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Informacje ogólne, cel i zakres opracowania 

1.1 Przedmiot opracowania 

Koreferat sporządzony został na zlecenie Urzędu Miasta Lublin z siedzibą w Lublinie przy Placu 

Króla Władysława Łokietka 1 na podstawie umowy nr 4/PL/19 z dnia 20.11.2019r. 

Celem opracowania jest ustosunkowanie się do zagadnień i informacji przyrodniczych 

zawartych w „Raporcie z inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej wąwozów: nr 13 Górki 

Czechowskie, nr 26 Lipnik, nr 41-53 Zimne Doły wraz z analizą urbanistyczną” opracowanym przez 

EcoTerra Tomasz Furtak (20-727 Lublin ul. Urzędowska 22) w kontekście realizacji przedmiotu 

zgodnie z Umową nr 1/BR/19 zawartej w dniu 11.03.2019 r pomiędzy UM Lublin a Firmą EcoTerra 

Tomasz Furtak oraz możliwości zastosowania wyników waloryzacji do celów planistycznych 

niezbędnych dla dostosowania funkcji, struktury i intensywności zagospodarowania przestrzennego 

terenu do uwarunkowań środowiskowych. 

Raport z inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej wąwozów Lublina sfinansowano ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz środków 

własnych Gminy Lublin w ramach zadania „Zachowanie różnorodności biologicznej miasta Lublin 

poprzez ochronę wybranych wąwozów – etap II”. Raport jest szerokim opracowaniem przyrodniczym 

i zawiera istotne rozdziały, jak „Wstęp” (1), Elementy przyrody nieożywionej (2), Inwentaryzacja 

przyrody ożywionej (3). Rozdziały szczegółowe: Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej wąwozu Górki 

Czechowskie (4), Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej wąwozu Lipnik (5), Wyniki inwentaryzacji 

przyrodniczej wąwozu Zimne Doły (6), Waloryzacja wyników inwentaryzacji przyrodniczej, wskazania 

możliwych działań ochronnych oraz przewidywane kierunki zmian (7) oraz rozdziały podsumowujące: 

Analiza urbanistyczna (8), Podsumowanie (9). Opracowanie kończą: Bibliografia (10) i Załączniki (11). 

Treści związane z badaniami biologicznymi i oceną inwentaryzacji bioróżnorodności zawarto 

w rozdziałach 3 – 7 oraz w podsumowaniu – rozdział 8. 

Poddane inwentaryzacji 3 wąwozy: Górki Czechowskie, Lipnik, i Zimne Doły znajdują się 

w północnej części Lublina. Górki Czechowskie są rozległym systemem suchych dolin erozyjno 

-denudacyjnych z jednym dużym wąwozem, drugim mniejszym i kilkoma rozcięciami krawędzi doliny 

Czechówki. Lipnik jest niedużą doliną erozyjno-denudacyjną, z dwoma ramionami i wspólnym 

odcinkiem wylotowym. Zbocza urozmaicają liczne niecki i garby oraz terasy rolne i wysokie miedze. 

Zimne Doły zajmują dolny odcinek systemu doliny Konopniczanki. Obejmuje on dno doliny oraz jej 

zbocza (głównie prawe), rozcięte kilkoma suchymi dolinkami i wąwozami. 

 

1.2 Podstawy formalno-prawne i metodyka opracowania 

W opracowaniu uwzględniono wymogi formalne zawarte w Umowie nr 1/BR/19 zawartej w dniu 

11.03.2019 r pomiędzy UM Lublin a Firmą EcoTerra Tomasz Furtak na podstawie której wykonano 

„Raport z inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej wąwozów: nr 13 Górki Czechowskie, nr 26 
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Lipniak, nr 41-53 Zimne Doły wraz z analizą urbanistyczną” oraz wymogi wynikające z umowy  

4/PL/19  zawartej pomiędzy firmą EKOID a Urzędem Miasta Lublin. 

Zgodnie z ww. umową opracowanie zawiera:  

a) Analizę zebranych materiałów archiwalnych i ocenę ich przydatności dla waloryzacji 

wskazanych 3 terenów; 

b) Identyfikację przeprowadzonych prac terenowych na podstawie, których dokonano 

aktualizacji waloryzacji środowiska; 

c) Ocenę metodyki przeprowadzonych prac w odniesieniu do obowiązujących prac 

w odniesieniu do obowiązujących przepisów i metodyki badań przyrodniczych; 

d) Ocenę przydatności dobranego zakresu prac terenowych do weryfikacji materiałów 

archiwalnych; 

e) Analizę stopnia wykorzystania przeprowadzonych prac do opracowania materiałów 

graficznych; 

f)      Ocenę przydatności opracowanych materiałów graficznych da celów planistycznych. 

 

1.3 Podstawowe akty prawne 

[1.3.1] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(tekst jednolity Dz.U. 2018, poz. 2081 z późn. zm.); 

[1.3.2] Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity Dz.U. 2019, poz. 1396 

z późn. zm.);  

[1.3.3] Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz.U. 2018, poz. 1614, 

z późn. zm.); 

[1.3.4] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2018, poz. 2268, z późn. 

zm.); 

[1.3.5] Ustawa o lasach z dnia 28 września 1991 r. (tekst jednolity Dz.U. 2018, poz. 2129 

z późn. zm.); 

[1.3.6] Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995 r. (tekst jednolity Dz.U. 

2017, poz. 1161 z późn. zm.); 

[1.3.7] Ustawa Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. (tekst jednolity Dz.U. 2019, 

poz. 868 z późn. zm.). 

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

nr 80 poz. 717). 
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1.4 Wykorzystane materiały źródłowe – ocena przydatności dla waloryzacji 

wraz z identyfikacją przeprowadzonych prac  

1.4.1 Elementy przyrody nieożywionej  

1.4.1.1 Materiały źródłowe  

Zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale 2.2.1. do ogólnej charakterystyki przyrody nieożywionej 

wykorzystano ogólnie dostępne mapy tematyczne w skalach od 1: 50 000 do 1: 200 000.  W tym:  

 Mapę geologiczna Polski w skali 1: 200 000, arkusz Lublin, A – utwory powierzchniowe 

(Malinowski, Mojski z 1978 r.) p 

 Szczegółową mapę geologiczna Polski 1 :50 000, arkusz Lublin z 1980 r. 

 Mapę glebowo-rolniczą województwa Lubelskiego w skali 1: 1000 000 z 1990 r. z   

 Mapę hydrograficzną Polski w skali 1:50 000, ark. Lublin z 2007 r;  

 Dla określenia historii użytkowania terenów wykorzystano archiwalne mapy topograficzne 

wydawane w ciągu XIX i XX w.  

Zgodnie z tabelą 2 to mapy z okresu od 1800 r do 1996 r. W rozdziale brak jest jakiejkolwiek 

informacji o pracach kartograficznych pozwalających na aktualizacje materiałów archiwalnych w 

zakresie przyrody nieożywionej w odniesieniu do aktualnego zagospodarowania.   

 

Zgodnie z paragrafem 1 pkt 4 lit a akapit 4 (czwarta kropka) zakres rzeczowy obejmował wykonanie 

Numerycznego Modelu Pokrycia Terenu (NMPT) i opracowanie na nim potencjalnych procesów 

geodynamicznych i przewietrzania - paragraf 1 pkt 4 lit a akapit 5, 6, 7 (piąta, szósta i siódma kropka)  

Bazę do szczegółowego opracowania poszczególnych elementów przyrody nieożywionej stanowił 

numeryczny model terenu (NMT, DEM). Brak jest informacji o pochodzeniu bazy danych NMPT 

(licencji) oraz informacji o formacie zapisu.  

 

W rozdziale zawarto informacje o tym, iż na podstawie ww. materiałów archiwalnych wykonano 

mapy tematyczne w tym mapy form rzeźby terenu w skali 1: 5000 oraz informacje o prowadzonych 

badaniach antropogenicznego przekształcenia gleby na powierzchni 1 ha w obiekcie Górki 

Czechowskie zgodnie z par 1 pkt 4 akapit 2 (druga kropka) umowy 1/BR/19.   

Analiza treści opracowania wykazała, iż w całym materiale istnieją rozbieżności w kwestii 

zastosowanych skal np.:  

- budowa geologiczna została omówiona jedynie na podstawie mapy w skali 1: 200 000 (rys. 3) 

gdzie nie uwzględniono obszarów utworów antropogenicznych a opracowanie nie zawiera innych map 

tematycznych z tego zakresu (w skali umowy),  

- typologia gleb została omówiona na podstawie mapy w skali 1: 100 000 nie zawierającej 

aktualnego kartowania (zgodnie z ryc. 4 całe tereny opracowania pokryte są glebami rolniczymi co 

przy aktualnym stanie zagospodarowania jest nieprawdziwą informacją. Brak jest mapy tematycznej 

bonitacji gleb w skali określonej umową, 
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- w treści rozdziału zawarto informację, iż do opracowania dołączono mapy form rzeźby w skali  

1: 5000.  Dołączone do opracowania załączniki nr 1, 2, 3 to schematy które nie zostały wykonane w 

podanej skali.  

 

 

Przeprowadzona analiza materiałów źródłowych, na podstawie których dokonano oceny 

przyrody nieożywionej wykazała, iż analizy dokonano na NMPT opracowanym jako mapa 

wysokościowa. Spowodowało to, iż przedstawione w tekście materiały kartograficzne ze względu na 

antropogenizację środowiska bez aktualnego zagospodarowania stanowią wątpliwy materiał do 

dalszych analiz waloryzacji do celów urbanistycznych.  

Rozdział wymaga uzupełnienia, dlaczego nie skorzystano z innych informacji niż archiwalne 

mapy kartograficzne np.:  

 - Wojewódzkie Archiwum Geologiczne w Lublinie, 

- Powiatowe Archiwum geologiczne w UM Lublin, 

- geoportalu SOPO – System Ochrony Przeciw Osuwiskowej – PIG.  

 

1.4.1.2 Metody opracowania zróżnicowania insolacji i warunków przewietrzania  

Biorąc pod uwagę cel, któremu ma służyć waloryzacja (prace planistyczne) w rozdziale 2.2.2 

należy zamieścić uzasadnienie, dlaczego w metodyce oceny warunków przewietrzania nie 

uwzględniono pokrycia terenu przez zabudowę istniejącą i projektowaną (wynikająca z aktualnych 

przeznaczeń w zapisach miejscowych planów) oraz roślinność.  

Z urbanistycznego punktu widzenia brak tych elementów w przyjętej metodyce wskazuje, iż 

zabudowa dolin (ich krawędzi) nie ma znaczenia dla przewietrzania. 

1.4.1.3 Metody opracowania bonitacji klimatycznej   

W rozdziale 2.2.3 opisano schemat wykonania mapy topoklimatycznej. Zawarto informację, iż 

topoklimaty wydzielono bazując na lokalnych warunkach termicznych i wietrznych, ale nie podano 

źródła informacji skąd pozyskano dane.  

Biorąc pod uwagę cel którem opracowanie ma służyć (prace planistyczne) przyjęta klasyfikacja 

topoklimatyczna powinna zostać uzupełniona o informacje, które z wydzielonych grup topoklimatów są 

korzystne i średnio korzystne do zabudowy a które niekorzystne.  

 

Brak metodyki wyznaczenia terenów zagrożonych procesami osuwiskowymi. Należy uzupełnić. 

Zwłaszcza że zgodnie z SOPO w granicach omawianych obszarów nie wyznaczono terenów 

zagrożonych osuwiskami.  
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1.4.2 Elementy przyrody ożywionej  

1.4.2.1 Materiały źródłowe 

Podczas inwentaryzacji przyrodniczej posłużono się metodą marszrutową. Materiałem 

wyjściowym do jej przeprowadzenia były mapy topograficzne oraz ortofotomapy z nalotu dronem 

(2019) (ortofotomapy z nalotu dronem nie sporządzono dla obszaru nr 41-53 Zimne Doły). 

Uznać należy, że materiał źródłowy w postaci wspomnianych ortofotomap pochodzących 

z nalotów wykorzystano w stopniu niewystarczającym. Nie wykorzystano ich przy tworzeniu map 

stanowiących załączniki do raportu, natomiast do sporządzenia rycin zamieszczonych w tekście 

stosowano różne podkłady – starszą ortofotomapę i nową, pochodzącą z nalotów dornem (Górki 

Czechowskie – ryc. 63, 64, 65, 67, 83, 84, 87 – starsza ortofotomapa, ryc. 66, 85 – nowa 

ortofotomapa; Lipnik – ryc. 69, 72, 73, 91 – starsza ortofotomapa, ryc. 70, 71, 74, 89, 90, 93, 94  

– nowa ortofotomapa). Ogólnie uznać można wykorzystanie nowej ortofotomapy pochodzącej z 

nalotów w inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej za niewystarczające, podkłady mapowe na 

rycinach w tekście powinny zostać ujednolicone. 

Zgodnie z informacjami zawartymi na stronach 73 i 74 inwentaryzacja prowadzona była 

z uwzględnieniem następujących list i wykazów: 

 gatunków roślin chronionych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 

9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz.U. 2014 poz. 1409),  

 gatunków zwierząt chronionych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 

grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. 2016 poz. 2183), 

 siedlisk przyrodniczych wymienionych w załączniku I Dyrektywy Siedliskowej w sprawie 

typów siedlisk przyrodniczych ważnych dla Wspólnoty, których ochrona wymaga 

wyznaczenia specjalnych obszarów ochrony (92/43/EWG), 

 gatunków roślin z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej – gatunki roślin ważne dla 

Wspólnoty, których ochrona wymaga wyznaczenia specjalnych obszarów ochrony 

(92/43/EWG), 

 gatunków wymienionych w załączniku IV Dyrektywy Siedliskowej – gatunki roślin ważne 

dla Wspólnoty, które wymagają ścisłej ochrony (92/43/EWG), 

 gatunków i siedlisk wymienionych w załącznikach 1 i 3 do Rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków 

będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów 

kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000, 

 gatunków ptaków z załącznika I Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE 

2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, 

 gatunków ssaków z Załącznika II Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny 

europejskiej oraz ich siedlisk, sporządzona w Bernie dnia 19 września 1979 roku (ETS nr 

104). 
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Autorzy oparli się także na powszechnie przyjętych, aktualnych wykazach gatunków 

zagrożonych wyginięciem, rzadkich, inwazyjnych, wprowadzających obowiązującą nomenklaturę 

i określoną klasyfikację. Kwestie te poruszono w sposób bardziej szczegółowy w dalszych rozdziałach 

niniejszego koreferatu, w odniesieniu do poszczególnych waloryzowanych elementów. 

W przypadku stwierdzenia gatunków chronionych i/lub umieszczonych w dyrektywach 

siedliskowych, dla których opracowano szczegółowe wytyczne dotyczące monitoringu, wskazane 

byłoby odniesienie się do tych metodyk i ewentualne wykorzystanie elementów przedstawionej w nich 

metodyki celem lepszej oceny stanu zachowania gatunków szczególnie cennych i ich siedlisk. 

Metodyki te opracowane są z myślą o monitoringu, nie w pełni znajdują więc zastosowanie 

w przypadku inwentaryzacji i waloryzacji, ale ich elementy mogą być pomocne, zwłaszcza na etapie 

waloryzacji. Na etapie wyznaczania siedlisk cennych dla danych gatunków można posłużyć się 

wytycznymi poradników, celem oceny stopnia istotności i wartości siedliska dla danego gatunku. Na 

analizowanych obszarach stwierdzono dwa takie gatunki, dla których istnieją szczegółowe wytyczne 

dot. monitoringu: czerwończyk nieparek Lycaena dispar (Sielezniew M. 2015. Czerwończyk nieparek 

Lycaena dispar (1060). w: M. Makomaska-Juchiewicz, M. Bonk (red.). Monitoring gatunków zwierząt. 

przewodnik metodyczny. Część IV. GIOŚ, Warszawa, s. 44–57) i czerwończyk fioletek Lycaena helle 

(Sielezniew M., Dziekańska I. 2012. Czerwończyk fioletek Lycaena helle. W: Makomaska-Juchiewicz 

M., Baran P.(red.). Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część II. GIOŚ, 

Warszawa, s. 124-141). Dane z poradników metodycznych wykorzystano w przypadku inwentaryzacji 

i waloryzacji chomika europejskiego, choć ich prezentacja jest dość skromna, a opis wyników oceny 

siedlisk niewystarczający. 

W trakcie badań stwierdzono także gatunki znajdujące się w dyrektywie ptasiej: gąsiorek Lanius 

collurio, dzięcioł białoszyji Dendrocopus syriacus, jarzębatka Sylvia nisoria, derkacz Crex crex, 

muchołówka mała Ficedula parva, błotniak stawowy Circus aeruginosus. Przy ocenie stanu ich 

populacji pomocne mogą być wytyczne poradnika metodycznego monitoringu ptaków lęgowych 

(Chylarecki i in. 2015). Zagadnienie wymaga szerszego wyjaśnienia, z uwagi na fakt, że niektóre 

z tych gatunków mogły nie zostać w ogóle stwierdzone w latach 2018-2019, gdyż nieprecyzyjnie 

oddzielono dane zebrane w ramach opracowania raportu od danych wcześniejszych (co bardziej 

szczegółowo opisano w dalszej części koreferatu). 

1.4.2.1.1 Ważki 

Jako materiał archiwalny posłużyły dane zebrane w wyniku inwentaryzacji prowadzonej przez 

autorów w roku 2018 w okresie od lipca do października 2018 r. Zgodnie z danymi zawartymi 

w rozdziale 3.2.2.1 raportu kontrolę prowadzono raz w miesiącu, wykonując kontrolę przeżyciową 

images. Należy stwierdzić, że dane zostały zebrane i opracowanie prawidłowo z wykorzystaniem 

literatury cytowanej w rozdziale 3.2.2.1 raportu. Dane archiwalne z 2018 zostały zweryfikowane 

w 2019 roku, celem uzupełnienia o obserwacje ważek, których szczyt występowania przypada wiosną 

(czego nie zbadano w 2018 roku ). Badania w 2019 r. przeprowadzono z użyciem tej samej metodyki 

stąd są one łatwo porównywalne z danymi archiwalnymi i stanowią ich uzupełnienie. Według 
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informacji zawartych w rozdziale 3.2.2.1 w 2019 r. kontrolę prowadzono raz w miesiącu w okresie maj-

czerwiec. 

Uzupełnieniem danych zebranych przez autorów w terenie była dyskusja z dostępnymi danymi 

literaturowymi, którą przeprowadzono w rozdziale 5.3.1 raportu (Balana i in. 2006 – patrz Bibliografia 

rozdz. 10 raportu), 6.3.1. 

1.4.2.1.2 Motyle dzienne 

Dane wyjściowe zebrano w 2018. Zgodnie z metodyką opisaną w rozdz. 3.2.2.2 raportu kontrole 

prowadzono od lipca, metodą marszrutową, przynajmniej trzy razy w miesiącu, po jednej wizycie 

terenowej na dekadę. Obserwacje powadzono w godzinach 10:00-17:00 przy sprzyjających 

warunkach pogodowych. Podstawą badań były obserwacje przeżyciowe, wyjątkowo w uzasadnionych 

przypadkach prowadzono odłowy siatką, z późniejszym wypuszczeniem motyla. Przyjęta metodyka 

jest zgodna z przyjętymi w tej dziedzinie badań standardami i pozwoliła uzyskać wartościowe dane na 

temat fauny motyli badanych obszarów. 

Dane z 2018 r. uznać należy za rzetelne. Ich uzupełnienie stanowią badania przeprowadzone 

w 2019 r. Prowadzono je do czerwca, przy zastosowaniu tej samej częstotliwości kontroli i metodyki 

badań, co w roku wcześniejszym, co pozwoliło na łatwe porównanie wyników. Badania 

przeprowadzone w 2019 r. stanowią istotne uzupełnienie danych archiwalnych z 2018 r. z uwagi na 

różne okresy w ciągu roku w jakich pojawiają się imago (postaci dorosłe) poszczególnych gatunków 

motyli (niektóre mogą mieć więcej niż jedno pokolenie w ciągu sezonu). Ponowienie badań w roku 

2019 pozwoliło zebrać komplet danych na temat motyli występujących w trakcie całego sezonu. 

Celem przedstawienia fauny motyli w szerszym kontekście dokonano również analizy danych 

literaturowych (łącznie 3 pozycje) i jej wyniki zaprezentowano przy wynikach inwentaryzacji (rozdz. 

4.2.1, 5.3.2 raportu). W przypadku obszaru nr 41-53 Zimne Doły (rozdz. 6.3.2 raportu) nie uzupełniono 

wyników o dodatkowe dane literaturowe, być może z powodu braku takich danych. 

1.4.2.1.3 Płazy 

Dane wyjściowe zebrano w 2018. Zgodnie z metodyką opisaną w rozdz. 3.2.3 raportu kontrole 

prowadzono od lipca, metodą marszrutową, przynajmniej trzy razy w miesiącu, po jednej wizycie 

terenowej na dekadę. Kontrole prowadzono w godzinach porannych, dodatkowo w godzinach 

popołudniowych i nocnych. Do kontroli wybierano przede wszystkim dni deszczowe, kiedy płazy są 

najbardziej aktywne. Notowano również obserwacje śmiertelności płazów na drogach, uwzględniano 

też przypadkowe obserwacje poczynione podczas badań innych grup zwierząt.  

Ponowne badania przeprowadzono w 2019 r. w okresie do czerwca. Wykonywano je z tą samą 

częstotliwością i według tej samej metodyki, co pozwala na łatwe zestawienie danych pochodzących 

z tych dwóch okresów. Przeprowadzenie dodatkowych badań w okresie wiosennym stanowi istotne 

uzupełnienie wyników uzyskanych w 2019 r. Okres godowy płazów przypada na wiosnę, wtedy płazy 

są najłatwiej wykrywalne, również po głosie, po tym okresie występuje większe ryzyko przeoczenia 

niektórych gatunków, nawet przy zachowaniu właściwej metodyki. 

Brak informacji, kiedy zakończono badania w 2018, kiedy rozpoczęto w 2019. 
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Dla obszaru nr 13 Górki Czechowskie wzięto także pod uwagę wcześniejsze obserwacje 

autorów, gromadzone od 2016 r. 

Dla obszaru nr 13 Górki Czechowskie wyniki inwentaryzacji uzupełniono o dane literaturowe 

dotyczące stanowisk rozrodczych grzebiuszki ziemnej w rejonie (Chobotow, Czarniawski 2010 – patrz 

Bibliografia rozdz. 10 raportu), co stanowi istotną informację, dodającą wiarygodności danym 

zebranym przez autorów raportu. Również dane uzyskane przez autorów w 2018 i 2019 r. (dla 

obszaru nr 26 Lipnik również poszerzone o obserwacje z okresu 2016-2018) z pozostałych obszarów 

skonfrontowano z dostępną literaturą (wraz z zacytowaną powyżej publikacją łącznie 3 pozycje). Dane 

literaturowe oddzielono od danych zebranych w terenie – dane literaturowe pojawiają się jedynie 

w części tekstowej. 

1.4.2.1.4 Gady 

Dane wyjściowe zebrano w 2018. Zgodnie z metodyką opisaną w rozdz. 3.2.4 raportu kontrole 

prowadzono od lipca, metodą marszrutową, przynajmniej trzy razy w miesiącu, po jednej wizycie 

terenowej na dekadę. Kontrole prowadzono w godzinach porannych, dodatkowo w godzinach 

popołudniowych. Uwzględniano też przypadkowe obserwacje poczynione podczas badań innych grup 

zwierząt. Metodyka ta wydaje się wystarczająca do badań inwentaryzacyjnych.  

Ponowne badania przeprowadzono w 2019 r. w okresie do czerwca. Wykonywano je z tą samą 

częstotliwością i według tej samej metodyki, co pozwala na łatwe zestawienie danych pochodzących 

z tych dwóch okresów. 

Brak informacji kiedy zakończono badania w 2018, kiedy rozpoczęto w 2019. 

1.4.2.1.5 Ptaki 

W przypadku ptaków wykorzystano bogaty materiał źródłowy. W przypadku obszaru nr 13 Górki 

Czechowskie, autorzy dysponowali danymi jakościowymi gromadzonymi od 1980 r., natomiast 

dokładniejsze dane gromadzone z wykorzystaniem metody kartograficznej prowadzono z przerwami 

od 1989 r. na terenie Lasku Czechów. Dane historyczne dostępne były również dla obszaru 41-53 

Zimne Doły, gdzie metodą kartograficzną w latach 90tych przez kilka lat prowadzono badania 

w ogrodzie działkowym „Łącznościowiec”, poza tym prowadzono tu sporadyczne badania jakościowe. 

Dla obszaru 41-53 Zimne Doły wykorzystano także dostępne dane literaturowe (Biaduń 1996b, Biaduń 

2004c). 

Pierwszy etap badań miał miejsce w 2018 r. Prowadzono badania metodą transektową (metodę 

tę stosuje się m.in. w Monitoringu Pospolitych Ptaków Lęgowych w ramach Państwowego Monitoringu 

Środowiska). Obszary nr 13 Górki Czechowskie i nr 26 Lipnik badano w okresie czerwiec – lipiec. Dla 

obszaru 41-53 podano jedynie, że badania prowadzone były w sezonie lęgowym od marca do lipca 

w latach 2018-2019. Można przypuszczać, że podobnie jak w przypadku dwóch pierwszych 

obszarach badania w 2018 r. prowadzono od czerwca do lipca, nie zostało to jednak przez autorów 

sprecyzowane. Dla wszystkich trzech obszarów podano w rozdz. 3.2.5 ilość wykonanych kontroli 

(Górki Czechowskie – 9, Lipnik – 13, Zimne Doły – 14). Nie podano, ile kontroli wykonano w 2018 r., 

a ile w 2019 r., co utrudnia, a wręcz uniemożliwia określenie zakresu praz z podziałem na te dwa 
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sezony badawcze. Niemniej jednak, kontynuacja prac przeprowadzonych sezonie 2018 w okresie 

czerwiec-lipiec w roku kolejnym (2019) była zasadna, z uwagi na wczesne przystępowanie do lęgów 

niektórych gatunków ptaków (kwiecień, maj, czasem nawet już marzec). Stają się one wówczas 

łatwiejsze do wykrycia, choć termin kontroli przeprowadzonych w 2018 r. (czerwiec-lipiec) również był 

na tyle wczesny, żeby wykryć większość gatunków (powtarzane lęgi, późne lęgi, obserwacje ptaków 

młodych) i uznać go można za prawidłowy, jednak uzupełnienie o dane w okresie wczesnowiosennym 

w 2019 r. z pewnością poprawiło rzetelność zebranych danych. 

1.4.2.1.6 Chomik europejski 

Monitoring chomika europejskiego przeprowadzono zgodnie z metodyką zaproponowaną 

w przewodniku metodycznym – Monitoring gatunków zwierząt Część IV, ale w sposób niepełny – bez 

zestawień tabelarycznych oceny poszczególnych elementów siedliska i populacji. Jest to szeroko 

stosowana i uznana metodyka w badaniach tego gatunku. Jest przy tym połączona z oceną siedliska. 

Informacje te zawarto w rodz. 3.2.6. Zawarto ram również informację, że badania prowadzono 

w latach 2018-2019. Zabrakło jednak informacji, w jakich miesiącach prowadzono badania. Przyjmuje 

się, że najkorzystniejszą porą jest późne lato/wczesna jesień kiedy populacja chomika jest największa. 

Z informacji dotyczących inwentaryzacji pozostałych grup zwierząt, wnioskować można, że w 2018 r. 

monitoring prowadzono, jesienią, natomiast w 2019 r. wiosną, zapisów takich jednak w raporcie 

zabrakło. Uzupełnienie danych zebranych w 2018 r. o dane z 2019 r. jest zasadne, jako że populacje 

chomika cechują się znaczną zmiennością, i badania prowadzone na przestrzeni 2 sezonów 

z pewnością dają dokładniejszy obraz stanu populacji. Przy wynikach inwentaryzacji w rozdz. 4.7 

powołano się również na wcześniejsze doniesienia chomika europejskiego w obszarze nr 13 Górki 

Czechowskie (Łopucki i Szeląg 2011, Buczek 2018, 2019 – patrz Bibliografia rozdz. 10 raportu). 

1.4.2.1.7 Pozostałe zwierzęta 

Inwentaryzację pozostałych grup zwierząt prowadzono równolegle do wcześniejszych 

inwentaryzacji. Posłużono się metodą marszrutową. Trudno w tym przypadku wskazać dokładaną 

metodykę, jako że pozostałe grupy zwierząt charakteryzują się bardzo różną biologią. Badania 

wykonywano przynajmniej trzy razy w miesiącu, po jednej wizycie terenowej na dekadę w okresie od 

lipca 2018 do czerwca 2019 (nie określono, czy kontrole odbywały się w całym tym okresie oraz czy 

ich częstotliwość była jednakowa). W przypadku niektórych grup zwierząt istotne było uzupełnienie 

wyników z drugiej połowy roku badaniami wiosennymi. 

W niektórych przypadkach (np. stwierdzenia modliszki zwyczajnej i gliniarza naściennego 

przedstawiono obserwacje w szerszym kontekście, posiłkując się dostępną literaturą – patrz rozdz. 

4.8. 

1.4.2.1.8 Szata roślinna 

Przedstawioną w Raporcie … waloryzację siedlisk przyrodniczych, roślinności oraz flory trzech 

obszarów opracowania oparto o wyniki badań terenowych z lat 2018-2019. Badania terenowe szaty 

roślinnej prowadzone były przez jeden pełny sezon wegetacyjny, w dwóch kolejnych latach 

kalendarzowych. Rozpoczęły się one w pierwszych dniach lipca 2018 roku i trwały do 30 czerwca 
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2019 r. Kontynuacja badań w roku 2019 umożliwiła objęcie nimi okresu wczesnowiosennego 

i wiosennego. Obserwacje w tym czasie są niezbędne dla pełnego rozpoznania siedlisk 

przyrodniczych, zbiorowisk roślinnych i flory. Zasadniczo jedynie w tym czasie możliwa jest 

obserwacja pewnych gatunków roślin, do których należą zwłaszcza wiosenne geofity i niektóre drobne 

terofity. Do pierwszej spośród wymienionych powyżej grupy zaliczają się np. uznane za gatunki 

zagrożone wyginięciem złocie: łąkowa Gagea pratensis i mała G. minima, odnotowane na terenie 

Górek Czechowskich. Na wiosnę przypada m.in. rozwój runa lasu grądowego, możliwe są także 

obserwacje dotyczące wiosennych, nierzadko krótkotrwałych aspektów fenologicznych innych typów 

zbiorowisk, np. fitocenoz chwastów polnych. 

Założenia metodyczne z zakresu szaty roślinnej przedstawiono na stronie 74. Badania 

terenowe polegały na kartowaniu zbiorowisk roślinnych oraz sporządzeniu list florystycznych dla 

każdego z trzech analizowanych obszarów. W miejscach występowania cenniejszych siedlisk 

wykonywano zdjęcia fitosocjologiczne metodą Braun-Blanquet’a, przyjmując siedmiostopniową skalę 

pokrycia roślinności. Szczególną uwagą objęto siedliska przyrodnicze o znaczeniu europejskim, 

gatunki objęte ochroną prawną oraz gatunki rzadkie w kraju (zamieszczone na czerwonych listach). 

Nomenklaturę fitosocjologiczną i terminologię stosowaną w opracowaniu przyjęto za 

Matuszkiewiczem (2008), Ratyńską (2010) oraz Fijałkowskim (1991), nazwy gatunkowe roślin 

naczyniowych za Mirkiem i in. (2002), a nazwy mszaków za Ochyrą i in. (2003). Gatunki chronione 

podano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska z dnia 9 października 2014 r. 

w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz.U. z 2014 r. poz. 1409), wyróżniono gatunki ujęte w Polskiej 

czerwonej liście paprotników i roślin kwiatowych (Kaźmierczakowa i in. 2016), gatunki rzadkie (Zając, 

Zając 2001) oraz inwazyjne (Tokarska-Guzik i in. 2012). 

Należy stwierdzić, że zarówno przyjęta metodyka badań, jak i wykorzystane materiały źródłowe 

należą do powszechnie stosowanych w badaniach z zakresu szaty roślinnej w Polsce. 

Jak nadmieniono w powyższych akapitach, podstawą wykonania waloryzacji siedlisk 

przyrodniczych i szaty roślinnej zawartych w Raporcie … były dane uzyskane podczas badań 

własnych Autorów opracowania z okresu obejmującego okres od lipca 2018 roku do końca czerwca 

2019 roku (str. 74). Dane te dokumentują więc stan środowiska przypadającego na ostatni, pełny 

roczny cykl biologiczny w stosunku do daty oddania opracowania i w związku z tym należy je uznać za 

aktualne.  

W niektórych punktach Raportu … Autorzy odnoszą się do danych archiwalnych (np. str. 90), 

wyraźnie jednak wtedy wskazują, które informacje mają taki charakter. Dane o charakterze 

archiwalnym stanowią więc jedynie pewne, drobne uzupełnienia wyników badań z lat 2018-2019 oraz 

miejscami są elementem dyskusji.  

1.4.3 Analiza urbanistyczna  

Metodyka analizy urbanistycznej zodstała opisana w rozdziale 8.11 . Przyjętą 

metodykę należy uzupełnić o informację dlaczego pominięto Uchwałę nr 283/VIII/2019 

Miasta Lublin z dnia 1 lipca 2019 w sprawie uchwalenia studium i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego. 
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Wyjaśnić, dlaczego w metodyce jako analizę własności przyjęto jedynie informację o 

stanie własności- taka analiza nie daje żadnych ani urbanistycznych ani ekonomicznych 

kierunków dla ustanowienia obszarów chronionych.  
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2 Analiza zapisów dokumentacji wraz z oceną przydatności 

opracowanych materiałów do celów planistycznych  

2.1 Przyroda nieożywiona  

2.1.1.1 Zarys budowy geologicznej i typologii gleb. 

W rozdziale 2.3 temat opisany został jako ogólna budowa Płaskowyżu Nałęczowskiego na 

podstawie mapy w skali 1: 200 000. Brak informacji o budowie geologicznej poszczególnych 

obszarów. 

Rozdział należy uzupełnić o mapy w skali 1: 50 000 (o których mowa we wstępie i rozdz. 2.2.1) 

zaktualizowane o kartowanie obszarów występowania nasypów oraz opis budowy geologicznej dla 

poszczególnych obszarów.  Aktualizacja mapy geologicznej w tym zakresie powinna pozwolić min na 

weryfikację terenów osuwiskowych – na wyłączenie nasypów budowlanych z obszarów osuwiskowych 

wyznaczanych na podstawie numerycznego modelu terenu w dalszej części opracowania.  

 

Typologia gleb opisana została ogólnie na podstawie mapy glebowo rolniczej Lublina z 1990 r. 

na której całe omawiane obszary pokryte są glebami rolniczymi. W treści zamieszczono informacje, że 

w badanych obszarach z wyjątkiem dna doliny Konopniczanki, występują prawdopodobnie, niemal 

wyłącznie gleby genetycznie płowoziemne o budowie współczesnego profilu. W odniesieniu do zmian 

zagospodarowania terenu podana informacja jest nie aktualna, zwłaszcza, jeśli chodzi o zasięg 

występowania gleb. 

Biorąc pod uwagę cel, któremu ma służyć waloryzacja (w tym planistyczne zmiany 

przeznaczenia terenów) opis należy uzupełnić o mapy z aktualnym zagospodarowaniem 

i kartowaniem obszarów, na których zachowały się gleby o których mowa wraz ze wskazaniem czy 

powinny zostać objęte ochroną czy np. ze względu na fragmentację można zmienić sposób ich 

użytkowania.  

2.1.1.2 Cechy rzeźby lessowej 

W rozdziale 2.4 zawarto ogólny opis lessowej rzeźby Lublina. Tak opracowany materiał jest 

nieprzydatny do celów urbanistycznych.  

Biorąc pod uwagę, iż przedmiotem waloryzacji ma być ochrona lessowych wąwozów rozdział 

należy uzupełnić o opis dla poszczególnych obszarów z przedstawieniem na mapie tych fragmentów 

rzeźby lessowej które zachowały naturalny charakter (jeśli takie istnieją) a które dzięki zapisom w 

mpzp powinny podlegać ochronie.  

 

2.1.1.3 Uwarunkowania klimatyczne 

Rozdział 2.5 zawiera ogólną charakterystykę klimatu Lublina. Nie podano źródła pozyskania 

danych. W podsumowaniu podano jedynie informacje, iż cyt.: „…w Lublinie, jak we wszystkich 
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aglomeracjach występuje zjawisko Miejskiej Wyspy Ciepła (MWC)” pomijając całkowicie odniesienie 

do omawianych terenów (str. 19).  

Rozdział należy uzupełnić o informacje czy stwierdzenie o Miejskiej Wyspie Ciepła dotyczy 

również omawianych obszarów i w jaki sposób opis danych klimatycznych zawarty w rozdziale ma 

przełożenie na bonitację klimatyczną (czy przedstawione w rozdziale dane były podstawą do bonitacji 

klimatycznej).  

 

2.1.1.4 Historia użytkowania terenu pod kątem erozji gleb. 

Rozdział 2.6 zawiera historię kolejnych faz powstawania zabudowy miasta Lublina która 

wkraczała na tereny biologicznie czynne bez jakiegokolwiek odniesienia do omawianych obszarów.  

Brak informacji o współczesnej historii zabudowy omawianych obszarów w odniesieniu 

o ekspansję zabudowy po włączeniu terenów do granic miasta (opartego na zaktualizowanych 

materiałach kartograficznych z rozdziału 2.3).  

2.1.1.5 Cechy hydrograficzne obszaru i badanych obiektów 

Rozdział 2.7 zawiera informacje o warunkach hydrograficznych poszczególnych obszarów 

opracowane na podstawie mapy hydrograficznej w skali 1: 50 000. Brak odniesienia do zapisów 

wynikających z aktualnego ustawodawstwa [1.3.4], oraz wynikających z niej aktów prawnych, w tym 

do: 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania 

wodami na obszarze dorzecza Wisły; 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r w sprawie kryteriów i sposobu oceny 

stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. 2016 poz. 85); 

czyli odniesienia do aktualnie obowiązujących podziałów na Jednolite Części Wód Powierzchniowych 

(JCWP) i Jednolite Części Wód Podziemnych (JCWPd) oraz wynikających z tych podziałów wniosków 

do zapisów urbanistycznych.   

2.1.1.6 Cechy rzeźby terenu 

W rozdziałach od 2.8 do 2.12 na podstawie danych LiDarR (pkt/m
2
) dokonano analizy 

wysokościowej, deniwelacji, rozmieszczenia klas nachyleń, przeprowadzono analizę rozkładu 

ekspozycji stoków, bezpośredniego promieniowania słonecznego, morfologii terenu. Wyniki analiz 

przedstawiono w sposób tabelaryczny, zestawień diagramów oraz mapach w skalach od 1: 31 250 do 

1: 21 276,5.  

Rozdział nie zawiera wniosków z przeprowadzonych analiz dla wydzielenia obszarów 

predysponowanych do ochrony oraz celów urbanistycznych o które należało by rozdział uzupełnić.  

 

2.1.1.7 Warunki przewietrzania 

Rozdział 2.13 zawiera opis warunków przewietrzania dla trzech obszarów w oparciu o NMT 

oraz analizę przewietrzania dla dwóch prędkości wiatru dla Górek Czechowskich które przedstawione 
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zostały na podkładzie NMPT opracowanym jako mapa wysokościowa a nie mapa uwzględniająca 

pokrycie terenu. Rozdział nie zawiera żadnych wniosków do wykorzystania w urbanistyce. 

Biorąc pod uwagę metodykę opisaną w rozdziale 2.2. analizę należy uzupełnić o modelowanie 

przewietrzania z uwzględnieniem zabudowy istniejącej i projektowanej (zgodnie z zapisami 

obowiązujących mpzp wraz z wnioskami dla celów urbanistycznych (np. jaki wpływ ma zabudowa na 

warunki przewietrzania, jakiej wysokości budynki można realizować w sąsiedztwie). 

 

2.1.1.8 Bonitacja topoklimatyczna  

W rozdziale 2.14 przedstawiono mapy topoklimatów dla trzech obszarów zgodnie z metodyką 

zawartą w rozdziale 2.2.3.  W rozdziale umieszczono schematy rozmieszczenia głównych jednostek 

topoklimatycznych . wraz z podaniem informacji iż bardziej szczegółowe informacje podano w 

załącznikach graficznych 4, 5, 6.  

I tak : 

- dla obszaru Górki Czechowskie wydzielono 27 jednostek,  

- dla obiektu Lipnik wydzielono 21 jednostek, 

- dla obiektu Zimne Doły wydzielono 31 jednostek topoklilmatycznych.  

Przy wydzielonej ilości topoklimatów i przedstawionej skali (1: 25 000 i 1: 12 500) materiał jest 

nieczytelny i brak jest możliwości wykorzystania do celów urbanistycznych.  

Proponuje się scalenie jednostek zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozdziale 1.3.1.4. 

niniejszego koreferatu lub przedstawienie w innej formie, która dawałaby wskazówki do celów 

planistycznych.  

2.1.1.9 Użytkowanie  

Rozdział 2.15 opracowano w oparciu o nieaktualne informacje o użytkowaniu terenu np. na rys. 

39 między innymi brak zabudowy i ul. podporucznika Bołbotta ( zwłaszcza że aktualne 

zagospodarowanie jest na rys. 66). Rozdział należy opracować o aktualne dane.  

2.1.1.10 Potencjalne procesy erozyjne (spływ, erozja, akumulacja i zagrożenia 

osuwiskowe)  

W rozdziałach 2.16- 2.18 opisano potencjalne procesy erozyjne z podziałem na spłukiwanie 

(rozdz. 2.16), erozję i akumulację (rozdz. 2.17) oraz zagrożenia osuwiskowe (rozdz. 2.18). 

Dla modelowania spłukiwania zastosowano Uniwersalny Soil Loss Equation (USLE). 

Jest to szeroko stosowany model matematyczny opisujący procesy erozji gleby. Jako narzędzie 

prognozowania efektów erozji i depozycji materiału glebowego zastosowano Model USPED.  

Zgodnie z przeprowadzoną analizą obszary najbardziej narażone na spłukiwanie, erozję i 

akumulację to pola uprawne i ogródki działkowe (Zimne Doły). Obszary lessowych dolin i ich stoki w 

większości zostały zakwalifikowane jako nie narażone na spłukiwanie i erozję. A dna dolin zostały 

zakwalifikowane jako obszary średniej i dużej akumulacji.  
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Przeprowadzona analiza potwierdziła jedynie znany fakt, iż gleby lessowe podlegają silnej erozji 

wodnej zwłaszcza na terenach rolnych.  

Nie przeprowadzono żadnej analizy związanej z intensyfikacją i ukierunkowaniem spływów 

powierzchniowych związanych z istniejąca i potencjalną zabudową.   

Biorąc pod uwagę iż Autorzy analizy sami mają wątpliwości co do zastosowanych metod i 

przydatności otrzymanych wyników cytat ze str. 57 „… Pasowe, naprzemianległe rozmieszczenie tych 

procesów na polach uprawnych, położonych także w obrębie wierzchowin wskazuje że, na taki obraz, 

prawdopodobnie zawyżający wyniki, mogła wpłynąć rzeźba zaoranych pól” i dalej „… Zimne doły 

charakteryzują się najniższym odsetkiem pól uprawnych, zaś zagrożenia erozją i akumulacją 

koncentrują się na terenie ogródków działkowych.”  koniec cytatu, przyjęta metodyka i 

przeprowadzona analiza budzą poważne zastrzeżenia co do jej przydatności do celów planistycznych.  

 

Artykuł 15 ust. 1 pkt 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stanowi, że w 

planie miejscowym określa się „granice i sposoby zagospodarowania (...) obszarów osuwania się mas 

ziemnych”.  

W pracach nad planami miejscowymi w zakresie zagrożeń osuwiskowych są wykorzystywane 

dokumentacje wykonane w ostatnich latach przez uprawnioną (w świetle art. 162 i 163 ustawy Prawo 

geologiczne i górnicze) jednostkę państwową, tj. Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy 

Instytut Badawczy. Informacje o potencjalnych osuwiskach i terenach osuwiskowych udostępniane są 

na Geoportalu SOPO – System Ochrony Przeciwosuwiskowej [BIP-PIB] – 

geoportal.pig.gov.pl/portal/page/portal/SOPO.  

W omawianym raporcie dokonano oceny zagrożenia procesami osuwiskowymi przy różnej 

wysokości opadów. Przyjęto przedziały 0-50, 50-100, 100-200, 200-400 i powyżej  400 mm/dobę. 

Biorąc pod uwagę informacje zawarta w rozdziale 2.5 (uwarunkowania klimatyczne) tj. fakt, iż max. 

opad dzienny to 61,6 mm wyniki traktować należy jako analizę podatności lessów na zjawiska 

geodynamiczne niż wyznaczenie terenów procesami osuwiskowymi. Zwłaszcza że skale w których 

opracowano mapy ( 1: 22 727, 1:27 777, i 1: 8695,6 ) poza tym że są niezgodne z umową i nie 

pozwalają na przeniesienie wydzielonych obszarów niestabilnych na mapy wynikowe.   

2.1.1.11 Antropogeniczne zmiany rzeźby i gleb. 

Zgodnie z paragrafem 1 pkt 4 lit. a umowy należało określić antropogeniczne zmiany rzeżby i 

bleb dla wybranego fragmentu o powierzchni 1 ha na podstawie sondowań – w tekście (rozdział 2.20) 

przedstawiono 5 profili glebowych o miąższości 100-170 cm z dawnej plantacji leszczyny na zboczu 

doliny Konopniczanki w rejonie ul. Jaśminowej, czyli terenu poza granicami opracowania, brak jest 25 

profili glebowych o których mowa w rozdziale. Brak jest lokalizacji miejsca przeprowadzonych badań 

(na str. 63 opracowania zamieszczono jedynie informacje, iż badania przeprowadzono na obszarze 

jednej z dolin na obszarze stosunkowo krótkiego użytkowania rolniczego). Z treści rozdziału można 

jedynie wywnioskować iż przeprowadzone badania potwierdziły fakt, iż porównanie dawnej i 

współczesnej powierzchni topograficznej wykazują że w górnym odcinku przekroju przeważa erozja, w 

środkowym transport, w dolnym akumulacja. Brak wniosków do waloryzacji.   
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2.1.1.12 Numeryczny model pokrycia terenu.  

W rozdziale w rozdziale 2.21 opracowany został jako fizyczna mapa wysokościowa co w 

podanej skali i formie kolorów powoduje, iż mapa jest nieczytelna. Proponuje się przedstawić mapę z 

elementami zagospodarowania terenu poprzez odpowiednią analizę posiadanych danych ( są one w 

bazie NMPT) lub uzupełnić posiadane dane o Bazę Danych Obiektów Terenowych (BDOT) z zasobów 

Państwowego Zasobu  Geodezyjnego i Kartograficznego .  

 

2.2 Przyroda ożywiona  

2.2.1 Ważki 

Z analizy treści rozdziałów 5.3.1 i 6.3.1 raportu, przedstawiających wyniki inwentaryzacji ważek 

odnoszono się do stanowisk, którym nadano symbole literowe lub numery. W tekście zawarto opis 

lokalizacji tych stanowisk, brak jednak ich dokładnej lokalizacji. Wskazane byłoby zamieszczenie rycin 

stanowiących mapy z lokalizacją tych stanowisk. Z analizy treści rozdziału 4.3.1 wynika, że 

w obszarze nr 13 Górki Czechowskie nie wyznaczono takich stanowisk. Merytorycznie jest to 

poprawne, jeśli nie stwierdzono tam siedlisk odpowiednich dla ważek, nie zostało natomiast 

wyjaśnione w metodyce (rozdz. 3.2.2.1 raportu) – ograniczono się jedynie do informacji, że 

wymagania siedliskowe określano w oparciu o opracowanie Bernarda i in. (2009) – patrz Bibliografia 

rozdz. 10 raportu. Wskazane byłoby krótkie rozwinięcie kwestii wyznaczania stanowisk, na których 

obserwowano ważki oraz wyjaśnienie, czy wszystkie stanowiska były kontrolowane zarówno w roku 

2018 i 2019. W wynikach inwentaryzacji nie podano również informacji, które gatunki obserwowano 

w 2018 r., które w 2019 r., a które w obu okresach inwentaryzacyjnych, choć jak wskazuje informacja 

na str. 74 raportu (zgromadzono ogółem 255 obserwacji (gatunek / stanowisko / dzień) autorzy 

dysponują takimi danymi. 

Waloryzację w przypadku ważek przeprowadzono właściwie wyłącznie dla obszaru 41-53 

Zimne Doły (rozdz. 7.5.2.1 raportu). Dla obszaru nr 13 Górki Czechowskie stwierdzono, że zgodnie 

z zebranymi danymi teren nie przedstawia dużej wartości dla ważek, a dla obszaru nr 26 Lipnik, że 

stanowi on miejsce żerowania, a nie rozrodu, co w przypadku tych obszarów zdaje się wyczerpywać 

zagadnienie waloryzacji. W rozdz. 7.5.2.1 ponownie odnajdujemy odniesienia do symboli, 

przypisanym poszczególnym stanowiskom, brak jednak ryciny obrazującej ich lokalizację, co 

w pewien sposób ogranicza przydatność tych danych w planowaniu przestrzennym. Wskazano 

natomiast koryto Konopniczanki i zbiorniki przy ul. Nałęczowskiej. Dla tych obszarów wskazano 

przewidywane kierunki zmian walorów środowiskowych (rozdz. 7.6.2.1), co jest możliwe do 

przełożenia na potrzeby planowania przestrzennego. Przewidywanych kierunków zmian walorów 

środowiskowych nie określono dla ważek w obszarach nr 13 Górki Czechowskie i nr 26 Lipnik, co jest 

naturalną konsekwencją przeprowadzonej waloryzacji, która wykazała brak terenów szczególnie 

wartościowych ze względu na faunę ważek. 

W waloryzacji dla obszaru 41-53 Zimne Doły (rozdz. 7.5.2.1 raportu) odniesiono się do materiałów 

źródłowych wskazanych w rozdz. 3.2 Raportu …celem wyróżnienia elementów szczególnie cennych, 
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materiały te uzupełniono ponadto o dodatkową literaturę odnoszącą się ściśle do ważek (Bernard i in. 

2002, Bernard i in. 2009). 

2.2.2 Motyle dzienne 

W raporcie zawarto wyczerpujący opis metodyki prowadzenia badań (rozdz. 3.2.2.2 raportu) 

i wyniki inwentaryzacji (rozdz. 4.3.2, 5.3.2, 6.3.2 raportu). W tab. 16, 22 i 32 zawarto listę 

stwierdzonych gatunków z wyraźnym rozgraniczeniem na gatunki stwierdzone w 2018 r. i 2019 r. wraz 

z określeniem ich liczebności. Dla obszarów nr 13 Górki Czechowskie i nr 26 Lipnik, dla których 

dostępne były wcześniejsze dane dotyczące fauny motyli przytoczono je w rozdz. 4.3.2, 5.3.2 przy 

czym znalazły się one jedynie w części tekstowej, poza tabelą, prezentującą wyniki uzyskane przez 

autorów raportu. 

Cytowaną w rozdz. 3.2 literaturę źródłową wykorzystano do wskazania gatunków szczególnie 

cennych (gatunki chronione i rzadkie). Posiłkowano się tutaj ponadto czerwoną listą zwierząt ginących 

i zagrożonych w Polsce (Głowaciński 2002) i Polską czerwoną księgą zwierząt. Tom II „Bezkręgowce” 

(Głowaciński, Nowacki 2004). Uwzględniając siedliska optymalne i suboptymalne gatunków 

chronionych i rzadkich dokonano waloryzacji, wyznaczając obszary szczególnie cenne z punktu 

widzenia fauny motyli. W rozdziałach, gdzie przedstawiono waloryzację (7.1.2.2, 7.3.2.2, 7.5.2.2) 

uzupełniono tę informację, dodając, że uwzględnianym przy wyznaczaniu obszarów cennych 

kryterium była również obecność roślin żywicielskich. Obszary te przedstawiono na rycinach (ryc. 83, 

89, 97). W rozdziałach 7.2.2, 7.4.2 i 7.6.2.2 przedstawiono możliwości działań ochronnych 

i przewidywane kierunki zmian, w tym akceptowalne z punktu przyrodniczego formy 

zagospodarowania – informacje te mogą być przydatne w planowaniu przestrzennym w połączeniu z 

mapami przedstawionymi na ryc. 83, 89, 97, gdyż odnoszą się do przedstawionych na nich 

obszarach. W obecnym stanie możliwość takiego wykorzystania jest jednak w pewnym stopniu 

ograniczona z powodu niewielkiej skali map, trudnej do przełożenia na skalę obowiązującą w 

planowaniu przestrzennym. Niestety w przypadku stwierdzeń gatunków naturowych – L. dispar i L. 

helle nie posłużono się zalecaną metodyką (Sielezniew M. 2015. Czerwończyk nieparek Lycaena 

dispar (1060). w: M. Makomaska-Juchiewicz, M. Bonk (red.). Monitoring gatunków zwierząt. 

przewodnik metodyczny. Część IV. GIOŚ, Warszawa, s. 44–57; Sielezniew M., Dziekańska I. 2012. 

Czerwończyk fioletek Lycaena helle. W: Makomaska-Juchiewicz M., Baran P.(red.). Monitoring 

gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część II. GIOŚ, Warszawa, s. 124-141) dlatego trudno 

precyzyjnie waloryzować stan populacji tych gatunków i ich siedliska. O ile w przypadku czerwończyka 

nieparka obserwacje były dość liczne i skupione, na co wskazuje ryc. 63, 70 i 77, a przy tym 

obejmowały zarówno rok 2018, jak i 2019, tak czerwończyka fioletka obserwowano jedynie w jednym 

miejscu i tylko w 2019 r. Przedmiotem obserwacji były w tym przypadku co najwyżej pojedyncze 

osobniki (patrz. Tab. 22), podczas gdy motyl ten występuje rzadko i na izolowanych stanowiskach, ale 

w miejscach występowania jest liczny. Brak szczegółowych danych oceny populacji tego gatunku 

i oceny jego siedliska utrudnia dalszą waloryzację. 
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2.2.3 Płazy 

W rozdz. 4.4 przedstawiono wyniki inwentaryzacji dla obszaru nr 13 Górki Czechowskie, gdzie 

wykazano obecność tylko jednego gatunku – grzebiuszki ziemnej. Zgodnie z zawartymi w cytowanym 

rozdziale informacjami, gatunek obserwowano pięciokrotnie w latach 2016-2019. Nie podano 

informacji, w których latach dokonywano obserwacji. Jedynie na ryc. 64 rozróżniono graficznie 

obserwacje wcześniejsze (2016-2018) od jednego stwierdzenia, dokonanego w roku 2019. Należałoby 

wskazać, które stwierdzenia z okresu 2016-2018 pochodzą z roku 2018. Jakkolwiek autorzy 

stwierdzają, że badany obszar jest siedliskiem grzebiuszki ziemnej, ale nie jej miejscem rozrodu, co 

oznacza, że gatunek może pojawiać się nieregularnie w różnych częściach obszaru, istotny może być 

wyróżnienie miejsc, w których gatunek był stwierdzany w ostatnich latach, co mogłoby wskazywać na 

najczęściej wykorzystywane przez ten gatunek miejsca (w badanym okresie 2016-2019 mogły 

nastąpić zmiany w siedliskach, mające wpływ na ich przydatność dla grzebiuszki ziemnej), choć na 

podstawie tak niewielkiej liczby obserwacji ciężko wyciągać takie wnioski. 

W rozdz. 5.4 i 6.4 zaprezentowano wyniki inwentaryzacji. Przedstawiono je w postaci 

tabelarycznej (tab. 23, tab. 33) i graficznej (ryc. 71, ryc. 78) z wyraźnym podziałem na dane z roku 

2018 i 2019.Ponieważ inwentaryzacja nie wykazała stanowisk rozrodczych płazów w obszarze nr 13 

Górki Czechowskie nie przeprowadzono dla tego obszaru waloryzacji i nie wskazano obszarów 

cennych z punktu widzenia ochrony płazów (rozdz. 7.1.3), niemniej jednak w rozdz. 7.2.3 wskazano 

dla obszaru nr 13 Górki Czechowskie możliwe działania ochronne i określono możliwe kierunki zmian, 

z uwagi na fakt, że potrzeby ochrony płazów (w tym przypadku grzebiuszki ziemnej) pokrywają się 

z potrzebami określonymi dla pozostałych grup zwierząt. 

Dla obszaru nr 26 Lipnik również nie przeprowadzono waloryzacji z uwagi na brak miejsc rozrodu 

płazów (rozdz. 7.3.3). W rozdz. 7.4.3 wskazano jednak działania ochronne, polegające na otworzeniu 

zbiorników wodnych. Ich lokalizację przedstawiono na ryc. 94. Zalecenie te można uwzględnić 

w planowaniu przestrzennym. 

Obecność miejsc rozrodu i zimowania pazów w obszarze nr 41-53 Zimne Doły umożliwiła 

przeprowadzenie waloryzacji i wskazanie obszarów wartościowych pod względem fauny płazów. 

Zaprezentowano je na ryc. 98, choć skala mapy ogranicza przydatność tej informacji w planowaniu 

przestrzennym. Dla wskazanych obszarów cennych określono możliwości działań ochronnych 

i przewidywane kierunki zmian, które to informacje mogą być wykorzystane w planowaniu 

przestrzennym. 

2.2.4 Gady 

Wyniki inwentaryzacji gadów zawarto w rozdz. 4.5, 5.5, 6.5. Przedstawiono je w formie 

tabelarycznej (tab. 17, 24, 34) i graficznej (ryc. 65, 72, 79). Zarówno na materiałach tabelarycznych, 

jak i graficznych dokonano wyraźnego rozgraniczenia na obserwacje dokonane w 2018 r. i 2019 r. 

Zgodnie z informacjami zawartymi w rodz. 3.2.4 waloryzację przeprowadzono uwzględniając 

lokalizację wszystkich obserwacji przy uwzględnieniu siedlisk dla nich optymalnych i suboptymalnych 

oraz miejsc rozrodu. Wyniki waloryzacji przedstawiono w rozdziałach 7.1.4, 7.3.4, 7.5.4. Wyznaczone 

w wyniku waloryzacji obszary cenne przedstawiono na ryc. 84, 90, 99. Dla obszarów wskazanych na 
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tych rycinach określono wskazania możliwych działań ochronnych i przewidywane kierunki zmian, 

a także akceptowalne z punktu przyrodniczego formy zagospodarowania (rozdziały 7.2.4, 7.4.4, 

7.6.4). Informacje te są istotne i przydatne z punktu widzenia planowania przestrzennego, choć skala 

i jakość map ogranicza przydatność zaprezentowanych informacji. 

2.2.5 Ptaki 

Wyniki inwentaryzacji ptaków przedstawiono w rozdziałach 4.6, 5.6, 6.6. Wątpliwości budzić 

mogą niektóre polskie nazwy gatunków. Zaleca się stosować nazwy zgodne z listą publikowaną przez 

Komisję Faunistyczną Sekcji Ornitologicznej Polskiego Towarzystwa Zoologicznego 

(http://komisjafaunistyczna.pl/?page_id=10): pokrzewka ogrodowa = gajówka, dzięcioł mały = 

dzięciołek, wrona = czarnowron lub wrona siwa. Doprecyzowania wymaga zwłaszcza ostatni 

przypadek (wrona), obecnie rozdzielony na dwa gatunki: czarnowrona (Corvus corone), wyjątkowo 

lęgowego w Polsce, sporadycznie zalatującego, głównie na zachodzie Polski oraz wronę siwą (Corvus 

cornix) – lęgową w kraju. Ze względu na położenie badanych terenów na wschodzie kraju, jak i ogólną 

pospolitość wrony siwej (zwłaszcza w stosunku do czarnowrona) można domyślić się, że z terenu 

opracowania podawana jest wrona siwa, z treści raportu nie wynika to jednak jasno. Wymagana jest 

korekta nomenklatury lub stosowna adnotacja. 

Wyniki inwentaryzacji przedstawiono jedynie w formie tabelarycznej (tab. 18, 25, 35). 

Pominięcie formy graficznej w przypadku prezentacji wyników samej inwentaryzacji jest zasadne – 

ptaki odznaczają się dużą mobilnością i wykorzystują rozległe przestrzenie. W niektórych przypadkach 

możemy mieć jedynie do czynienia z funkcjonującymi przez kilka sezonów i dłużej stałymi miejscami 

lęgowymi. Lokalizacja punktowa obserwacji nie dotyczących miejsc lęgowych jest bezzasadna. 

Wykorzystanie danych archiwalnych (sprzed 2018 r.) pozwoliło zebrać bogate i wartościowe 

informacje na temat fauny ptaków badanych obszarów. 

Za dalece niewystarczający należy jednak uznać sposób prezentacji wyników inwentaryzacji. 

Praktycznie nie oddzielono obserwacji pochodzących z danych literaturowych, wcześniejszych 

obserwacji od obserwacji dokonanych w roku 2018 i 2019 (obserwacji z dwóch ostatnich sezonów 

również nie rozdzielono). Jedynie w tab. 18 zastosowano nawiasy, którymi wyróżniano gatunki „nie 

obserwowane w ostatnich latach”, co również jest stwierdzeniem mało precyzyjnym. Jakkolwiek fauna 

ptaków ze względu na swoją mobilność może charakteryzować się znaczną zmiennością 

w poszczególnych latach i nie należy jej rozpatrywać przez pryzmat badań prowadzonych tylko 

w jednym sezonie i warto posiłkować się dostępnymi danymi z lat wcześniejszych, to obserwacje 

dokonane w ramach inwentaryzacji będącej przedmiotem umowy w 2018 i 2019 r. powinny być 

wyraźnie oddzielone od danych pozostałych. W pewnym stopniu brak ten rekompensowany jest 

w części tekstowej, gdzie autorzy dokonują wnikliwej analizy przemian awifauny, wskazują gatunki, 

u których obserwuje się wzrost liczebności, jak i wycofujące się (co jest wartościową informacją). 

Z uwagi jednak na brak jakichkolwiek dat, informacje te pozostają nieprecyzyjne. 

Ogólnie zaprezentowane wyniki inwentaryzacji uznać należy za cenne i rzetelne źródło 

informacji na temat fauny ptaków badanego obszaru. Zasadne byłoby zmodyfikowanie sposobu 

prezentacji wyników, by oddzielić dane z lat 2018 i 2019 od obserwacji wcześniejszych, nie negując 
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jednak całkowicie możliwości występowania obecnie gatunków wówczas stwierdzonych, a nie 

potwierdzonych, zwłaszcza przy zachowaniu ich siedlisk (elementy charakterystyki zmian siedlisk i ich 

wpływ na faunę ptaków w pewnym stopniu zawarto w części tekstowej wyników inwentaryzacji). 

Waloryzację awifauny przedstawiono w rozdz. 7.1.5, 7.3.5, 7.5.5 i na rycinach (ryc. 85, 91, 100). 

W części tekstowej krótko uzasadniono wybór miejsc szczególnie cennych dla awifauny, na rycinach 

przedstawiono granice tych obszarów, choć skala załączników może stwarzać trudności w dokładnej 

lokalizacji granic. 

Wskazania dla wyznaczonych obszarów opisano w rozdziałach 7.2.5, 7.4.5, 7.6.5 oraz 

częściowo w rozdziałach podsumowujących (9.2.1, 9.2.2, 9.2.3). Informacje tam zawarte w połączeniu 

z materiałem graficznym (ryc. 85, 91, 100), przy założeniu przedstawienia rycin w dokładniejszej skali, 

mogą być wykorzystane w planowaniu przestrzennym. 

2.2.6 Chomik europejski 

Wyniki inwentaryzacji chomika europejskiego zaprezentowano w rozdziałach 4.7, 5.7, 6.7. 

Lokalizację nor przedstawiono na ryc. 66, 73, 80. Skala, w jakiej sporządzono mapy utrudnia 

precyzyjne zlokalizowanie nor. Autorzy raportu zgodnie z informacjami zawartymi w rozdz. 3.2.6 

dysponują dokładnymi danymi GPS – powinny one zostać przekazane zamawiającemu, co wydatnie 

zwiększyłoby przydatność opracowania do celów planowania przestrzennego, choć jak już 

zaznaczono populacja chomika może cechować się zmiennością w czasie, stąd jego ochronę należy 

rozpatrywać głównie w kontekście siedlisk, a nie pojedynczych nor. Lokalizacja nor jest informacją 

przydatną przy projektowaniu poszczególnych inwestycji, co jest etapem dalszym i bardziej 

szczegółowym niż opracowanie dokumentów planistycznych. 

W wynikach inwentaryzacji podano wyłącznie dane zebrane przez autorów w latach 2018-2019. 

Jednak bez podziału na obserwacje z 2018 i 2019 r. W przypadku chomika europejskiego mogą 

funkcjonować użytkowane przez wiele sezonów nory, ale też w trakcie sezonu może pojawiać się 

wiele nor, które służą za kryjówki i funkcjonują znacznie krócej. Dlatego istotne było rozróżnienie 

wyników z 2018 i 2019 r. (z wiosny i jesieni). Niemniej jednak, badania zostały przeprowadzone 

rzetelnie i dają dobry obraz populacji chomika europejskiego w badanych obszarach. 

Waloryzacja stanowisk chomika europejskiego została przedstawiona w rozdz. 7.1.6, 7.3.6, 

7.5.6. Wokół odnalezionych nor wskazano tereny o różnym stopniu cenności w zależności od bliskości 

nory. Z uwagi na możliwe fluktuacje populacji właściwsze wydaje się podejście siedliskowe – na ryc. 

86, 92 i 101 wskazano również tereny dostępne i sprzyjające. Zgodnie z cytowanym poradnikiem 

monitoringu dokonano również oceny siedlisk. Zaprezentowano jedynie wyniki końcowe, wartością 

dodaną raportu mogłaby być publikacja całych tabel zgodnych z poradnikami monitoringu, w których 

oceniane są określone parametry składające się na ocenę końcową. Nie jest też do końca jasne, 

w jakich granicach autorzy dokonywali oceny siedliska. Prezentacja dokładnych danych dotyczących 

zidentyfikowanych siedlisk chomika europejskiego pozwoliłaby na łatwiejszą ocenę perspektyw 

ochrony i przyszłej przydatności dla gatunku. Ujęcie waloryzacji w sposób, w jaki zrobili to autorzy jest 

dokładny, jednak nieco ogranicza możliwości jego wykorzystania w planowaniu przestrzennym. 

Zalecenia i wskazania określone w rozdz. 7.2.6, 7.4.6, 7.6.6 są trudne do odniesienia w stosunku do 
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wskazanych w waloryzacji obszarów (ryc. 86, 92, 101). Podobnie jak w przypadku pozostałych grup 

zwierząt należałoby wyznaczyć siedliska optymalne i suboptymalne w obszarach faktycznego 

stwierdzenia gatunku. Obecnie tereny dostępne i sprzyjające, choć są podejściem merytorycznie 

poprawnym, zajmują niemal całe obszaru opracowania, choć występowanie chomika europejskiego 

jest w tych obszarach ograniczone. Sprawia to, że dane tak zaprezentowane są mało przydatne 

w planowaniu przestrzennym. 

2.2.7 Pozostałe zwierzęta 

Wyniki inwentaryzacji pozostałych gatunków zwierząt zaprezentowano w rozdz. 4.8, 5.8, 6.8. 

W zestawieniach tabelarycznych wykazano gatunki rzadkie i chronione (tab. 19, 26, 36). Na mapach 

przedstawionych na ryc. 67, 74, 81 określono lokalizację stanowisk wraz z podziałem na lata 

w których dokonano obserwacji (2018 i 2019). Dodatkowo skupiono się na gatunkach łownych (tab. 

20, 27) i gatunkach obcych i inwazyjnych, choć w tych przypadkach nie stwierdzono, w którym roku 

stwierdzono ich obecność. Przyznać przy tym należy, że gatunki łowne, a często także obce 

i inwazyjne są dość pospolite i raczej nie należy się spodziewać znaczących zmian w ich 

występowaniu w ciągu jednego, czy dwóch sezonów. Ich populacje zależą również od gospodarki 

łowieckiej. W rozdz. 4.8 poruszono również temat zimowania nietoperzy, choć informacje te pochodzą 

z wcześniejszych obserwacji autorów. 

Waloryzację przeprowadzono w oparciu o dane o występowaniu gatunków rzadkich 

i chronionych. W rozdziałach 7.1.7, 7.3.7, 7.5.7 przedstawiono jej wyniki. Na ryc. 87, 93, 102 

przedstawiono obszary przyrodniczo cenne z uwagi na zachowanie pozostałych zwierząt, dla których 

określono wskazania możliwych działań ochronnych i przewidywane kierunki zmian w tym 

akceptowalne z punktu przyrodniczego zagospodarowanie. 

2.2.8 Zbiorowiska roślinne i siedliska przyrodnicze 

Dla każdego z trzech badanych obszarów we wskazanym powyżej zakresie przedstawiono 

wyniki inwentaryzacji (rozdz. 4.1., 5.1., 6.1.) oraz waloryzacji, dokonanych na podstawie tychże 

inwentaryzacji. Zamieszczono także charakterystykę wyróżnionych typów zbiorowisk, bardziej 

szczegółową w przypadku cennych fitocenoz oraz siedlisk, ze szczególnym uwzględnieniem siedlisk 

ujętych w I załączniku Dyrektywy siedliskowej. 

Należy zwrócić uwagę, że część Raportu … poświęconą siedliskom przyrodniczym i szacie 

roślinnej badanych obszarów wykonał zespół badaczy. O ile przyjęli oni te same założenia 

metodyczne, o tyle układ i sposób prezentowania uzyskanych wyników jest miejscami dość rozbieżny, 

zarówno w kwestii podziału prezentowanych treści na rozdziały, jak i strony ilustracyjnej (mapy, 

tabele). Takie zróżnicowanie nie obniża w sposób istotny wartości pracy, natomiast ujednolicenie 

analogicznych rozdziałów dla każdego z trzech obszarów wpłynęłaby korzystnie na przejrzystość 

i czytelność dokumentu.  

Część opisową w przypadku inwentaryzacji wąwozu Lipnik uzupełnia poglądowa mapa 

rozmieszczenia zbiorowisk roślinnych (str. 115). Mapy takiej brak natomiast w przypadku Górek 

Czechowskich i Zimnych Dołów. Niezależnie od zalecanego ujednolicenia przedstawienia wyników dla 
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trzech badanych obiektów, konieczne jest zobrazowanie zasięgu poszczególnych cennych siedlisk 

i zbiorowisk, wyznaczonych przez Autorów opracowania w skali umożliwiającej wykorzystania danych 

do celów planistycznych.  

Jak nadmieniono powyżej, podstawą wykonania waloryzacji siedlisk przyrodniczych i szaty 

roślinnej zawartych w Raporcie … były dane uzyskane podczas szczegółowych badań własnych 

Autorów opracowania z okresu obejmującego okres od lipca 2018 roku do końca czerwca 2019 roku. 

Stąd należy uznać, że dane te dokumentują aktualny stan i zasoby środowiska przyrodniczego 

badanych obszarów, stanowią cenny materiał dokumentacyjny i są przydatne do do celów 

planistycznych. Wyniki badań powinny jednak zostać zaprezentowane w odpowiedni dla tego celu 

sposób, z uwzględnieniem większego stopnia szczegółowości. Kwestie te omówiono szczegółowo 

w rozdziale 4 niniejszego koreferatu.  

2.2.9 Flora 

Wyniki przedstawionych w Raporcie… badań florystycznych nie obejmują pełnej listy 

florystycznej. Należy jednak podkreślić, że na potrzeby opracowania nie jest ona wymagana. 

W rozdziałach poświęconych wynikom inwentaryzacji (rozdz. 4.2, 5.2., 6.2) charakteryzuje się 

natomiast ogólnie zasoby florystyczne poszczególnych obszarów, wydzielając wśród nich 

przedstawicieli wybranych grup, np. mających duże znaczenie dla właściwego funkcjonowania 

ekosystemu (np. gatunki nektarodajne). Szczególną uwagę Autorzy zwrócili na gatunki chronione, 

zagrożone oraz inwazyjne, podając ich wykazy (str. 92-96, 119-122, str. 145-146). Ponadto 

w przypadku wąwozu Lipnik i Zimnych Dołów zamieszczono mapy obrazujące poglądowe lokalizacje 

wybranych gatunków roślin chronionych i zagrożonych (str. 122, 145). W tym miejscu należy zwrócić 

uwagę, że dane takie zaliczają się do wrażliwych i nie powinny być upubliczniane, jeżeli fakt ten może 

zagrozić samym gatunkom oraz ich siedliskom. Stąd, jak zawsze, w przypadku umieszczania danych 

wrażliwych w opracowaniach należy wziąć pod uwagę zasięg odbiorców dokumentów. O ile 

szczegółowa lokalizacja stanowisk cennych gatunków powinna być jednym z elementów podstawy 

opracowań planistycznych, o tyle nie zawsze powinna trafiać do publicznej wiadomości.  

Inwentaryzacja flory roślin naczyniowych oraz zbiorowisk roślinnych wykonane były prawidłowo, 

z dość dużą szczegółowością i zgodnie z obowiązującymi zaleceniami w zakresie tworzenia tego typu 

dokumentów. Informacje przedstawione na mapach (rysunkach) tematycznych, ze względu na dość 

niską szczegółowość, mogą być mało użyteczne w wykonaniu szczegółowych planów 

zagospodarowania obszarów. 

2.3 Analiza urbanistyczna 

W ramach opracowania wymagana była analiza urbanistyczna obszarów wąwozów Górki 

Czechowskie, Lipnik, Zimne Doły obejmująca:  stopień realizacji ustaleń planistycznych zawartych w 

obowiązujących planach zagospodarowania przestrzennego, analizę cech zabudowy i 

zagospodarowania przestrzennego, analizę stanu prawnego obszarów wskazanych, analizę 

uwarunkowań wynikających z przepisów odrębnych, oraz wyodrębnienie szans i zagrożeń (w 

kontekście urbanistycznym) wynikających ze stanu istniejącego zagospodarowania i 

przeprowadzonych analiz. 
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Przeprowadzona analiza urbanistyczna przyjęła wykonanie oceny wyłącznie w oparciu o 

obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, W postaci tabelarycznej – 

proponuje się w tabelach 38, 39 40 umieścić kolumnę z informacją które z wydzieleni obszarów 

planistycznych znajduje się w granicach obszarów predysponowanych do ochrony. Taka informacja 

wraz z % wykorzystaniem terenu pod różne formy zieleni znacznie ułatwi ocenę możliwości realizacji 

obszarów predysponowanych do ochrony . 

 

W ramach analizy uwarunkowań prawnych, zupełnie pominięto analizę obowiązującego 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin nie tylko w 

zakresie kierunków zagospodarowania przestrzennego, ale przede wszystkim w kontekście decyzji 

bezplanistycznych, związanych z możliwością uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, ale również 

możliwości wynikających z ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji 

inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. poz. 1496 z późn. zm.) . 

Pominięcie w analizie urbanistycznej aktu kierownictwa wewnętrznego uznać należy za 

nieuzasadnione, gdyż jak wskazują sami autorzy „Raportu…”, „kierunki dalszego rozwoju, a 

podejmowane procedury planistyczne w ramach opracowywania projektów planów, bądź zmiany 

planów będą prowadzone w zgodności z założeniami studium”. Tym samym koniecznym jest 

odniesienie się do „Studium…”, szczególnie w kontekście postępowania w sprawie strategicznej 

oceny oddziaływania na środowisko tego dokumentu oraz uzyskanych akceptacji w zakresie 

kierunków realizacji zabudowy mieszkaniowo - usługowej.   

W ramach analizy urbanistycznej „Raport…” przyjął, że nadrzędnym celem są wskazania ochronne 

oraz fakt, że przepisy prawa dotyczące sfery ochrony środowiska i przyrody uniemożliwią 

podejmowania innych działań.  Zupełnie pomijając w tym szereg tzw. specustaw oraz z zmian w 

obrębie prawa budowlanego, które z uwagi, że przedmiotowe obszary nie są objęte obszarowymi 

formami ochrony mogą umożliwić inne zagospodarowanie np. ogrodzenie terenu, realizację budynków 

tymczasowych, zabudowy mieszkaniowej, nawet w przypadku konieczności uzyskania decyzji 

środowiskowych. Wywiedziono również, że tylko plany muszą być zgodne z przepisami prawa 

wyższego rzędu, a przecież to samo dotyczy również „Studium…”.. Pojawia się więc wymagająca 

odniesienia w „Raporcie…” wątpliwość dotycząca sytuacji, w której studium wprowadza 

zagospodarowanie inne niż stan istniejący i jest zgodne z obowiązującymi przepisami, a plany 

opracowane na jego podstawie tej zgodności by nie uzyskały. 

Tym samym tak określona teza powoduje, że przedstawiona analiza w zakresie szans i zagrożeń, jest 

stosunkowo jednostronna i powinna być uzupełniona i odnosić się, do co najmniej dwóch wariantów 

ochronnego oraz inwestycyjnego (na podstawie obowiązujących planów oraz studium). Wskazując 

szanse i zagrożenia każdego z nich. 

O ile uznać należy, że z punku widzenia środowiskowego analiza urbanistyczna stanu istniejącego i 

sposobu zagospodarowania jest analizą bardzo szczegółową, o tyle w zakresie przestrzennym i 

urbanistycznym stosunkowo ogólna. Należałoby się spodziewać, że w tym zakresie Autorzy 

„Raportu…” odniosą się do stanu, w którym zgodnie z ustaleniami obowiązujących dokumentów 
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planistycznych doszłoby do realizacji zabudowy i w tym kontekście wskazać działania prawne oparte o 

podstawy wynikające z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym takie jak 

intensywność zabudowy, powierzchnię biologicznie czynną, powierzchnię zabudowy, gabaryty 

obiektów, aby uzyskać maksymalne możliwe efekty ochronne. Zaproponowanie wyłącznie obszarów 

predysponowanych do objęcia ochroną i wolnych od zabudowy, chociaż słuszne to uznać należy za 

niewystarczające, gdyż „Raport…” jednocześnie wskazuje, że antropopresja doprowadzi do 

zniszczenia cennych siedlisk. Wskazując w jednym opracowaniu obszary przyrodniczo cenne i 

wymagające ochronny i stwierdzając, że wszystko, co wokół nich się znajduje również wymaga 

ochrony przed zainwestowaniem, podważa się obowiązujący stan prawny i zaprzecza dokumentom 

kierunkowym przyjętym, jako obowiązujące w mieście, w tym zakresie „Raport…” powinien zostać 

uzupełniony poprzez wskazanie poprzez szansy i zagrożenia również działania przestrzenne, które 

mogą neutralizować potencjalne zagrożenia i wzmacniać szanse. „Raport…” w ramach analizy 

własnościowej prezentując obszary proponowane do ochrony pomija kwestie potencjalnych roszczeń 

odszkodowawczych wynikających z art.36 ustawy.  

Należałoby oczekiwać, że w ramach analizy urbanistycznej zostaną oprócz obszarów proponowanych 

do ochrony, wskazane również potencjalne obszary biologicznie czynne w ramach zabudowy oraz 

jednoznacznie wskazane pola zabudowy.       
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3 Podsumowanie – podstawowe problemy o charakterze 

merytorycznym  

Wg oceny autorów koreferatu podstawowym problemem merytorycznym opracowania jest fakt, iż 

kompleksowa waloryzacja miała zostać wykonana w ujęciu kartograficznym, tak aby wnioski i 

wskazówki można było przenieść na opracowania planistyczne. Stąd zapisy umowy, iż zgodnie z par 

1 pkt 4 lit d akapit pierwszy (pierwsza kropka) ocenę stanu wąwozów w ujęciu kartograficznym 

należało opracować w skali z wymogami planowania przestrzennego. 

 Zgodnie z art. 16 ust 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym plan miejscowy sporządza się w skali 1:1000, z wykorzystaniem urzędowych kopii map 

zasadniczych albo w przypadku ich braku map katastralnych, gromadzonych w państwowym zasobie 

geodezyjnym i kartograficznym. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 

stosowanie map w skali 1:500 lub 1:2000, a w przypadkach planów miejscowych, które sporządza się 

wyłącznie w celu przeznaczenia gruntów do zalesienia lub wprowadzenia zakazu zabudowy, 

dopuszcza się stosowanie map w skali 1:5000. 

Niestety mapy problemowe zamieszczono w tekście w bliżej nieokreślonych skalach (których 

wymiar liniowy zamieszczano na każdej rycinie w tekście, część rycin posiada identyfikacje szerokości 

i długości geograficznej, część to kolorowe schematy bez podkładu mapowego). Łącznie powoduje to 

brak możliwości przetransponowania przedstawionych danych do celów planistycznych.  

O ile skale map w tekście można uznać za poglądowe przedstawienie tematu to załączniki 

graficzne powinny odpowiadać wymogom umowy. 

Stan aktualny to mapy w skalach liniowych bliżej nie określonych (załącznik graficzny nr 1 to 

skala 1: 7 500, załącznik graficzny nr 2 jest w skali 1: 3 571, na załączniku graficznym nr 3 brak 

jakiejkolwiek skali rysunku.  

Zgodnie z paragrafem 1 pkt. 4 lit a akapit 4 (czwarta kropka) zakres rzeczowy obejmował 

wykonanie Numerycznego Modelu Pokrycia Terenu (NMPT) i opracowanie na nim potencjalnych 

procesów geodynamicznych i przewietrzania - paragraf 1 pkt 4 lit a akapit 5, 6, 7 (piąta, szósta i 

siódma kropka).  

Przeprowadzona analiza wykazała, iż większość analiz przeprowadzono na NMT, analizy, które miały 

zostać przeprowadzone na NMPT (z założenia powinien posiadać nakładkę z zagospodarowaniem) 

analizy wykonano na NMPT opracowanym jako fizyczna mapa wysokościowa, stąd analiza 

poszczególnych elementów przyrody nieożywionej generuje wiele wątpliwości co do ich przydatności 

(np. tereny potencjalnie osuwiskowe wyznaczono na zabudowie i wzdłuż DW 809- prawdopodobnie to 

nasyp budowlany drogi ale bez zagospodarowania i w podanej skali trudno to ocenić).  

 

3.1 Przyroda nieożywiona  

Analiza wszystkich elementów przyrody nieożywionej została opracowana na materiałach 

archiwalnych w skalach innych niż zapisy umowy a przeprowadzone analizy przedstawione jako 

model matematyczny w schematach, diagramach i tabelach zawierających udziały procentowe 
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analizowanych elementów w całości obszaru. Brak jest jakichkolwiek wniosków i wytycznych do celów 

urbanistycznych oraz ujęcia kartograficznego zgodnego z zapisami umowy.  

 

3.2 Przyroda ożywiona  

Wskazane jest uzupełnienie informacji dotyczących metod badania ważek: sposób 

wyznaczania stanowisk, na których prowadzono obserwacje oraz określenia, czy wszystkie 

stanowiska były badane w roku 2018 i 2019. Lokalizację stanowisk należy przedstawić na rycinie. Nie 

rozróżniono również obserwacji pochodzących z roku 2018 i 2019. 

W odniesieniu do szaty roślinnej i siedlisk przyrodniczych konieczna jest prezentacja 

uzyskanych wyników w formie graficznej, przydatnej do celów planistycznych, tj. mapie 

w odpowiedniej skali, na którą naniesiono granice cennych siedlisk, zbiorowisk, gatunków oraz 

proponowanych form ochrony przyrody. Mapa taka powinna uwzględniać podział wskazanych siedlisk 

i zbiorowisk roślinnych na poszczególne kategorie (murawy kserotermiczne, łąki, zbiorowiska leśne, 

szuwary), ponieważ dla każdego z wymienionego powyżej typu siedlisk przewidziane są inne 

zalecenia ochronne. Uwaga ta dotyczy wszystkich trzech obszarów objętych Raportem … 

3.2.1 Górki Czechowskie  

Na terenie obszaru Górki Czechowskie proponuje się utworzenie obszaru chronionego 

w formie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego. Za miejsca o najwyższych walorach 

przyrodniczych uznano wierzchowiny, suche doliny, na których występują zbiorowiska murawowe 

i łąkowe, gdzie stwierdzono najwięcej gatunków rzadkich, chronionych i zagrożonych wyginięciem.  

Najmniej cenne są tereny porośnięte przez gatunki obce, inwazyjne. Wskazuje to na znaczny 

potencjał siedliskowy tych miejsc i daje podstawy przypuszczać, że po usunięciu gatunków 

inwazyjnych (ochrona czynna) mogą tu występować zbiorowiska kserotermiczne i związane z nimi 

różnorodne grupy zwierząt.  

Autorzy odnoszą się do planów utworzenia terenów rekreacyjnych na części Górek 

Czechowskich w formie parku naturalistycznego (Studium… 2019). Powstający projekt tego parku 

powinien uwzględnić obszary występowania chomika i zachować je w formie jak najbardziej 

niezmienionej oraz ograniczyć część planowanych funkcji ze względu na zakaz niszczenia siedlisk, 

płoszenia i niepokojenia gatunków objętych ochroną prawną. Wyznaczone przez Autorów Raportu… 

miejsca cenne przyrodniczo obszaru są wyraźnie rozdzielone na 2 części areałem pól uprawnych.  

Nie wykorzystano w pełni ortofotomapy pochodzącej z nalotów dronem, przez co podkład 

mapowy na rycinach zamieszczonych w tekście jest niejednolity. Analiza rycin wskazuje również, że 

nalotów nie wykonano w części południowo-zachodniej, gdzie zastosowano inny podkład 

ortofotomapy, zapewne starszy.  

Informacje przedstawione na mapach (rysunkach) są nieco małej szczegółowości 

(rozdzielczości), co może być mało przydatne w wykonaniu szczegółowych planów dla obszaru. 

Autorzy zaznaczają, że w celu zachowania i poprawy wartości przyrodniczej Górek Czechowskich 

konieczne jest podjęcie działań ochrony czynnej, co umożliwi także zachowanie stanowisk 
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chronionych, rzadkich i zagrożonych gatunków roślin. Program takich działań powinien być 

zaprojektowany z dużą szczegółowością (np. lokalizacje, powierzchnie, czas i typ zabiegu). 

Fauna motyli (Lepidotpera) jest dość bogata ale z naprawdę ważnych i chronionych występuje 

tylko L. dispar (14 osobników w 2 lata) i to w części południowej; rośliny żywicielskie także występują 

(R. crispus i R. obtusifolius), ale nie podano gdzie i ile – powinno to zostać uściślone wg wytycznych 

Przewodnika do Monitoringu, aby móc odpowiednio zwaloryzować siedlisko. To powinno było być 

zrobione, a metodyka zmodyfikowana już po pierwszym sezonie w 2018 roku, aby móc ocenić 

kondycję siedliska tego ważnego gatunku.  

Autorzy nie proponują wyraźnie formy ochrony dla tego obszaru. 

3.2.2 Lipnik 

Ze względu na duże zróżnicowane rzeźby terenu oraz dużą różnorodność biologiczną Wąwozu 

Lipnik (murawy kserotermiczne, fragmenty łąk i siedlisk podmokłych oraz niewielkie płaty zbiorowisk 

ruderalnych czy skupiska krzewów i płaty zadrzewień) Wąwozu Lipnik autorzy proponują objęcie 

najcenniejszych jego fragmentów ochroną prawną, np. w formie użytku ekologicznego. Miejsca cenne 

przyrodniczo obszaru otoczone są jednak znacznym areałem pól uprawnych. W celu zachowania 

wartości przyrodniczej wąwozu konieczne jest podjęcie działań ochrony czynnej, aby ograniczyć 

rozprzestrzenianie się inwazyjnych gatunków nawłoci (wykaszanie), a także przywrócenie 

użytkowania na polach uprawnych otaczających wąwóz. 

Nie wykorzystano w pełni ortofotomapy pochodzącej z nalotów dronem, przez co podkład 

mapowy na rycinach zamieszczonych w tekście jest niejednolity. Analiza rycin wskazuje również, że 

nalotów nie wykonano w części południowej, gdzie zastosowano inny podkład ortofotomapy, zapewne 

starszy. 

Stwierdzenie L. helle jest bardzo ważne ale nie ma danych szczegółowych zgodnych z 

metodyką monitoringu aby móc ocenić parametry populacji, jak opisano to wcześniej. 

W stosunku do chomika europejskiego, ponownie należy przeprowadzić ocenę parametrów 

populacji i siedliska (zgodnie z wytycznymi poradników metodycznych), aby móc wdrożyć działania 

ochronne. 

Autorzy wskazują 2 przewidywane kierunki zmian walorów środowiskowych obiektu: przy 

zaniechaniu jakichkolwiek działań ochronnych (walory przyrodnicze zostaną utracone) lub przy 

wdrożeniu wskazań ochronnych i zrównoważonych działań w zakresie gospodarki przestrzennej 

(możliwe zachowanie, a wręcz poprawa stanu siedlisk przyrodniczych w wąwozie Lipnik). Ochrona 

czynna siedlisk przed degradacją umożliwi także zachowanie stanowisk gatunków chronionych, 

rzadkich i zagrożonych, co przyczynić się powinno do zachowania różnorodności biologicznej na 

terenie miasta. Zakres działań ochrony czynnej powinien być zaprojektowany z dużą szczegółowością 

(np. lokalizacje, powierzchnie, czas i typ zabiegu). 

Uwaga: Proponowana tu metoda wypalania płatów muraw, w ramach zabiegów ochrony czynnej, jest 

wysoce kontrowersyjna i wymaga najwyższej ostrożności.  
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3.2.3 Zimne Doły  

Obszar silnie zróżnicowany, złożony z mniejszych części (podobszarów), lepiej lub gorzej 

połączonych w jednolity system przestrzenny. Miejsca cenne przyrodniczo obszaru często oddzielone 

od siebie (bez możliwych połączeń). Waloryzacja zakłada powołanie obszaru chronionego w formie 

zespołu przyrodniczo-krajobrazowego. Informacje przedstawione na mapach (rysunkach) są mało 

szczegółowe (niska rozdzielczość), co może być mało przydatne w wykonaniu szczegółowych planów 

zagospodarowania obszaru. W celu zachowania oraz poprawy wartości przyrodniczej Wąwozu Zimne 

Doły autorzy proponują podjęcie działań ochrony czynnej, co umożliwi także zachowanie stanowisk 

chronionych, rzadkich i zagrożonych gatunków flory i fauny. 

Nie wykonano aktualnej ortofotomapy pochodzącej z nalotów dronem. Ponadto na rycinach 

zamieszczonych w tekście przedstawiono mapy w różnych układach odniesienia (porównaj ryc. 75 

i 95 z ryc. 77-81, 96-100 i 102. 

Mapy są bardzo niedokładne tutaj. Lepiej byłoby podzielić to na dwie mapy w mniejszej skali, 

wtedy byłoby wiadomo dokładnie, które płazy w którym oczku wodnym (podzielić rycinę 80 na 2 

mapki, każda w o połowę mniejszej skali, bo w obecnej postaci jest bardzo nieczytelna, a dokładne 

wskazania w którym oczku są jakie gatunki są ważne przy podejmowaniu decyzji co do form ochrony). 

3.3 Wskazania planistyczne 

Opracowanie szczegółowych wskazań planistycznych wynikających z raportu, który 

opracowano w bardzo szerokim zakresie jest niezwykle trudne, a wypracowanie prostych rozwiązań 

niemal niemożliwe. Raport dostarcza szczegółowych danych na temat walorów przyrodniczych 

obszaru, jednak różne elementy przyrody ożywionej odznaczają się różną lokalizacją i różnymi 

wymogami dotyczącymi działań ochronnych i ograniczeń w akceptowalnych z punktu przyrodniczego 

rozwiązań. Na najbardziej uproszczoną wersję uznać należy propozycję powołania obszarowych form 

ochrony, które powinny zachować możliwie największą część z istniejących walorów przyrodniczych. 

Bardziej szczegółowe wytyczne w zakresie ochrony przyrody znajdują się w rozdziałach 

poświęconych wynikom waloryzacji przyrodniczej, w których dla poszczególnych elementów przyrody 

ożywionej wskazuje się obszary szczególnie cenne i dla nich wskazuje wytyczne (wskazania 

możliwych działań ochronnych i przewidywanie kierunki zmian). Problem, wynikający jednak nie ze 

sposobu opracowania raportu, a ze złożoności zagadnień związanych z ochroną przyrody objawia się 

różnymi wymogami dotyczących różnych, nieraz nakładających się obszarów. Jak np. zauważają 

autorzy raportu w rodz. 7.2.5 „większość stanowisk świerszczaka, łozówki, cierniówki, słowika 

rdzawego i gąsiorka występuje na terenach już zdegradowanych, raczej niezbyt cennych 

z botanicznego punktu widzenia. Mimo wszystko, choć wydaje się to paradoksalne, w pełni zasługuje 

na ochronę”. 

Rozdział powodujący znaczny niedosyt oraz obawę, czy intencje autorów mogą zostać 

spełnione przy pomocy dostępnych środków projektowych i prawnych. Brak odniesienia do struktury 

własności gruntów obszarów i możliwości wprowadzenia różnych, wymienionych wyżej, form 

zagospodarowania. Autorzy w tym rozdziale konkludują, że wynikiem przedstawionego raportu jest 

zinwentaryzowanie i wskazanie obszarów predysponowanych do ochrony, na których występują 
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najcenniejsze walory przyrodnicze. Raport jest więc inwentaryzacją stanu istniejącego, zarówno 

elementów przyrodniczych jak i elementów planistycznych. Niestety granice wynikowe obszarów 

predysponowanych do ochrony nie są wiążące i mogą ulegać zmianom. Powołanie do życia Zespołu 

przyrodniczo-krajobrazowego czy użytku ekologicznego leży w gestii Rady gminy, która uchwala 

granice, zakazy i nakazy obowiązujące w tych obszarach. 

3.4 Uwarunkowania formalno-prawne  

Niepokój i obawę wynikającą z analizy proponowanych działań ochronnych powoduje pytanie, 

czy intencje autorów mogą zostać spełnione przy pomocy dostępnych środków projektowych 

i prawnych? Brak odniesienia do struktury własności gruntów obszarów i możliwości wprowadzenia 

różnych, wymienionych wyżej, form zagospodarowania obawę tą pogłębia. Informacje przedstawione 

na mapach (rysunkach) są mało szczegółowe (niska rozdzielczość), co jest nieprzydatne w wykonaniu 

szczegółowych planów zagospodarowania obszaru. 

Autorzy sami wskazują, że przedstawiony Raport nie może być traktowany jako wiążący 

dokument planistyczny, a jest specjalistycznym opracowaniem eksperckim, którego celem jest 

wskazanie możliwości i ograniczeń inwestycyjnych z uwzględnieniem zachowania trwałości procesów 

przyrodniczych występujących na badanym terenie. Stwierdzenie to stoi w sprzeczności z zapisami 

par 1 pkt. 4 lit. c i d umowy – zakres rzeczowy.   

 

4 Załączniki graficzne  

Spis załączników graficznych zamieszczono w rozdziale 11. Spis załączników nie zawiera skali 

map w których zostały opracowane a jedynie tytuły. Tytuły nie odpowiadają tytułom zamieszczonym 

na załącznikach (o ile w ogóle zostały zamieszczone).  

Zgodnie z § 1punkt 4 litera D umowy 1/BR/19 kompleksowa ocena stanu wąwozów w ujęciu 

kartograficznym powinna zostać opracowana w skali zgodnej z wymaganiami planowania 

przestrzennego.  

Zgodnie z art. 16 ust 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym plan miejscowy sporządza się w skali 1:1000, z wykorzystaniem urzędowych kopii map 

zasadniczych albo w przypadku ich braku map katastralnych, gromadzonych w państwowym zasobie 

geodezyjnym i kartograficznym. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 

stosowanie map w skali 1:500 lub 1:2000, a w przypadkach planów miejscowych, które sporządza się 

wyłącznie w celu przeznaczenia gruntów do zalesienia lub wprowadzenia zakazu zabudowy, 

dopuszcza się stosowanie map w skali 1:5000. 

Biorąc pod uwagę podziałki liniowe umieszczone na niektórych załącznikach mapy wykonane 

zostały w skali niezgodnej z warunkami umowy - § 1punkt 4 litera D umowy będącej podstawa 

opracowania dokumentacji.  

Wszystkie załączniki należy ujednolicić graficznie i umieścić na nich tabelki rysunkowe 

umożliwiające identyfikację (zawierające temat: tytuł, skalę oraz autora zgodnie normą PN – EN ISO 

7200:2004). 
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Ze względu na fakt, iż część dołączonych do opracowania załączników graficznych nie zawiera 

żadnej numeracji i tytułów a części tytułów nie odpowiada spisowi treści pozostałe uwagi do 

załączników graficznych zostały napisane po dopasowaniu informacji zawartych na nich do treści 

spisu załączników. 

 

Załączniki 1,2,3  

Brak numeracji oraz tytułów załączników zgodnie ze spisem.  Skalę mapy w postaci podziałki 

liniowej zamieszczono na załącznikach 1 i 2. Na załączniku 3 brak jest również liniowego wskaźnika 

skali. Brak podkładu mapowego, krzyży siatki geodezyjnej i niesformatowana skala powodują, iż formy 

geomorfologicznie przedstawione na załącznikach można traktować jako schemat poglądowy a nie 

kartograficzne przedstawienie wyników oceny.  

Załączniki dotyczące geomorfologicznych form rzeźby terenu należy opracować na podkładzie 

mapowym zgodnie z umową z uszczegółowieniem fragmentów ważnych z punktu widzenia terenów 

predysponujących do ochrony co uczytelni przekaz i będzie podstawą do wydzielenia tych terenów w 

mpzp. 

Brak opracowania przestrzennych obrazów potencjalnych procesów geodynamicznych 

(spłukiwanie, erozja, akumulacja, zagrożenie ruchami masowymi) w skali map umowy –  

par 1 ust 4 lit a umowy, opracowanych na NMPT dla wydzielonych obszarów.  Należy uzupełnić lub 

podać informację, dlaczego nie zostały opracowane. 

 

Załączniki:4,5,6 

-Klasyfikacja jednostek tropoklimatycznych. W przedstawionej formie (schematy kolorystyczne) i 

skali są nieczytelne ilość topoklimatów wydzielonych na naniesionych przestrzeniach nie daje 

możliwości wykorzystania w analizie urbanistycznej. Wyniki analizy należy przedstawić na podkładzie 

mapowym (NMPT) kolory uzupełniając oznaczeniem cyfrowym co pozwoli na uczytelnienie danych. 

Uzupełnić tabelę o informacje, które z wydzielonych topoklimatów są korzystne i średnio korzystne do 

zabudowy, a które niekorzystne.  

 

Załaczniki 7, 8, 9  

Nazwane jako analiza urbanistyczna są mapami z naniesionymi mpzp. 

Proponuje się uzupełnić o granicę obszarów proponowanych do ochrony wraz z uzasadnieniem obok 

w tabeli powodów, dla których np.  należy zmienić sposób użytkowania U na tereny zielone.  

 

Załączniki10,11,12 

Mapy wynikowe na których wyznaczono obszary predysponujące do ochrony zawierają jedynie 

obszar nazwany jako - predysponujący do ochrony, ale nie uzasadniono wyboru formy ochrony 

prawnej, nie określono granic- brak na mapie wydzielonych zbiorowisk roślinnych i biotopów 

uniemożliwia określenie w MPZP granic tych obszarów. Nie wskazano proponowanych form ochrony 

oraz nie określono możliwości ich realizacji ( par. 1 ust 4 lit d umowy ) . 
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Podstawą waloryzacji przyrodniczej jest przeprowadzona inwentaryzacja, której wyniki zostały 

omówione w części tekstowej. Przyjmując, iż mapy umieszczone w treści waloryzacji nie odpowiadają 

zapisom umowy i traktujemy je jako informację poglądową należy na mapę w skali zgodnej z zapisami 

umowy nanieść wyniki inwentaryzacji zawarte na mapach zamieszczonych w części tekstowej.  

W treści mapy powinny znaleźć się obszary wskazane w waloryzacji, a w razie potrzeby 

również dane z inwentaryzacji (np. nory chomika europejskiego). Obszary wskazane na mapie 

powinny korespondować z zaleceniami dotyczącymi działań z zakresu ochrony czynnej i ograniczeń w 

określonych formach zagospodarowania wynikających z potrzeb ochrony przyrody, dla których 

określono przewidywane kierunki zmian walorów środowiskowych (rozdziały 7.2, 7.4 i 7.6).  

Za niewystarczającą dla celów planistycznych uznać należy prezentację wyników waloryzacji 

szaty roślinnej. Propozycje działań ochronnych, ograniczenia w formach zagospodarowania 

i przewidywane kierunki zmian, odnoszą się raczej do konkretnych typów siedlisk, a nie obszarów 

o określonych wartościach (w skali 1-5), wyróżnionych w waloryzacji (rys. 82, rys. 88, rys. 95). 

W syntetycznym ujęciu kartograficznym zaprezentowane powinny zostać raczej kompleksy siedlisk 

o podobnych zaleceniach dotyczących ochrony, która to potrzeba ochrony skutkować może pewnymi, 

opisanymi w tekście ograniczeniami w zagospodarowaniu. Proponuje się wyróżnienie cennych 

siedlisk i zbiorowisk leśnych oraz nieleśnych, przy czym te ostatnie warto by rozpatrywać w podziale 

na murawy kserotermiczne, łąki świeże, szuwary. Dla każdej z tych grup siedlisk proponowane są 

określone działania służące zachowaniu ich stanu i zasobów. 

Mapa wynikowa dotycząca wartości przyrodniczych powinna prezentować wyniki przeprowadzonej 

waloryzacji, wskazując najcenniejsze obszary istotne z punktu widzenia zachowania badanych 

elementów przyrody, korespondujące z tekstem raportu w zakresie zaleceń ochrony czynnej 

i ograniczeń w zagospodarowaniu, a w wybranych przypadkach również określone dane 

z inwentaryzacji (lokalizacja nor chomika europejskiego, płaty cennych zbiorowisk, stanowiska 

rzadkich i chronionych roślin). Należy jednak uwzględnić zapis Ustawy 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. 2018 poz. 2081) stanowiący, że 

upublicznienie informacji, która dotyczy ujawnienia ostoi lub siedliska roślin, zwierząt i grzybów 

objętych ochroną gatunkową może naruszyć stan środowiska. Upublicznione tego typu informacji nie 

powinno się odbywać w sposób pozwalający na szczegółowe zlokalizowanie w terenie wymienionych 

wyżej siedlisk i ostoi. Dane takie należy traktować jako wrażliwe. 

W przypadku stanowisk chronionych roślin i stanowisk chomika europejskiego, zwłaszcza, jeśli 

znajdują się poza granicami obszarów wskazanych w waloryzacji i proponowanych form ochrony 

przyrody powinny zostać określone proponowane działania ochronne związane z ewentualną 

likwidacją stanowiska. Dla obszaru „Lipnik” powinno się również zamieścić informacje z ryc. 94 

wskazujące proponowane miejsca odtworzenia miejsc rozrodu płazów. 

W przypadku prezentacji granic obszarów proponowanych do ochrony należy podać metodykę 

lub przesłanki, jakimi kierowano się przy wyznaczaniu ich granic. 

Jak zaznaczono we wcześniejszych rozdziałach, za niewystarczający należy uznać stopień 

wykorzystania ortofotomap pochodzących z nalotów dronem, przeprowadzonych w 2019 r. 



Koreferat do „Raportu z inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej wąwozów: nr 13 Górki Czechowskie, nr 26 Lipnik, nr 41-53 

Zimne Doły wraz z analizą urbanistyczną” 

EKOID  ul. gen. H. Le Ronda 76  40-302  Katowice   tel./fax:  353 32 14,  255 28 23 33 

Ortofotomapy te wykorzystano tylko na niektórych rycinach zamieszczonych w tekście, nie 

wykorzystano ich na załącznikach do raportu. 

 

Reasumując, zarówno treść jak i skale załączników graficznych nie odpowiadają warunkom 

umowy. Dla uporządkowania dokumentu proponuje się wszystkie załączniki ujednolicić graficznie, 

przy czym: 

-załaczniki 1, 2, 3 – opracować na podkładzie mapowym NMT (opracowanym jako mapa z 

izohipsami), nanieść na nią formy rzeźby terenu oraz pozostałe elementy przyrody nieożywionej 

ważne z punktu widzenia zachowania rzeźby dolin lessowych oraz tereny wyznaczone jako 

potencjalnie osuwiskowe,  

- załączniki 4, 5, 6 – opracować na NMPT wraz z zagospodarowaniem, nanieść elementy 

przewietrzania, topoklimaty korzystne do zabudowy i średniokorzystne do zabudowy, wyniki 

analizy przewietrzania wraz ze strefami których nie wolno zabudowywać lub ograniczonych 

wysokości zabudowy (jeśli takie wynikną z analizy),  

- załączniki 7, 8, 9 - na podkładach NMPT z zagospodarowaniem nanieść wszystkie elementy 

inwentaryzacji przyrodniczej i obszary wyznaczone do ochrony w tekście raportu. Wyznaczyć 

tereny przeznaczone do ochrony wraz z ich formami prawnymi). 

- załączniki 10, 11, 12 – na podkłady mapowe z mpzp przenieść granice terenów wyznaczonych do 

ochrony z załączników 7, 8, 9; w tabeli obok zamieścić uzasadnienie przyrodnicze np. dlaczego 

tereny UC z przyrodniczego punktu widzenia należy przeznaczyć do ochrony (analiza rysunków 

od 83 do 87 wykazała, iż znajduje się on poza granicami wyznaczonych cennych przyrodniczo 

trenów) oraz prognozę (co się stanie, jeśli nie zmieni się przeznaczenia terenu).  

 

Przykład proponowanego zestawienia poniżej  

Obszar 

planistyczny 

(przeznaczenie 

terenu)  

Uzasadnienie 

przyczyn objęcia 

ochroną  

Prognoza zmian 

w przypadku nie 

podjęcia działań  

Alternatywne możliwości 

zagospodarowania – wskazania 

 UC  Strefa ochronna (*) Zwiększenie 

antropopresji na 

tereny cenne 

przyrodniczo  

np. zabudowa w zachodniej części, 

na granicy z terenem chronionym pas 

zieleni urządzonej o szerokości ??? 

m, jako strefa buforowa.  

(*) – uzasadnienie wyinterpretowane przez autorów koreferatu z tekstu.   

 

-załaczniki 13, 14, 15 – na mapy własnościowe pozyskane np. z geoportalu UM Lublin nanieść 

granice terenów wyznaczonych do ochrony. Przeprowadzić analizę jak na załącznikach 10, 11, 

12 w odniesieniu do własności, obok umieścić tabelę procentowego udziału poszczególnych 

własności. 

Jeśli materiały graficzne zostaną przygotowane w programach GIS z możliwością analizy 

danych zawartych w NMPT proponuje się dopuścić wydruk załączników graficznych w skali 1: 5000 z 

zachowaniem bazy danych w skali zgodnej z umową, czyli 1: 2000.  


