. nieokreśl. Badania AZP 

33 Bałtów 1/1 72-76 - 
osada  

osada 
narzędzia krzem. 

kświd.-P 

M 

Lit.: J. Libera 1998, s. 17: J. Siemaszko 

1985: tabl. I:1-16. 

34 Bałtów 2/2 72-76 OW 92 (11) 
osada  

osada 

fr. cer. 

fr. cer. 

kcsz - N 

OWR 
Badania AZP 

35 Bałtów 3/3 72-76 OW 92 (11) osada fr. cer. wś Badania AZP 

36 Osiny 2/4 72-76 O W  9 6 ( 1 2 )  ślad osadn. fr. cer. wś Badania AZP 

37 Bałtów 4/5 72-76 OW 85 (9) ślad osadn. fr. cer. wś Badania AZP 

38 Bałtów 5/6 72-76 OW 86 (9) 
osada  

osada 

fr. cer. 

fr. cer. 

k p l - N  

kwielb. - OWR 
Badania AZP 

39 Bałtów 6/7 72-76 OW 84 (9) 

osada ?  

osada ?  

osada  

ślad osadn. 

fr. cer. 

fr. cer. 

fr. cer. 

fr. cer. 

k p l - N  

k c s z ?  -  N  

k w i e l b .  -  O W R  

ś r e d n .  

Badania AZP 

40 Bałtów 7/8 72-76 OW 93 (11) 

ślad osadn.  

ślad osadn.  

osada 

fr. cer. 

fr. cer. 

fr. cer. 

N  

k p r z  -  O W R  

ś r e d n .  

Badania AZP 

41 Bałtów 8/9 72-76 OW 91(11) 
ślad osadn.  

osada ? 

fr. cer. 

fr. cer. 

k ł - E B  

O W R  
Badania AZP 
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42 Kośmin 28/42 71-76 OW 1(1) 
obozowisko  

ślad osadn. 

wyroby krzem. 

fr. cer. 

M  

k t r z c . -  E B  
Badania AZP 

43 Kośmin 29/43 71-76 OW 1(1) ślad osadn. fr. cer. p r a d z .  n i e o k r e ś l .  Badania AZP 

44 Kośmin 30/44 71-76 OW 9(1) ślad osadn. fr. cer. p r a d z .  n i e o k r e ś l .  Badania AZP 

45 Kośmin 31/45 71-76 OW 1 (1) ślad osadn. fr. cer. p r a d z .  n i e o k r e ś l .  Badania AZP 

46 Kośmin 32/46 71-76 OW 11(1) ślad osadn. fr. cer. p r a d z .  n i e o k r e ś l .  Badania AZP 

47 Kośmin 33/47 71-76 OW 1(1) 

obozowisko  

ślad osadn. 

osada  

ślad osadn. 

wyroby krzem. 

fr. cer. 

fr. cer. 

fr. cer. 

M  

k t r z c . -  E B  

k ł - E B  

p r a d z .  n i e o k r e ś l .  

Badania AZP 

48 Bałtów 9/10 72-76 OW 90(11) ślad osadn. fr. cer. w ś  Badania AZP 

49 Borysów 1/11 72-76 OW 83 (8) ślad osadn. fr. cer. w ś  Badania AZP 

50 Borysów 2/12 72-76 OW 79 (8) 

osada  

ślad osadn.  

ślad osadn. 

fr. cer. 

fr. cer. 

fr. cer. 

k t r z c .  -  E B  

k p r z .  ?  -  O W R  

w ś  

Badania AZP 

51 Borysów 3/13 72-76 OW 82 (8) 
osada  

osada 

fr. cer. 

fr. cer. 

k ł ?  -  E B  

w ś  
Badania AZP 

52 Borysów 4/14 72-76 O W 80(8) osada fr. cer. O W R  Badania AZP 

53 Borysów 5/15 72-76 OW 81 (8) ślad osadn. fr. cer. W E B  Badania AZP 

54 Kośmin 34/54 71-76 OW 10(1) ślad osadn. fr. cer. m i e r z .  - W E B  Badania AZP 

55 Kośmin 35/55 71-76 OW 8(1) ślad osadn. fr. cer. p r a d z .  n i e o k r e ś l .  Badania AZP 

56 Kośmin 36/56 71-76 OW 8(1) ślad osadn. fr. cer. k ł - E B  Badania AZP 

57 Cezaryn 6/57 71-76 OW 7 (1) ślad osadn. fr. cer. k ł - E B  Badania AZP 

58 Cezaryn 7/58 71-76 OW 7(1) ślad osadn. fr. cer. N  Badania AZP 

59 Cezaryn 8/59  71-76 OW 50 (3) ślad osadn. fr. cer. w ś  Badania AZP 

60 Cezaryn 9/60 71-76 OW 49 (3) ślad osadn. fr. cer. p r a d z .  n i e o k r e ś l .  Badania AZP 

61 Cezaryn 10/61 71-76 OW 47 (3) ślad osadn. fr. cer. m i e r z .  - W E B  Badania AZP 

62 Cezaryn 5/62 71-76 OW 48 (3) ślad osadn. fr. cer. w ś  Badania AZP 

63 Cezaryn 4/63 71-76 OW 51 (3) ślad osadn. fr. cer. p r a d z .  n i e o k r e ś l .  Badania AZP 
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64 Jaworów 1/64 71-76 OW 56 (4) ślad osadn. fr. cer. p r a d z .  n i e o k r e ś l .  Badania AZP 

65 Parafianka 1/65 71-76 OW 54 (4) ślad osadn. fr. cer. p r a d z .  n i e o k r e ś l .  Badania AZP 

66 Parafianka 2/66 71-76 OW 55 (4) ślad osadn. fr. cer. p r a d z .  n i e o k r e ś l .  Badania AZP 

67 Parafianka 3/67 71-76 OW 52 (4) ślad osadn. fr. cer. k ł - E B  Badania AZP 

68 Skrudki 1/68 71-76 O W 53 (4) ślad osadn. fr. cer. p r a d z .  n i e o k r e ś l .  Badania AZP 

69 Strzyżowice 1/69 71-76 OW 23 (1) ślad osadn. fr. cer. m i e r z .  - W E B  Badania AZP 

70 Strzyżowice 2/70 71-76 OW 22 (1) ślad osadn. fr. cer. m i e r z .  - W E B  Badania AZP 

71 Strzyżowice 3/71 71-76 OW 5(1) ślad osadn. fr. cer. p r a d z .  n i e o k r e ś l .  Badania AZP 

72 Strzyżowice 4/72 71-76 OW 5 (1) ślad osadn. fr. cer. k ł - E B  Badania AZP 

73 Strzyżowice 5/73 71-76 OW 5(1) ślad osadn. fr. cer. p r a d z .  n i e o k r e ś l .  Badania AZP 

74 Strzyżowice 6/74 71-76 OW 29 (2) ślad osadn. fr. cer. p r a d z .  n i e o k r e ś l .  Badania AZP 

75 Strzyżowice 7/75 71-76 OW 31 (2) ślad osadn. fr. cer. p r a d z .  n i e o k r e ś l .  Badania AZP 

76 Parafianka 4/76 71-76 OW 32 (2) ślad osadn. fr. cer. p r a d z .  n i e o k r e ś l .  Badania AZP 

77 Skrudki 2/77 71-76 OW 33 (2) ślad osadn. fr. cer. p r a d z .  n i e o k r e ś l .  Badania AZP 

78 Skrudki 3/78 71-76 OW 27 (2) ślad osadn. fr. cer. p r a d z .  n i e o k r e ś l .  Badania AZP 

79 Skrudki 4/79 71-76 OW 27 (2) ślad osadn. fr. cer. k ł - E B  Badania AZP 

80 Skrudki 5/80 71-76 OW 27 (2) ślad osadn. fr. cer. m i e r z .  - W E B  Badania AZP 

81 Parafianka 5/81 71-76 OW 34 (2) ślad osadn. fr. cer. m i e r z .  - W E B  Badania AZP 

82 Parafianka 6/82 71-76 OW 28 (2) ślad osadn. fr. cer. w ś  Badania AZP 

83 Parafianka 7/83 71-76 OW 28 (2) osada fr. cer. k ł - E B  Badania AZP 

84 Strzyżowice 8/84 71-76 OW 24 (1) ślad osadn. fr. cer. k t r z c . - E B  Badania AZP 

85 Strzyżowice 9/85 71-76 OW 5 (1) ślad osadn. fr. cer. p r a d z .  n i e o k r e ś l .  Badania AZP 

86 Strzyżowice 10/86 71-76 OW 30 (2) ślad osadn. fr. cer. p r a d z .  n i e o k r e ś l .  Badania AZP 

87 Wilczanka 1/87 71-76 OW 26 (2) ślad osadn. fr. cer. p r a d z .  n i e o k r e ś l .  Badania AZP 

88 Wilczanka 2/88 71-76 OW 26 (2) ślad osadn. 
1 wiórowiec        

fr. cer. 
p r a d z .  n i e o k r e ś l .  Badania AZP 
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89 Wilczanka 3/89 71-76 OW 26 (2) osada fr. cer. k p l  -  N  Badania AZP 

90 Parafianka 8/90 71-76 OW 37 (2) ślad osadn. fr. cer. k t r z c . - E B  Badania AZP 

91 Skrudki 6/91 71-76 OW 57 (4) ślad osadn. fr. cer. p r a d z .  n i e o k r e ś l .  Badania AZP 

92 Skrudki 7/92 71-76 OW 39 (2) ślad osadn. 
1 siekiera krzem. 

fr. cer. 

k c s z ? ,  m i e r z . ?  –  

N / W E B  
Badania AZP 

93 Skrudki 8/93 71-76 OW 40 (2) ślad osadn. fr. cer. p r a d z .  n i e o k r e ś l .  Badania AZP 

94 Wilczanka 4/94 71-76 OW 42 (2) ślad osadn. fr. cer. k t r z c . - E B  Badania AZP 

95 Wilczanka 5/95 71-76 OW 45 (2) osada fr. cer. k ł - E B  Badania AZP 

96 Wilczanka 6/96 71-76 OW 46 (2) ślad osadn. fr. cer. w ś  Badania AZP 

97 Wilczanka 7/97 71-76 OW 44 (2) ślad osadn. fr. cer. w ś  Badania AZP 

98 Wilczanka 8/98 71-76 OW 43 (2) ślad osadn. fr. cer. w ś  Badania AZP 

99 Wilczanka 9/99 71-76 OW 41 (2) ślad osadn. fr. cer. p r a d z .  n i e o k r e ś l .  Badania AZP 

100 Wilczanka 10/100 71-76 OW 58 (4) ślad osadn. fr. cer. p r a d z .  n i e o k r e ś l .  Badania AZP 

101 Skrudki 9/101 71-76 OW 35 (2) ślad osadn. fr. cer. p r a d z .  n i e o k r e ś l .  Badania AZP 

102 Skrudki 10/102 71-76 OW 36 (2) ślad osadn. fr. cer. p r a d z .  n i e o k r e ś l .  Badania AZP 

103 Skrudki 11/103 71-76 OW 38 (2) ślad osadn. fr. cer. p r a d z .  n i e o k r e ś l .  Badania AZP 

104 Kośmin 37/104 71-76 OW 19(1) ślad osadn. fr. cer. 
n o w o ż y t n a  X V I -

X V I I I  w .  
Badania weryfikacyjne 1999 r. 

105 Strzyżowice 11/105 71-76 OW 21 (1) ślad osadn. fr. cer. 
n o w o ż y t n a  X V I -

X V I I I  w .  
Badania weryfikacyjne 1999 r. 

106 Borysów 6/16 72-76 OW 77 (8) ślad osadn. fr. cer. p r a d z .  n i e o k r e ś l .  Badania AZP 

107 Borysów 7/17 72-76 OW 77 (8) ślad osadn. fr. cer. w ś  Badania AZP 

108 Borysów 8/18 72-76 OW 77 (8) ślad osadn. fr. cer. p r a d z .  n i e o k r e ś l .  Badania AZP 

109 Borysów 9/19 72-76 OW 77 (8) ślad osadn. fr. cer. k ł ?  -  E B  Badania AZP 

110 Borysów 10/20 72-76 OW 77 (8) ślad osadn. fr. cer. O W R  Badania AZP 

111 Borysów 11/21 72-76 OW 77 (8) osada fr. cer. k c s z ?  -  N  Badania AZP 

112 Borysów 12/22 72-76 OW 77 (8) 
ślad osadn. 

ślad osadn. 

fr. cer. 

fr. cer. 

W E B  

k p r z .  -  O W R  
Badania AZP 
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ślad osadn. fr. cer. w ś  

113 Borysów 13/23 72-76 OW 78 (8) 
ślad osadn. 

ślad osadn. 

fr. cer. 

fr. cer. 

k p r z . ?  -  O W R  

w ś  
Badania AZP 

114 Bałtów 10/24 72-76 OW89(11) ślad osadn. fr. cer. w ś  Badania AZP 

115 Kol. Bałtów 1/25 72-76 OW 88 (10) 
osada 

osada 

fr. cer. 

fr. cer. 

k c g - d  -  N  

k t r z c .  -  E B  
Badania AZP 

116 Kol. Bałtów 2/26 72-76 OW 87(10) 
krzemienica 

osada 

wyroby krzem. 

fr. cer. 

M  

k t r z c .  -  E B  
Badania AZP 

117 Kol. Bałtów 3/27 72-76 OW87 (10) 
krzemienica 

obiekt 

wyroby krzem. 

fr. cer. 

M  

k c g - d  -  N  
Badania AZP 

118 Kol. Bałtów 4/28 72-76 O W 87(10) ślad osadn. fr. cer. p r a d z .  n i e o k r e ś l .  Badania AZP 

119 Kol. Borysów 1/29 72-76 OW 70(7) ślad osadn. fr. cer. k t r z c . ?  -  E B  Badania AZP 

120 Kol. Borysów 2/30 72-76 OW 72(7) osada ? fr. cer. k ł - E B  Badania AZP 

121 Kol. Borysów 3/31 72-76 O W 71 (7) ślad osadn. fr. cer. p r a d z .  n i e o k r e ś l .  Badania AZP 

122 Kol. Żerdź 2/32 72-76 OW 73 (7) ślad osadn. fr. cer. w ś  Badania AZP 

123 Kol. Żerdź 1/33 72-76 OW 74 (7) osada fr. cer. k p l - N  Badania AZP 

124 Żyrzyn 1/1 72-77 - 
osada ? 

 osada 

narzędzia krzem. 

fr. cer. 

W E B ?  

 k t r z c .  -  E B  

Lit.: S. Nosek 1957. s.209. H. Taras 1995, 

s. 197. Badania AZP 

125 Żyrzyn 2/2 72-77 OW 75 (7) cmentarzysko 

fr. cer. 

węgle drzewne 

narzędzia 

kamienne 

k ł - E B  Lit.: M. Rybak 1997. s.20. 

126 Żyrzyn 3/3 72-77 OW 60 (6) 
ślad osadn. 

ślad osadn. 

fr. cer. 

fr. cer. 

k ł  –  E B  

 w ś  
Badania AZP 

127 Żyrzyn 4/4 72-77 OW 68 (6) ślad osadn. fr. cer. W E B  Badania AZP 

128 Żyrzyn 5/5 72-77 OW 67 (6) ślad osadn. fr. cer. k p o m .  -  E Ż  Badania AZP 

129 Żyrzyn 6/6 72-77 OW 66 (6) ślad osadn. fr. cer. k ł - E B  Badania AZP 

130 Żyrzyn 7/7 72-77 OW 61 (6) ślad osadn. fr. cer. w ś  Badania AZP 

131 Żyrzyn 8/8 72-77 O W 61 (6) ślad osadn. fr. cer. w ś  Badania AZP 

132 Żyrzyn 9/9 72-77 O W 62 (6) ślad osadn. fr. cer. w ś  Badania AZP 

133 Zagrody 1/10 72-77 OW 62 (6) ślad osadn. fr. cer. w ś  Badania AZP 
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134 Zagrody 2/11 72-77 OW 64 (6) ślad osadn. fr. cer. ś r e d n .  Badania AZP 

135 Zagrody 3/12 72-77 O W 63 (6) ślad osadn. fr. cer. W E B  Badania AZP 

136 Zagrody 4/13 72-77 OW 65 (6) ślad osadn. fr. cer. p r a d z .  n i e o k r e ś l .  Badania AZP 

137 Zagrody 5/14 72-77 OW 59(6) ślad osadn. fr. cer. w ś  Badania AZP 

138 Żyrzyn 10/15 72-77 OW59 (6) ślad osadn. fr. cer. w ś  Badania AZP 

139 Żyrzyn 11/16 72-77 OW 59 (6) ślad osadn. fr. cer. w ś  Badania AZP 

140 Żyrzyn 12/17 72-77 OW 59 (6) ślad osadn. fr. cer. O W R  Badania AZP 

141 Żyrzyn 13/18 72-77 OW 59 (6) ślad osadn. fr. cer. w ś  Badania AZP 

142 Żyrzyn 14/19 72-77 OW 69 (6) ślad osadn. fr. cer. O W R  Badania AZP 

143 Żyrzyn 15/21 72-77 OW 76 (7) ślad osadn. fr. cer. w ś  Badania AZP 

144 Osiny 3/1 73-77 OW 99 (12) 
ślad osadn. 

ślad osadn. 

fr. cer. 

fr. cer. 

w ś  

p r a d z .  n i e o k r e ś l .  
Badania AZP 

145 Osiny 4/2 73-77 OW 100(12) 
ślad osadn. 

ślad osadn. 

fr. cer. 

fr. cer. 

w ś  

p r a d z .  n i e o k r e ś l .  
Badania AZP 

146 Osiny 5/7 73-77 OW 97 (12) ślad osadn. fr. cer. w ś  Badania AZP 

147 Osiny 6/8 73-77 OW 98 (12) ślad osadn. fr. cer. w ś  Badania AZP 

148 Osiny 1/1 73-76 OW 94 (12) ślad osadn. fr. cer. w ś  Badania AZP 

148 Osiny 7/9 73-76 OW 95 (12) grób  k a k  ?  -  N  Lit.: M. Rybak 1997. s. 21. 

148 Bałtów 11/34 72-76 - ślad osadn. 
2 siekierki 

krzemienne 
N / W E B  Lit.: M. Rybak 1997. s. 20. 

149 Bałtów -  OWD 11-12(11) wieś historyczna  X V - X V I I I  w .  „Liber retaxationum” 

150 Borysów -  OWD 10(8) wieś historyczna  X V - X V I I I  w .  Lit.: S.Kuraś 1983, s. 37. 

151 Jaworów -  OWD 4 (4) wieś historyczna  X V I - X V I I I  w .  Badania powierzchniowe 1999 

152 Kotliny -  - wieś historyczna  X V I - X V I I I  w .  Badania powierzchniowe 1999 

153 Kośmin -  OWD 1 (1) wieś historyczna  X V - X V I I I - w .  Lit.: S.Kuraś 1983. s.109. 

154 Osiny -  OWD 13-14 (12) wieś historyczna  X V - X V I I I  w .  Lit.: S.Kuraś 1983. s.168. 

155 Parafianka -  OWD 5 (4) wieś historyczna  X V - X V I I I  w .  Lit.: S.Kuraś 1983. s.273. 
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156 Skrudki -  OWD 2 (2) wieś historyczna  X V - X V I I I  w .  Badania powierzchniowe 1999 

157 Strzyżowice -  - wieś historyczna  X I V - X V I I I  w .  Lit.: S.Kuraś 1983. s.227. 

158 Wilczanka -  OWD 3 (2) wieś historyczna  X V I - X V I I I  w .  Badania powierzchniowe 1999 

159 
Wola 

Osińska 
-  - wieś historyczna  X V I - X V I I I  w .  Badania powierzchniowe 1999 

160 Zagrody -  OWD 8-9 (6) wieś historyczna  X V I - X V I I I  w .           Badania powierzchniowe 1999 

161 Żerdź -  OWD 6 (5) wieś historyczna  X V I - X V I I I  w .  Badania powierzchniowe 1999 

162 Żyrzyn -  OWD 7 (6) wieś historyczna  X V - X V I I I  w .  Lit.: S.Kuraś 1983. s.290-291. 
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V. WARUNKI I JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW, W TYM OCHRONA 

ICH ZDROWIA 

 
1. DEMOGRAFIA 

1.1. Liczba ludności 

 

Wg stanu na 31.12.2011 r. gminę Żyrzyn zamieszkiwało 6808 osób, w tym 3365 

mężczyzn i 3443 kobiet. Na 1 km
2
 przypadały 53 osoby, co oznacza nieznacznie niższe 

zaludnienie w porównaniu do lat 70- tych. W roku 1970 gmina Żyrzyn liczyła 7011 

mieszkańców, w roku 1978 - 7062, w roku 1986 - 7223, w roku 1993 - 6863, w roku 1997 - 

6755, w roku 1998 - 6790. Od roku 1998 notuje się wzrost ludności w Gminie, głównie w 

Żyrzynie, natomiast w pozostałych miejscowościach nastąpiło zmniejszenie jego stanu. 

Najbardziej, bo aż o 22,2% i 20% zmniejszyła się liczba ludności w Jaworowie oraz w 

Cezarynie. 

W roku 2011 przyrost naturalny wynosił +5, gdyż liczba urodzeń (69) była wyższa od 

liczby zgonów (64). Przyrost naturalny na 1000 mieszkańców był na poziomie +0,5%.  

 

1.2. Struktura wg płci i wieku  

 

Tabela V.1. Struktura wieku ludności w gminie Żyrzyn w roku 2010 (n- liczba ludności, % - 

udział procentowy). 

 
Wyszczególnienie Klasy wieku w latach Ogółem 

0-14 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-64 65 i 

więcej 

Ogółem n 1065 530 1035 864 855 910 320 1080 6659 

% 16,0 8,0 15,5 13,0 12,8 13,7 4,8 16,2 100,0 

Mężczyźni n 557 273 547 447 457 472 138 394 3285 

% 17,0 8,3 16,7 13,6 13,9 14,4 4,2 11,9 49,4 

Kobiety n 508 257 488 417 398 438 182 686 3374 

% 15,1 7,6 14,5 12,3 11,8 13,0 5,4 20,3 50,6 

Liczba kobiet na 

100 mężczyzn 

92 89 93 87 92 133 174 102 

 

Zgodnie z tab. V.1 w ogólnej liczbie mieszkańców największy jest udział dzieci i 

młodzieży do lat 19. Grupa ta stanowi 24% ogółu mieszkańców. Udział osób dorosłych w 

wieku 20-59 lat jest w poszczególnych klasach wiekowych (liczonych co 10 lat) 

zrównoważony i wynosi w granicach 12,8-15,5%. Łącznie ludność ta stanowi ponad 55% 

populacji. W wieku 60 lat i więcej procent ten wynosi ok. 20% ogółu ludności. 

Pod względem struktury płci średnio przypadają 102 kobiety na 100 mężczyzn. 

Wskaźnik ten wyraźnie zmieniał się w poszczególnych klasach wiekowych. Wśród dzieci i 

młodzieży do lat 19 liczba kobiet na 100 mężczyzn wynosiła 92. Zbliżone wartości były 

również w przedziałach wiekowych 30-39 i 50-59. Najniższe wskaźniki (89 i 87) przypadają na 

lata 20-29 i 40-49, co wynika z migracji kobiet do miasta. Odwrócenie proporcji następuje w 

wieku późniejszym i jest efektem nadumieralności mężczyzn, dającej się zauważyć już w 

przedziale 60-64 lat (133), a powyżej 65 roku życia wskaźnik ten zwiększa się jeszcze bardziej 

(174).  
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1.3. Poziom wykształcenia 

 

 W roku 2010 wykształcenie wyższe posiadało tylko 4,4% mieszkańców gminy.  

Z wykształceniem średnim tj. policealnym, średnim zawodowym i średnim 

ogólnokształcącym było łącznie ponad 24% ludności, ale z przewagą wykształcenia 

zawodowego. W grupie z wykształceniem zasadniczym zawodowym było 27,3% 

mieszkańców. Najliczniejsza jest grupa z wykształceniem podstawowym, która stanowiła 

35,4% ogółu ludności w wieku powyżej 15 lat. 

 Dają się zauważać różnice w poziomie wykształcenia w zależności od płci. 

Wykształcenie wyższe i średnie posiada 24,1% mężczyzn i prawie o 10% więcej kobiet 

(33,4%). W grupie z wykształceniem zasadniczym zawodowym wyraźnie dominują 

mężczyźni (35,5%) w stosunku do kobiet (19,4%). Udziały obu płci z wykształceniem 

podstawowym są zbliżone (34,8-35,9%), natomiast z wykształceniem niepełnym 

podstawowym lub bez wykształcenia udział kobiet (11,3%) jest nieco wyższy niż mężczyzn 

(5,9%). 

 

Tabela V.2. Poziom wykształcenia ludności w gm. Żyrzyn w wieku powyżej 15 lat wg stanu na 

31.12.2010 r. 

 

Wyszczególnienie 

Poziom wykształcenia 

Ogółem 
wyższe policealne 

średnie 

zawodowe 

średnie 

ogólno- 

kształ- 

cące 

zasad-

nicze 

zawo-

dowe 

podsta-

wowe 

ukoń-

czone 

podstaw. 

nieukom-

czone i 

bez 

wykszt. 

Ogółem n 241 107 1096 123 1494 1934 473 5468 

% 4,4 1,9 20,0 2,3 27,3 35,4 8,7 100 

Mężczyźni n 79 12 512 35 953 935 159 2685 

% 3,0 0,4 19,1 1,3 35,5 34,8 5,9 100 

Kobiety n 162 95 584 88 541 999 314 2783 

% 5,8 3,4 21,0 3,2 19,4 35,9 11,3 100 

 

2. RYNEK PRACY I BEZROBOCIE 

 

Wg stanu na 31.12.2010 r. było zarejestrowanych 314 bezrobotnych, w tym 166 

mężczyzn i 148 kobiet, co stanowiło 4,7% ogółu ludności gminy. Wynika z tego, że w 

dalszym ciągu brakuje miejsc pracy. W roku 2010 na terenie gminy było 16 podmiotów 

gospodarki państwowej, w sektorze prywatnym 297 jednostek gospodarczych, w tym 251 to 

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, 5 to spółki handlowe, 2 spółdzielnie i 22 

stowarzyszenia i organizacje społeczne.  

Utrzymująca się tendencja, szczególnie ubytek ludzi młodych, migrujących do miast, 

powoduje postępujący proces starzenia się ludności gminy Żyrzyn. Udział ludzi w wieku 

poprodukcyjnym osiągnął w roku 2010 poziom ok. 16%. 

 

3. ZASOBY I WARUNKI MIESZKANIOWE 

 

W roku 2010 na terenie gminy Żyrzyn znajdowało się 1898 mieszkań o 6929 izbach  

o łącznej powierzchni użytkowej 154,4 tys. m
2
. Mimo zmniejszenia się liczby mieszkańców, 

w porównaniu z rokiem 1997 zwiększyła się ilość mieszkań prawie o 100, a ich powierzchnia 

o ok. 20 tys. m
2
. Przeciętna powierzchnia mieszkania wynosi 81,3 m

2
 i jest o 6,6 m

2
 większa 

od przeciętnego mieszkania w roku 1997. Przeciętna liczba osób przypadająca na jedno 
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mieszkanie jest zbliżona do średniej na wsi w województwie lubelskim i wynosi 3,5 

mieszkańca. Zapotrzebowanie na tereny budowlane pod budownictwo mieszkaniowe jest 

znaczne, ale tylko w niektórych miejscowościach, np. w Żyrzynie. 

 

4. JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW 

 

 Przez poziom życia należy rozumieć nie tylko materialne i finansowe zasoby 

mieszkańca gminy lub jego rodziny, ale także inne elementy życia, takie jak możliwości 

podejmowania pracy zarobkowej, dostęp do służby zdrowia, poziom bezpieczeństwa 

publicznego, dostęp do szkół, możliwości komunikacyjne, zaopatrzenie w produkty pierwszej 

potrzeby i środki produkcji, możliwości zbytu produktów rolnych i wiele innych. 

Podstawowym wskaźnikiem poziomu życia są zasoby finansowe i możliwości wykonywania 

pracy zawodowej.  

Wg Powszechnego Spisu Rolnego z 2002 r. w gminie Żyrzyn większość tj. 713 osób 

kierujących gospodarstwem rolnym nie posiadało wykształcenia rolniczego. Kurs ukończyło 

447 osób. Jedynie 136 osób zdobyło wykształcenie rolnicze, z tego tylko 10 osób wyższe, 69 

średnie zawodowe.  

Wg stanu na 2002 r. spośród 1472 gospodarstw z jednego źródła (z działalności 

rolniczej) utrzymywało się 154 gospodarstw (ok. 10%), z dwóch źródeł (z działalności 

rolniczej i pracy najemnej) 101 gospodarstw (ok. 7%). Najwięcej gospodarstw (523 - 35%) 

utrzymywało się z pracy najemnej, a 475 (32%) – z emerytury i renty. Z działalności 

pozarolniczej natomiast utrzymywały się 52 gospodarstwa, a z niezarobkowych źródeł - 46.  

 Jednym z elementów wpływającym na ogólny poziom życia mieszkańców, jest dostęp 

dzieci i młodzieży szkolnej do szkół różnego szczebla i różnego typu.  

Z danych statystycznych z 2010 r. wynika, że w gminie Żyrzyn jest jedno przedszkole 

(100 miejsc) z 4 oddziałami prowadzone przez jednostki samorządu gminnego. Funkcjonują 

także Oddziały Przedszkolne, jest ich 8, a w roku 2010 uczęszczało do nich 91 dzieci.  

Istnieją 3 szkoły podstawowe z 81 pomieszczeniami, które są prowadzone przez 

samorząd gminny. Ogółem w roku 2010 uczęszczało 440 uczniów, z tego 218 to chłopcy, z 

języków obcych dominującym jest język angielski. 

W gminie Żyrzyn jest jedno gimnazjum z 12 pomieszczeniami, prowadzone przez 

samorząd gminny. Istnieje 10 oddziałów, do których uczęszcza 200 osób. Prowadzi się 

nauczanie dwóch obcych języków: angielskiego i niemieckiego. Istnieje jedna szkoła ponad 

gimnazjalna - Zespół Szkół w Żyrzynie, do której w roku 2010 uczęszczało 323 uczniów. 

Prowadzi się nauczanie dwóch języków obcych: angielskiego i niemieckiego.  

Ogółem w szkołach jest 115 sztuk komputerów, w tym 75 w szkołach podstawowych. 

Komputery z dostępem szerokopasmowym posiadają szkoły podstawowe w liczbie 41, 

natomiast gimnazja – 40. Są 4 pracownie komputerowe w szkołach podstawowych i 1 w 

gimnazjum, w których komputery przeznaczone do użytku uczniów to 61 – w szkołach 

podstawowych, 31 w gimnazjach, z tego z dostępem do internetu łącznie 83, w tym 52 w 

szkołach podstawowych, a z dostępem szerokopasmowym 34. Na 1 komputer do użytku 

uczniów z dostępem do Internetu w szkołach podstawowych przypada 7,52 osób, natomiast w 

gimnazjum 6,45. Ze względu na przewidywany spadek liczby dzieci w wieku szkolnym, baza 

oświatowa nie wymaga rozbudowy, lecz remontów i modernizacji. 

Wg danych statystycznych na terenie gminy Żyrzyn obok Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrzynie, podległemu samorządowi terytorialnemu, istnieją 2 

niepubliczne placówki opieki zdrowotnej.  Podstawowa opieka zdrowotna w publicznym 

ośrodku zdrowia została udzielona 19783 osobom. Dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej 

można uznać za wystarczający. Na terenie gminy Żyrzyn jest dostępna jedna apteki.  
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Na terenie gminy świetlice znajdują się we wsiach: Strzyżowice, Zagrody, Kotliny, 

Osiny i Żerdź. Rolę obiektów kultury w miejscowościach: Kośmin, Skrudki, Żerdź, Borysów, 

Bałtów, Żyrzyn, Kotliny, Osiny pełnią remizy OSP. Obiekty w Kośminie, Skrudkach, 

Zagrodach i Żerdzi są w słabym stanie technicznym. Brak jest obiektów kultury we wsiach: 

Wilczanka i Cezaryn. Przy świetlicach i remizach OSP działają Koła Gospodyń Wiejskich. 

Najprężniej działającymi jednostkami są koła gospodyń wiejskich w Żyrzynie, Osinach, 

Żerdzi, Kośminie, Kotlinach. W miejscowości Żyrzyn znajduje się Biblioteka Gminna, która 

posiada filię w Osinach. 

Na terenie gminy funkcjonują trzy kościoły parafialne wyznania rzymsko-katolickiego 

w miejscowościach: Żyrzyn, Osiny oraz Parafianka i kaplica tegoż wyznania w Woli Osińskiej. 

Z danych statystycznych z 2010 r. ilość bibliotek i ich filii nie uległ zmianie. 

Biblioteka wraz z 3 filiami obsługiwana jest przez 5 pracowników. Księgozbiór jest bogaty  i 

składa się z 30 944 woluminów, z których korzysta rocznie przeciętnie 1471 czytelników. Na 

zewnątrz było wypożyczonych 27 429 książek. Placówki biblioteczne są wyposażone w 9 

komputerów z dostępem do internetu, w tym  7 jest użytkowanych przez czytelników. 

Na terenie gminy Żyrzyn działa 5 klubów sportowych: Gminny Ludowy Klub 

Sportowy „Żyrzyniak”, UKS „Start” Żerdź, UKS „BUMERANG”, UKS „Awans”, KS 

„Tempo” Osiny. Na terenie gminy są 2 boiska do gier dużych, 2 boiska do gier małych oraz 1 

boisko uniwersalno-wielozadaniowe, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.  

W Żyrzynie jest dobry układ komunikacyjny, zły natomiast stan techniczny wielu 

dróg. Przebiegające przez teren gminy drogi: krajowa nr 17 i wojewódzka 824 zapewniają 

powiązanie między innymi z takimi miastami jak Warszawa, Lublin, Zamość, Puławy, 

Radom. Po terenie gminy poruszać się można drogami powiatowymi i gminnymi. Większość 

dróg powiatowych i gminnych nie posiada właściwych parametrów w zakresie szerokości i 

stopnia utwardzenia, co utrudnia komunikację zbiorową.  

 

 

VI. ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDNOŚCI I JEJ MIENIA 
 

Zagrożenia dla ludności mogą wynikać z uwarunkowań przyrodniczych oraz 

społecznych. Do pierwszych zalicza się klęski żywiołowe, np. powodzie, silne wiatry, 

intensywne opady deszczu i śniegu, do drugich zagrożenia wynikające z funkcjonowania 

istniejącej infrastruktury (drogi) oraz aspołecznych zachowań ludzi. Za monitoring zagrożeń 

oraz zapobieganie im i usuwanie szkód odpowiedzialne są odpowiednie służby, takie jak 

policja, Państwowa Straż Pożarna i inne. 

Na terenie gminy Żyrzyn występują zagrożenia spowodowane wysokimi stanami wód 

w dolinie Wieprza i innych mniejszych cieków. Coroczne wiosenne powodzie ograniczają się 

zazwyczaj do zalewania otwartych łąk, pastwisk i innych gruntów. Rzadko dochodzi do 

zagrożenia pojedynczych posesji położonych na obrzeżach dolin rzecznych.  

Ze względu na profil produkcji w Zakładach Azotowych „PUŁAWY” S.A., istnieje 

ryzyko skażenia amoniakiem w sytuacji awaryjnej, południowo-zachodniej części gminy 

Żyrzyn. Zgodnie z danymi zawartymi w „Raporcie o bezpieczeństwie Z.A. „Puławy” S.A. w 

Puławach” z lipca 2010 r., na terenie gminy Żyrzyn należy ustanowić strefę bezpieczeństwa o 

ograniczonym sposobie wykorzystywania terenu. Strefa obejmuje teren o przewidywanej 

wartości stężenia amoniaku powyżej 27 mg/m
3
, t.j. niewielki fragment gruntów wsi Borysów, 

środkową i zachodnią część wsi Bałtów oraz zachodni fragment wsi Osiny. Zasięg strefy 

oznaczono na rysunku zmiany studium uwarunkowań. W jej granicach wprowadza się zakaz 

zabudowy wielorodzinnej oraz obiektów użyteczności publicznej, takich jak szkoły, 

przedszkola, domy opieki itp.  
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VII. POTRZEBY I MOŻLIWOŚCI ROZWOJU GMINY 
 

 Możliwości dalszego rozwoju gminy Żyrzyn wynikają z kilku korzystnych dla gminy 

przesłanek, m.in.: 

- uwarunkowań przyrodniczych,  

- położenia względem dużych ośrodków miejskich takich jak Puławy, 

- rozwoju infrastruktury komunikacyjnej,  

- rozwoju infrastruktury komunalnej (wodociągi, kanalizacje, gaz, energetyka itp.), 

- stanu rolnictwa, 

- możliwość rozwoju bazy turystyczno-wypoczynkowej, w tym zabudowy letniskowej 

oraz wykorzystania do celów turystycznych cennych terenów przyrodniczych. 

 Istotnym atutem gminy jest stosunkowo korzystne położenie i możliwość szybkiego 

dojazdu do Lublina, Warszawy, Puław i Dęblina. Do istotnych potrzeb należy zaliczyć: 

- rozwój systemu oczyszczania ścieków, 

- poprawa stanu technicznego i dalszy rozwój sieci dróg, 

- rozwój atrakcyjnej dla mieszkańców i turystów infrastruktury społecznej. 

 

 

VIII. STAN PRAWNY GRUNTÓW 
 

 Strukturę własności gruntów w gminie Żyrzyn sporządzono na podstawie wykazu 

Starostwa Powiatowego w Puławach.  

 

Tabela VIII.1. Struktura własności gruntów w gminie Żyrzyn wg danych Starostwa 

Powiatowego w Puławach. Stan na 23.01.2012 r. Udział poniżej 0,1% oznaczono „+”. 

 

Nr 

grupy 

rej. 

Nr 

podgrupy 

rej. 

Wyszczególnienie grupy rejestrowej 

Powierzchnia 

ogólna 

gruntów 

Udział 

% 

1 

 

1.1 Gr. wchodzące w skład Zasobu Własności 

Rolnej Skarbu Państwa 

226 1,7 

1.2 Gr. w zarządzie PGL Lasy Państwowe 3607 28,0 

1.3 Gr. w trwałym zarządzie państ. jedn. organ. z 

wyłączeniem PGL 

0 0 

1.7 Pozostałe gr SP 189 1,5 

 Razem grupa 1 4022 31,2 

2 2.1 Gr. SP w użytk. wieczystym osób fizycznych 5 0,1 

2.4 Gr. SP w użytk. wieczystym pozostałych osób 327 2,5 

 Razem grupa 2 332 2,6 

3  Gr. spółek SP, przeds. Państwowych i innych 

państw. osób prawnych 

0 0 

4 4.1 Gr. wchodzące w skład gm. zas. nier. z 

wyłącz. gr. przekaz. w trwały zarząd 

44 0,3 

4.2 Gr. gmin i związków międzygm.przekaz. w 

trwały zarząd gm. jadn. organ. 

157 1,2 

4.3 Pozostałe grunty spośród gr. zaliczanych do 4 

grupy 

19 0,2 

 Razem grupa 4 220 1,7 



47 
 

6 6.3 Gr., które są wł. woj. osób prawnych oraz gr. 

których wł. są nieznani 

2 + 

7 7.1 Gr. osób fizycznych wchodzące w skład 

gospodarstw rolnych 

6868 53,2 

7.2 Gr. osób fizycznych nie wchodzące w skład 

gospodarstw rolnych 

1209 9,4 

 Razem grupa 7 8077 62,6 

8 8.1 Gr., które są wł. roln. spółdz. produkc. i ich 

zw. oraz gr. których wł. nie są znani 

9 0,1 

9  Gr. kościołów i związków wyznaniowych 14 0,1 

10  Wspólnoty gruntowe 0 0 

11 11.1 Gr. wchodzące w skład pow. zas. nier. z 

wyłączeniem gr. przek. w trwały zarząd 

0 0 

11.2 Gr. powiatów przekazane w trwały zarząd 

oraz grunty, których wł. nie są znani 

109 0,8 

 Razem grupa 11 109 0,8 

12 12.1 Gr. powiatów z wył. gruntów przekaz. w 

użytk. 

1 + 

13 13.1 Gr. wchodzące w skład woj. zasobu nieruch. z 

wył. gr. przekaz. w trwały zarząd 

4 + 

15 15.1 Gr. spółek prawa handlowego 5 0,1 

15.2 Gr. partii politycznych i stowarzyszeń 0 0 

15.3 Pozostałe gr. spośród gr. zaliczanych do 15 

grupy 

108 0,8 

 Razem grupa 15 113 0,9 

1-15  Powierzchnia ewidencyjna 12903 100,0 

 

 Pod względem struktury własności gruntów, sytuacja w gminie Żyrzyn jest podobna 

jak w innych gminach typowo rolniczych woj. lubelskiego, gdzie zdecydowanie dominuje 

indywidualna własność ziemi w formie gospodarstw rolnych. Największą powierzchnię (6868 

ha) zajmują grunty osób fizycznych wchodzące w skład indywidualnych gospodarstw 

rolnych. Stanowi to 53,2% powierzchni gminy, a łącznie z innymi gruntami osób fizycznych 

(1209 ha) – 62,6%. Znaczącą powierzchnię zajmują także grunty Skarbu Państwa - łącznie 

4022 ha, t.j. 31,2% pow. gminy. W tej grupie największą powierzchnię (3607 ha) zajmują 

grunty Państwowego Gospodarstwa Leśnego. Pozostałe grunty stanowią własności innych 

podmiotów, zgodnie z wykazem podanym w tab. VIII.1. 
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IX. WYSTĘPOWANIE OBIEKTÓW I TERENÓW CHRONIONYCH NA 

PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH 
 

1. OBSZARY I OBIEKTY PRZYRODNICZE PRAWNIE CHRONIONE 

 

 Do roku 2011 na terenie gminy Żyrzyn utworzono następujące obszary i obiekty 

chronione: 

- obszar Natura 2000 Dolny Wieprz, 

- rezerwat przyrody „Piskory”, 

- Obszar Chronionego Krajobrazu „Pradolina Wieprza”, 

- Obszar Chronionego Krajobrazu „Kozi Bór”, 

- użytki ekologiczne (8 obiektów), 

Charakterystykę poszczególnych form ochrony przyrody podano poniżej. 

 

 Planowane jest objęcie ochroną jako obszaru Natura 2000 na podstawie Dyrektywy 

Ptasiej Unii Europejskiej doliny Wieprza o nazwie „Dolina Dolnego Wieprza” 

 

1.1. Obszary Natura 2000 

 

SOO Dolny Wieprz PLH 060051 

 

Obszar o powierzchni 8182,30 ha powołano w celu ochrony terenów o znaczeniu 

wspólnotowym dla Unii Europejskiej. Obejmuje rozległą, plaska dolinę rzeczną z bogatym 

mikroreliefem (piaszczyste wzniesienia i muliste obniżenia). Koryto rzeki zachowało 

naturalny, silnie meandrujący charakter. Towarzyszą mu liczne starorzecza i zastoiska. Do 

doliny uchodzi kilka małych dolin rzecznych. W dolinie Wieprza położonych jest kilka 

kompleksów stawów. W dnie doliny dominują rozległe, ekstensywnie użytkowane łąki o 

zmiennym uwilgotnieniu. Lokalnie występują płaty łęgów i zakrzaczeń wierzbowych oraz 

płaty muraw napiaskowych. 

W południowo-zachodniej części ostoi znajduje się kompleks leśny (bory świeże, olsy) 

z zespołem wydm i położonym między nimi, wybitnie cennym przyrodniczo, zbiornikiem 

wodnym - Jezioro Piskory, do którego reintrodukowano marsylię czterolistną. Dolina pełni 

funkcję korytarza ekologicznego o randze krajowej. Jest ważną ostoją siedlisk podmokłych i 

okresowo zalewanych łąk z załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Stwierdzono tu 

występowanie 7 rodzajów siedlisk przyrodniczych z tego załącznika, zajmujących łącznie 

37% obszaru. W ostoi znajduje się jedyne istniejące w Polsce, stanowisko zastępcze marsylii 

czterolistnej Marsilea quadrilolia. Roślina została tu wprowadzona w latach 1995-2000. 

Ponadto występuje 7 gatunków zwierząt z załącznika II Dyrektywy. Jest to też ważna ostoja 

ptaków wodno-błotnych. Rozległy, otwarty teren ma bardzo duże walory krajobrazowe. 

Ostoja Dolny Wieprz w całości położona jest w granicach Obszaru Chronionego 

Krajobrazu Pradolina Wieprza (33 159 ha; 1990) z rezerwatem przyrody Jezioro Piskory. 

 

1.2. Rezerwat przyrody „Piskory” 

 

Utworzony na powierzchni 203,02 ha na podstawie Rozporządzenia Ministra Ochrony 

Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za 

rezerwat przyrody (Dz. U. Nr 166, poz. 1230 z 1998 r.). Celem ochrony jest zachowanie 

zespołu ekosystemów wodnych, bagiennych i leśnych o dużej różnorodności biologicznej, 

zwłaszcza zrekultywowanego jeziora z bogatą awifauną lęgową. W skład rezerwatu wchodzą 

oddziały leśne nr: 54 (b-i), 55a,c,d; 56b,c,d; 57g,h,i; 58d,f,g; 66c,dh,k,n,o; 67a,b,c (na 
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podstawie planu urządzania gospodarstwa leśnego Nadleśnictwa Puławy - stan na 1 stycznia 

1998r.). 

 

1.3. Obszary Chronionego Krajobrazu  

 

Obszar Chronionego Krajobrazu Pradolina Wieprza 

 

W północnej i płn.-zachodniej części gminy znajduje się rozległy fragment O.Ch.K 

„Pradolina Wieprza”, którego powierzchnia na terenie gminy Żyrzyn zajmuje 61,7 km
2
 

stanowiąc 47,9% jej powierzchni oraz 18,6% powierzchni tego O.Ch.K. Głównym celem 

powołania tego obszaru była ochrona walorów przyrodniczych doliny dolnego Wieprza oraz 

dużych kompleksów lasów żyrzyńskich i zabezpieczenie tych terenów dla rozwijającej się 

turystyki i rekreacji pobytowej. 

Został powołany na podstawie Rozporządzenia Nr 38 Wojewody Lubelskiego z dnia 16 

lutego 2006 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pradolina Wieprza” – Dz. Urz. 

Woj. Lub. Nr 06.59.1151). Obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się 

krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość 

zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem, a także pełnioną funkcją 

korytarza ekologicznego. Obszar zajmuje powierzchnię 33.159 ha i położony jest w powiecie 

lubartowskim, na terenie gmin: Jeziorzany, Michów, Firlej, miasta i gminy Kock, w powiecie 

puławskim, na terenie gmin: Puławy, Żyrzyn i Baranów oraz w powiecie ryckim, na terenie 

gmin: Ryki, Ułęż i miasta Dęblin. Nadzór nad Obszarem sprawuje Dyrektor Zarządu Zespołu 

Lubelskich Parków Krajobrazowych w Lublinie.  

Poniżej zacytowano ważniejsze ustalenia dotyczące celów i zasad ochrony tego 

obszaru. 

Ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów Obszaru:  

1) zachowanie oraz poprawa stosunków wodnych poprzez ograniczanie nadmiernego 

odpływu wód, gospodarowanie zasobami wodnymi w sposób uwzględniający potrzeby 

ekosystemów wodnych i wodno-błotnych, zachowanie naturalnego charakteru rzek, 

cieków wodnych, zbiorników wodnych i starorzeczy, ochronę funkcji obszarów 

źródliskowych o dużych zdolnościach retencyjnych, zachowanie lub przywracanie 

dobrego stanu ekologicznego wód;  

2) zachowanie lub odtwarzanie różnorodności biologicznej właściwej dla danego typu 

ekosystemu, głównie poprzez zachowanie lub przywracanie właściwego stanu siedlisk 

przyrodniczych oraz siedlisk roślin, zwierząt lub grzybów;  

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

rolnej, leśnej, wodnej, rybackiej i turystyce;  

4) ochrona i kształtowanie zadrzewień, ze szczególnym uwzględnieniem zadrzewień 

nadwodnych i śródpolnych;  

5) ochrona specyficznych cech krajobrazu Równiny Lubartowskiej, w tym naturalnych form 

rzeźby terenu (wydmy, pagórki morenowe);  

6) tworzenie i ochrona korytarzy ekologicznych, umożliwiających migrację gatunków;  

7) kształtowanie zagospodarowania przestrzennego w sposób umożliwiający zachowanie 

walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz wartości kulturowych, w szczególności 

przez: ochronę otwartej przestrzeni przed nadmierną zabudową, zachowanie ciągłości 

korytarzy ekologicznych, kształtowanie zalesień w sposób optymalny dla ochrony 

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

widokowych, usuwanie lub przesłanianie antropogenicznych elementów 

dysharmonijnych w krajobrazie.  
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W granicach Obszaru zakazuje się:  

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

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

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

łowiecką;  

2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu art. 

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

poz.627, z późn.zm.);*  

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

wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa 

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

naprawy urządzeń wodnych.  

Zakaz wymieniony w pkt 2) nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko 

nie jest obowiązkowe i przeprowadzona procedura oceny oddziaływania na środowisko 

wykazała brak niekorzystnego wpływu na przyrodę Obszaru.  

 

Obszar Chronionego Krajobrazu Kozi Bór 

 

Został powołany Rozporządzeniem Nr 41 Wojewody Lubelskiego z dnia 17 lutego 

2006r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Kozi Bór” (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 

06.65.1226). Zajmuje na terenie gminy Żyrzyn 22,21 km
2
, stanowiąc 17,2 % jej powierzchni 

oraz 17,5 % powierzchni całkowitej obszaru. Obszar ten powołano dla ochrony rozległych 

kompleksów leśnych i łąkowych wokół Zakładów Azotowych w Puławach. 

Obszar ten obejmuje tereny chronione ze względu na bogaty krajobraz  

o zróżnicowanych ekosystemach, możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką  

i wypoczynkiem, a także pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. Obszar obejmuje 

powierzchnię 12681 ha i położony jest w powiecie puławskim, na terenie gmin: Puławy, 

Żyrzyn, Kurów, Markuszów, w powiecie lubartowskim, na terenie gmin: Abramów  

i Kamionka oraz w powiecie lubelskim, na terenie gminy Garbów.  

Nadzór nad Obszarem sprawuje Dyrektor Zarządu Zespołu Lubelskich Parków 

Krajobrazowych w Lublinie.  

Ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów Obszaru oraz nakazów i zakazów są 

podobne jak dla Obszaru Chronionego Krajobrazu Pradolina Wieprza. 

 

1.4. Użytki ekologiczne 

 

Na terenie gminy Żyrzyn znajduje się 8 użytków ekologicznych o łącznej powierzchni 

58,76 ha, powołanych dla ochrony lokalnej bioróżnorodności w śródleśnych środowiskach 

łąkowo-bagiennych. Zostały one utworzone na podstawie Rozporządzenia Wojewody 

Lubelskiego z dnia 20.02.2004r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne (Dz. Urz. Woj. Lub. 

z 2004 r. Nr 47, poz. 945) oraz Rozporządzenia Nr 155 Wojewody Lubelskiego z dnia 

16.07.2002 r. w sprawie uznania obszarów za użytki ekologiczne na terenie woj. lubelskiego 

(Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 80, poz. 1712, zm. z 2004 r. nr 44, poz. 893). 

-------------------- 
* art. 51 uchylony w ustawie Prawo Ochrony Środowiska, obecnie tematyka ujęta przez ustawę z dnia 3 

października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227) oraz wykonawcze 

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397), w myśl rozporządzenia. 
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Tabela IX.1. Wykaz i charakterystyka użytków ekologicznych na terenie gminy Żyrzyn. Stan na 1.01.2012 r. 

 
Rodzaj użytku 

ekologicznego 

Data utwo- 

rzenia 

Pow. 

(ha) 

Podstawa prawna Obręb 

ewiden-

cyjny 

Nr działek 

ewid. 

Opis lokalizacji Forma 

własności, 

rodzaj gruntu 

Sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

opis 

Obszar 

torfowisk i łąk 

20.02.2004 15,45 Rozporządzenie 

Wojewody 

Lubelskiego z dnia 

20.02.2004r. w 

sprawie uznania za 

użytki ekologiczne 

(Dz. Urz. Woj. Lub. Z 

2004r. Nr 47, poz. 

945) 

Cezaryn 1058, 1059, 

1060, 1061, 

1062, 1063, 

1064, 1065, 

1066, 1067, 

1068, 1069, 

1070, 1071, 

1072, 1073, 

1074, 1075, 

1076, 1077, 

1078, 1079 

Nadleśnictwo 

Puławy, 

leśnictwo 

Zagórki, oddz. 

46i   

 Nadl. Puławy  

Obszar 

torfowisk i łąk 

20.02.2004 5,66 Rozporządzenie 

Wojewody 

Lubelskiego jak wyżej 

 

Cezaryn 455/1 Nadleśnictwo 

Puławy, leśn. 

Zagórki, oddz. 

65g   

 Nadl. Puławy  

Obszar 

torfowisk i łąk 

20.02.2004 1,75 Rozporządzenie 

Wojewody 

Lubelskiego jak wyżej 

Cezaryn 470/1 Nadleśnictwo 

Puławy, leśn. 

Zagórki, oddz. 

45l   

 Nadl. Puławy  

Zbiornik 

wodny 

okresowo 

wysychający 

16.01.1996 3,5 Rozporządzenie Nr 

155 Wojewody 

Lubelskiego z dnia 

16.07.2002r. w 

sprawie uznania 

obszarów za użytki 

ekologiczne na terenie 

woj. Lubelskiego (Dz. 

Urz. Woj. Lub. Nr 80, 

poz. 1712, zm. z 

2004r. nr 44, poz. 893) 

Kotliny 951, 954 Nadleśnictwo 

Puławy, leśn. 

Wola Osińska, 

oddz. 106k, 106 

groble, 111a, 

111 groble 

Własność 

Skarbu 

Państwa w 

zarządzie LP  

Nadl. Puławy 

Nadl. Puławy Zbiornik 

wodny 

okresowo 

wysychający 
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Zbiornik 

wodny 

okresowo 

wysychający 

16.01.1996 2,28 Rozporządzenie Nr 

155 Wojewody 

Lubelskiego jak wyżej 

Kotliny 953, 951 Nadleśnictwo 

Puławy, leśn. 

Wola Osińska, 

oddz. 110b, 110 

grobla, 106 

grobla 

Własność 

Skarbu 

Państwa w 

zarządzie LP  

Nadl. Puławy 

Nadl. Puławy Zbiornik 

wodny 

okresowo 

wysychający 

Zbiornik 

wodny 

okresowo 

wysychający 

16.01.1996 4,11 Rozporządzenie Nr 

155 Wojewody 

Lubelskiego jak wyżej 

Kotliny 951 Nadleśnictwo 

Puławy, leśn. 

Wola Osińska, 

oddz. 106c, 106 

groble,  

Własność 

Skarbu 

Państwa w 

zarządzie LP  

Nadl. Puławy 

Nadl. Puławy Zbiornik 

wodny 

okresowo 

wysychający 

Wydma 16.01.1996 1,0 Rozporządzenie Nr 

155 Wojewody 

Lubelskiego jak wyżej 

Cezaryn 424 Nadleśnictwo 

Puławy, leśn. 

Zagórki, oddz. 

52c   

Własność 

Skarbu 

Państwa w 

zarządzie LP  

Nadl. Puławy 

Nadl. Puławy wydma 

Obszar 

torfowisk i łąk 

16.01.1996 0,57 Rozporządzenie Nr 

155 Wojewody 

Lubelskiego jak wyżej 

Cezaryn 470/1 Nadleśnictwo 

Puławy, leśn. 

Zagórki, oddz. 

45m   

Własność 

Skarbu 

Państwa w 

zarządzie LP  

Nadl. Puławy 

Nadl. Puławy Obszar 

torfowisk i 

łąk 

Obszar 

torfowisk i łąk 

16.01.1996 0,27 Rozporządzenie Nr 

155 Wojewody 

Lubelskiego jak wyżej 

2004r. nr 44, poz. 893) 

Cezaryn 470/1 Nadleśnictwo 

Puławy, leśn. 

Zagórki, oddz. 

45k   

Własność 

Skarbu 

Państwa w 

zarządzie LP  

Nadl. Puławy 

Nadl. Puławy Obszar 

torfowisk i 

łąk 

Obszar 

torfowisk i łąk 

16.01.1996 1,5 Rozporządzenie Nr 

155 Wojewody 

Lubelskiego jak wyżej 

Cezaryn 468/1 Nadleśnictwo 

Puławy, leśn. 

Zagórki, oddz. 

45c   

Własność 

Skarbu 

Państwa w 

zarządzie LP  

Nadl. Puławy 

Nadl. Puławy Obszar 

torfowisk i 

łąk 
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2. WALORYZACJA PRZYRODNICZA I KRAJOBRAZOWA OBSZARU GMINY 

 

 Obszar gminy Żyrzyn jest zróżnicowany pod względem rzeźby terenu, szaty roślinnej, 

struktury użytkowania gruntów i rozbudowy infrastruktury gospodarczej. Jest to teren 

niejednolity pod względem wartości przyrodniczych poszczególnych fragmentów. W trakcie 

waloryzacji uwzględniano różne kryteria pozwalające na ocenę wartości przyrodniczych 

obszaru gminy, takie jak naturalność występujących tu biocenoz (ogólne bogactwo gatunków 

i zespołów, liczba gatunków rzadkich i zagrożonych), reprezentatywność i unikalność, 

wielkość powierzchni, zróżnicowanie rzeźby terenu i inne. 

 

2.1. Obszar o randze krajowej 

 

 Do obszarów o randze krajowej zaliczono dolinę Wieprza objętą ochrona jako Obszar 

Chronionego Krajobrazu oraz obszar Natura 2000. Obszar ten obejmuje także rezerwat 

przyrody Piskory oraz duże kompleksy łąk w dolinie Wieprza przy zachodniej granicy gminy. 

 

2.2. Obszary o randze regionalnej 

 

 Do obszarów o randze regionalnej zaliczono największy na terenie gminy kompleks 

leśny (w większości lasów państwowych Nadleśnictwa Puławy) leżący pomiędzy doliną 

Wieprza, a otwartymi terenami wsi Cezaryn, Parafianka, Jaworów, Borysów i Bałtów.  

 

2.3. Obszary o randze lokalnej 

 

 W granicach gminy wyznaczono 4 tereny spełniających kryteria obszarów o randze 

lokalnej, w granicach których znajdują się większe kompleksy leśne. 

- kompleks leśny leżący pomiędzy Jaworowem, Wilczanką i Żerdzią, rozciągający się 

częściowo wzdłuż wschodniej granicy gminy na terenie wsi Żyrzyn Kolonia,  

- kompleks leśny leżący pomiędzy Borysowem i Żyrzynem, ze stawami rybnymi w 

Żyrzynie, 

- kompleks leśny leżący niemal w całości na terenie wsi Kotliny, obejmujący południowo-

wschodnią część gminy, 

- kompleks łąkowo-leśny leżący na terenie wsi Bałtów, przy południowo-zachodniej 

granicy gminy. 

 

 

X. WYSTĘPOWANIE OBSZARÓW NATURALNYCH ZAGROŻEŃ 

GEOLOGICZNYCH 
 

 W granicach gminy Żyrzyn nie występują obszary naturalnych zagrożeń geologicznych. 
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XI. WYSTĘPOWANIE UDOKUMENTOWANYCH ZŁÓŻ KOPALIN 

ORAZ ZASOBÓW WÓD PODZIEMNYCH 
 

1. SUROWCE MINERALNE 

 

Na terenie gminy Żyrzyn występują kruszywa naturalne w postaci piasków, glin, 

mułków oraz torfów. Złoża piasków występują na gruntach wsi Bałtów, Borysów, Osiny i 

Wilczanka. Mają one znaczenie lokalne. Surowce ilaste do produkcji ceramiki budowlanej 

występują w rejonie miejscowości Wilczanka, Kol. Skrudki, Żyrzyn i Osiny, tworząc 

niewielkie pola bez możliwości eksploatacji ze względu na zbyt małe ilości i niekorzystne 

domieszki piasków i margla. 

Złoża torfu położone są w rejonie Jeziora Piskory i w dolinie rzeki Wieprz. Złoże w 

rejonie J. Piskory obejmuje trzy izolowane płaty, tworzy je zarówno torf opałowy jak i torf 

bez znaczenia opałowego. W dolinie rzeki Wieprz w okolicach miejscowości Skrudki i 

Pogonów (wieś poza terenem gminy) położone jest złoże torfu opałowego. Ze względu na 

ochronę doliny Wieprza i Jeziora Piskory, nie przewiduje się eksploatacji torfu. 

Na terenie gminy eksploatuje się głównie surowce budowlane - piasek i glinę. Kopaliny 

te są użytkowane przez miejscową ludność dla lokalnych potrzeb budownictwa 

indywidualnego i drogowego. Na południowy-wschód od miejscowości Kotliny znajdują się 

pozostałości po dawnej cegielni, która obecnie jest nieczynna, a w wyrobisku jest woda. 

 

2. ZŁOŻA UDOKUMENTOWANE 

 

Na terenie gminy są udokumentowane złoża piasków „Bałtów” o zasobach 425 tys. ton i 

„Poręba” o zasobach 5363 tys. ton. Złoża mają znaczenie lokalne. Kopaliny z tych złóż mogą 

być przydatne do robót drogowych i budowlanych. W dniu 25.01.2012 r. Marszałek 

Województwa Lubelskiego zatwierdził dokumentacje geologiczna złoża piasków „OSINY II” 

w kat. C1 o zasobach 326 tys. ton, a Starosta Puławski decyzją z dnia 24.02.2012 r. 

zatwierdził dokumentacje geologiczna złoża piasków „WILCZANKA” w kat. C1 o zasobach 

270 tys. ton. 

 

Tabela XI.1. Zestawienie złóż kopalin o zasobach udokumentowanych, szacunkowych i 

perspektywicznych, zarejestrowanych na obszarze gminy Żyrzyn. 

 

Nazwa złoża 

Miejscowość 

Rodzaj kopaliny 

głównej 

Zastosowanie kopaliny 

głównej 

zasoby w tys. 

ton 

„Bałtów” 

Bałtów 

kruszywo naturalne, 

piasek 

do robót drogowych 425 

„Poręba” 

Pogonów-Wilczanka 

kruszywo naturalne, 

piasek 

do robót budowlanych 5364 

„Osiny II” 

Osiny 

kruszywo naturalne, 

piasek 

do robót drogowych i 

budowlanych 

326 

„Wilczanka” 

Wilczanka 

kruszywo naturalne, 

piasek 

do robót drogowych i 

budowlanych 

270 

„Pogonów-Wilczanka” 

Poręba 

kruszywo naturalne, 

piasek 

do zapraw, wypraw 

i betonów budowlanych 

6400 

„Pogonów-Wilczanka” 

Kol. Wilczanka 

kruszywo naturalne do zapraw, wypraw 

i betonów budowlanych 

670 

„Pogonów-Wilczanka” 

Wilczanka 

gliny zwałowe ceramika 

budowlana 

270 
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3. WODY PODZIEMNE 

 

Wody podziemne na terenie gminy występują w 2 piętrach wodonośnych - w utworach 

kredowych oraz czwartorzędowych. Wody czwartorzędowe mają największe znaczenie dla 

zaspokojenia potrzeb wodnych mieszkańców gminy - główny poziom czerpalny dla studni 

chłopskich. Pierwszy poziom wód czwartorzędowych ma na terenie gminy Żyrzyn charakter 

naporowy w tych miejscach, gdzie w przypowierzchniowych warstwach profilu pionowego 

występują utwory trudno przepuszczalne gliny, mułki oraz iły. Ze względu na dużą 

zmienność litologiczną utworów czwartorzędowych - zarówno poziomą jak i pionową - 

pierwsze zwierciadło wód podziemnych występuje na różnej głębokości. Najpłycej wody te 

występują w dolinie Wieprza (0-2 m) we wsiach Bałtów i Kośmin. Natomiast największą 

miąższość warstwy suchej odnotowuje się na głębokich piaskach dawnego tarasu Pradoliny 

Wieprza - pierwszy poziom wód gruntowych osiąga tu głębokość od 5 do 10 m. Wody 

drugiego piętra wodonośnego, głównie z utworów górnej kredy i zalegają na tak znacznych 

głębokościach, że nie są dostępne studniami kopanymi, natomiast dostarczają wody dobrej 

jakości do wodociągów wiejskich. Należy podkreślić, że przeważająca środkowa i wschodnia 

część gminy należąc do podregionu lubelskiego - z dominującymi utworami 

powierzchniowymi słabo przepuszczalnymi - odznacza się występowaniem tylko jednego 

głównego poziomu wodonośnego: z kredy górnej. W związku z powyższym, głębokość do 

pierwszego zwierciadła wód podziemnych wynosi tu do 20 m, podczas gdy w zachodniej 

części gminy (należącej do podregionu radomskiego) wynosi zaledwie 5 m. Obszary bez 

izolacji I-go użytkowego poziomu wodonośnego są położone w północnej części gminy - w 

dolinie Wieprza, co stwarza szczególne narażenie na zanieczyszczenia wód gruntowych w tej 

części gminy. 

 

 

XII. WYSTĘPOWANIE TERENÓW GÓRNICZYCH 

WYZNACZONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH 
 

Zgodnie z Rejestrem obszarów górniczych, na terenie gminy Żyrzyn zarejestrowano 

obszar górniczy „Osiny I”. Wpis do rejestru jest nieaktualny.  

 

 

XIII. STAN SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 

TECHNICZNEJ, W TYM GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA, 

ENERGETYCZNA ORAZ GOSPODARKA ODPADAMI 
 

1. INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA 

1.1. Komunikacja drogowa 

 

Przez teren gminy Żyrzyn przechodzi droga krajowa nr 17 Warszawa-Lublin-Zamość-

granica państwa. Zewnętrzne powiązania komunikacyjne gminy realizowane są poprzez w/w 

drogę krajową, drogę wojewódzką nr 824 Żyrzyn-Puławy oraz drogi powiatowe. Droga 

krajowa nr 17 realizuje ważne powiązania z sąsiednim województwem mazowieckim, stolicą 

państwa Warszawą oraz ośrodkiem wojewódzkim w Lublinie. Droga wojewódzka nr 824 - 

realizuje powiązania z ośrodkiem powiatowym w Puławach. Drogi powiatowe realizują 

powiązania z sąsiednimi gminami. 
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Droga krajowa 

 

Droga krajowa nr 17 - (Warszawa) Zakręt-Lublin-Zamość charakteryzuje się dobrą 

konstrukcją i stanem nawierzchni. Ma asfaltową nawierzchnię o szerokości jezdni 7,0 m oraz 

utwardzone pobocza 2 x 2,5 m. Dużym mankamentem jest to, że droga jest dostępna dla 

wszystkich użytkowników. Obok ruchu międzynarodowego, międzyregionalnego i 

regionalnego, obsługuje również ruch lokalny, co prowadzi do częstych zwolnień i zaburzeń 

w przepływie ruchu. Długość drogi na terenie gminy wynosi 14,7 km. W ciągu drogi znajdują 

się trzy mosty, najdłuższy na rzece Wieprz w miejscowości Strzyżowice o długości 185,0 m. 

Na rysunku zmiany studium uwarunkowań droga krajowa oznaczona jest symbolem 

KDK17. 

 

Droga wojewódzka 

 

Droga wojewódzka nr 824 Żyrzyn-Puławy klasy G (droga główna) realizuje 

powiązania z ośrodkiem powiatowym w Puławach oraz drogą krajowa nr 12 Kurów-Radom-

Łask. Ma nawierzchnię asfaltową o szerokości jezdni 6,0 m. Długość drogi na terenie gminy 

wynosi 4,2 km. Na rysunku zmiany studium uwarunkowań droga wojewódzka oznaczona jest 

symbolem KDW824. 

 

Drogi powiatowe 

 

Układ dróg powiatowych w gminie Żyrzyn tworzą drogi wymienione w tab. XIII.1, w 

której podano numerację nową i starą oraz przebieg poszczególnych dróg. Drogi powiatowe 

są zaliczane do klas G, Z i L. 

 

Tabela XIII.1. Wykaz dróg powiatowych w granicach gminy Żyrzyn. 

 

L.p. 
Nr wg nowej 

numeracji 

Nr wg starej 

numeracji 
Przebieg drogi 

1 2500L 22130 i 22141 Niebrzegów – Parafianka – Cezaryn - Baranów 

2 2501L 22131 dr.kraj.nr 17- Jaworów – Bałtów – Wronów - Końskowola 

3 2502L 22132 Żyrzyn – Borysów – dr. pow. 1437L 

4 2504L 22135 dr. woj. nr 824 - Bałtów 

5 2506L 22137 Osiny - dr. kraj. nr 17 

7 1516L 22143 i 22141  Żyrzyn - Baranów – Michów – dr. woj. 809 

8 2511L 22144 dr. kraj. nr 17 – Żerdź - Łysa Góra – Niwa - Śniadówka 

9 1519L 22145 i 22148 Żyrzyn - Kotliny - Dębiny 

10 2514L 22146 Zagrody - Łysa Góra – dr. pow. 2511L 

11 1520L 22147 Wola Osińska - Bronisławka – Wolica - Trzciniec 

13 2515L 22150 Baranów - Kotliny - dr. pow. 1514L 

 

Wszystkie drogi powiatowe oprócz powiązań zewnętrznych prowadzą obsługę 

przyległego zagospodarowania. Długość dróg powiatowych wynosi 59,2 km, w tym o 

nawierzchni twardej 39,2 km. Na rysunku zmiany studium uwarunkowań drogi powiatowe 

oznaczone są symbolem KDP i numerem zgodnie z tab. XIII.1 wg nowej numeracji. 

 

Drogi gminne 

 

Realizują lokalne powiązania zewnętrzne bliskiego zasięgu, wewnątrz gminne oraz 

obsługują przyległe zagospodarowanie. Poniżej podano wykaz dróg gminnych wg ewidencji 
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Urzędu Gminy Żyrzyn. Na rysunku zmiany studium uwarunkowań drogi gminne oznaczone 

są symbolem KDG i numerem zgodnie z tab. XIII.2 wg nowej numeracji. Drogi gminne są 

zaliczane do klas L i D. 

 

Tabela XIII.2. Wykaz dróg gminnych wg stanu na 31.12.2011 r. 

 

L.p. 

Nr wg 

nowej 

numeracji 

Nr wg 

starej 

numeracji 

Przebieg drogi 

1 107443L 2277001 od drogi krajowej 17 - Strzyżowice 

2 107444L 2277002 od drogi krajowej 17 - Kośmin-Kol. Kośmin 

3 107445L 2277003 od dr. gminnej nr 107444L - Kośmin 

4 107446L 2277004 Cezaryn - Kol. Kośmin 

5 107447L 2277005 od dr. gm. 107446L - Cezaryn 

6 107448L 2277006 od dr. pow. 2500L-Parafianka - do dr. gm. 107447L 

7 107449L 2277007 od dr. pow. 2500L – Parafianka  

8 107450L 2277008 od dr. pow. 2501 L - Jaworów 

9 107451L 2277009 od dr. pow. 2502L - Bałtów 

10 107452L 2277010 Osiny - Osiny Majątek 

11 107453L 2277011 Wronów - Sielce (do granicy gminy) 

12 107454L 2277012 we wsi Żyrzyn Majątek do dr. gminnej 107468L (ul. Pałacowa) 

13 107455L 2277013 we wsi Zagrody 

14 107456L 2277014 Zagrody – Stodoły – Żyrzyn Główny (ul. Polna) 

15 107457L 2277015 Żyrzyn Mały-Żyrzyn 

16 107458L 2277016 Wał – Zapłotnica - Żyrzyn Główny (ul. Zielona i ul. Ogrodowa) 

17 107459L 2277017 do dr. pow. 1516L – do dr. gm 107466 L 

18 107460L 2277018 od dr. pow. 1519L - Żyrzyn Dolny (ul. Leśna) 

19 107461L 2277019 we wsi Żerdź (od dr. pow. 2511L do granicy zabudowy) 

20 107462L 2277020 we wsi Bałtów (od dr. pow. 2501L) 

21 107463L 2277021 od dr. pow. 2511L - Kol. Wilczanka - Wilczanka 

22 107464L 2277022 Strzyżowice - Skrudki 

23 107465L 2277023 od dr. kraj. 17 – Kol. Borysów - Borysów 

24 107466L 2277024 Żerdź – Żyrzyn - Zapłotnica 

25 107467L 2277024 we wsi Żyrzyn 

26 107468L 2277026 Żyrzyn Majątek - do dr. gm. 107460L 

27 107469L 2277027 Żyrzyn Główny - Kolonia Żyrzyn 

28 107470L 2277028 Żyrzyn Majątek - do dr. gm. 107456L 

29 107471L 2277029 Żerdź - Kol. Wilczanka - Wilczanka 

30 107472L 2277030 Kol. Kośmin – Sachalin - do dr. pow. 2500L 
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Na terenie gminy występują inne drogi nie objęte w/w wykazem lecz spełniające 

faktycznie funkcję dróg publicznych. W dokumentacji zmiany studium uwarunkowań 

zaproponowano ujęcie tych dróg w gminnej ewidencji. Zostały one oznaczone na rysunku 

zmiany studium uwarunkowań „Kierunki” symbolem KDG (bez numeru). Długość dróg 

gminnych wynosi około 50 km, w tym znaczna część z nawierzchnią twardą ulepszoną. 

Ogólna długość dróg publicznych na terenie gminy Żyrzyn wynosi 129,1 km, w tym o 

nawierzchni twardej 63,1 km. Wskaźnik gęstości dróg publicznych wynosi 93,3 km/100 km
2
. 

Podstawowy układ w zakresie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych, wydaje się 

wystarczający i nie wymaga rozbudowy. Sieć dróg gminnych należy wzbogacić o nowe drogi 

wynikające z lokalnych potrzeb gminy. Niski jest wskaźnik dróg o nawierzchni twardej 

przypadający na 100 km/km
2
, który wynosi dla gminy Żyrzyn 56,6 km/100 km

2
.  

Znaczna część dróg powiatowych i gminnych nie spełnia wymogów jakim powinny 

odpowiadać drogi przypisanych im klas. Wymagają one usprawnienia i modernizacji. Zbyt 

niskie jest wyposażenie gminy w obiekty obsługi technicznej, tj. stacje paliw, stacje 

diagnostyczne, myjnie, warsztaty naprawcze. 

 

1.2. Komunikacja zbiorowa 

 

 Obsługa ludności w gminie Żyrzyn odbywa się transportem autobusowym. Przez jej 

teren prowadzone są relacje o znaczeniu krajowym w kierunku Warszawa-Lublin-Zamość, 

wojewódzkim Żyrzyn-Puławy, międzygminnym i wewnątrzgminnym. 

 

 

2. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

 

2.1. Zaopatrzenie w wodę 

 

Większość 88,2% mieszkańców gminy Żyrzyn korzysta z wody dostarczanej 

wodociągami zbiorowymi, które obejmują tereny wszystkich wsi na obszarze gminy. Woda 

posiada jakość odpowiadającą normom sanitarnym, a jej ilość pokrywa zapotrzebowanie na 

cele bytowo-gospodarcze i przeciwpożarowe. 

Stacje wodociągowe pracujące na bazie ujęć wód głębinowych posiadają duże rezerwy 

wydajności w stosunku do rzeczywistego zużycia wody. W gminie pracuje 7 systemów 

wodociągowych: 

 Żyrzyn-Zagrody zasilany ze stacji wodociągowej w Żyrzynie o wydajności 528 m
3
/d 

opartej na 2 studniach głębinowych głębokości 90 i 100 m o zasobach wody kategorii 

"B" 32,9 m
3
/h. 

 Kotliny - zasilany ze stacji o wydajności 45 m
3
/d opartej na studni głębokości 88 m i 

zasobach kat. "B" 8,1 m
3
/h. 

 Wola Osińska - zasilany ze stacji o wydajności 141 m
3
/dobę opartej na 2 studniach 

głębokości 100 i 85 m o zasobach kat. "B" 23 m
3
/h. 

 Osiny - zasilany ze stacji o wydajności 51 m
3
/d opartej na 2 studniach głębokości 70 i 

60 m o zasobach kat. "B" 9,1 m
3
/h. 

 Borysów- Bałtów - zasilany ze stacji w Borysowie o wydajności 129 m
3
/d opartej na 

studniach głębokości 47 m o zasobach kat. "B" 16,1 m
3
/h. 

 Żerdź-Jaworów - zasilany ze stacji w Żerdzi o wydajności 114 m
3
/d opartej na 2 

studniach głębokości 30 i 29 m o zasobach kat. "B" 14,2 m
3
/h. 

 Parafianka-Skrudki-Wilczanka-Cezaryn-Kośmin-Strzyżowice zasilany ze stacji 

wodociągowej w Parafiance o wydajności 226 m
3
/d opartej na 2 studniach głębokości 

90 m o zasobach wody kategorii "B" 23 m
3
/h. 
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Istniejące studnie głębinowe służące zbiorowemu zaopatrzeniu posiadają zabezpieczone 

strefy ochrony bezpośredniej (ogrodzenie w promieniu 8-10 m). Nie mają ustanowionych stref 

ochrony pośredniej. Zaleca się jednak zachowanie wzmożonego nadzoru sanitarnego w 

obszarze o promieniu około 300 m wokół studni, w którym nie powinny być lokalizowane 

inwestycje mogące pogorszyć jakość wód podziemnych. 

 

2.2. Odprowadzanie ścieków 

 

Miejscowość gminna jest częściowo skanalizowana, a ścieki są odprowadzane do 

wiejskiej oczyszczalni ścieków o wydajności 300 m
3
/d. Projektowana jest dalsza rozbudowa 

wiejskiego systemu kanalizacyjnego, który ze względu na ukształtowanie terenu, 

umożliwiające grawitacyjne kanalizowanie tylko centrum wsi, będzie wymagał budowy 5 

pompowni ścieków na jej krańcach. 

Część ścieków z gminy, głównie z obiektów użyteczności publicznej, dowożona jest 

taborem asenizacyjnym przedsiębiorstw prywatnych do punktu zlewnego przy oczyszczalni w 

Żyrzynie, jednak większość nadal odprowadzana jest do gruntu poprzez nieszczelne zbiorniki 

ścieków indywidualnych systemów kanalizacyjnych. Gorzelnia w Żyrzynie posiada zakładową 

oczyszczalnię ścieków (staw napowietrzany). 

Istnieje konieczność budowy kolejnych oczyszczalni komunalnych i dalszego 

porządkowania gospodarki ściekowej. 

 

2.3. Usuwanie odpadów stałych 

 

Odpady z terenu gminy są wywożone do zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 

Komunalnych przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Puławach, na podstawie umowy 

z Gminą Żyrzyn.  

 

2.4. Zaopatrzenie w gaz 

 

Przez teren gminy Żyrzyn przebiegają 2 magistrale gazowe wysokiego ciśnienia DN 

700 Podlasie-Wronów i DN 500 Wronów-Rembelszczyzna. Od gazociągów wysokiego 

ciśnienia wymagane jest zachowanie bezpiecznych odległości zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Źródłem gazyfikacji gminy Żyrzyn są 2 stacje redukcyjno-pomiarowe I stopnia 

na magistrali Wronów-Rembelszczyzna: 

- we Wronowie (gm. Końskowola) o wydajności 1600 m
3
/h, z której obecnie 

doprowadzony jest gaz do wsi: Osiny, Wola Osińska, Żyrzyn, Zagrody, Żerdź, 

Jaworów, Bałtów i Borysów, 

- w Kośminie o wydajności 600 m
3
/h zaopatrująca wsie Kośmin i Strzyżowice. 

Gazyfikacja prowadzona jest na podstawie opracowanego w 1993 r. i 

zaakceptowanego przez Zakład Gazownictwa w Lublinie programu gazyfikacji gminy, 

zakładającego 2 odrębne systemy: południowy i północny oparte na w/w stacjach redukcyjno-

pomiarowych. 

 

2.5. Zaopatrzenie w ciepło 

 

Ogrzewanie budynków realizowane jest indywidualnie. Nie ma potrzeby 

centralizowania gospodarki cieplnej. 
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2.6. Uwarunkowania rozwoju w zakresie infrastruktury sanitarnej 

 

Czynniki sprzyjające rozwojowi: 

- zasoby wód podziemnych na terenie gminy są wystarczające do pokrycia docelowego 

zapotrzebowania na cele bytowo-gospodarcze, 

- zwodociągowane wszystkie tereny zainwestowane, 

- wiejska oczyszczalnia ścieków z punktem zlewnym w Żyrzynie i system kanalizacyjny 

w budowie, 

- możliwość zorganizowanego wywozu odpadów stałych z terenu gminy, 

- istniejące źródła gazu ziemnego - magistrale gazowe wysokiego ciśnienia ze stacjami 

redukcyjno-pomiarowymi I stopnia, 

- sieć lokalnych gazociągów obejmująca znaczną część gminy, 

- opracowane koncepcje programowe gazyfikacji całej gminy. 

 

Ograniczenia rozwoju: 

- brak systemów oczyszczania ścieków z całego obszaru gminy, 

- ograniczenia w inwestowaniu w sąsiedztwie gazociągów wysokiego ciśnienia. 

 

 

3. ELEKTROENERGETYKA 

 

3.1. Elektroenergetyczna sieć przesyłowa 

 

Przez zachodnią część gminy Żyrzyn w kierunku NW-SE przechodzi elektroenergetyczna 

linia przesyłowa 400 kV Kozinice – Lublin. Szerokość pasa technologicznego dla tej linii 

wynosi 80 m, po 40 m w obie strony od osi linii. W granicach pasa technologicznego oraz w 

jego bezpośrednim sąsiedztwie obowiązują następujące ustalenia: 

1. W pasach technologicznych linii: 

a. należy uzgadniać warunki lokalizacji wszelkich obiektów z właścicielem linii, 

b. nie należy lokalizować budynków mieszkalnych lub innych przeznaczonych na 

stały pobyt ludzi; w indywidualnych przypadkach, odstępstwa od tej zasady może 

udzielić właściciel linii, na warunkach przez siebie określonych, 

c. teren nie może być kwalifikowany jako teren przeznaczony pod zabudowę 

mieszkaniową oraz zagrodową ani jako teren związany z działalnością 

gospodarczą (przesyłową) właściciela linii, 

d. nie należy sadzić drzew oraz roślinności wysokiej. 

2. Zalesienia terenów rolnych mogą być przeprowadzone w pobliżu linii w uzgodnieniu z 

właścicielem linii. 

3. Wszelkie zmiany w kwalifikacji terenu w obrębie pasa technologicznego linii i w jego 

najbliższym sąsiedztwie powinny być zaopiniowane przez właściciela linii. 

4. Lokalizacja budowli zawierających materiały łatwopalne, stacji paliw i stref 

zagrożonych wybuchem w bezpośrednim sąsiedztwie pasów technologicznych, wymaga 

uzgodnień z właścicielem linii. 

5. Na istniejących liniach będą prowadzone prace eksploatacyjne, remontowe i 

modernizacyjne. 

6. Dopuszcza się odbudowę, rozbudowę, przebudowę istniejącej linii oraz ewentualną 

przyszłościową budowę nowej linii na jej miejscu. Realizacja inwestycji po trasie 

istniejącej linii nie wyłącza możliwości rozmieszczenia słupów i urządzeń niezbędnych do 

korzystania z linii w innych niż dotychczasowych miejscach.  
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3.2. Elektroenergetyczna sieć dystrybucyjna 

 

System powiązań elektroenergetycznych 

 

Gmina Żyrzyn posiada dość dobrze rozbudowany system elektroenergetycznych, 

liniowych powiązań zewnętrznych. Przez jej teren przebiegają linie elektroenergetyczne 

różnych napięć i właścicieli, które realizują różne funkcje w krajowym i zakładowym systemie 

urządzeń przesyłowych i rozdzielczych. Z terenem gminy powiązane są następujące linie sieci 

dystrybucyjnej: 

 tranzytowa, jednotorowa linia wysokiego napięcia 110 kV o relacji Dęblin-Puławy, 

wchodząca w skład zakładowego (Lubelskie Zakłady Energetyczne "LUBZEL" SA, ZE 

Puławy) systemu sieci rozdzielczych WN, 

 system sześciu rozdzielczych (zakładowych - "LUBZEL" SA, ZE Puławy) magistralnych 

linii SN 15 kV (trzy z nich przebiegają bezpośrednio przez teren gminy) dostarczających 

energię elektryczną średniego napięcia gminie Żyrzyn i gminom sąsiednim ze stacji 110/15 

kV w Puławach Rudach, Dęblinie i Rykach, 

 prywatna tranzytowa linia SN 15 kV wybudowana z GPZ w Rykach do zasilania 

położonych na terenie gminy Baranów Zakładów Przetwórczych. 

Gmina Żyrzyn nie posiada na swym terenie stacji transformująco-rozdzielczej 110/15 kV, 

zasilana jest w podstawowym układzie połączeń linii SN 15 kV aż z trzech GPZ-ów: "Puławy 

Rudy", "Dęblin" i "Ryki", które z kolei zasilane są pierścieniowymi liniami 110 kV. 

Wszystkie stacje są w dobrym stanie technicznym, posiadają po dwa transformatory 

110/15 kV o mocach po 16 MVA obciążone w szczycie jedynie w granicach 50% mocy 

znamionowych. 

W szczególnie niekorzystnych przypadkach awarii linii SN 15 kV, część zachodnich wsi 

gminy Żyrzyn może być zasilana ze stacji w Michowie leżącej na terenie obsługiwanym przez 

ZE Lubartów. 

Linia elektroenergetyczna 110 kV stwarza ograniczenia w możliwościach lokalizacji w 

jej pobliżu obiektów kubaturowych. Minimalne poziome odległości ochronne od skrajnych 

przewodów w obie strony linii wynoszą: 

- dla budynków mieszkalnych i innych przeznaczonych na pobyt ludzi przez czas dłuższy 

niż 8 godzin na dobę - 14  m; 

- dla budynków gospodarczych i innych przeznaczonych na pobyt ludzi przez czas nie 

przekraczający 8 godzin na dobę - 4 , 0  m. 

 

System magistralnych linii SN 15 kV 

 

W podstawowym zasilaniu gminy Żyrzyn udział biorą cztery magistralne linie SN 15 kV, 

z których trzony trzech przebiegają przez teren gminy, a jedna zasila wieś Kotliny za pomocą 

odgałęzienia, natomiast jej trzon biegnie przez gminy sąsiednie. 

Linie magistralne łączą się ze sobą w kilku punktach węzłowych wyposażonych w 

odłączniki realizujące stałe podziały zasilania, które wraz z łącznikami sekcyjnymi w 

trzonach linii umożliwiają w stanach awaryjnych i przy czynnościach konserwacyjnych 

przełączanie zasilania z podstawowego na rezerwowe. 

Podstawowe znaczenie w zasilaniu gminy Żyrzyn mają niżej wymienione linie 15 kV: 

- Puławy Rudy-Osiny, 

- Dęblin-Sędowice, 

- Ryki-Strzyżowice, 

- Puławy Rudy-Michów. 
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Lokalne urządzenia elektroenergetyczne 

 

Są to urządzenia (stacje trafo 15/0,4 k V  w r az  z  zasilającymi je odcinkami linii SN 15 

kV, linie niskiego napięcia 0,4 kV), których zadaniem jest zasilanie energią elektryczną 

niskiego napięcia jednej lub kilku wsi o bezpośrednio sąsiadującej zabudowie. W gminie 

Żyrzyn urządzenia lokalne to w ogromnej większości promieniowo zasilane sieci 

napowietrzne.  

 

4. TELEKOMUNIKACJA 

 

Łączność przewodowa zapewnia na obszarze całej gminy połączenia w ruchu 

automatycznym Telekomunikacja Polska S.A. Na terenach wiejskich sieć telefoniczna jest 

napowietrzna. Ponadto na terenie gminy są zlokalizowane wieże telekomunikacji 

bezprzewodowej operatorów sieci GSM. Zasięg ich obejmuje obszar całej gminy. Ze względu 

na powszechny dostęp mieszkańców gminy do sieci telefonii bezprzewodowej, można uznać, 

że potrzeby w zakresie telekomunikacji są zaspokojone. 

 

 

XIV. ZADANIA SŁUŻĄCE REALIZACJI PONADLOKALNYCH CELÓW 

PUBLICZNYCH 
 

Do podstawowego zamierzenia inwestycyjnego na terenie gminy Żyrzyn wynikającego z 

polityki państwa, należy wymienić budowę drogi ekspresowej S17, której przebieg zaplanowano 

po zachodniej stronie istniejącej drogi krajowej nr 17. Zgodnie ze Strategią rozwoju woj. 

lubelskiego na lata 2006-2020, w granicach gminy Żyrzyn, samorząd woj. lubelskiego nie 

przewiduje innych inwestycji służących ponadlokalnym celom publicznym.  

 

 

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY PRZECIW-

POWODZIOWEJ 
 

W granicach gminy Żyrzyn występują tereny zagrożenia powodziowego położone  

w północnej części gminy, w dolinie Wieprza. Ich granice zostały wyznaczone w dokumentacji: 

„Studium dla potrzeb ochrony przeciwpowodziowej ETAP – I (Uzupełnienie do Studium dla 

obszarów nieobwałowanych narażonych na niebezpieczeństwo powodzi Etap I)”, opracowane w 

roku 2007. W dokumentacji tej wyznaczono zasięgi wielkiej wody o prawdopodobieństwie 

0,5%, 1% i 5%, obszary potencjalnego zagrozdenia powodzią oraz obawłowania rzeki Wieprz. 

Istotną kwestią jest zachowanie aktualnego sposobu zagospodarowania terenów zalewowych, 

głównie jako łąki i pastwiska i wprowadzenie zakazu ich zabudowy. Takimi instrumentami 

prawnymi są studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W pierwszej edycji studium uwarunkowań 

uchwalonym w roku 2000 wyznaczono granice terenów znajdujących się w zasięgu wody 

stuletniej, wprowadzając ograniczenia jej zabudowy. W planie miejscowym uchwalonym w roku 

2003, tereny te także zostały wyłączone z zabudowy jako tzw. potencjalne tereny zalewowe.  

Najbardziej skutecznym sposobem ochrony przed powodzią jest rygorystyczne przestrzeganie 

zakazu zabudowy na terenach zagrożonych zalewowaniem w okresie wezbrań.  
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CZĘŚĆ C  

 

KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO 
 

 

 

 

I. KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ GMINY 

ORAZ W PRZEZNACZENIU TERENÓW 
 

1. GŁÓWNE FUNKCJE I CELE ROZWOJU GMINY 

 

Jako główny cel rozwoju gminy Żyrzyn przyjęto osiągnięcie wszechstronnego 

zrównoważonego rozwoju (szczególnie w aspekcie jakościowym) rozumianego jako poprawa 

warunków życia mieszkańców przy zachowaniu równowagi między aktywnością 

gospodarczą a ochroną środowiska przyrodniczego i kulturowego. 

Podstawową funkcją gminy Żyrzyn jest i pozostanie rolnictwo. Funkcjami 

uzupełniającymi są: turystyka, wypoczynek i usługi. Rozwój funkcji podstawowej będzie 

wiązał się z restrukturyzacją rolnictwa i dostosowaniem do wymogów gospodarki rynkowej.  

Podstawowe cele i kierunki rozwoju gminy zdefiniowano poniżej: 

 

Cele ekonomiczne  wyrażają się w kształtowaniu mechanizmów stymulujących 

efektywny rozwój gospodarczy gminy, zapewniający obniżenie bezrobocia i zapewnienie 

źródeł utrzymania w obrębie gminy oraz wzrost dobrobytu mieszkańców. W przypadku 

gminy Żyrzyn może to być osiągnięte poprzez: 

- restrukturyzację rolnictwa, 

- aktywizację rozwoju funkcji wypoczynkowo-turystycznej, 

- wzmocnienie wsi Żyrzyn jako głównego ośrodka usługowego i produkcyjnego, 

- stworzenie warunków do działalności gospodarczej nie kolidujących z wymogami 

ochrony wartości przyrodniczych i kulturowych. 

Wyżej określone cele można osiągnąć poprzez: 

- przygotowanie terenów przeznaczonych do funkcji turystyczno-wypoczynkowej i 

określenie zasad ich zagospodarowania odpowiadających ochronie środowiska 

przyrodniczego, 

- poszerzenie zakresu usług turystycznych i rozwinięcie informacji turystycznej, 

- modernizację dróg stanowiących główne dojazdy do terenów proponowanych do 

funkcji turystyczno-wypoczynkowej z wyjątkiem dróg przebiegających przez tereny leśne i w 

sąsiedztwie rezerwatu „Piskory”, 

- ochronę środowiska przyrodniczego poprzez budowę systemów oczyszczalnia 

ścieków oraz uporządkowanie gospodarki odpadami, 

- ochronę najcenniejszych kompleksów rolniczej przestrzeni produkcyjnej i dążenie do 

zalesienia użytków rolnych najsłabszych klas bonitacyjnych, 
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- współudział w przygotowaniu warunków do restrukturyzacji rolnictwa, 

- przygotowanie terenów i ofert lokalizacyjnych pod różnego rodzaju działalność 

gospodarczą i usługową oraz tworzenie preferencji dla rozpoczynających działalność 

gospodarczą, 

- prowadzenie aktywnej polityki promocji gminy na rynku inwestycyjnym.  

 

Cele społeczne  wyrażają się w poprawie standardu życia mieszkańców gminy 

poprzez prowadzenie następującej polityki: 

- zapewnienie dogodnych warunków zamieszkania, 

- zapewnienie podstawowego wyposażenia gminy w usługi lokalne, głównie zdrowia i 

opieki społecznej i kultury, 

- ochronę przed powodzią polegającą na podjęciu działań mających na celu 

zapobieganie powodziom lub ograniczenie jej rozmiarów i skutków, 

- zmniejszenie skali bezrobocia. 

 

Cele przyrodnicze  obejmują: 

- zachowanie i ochronę szczególnych wartości środowiska przyrodniczego, tj.: 

* obszarów Natura 2000, 

* rezerwatu przyrody „Piskory”, 

* obszarów chronionego krajobrazu „Pradolina Wieprza” i „Kozi Bór”, 

* regionalnego korytarza ekologicznego łączącego obszary objęte ochroną, 

* użytków ekologicznych, 

- wzmocnienie systemu obszarów i obiektów proponowanych do ochrony poprzez 

utworzenie nowych form ochrony przyrody, 

- ochronie ciągów ekologicznych, 

- ochronie zasobów wód, lasów oraz terenów otwartych, 

- dostosowanie rozwoju gospodarczego do uwarunkowań przyrodniczych, 

- kształtowanie struktury funkcjonalno-przestrzennej w nawiązaniu do systemów 

przyrodniczych. 

 

Cele kulturowe  mogą być osiągane poprzez: 

- zachowanie zasobów kulturowych i krajobrazowych objętych ochroną prawną, 

- prowadzenie polityki ochronnej w stosunku do obiektów uznanych za szczególnie 

wartościowe, 

- promocja zabytków poprzez ich popularyzację m.in. w przewodnikach turystycznych 

i tablice informacyjne przy drogach. 

 

2. GŁÓWNE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ GMINY 

2.1. Tereny zabudowane 

 

Są to tereny, które dotychczas zostały przeznaczone pod zabudowę: zagrodową, 

jednorodzinną, letniskową, przemysłową, składy i magazyny oraz tereny, na których znajdują 

się inne budynki i obiekty budowlane. Działania inwestycyjne na tych terenach powinny 

uwzględniać w szczególności wymagania dotyczące ochrony środowiska oraz przepisów 

prawa budowlanego. Mogą obejmować wszelkie działania związane z budową, modernizacją, 

przebudową, rozbudową itp. 
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2.2 Obszary proponowane do zabudowy i wymagające przekształceń 

 

Na terenie gminy Żyrzyn w obrębie obszarów zabudowanych, nie występują tereny 

zdegradowane, które wymagają pilnej interwencji planistycznej, poprzez środki prawne m.in. 

poprzez ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

W tej sytuacji pod określeniem tereny wymagające przekształceń będziemy rozumieć 

obszary, których przekształcenie stanu zagospodarowania przestrzennego następuje w wyniku 

stale zachodzących procesów społeczno-gospodarczych. 

W związku z tym badając zachodzące procesy dotyczące osadnictwa oraz obserwując w 

przestrzeni zjawiska i rezultaty dotyczące zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, można 

wyróżnić obszary proponowane do zabudowy i obszary zalecanych przekształceń. Kategoria 

ta obejmuje takie tereny, które powinny być poddane stałemu monitoringowi, częstokroć 

kontroli oraz pożądanym ukierunkowanym działaniom uprawnionych podmiotów lokalnych i 

ponadlokalnych. Ranga funkcjonalna tych obszarów kwalifikuje je do wyróżnienia na tle 

zagospodarowania przestrzennego gminy. 

Obszarami proponowanymi do zabudowy i do zalecanych przekształceń są: 

 Centrum rozwoju gminy obejmujące teren wsi Żyrzyn w otoczeniu skrzyżowania 

drogi Warszawa-Lublin i drogi Puławy-Żyrzyn-Baranów. 

 Pasma zabudowy wiejskiej: Żyrzyn, Zagrody, Żerdź, Kolonia Żyrzyn, Parafianka, 

Skrudki i Wilczanka. 

 Tereny wsi Osiny. 

 Tereny wsi o zwartej zabudowie: Jaworów, Borysów, Bałtów, Kotliny, Wola Osińska. 

 Tereny zabudowy rozproszonej i kolonijnej, w szczególności wsie Cezaryn i 

Parafianka oraz zabudowa kolonijna wsi: Żyrzyn, Bałtów, Borysów, Kośmin, Skrudki, 

Wilczanka. 

 Wsie posiadające predyspozycje i warunki do rozwoju funkcji turystyczno-

rekreacyjnej oraz lokalizacji zabudowy letniskowej: Kośmin, Strzyżowice, Cezaryn, 

Parafianka, Skrudki, Wilczanka, Jaworów, Borysów. 

Teren przewidziany pod budowę drogi ekspresowej Warszawa-Lublin wraz z 

otoczeniem skrzyżowań z drogami prowadzącymi do wsi: Kośmina i Strzyżowie, Parafianki i 

Skrudek, Jaworowa i Żerdzi, Borysowa i Żyrzyna, Woli Osińskiej.  

Na terenach zalecanych przekształceń, poszczególne inwestycje należy lokalizować w 

miarę możliwości na gruntach klas V, VI i VIz.  

Na terenach oznaczonych na rysunku studium - kierunki zagospodarowania 

przestrzennego - symbolami: R, M, ML, UA, UO, UKS, UT, US, U, PU, RPU, KS (wraz z 

symbolami cyfrowymi) oprócz zasad zagospodarowania terenu wymienionych przy tych 

poszczególnych terenach w dalszej części studium (rozdział II.) – ustala ogólne zasady 

zagospodarowania terenów, to jest:  

 dopuszczalne jest stosowanie obiektów budowlanych i urządzeń o wysokości powyżej 

określonej - ze względu na wymagania technologiczne albo zapewnienie obsługi 

zabudowy w zakresie niezbędnych systemów infrastruktury technicznej; 

 dopuszczalne jest stosowanie obiektów budowlanych i urządzeń o wysokości powyżej 

określonej z tolerancją do ± 20%, ze względu na ukształtowanie terenu, specyfikę 

techniczną obiektu budowlanego albo dostosowanie do walorów krajobrazu 

kulturowego; 

 ze względu na wymagania technologiczne lub dostosowanie do istniejącej zabudowy 

na terenie inwestycji albo w jej otoczeniu, mogą być stosowane tzw. dachy płaskie (w 

tym o spadkach połaci dachowych poniżej 20º),    
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 dostęp do drogi publicznej bezpośredni lub pośredni (poprzez drogi wewnętrzne albo 

dostęp wynikający z przepisów szczególnych), 

 ze względu na proces transformacji ustrojowej i zmiany w sferze polityki społecznej, 

oprócz zasad zagospodarowania terenu dotyczących terenów o symbolu UO – zgodnie 

z przepisami szczególnymi - dopuszczalna jest zmiana przeznaczenia terenu na teren 

wielofunkcyjny (w tym w szczególności na usługi zdrowia, opieki socjalnej, 

mieszkalnictwo lub usługi turystyczne),  

 wysokości dominant architektonicznych, zwłaszcza na terenach o symbolach, UKS, 

UT, US i na terenach objętych opieką i ochroną zabytków - ustalane będą 

indywidualnie w każdym przypadku w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego albo w inny sposób zgodny z przepisami szczególnymi,  

 doprecyzowanie wymagań w zakresie kształtowania ładu przestrzennego i zabudowy, 

a zwłaszcza zasad zagospodarowania terenu wraz z dopuszczeniem odstępstw od 

ogólnych zasad zagospodarowania terenu i zasad zagospodarowania poszczególnych 

terenów – może nastąpić po szczegółowym rozpoznaniu uwarunkowań w ramach 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo na podstawie przepisów 

szczególnych. 

Jeżeli w studium jest mowa o funkcji podstawowej, należy przez to rozumieć, że: 

- jest to dotychczasowa funkcja terenu, która będzie kontynuowana i nie powinna być 

eliminowana, 

- jest to funkcja dominująca i priorytetowa w zakresie powierzchni zabudowy, 

intensywności zabudowy lub nakładów finansowych, 

- jest to funkcja priorytetowa ze względu na przepisy prawa w zakresie ochrony gruntów 

rolnych i leśnych, ochrony środowiska czy uwarunkowania prawne dotyczące realizacji 

inwestycji.  

Jeżeli w studium jest mowa o funkcji uzupełniającej, należy przez to rozumieć, że: 

- jest to funkcja terenu, zapewniająca obsługę terenu i zabudowy w zakresie infrastruktury 

technicznej,  

- jest to funkcja zapewniająca zagospodarowanie terenu według wymagań jakim powinny 

odpowiadać obiekty budowlane i warunki ich usytuowania oraz według innych wymagań 

określonych w przepisach szczególnych, 

- jest to funkcja, która może wyprzedzać w czasie realizację funkcji podstawowej. 

 

 

II. KIERUNKI I WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA 

ORAZ UŻYTKOWANIA TERENÓW, W TYM TERENY 

WYŁĄCZONE Z ZABUDOWY 
 

 Opracowane kierunki rozwoju i zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn 

nawiązują do ustaleń „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn” 

uchwalonego w roku 2003 oraz do ustaleń zawartych w Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego, uchwalonego w roku 2000. W niniejszej dokumentacji 

wyznaczono tereny pełniące różne funkcje gospodarcze i społeczne, uwzględniające 

uwarunkowania przyrodnicze. Granice tych terenów wyznaczono na rysunku studium 

„Kierunki zagospodarowania przestrzennego” w skali 1:10000 oraz oznaczono odpowiednimi 

kolorami i symbolami literowymi. Tereny projektowanej zabudowy lub przewidywane do 

pełnienia innej funkcji, aktualnie użytkowane głównie jako grunty rolnicze, oznaczono 

dopisując do oznaczenia literowego cyfrę „1”, np. M1, ML1, RM1 itd. Podstawowe zasady 

zagospodarowania tych terenów określono poniżej w rozdziale „Zasady zagospodarowania 
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terenów funkcjonalnych”. Zasady te są jednocześnie ustaleniami do miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. 

W granicach wyznaczonych na rysunku studium terenów funkcjonalnych, 

obowiązują zasady ochrony środowiska, krajobrazu, przyrody, dziedzictwa kulturowego 

i zabytków, w tym stanowisk archeologicznych, ustalone w niniejszym studium 

uwarunkowań oraz zgodnie z przepisami szczególnymi. 

W granicach terenów istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkalnej, 

usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz terenów produkcji i 

obsługi rolnej, wprowadza się zakaz budowy zakładów stwarzających zagrożenie dla 

życia lub zdrowia ludzi, a w szczególności zagrożenia wystąpienia poważnych awarii. 
 Na rysunku studium oznaczono także granice terenów o specyficznych zasadach 

zagospodarowania (bez symboli literowych). Są to tereny objęte ochroną na podstawie ustawy 

o ochronie przyrody i obszary zagrożenia powodziowego. Sposoby zagospodarowania tych 

terenów określono w rozdziale „Zasady zagospodarowania terenów specyficznych”. 

 

 

1. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW FUNKCJONALNYCH 
 

R  - otwarte tereny produkcji rolnej – grunty orne i małe kompleksy użytków 

zielonych 

 

Obejmuje otwarte pola uprawne z niewielkimi kompleksami łąk i pastwisk, zadrzewieniami, 

drogami dojazdowymi do pól i elementami infrastruktury technicznej, np. linie 

elektroenergetyczne. 

 

Zasady zagospodarowania:  

- funkcja podstawowa - tereny upraw rolnych, ogrodniczych i sadowniczych, 

- funkcja uzupełniająca - tereny dróg, infrastruktura techniczna, 

- możliwość lokalizacji obiektów budownictwa zagrodowego i innego związanego z 

produkcją rolniczą, 

- możliwość lokalizacji obiektów gospodarstw rolnych specjalistycznych, 

- możliwość budowy stawów rybnych, zbiorników wodnych małej retencji i innych 

zbiorników wodnych oraz urządzeń melioracji i przeciwpowodziowych, 

- zasady zagospodarowania dla zabudowy zagrodowej i gospodarstw specjalistycznych: 

 - wysokość zabudowy– do dwóch kondygnacji nadziemnych z użytkowym 

poddaszem, maksymalnie 11,0 m od poziomu terenu do kalenicy dachu, 

 - dachy dwuspadkowe, wielospadkowe o nachyleniu połaci od 20º do 45º 

albo dachy przestrzennie kształtowane,  

 - minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej - 1200 m
2
, 

 - łączna powierzchnia zabudowy kubaturowej w obrębie działki budowlanej 

do 60% powierzchni działki, 

 - powierzchnia biologicznie czynna winna stanowić co najmniej 20% 

powierzchni działki budowlanej, 

 - bezpośredni lub pośredni (poprzez drogi wewnętrzne) dostęp do drogi 

publicznej, 

 - zasady obsługi sieci infrastruktury technicznej w zakresie zaopatrzenia w 

energię elektryczną, wodę, ciepło oraz odprowadzania ścieków i 

gromadzenia odpadów – zgodnie z ustaleniami niniejszego studium 

uwarunkowań oraz przepisami szczególnymi, 
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- lokalizacja budynków gospodarskich powodujących uciążliwości zapachowe, w tym 

silosów i obiektów przeznaczonych na składowanie sianokiszonki, w odległości nie 

mniejszej niż 100 m od budynków mieszkalnych. 

 

E  - strefa ekologiczna - otwarte tereny produkcji rolnej (użytki zielone) 

 

Obejmuje większe kompleksy łąk i pastwisk położone głównie w dolinach rzecznych z płytko 

zalegającą wodą gruntową, wyłączone z zabudowy.  

 

Zasady zagospodarowania:  

- funkcja podstawowa - tereny użytków zielonych wyłączone z zabudowy, 

- funkcja uzupełniająca - tereny dróg, infrastruktura techniczna, 

- utrzymanie dotychczasowego sposobu zagospodarowania, 

- zakaz zabudowy, 

- zakaz przekształcania użytków zielonych w grunty orne, 

- zakaz nawożenia gruntów gnojowicą, 

- zakaz lokalizacji terenów eksploatacji złóż kopalin naturalnych, 

- nakaz zapewnienia przepustów w nasypach drogowych oraz utrzymanie ich drożności w 

celu umożliwienia migracji fauny, 

- możliwość budowy stawów rybnych i zbiorników wodnych małej retencji, 

- dopuszczenie budowy urządzeń melioracyjnych i przeciwpowodziowych z nakazem ich 

utrzymania i prawidłowego funkcjonowania, 

- dopuszczenie budowy dróg i mostów,  

- dopuszczenie budowy liniowych elementów infrastruktury technicznej, takich między 

innymi jak linie elektroenergetyczne, wodociągi, kolektory ściekowe, gazociągi, 

ropociągi.  

 

L  - tereny lasów 

 

Obejmują różnej wielkości kompleksy leśne i większe zadrzewienia określone na rysunku 

zmiany studium. 

 

Zasady zagospodarowania:  

- funkcja podstawowa - tereny lasów,  

- funkcja uzupełniająca - tereny dróg, tereny zabudowy związanej z prowadzeniem 

gospodarki leśnej,  

- zachowanie aktualnego sposobu zagospodarowania terenu, 

- zakaz zanieczyszczania terenów leśnych odpadami komunalnymi, przemysłowymi i 

rolniczymi, 

- zakaz zmiany stosunków wodnych mogących pogorszyć warunki siedliskowe lasów, 

- zakaz likwidacji i zmiany użytkowania wydm, oczek wodnych i torfowisk, 

- możliwość budowy zbiorników wodnych małej retencji i innych zbiorników wodnych 

oraz urządzeń melioracji i przeciwpowodziowych. 

 

L1  - tereny projektowanych zalesień 

 

Obejmują grunty rolne (najczęściej grunty orne) klas IV, V, VI i VIz przeznaczone do 

zalesienia.  
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Zasady zagospodarowania:  

- funkcja podstawowa - tereny projektowanych lasów,  

- funkcja uzupełniająca - tereny dróg, tereny zabudowy związanej z prowadzeniem 

gospodarki leśnej,  

- pozostawienie pasa terenu nie zalesionego szerokości 5 m od granicy działki 

sąsiadującej z wodami, gruntami zabudowanymi, ornymi lub użytkami zielonymi, 

- do czasu zalesienia - zachowanie aktualnego sposobu zagospodarowania terenu, 

- pozostałe zasady zagospodarowania – jak dla terenów lasów. 

 

W. – wody powierzchniowe 

 

Obejmują wody płynące (rzeka Wieprz, ciek wodny Duży Pioter) oraz zbiorniki wód 

stojących (np. stawy rybne, starorzecza, torfianki, małe oczka wodne). 

 

Zasady zagospodarowania:  

- zakaz obniżania poziomu wody w zbiornikach wód stojących, 

- zakaz odprowadzania do wód nie oczyszczonych ścieków, 

- nakaz ochrony roślinności wodnej, szuwarowej, drzew i krzewów, 

- nakaz pozostawienia pasa dostępu wzdłuż brzegów wód publicznych (minimum 4 m dla 

rowów oraz minimum 10 m dla rzek), gwarantującego swobodne przechodzenie i 

wykonywanie robót konserwacyjnych. 

 

M  - zabudowa zagrodowa, jednorodzinna i usługowa 

 

Obejmuje tereny istniejącej zabudowy zagrodowej z występującą lokalnie w jej granicach 

zabudową jednorodzinną z usługami nieuciążliwymi lub zabudową letniskową, które mogą 

być wprowadzane na zasadzie zmiany funkcji istniejących budynków oraz budowy nowych w 

granicach istniejącej zabudowy. Obejmuje także zabudowę zagrodową i jednorodzinną 

kolonijną, oznaczoną na rysunku zmiany studium kolorem brązowym, bez symbolu 

literowego M.  

 

Zasady zagospodarowania:  

- funkcja podstawowa - tereny zabudowy, głównie zagrodowej, 

- funkcja uzupełniająca - tereny usług nieuciążliwych, zabudowa jednorodzinna, 

zabudowa letniskowa, droga, niezbędna infrastruktura techniczna, 

- wysokość zabudowy – do dwóch kondygnacji nadziemnych z użytkowym poddaszem, 

maksymalnie 11,0 m od poziomu terenu do kalenicy dachu, 

- dachy dwuspadkowe, wielospadkowe o nachyleniu połaci od 20º do 45º albo dachy 

przestrzennie kształtowane,  

- minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej: 

   - dla zabudowy zagrodowej - 1200 m
2
  

   - dla zabudowy jednorodzinnej - 600 m
2
  

   - dla zabudowy usługowej - 1000 m
2
  

- łączna powierzchnia zabudowy kubaturowej w obrębie działki budowlanej do 60% 

powierzchni działki, 

- powierzchnia biologicznie czynna winna stanowić co najmniej 20% powierzchni 

działki budowlanej, 

- bezpośredni lub pośredni (poprzez drogi wewnętrzne) dostęp do drogi publicznej, 
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- zasady obsługi sieci infrastruktury technicznej w zakresie zaopatrzenia w energię 

elektryczną, wodę, ciepło oraz odprowadzania ścieków i gromadzenia odpadów – 

zgodnie z ustaleniami niniejszego studium uwarunkowań oraz przepisami szczególnymi, 

- lokalizacja budynków gospodarskich powodujących uciążliwości zapachowe, w tym 

silosów i obiektów przeznaczonych na składowanie sianokiszonki, w odległości nie 

mniejszej niż 100 m od budynków mieszkalnych. 

 

M1  - projektowane tereny zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej (z usługami 

nieuciążliwymi) 

 

Obejmuje tereny projektowanej zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem zabudowy 

jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi i zabudowy letniskowej. 

 

Zasady zagospodarowania: – jak na terenach istniejącej zabudowy oznaczonej symbolem M. 

 

W granicach stref ochrony konserwatorskiej „A”, „B” i „K” oznaczonych na rysunku studium 

uwarunkowań, szczegółowe zasady zagospodarowania trenów projektowanej zabudowy 

oznaczonych symbolem M1, zostaną określone na etapie sporządzania zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn.  

 

ML  - tereny istniejącej zabudowy letniskowej 

 

Obejmuje tereny zabudowy letniskowej położonej na gruntach wsi Kośmin. 

 

Zasady zagospodarowania:  

- funkcja podstawowa - tereny zabudowy letniskowej, 

- funkcja uzupełniająca - niezbędna infrastruktura techniczna, 

- wysokość zabudowy letniskowej – do dwóch kondygnacji nadziemnych z użytkowym 

poddaszem, maksymalnie 9,0 m od poziomu terenu do kalenicy dachu, 

- dachy dwuspadkowe, wielospadkowe o nachyleniu połaci od 20º do 45º albo dachy 

przestrzennie kształtowane,  

- minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej - 1000 m
2
,
 
 

- łączna powierzchnia zabudowy kubaturowej w obrębie działki budowlanej do 20% 

powierzchni działki, 

- powierzchnia biologicznie czynna winna stanowić co najmniej 80% powierzchni 

działki budowlanej, 

- bezpośredni lub pośredni (poprzez drogi wewnętrzne) dostęp do drogi publicznej, 

- zaleca się pozostawienie pasów przeciwpożarowych o szerokości min. 8,0 m dla 

zabudowy letniskowej proponowanej na terenach przyleśnych, 

- zasady obsługi sieci infrastruktury technicznej w zakresie zaopatrzenia w energię 

elektryczną, wodę, ciepło oraz odprowadzania ścieków i gromadzenia odpadów – 

zgodnie z ustaleniami niniejszego studium uwarunkowań oraz przepisami 

szczególnymi. 

 

ML1  - tereny projektowanej zabudowy letniskowej 

 

Obejmują tereny projektowanej zabudowy letniskowej wyznaczone na gruntach wsi Cezaryn, 

Jaworów, Zagrody Kośmin i Strzyżowice.  

 

Zasady zagospodarowania: – jak dla terenów istniejącej zabudowy letniskowej. 



71 
 

UA  - tereny usług administracyjnych  

 

Obejmują tereny usług administracyjnych w Żyrzynie. 

 

Zasady zagospodarowania:  

- funkcja podstawowa – tereny zabudowy usług administracyjnych,  

- przeznaczenie uzupełniające: liniowe i kubaturowe elementy infrastruktury technicznej 

niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń, zieleń 

towarzysząca. 

- wysokość zabudowy – budynki do dwóch kondygnacji nadziemnych,  

- dachy płaskie, dwuspadkowe, wielospadkowe lub przestrzennie kształtowane, o 

nachyleniu połaci do 40º, 

- łączna powierzchnia zabudowy kubaturowej w obrębie działki inwestycyjnej do 80% 

powierzchni działki, 

- powierzchnia biologicznie czynna winna stanowić co najmniej 15% powierzchni 

działki budowlanej, 

- uciążliwość dla ludzi i środowiska z powodu prowadzonej działalności ograniczyć do 

granic terenu, do którego inwestor ma tytuł prawny, z wyjątkiem urządzeń 

infrastruktury telekomunikacyjnej, 

- zapewnienie niezbędnej liczby miejsc parkingowych, 

- bezpośredni lub pośredni dostęp do drogi publicznej, 

- zasady obsługi sieci infrastruktury technicznej w zakresie zaopatrzenia w energię 

elektryczną, wodę, ciepło oraz odprowadzania ścieków i gromadzenia odpadów – 

zgodnie z ustaleniami niniejszego studium uwarunkowań oraz przepisami 

szczególnymi. 

 

UO  - tereny usług oświaty  

 

Obejmują tereny szkół we wsiach: Żyrzyn, Osiny, Skrudki. 

 

Zasady zagospodarowania:  

- funkcja podstawowa - tereny usług oświaty i nauki - szkoły, przedszkola, sale 

sportowe, boiska sportowe i tereny rekreacji dziennej, 

- funkcja uzupełniająca - obiekty zaplecza techniczno–magazynowego i socjalno-

sanitarnego, obiekty sportowe, zabudowa mieszkaniowa dla pracowników, niezbędna 

infrastruktura techniczna, 

- powierzchnia biologicznie czynna winna stanowić co najmniej 15% powierzchni 

działki budowlanej, 

- zapewnienie niezbędnej liczby miejsc parkingowych, 

- ograniczyć oddziaływanie obiektów do granic terenu, do którego inwestor ma tytuł 

prawny, z wyjątkiem urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej, 

- bezpośredni lub pośredni (poprzez drogi wewnętrzne) dostęp do drogi publicznej, 

- zasady obsługi sieci infrastruktury technicznej w zakresie zaopatrzenia w energię 

elektryczną, wodę, ciepło oraz odprowadzania ścieków i gromadzenia odpadów – 

zgodnie z ustaleniami niniejszego studium uwarunkowań oraz przepisami 

szczególnymi. 

Dla terenu oznaczonego symbolem UO położonego w Żyrzynie, na południe od drogi 

powiatowej KDP 1519L, wprowadza się dodatkowe funkcje uzupełniające: usługi związane z 

ochroną zdrowia, oświatą, rekreacją, gastronomią, usługi hotelarskie oraz inne obiekty 

związane z działalnością turystyczną.  
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UKS  - tereny usług sakralnych  

 

Obejmują tereny kościołów i budynków im towarzyszących (plebanie) położonych we wsiach 

Żyrzyn, Parafianka, Osiny, Wola Osińska.  

 

Zasady zagospodarowania:  

- funkcja podstawowa - usługi sakralne,  

- funkcja uzupełniająca - zabudowa mieszkaniowa dla duchownych i pracowników 

parafii, domy parafialne, domy pielgrzyma oraz inne obiekty związane z działalnością 

religijną i kościelną, 

- ochrona obiektów zabytkowych, zgodnie z przepisami szczególnymi, 

- wysokość zabudowy mieszkalnej – budynki do dwóch kondygnacji nadziemnych z 

użytkowym poddaszem,  

- powierzchnia biologicznie czynna winna stanowić co najmniej 20% powierzchni 

działki budowlanej, 

- zapewnienie niezbędnej liczby miejsc parkingowych, 

- ograniczyć oddziaływanie obiektów do granic terenu, do którego inwestor ma tytuł 

prawny, z wyjątkiem urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej, 

- bezpośredni lub pośredni (poprzez drogi wewnętrzne) dostęp do drogi publicznej, 

- zasady obsługi sieci infrastruktury technicznej w zakresie zaopatrzenia w energię 

elektryczną, wodę, ciepło oraz odprowadzania ścieków i gromadzenia odpadów – 

zgodnie z ustaleniami niniejszego studium uwarunkowań oraz przepisami 

szczególnymi. 

 

UT  - tereny usług turystycznych  

 

Obejmują tereny usług i budynków im towarzyszących we wsi Kośmin. 

 

Zasady zagospodarowania:  

- funkcja podstawowa - usługi turystyczne,  

- funkcja uzupełniająca – usługi związane z ochroną zdrowia, oświatą, rekreacją, 

gastronomią, usługi hotelarskie, zabudowa mieszkaniowa dla właścicieli i 

pracowników oraz inne obiekty związane z działalnością turystyczną,  

- wysokość zabudowy – budynki do dwóch kondygnacji nadziemnych z użytkowym 

poddaszem,  

- powierzchnia biologicznie czynna winna stanowić co najmniej 20% powierzchni 

działki budowlanej, 

- zapewnienie niezbędnej liczby miejsc parkingowych, 

- ograniczyć oddziaływanie obiektów do granic terenu, do którego inwestor ma tytuł 

prawny, z wyjątkiem urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej, 

- bezpośredni lub pośredni (poprzez drogi wewnętrzne) dostęp do drogi publicznej, 

- zasady obsługi sieci infrastruktury technicznej w zakresie zaopatrzenia w energię 

elektryczną, wodę, ciepło oraz odprowadzania ścieków i gromadzenia odpadów – 

zgodnie z ustaleniami niniejszego studium uwarunkowań oraz przepisami 

szczególnymi. 
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UT1  - tereny projektowanych usług turystycznych  

 

Obejmują tereny projektowanych usług turystycznych we wsiach Żyrzyn, Borysów i Cezaryn. 

 

Zasady zagospodarowania: – jak dla terenów istniejącej zabudowy usług turystycznych. 

 

US1  - projektowane tereny sportu i rekreacji 

 

Obejmują projektowane tereny sportu i rekreacji w Żyrzynie i Borysowie. 

 

Zasady zagospodarowania:  

- funkcja podstawowa - tereny usług sportowych i rekreacyjnych, takich jak organizacja 

imprez okolicznościowych, spotkań, drobny handel i gastronomia, rekreacja i 

wypoczynek, 

- funkcja uzupełniająca - niezbędna infrastruktura techniczna, 

- możliwość lokalizacji obiektów małej architektury i urządzeń sportowo – 

rekreacyjnych, a także tymczasowych obiektów służących organizacji imprez 

masowych. 

- maksymalna wysokość budynków do 11 m od powierzchni terenu,  

- powierzchnia zabudowy do 60% terenu, 

- pozostawić co najmniej 20% terenu jako powierzchnię biologicznie czynną, 

- ograniczyć oddziaływanie obiektów do granic działki, 

- bezpośredni lub pośredni (poprzez drogi wewnętrzne) dostęp do drogi publicznej, 

- zasady obsługi sieci infrastruktury technicznej w zakresie zaopatrzenia w energię 

elektryczną, wodę, ciepło oraz odprowadzania ścieków i gromadzenia odpadów – 

zgodnie z ustaleniami niniejszego studium uwarunkowań oraz przepisami 

szczególnymi. 

 

U  - tereny usług  

 

Obejmują tereny usług innych, nie wymienionych powyżej, takich jak usługi handlu, 

rekreacji, oświaty pozaszkolnej, związane z ochroną zdrowia i rekreacją, rzemieślnicze itp. 

 

Zasady zagospodarowania:  

- funkcja podstawowa – tereny zabudowy usługowej,  

- przeznaczenie uzupełniające: zabudowa mieszkaniowa dla właściciela i pracowników, 

liniowe i kubaturowe elementy infrastruktury technicznej niezbędne do prawidłowego 

funkcjonowania obiektów i urządzeń, zieleń towarzysząca. 

- wysokość zabudowy – budynki do dwóch kondygnacji nadziemnych,  

- dachy płaskie, dwuspadkowe, wielospadkowe lub przestrzennie kształtowane, o 

nachyleniu połaci do 40º, 

- łączna powierzchnia zabudowy kubaturowej w obrębie działki inwestycyjnej do 40% 

powierzchni działki, 

- powierzchnia biologicznie czynna winna stanowić co najmniej 20% powierzchni 

działki budowlanej, 

- uciążliwość dla ludzi i środowiska z powodu prowadzonej działalności ograniczyć do 

granic terenu, do którego inwestor ma tytuł prawny, z wyjątkiem urządzeń 

infrastruktury telekomunikacyjnej, 

- zapewnienie niezbędnej liczby miejsc parkingowych, 

- bezpośredni lub pośredni (poprzez drogi wewnętrzne) dostęp do drogi publicznej, 
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- zasady obsługi sieci infrastruktury technicznej w zakresie zaopatrzenia w energię 

elektryczną, wodę, ciepło oraz odprowadzania ścieków i gromadzenia odpadów – 

zgodnie z ustaleniami niniejszego studium uwarunkowań oraz przepisami 

szczególnymi. 

 

U1  - projektowane tereny usług innych 

 

Obejmują projektowane tereny usług innych (wymienione dla terenów U) na gruntach 

dotychczas nie zainwestowanych. 

 

Zasady zagospodarowania: jak dla terenów oznaczonych symbolem U. 

 

PU  – tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i zabudowy usługowej 

 

Obejmują tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i terenów zabudowy 

usługowej. 

 

Zasady zagospodarowania:  

- funkcja podstawowa - tereny produkcji, składów i magazynów, 

- funkcja uzupełniająca - tereny usług, zabudowa mieszkaniowa dla właściciela lub 

użytkownika terenu, niezbędna infrastruktura techniczna, 

- maksymalna wysokość budynków do 12 m od powierzchni terenu,  

- powierzchnia zabudowy - do 80% powierzchni działki, 

- powierzchnia biologicznie czynna - co najmniej 15% powierzchni działki, 

- ograniczyć oddziaływanie obiektów do granic terenu, do którego inwestor ma tytuł 

prawny, z wyjątkiem urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej, 

- bezpośredni lub pośredni (poprzez drogi wewnętrzne) dostęp do drogi publicznej, 

- zasady obsługi sieci infrastruktury technicznej w zakresie zaopatrzenia w energię 

elektryczną, wodę, ciepło oraz odprowadzania ścieków i gromadzenia odpadów – 

zgodnie z ustaleniami niniejszego studium uwarunkowań oraz przepisami 

szczególnymi, 

- dopuszcza się wysokość budynków i budowli powyżej 12 m od powierzchni terenu, 

jeżeli jest to niezbędne ze względów technologii produkcji. 

 

PU1  – projektowane tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i 

zabudowy usługowej 

 

Obejmują tereny projektowanych obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i zabudowy 

usługowej, wyznaczone na gruntach rolnych. 

 

Zasady zagospodarowania: - jak dla terenów oznaczonych symbolem PU. 

 

RPU  – tereny produkcji rolnej i tereny obsługi produkcji rolnej 

 

Obejmują tereny produkcji rolnej i tereny obsługi produkcji rolnej występujące na terenach 

wsi Osiny i Żerdź. 

 

Zasady zagospodarowania:  

- funkcja podstawowa - tereny produkcji rolnej i tereny obsługi produkcji rolnej, 
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- funkcja uzupełniająca - tereny składów i magazynów, zabudowa mieszkaniowa dla 

właściciela lub użytkownika terenu, niezbędna infrastruktura techniczna, 

- maksymalna wysokość budynków do 12 m od powierzchni terenu,  

- powierzchnia zabudowy - do 80% powierzchni działki, 

- powierzchnia biologicznie czynna - co najmniej 15% powierzchni działki, 

- ograniczyć oddziaływanie obiektów do granic terenu, do którego inwestor ma tytuł 

prawny, z wyjątkiem urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej, 

- bezpośredni lub pośredni (poprzez drogi wewnętrzne) dostęp do drogi publicznej, 

- zasady obsługi sieci infrastruktury technicznej w zakresie zaopatrzenia w energię 

elektryczną, wodę, ciepło oraz odprowadzania ścieków i gromadzenia odpadów – 

zgodnie z ustaleniami niniejszego studium uwarunkowań oraz przepisami 

szczególnymi. 

 

RPU1  – projektowane tereny produkcji rolnej i tereny obsługi produkcji rolnej 

 

Obejmują projektowane tereny produkcji rolnej i tereny obsługi produkcji rolnej występujące 

na terenie wsi Żyrzyn i Żerdź. 

 

Zasady zagospodarowania: - jak dla terenów oznaczonych symbolem RPU. 

 

ZC  - cmentarze  

 

Obejmują tereny cmentarzy położonych we wsiach Żyrzyn i Parafianka. 

 

Zasady zagospodarowania:  

- funkcja podstawowa - cmentarz,  

- funkcja uzupełniająca - urządzenia infrastruktury związanej z funkcjonowaniem i obsługą 

cmentarza, zieleń wysoka z możliwością jej pielęgnacji lub przebudowy, 

- wyznaczenie pasa izolującego teren wokół cmentarza istniejacego lub projektowanego  od 

innych terenów: 

1) o szerokości do 50 m od granicy cmentarza, w którym zakazuje się realizacji 

zabudowy mieszkaniowej oraz produkcji i przechowywania żywności, 

2) o szerokości do 150 m, w którym: 

a) użytkowanie budynków mieszkalnych oraz produkcji i przechowywania 

żywności, może być dopuszczone pod warunkiem przyłączenia do komunalnej 

sieci wodociągowej, 

b) zakazuje się lokalizowania ujęć wody do celów komunalnych. 

- bezpośredni lub pośredni dostęp do drogi publicznej, 

- zasady obsługi sieci infrastruktury technicznej w zakresie zaopatrzenia w energię 

elektryczną, wodę, gromadzenia odpadów – zgodnie z ustaleniami niniejszego 

studium uwarunkowań oraz przepisami szczególnymi. 

 

ZC1  - cmentarze projektowane 

 

Obejmuje teren przewidywany do budowy cmentarza we wsi Osiny. 

 

Zasady zagospodarowania – jak dla terenów oznaczonych symbolem ZC. 
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ZP  - tereny zieleni urządzonej - parki dworskie  

 

Tereny parków dworskich objętych ochrona konserwatorską, położonych we wsiach Żyrzyn i 

Osiny. 

 

Zasady zagospodarowania:  

- funkcja podstawowa – zieleń parkowa (parki dworskie), ze stałymi i tymczasowymi 

obiektami małej architektury, służącymi do rekreacji i wypoczynku, 

- zachowanie dotychczasowego sposobu zagospodarowania terenu i wykorzystania 

obiektów, w tym obiektów zabytkowych, z dopuszczeniem wykorzystania na cele 

usługowe, lub mieszkalne, utrzymanie skali, parametrów i cech istniejącej zabudowy, 

- nakaz kształtowania terenu w formie założenia parkowego, z zachowaniem istniejącej 

zieleni, z możliwością jej pielęgnowania i przebudowy, 

- zasady obsługi sieci infrastruktury technicznej w zakresie zaopatrzenia w energię 

elektryczną, wodę, gromadzenia odpadów – zgodnie z ustaleniami niniejszego 

studium uwarunkowań oraz przepisami szczególnymi. 

- możliwość realizacji projektowanych budynków usługowych lub mieszkalnych w 

obrębie tej strefy powinna być szczegółowo opracowana w miejscowym planie 

zagospodarowania obejmującym teren strefy. 

 

ZW1  - tereny zieleni urządzonej – projektowany park wiejski  

 

Obejmuje teren projektowanego parku wiejskiego we wsi Żyrzyn, łącznie ze zbiornikiem 

wodnym. 

 

Zasady zagospodarowania:  

- funkcja podstawowa – zieleń parkowa (park wiejski), ze stałymi i tymczasowymi 

obiektami małej architektury, służącymi do rekreacji i wypoczynku oraz obiekty 

służące obsłudze turystycznej, 

- nakaz kształtowania terenu w formie zieleni parkowej, z zachowaniem istniejącej 

zieleni, z możliwością jej pielęgnowania i przebudowy oraz urządzenie stawu jako 

obiektu rekreacyjnego, 

- zasady obsługi sieci infrastruktury technicznej w zakresie zaopatrzenia w energię 

elektryczną, wodę, gromadzenia odpadów – zgodnie z ustaleniami niniejszego 

studium uwarunkowań oraz przepisami szczególnymi. 

 

PE - udokumentowane złoża piasków 

 

Obejmują tereny udokumentowanych złóż piasków, kwalifikujące się do powierzchniowej 

eksploatacji. 

 

Zasady zagospodarowania:  

- eksploatacja surowców naturalnych z zastosowaniem środków ograniczających szkody w 

środowisku przyrodniczym, 

- zakaz zabudowy, z wyjątkiem obiektów budowlanych i urządzeń związanych z 

eksploatacja złoża, 

- zachowanie pasów ochronnych dla terenów poddanych eksploatacji, które należy 

wyznaczyć zgodnie z polskimi normami, 

- przeprowadzenie rekultywacji wyrobiska w kierunku rolnym lub leśnym. 
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PE1 - tereny planowanej powierzchniowej eksploatacji złóż kopalin naturalnych 

 

Obejmują tereny planowanej powierzchniowej eksploatacji złóż kopalin naturalnych. 

 

Zasady zagospodarowania: - jak dla terenów PE 

 

KS  - tereny obsługi komunikacji samochodowej  

 

Obejmują tereny obsługi komunikacji samochodowej położone przy drodze krajowej w 

Żyrzynie. 

 

Zasady zagospodarowania:  

- funkcja podstawowa - zabudowa przeznaczona do pełnienia funkcji w zakresie usług i 

obsługi komunikacji drogowej,  

- przeznaczenie uzupełniające: zabudowa mieszkaniowa dla właściciela obiektów 

usługowych, liniowe i kubaturowe elementy infrastruktury technicznej niezbędne do 

prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń przewidzianych planem, zieleń 

towarzysząca. 

- wysokość zabudowy – budynki do dwóch kondygnacji nadziemnych,  

- dachy płaskie, dwuspadkowe, wielospadkowe lub przestrzennie kształtowane, o 

nachyleniu połaci do 40º, 

- łączna powierzchnia zabudowy kubaturowej w obrębie działki inwestycyjnej do 30% 

powierzchni działki, 

- powierzchnia biologicznie czynna winna stanowić co najmniej 10% powierzchni 

działki budowlanej, 

- ograniczyć oddziaływanie obiektów do granic terenu, do którego inwestor ma tytuł 

prawny, z wyjątkiem urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej, 

- zapewnienie niezbędnej liczby miejsc parkingowych, 

- bezpośredni lub pośredni (poprzez drogi wewnętrzne) dostęp do drogi publicznej, 

- zasady obsługi sieci infrastruktury technicznej w zakresie zaopatrzenia w energię 

elektryczną, wodę, ciepło oraz odprowadzania ścieków i gromadzenia odpadów – 

zgodnie z ustaleniami niniejszego studium uwarunkowań oraz przepisami 

szczególnymi. 

 

KS1  - projektowane tereny obsługi komunikacji samochodowej  

 

Obejmują projektowane tereny obsługi komunikacji samochodowej w Skrudkach i 

Parafiance. 

 

Zasady zagospodarowania: - jak dla terenów oznaczonych symbolem KS. 

 

WZ  - tereny urządzeń zaopatrzenia w wodę 

 

Obejmują ujęcia wody na potrzeby zaopatrzenia ludności oraz produkcyjnych i usługowych. 

 

Zasady zagospodarowania:  

- funkcja podstawowa – urządzenia zaopatrzenia w wodę (ujęcie wód głębinowych), 

- obiekty budowlane o indywidualnych parametrach wynikających z wymagań 

technologicznych, 
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- obowiązkowe ogrodzenie zabezpieczające strefę ochrony bezpośredniej ujęcia wód 

głębinowych o promieniu co najmniej 10 m wokół studni, 

- zagospodarowanie terenu w granicach ogrodzenia zielenią. 

 

NO – tereny oczyszczalni ścieków 

 

Obejmuje oczyszczalnię ścieków w miejscowości Żyrzyn. 

 

Zasady zagospodarowania:  

- funkcja podstawowa – teren oczyszczalni ścieków, 

- obiekty budowlane o indywidualnych parametrach wynikających z wymagań 

technologicznych, 

- łączna powierzchnia zabudowy kubaturowej w obrębie działki inwestycyjnej do 80% 

powierzchni działki, 

- powierzchnia biologicznie czynna winna stanowić co najmniej 15% powierzchni 

działki budowlanej, 

- ograniczyć oddziaływanie obiektów do granic terenu, do którego inwestor ma tytuł 

prawny, z wyjątkiem urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej, 

- odprowadzanie oczyszczonych ścieków do wód bieżących, 

- bezpośredni lub pośredni (poprzez drogi wewnętrzne) dostęp do drogi publicznej, 

- zasady obsługi sieci infrastruktury technicznej w zakresie zaopatrzenia w energię 

elektryczną, wodę, ciepło oraz odprowadzania ścieków i gromadzenia odpadów – 

zgodnie z ustaleniami niniejszego studium uwarunkowań oraz przepisami 

szczególnymi. 

 

NO1 – tereny projektowanych oczyszczalni ścieków 

 

Obejmuje projektowane oczyszczalnie ścieków w miejscowościach Kośmin, Skrudki, 

Borysów i Żerdź. 

 

Zasady zagospodarowania:  

- funkcja podstawowa – teren oczyszczalni ścieków, 

- odprowadzanie oczyszczonych ścieków za pośrednictwem kanału zrzutowego do wód 

płynących, 

- inne ustalenia – jak dla oczyszczalni ścieków w Żyrzynie. 

 

NU – tereny zrekultywowanego wysypiska odpadów 

 

Obejmuje teren dawnego wysypiska odpadów w miejscowości Żyrzyn. 

 

Zasady zagospodarowania: - teren zrekultywowany, przeznaczony do zalesienia. 

 

EG – tereny zaopatrzenia w gaz ziemny 

 

Obejmuje teren stacji redukcyjno-pomiarowej gazu ziemnego we wsi Kośmin. 

 

Zasady zagospodarowania:  

- funkcja podstawowa – teren urządzeń zaopatrzenia w gaz ziemny, 

- obiekty budowlane o indywidualnych parametrach wynikających z wymagań 

technologicznych, 
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- obowiązkowe ogrodzenie terenu, 

- wyznaczenie strefy wyłączonej z zabudowy szerokości zgodnej z przepisami 

szczególnymi, 

- zagospodarowanie terenu w granicach działki zielenią. 

 

EE1 – tereny projektowanych urządzeń elektroenergetycznych 

 

Obejmuje tereny projektowanych stacji transformatorowych 110/30/15 kV we wsi Osiny, do 

obsługi planowanej farmy wiatrowej Żyrzyn 1 oraz stacji transformatorowej do obsługi 

projketowanej linii elektroenergetycznej 2x400 kV.  

 

Zasady zagospodarowania:  

- funkcja podstawowa – teren urządzeń zaopatrzenia w energię elektryczną, 

- obiekty budowlane o indywidualnych parametrach wynikających z wymagań 

technologicznych, 

- obowiązkowe ogrodzenie terenu, 

- wyznaczenie strefy wyłączonej z zabudowy szerokości zgodnej z przepisami 

szczególnymi. 

 

 

2. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW SPECYFICZNYCH 

 

Do terenów specyficznych zaliczono: 

- rezerwaty przyrody, 

- tereny objęte ochroną jako obszary Natura 2000, 

- tereny objęte ochroną jako obszary chronionego krajobrazu, 

- użytki ekologiczne, 

- obszary zagrożenia powodziowego. 

 

2.1. Rezerwaty przyrody 

 

Obejmują rezerwat przyrody Jezioro Piskory położony na gruntach Skarbu Państwa.  

 

Zasady zagospodarowania:  

 

Są zawarte w rozporządzeniu o utworzeniu tego rezerwatu. 

 

2.2. Tereny objęte ochroną jako obszary Natura 2000 

 

Obszar Natura 2000 PLH Dolny Wieprz obejmuje północną część gminy Żyrzyn, w tym 

tereny zabudowane i w różny sposób użytkowane gospodarczo. Zasady zagospodarowania 

terenu powinny uwzględniać szczególne wymogi ochrony przyrody i środowiska w granicach 

obszarów Natura 2000. Zasady te mogą ulec zmianie po ustanowieniu planu zadań 

ochronnych lub planu ochrony dla tego obszaru chronionego. 

 

2.3. Obszary chronionego krajobrazu 

 

W granicach gminy Żyrzyn występują dwa obszary chronionego krajobrazu: Pradolina 

Wieprza i Kozi Bór. Zasady zagospodarowania oraz nakazy i zakazy są podane w aktach 

prawnych o ustanowieniu tych obszarów, wydanych przez wojewodę lubelskiego. Jest to 
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rozporządzenie Nr 38 z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu 

„Pradolina Wieprza” – Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 06.59.1151) oraz rozporządzenie Nr 41 z dnia 

17 lutego 2006r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Kozi Bór” (Dz. Urz. Woj. 

Lub. Nr 06.65.1226).  

 

2.4. Użytki ekologiczne 

 

W granicach gminy Żyrzyn utworzono na podstawie rozporządzeń wojewody 

lubelskiego 8 użytków ekologicznych, w których określono zasady ochrony tych obiektów: 

rozporządzenia z dnia 20.02.2004r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2004 r. Nr 47, poz. 945) oraz 

rozporządzenia Nr 155 z dnia 16.07.2002 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 80, poz. 1712, zm. z 

2004r. nr 44, poz. 893). 

 

2.5. Obszary zagrożenia powodziowego 

 

Obejmują dolinę Wieprza w północnej części gminy. Granice potencjalnych obszarów 

zagrożenia powodziowego określono na rysunkach zmiany studium uwarunkowań – 

„Uwarunkowania” i „Kierunki zagospodarowania przestrzennego” (bez oznaczania symbolem 

literowym). 

 

Zasady zagospodarowania:  

- utrzymanie dotychczasowego sposobu zagospodarowania, 

- zakaz zabudowy, 

- dopuszczenie budowy urządzeń melioracyjnych z nakazem ich utrzymania i 

prawidłowego funkcjonowania, 

- dopuszczenie budowy dróg i mostów z nakazem odpowiednich zabezpieczeń przeciwko 

powodziowych,  

- dopuszczenie budowy liniowych elementów infrastruktury technicznej, takich jak linie 

elektroenergetyczne, wodociągi, kolektory ściekowe, gazociągi, ropociągi.  

 

2.6. Obszary zagrożone awariami przemysłowymi 

 

Jak podano w rozdz. VI, w części I dokumentacji studium uwarunkowań, w sytuacji 

awaryjnej, istnieje ryzyko skażenia amoniakiem części gminy Żyrzyn pochodzącego z 

Zakładów Azotowych „PUŁAWY” S.A. Na rysunku studium uwarunkowań wkreślono zasięg 

przewidywanej strefy potencjalnego skażenia amoniakiem o stężeniu powyżej 27 mg/m
3
. W 

granicach strefy wprowadza się zakaz zabudowy wielorodzinnej oraz obiektów użyteczności 

publicznej, takich jak szkoły, przedszkola, domy opieki itp.  

 

 

III. OBSZARY ORAZ ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I JEGO 

ZASOBÓW, OCHRONY PRZYRODY, KRAJOBRAZU 

KULTUROWEGO I UZDROWISK 
 

1. OCHRONA POWIETRZA 

 

 Główne źródła lokalnych zanieczyszczeń powietrza występujące w gminie Żyrzyn to 

transport samochodowy i rozproszone źródła emisji na terenach zabudowanych. Do głównych 

kierunków działań zmierzających do ochrony ludności i środowiska przed szkodliwymi 

substancjami emitowanymi do atmosfery należy zaliczyć: 
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 lokalizowanie zabudowy mieszkalnej w pewnej odległości od tras komunikacyjnych o 

dużym nasileniu ruchu (planowana droga ekspresowa S17 i droga wojewódzka nr 

824), 

 ograniczanie emisji szkodliwych gazów i pyłów przez istniejące zakłady usługowe i 

rzemieślnicze, 

 ścisłe przestrzeganie przepisów o ochronie atmosfery w przypadku nowych 

inwestycji, 

 stwarzanie możliwości zamiany paliwa używanego w paleniskach domowych 

(głównie węgla kamiennego) na inne, nie emitujące szkodliwych gazów i pyłów do 

atmosfery (gaz ziemny, oleje opałowe, instalacje geotermiczne, prąd elektryczny, 

drewno opałowe, słoma i inne). 

 budowa ciepłowni (w większych miejscowościach) dla całych osiedli z 

wykorzystaniem odpowiednich technologii zabezpieczających przed emisją 

szkodliwych gazów. 

 

 

2. WYKORZYSTANIE I OCHRONA WÓD POWIERZCHNIOWYCH I 

PODZIEMNYCH 

 

 W celu ochrony wód powierzchniowych i podziemnych, należy podjąć na obszarze 

gminy następujące działania: 

 

 ograniczenie (a z czasem wyeliminowanie) odprowadzania ścieków do wód 

powierzchniowych lub do gruntu, 

 wyposażenie obszarów zwartej zabudowy w systemy wodno-kanalizacyjne z 

odprowadzaniem ścieków do oczyszczalni, 

 wyposażenie zabudowy rozproszonej nie objętej siecią kanalizacyjną w szczelne 

zbiorniki osadowe, z dostarczaniem ścieków do oczyszczalni, 

 ograniczenie stosowania chemicznych środków ochrony roślin i nawozów sztucznych 

na obszarach dolin rzecznych i obniżeń terenu (z płytkim zaleganiem wód 

gruntowych), 

 wyznaczenie granic głównych zbiorników wód podziemnych, stref ochronnych i zasad 

gospodarowania w tych strefach oraz ścisłe przestrzeganie zasad ochrony ujęć wód 

głębinowych. 

 

 W celu zwiększenia zasobów wód powierzchniowych, należy: 

 

 racjonalnie gospodarować wodą na obszarach typowo rolniczych z wykorzystaniem 

istniejących systemów melioracyjnych, 

 w pełni wykorzystywać dostępne zasoby wodne do celów rekreacyjno – 

turystycznych, 

 opracować i wdrożyć program małej retencji, 

 chronić niewielkie lokalne bagienka, „oczka wodne”, torfianki i inne małe zbiorniki 

wodne.  
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3. OCHRONA GRUNTÓW LEŚNYCH 

 

 Grunty leśne, niezależnie od formy własności, podlegają ochronie na mocy ustawy o 

ochronie środowiska (Dz.U. 2001 Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) oraz ustawy o lasach z dn. 

28.09.1991 r. (z późn. zm.). Ochrona gruntów leśnych realizowana jest poprzez 

przestrzeganie zakazów określonych w w/w. ustawach, a w szczególności na zakazie: 

 przeznaczania gruntów leśnych na cele nieleśne (z wyjątkiem przypadków 

określonych w ustawie), 

 niszczenia lasów i gruntów leśnych, 

 działań osłabiających biologiczną odporność drzewostanów. 

 

4. OCHRONA GRUNTÓW ROLNYCH 

 

Wymogi ochrony gruntów rolnych szczególnie przydatnych do produkcji rolniczej, 

określone są w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dn. 3.02.1995 r (Dz.U. z 

2004r. Nr 121, poz. poz. 1266). Szczególnej ochronie podlegają gleby organiczne wszystkich 

klas (I-VI) oraz gleby mineralne zaliczane do klas bonitacyjnych I-III. Ochrona polega 

głównie na ograniczaniu przeznaczania ich na cele nierolnicze. W warunkach gminy Żyrzyn, 

powierzchnia gleb należących do klas I-III nie jest duża, ale gleby organiczne, występujące 

głównie w dolinie Wieprza oraz w rejonie Jez. Piskory, zajmują znaczną powierzchnię i te 

obszary należy chronić szczególnie. 

 

5. POTENCJALNE OBSZARY KONFLIKTOWE 

 

 Głównym terenem konfliktowym w gminie Żyrzyn może być planowana budowa 

drogi ekspresowej S17, która będzie wymagała przeznaczenia pasa terenu szerokości około 

70 m po zachodniej stronie istniejącej drogi krajowej, ze znacznym poszerzeniem po obu 

stronach drogi na terenie planowanych węzłów drogowych „Skrudki” i „Żyrzyn”. Szczególnie 

rozbudowany będzie węzeł w Żyrzynie, łączący drogę S17 z drogą wojewódzką nr 824.  

Droga ekspresowa jest także istotną barierą dla migrujących zwierząt, szczególnie 

ssaków i płazów. W celu ograniczenia negatywnego oddziaływania na trasie tej drogi, 

zaprojektowano przejścia dla zwierząt dużych, średnich i małych, przepusty pod nasypami 

pełniące jednocześnie funkcje przejść dla zwierząt oraz specjalne ogrodzenia kierujące 

zwierzęta do przejść. Na terenie gminy zaprojektowano 7 przejść dla zwierząt.  

Inne potencjalne obszary konfliktowe mogą dotyczyć niewielkich powierzchniowo 

inwestycji, których oddziaływania - zarówno w trakcie budowy jak i późniejszej eksploatacji - 

mogą być negatywne dla środowiska. Każdy przypadek planowanych inwestycji należy 

rozpatrywać indywidualnie. W szczególności może to dotyczyć Farmy Wiatrowej Żyrzyn 1, 

planowanej do budowy w południowej i wschodniej części gminy, a w drugim etapie Farmy 

Wiatrowej Żyrzyn 2.  

 

6. PROJEKTOWANE TERENY CHRONIONE NA PODSTAWIE USTAWY O 

OCHRONIE PRZYRODY 

 

Najważniejsze pod względem przyrodniczym duże fragmenty gminy Żyrzyn zostały 

objęte ochroną jako obszary chronionego krajobrazu, obszar Natura 2000 Dolny Wieprz 

(chroniona na podstawie Dyrektywy Siedliskowej) oraz rezerwat przyrody Piskory. 

Utworzono także 8 użytków ekologicznych. Tereny i obiekty planowane do objęcia ochroną 

obejmują dolinę Wieprza (objęcie ochroną na podstawie Dyrektywy Ptasiej) oraz pomniki 

przyrody.  
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6.1. OSO Dolina Dolnego Wieprza PL1144 

 

Charakterystykę obszaru podano na podstawie informacji zawartych na stronie 

internetowej: http://www.lto.org.pl/n2000_ddwieprza.html oraz książki „Ostoje ptaków o 

znaczeniu międzynarodowym w Polsce” (red. Wilk i in. 2010). Proponowana powierzchnia 

zajmuje 13971 ha. Ostoja obejmuję ok. 40 kilometrowy, dolny odcinek doliny Wieprza, 

stanowiący ważny korytarz ekologiczny pomiędzy Polesiem a Doliną Wisły. Szerokość 

doliny sięga 6 km. Koryto rzeki ma typowy nizinny charakter, silnie meandruje, w niektórych 

fragmentach rzeki okresowo tworzą się piaszczyste ławice, a jej brzegi porastają stare 

dziuplaste wierzby, a także olchy. W dolinie liczne są starorzecza oraz całoroczne zastoiska 

wody. Rokrocznie wiosną woda zalewa niemal całą dolinę, tworząc idealne warunki dla 

migrujących licznie przez ten korytarz ptaków blaszkodziobych oraz siewkowych. 

 

6.2. Projektowane pomniki przyrody 

 

Wykaz proponowanych pomników przyrody: 

1. Aleja lipowa (Tilia cordata) - 131 szt., w Żyrzynie od granicy parku na pd-zach. do skraju 

lasu, o obwodach pni do 400 cm. 

2. Dwa Dęby w Żyrzynie rosnące obok budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrzynie 

przy ul. Powstania Styczniowego 15.  

 

 

IV. OBSZARY I ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO  

       I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ 
 

1. OCHRONA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH 

 

W zakresie ochrony wartości kulturowych terenu objętego opracowaniem, ustalono 

historyczne rozplanowanie przestrzenne, historyczną strukturę funkcjonalną, wartościowe 

obiekty kubaturowe oraz wartości ekspozycyjno-krajobrazowe. Wnioski wypływające ze 

stanu wartości kulturowych terenu objętego opracowaniem, umożliwiły określenie stref 

ochrony konserwatorskiej. 

Strefy te grupują obszary i zespoły o podobnej wartości kulturowej, przyrodniczej i 

krajobrazowej. Wyznaczenie w ich zasięgu chronionych pojedynczych obiektów, umożliwia 

ponadto ich ochronę niezależnie od charakteru strefy w jakiej się znajdują. 

Na obszarze gminy Żyrzyn, proponuje się zachowanie wyznaczonych w Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwalonego w roku 2000, 

niżej wymienione strefy ochrony konserwatorskiej. 

 

STREFA „A” - pełnej ochrony historycznej struktury przestrzennej, obejmuje: 

- teren wokół kościoła parafialnego w Żyrzynie, 

- teren zespołu pałacowo-parkowego w Żyrzynie. 

Strefa „A” obejmuje obszar, na którym elementy historycznego układu przestrzennego 

miejscowości lub jego części, tzn. rozplanowanie, zabudowa oraz związany z nim integralnie 

teren i krajobraz, zachowały się w tak dobrym stanie, że znajdujący się na nim zespół, 

wyróżnia się w całości układu przestrzennego współczesnej miejscowości swoimi cechami, a 

w szczególności tym, że dominują w nim elementy historycznej kompozycji przestrzennej, 

obrazujące czytelnie historyczne pochodzenie zespołu oraz reprezentacyjne lub typowe dla 

http://www.lto.org.pl/n2000_ddwieprza.html
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pewnego okresu w rozwoju architektury i urbanistyki pod względem rozplanowania, 

zabudowy oraz układu terenu i krajobrazu. 

Wszelkie prace prowadzone przy zabytkach wpisanych do rejestru wymagają 

uzyskania pozwolenia konserwatorskiego w formie decyzji administracyjnej i mogą zostać 

poprzedzone wydaniem zaleceń konserwatorskich zgodnie z odpowiednimi przepisami 

szczegółowymi (art. 27 oraz art. 36 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami z późn. zm.).  

 

STREFA „B” - ochrony zachowanych elementów zabytkowych, która obejmuje 

obiekty wpisane do wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków. Strefa ta obejmuje niżej 

wymienione tereny: 

- teren przy kościele parafialnym w Żyrzynie, 

- cmentarz parafialny w Parafiance, 

- teren wokół pomnika poświęconego pomordowanym Polakom przez hitlerowców w 

czasie drugiej wojny światowej w Bałtowie (Dworzysko), 

- teren zespołu dworsko-parkowego w Kośminie, 

- teren zespołu dworskiego w Osinach, 

- teren wokół pomnika upamiętniającego bitwę z czasu powstania styczniowego przy 

drodze krajowej Lublin - Warszawa pomiędzy Żyrzynem a drogą do Jaworowa. 

 

Strefa „B” obejmuje najczęściej te tereny historycznego układu przestrzennego, które 

znajdowały się poza danym ośrodkiem założenia, tj. tereny dawnych przedmieść lub obrzeży 

miasta, obszary początkowo rolnicze, następnie poddawane parcelacji, których zabudowa nie 

reprezentując wysokiej wartości zabytkowej i plastycznej oraz nie figurując w większości w 

rejestrach konserwatorskich, stanowi wartość kulturową w skali lokalnej. 

Strefą „B” obejmuje się też niezbędną podbudowę przestrzenną dla zabytkowego 

obiektu dominującego, a także tereny historycznego układu przestrzennego, gdzie zostały 

zatarte elementy dawnego założenia, rozebrane lub przebudowana historyczna zabudowa 

kubaturowa, zlikwidowane cieki wodne czy zespoły starodrzewia. 

W stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru, a 

ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu 

budowlanego wydaje właściwy organ budowlany w uzgodnieniu z LWKZ w Lublinie (art. 39 

ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane z późn. zm. oraz art. 7 i 8.3 ustawy z 

dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz 

zmianie niektórych innych ustaw).  

 

Strefa ta służy głównie ochronie wartości przestrzennych i krajobrazowych. Zasady 

zagospodarowania w strefie „B”: 

- wymaga się zachowania zasadniczych elementów historycznego rozplanowania, tj. 

utrzymania istniejącej sieci dróg, alei, szpalerów, osi widokowych i kompozycyjnych, 

- dopuszcza się realizację nowej zabudowy w zależności od jej funkcji, z wymogiem 

dostosowania jej do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie skali i bryły 

zabudowy, przy jednoczesnym założeniu harmonijnego współistnienia elementów 

kompozycji historycznej i współczesnej, 

- dla istniejących obszarów i obiektów zespołów dworsko-parkowych w Kośminie i 

zespołu dworskiego w Osinach, dopuszcza się zmianę funkcji pod warunkiem określenia 

szczegółowych zasad dopuszczalnej zmiany funkcji na etapie sporządzania planu 

miejscowego,  
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- wszelkie działania inwestycyjne i prace projektowe w tej strefie wymagają 

uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w ramach obowiązujących 

unormowań prawnych. 

 

STREFA „K” - ochrony krajobrazu, obejmuje: 

- teren przy kościele parafialnym w Żyrzynie, 

- teren przy cmentarzu parafialnym w Żyrzynie, 

- teren przy zespole pałacowo-parkowym w Żyrzynie, 

- teren wokół cmentarza parafialnego w Parafiance, 

- teren wokół zespołu dworsko-parkowego w Kośminie, 

- teren przy zespole dworskim w Osinach, 

Strefa „K” obejmuje tereny krajobrazu integralnie związane z zespołem zabytkowym, 

znajdujące się w jego otoczeniu. Granice strefy „K” wyznacza się obejmując nimi obszary 

jednorodne pod względem rodzaju pokrycia terenu lub rodzaju związków widokowych w 

zespole zabytkowym. Strefa „K” została wprowadzona jako uzupełnienie stref ochrony 

konserwatorskiej „A” i „B” w charakterze otuliny.  

W stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru, a 

ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu 

budowlanego wydaje właściwy organ budowlany w uzgodnieniu z LWKZ w Lublinie (art. 39 

ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane z późn. zm. oraz art. 7 i 8.3 ustawy z 

dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz 

zmianie niektórych innych ustaw).  

W strefie tej postuluje się: 

- zachowanie istniejącego drzewostanu o charakterze zabytkowym, 

- nie wprowadzanie zwartych nasadzeń wysoką roślinnością, 

- ograniczenie skali lub lokalizacji obiektów kubaturowych, albo kształtowanie 

zagospodarowania terenu i zabudowy z uwzględnieniem osi widokowych na obiekty 

zabytkowe, 

- wszelkie działania inwestycyjne i prace projektowe w tej strefie wymagają 

uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w ramach obowiązujących 

przepisów prawnych. 

 

2. OCHRONA STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH 

 

 W celu ochrony zabytków archeologicznych wprowadza się dwa rodzaje stref, w 

zależności od ich wartości poznawczej (naukowej): 

 STREFA „OW” – obserwacji archeologicznej obejmująca stanowiska pradziejowe i 

wczesnośredniowieczne (do XIII w.) o znanej lokalizacji, które zostały wyznaczone we 

wsiach: Kośmin, Cezaryn, Bałtów, Osiny, Borysów, Jaworów, Parafianka, Skrudki, 

Strzyżowice, Wilczanka, Żerdź, Żyrzyn. 

Na obszarze „OW” wszelka działalność inwestycyjna, a w szczególności ta, która łączy 

się z naruszeniem ziemi na głębokość ponad 30 cm, może być dokonywana po uprzednim 

uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, pod nadzorem archeologiczno-

konserwatorskim. W razie stwierdzenia reliktów archeologicznych wszelkie prace powinny 

być przerwane, a teren udostępniony do ratowniczych badań archeologicznych 

przeprowadzanych w trybie pilnym dla szybkiego udostępnienia terenu pod inwestycję. Ich 
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wyniki powinny decydować o możliwości kontynuowania prac, ewentualnie o ich 

zaniechaniu i zmianie przeznaczenia gruntów.  

 

Dla strefy ochrony zabytków archeologicznych „OW” ustala się: 

- obowiązek uzgadniania z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków wszelkich inwestycji 

(wielkokubaturowych, liniowych, drogowych, poboru surowców mineralnych itp.), 

- roboty ziemne, związane z uzgodnionymi inwestycjami muszą być prowadzone pod 

stałym nadzorem uprawnionego archeologa; w przypadku natrafienia podczas w/w 

nadzorów na ślady obiektów archeologicznych, prace ziemne muszą być przerwane na 

czas niezbędny do przeprowadzenia archeologicznych prac wykopaliskowych, 

- w/w prace są finansowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

- Wojewódzki Konserwator Zabytków, w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie 

prawo do nakazania wyprzedzających badań wykopaliskowych lub do odstąpienia od 

warunku nadzoru archeologicznego. 

 

 

V. KIERUNKI I ZASADY KSZTAŁTOWANIA ROLNICZEJ I LEŚNEJ 

PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ 
 

1. OGÓLNE KIERUNKI ROZWOJU ROLNICTWA 

 

Do podstawowych kierunków działań, zapewniających rozwój rolnictwa na terenie 

gminy należy zaliczyć: 

 

Poprawa struktury agrarnej gospodarstw rolnych 

 

Proces ten powinien zmierzać do powiększania i umacniania się dużych gospodarstw 

rolnych. Mają mu sprzyjać odpowiednie instrumenty polityki agrarnej Państwa. Do głównych 

z nich należy zaliczyć: stosowanie dopłat do oprocentowania kredytu na zakup ziemi i 

wyposażenia gospodarstw przez młodych rolników, realizacja przez państwo programu 

scalania i wymiany gruntów, preferencyjne kredytowanie rozpoczęcia pozarolniczej 

działalności rolników, którzy przekażą grunty innym rolnikom.  

 

Koncentracja i specjalizacja produkcji rolnej 

 

Uwzględniając uwarunkowania naturalne i tradycje w produkcji roślinnej i zwierzęcej - 

działania rolników powinny iść w kierunku tworzenia gospodarstw specjalistycznych w 

produkcji mleka i żywca wieprzowego. Z uwagi na znaczne rozdrobnienie gospodarstw nie 

widzi się większych możliwości tworzenia gospodarstw nastawionych wyłącznie na 

produkcję zbóż z przeznaczeniem na sprzedaż. Produkcja zbóż powinna być w zasadzie 

prowadzona z przeznaczeniem na potrzeby paszowe we własnym gospodarstwie rolnym. 

Wskazane jest także tworzenie gospodarstw nastawionych na produkcje tzw. „zdrowej” 

żywności.  

 

Zwiększenie lesistości gminy 

 

Proponuje się realizować je przez zalesianie nieużytków i najsłabszych gruntów 

rolnych, których uprawa jest nieopłacalna, szczególnie na obszarach chronionych, obrzeżach 

kompleksów leśnych i w ich enklawach. 
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Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie pozarolniczych miejsc pracy 

 

Uwzględniając zróżnicowanie warunków naturalnych (jakość rolniczej przestrzeni 

produkcyjnej, udział trwałych użytków zielonych), uzbrojenia technicznego gospodarstw oraz 

tradycji w produkcji roślinnej i zwierzęcej (uprawa ziemniaków, chów trzody chlewnej), na 

terenie gminy Żyrzyn można wyróżnić tereny o określonych predyspozycjach rozwoju 

rolnictwa: 

1 - obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej o dobrych glebach i dobrym wyposażeniu 

technicznym gospodarstw - preferowane do intensywnego rozwoju rolnictwa, obejmujące 

południowo-wschodnią część gminy. Dla tych obszarów proponuje się ograniczenie 

przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze. W indywidualnych przypadkach 

uzasadnionych wielkością gospodarstwa, względami technologicznymi i ekonomicznymi 

dopuszcza się lokalizację nowej zabudowy rolniczej pod warunkiem dostępności do drogi 

publicznej i możliwości uzbrojenia terenu w infrastrukturę techniczną. 

2 - obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej o zróżnicowanej intensywności produkcji 

z przewagą gleb słabych, o wysokim udziale trwałych użytków zielonych - preferowane do 

rozwoju gospodarki hodowlanej, agroturystyki, wypoczynku i rekreacji, obejmujące 

północno-zachodnią część gminy. Dla tych obszarów proponuje się rozwój wielofunkcyjny z 

zachowaniem zasad ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego.  

3 - obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej o zróżnicowanej intensywności produkcji 

z ograniczeniami wynikającymi z położenia w zasięgu zagrożenia powodziowego. Na tych 

terenach utrzymuje się dotychczasowe rolnicze użytkowanie oraz zakazuje się wznoszenia 

obiektów budowlanych z wyjątkiem: 

 obiektów gospodarki wodnej i ochrony środowiska, 

 sezonowych obiektów rekreacyjno-turystycznych projektowanych z nietrwałej 

konstrukcji, 

 obiektów i urządzeń związanych z eksploatacją wód (ujęć) i ochroną wód 

(oczyszczalnie), 

 lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej - pod warunkiem braku 

możliwości ich trasowania lub lokalizacji poza terenami zagrożenia powodziowego.  

 

2. OBSZARY ROLNICZEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ WYŁĄCZONE Z 

ZABUDOWY 

 

Wydziela się obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej wyłączone z zabudowy 

oznaczone na rysunku studium uwarunkowań jako tereny zagrożenia powodziowego. Są to 

obszary zalewowe doliny rzeki Wieprz w tym również obszary położone między wałem 

przeciwpowodziowym a korytem rzeki Wieprz. Dla tego obszaru ustala się: 

- zakaz wznoszenia obiektów budowlanych, 

- zakaz składowania materiałów, 

- zakaz zmieniania ukształtowania powierzchni gruntu, sadzenia drzew i krzewów, 

- zakaz wykonywania urządzeń lub robót, które mogą utrudniać ochronę tych obszarów 

przed powodzią (nie dotyczy robót związanych z regulacją i utrzymaniem rzeki Wieprz). 

 

3. KIERUNKI ROZWOJU LEŚNICTWA 

 

Lasy pełnią funkcje ekologiczne (ochronne), gospodarcze (produkcyjne) i społeczne 

(socjalne). Aby zachować ciągłość tych funkcji, gospodarka leśna powinna być prowadzona 

zgodnie z określonymi w polityce leśnej państwa celami jakimi są: 



88 
 

- utrzymanie trwałości lasów i ciągłości wykorzystania ich wielostronnych funkcji, 

- powiększenie zasobów leśnych i wzmagania ich korzystnego wpływu na warunki 

życia człowieka i funkcjonowania całości przyrody, 

- powszechnej ochrony lasów. 

W skali gminy realizacja celu jakim jest utrzymanie trwałości lasów powinna się 

odbywać między innymi poprzez: 

 zachowanie i ochronę istniejących elementów różnorodności przyrodniczej w lasach, 

przebudowę jednogatunkowych drzewostanów sosnowych na gruntach porolnych 

poprzez zabiegi biomelioracyjne, 

 wzbogacenie składu gatunkowego drzewostanów na siedliskach żyznych przez 

gatunki rodzime, 

 dostosowanie składu gatunkowego nowozakładanych upraw do siedlisk leśnych i 

warunków glebowych na gruntach porolnych, likwidację ugorów leśnych (halizn i 

płazowin), 

 ochronę i wykorzystanie miejscowych drzewostanów nasiennych i rodzimych 

gatunków lasotwórczych, 

 produkcji drewna i produktów ubocznych na zasadzie racjonalnej, zrównoważonej 

gospodarki wielofunkcyjnej. 

Jednym z podstawowych czynników decydujących o trwałości lasów: 

 jest zachowanie w stanie zbliżonym do naturalnego i odtworzenie śródleśnych 

zbiorników i cieków wodnych,  

 zachowanie w stanie nienaruszonym śródleśnych nieużytków, tj. bagna, torfowiska, 

leśne łąki wraz z ich florą i fauną w celu ochrony pełnej różnorodności przyrodniczej i 

dalsze traktowanie ich jako użytki ekologiczne, 

 zachowanie w dolinach rzek lasów łęgowych, olsów i innych naturalnych formacji 

przyrodniczych jako ostoi rzadkich gatunków roślin i zwierząt oraz regulatorów 

wilgotności siedlisk i mikroklimatu. 

Realizacja zasady powiększania zasobów leśnych powinna następować w wyniku 

zalesienia gruntów porolnych oraz poprzez przebudowę lasów. Gmina charakteryzuje się 

dużą lesistością, pomimo tego zaleca się wprowadzenie nowych zalesień na grunty 

nieprzydatne rolniczo, odłogujące i nieużytki.  

Realizacja trzeciego celu - powszechnej ochrony lasów - powinna się odbywać głównie 

poprzez zakaz przeznaczania lasów na cele nieleśne (z wyjątkiem przypadków 

przewidzianych ustawowo), niszczenia lasów i działań osłabiających biologiczną odporność 

drzewostanów. 

Ochrona lasów powinna być prowadzona także poprzez: 

- profilaktykę ochronną mającą na celu ochronę zasobów leśnych przed szkodnikami 

owadzimi i grzybowymi, 

- przeciwdziałanie zagrożeniu pożarowemu i doskonaleniu metod walki z pożarami 

lasów. 

Odzwierciedleniem zagrożeń jakim podlegają lasy jest duża ilość lasów ochronnych. 

Bardzo ważne jest otoczenie szczególna opieką lasów ochronnych, w których należy 

prowadzić gospodarkę leśną w sposób zapewniający ciągłe spełnianie przez nie celów, dla 

których zostały wydzielone.  

Postuluje się także uznanie za ochronne lasów niepaństwowych, gdyż są one również 

narażone na negatywne oddziaływanie przemysłu, a położone często na siedliskach 

wilgotnych, mogłyby pełnić rolę lasów wodochronnych. Jako lasy ochronne wskazuje się 

również pozostałości lasów łęgowych i olsów, położone w dolinach rzek. 

Zadrzewienia spełniają różnorodne funkcje w środowisku przyrodniczym. Są to przede 

wszystkim funkcje ochronne w stosunku do wielu elementów środowiska, polepszające 
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warunki produkcji rolnej i uzupełniające w zakresie produkcji surowca drzewnego. Zachodzi 

konieczność ochrony i pielęgnowania zadrzewień istniejących i potrzeba wprowadzania 

nowych zadrzewień. Do podstawowych lokalizacji zadrzewień należą szlaki komunikacyjne i 

drogi śródpolne oraz wiejskie tereny budowlane. Na terenie gminy nowe zadrzewienia 

wprowadzić należy w południowej części gminy (głównie w rejonach Osin i Woli Osińskiej) 

jako wzbogacenie przyrodnicze zubożonych pod tym względem agrocenoz. 

Grunty przeznaczone do zalesiania i zadrzewiania powinny znajdować się w odległości 

co najmniej 200 m od planowanych turbin elektrowni wiatrowych.  

 

4. KIERUNKI ROZWOJU ŁOWIECTWA 

 

Prowadzenie gospodarki łowieckiej jest regulowane przez szczegółowe przepisy. W 

zakresie obowiązków dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich leży m.in. dbałość o 

poprawę warunków bytowania zwierzyny łownej, które można polepszyć poprzez 

przeprowadzenie zimowego dokarmiania, tworzenie nowych poletek łowieckich i racjonalne 

zagospodarowanie już istniejących oraz zwiększanie w drzewostanach ilości preferowanych 

przez zwierzynę gatunków domieszkowych drzew i krzewów stanowiących ich bazę żerową 

W gestii gminy powinny leżeć działania niezależne lub w porozumieniu z kołami 

łowieckimi poprawiające stan ilościowy i zdrowotny zwierzyny łownej. 

Jakość łowisk i stan zdrowotny zwierzyny można podnieść poprzez: 

- pozostawienie miedz dzielących poszczególne rodzaje upraw, 

- pozostawienie zadrzewień śródpolnych, 

- ograniczenie stosowania środków ochrony roślin i nawozów mineralnych 

wpływających na wzrost śmiertelności młodych kuropatw i spadek odporności zajęcy, 

- zmianę sposobu wykaszania upraw zielonych tzn. koszenia od środka na zewnątrz aby 

umożliwić zwierzynie ucieczkę (zwłaszcza młodych kuropatw, bażantów i zajęcy). 

 

 

VI. KIERUNKI ROZWOJU TURYSTYKI I REKREACJI 
 

Z oceny uwarunkowań gminy Żyrzyn wynika, że turystyka i wypoczynek może 

stanowić jeden z uzupełniających kierunków rozwoju gminy, ponieważ istnieją warunki dla 

rozwoju następujących form turystyki: 

- wypoczynkowej (pobytowej) w indywidualnym budownictwie letniskowym i w 

gospodarstwach agroturystycznych oraz ośrodku turystyczno- wypoczynkowym, 

- krajoznawczej - w oparciu o ścieżki dydaktyczne, 

- specjalistycznej - wędkowanie (Wieprz i stawy hodowlane), 

W celu rozwoju funkcji turystyczno-wypoczynkowej proponuje się podjęcie szeregu 

działań mających na celu uatrakcyjnienie turystyczne gminy. Do działań tych należy m.in.: 

- rozwój budownictwa letniskowego - najbardziej do tego predysponowane tereny to 

wieś Strzyżowice i Cezaryn, 

- wdrażanie nowej formy rekreacji - agroturystyki dla rozwoju której są warunki na 

obszarze całej gminy, wdrażanie nowej formy turystyki – ekoturystyki, 

- utworzenie strzeżonego kąpieliska w Strzyżowicach,  

- wyznaczenie szlaku kajakowego na rzece Wieprz i utworzenie stanicy wodnej w 

Kośminie z możliwością wypożyczania sprzętu wodnego, noclegu i spożycia posiłku. 

Ustala się, że w/w działania nie mogą naruszać statutowych obowiązków administratora 

rzek i cieków, w zakresie utrzymania ich w należytym stanie technicznym.  

W celu uatrakcyjnienia turystycznego gminy zaleca się stosowanie następujących 

działań: 
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- stała konserwacja oznaczenia szlaków turystycznych, budowa deszczochronów i 

miejsc do zatrzymywania się, zaopatrzonych w zadaszenia, stoły i ławy oraz miejsc do 

rozpalania ognisk przy szlakach turystycznych pieszych i rowerowych, 

- ustawienie tablic informacyjnych o atrakcjach turystycznych gminy w miejscach 

zatrzymywania się turystów, 

- wykonywanie w odpowiednim czasie i zakresie czynności hodowlanych i ochronnych, 

które miałyby na celu podniesienie atrakcyjności lasów (zwłaszcza lasów niepaństwowych), 

- wyznaczenie parkingów i miejsc zadaszonych położonych na skraju lasów aby 

skanalizować ruch turystyczny, a tym samym zapobiec nadmiernej penetracji lasów. 

Poza działaniami typowo gospodarczymi podejmowanymi w celu rozwinięcia funkcji 

rekreacyjnej gminy, należy podejmować również działania mające na celu rozpropagowanie 

na szerszą skalę walorów gminy, co przyciągnęłoby turystów i zachęciło do zwiedzenia lub 

dłuższego pobytu na terenie gminy, a to przysporzyłoby dodatkowych dochodów miejscowej 

ludności. 

 

 

VII. KIERUNKI ROZWOJU KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 

TECHNICZNEJ 
 

1. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTOWEGO 

 

Głównym zadaniem niniejszego opracowania jest określenie kierunków rozwoju 

systemu transportowego dla gminy w zmieniających się warunkach ekonomicznych, 

gospodarczych i prawnych w celu zwiększenia efektywności jego działania. Zrealizowanie 

tego celu będzie uzależnione od: 

- zapewnienia drogowych powiązań zewnętrznych z układem dróg krajowych, 

wojewódzkich, najbliższymi miastami (Puławami, Rykami) sąsiednimi gminami, a przede 

wszystkim z ośrodkiem wojewódzkim w Lublinie, 

- zapewnienia obsługi komunikacyjnej zagospodarowania przestrzennego w układzie 

wewnętrznym gminy drogami o odpowiednim standardzie, 

- rozwoju sieci zewnętrznych powiązań autobusowych gminy, 

- poprawy sytuacji w dziedzinie obsługi technicznej pojazdów poprzez budowę stacji 

paliw oraz obiektów kompleksowo obsługujących pojazdy mechaniczne oraz sprzęt 

rolniczy. 

Podstawowym warunkiem dla rozwoju przestrzennego gminy jest wyposażenie dróg 

powiatowych i gminnych w nawierzchnię twardą ulepszoną o odpowiedniej szerokości i 

nośności oraz pozostałych parametrach technicznych odpowiadających przypisanej im 

kategorii i klasie. 

Podstawowy układ drogowy gminy Żyrzyn obejmuje: 

- drogę krajową docelowo ekspresową S17 Warszawa-Lublin-Hrebenne-granica 

państwa, 

- drogę wojewódzką nr 824 Annopol - Żyrzyn, 

- drogi powiatowe, 

-   drogi gminne. 
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2. ZASADY REALIZACJI PLANOWANYCH KIERUNKÓW ROZWOJU 

INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ 

 

Droga ekspresowa Warszawa-Lublin-Hrebenne-granica państwa oznaczona na 

rysunku studium symbolem S17 będzie drogą szybkiego ruchu, realizującą powiązania o 

znaczeniu międzynarodowym i krajowym. Zakłada się, że droga będzie posiadała niżej 

wymienione parametry techniczne: 

- liczba jezdni: 2, 

- liczba pasów ruchu: 2x2, docelowo 2x3, 

- szerokość pasa ruchu: 3,5 m, 

- szerokość pasa awaryjnego: 2,5 m, 

- szerokość pasa dzielącego: 12 m (rozwiązanie etapowe), 5 m (rozwiązanie docelowe0 

- szerokość poboczy gruntowych: 0,75 m. 

Na etapie projektowania technicznego niektóre parametry mogą ulec zmianie.  

Szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających zmienna, od ok. 70 do 140 m, z 

poszerzeniami w granicach węzłów. Nie przewiduje się bezpośredniej obsługi terenów 

przyległych do tej drogi. Obsługa przyległych terenów będzie się odbywała drogami 

powiatowymi (KDP), gminnymi (KDG) oraz projektowanymi drogami gminnymi po ich 

modernizacji lub budowie, a także drogami zbiorczymi zlokalizowanymi w pasie drogowym 

przyszłej drogi ekspresowej S17.  

W granicach gminy Żyrzyn przewidywana jest budowa dwóch węzłów 

komunikacyjnych: 

- węzeł drogowy „Skrudki” na skrzyżowaniu z drogą powiatową KDP 2500L, 

- węzeł drogowy „Żyrzyn”, na południe od skrzyżowania drogi krajowej z drogą 

wojewódzką KDW 824 i drogą powiatową KDP 1516L, 

 

W celu zapewnienia lepszej komunikacji terenów położonych po obu stronach drogi 

ekspresowej, przewidywane są przejazdy bezkolizyjne (górne lub dolne) na skrzyżowaniach z 

drogami powiatowymi i gminnymi, między Kośminem a Strzyżowicami, Jaworowem a 

Żerdzią oraz Osinami a Wolą Osińską, budowa drogi S17 na estakadzie na odcinkach 

wskazanych na rysunku studium uwarunkowań oraz budowa dróg zbiorczych. 

W granicach gminy Żyrzyn przewidywana jest budowa 7 przejść dla zwierząt (w tym 

przejścia zintegrowane z obiektami mostowymi). 

 

Droga wojewódzka Annopol - Żyrzyn oznaczona na rysunku studium symbolem KDW 

824 będzie realizować powiązania gminy z ośrodkiem powiatowym w Puławach oraz z drogą 

krajową nr 12 Radom-Puławy-Lublin. Z uwagi na pełnioną funkcję, drodze tej przypisano 

klasę G - droga główna. Zalecana szerokość drogi w liniach rozgraniczających – nie mniej niż 

25 m. 

 

Drogi powiatowe oznaczone na rysunku studium symbolem KDP oraz numerem, będą 

nadal pełniły zasadniczą rolę w powiązaniach wewnątrz powiatowych, międzygminnych i 

wewnątrzgminnych. 

Z uwagi na pełnioną funkcję w sieci drogowej zaleca się  

a) klasę G dla drogi powiatowej nr 1516L Żyrzyn– Baranów – Michów – dr. woj. 809, 

b) klasę Z dla dróg powiatowych: 

- nr 2500L Niebrzegów – Parafianka – Cezaryn – Baranów, 

- nr 1519L Żyrzyn – Kotliny – Dębiny, 

c) klasę L dla pozostałych dróg powiatowych. 



92 
 

W układzie dróg powiatowych należy sukcesywnie budować nawierzchnię twardą 

ulepszoną na tych drogach, które jej nie posiadają oraz na bieżąco prowadzić remonty i 

modernizację dróg zgodnie z potrzebami.  

 

Drogi gminne - oznaczone są na rysunku studium symbolem KDG oraz numerem. 

Drogi gminne będą nadal realizować powiązania: 

- zewnętrzne bliskiego zasięgu, 

- wewnątrzgminne, 

- prowadzić obsługę przyległego zagospodarowania.  

 

Drogi gminne należy projektować w klasach L i D. Klasę D zaleca się dla 

następujących dróg: 

107445L od dr. gminnej nr 107444L – Kośmin, 

107448L od dr. pow. 2500L-Parafianka - do dr. gm. 107447L, 

107450L od dr. pow. 2501 L – Jaworów, 

107453L Wronów - Sielce (do granicy gminy), 

107457L Żyrzyn Mały-Żyrzyn, 

107462L we wsi Bałtów (od dr. pow. 2501L), 

107466L Żerdź – Żyrzyn – Zapłotnica, 

107472L Kol. Kośmin – Sachalin - do dr. pow. 2500L, 

Dla pozostałych dróg gminnych zaleca się klasę L. 

 

Drogi gminne o nawierzchni gruntowej etapowo wyposażyć w nawierzchnie 

gruntowe ulepszone (stabilizacje, żwirówki), które stanowiłyby podbudowę pod 

nawierzchnię asfaltową oraz na bieżąco prowadzić remonty i modernizacje dróg gminnych 

zgodnie z potrzebami. 

Projektowane drogi gminne - oznaczone są na rysunku studium symbolem KDG bez 

numeru. Dla projektowanych dróg gminnych zaleca się klasę techniczną D. Należy 

uregulować stan prawny gruntów pod projektowanymi drogami gminnymi oraz sukcesywnie 

wyposażać w nawierzchnie ulepszone.  

 

Ruch rowerowy i pieszy 

 

Dla zwiększenia bezpieczeństwa ruchu pieszego i rowerowego wyznaczono trasy 

ścieżek rowerowych: 

- w miejscowości Żyrzyn wzdłuż drogi KDP 1519L, 

- w miejscowości Osiny przy drodze KDP 2506L, 

- przy drodze wojewódzkiej KDW 824. 

Ścieżki rowerowe będą łączyły tereny zabudowane z miejscami pracy, szkołami i 

innymi instytucjami świadczącymi usługi dla ludności. 

W przypadku braku możliwości usytuowania (lub wydzielenia) ścieżki rowerowej 

poza pasem ruchu pojazdów mechanicznych, należy odstąpić od wyznaczania tras ścieżek i 

szlaków rowerowych na jezdniach drogi krajowej, wojewódzkiej lub powiatowej, do czasu 

zaistnienia takiej możliwości. 

 

Komunikacja zbiorowa 

 

Gmina jest obsługiwana przez komunikację autobusową która realizuje: 

- powiązania międzyregionalne (z woj. mazowieckim), 

- powiązania wewnątrz wojewódzkie, 
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- powiązania wewnątrzgminne. 

W ostatnich latach rozwijają się prywatne przedsiębiorstwa transportowe do obsługi 

podróżnych. Ich rozwój jest dostosowywany do potrzeb rynkowych.  

 

Zaplecze techniczne motoryzacji 

 

Zaplecze techniczne motoryzacji pozostaje w gestii inwestorów prywatnych. Zadaniem 

samorządu lokalnego jest stwarzanie możliwości do jego rozwoju, poprzez wyznaczanie 

terenów przeznaczonych na ten cel w studium uwarunkowań i planie miejscowym.  

 

3. ZALECENIA DO PLANÓW MIEJSCOWYCH W ZAKRESIE KOMUNIKACJI 

 

Na etapie sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Żyrzyn należy określić linie rozgraniczające dla poszczególnych ciągów drogowych, 

zgodnie z przepisami szczególnymi. 

Budynki mieszkalne projektowane w sąsiedztwie dróg publicznych winy spełniać 

wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r 

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz. U. nr 75 poz. 690 z późn. zm.). Budynki z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt 

ludzi należy sytuować poza zasięgiem uciążliwości (hałas, drgania, zanieczyszczenia 

powietrza) określonych w przepisach o ochronie i kształtowaniu środowiska, lub w jego 

zasięgu pod warunkiem zastosowania środków technicznych zmniejszających uciążliwość 

do poziomu określonego w przepisach szczególnych.  

 

4. KIERUNKI ROZWOJU INFRASTRUKTURY SANITARNEJ 

 

Zaopatrzenie w wodę 

 

Przyjęte rozwiązania zaopatrzenia w wodę i unieszkodliwianie ścieków w gminie 

zostały podporządkowane następującym zasadom: 

- zapewnienie odpowiedniej ilości i jakości wody do picia i na potrzeby gospodarcze 

mieszkańców oraz na cele przeciwpożarowe, 

- prowadzenie kompleksowej gospodarki wodno-ściekowej wymagające budowy 

urządzeń odprowadzania i oczyszczania ścieków dla zwodociągowanych w s i ,  

- pełne sanitarne unieszkodliwianie ścieków sanitarnych z całego terenu gminy 

Wszystkie tereny zwartej zabudowy o docelowym zapotrzebowaniu wody na cele 

bytowo-gospodarcze około 1500 m
3
/dobę objęte są 7 zbiorczymi systemami 

wodociągowymi. Źródłem wody są istniejące ujęcia wód głębinowych o zasobach 

kategorii "B" zlokalizowane we wsiach: Parafianka (23 m
3
/h), Żerdź (14,2 m

3
/h), 

Borysów (16,1 m
3
/h), Żyrzyn (32,9 m

3
/h), Kotliny (8,1 m

3
/h), Osiny (9,1 m

3
/h) i Wola 

Osińska (23 m
3
/h). 

 

Zaopatrzenie przeciwpożarowe 

 

Na terenach zabudowanych oraz w lasach należy zabezpieczyć niezbędne ilości wody 

do celów przeciwpożarowych, zgodnie z przepisami szczególnymi, t.j. zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. (Dz.U. 

Nr 124 poz. 1030). Sieć wodociągowa stanowiąca źródło wody do celów przeciwpożarowych, 

powinna być zasilana z pompowni przeciwpożarowej, zbiornika wieżowego, studni lub 

innych urządzeń, zapewniających wymaganą wydajność i ciśnienie przez co najmniej 2 
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godziny. Na sieci wodociągowej przeciwpożarowej należy stosować hydranty zewnętrzne 

nadziemne o średnicy nominalnej DN 80, zgodnie z parametrami określonymi w ww. 

rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.  

Nowo wytyczane drogi powinny spełniać wymagania dróg pożarowych.  

 

Zagospodarowanie ścieków 

 

Gospodarka ściekowa w gminie będzie prowadzona w oparciu o 5 oczyszczalni 

komunalnych: 

- Żyrzyn - o wydajności 300 m
3
/d, współpracująca z systemem kanalizacyjnym 

Żyrzyn-Zagrody odprowadzająca oczyszczone ścieki do cieku Duży Pioter, 

- Kośmin - o docelowej wydajności około 150 m
3
/d dla przewidzianych do 

skanalizowania wsi: Kośmin i Strzyżowice, z odpływem do rzeki Wieprz, 

- Borysów - Q=200 m
3
/d dla systemu Bałtów-Borysów, alternatywnie włączenie do 

systemu Aglomeracji Puławy,  

- Żerdź - oczyszczalnia dla wiejskiego układu kanalizacyjnego o wydajności około 

150 m
3
/d., alternatywnie odprowadzenie ścieków do oczyszczalni w Żyrzynie,  

- Skrudki – o docelowej wydajności około 150 m
3
/d dla przewidzianych do 

skanalizowania wsi: Skrudki, Wilczanka, Parafianka. 

Z miejscowości Osiny i Wola Osińska ścieki zostaną odprowadzone do oczyszczalni 

w Puławach w ramach Aglomeracji Puławy. 

Odbiornikami oczyszczonych ścieków z oczyszczalni w Bałtowie i Żerdzi będą 

bezimienne cieki w zlewni rzeki Wieprz. 

Wymienione zasady funkcjonowania systemów i urządzeń kanalizacyjnych nie mogą 

naruszać statutowych obowiązków administratora rzek i cieków, w zakresie utrzymania ich 

w należytym stanie technicznym. 

Wszystkie oczyszczalnie zostaną wyposażone w punkty zlewne ścieków dowożonych 

z miejscowości nieskanalizowanych, w których nieczystości będą czasowo gromadzone w 

szczelnych zbiornikach na posesjach. 

Dopuszcza się stosowanie indywidualnych urządzeń oczyszczających ścieki (tzw. 

oczyszczalni domowych) na działkach o odpowiednich warunkach gruntowo-wodnych. 

 

5. GOSPODARKA ODPADAMI STAŁYMI 

 

W prowadzeniu gospodarki odpadami stałymi przyjmuje się zasady: 

- maksymalnego wykorzystania gospodarczego odpadów, 

- segregacji i zorganizowanej zbiórki pozostałych odpadów z całego terenu gminy, 

- utylizacji w sposób bezpieczny dla środowiska. 

Odpady stałe w gminie Żyrzyn będą wywożone na urządzone wysypisko odpadów 

koło Puław, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 01.07.2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2011 r. nr 152, 

poz. 897), a także ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2001 r. Nr 185 

poz. 1243 z późn. zm.). 

Należy prowadzić działania zachęcające mieszkańców do segregacji odpadów w 

miejscu ich wytwarzania, co pozwoli zmniejszyć ilość odpadów wywożonych i częściowy 

odzysk surowców wtórnych. 

Odpady technologiczne powstające na terenie gminy należy: 

- w miarę możliwości wykorzystać gospodarczo, 

- utylizować wg indywidualnych technologii, 
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- wywozić i unieszkodliwiać razem z odpadami komunalnymi po 

uzgodnieniu z władzami gminy oraz służbami sanitarnymi i ochrony 

środowiska. 

 

6. ZAOPATRZENIE W GAZ I CIEPŁO 

 

Docelowo cały teren gminy będzie objęty siecią gazową średniego ciśnienia 

zapewniającą dostawę gazu ziemnego na cele bytowo-gospodarcze i grzewcze. Źródłem 

gazu ziemnego będą 2 stacje redukcyjno-pomiarowe I stopnia na magistrali DN 500 

Wronów-Rembelszczyzna: 

- we Wronowie (gm. Końskowola) o wydajności 1600 m
3
/h, zasilająca system 

średniego ciśnienia obejmujący południową część gminy Żyrzyn, 

- w Kośminie o wydajności 600 m
3
/h zaopatrująca wsie w części północnej. 

Oprócz w/w gazociągu przez teren gminy przebiega magistrala DN 700 Podlasie-

Wronów. Od urządzeń gazowych wysokiego ciśnienia obowiązuje zachowanie 

bezpiecznych odległości dla obiektów terenowych wg obowiązujących przepisów. 

Budynki są i nadal będą ogrzewane indywidualnie. Preferuje się wykorzystanie gazu 

ziemnego na cele grzewcze.  

 

7. KIERUNKI ROZWOJU ELEKTROENERGETYKI 

7.1. Elektroenergetyczna sieć przesyłowa 

 

Przez teren gminy przebiega przesyłowa linia elektroenergetyczna 400 kV Kozienice – 

Lublin. Planowana jest rozbudowa sieci przesyłowej 400 kV w związku z realizacją 

inwestycji pn.”Budowa stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Puławy i jej powiązań z 

siecią elektroenergetyczną”. Planowana stacja 400/220/110 kV Puławy zostanie nawiązana 

dwutorową linią 400 kV do istniejącej linii 400 kV Kozienice – Lublin. Na skutek ww. 

powiązania przewidywane jest powstanie następujących relacji liniowych: 

- 400 kV Kozienice – Puławy 1, 

- 400 kV Lublin – Puławy. 

Szerokość pasa technologicznego dla planowanej linii wynosi 70 m – po 35 m w obie strony 

od osi linii. W pasach technologicznych obowiązują ograniczenia użytkowania i 

zagospodarowania terenu. 

1. W pasach technologicznych linii: 

 należy uzgadniać warunki lokalizacji wszelkich obiektów z właścicielem linii, 

 nie należy lokalizować budynków mieszkalnych lub innych przeznaczonych na 

stały pobyt ludzi. W indywidualnych przypadkach, odstępstwa od tej zasady może 

udzielić Właściciel linii, na warunkach przez siebie określonych, 

 teren nie może być kwalifikowany jako teren przeznaczony pod zabudowę 

mieszkaniową oraz zagrodową ani jako teren związany z działalnością 

gospodarczą (przesyłową) Właściciela linii, 

 nie należy sadzić drzew oraz roślinności wysokiej. 

2. Zalesienia terenów rolnych mogą być przeprowadzone w pobliżu linii w uzgodnieniu z 

właścicielem linii. 

3. Wszelkie zmiany w kwalifikacji terenu w obrębie pasa technologicznego linii i w jego 

najbliższym sąsiedztwie powinny być zaopiniowane przez właściciela linii. 

4. Lokalizacja budowli zawierających materiały niebezpieczne pożarowo, stacji paliw i 

stref zagrożonych wybuchem w bezpośrednim sąsiedztwie pasów technologicznych 

wymaga uzgodnień z właścicielem linii. 
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5. Na istniejących liniach będą prowadzone prace eksploatacyjne, remontowe i 

modernizacyjne. 

6. Dopuszcza się odbudowę, rozbudowę, przebudowę istniejącej linii oraz ewentualną 

przyszłościową budowę nowej linii na jej miejscu. Realizacja inwestycji po trasie 

istniejącej linii nie wyłącza możliwości rozmieszczenia słupów i urządzeń niezbędnych do 

korzystania z linii w innych niż dotychczasowych miejscach.  

Istniejąca linia 400 kV oraz linia projektowana, stwarzają ograniczenia w 

możliwościach lokalizacji w pobliżu obiektów kubaturowych. Minimalne poziome odległości 

ochronne od skrajnych przewodów w obie strony linii, dla budynków mieszkalnych i innych 

przeznaczonych na pobyt ludzi przez czas dłuższy niż 8 godzin na dobę wynoszą 33 m, 

natomiast dla budynków gospodarczych i innych przeznaczonych na pobyt ludzi przez czas 

nie przekraczający 8 godzin na dobę, należy każdorazowo ustalać w porozumieniu z 

właścicielem linii.  

 

7.2. Elektroenergetyczna sieć dystrybucyjna 

 

Sieci 110 kV i GPZ 110/15 kV 

 

Zasilanie gminy energią elektryczną SN 15 kV w dalszym ciągu odbywać się będzie ze 

stacji istniejących - GPZ-ów 110/15 kV w Puławach Rudach, Dęblinie i Rykach, z 

możliwością awaryjnego zasilania części gminy ze stacji w Michowie. 

W okresie perspektywicznym konieczna będzie modernizacja istniejącej linii 110 kV 

Dęblin-Puławy. 

Istniejące linia 110 kV stwarza ograniczenia w możliwościach lokalizacji w pobliżu 

obiektów kubaturowych. Zaleca się minimalne poziome odległości ochronne od skrajnych 

przewodów w obie strony linii: 

- dla budynków mieszkalnych i innych przeznaczonych na pobyt ludzi przez czas 

dłuższy niż 8 godzin na dobę - 1 4  m, 

- dla budynków gospodarczych i innych przeznaczonych na pobyt ludzi przez czas nie 

przekraczający 8 godzin na dobę – 4,0 m, 

W przypadku konkretnej sytuacji, odległości te należy ustalać każdorazowo na 

podstawie obowiązujących norm technicznych i przepisów szczególnych. 

W związku z planowaną budową elektrowni na terenie Puław w sąsiedztwie Zakładów 

Azotowych ”Puławy”, przewidywana jest budowa linii elektroenergetycznej 110 kV relacji 

Puławy – Azoty do GPZ Lubartów. Przebieg linii oznaczono na rysunku zmiany studium.  

W związku z planowaną budową farm wiatrowych Żyrzyn 1 i Żyrzyn 2, przewidywana 

jest dla farmy Żyrzyn 1 budowa stacji GPZ 110/30/15 kV na gruntach wsi Osiny, oznaczona 

na rysunku studium uwarunkowań symbolem EE1 oraz jej połączenie linią 110 kV z linią 

istniejącą.  

Dla farmy wiatrowej Żyrzyn 2, na aktualnym etapie prac projektowych, nie 

wyznaczono lokalizacji stacji GPZ 110/30/15 kV.  

 

Sieć magistralnych linii SN 15 kV 

 

W celu poprawy niezawodności dostaw na teren gminy energii elektrycznej SN 15 kV, 

a także zwiększenia możliwości przesyłowych magistral zasilających gminę, należy 

prowadzić modernizację i rozbudowę sieci magistral SN 15 kV. Spowoduje to poprawę 

niezawodności zasilania wsi na terenie gminy Żyrzyn (oraz gmin sąsiednich), a także zapewni 

możliwość lokalizacji wzdłuż drogi ekspresowej Warszawa-Lublin i drogi wojewódzkiej 
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Żyrzyn-Puławy obiektów przemysłowych i usługowych wymagających mocy szczytowych 

rzędu kilkuset kilowatów i pierścieniowego zasilania z dwóch GPZ-ów. 

 

7.3. Lokalne urządzenia elektroenergetyczne 

 

Rozwój urządzeń lokalnych zasilających poszczególne wsie gminy polega na 

modernizacji i rozbudowie istniejących urządzeń oraz dobudowie urządzeń nowych. Oprócz 

działań modernizacyjnych o różnym zakresie, procesem ciągłym będzie budowa nowych 

elementów sieci lokalnych, służących zasilaniu obiektów powstających na terenach nie 

uzbrojonych w urządzenia elektroenergetyczne.  

Istotnym kierunkiem rozwoju, wchodzącym z mocy prawa w zakres zadań własnych 

gminy jest budowa, modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego. Z uwagi na duże koszty 

budowy sieci kablowych na rozległych terenach wiejskich, utrzymana zostanie generalnie 

zasada budowy sieci napowietrznych, ale już według najnowszych rozwiązań technicznych, z 

wykorzystaniem przewodów izolowanych, słupów wirowanych i małogabarytowych stacji 

słupowych trafo 15/0,4 kV. 

 Inne kierunki rozwoju elektroenergetyki to: 

- budowa lokalnych, ekologicznych źródeł energii (małe elektrownie wodne, wiatrowe, 

słoneczne, biogazowe), 

- racjonalizacja gospodarki energią (nowoczesne technologie, energooszczędne źródła 

światła, maszyny i urządzenia elektryczne), 

- właściwa eksploatacja i konserwacja urządzeń, zmniejszająca straty energii i zagrożenia 

porażeniowego i pożarowego. 

W dokumentacji zmiany studium uwarunkowań gminy Żyrzyn wyznaczono tereny 

przeznaczone do lokalizacji elektrowni wiatrowych, zgrupowane na dwóch obszarach, jako 

tzw. Farma Wiatrowa Żyrzyn 1 i Farma Wiatrowa Żyrzyn 2. Granice planowanych farm 

oznaczono na rysunku zmiany studium uwarunkowań – kierunki. W granicach 

projektowanych farm wiatrowych Żyrzyn 1 i Żyrzyn 2, dopuszcza się budowę i eksploatację 

urządzeń fotowoltaicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

 

 

Projektowana FW Żyrzyn 1 

Projektowana farma wiatrowa jest zlokalizowana w południowej i wschodniej części 

gminy, na gruntach wsi Osiny i Wola Osińska. Zaplanowano budowę około 10 turbin oraz 

stacji GZP na gruntach wsi Osiny, oznaczonej na rysunku studium uwarunkowań symbolem 

EE1. Równolegle z budową dróg prowadzona będzie budowa stacji transformatorowej i 

układanie podziemnej sieci średniego napięcia (20/30 kV).  

 

Projektowana FW Żyrzyn 2 

Projektowana farma wiatrowa Żyrzyn 2 jest zlokalizowana w środkowej i południowej 

części gminy, na gruntach wsi Zagrody, Żyrzyn, Żerdź i północnej części wsi Osiny. 

Zaplanowano budowę około 12 turbin. Nie jest ustalona lokalizacja GPZ-u. Wytwarzana 

przez elektrownie wiatrowe energia elektryczna będzie przesyłana przez własną sieć kablową 

20/30 kV do GPZ. 

Projektowane do budowy elektrownie wiatrowe o wysokości wież powyżej 50 m n.p.t., 

podlegają, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, zgłoszeniu poprzez 

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Lublinie do Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego SZ RP 

(Dz.U. z 2003 r. Nr 130, poz. 1193 z późn. zm.). 
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8. KIERUNKI ROZWOJU TELEKOMUNIKACJI 

 

W zakresie rozwoju infrastruktury telekomunikacyjne przewiduje się dalszą rozbudowę 

sieci telekomunikacyjnych zarówno w formie tradycyjnej jak i wykorzystując nowe 

technologie. Postuluje się rozbudowę i modernizację infrastruktury światłowodowej i objęcie 

całej gminy zintegrowanym systemem telekomunikacyjnym połączonym z systemami sieci 

wojewódzkiej i krajowej, z zachowaniem w lokalizacji wymogów ustawy o wspieraniu 

rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. 

Ustala się rozwój systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych przewodowych 

i bezprzewodowych stosownie do wzrostu zapotrzebowania na usługi telekomunikacyjne i 

teleinformatyczne w gminie i regionie. 

Zakłada się pełną dostępność do łączy telekomunikacyjnych i rozwój sieci 

teleinformatycznych. Dla zwiększenia dostępności sieci internetowej i rozwoju społeczeństwa 

informacyjnego, wskazuje się rozwój szerokopasmowego dostępu do internetu, urządzenie 

ogólnodostępnych kawiarenek internetowych, rozwój sieci bezprzewodowych np. poprzez 

budowę systemu nieodpłatnego dostępu do internetu. 

Lokalizacja inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej powinna 

odbywać się na warunkach określonych w przepisach odrębnych.  

 

 

VIII. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU 

LOKALNYM 
 

Przewiduje się realizację następujących lokalnych inwestycji celu publicznego: 

- przebudowa i budowa dróg powiatowych i gminnych, chodników oraz zatok, 

- budowa wyznaczonych w studium uwarunkowań nowych dróg gminnych,  

- budowa oczyszczalni ścieków z siecią kanalizacyjną w miejscowościach: Żerdź, 

Borysów, Kośmin i Skrudki oraz sieci kanalizacyjne w miejscowościach: Żyrzyn, 

Bałtów, Wilczanka, Parafianka oraz Wola Osińska – Osiny (docelowo ścieki z 

miejscowości Osiny i Wola Osińska będą odprowadzane do oczyszczalni w 

Puławach), 

- adaptacja terenu na potrzeby parku wiejskiego w Żyrzynie, 

- budowa parkingów i oświetlenia ulicznego, 

- budowa ścieżek rowerowych, 

- budowa obiektów sportowych. 
 

 

IX. INWESTYCJIE CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU 

PONADLOKALNYM 
 

Do inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponad lokalnym należą: 

 budowa drogi ekspresowej S17 w ciągu istniejącej drogi krajowej nr 17, 

 budowa linii elektroenergetycznej 2x400 kV na gruntach wsi Bałtów, 

 budowa linii elektroenergetycznej 110 kV łączącej planowaną elektrownię w 

Puławach z GPZ Lubartów, 

 budowa linii elektroenergetycznej 2x110 kV na gruntach wsi Osiny. 

W ramach budowy drogi ekspresowej, w granicach gminy Żyrzyn planowana jest 

budowa dwóch węzłów komunikacyjnych: „Skrudki” i „Żyrzyn”. 
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Węzeł drogowy „Skrudki” będzie umożliwiał wyłączenie się z drogi ekspresowej S17 

na drogę powiatową nr 2500L (klasy Z) w kierunkach Cezaryn i Skrudki oraz umożliwiający 

włączenie się z drogi powiatowej na drogę S17. Dla mieszkańców pobliskich wsi zostanie 

umożliwiony przejazd miedzy miejscowościami Jaworów i Żerdź z drogi powiatowej nr 

2501L (klasy L) na drogę powiatową nr 2511l (klasy L) dołem pod projektowaną drogą S17 

lub górą poprzez wiadukt nad drogą S17 (jako przejazd drogowy różnopoziomowy).  

Węzeł drogowy „Żyrzyn” będzie obsługiwał wszystkie relacje (zarówno włączenia jak i 

wyłączenia się z drogi krajowej S17 na drogę powiatową nr 1516L Żyrzyn-Baranów-

Michów-droga woj. 809 oraz drogę woj. nr 824 Żyrzyn-Puławy-Annopol). Wszystkie drogi 

boczne obsługujące ruch lokalny, będą jednojezdniowe z ruchem w obu kierunkach.  

Dla dróg powiatowych: nr 1520L Wola Osińska – Bronisławka – Wolica – Trzciniec 

oraz nr 2506L Osiny – droga krajowa nr 17, połączenie z drogą ekspresową S17 zostanie 

zapewnione poprzez drogi serwisowe (dojazdowe) i planowany węzeł „Żyrzyn” oraz węzeł 

„Sielce”, położony na terenie gminy Kurów. 

 

 

X. OBSZARY, DLA KTÓRYCH OBOWIĄZKOWE JEST 

SPORZĄDZENIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH, 

W TYM OBSZARY WYMAGAJĄCE PRZEPROWADZENIA SCALEŃ 

I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI ORAZ OBSZARY PRZESTRZENI 

PUBLICZNEJ 

 
 Na terenie gminy Żyrzyn nie występują tereny, dla których istnieje obowiązek 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów 

odrębnych.  
 

 

XI. OBSZARY PROBLEMOWE – NARAŻONE NA NIEBEZPIE-

CZEŃSTWO POWODZI I OSUWANIA SIĘ MAS ZIEMNYCH 
 

Na rysunku zmiany studium uwarunkowań określono granice terenów uznanych za 

narażone na niebezpieczeństwo powodzi. Obszary te podlegają ograniczeniom w 

użytkowaniu, a ich zagospodarowanie podlega zasadom ochrony przeciwpowodziowej 

stosownie do art. 83 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. „Prawo wodne”. Na tych obszarach, w 

szczególności zabrania się: 

1) zabudowy, z wyjątkiem budowli melioracyjnych i służących zabezpieczeniu 

przeciwpowodziowemu,  

2) sadzenia drzew lub krzewów, z wyjątkiem roślinności stanowiącej element zabudowy 

biologicznej dolin rzecznych lub służącej do wzmacniania brzegów i obwałowań, 

3) zmiany ukształtowania terenu, składowania materiałów oraz wykonywania innych 

robót, z wyjątkiem robót związanych z regulacją lub utrzymywaniem wód. 

Na terenie gminy Żyrzyn nie występują obszary narażone na niebezpieczeństwo 

osuwania się mas ziemnych. 
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XII. OBIEKTY LUB OBSZARY, DLA KTÓRYCH WYZNACZA SIĘ W 

ZŁOŻU KOPALINY FILAR OCHRONNY 
 

Na terenie gminy Żyrzyn nie występują obszary lub obiekty, dla których istnieje 

potrzeba wyznaczania filarów ochronnych.  
 

 

XIII. OBSZARY POMNIKÓW ZAGŁADY I ICH STREF OCHRONNYCH 
 

Na terenie gminy Żyrzyn nie występują pomniki zagłady oraz ich strefy ochronne. 
 

 

XIV. OBSZARY WYMAGAJĄCE PRZEKSZTAŁCEŃ, 

REHABILITACJI LUB REKULTYWACJI  
 

Na terenie gminy Żyrzyn nie występują obszary wymagające przekształceń i 

rehabilitacji. Obszarami przeznaczonymi do rekultywacji są tereny po eksploatacji surowców. 
 

 

XV. GRANICE TERENÓW ZAMKNIĘTYCH ORAZ ICH STREF 

OCHRONNYCH 
 

Na terenie gminy Żyrzyn nie występują tereny zamknięte oraz ich strefy ochronne. 
 

 

XVI. OBSZARY, DLA KTÓRYCH GMINA ZAMIERZA SPORZĄDZIĆ 

MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZEN-

NEGO, W TYM OBSZARY WYMAGAJĄCE ZMIANY 

PRZEZNACZENIA GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH NA CELE 

NIEROLNIECZE I NIELEŚNE 
 

Teren gminy Żyrzyn został objęty w granicach administracyjnych planem miejscowym 

uchwalonym przez Radę Gminy uchwałą nr XIII/69/2003 z dnia 29 grudnia 2003 r.   

Podstawowe kierunki rozwoju terenów przewidzianych pod zabudowę lub inne sposoby 

zainwestowania zawarte w planie miejsowym, zostały w większości utrzymane w zmianie 

studium uwarunkowań i przedstawione na rysunku studium „Kierunki zagospodarowania 

przestrzennego”. Jednocześnie w dokumentacji studium uwzględniono zmiany w sposobach 

zagospodarownia poszczególnych fragmentów gminy, wynikające z aktualnych 

uwarunkowań oraz z wniosków złożonych do zmiany studium. W związku z powyższym, 

ustalenia zmiany studium uwarunkowan będą odbiegać (na niektórych terenach) od ustaleń 

obowiązującego planu miejscowego. Do czasu zmiany planu miejscowego, będą nadal 

obowiązywać ustalenia zapisane w planie. Zmiana planu miejscowego – po uchwaleniu 

zmiany studium uwarunkowań – może obejmować wariantowo: 

- obszar gminy w granicach administracyjnych; 

- wybrane fragmenty gminy, na których zmiana taka, ze względu na planowane 

przedsięwzięcia, powinna być przeprowadzona. 

W przypadku wyboru wariantu drugiego, zmiana planu miejscowego winna obejmować 

tereny: 
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- nowej zabudowy na terenach nie uwzględnionych w planie miejscowym, a ujętych w 

zmianie studium uwarunkowań, 

- terenów przewidywanych do budowy drogi espresowej S17 i węzłów 

komunikacyjnych, 

- terenów przewidywanych do lokalizacji elektrowni wiatrowych, 

- nowych terenów przewidywanych do zabudowy produkcyjnej i usługowej. 

 

Zmiana planu miejscowego w szczególności winna obejmować: 

- miejscowość gminną Żyrzyn oraz położoną w pobliżu wieś Zagrody, 

- kompleks zabudowy wsi  Strzyżowice, 

- kompleksy zabudowy wsi Parafianka i Skrudki. 

Ostateczny zakres zmiany planu miejscowego oraz kolejność opracowywania 

poszczególnych terenów objętych zmianą planu, ustala Rada Gminy na wniosek Wójta, 

po przeprowadzeniu niezbędnych analiz, w oparciu m.in. o ustalenia niniejszego 

studium uwarunkowań.  
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        Załącznik Nr 4 
        do Uchwały Nr XXII/138 /2013 
        Rady Gminy Żyrzyn 
        z dnia 21 sierpnia 2013 r. 
 
 
 
 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Żyrzyn 
 
 

o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych na etapie wyłożenia do 
publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn.  
 

 
Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Żyrzyn wyłożony był do publicznego wglądu w dniach od 5 
czerwca 2013 r. do 5 lipca 2013 r., uwagi należało złożyć w nieprzekraczalnym 
terminie do 26 lipca 2013 r. W trakcie wyłożenia Studium, jak również we 
wskazanym terminie wnoszenia uwag, łącznie wpłynęło 17 uwag. Wójt Gminy 
Żyrzyn rozpatrzył uwagi dotyczące projektu studium. Uwzględnionych zostało 8 
uwag i zgodnie z procedurą uchwalania Studium zmiany wynikające z 
rozpatrzonych uwag zostały wprowadzone do projektu Studium. Uwag 
nieuwzględnionych przez Wójta Gminy Żyrzyn było 9. 

 
Ilekroć w niniejszym Rozstrzygnięciu jest mowa o: 
- „projekcie Studium”, należy przez to rozumieć projekt zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn. 
- „Liście uwag nieuwzględnionych”, należy przez to rozumieć Wykaz 
nieuwzględnionych przez Wójta Gminy Żyrzyn uwag, wniesionych do projektu 
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Żyrzyn, wyłożonego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w 
okresie od 5 czerwca 2013 r. do 5 lipca 2013 r. do publicznego wglądu. 
- „Planie”, należy przez to rozumieć obowiązujący na terenie Gminy Żyrzyn 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony Uchwałą Nr 
XIII/69/2003 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 29 grudnia 2003 r. (Dziennik Urzędowy 
Województwa Lubelskiego Nr 39 poz. 861 z dnia 10 marca 2004 r.) 
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I. W zakresie uwag nieuwzględnionych przez Wójta Gminy Żyrzyn, Rada 
Gminy Żyrzyn postanawia przyjąć następujący sposób ich rozpatrzenia: 

 
1. Uwaga Nr 1 (zamieszczona w poz. 1 listy uwag nieuwzględnionych) 
a) dotyczy działki Nr 605 położonej w obrębie miejscowości Żyrzyn, dla której 
ustalenia projektu Studium, są następujące: 
 - oznaczenie symbolem R – grunty orne 
 
Pani Agnieszka Szewczyk 
Wniosła uwagę, która dotyczyła zmiany przeznaczenia części działki Nr 605 w 
obrębie miejscowości Żyrzyn z rolnej na budowlaną. 
 
Wójt Gminy Żyrzyn nie uwzględnił wniesionej uwagi 
Rada Gminy Żyrzyn w głosowaniu uwagi nie uwzględniła 
 
Wyjaśnienie: 
Działka w obecnym Planie zlokalizowana jest na terenach rolnych oraz łąkach, w 
znacznym oddaleniu od projektowanej zabudowy mieszkaniowej. Na działce 
sąsiedniej w projekcie Studium zaprojektowane zostały tereny produkcji rolnej 
(RPU 1), uwzględniając uwagę w części zaproponowano rozszerzenie RPU 1 na 
wskazaną w uwadze nieruchomość. 
 
2. Uwaga Nr 2 (zamieszczona w poz. 2 listy uwag nieuwzględnionych) 
a) dotyczy działki Nr 337/8 położonej w obrębie miejscowości Żyrzyn, dla której 
ustalenia projektu Studium, są następujące: 
 - oznaczone symbolem R - grunty orne  
 
Państwo Marta i Zdzisław Jedut 
Wnieśli uwagę, która dotyczy zmiany przeznaczenia działki. W obecnie 
obowiązującym Planie jest ona ujęta jako nieruchomość bez możliwości zabudowy 
mieszkalnej. 
 
Wójt Gminy Żyrzyn nie uwzględnił wniesionej uwagi 
Rada Gminy Żyrzyn w głosowaniu uwagi nie uwzględniła 
 
Wyjaśnienie: 
Działka położona jest obok cmentarza, wokół którego rozciąga się strefa 
ograniczonego użytkowania, tzn. bez możliwości lokalizowania budynków 
mieszkalnych. Strefa obejmuje swym zasięgiem wskazaną w uwadze nieruchomość, 
co wyklucza możliwość zabudowy mieszkaniowej. Rozwiązania przyjęte w 
projekcie Studium nie wprowadzają zmiany w przeznaczeniu działki ze względu na 
ww. okoliczności. 
3. Uwaga Nr 8 (zamieszczona w poz. 3 listy uwag nieuwzględnionych) 
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a) dotyczy działki Nr 38 położonej w obrębie miejscowości Parafianka, dla której 
ustalenia projektu Studium, są następujące:  
 - oznaczone symbolem M 1 – projektowane tereny zabudowy zagrodowej i 
jednorodzinnej (z usługami nieuciążliwymi) 
 
Pan Krzysztof Wolski 
Wniósł uwagę, o przeznaczenie nieruchomości pod tereny projektowanych usług 
turystycznych (UT 1) 
 
Wójt Gminy Żyrzyn nie uwzględnił wniesionej uwagi 
Rada Gminy Żyrzyn w głosowaniu uwagi nie uwzględniła 
 
Wyjaśnienie: 
Działka zlokalizowana jest w projekcie Studium na terenach zabudowy zagrodowej 
i jednorodzinnej, wprowadzenie funkcji usług turystycznych (UT 1) spowoduje 
rozproszenie tej zabudowy. Ponadto należy zaznaczyć, że tereny M 1 oprócz 
funkcji podstawowej mają również funkcję uzupełniającą która dopuszcza 
możliwość lokalizowania na działce usług nieuciążliwych. 
 
4. Uwaga Nr 11 (zamieszczona w poz. 4 listy uwag nieuwzględnionych) 
a) dotyczy działek Nr 498/2, 498/3, 497/4 położonych w miejscowości Zagrody, 
dla których ustalenia projektu Studium, są następujące: 
 - oznaczone symbolem R- grunty orne 
 
Pani Barbara Bruzda 
Wniosła uwagę, w której kwestionuje rozwiązania przyjęte w projekcie Studium 
dotyczące nie uwzględnienia w całości zabudowy letniskowej na wskazanych 
działkach. 
 
Wójt Gminy Żyrzyn nie uwzględnił wniesionej uwagi 
Rada Gminy Żyrzyn w głosowaniu uwagi nie uwzględniła 
 
Wyjaśnienie: 
Mając na uwadze stanowisko RDOŚ w Lublinie dotyczące zabudowy w obszarze 
krajobrazu chronionego gdzie występuje ciek wodny lub rzeka, wprowadzenie 
terenów zabudowy letniskowej w odległości mniejszej niż 100 m na wskazanych 
działkach jest niemożliwe. 
 
5. Uwaga Nr 13 (zamieszczona w poz. 5 listy uwag nieuwzględnionych) 
a) dotyczy działek Nr 659/5, 659/6, 671/1 położonych w miejscowości Żyrzyn, 
dla których ustalenia projektu Studium, są następujące: 
 - oznaczone symbolem R- grunty orne oraz dla Dz. Nr 671/1 w części M1 
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Zarząd Powiatu Puławskiego 
Wniósł uwagę dotyczącą nieuwzględnienia w całości wniosku o przekształcenie 
funkcji R na M 1 
 
Wójt Gminy Żyrzyn nie uwzględnił wniesionej uwagi 
Rada Gminy Żyrzyn w głosowaniu uwagi nie uwzględniła 
 
Wyjaśnienie: 
Zgodnie z opinią LWKZ znak pisma: IN. 5150.33.1.2012 z 31.10.2012 r. w 
Studium określono obszar dopuszczalnego zainwestowania. 
 
6. Uwaga Nr 14 (zamieszczona w poz. 6 listy uwag nieuwzględnionych) 
a) dotyczy działki Nr 587/1 położonej w miejscowości Żyrzyn, dla której ustalenia 
projektu Studium, są następujące: 
 - oznaczone symbolem R i RPU 1- grunty orne oraz tereny produkcji i 
 - obsługi rolnej 
 
Pani Magdalena Grzęda 
Wniosła uwagę, która dotyczy zmiany przeznaczenia działki z rolnej na budowlaną 
 
Wójt Gminy Żyrzyn nie uwzględnił wniesionej uwagi 
Rada Gminy Żyrzyn w głosowaniu uwagi nie uwzględniła 
 
Wyjaśnienie: 
Wzdłuż drogi KDG 468L projektowana jest rolnicza przestrzeń usługowa w której 
dopuszcza się lokalizowanie siedlisk właścicieli działek, natomiast koliduje to z 
typową zabudową mieszkaniową na którą mogą niekorzystnie oddziaływać 
technologie stosowane w intensywnej produkcji rolnej. 
 
7. Uwaga Nr 15 (zamieszczona w poz. 7 listy uwag nieuwzględnionych) 
a) dotyczy działki Nr 16/5 położonej w miejscowości Bałtów, dla której ustalenia 
projektu Studium, są następujące: 
 - oznaczone symbolem M – zabudowa mieszkaniowa kolonijna  
 
 
Pani Danuta Rułka 
Wniosła uwagę, która dotyczy drogi na działce Nr 1366. Wnioskuje o podniesienie 
kategorii drogi- „z gminnej dojazdowej na gminną”, o poszerzenie, utwardzenie i 
modernizację ww. drogi, o przedłużenie jej jako drogi gminnej w celu 
doprowadzenia do posesji. 
Wnioskuje o wprowadzenie do tekstu studium uwarunkowań zapisu, że technologie 
stosowane w rolnictwie nie powinny pogarszać warunków życia w otoczeniu 
rolniczej przestrzeni produkcyjnej (np. uciążliwość „zapachowa” fermy 
hodowlanej) 
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Wójt Gminy Żyrzyn nie uwzględnił wniesionej uwagi 
Rada Gminy Żyrzyn w głosowaniu uwagi nie uwzględniła 
 
Wyjaśnienie: 
Właściciele gruntów sąsiadujących z drogą dojazdową na działce Nr 1366 nie 
wyrażają zgody na poszerzenie drogi. Działka nr 1366 jest gruntową drogą 
wewnętrzną, umożliwiającą dojazd do pól i zabudowy kolonijnej wsi Bałtów. Nie 
jest drogą gminną. W studium uwarunkowań nie wyznacza się dróg wewnętrznych. 
Może to nastąpić na etapie sporządzania zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 
Zaproponowany w uwadze zapis nie został wprowadzony do tekstu studium 
uwarunkowań, ale de facto postulat jest spełniony, gdyż studium uwarunkowań 
zawiera zapisy określające zasady ochrony środowiska. 
 
8. Uwaga Nr 16 (zamieszczona w poz. 8 listy uwag nieuwzględnionych) 
a) dotyczy działki Nr 536 położonej w miejscowości Żyrzyn, dla której ustalenia 
projektu Studium, są następujące: 
 - oznaczone symbolem RPU 1 – projektowane tereny produkcji i obsługi 
 - rolnej 
 
Pan Ryszard Grzęda 
Wniósł uwagę, o przeznaczeniu nieruchomości pod budownictwo mieszkalne. 
 
Wójt Gminy Żyrzyn nie uwzględnił wniesionej uwagi 
Rada Gminy Żyrzyn w głosowaniu uwagi nie uwzględniła 
 
Wyjaśnienie: 
Wzdłuż drogi KDG 468L projektowana jest rolnicza przestrzeń usługowa w której 
dopuszcza się lokalizowanie siedlisk właścicieli działek, natomiast koliduje to z 
typową zabudową mieszkaniową na którą mogą oddziaływać technologie 
stosowane w intensywnej produkcji rolnej. 
 
 
9. Uwaga Nr 17 (zamieszczona w poz. 9 listy uwag nieuwzględnionych) 
a) dotyczy działek Nr 152/4, 152/2 położonych w miejscowości Parafianka, dla 
których ustalenia projektu Studium, są następujące: 
 - oznaczone symbolem R – grunty orne 
 
Pani Małgorzata Cybula  
Wniosła uwagę, która dotyczy zmiany przeznaczenia działki z rolnej na budowlaną. 
 
Wójt Gminy Żyrzyn nie uwzględnił wniesionej uwagi 
Rada Gminy Żyrzyn w głosowaniu uwagi nie uwzględniła 
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Wyjaśnienie: 
Działka znajduje się w znacznej odległości od istniejącej i projektowanej zabudowy 
mieszkaniowej, brak odpowiedniej infrastruktury technicznej. 


