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1. Wstęp 

1.1. Podstawa opracowania Programu 

Współpraca transgraniczna to zgodnie z definicją podaną w Europejskiej Konwencji 

Ramowej o współpracy transgranicznej między wspólnotami i władzami terytorialnymi 

(dokument podpisany przez Radę Europy 21 maja 1980 r. w Madrycie) to każde 

wspólnie podjęte działanie mające na celu umocnienie sąsiedzkich kontaktów między 

wspólnotami i władzami terytorialnymi dwóch lub większej liczby umawiających się 

stron. Z chwilą przystąpienia przez Polskę do Unii Europejskiej, jej wschodnia granica 

stała się jednocześnie granicą UE. Dlatego też instytucje UE podejmują szereg 

różnorodnych działań mających na celu wspieranie współpracy transgranicznej a przez 

to rozwój terenów przygranicznych. Jednym z takich działań było opracowanie 

i wdrożenie Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 

w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (EISP), który 

kontynuuje i rozszerza współpracę na obszarze pogranicza trzech krajów, tj. Polski, 

Białorusi i Ukrainy. 

Gmina Dołhobyczów (Polska) i granicząca z nią Gmina Chorobrów (Ukraina) 

nawiązały współpracę na szczeblu lokalnym w ramach projektu pn.: „Poprawa stanu 

środowiska i jakości życia mieszkańców przygranicznych gmin Dołhobyczów i Chorobrów 

poprzez usprawnienie systemów zbiórki, składowania i segregacji odpadów”. Na realizację 

wymienionego powyżej projektu partnerzy otrzymali dofinansowanie w ramach 

Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013, Priorytet 2. 

Poprawa jakości życia, Działanie 2.1. Ochrona środowiska w obszarze przygranicznym. 

Jednym ze zobowiązań zawartych we wniosku było opracowanie wspólnego 

Transgranicznego Programu Ochrony Środowiska. Zgodnie z założeniami głównymi 

celami wspólnego Transgranicznego Programu Ochrony Środowiska ma być:  

 rozpoznanie stanu istniejącego i przedstawienie propozycji zadań niezbędnych 

do kompleksowego rozwiązania problemów ochrony środowiska,  

 wyznaczenie hierarchii ważności poszczególnych inwestycji (ustalenie 

priorytetów), 
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 przedstawienie rozwiązań technicznych, analiz ekonomicznych, formalno-

prawnych dla proponowanych działań proekologicznych,  

 wyznaczenie optymalnych harmonogramów realizacji całości zamierzeń 

inwestycyjnych, 

 wskazanie źródeł finansowania.  

Program ma być wyrazem wspólnej woli administracji samorządowej i mieszkańców 

regionu objętego Programem, którzy będą współpracować zarówno w zakresie 

tworzenia jak i sukcesywnego wdrażania Programu.  

 

1.2.  Metody zastosowane przy sporządzaniu Programu 

Przy opracowaniu niniejszego dokumentu wykorzystano metodę analizy wynikowej 

przeprowadzonej w oparciu o: 

 informacje i materiały uzyskane od Gminy Dołhobyczów i Gminy Chorobrów,  

 ogólnie dostępne dane o stanie środowiska naturalnego, 

 materiały kartograficzne opisujące uwarunkowania topograficzne, geologiczne, 

hydrogeologiczne i hydrograficzne, 

 dane opracowane na podstawie wizji terenowych. 

Dokładna analiza i ocena stanu poszczególnych komponentów środowiska 

oraz identyfikacja zagrożeń umożliwiła określenie priorytetów w dziedzinie ochrony 

środowiska, celów długo i krótkoterminowych oraz sprecyzowanie zadań zmierzających 

do osiągnięcia wyznaczonych celów. 
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2. Zakres i zawartość Programu oraz jego powiązania 
z innymi dokumentami 

2.1. Zakres terytorialny Programu 

Transgraniczny Program Ochrony Środowiska obejmuje terytorium dwóch 

jednostek samorządowych: Gminy Chorobrów (Ukraina) i Dołhobyczów (Polska). 

Wymienione Gminy łączy wspólna granica o długości około 5,5 km. 

Gmina Chorobrów to jedna z 32 gmin wchodzących w skład rejonu sokalskiego, 

w obwodzie lwowskim. Lokalizację Gminy przedstawia poniżej zamieszczony rysunek 1. 

W jej granicach usytuowane są cztery miejscowości, tj. Chorobrów, Uhrynów, Nuśmice 

i Mianowice. Teren Gminy o powierzchni około 4934 ha zamieszkuje łącznie około 1428 

osób. Siedziba władz znajduje się w miejscowości Chorobrów. Większość terenu Gminy 

wykorzystywana jest na cele rolnicze. 

 

Rysunek 1. Lokalizacja terenu Gminy Chorobrów na tle mapy rejonu sokalskiego 

  
granica Gminy Chorobrów 

Źródło: http://www.sokal.fora.pl/ilkowicze-tartakow-komarow-i-okolice,4/mapa-administracyjna-
rejonu-sokalskiego-w-woj-lwowskim,184.html 
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Gmina Dołhobyczów to jedna z 8 gmin wchodzących w skład powiatu 

hrubieszowskiego, w województwie lubelskim. Lokalizacja Gminy na tle powiatu została 

przedstawiona na rysunku 2. W granicach Gminy usytuowanych jest 38 miejscowości, 

z których wydzielono następujące sołectwa: Dołhobyczów, Kolonia Dołhobyczów, 

Chłopiatyn, Chochłów, Dłużniów, Gołębie, Honiatyn, Horodyszcze, Horoszczyce, Hulcze, 

Kadłubiska, Kościaszyn, Liski, Liwcze, Oszczów, Oszczów Kolonia, Podhajczyki, 

Przewodów, Siekierzyńce, Sulimów, Witków, Wyżłów-Myców, Zaręka, Żabcze, Żniatyn. 

Teren Gminy o powierzchni około 213 km2 zamieszkuje łącznie około 5965 osób [dane 

z 31.12.2011 r. (GUS, Bank Danych Lokalnych)]. Siedziba władz znajduje się 

w miejscowości Dołhobyczów. Ponad 70% powierzchni Gminy to tereny rolnicze. 
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Rysunek 2. Lokalizacja terenu Gminy Dołhobyczów na tle mapy powiatu hrubieszowskiego 

  
granica Gminy Dołhobyczów 

Źródło: http://www.starostwo.hrubieszow.pl/dat/attach/3_mapa_powiatu_hrubieszowskiego.jpg 
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W miejscowościach Uhrynów-Dołhobyczów planowane jest otworzenie drogowego 

przejścia granicznego. Na przejściu odprawiane będą samochody osobowe, autobusy 

oraz samochody ciężarowe o ładowności do 7,5 tony. 

 

2.2. Cel opracowania Programu 

Przez ochronę środowiska należy rozumieć podejmowanie lub zaniechanie działań, 

umożliwiających zachowanie lub przywrócenie równowagi przyrodniczej. Ochrona 

środowiska polega przede wszystkim na: 

 racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu zasobami środowiska 

zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, 

 przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom, 

 przywracaniu elementów przyrodniczych do stanu właściwego. 

Należy jednak zaznaczyć, że środowisko naturalne to ogół elementów 

przyrodniczych, w tym także przekształconych w wyniku działalności człowieka 

a w szczególności: powierzchnia ziemi, kopaliny, wody, powietrze, zwierzęta i rośliny, 

krajobraz oraz klimat. Wszystkie wymienione komponenty są ze sobą ściśle powiązane. 

Te wzajemne powiązania przekraczają granice administracyjne. Dlatego też podejmując 

działania na rzecz ochrony środowiska nie należy się ograniczać do granic jednostek 

terytorialnych. Przykładem może tu być rzeka Warężanka, której źródła znajdują się na 

terenie Gminy Dołhobyczów. Po przepłynięciu około 17 kilometrowego odcinka rzeka 

przekracza granicę Polsko-Ukraińską a następnie płynie przez teren Gminy Chorobrów. 

Rzeki stanowią waży korytarz ekologiczny umożliwiający przemieszczanie się różnych 

gatunków zwierząt i roślin. Te wzajemne zależności dobrze rozumieją mieszkańcy 

i władze Gmin Chorobrów i Dołhobyczów. Dlatego też podjęto decyzję o opracowaniu 

wspólnego Transgranicznego Programu Ochrony Środowiska. Dokument ten stanowi 

swojego rodzaju deklarację, w której Gmina Chorobrów i Gmina Dołhobyczów 

zobowiązują się do podjęcia działań mających na celu m.in.:  

 poprawę stanu wód powierzchniowych i podziemnych, 

 ochronę powierzchni ziemi, 

 zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, 
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 zmniejszenie emisji hałasu do środowiska, 

 ochronę terenów i obiektów cennych przyrodniczo, 

 ochronę bioróżnorodności, 

 ochronę krajobrazu. 

Realizacja zamierzeń zawartych w przedmiotowym dokumencie nie tylko przyczyni 

się do poprawy stanu środowiska przyrodniczego terenów przygranicznych ale także 

wpłynie na komfort życia mieszkańców. Może przyczynić się również do rozwoju 

gospodarczego Gminy Dołhobyczów i Gminy Chorobrów.  

 

2.3. Powiązania z innymi dokumentami 

Transgraniczny Program Ochrony Środowiska dla Gminy Chorobrów (Ukraina) 

i Gminy Dołhobyczów (Polska) powiązany jest z wieloma dokumentami z zakresu 

ochrony środowiska, obowiązującymi na szczeblu międzynarodowym, krajowym, 

wojewódzkim, powiatowym i gminnym.  

Planowane działania w obszarze ochrony środowiska wymienione w niniejszym 

dokumencie wpisują się w priorytety w skali Unii Europejskiej i cele 6. Wspólnotowego 

programu działań w zakresie środowiska naturalnego. Do najważniejszych wyzwań 

w dziedzinie ochrony środowiska na szczeblu wspólnotowym należą: 

 działania na rzecz zapewnienia realizacji zasady zrównoważonego rozwoju, 

 przystosowanie do zmian klimatu, 

 ochrona różnorodności biologicznej. 

Podstawowym celem ustanowionym na szczeblu międzynarodowym, 

wspólnotowym a także krajowym jest przyjęcie jako powszechnie obowiązującej zasady 

zrównoważonego rozwoju. Jest to taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym 

następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, 

z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów 

przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych 

potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, 

jak i przyszłych pokoleń. Przestrzeganie zasady zrównoważonego rozwoju było 

priorytetem podczas określania priorytetów, celów i zadań określonych w niniejszym 

dokumencie.  
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Problem zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych został poruszony 

w Dyrektywie Nr 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 

2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, 

w tzw. Ramowej Dyrektywie Wodnej (RDW). Nadrzędnym celem RDW jest osiągnięcie 

dobrego stanu wszystkich wód do 2015 roku. Zapisy RDW wprowadzają system 

planowania gospodarowania wodami w podziale na obszary dorzeczy. Poprawa stanu 

wód powierzchniowych i podziemnych jest jednym z priorytetów określonych 

w dokumencie. 

Istotne z punktu widzenia Transgranicznego Program Ochrony Środowiska dla Gmin 

Chorobrów i Dołhobyczów są cele ustanowione na szczeblu międzynarodowym, 

wspólnotowym i krajowym w zakresie zmian klimatu, określone w następujących 

dokumentach: 

 Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu 

(UNFCCC), 

 Protokół z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie 

zmian klimatu, 

 Europejska Polityka Energetyczna, 

 Dyrektywa 2001/77/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspierania 

na rynku wewnętrznym produkcji energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł 

odnawialnych, 

 Dyrektywa 2001/80/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

ograniczania emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych obiektów 

energetycznego spalania, 

 Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie 

wzrostu wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, 

 Strategia energetyczna Ukrainy do 2030 roku, 

 Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. 

Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC), 

sporządzona w Nowym Jorku dnia 9 maja 1992 roku, to najważniejszy międzynarodowy 

akt prawny mający na celu przeciwdziałanie niekorzystnym skutkom zmian klimatu. 

Główny cel wyznaczony w konwencji to ustabilizowanie koncentracji gazów 
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cieplarnianych w atmosferze na poziomie, który zapobiegałby niebezpiecznej 

antropogenicznej ingerencji w system klimatyczny. 

Protokół z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian 

klimatu, sporządzony w Kioto dnia 11 grudnia 1997 roku, ustala prawnie wiążące 

zobowiązania redukcyjne i harmonogramy redukcji emisji sześciu gazów cieplarnianych 

przez państwa uprzemysłowione. Zgodnie z dokumentem państwa – strony 

zobowiązane są do ograniczenia emisji lub redukcji emisji w latach 2008–2012 (tzw. 

„cele redukcyjne"), a 1990 r. stanowi rok bazowy dla określania tych zobowiązań.  

Cele w zakresie zmian klimatu ustanowione na szczeblu wspólnotowym zostały 

określone przede wszystkim w przyjętym dnia 10 stycznia 2007 roku komunikacie 

Komisji do Rady Europejskiej i Parlamentu Europejskiego – Europejska Polityka 

Energetyczna. Zgodnie z treścią dokumentu zakłada się osiągnięcie następujących celów 

do 2020 roku:  

 20% udziału energii odnawialnej w bilansie konsumpcyjnym energii, 

 20% redukcji emisji gazów cieplarnianych w stosunku do poziomu z 1990 roku, 

 20% oszczędności całkowitego zużycia energii. 

Zgodnie z Rezolucją Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie 

wzrostu wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych (M. P. z 1999 r. Nr 25, poz. 365), 

wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych powinien stać się integralnym 

elementem zrównoważonego rozwoju państwa.  

Strategia energetyczna Ukrainy do 2030 roku zakłada takie działania proekologiczne 

jak zmniejszenie zużycia energii w gospodarce o 30-35% do roku 2030, modernizacje 

elektrowni oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. 

Głównych strategicznym celem Polityki energetycznej Polski do 2030 roku jest 

promocja na rynku wewnętrznym energii elektrycznej produkowanej z odnawialnych 

źródeł energii i wzrost udziału odnawialnych źródeł energii co najmniej do poziomu 

15% w 2020 r. oraz dalszy wzrost tego wskaźnika w latach następnych. 

Konwencja o różnorodności biologicznej została sporządzona podczas tzw. Szczytu 

Ziemi w Rio de Janeiro (Brazylia) w dniu 5 czerwca 1992 r. i jest obecnie jednym 

z najbardziej powszechnych porozumień międzynarodowych. Cele wyznaczone 

w Konwencji to: 
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 ochrona różnorodności biologicznej, 

 zrównoważone użytkowanie elementów różnorodności biologicznej, 

 uczciwy i sprawiedliwy podział korzyści wynikających z wykorzystania zasobów 

genetycznych. 

Transgraniczny Program Ochrony Środowiska dla Gminy Chorobrów (Ukraina) i Gminy 

Dołhobyczów (Polska) w sposób bezpośredni lub pośredni przyczyni się do osiągnięcia 

wymienionych powyżej celów. 

Według ustaleń ,,Strategii polityki ekologicznej państwa do roku 2020”, celem polityki 

ekologicznej Ukrainy jest stabilizacja i poprawa stanu środowiska, poprzez integrację 

polityki ochrony środowiska oraz rozwoju społeczno-gospodarczego Ukrainy. Polityka 

ta ma zapewnić ochronę środowiska, ochronę życia i zdrowia ludności, wprowadzenie 

ekologicznie zrównoważonego systemu zarządzania środowiskowego i zachowanie 

naturalnych ekosystemów. 

Natomiast głównym dokumentem z zakresu ochrony środowiska, obowiązującym 

na terenie Polski jest  ,,Polityka ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą 

do roku 2016”. Do najważniejszych zadań określonych w tym dokumencie należą: 

poprawa jakości środowiska, realizacja zasady zrównoważonego rozwoju, 

powstrzymanie niekorzystnych zmian klimatu oraz ochrona zasobów naturalnych, 

w tym różnorodności biologicznej. 

Ustalenia zawarte w Transgranicznym Programie Ochrony Środowiska dla Gminy 

Chorobrów i Gminy Dołhobyczów są spójne z celami ustanowionymi w wyżej 

wymienionych dokumentach o znaczeniu krajowym oraz z innymi dokumentami z 

zakresu ochrony środowiska, takimi jak: 

1) na szczeblu wojewódzkim: 

 Kompleksowy program ochrony środowiska w obwodzie lwowskim na lata 

2013–2020, 

 Program tworzenia regionalnej sieci ekologicznej obwodu lwowskiego na lata 

2007–2015, 

 Program rozwoju gospodarstwa leśnego obwodu lwowskiego na lata 2010–2015, 

 Program zarządzania odpadami stałymi w obwodzie lwowskim w latach 2007–

2015 roku, 
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 Regionalny program rozwoju obszarów chronionych w obwodzie lwowskim na 

lata 2009–2010, 

 Regionalny program ,,Woda pitna Ukrainy” w obwodzie lwowskim na lata 2006–

2020, 

 Regionalny kompleksowy program poprawy stanu ekologicznego dorzeczy 

w obwodzie lwowskim na lata 2007–2010 z prognozą do 2015 r. 

 Program redukcji zanieczyszczeń do atmosfery ze źródeł stacjonarnych 

przedsiębiorstw obwodu lwowskiego na lata 2009–2017,  

 Program ochrony środowiska województwa lubelskiego na lata 2012–2015 

z perspektywą do roku 2019, 

 Plan gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2017, 

 Program Rozwoju Energetyki dla Województwa Lubelskiego, 

 Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020 (z perspektywą 

do 2030 r.), 

2) na szczeblu powiatowym i gminnym: 

 Program zarządzania odpadami stałymi w rejonie sokalskim na lata 2011–2014, 

 Program zabezpieczenia wody pitnej dla mieszkańców rejonu sokalskiego na lata 

2006–2020, 

 Program ochrony środowiska dla powiatu hrubieszowskiego na lata 2013–2016 

z perspektywą do roku 2020, 

 Plan gospodarki odpadami dla Powiatu Hrubieszowskiego, 

 Strategia Rozwoju Powiatu Hrubieszowskiego na lata 2008–2015, 

 Program ochrony środowiska Gminy Dołhobyczów na lata 2008–2015, 

 Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Dołhobyczów, 

 Strategia Rozwoju Gminy Dołhobyczów na lata 2007–2020. 
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3. Charakterystyka i ocena istniejącego stanu 
poszczególnych elementów środowiska  

3.1. Charakterystyka poszczególnych elementów środowiska 

3.1.1.  Położenie geograficzne, geologia i ukształtowanie terenu 

Według regionalizacji J. Kondrackiego teren Gminy Chorobrów i Gminy Dołhobyczów 

usytuowany jest w obrębie podprowincji Wyżyna Wołyńsko-Podolska (851), należącej 

do prowincji Wyżyn Ukraińskich. Podprowincja ta została podzielona na sześć 

makroregionów. Teren Gminy Chorobrów i Gminy Dołhobyczów usytuowany jest 

w obrębie makroregionu Wyżyna Wołyńska (851.1), podzielonego na sześć 

mezoregionów:  

 Grzęda Horodelska (851.11),  

 Kotlina Hrubieszowska (851.12),  

 Grzęda Sokalska (851.13),  

 Pasmo Pełczańsko-Mizockie (851.14),  

 Padół Horochowski (851.15), 

 Wyżynęa Łucko-Równieńska (851.16).  

Regiony fizycznogeograficzne w granicach Gminy Chorobrów i Dołhobyczów 

przedstawia rysunek 3. 
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Rysunek 3. Regiony fizycznogeograficzne w granicach Gmin Chorobrów i Dołhobyczów 

 
Źródło: Jerzy Kondracki, Geografia regionalna Polski, PWN. Warszawa 2009 

 

Większa część terenu Gminy Chorobrów położona jest w obrębie mezoregionu 

Grzęda Sokalska. Tylko niewielki, północny fragment terenu Gminy usytuowany jest 

w obrębie Kotliny Hrubieszowskiej. Również północna część terenu Gminy 

Dołhobyczów położona jest w obrębie Kotliny Hrubieszowskiej. Środkowa i południowa 

część terenu Gminy Dołhobyczów znajduje się w obrębie Grzędy Sokalskiej. Jedynie 
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niewielki fragment terenu Gminy Dołhobyczów, wysunięty najbardziej na południe, 

znajduje się w obrębie mezoregionu Równina Bełska (851.21), należącego do 

makroregionu Małe Polesie (852.2). 

Grzęda Sokalska jest ciągiem wzniesień przekraczających 300 m wysokości. Garby 

o charakterystycznym kierunku równoleżnikowym, zbudowane są z warstw 

górnokredowych, pokrytych lessem. Występują tu bardzo urodzajne gleby typu 

czarnoziemy, stąd też w obrębie Grzędy Sokalskiej przeważają tereny rolnicze.  

Kotlina Hrubieszowska wytworzona została w pasie mało odpornych warstw 

górnokredowych na wschodnim przedłużeniu Podołu Zamojskiego. Na powierzchni 

występują przemiennie lessy, margle, mady i piaski. Występują tu gleby typu 

czarnoziemy lub brunatnoziemy, w zależności od podłoża. Kotlina Hrubieszowska 

obejmuje teren prawie płaski, o małych wysokościach względnych. 

Równina Bełska została wypreparowana na marglach górnokredowych przez 

spływające wody górnego Bugu. Stanowi ona równinę o falistej powierzchni 

denudacyjnej. Ku południu przechodzi ona w płaskie równiny akumulacyjne tarasów 

nadzalewowych i zalewowych. Obszar charakteryzuje się  brakiem pokrywy lessowej 

w stosunku do sąsiadujących obszarów. 

Pod względem geologicznym teren Gminy Dołhobyczów i Gminy Chorobrów 

położony jest w obrębie platformy wschodnioeuropejskiej (prekambryjskiej), jednostki 

Obniżenie Nadbużańskie. Platforma wschodnioeuropejska charakteryzuje się typową dla 

platform budową dwupiętrową. Piętro dolne jest fundamentem krystalicznym, 

zbudowanym ze skonsolidowanych skał magmowych i metamorficznych. Powierzchnia 

fundamentu krystalicznego jest nachylona zasadniczo z północnego-wschodu na 

południowy-zachód. Piętrem górnym, są jednostki platformowe, w których budowie 

uczestniczył fundament krystaliczny oraz skały pokrywy platformowej wieku 

późnoproterozoicznego i kambryjsko-karbońskiego. Na wszystkich jednostkach leżą 

osady permsko-mezozoiczne, których miąższość wzrasta z NE ku SW. Na granicy 

prekambryjskiej platformy wschodnioeuropejskiej i platformy paleozoicznej leży niecka 

nadbużańska. 

Najmłodsze utwory czwartorzędowe wykształcone są jako lessy oraz lessopodobne 

utwory pylasto-piaszczyste, piaski i mułki rzeczne. Ich miąższość zmienia się od 0 m 
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na wychodniach kredy do 30 m na wysoczyznach pokrytych lessem. Doliny rzek 

wypełnione są namułami i mułkami piaszczystymi. Rozległe powierzchnie tarasów 

nadzalewowych rzek tworzą pokrywy piasków drobnoziarnistych, pylastych bądź pyłów 

piaszczystych zalegających bezpośrednio na zerodowanym podłożu lessowym. Osady 

holoceńskie reprezentowane przez mułki i piaski rzeczne, namuły piaszczysto-żwirowe 

i mułkowate, namuły torfiaste i torfy.  

 

3.1.2.  Złoża kopalin 

Na terenie Gmin Chorobrów i Dołhobyczów występują złoża kopalin podstawowych 

i pospolitych, tj. węgiel, margiel, piasek, glina, żwir, iły i torf. Według danych zawartych 

w opracowaniu ,,Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31 XII 2012 r.”, 

na terenie Gminy Dołhobyczów występuje tylko jedno rozpoznane złoże glin ceramiki 

budowlanej i pokrewnych, zlokalizowane w miejscowości Horoszczyce. Eksploatacja 

tego złoża została zaniechana. Według danych uzyskanych od władz Gminy, na terenie 

Gminy Chorobrów nie jest prowadzona eksploatacja surowców naturalnych. 

Złoża kopalin podstawowych na terenie Gmin są stosunkowo niewielkie, przez co ich 

eksploatacja jest nieopłacalna. Natomiast złoża węgla występują w osadach karbonu 

na głębokości 200 do 500 metrów. W granicach lwowsko-wołyńskiego basenu 

węglowego odkryto 4 złoża węgla kamiennego: Nowowołyńskie, Zabuskie, 

Meżyriczeńskie i Sokalskie. Eksploatacje węgla na Ukrainie rozpoczęto w 1950 r. 

w okolicy wsi Dorohynyczi, osiągając wydobycie 1000 t na dobę. Natomiast złoża węgla 

kamiennego w Polsce nie są dobrze rozpoznane. Ich eksploatacja nie jest prowadzona ze 

względu na ochronę głównego zbiornika wód podziemnych oraz ochronę bardzo 

dobrych gleb. 

 

3.1.3.  Wody podziemne 

Na terenie Gminy Chorobrów i Gminy Dołhobyczów wody podziemne występują 

w utworach wieku kredowego, trzeciorzędowego i czwartorzędowego. Przy czym 

główny poziom wodonośny występuje w osadach kredowych. Strefa aktywnej wymiany 

wód w obrębie kredy górnej sięga 100-120 m p.p.t. W dolinach rzek i obniżeniach 
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zwierciadło wód podziemnych występuje na głębokości kilku metrów. Natomiast na 

wysoczyznach i terenach międzydolinnych wody podziemne występują na głębokości 

kilkudziesięciu metrów.  

Zgodnie z podziałem na jednolite części wód podziemnych (JCWPd), obowiązującym 

w Polsce, teren Gminy Dołhobyczów położony jest w obrębie regionu wodnego – 

Środkowej Wisły, oznaczenie - Nr 109, Europejski kod JCWPd – PLGW2200109 (rysunek 

4.). JCWPd 109 charakteryzuje się znaczną nadwyżką zasobów wód podziemnych 

w odniesieniu do wielkości poboru wynoszącego mniej niż 2% wielkości zasobów. 

Na obszarze JCWPd nie występują zanieczyszczenia wód podziemnych. Są to wody 

dobrej jakości, wymagające na ogół prostego uzdatniania. Zgodnie z informacjami 

zawartymi w ,,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” stan 

ilościowy i chemiczny JCWPd Nr 139 oceniono jako dobry. Osiągnięcie celów 

środowiskowych dla wymienionej część wód podziemnych nie jest zagrożone.  

Teren Gminy Dołhobyczów położony jest w obrębie udokumentowanego Głównego 

Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) Nr 407 „Niecka Lubelska” (inaczej: „Chełm-

Zamość”). Jest to zbiornik wód podziemnych w ośrodku szczelinowym i szczelinowo-

porowym, w utworach kredy górnej. Wody podziemne występują średnio na głębokości 

70 m. Na wychodniach osadów kredowych brak jest izolacji od powierzchni terenu 

i dlatego wymaga szczególnej ochrony. Na obszarach występowania pokrywy lessowej 

i w obniżeniach stropu kredy izolację od powierzchni stanowią lessy, piaski oraz żwiry. 

Lokalizację Gminy Dołhobyczów względem granic GZWP Nr 407 przedstawia poniższy 

rysunek.  
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Rysunek 4. Usytuowanie Gminy Dołhobyczów względem JCWPd i GZWP 

 

 granica Gminy Dołhobyczów 
Źródło: http://geoportal.kzgw.gov.pl/imap/ 
 
 
 

 

3.1.4.  Wody powierzchniowe 

Teren Gmin Chorobrów i Dołhobyczów usytuowany jest w dorzeczu Wisły. Rzeki 

przepływające przez teren Gmin odprowadzają wody do rzeki Bug, będącej rzeką 

graniczną. Elementem przyrodniczym łączącym Gminę Chorobrów i Dołhobyczów jest 

rzeka Warężanka, lewostronny dopływ Bugu (rysunek 5.).  
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Rysunek 5. Zlewnia rzeki Warężanki 

 

Źródło: Kuśmierz J., Mylian T., Osaulczuk O., Urbański A., Archeologia doliny polsko-ukraińskiej rzeki 
Warężanka, Zamość 2011 

 

Źródła Warężanki znajdują się na terenie Gminy Dołhobyczów, w okolicach 

miejscowości Chłopiatyn i Setniki. Po przepłynięciu około 17 kilometrowego odcinka 



Transgraniczny Program Ochrony Środowiska dla Gminy Chorobrów (Ukraina)  
i Gminy Dołhobyczów (Polska) 

- 22 - 

 

Transgraniczny Program Ochrony Środowiska dla Gminy Chorobrów (Ukraina) 

i Gminy Dołhobyczów (Polska) został opracowany przez „PA-GRO” Grzegorz Pańko 

 

rzeka wpływa na teren Gminy Chorobrów i po przepłynięciu około 20 km wpada do 

Bugu.  

Warężanka odwadnia znaczną część terenu Gminy Dołhobyczów. Zasilają ją wody 

następujących cieków: Dopływ spod Dołhobyczowa, Dopływ z Horoszczyc, Kryniczki, 

Dopływy spod Żniatyna. Ponadto przez południowo-zachodnią część Gminy Przepływa 

rzeka Kamionka, będąca dopływem Huczwy. Teren Gminy najbardziej wysunięty na 

południe odwadnia Dopływ spod Oserdowa, wpadający do rzeki Rzeczyca, która stanowi 

dopływ rzeki Sołokija. Przez północno-zachodnią część terenu Gminy przepływa 

Dopływ spod Witkowa, będący dopływem rzeki Bukowa, która odprowadza wody do 

Bugu. Około 3,5 km odcinek rzeki Bug stanowi granicę pomiędzy Gminą Dołhobyczów 

a Ukrainą. Na terenie Gminy Dołhobyczów zlokalizowane są liczne naturalne i sztuczne 

zbiorniki wodne, o stosunkowo niedużej powierzchni, pełniące głównie funkcje 

rekreacyjne. 

Rzeka Warężanka odwadnia również większą część terenu Gminy Chorobrów. 

Jedynie wschodnią część terenu Gminy odwadniają niewielkie cieki wodne, będące 

dopływami Bugu. Zbiorniki wodne znajdują się w okolicach miejscowości Mianowice 

i Chorobrów. 

Zgodnie z podziałem zawartym w ,,Planie gospodarowania wodami na obszarze 

dorzecza Wisły” w granicach Gminy Dołhobyczów usytuowane są następujące jednolite 

części wód  powierzchniowych (JCWP): 

 Bug od granicy RP do Huczwy PLRW200021266199, 

 Dopływ spod Dołhobyczowa PLRW2000162661681, 

 Bukowa PLRW200016266189, 

 Dopływ z Horoszczyc do granic RP PLRW20002661661, 

 Kmiczynka PLRW200016266229, 

 Rzeczyca do granicy RP PLRW2000162661485, 

 Warężanka od źródeł do granicy RP PLRW200016266163, 

 Dopływ spod Oserdowa PLRW20001626614881. 

Zgodnie z mapą przedstawiającą obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi, 

opracowaną przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, na terenie Gminy Dołhobyczów 

nie występują obszary zagrożone powodzią.  
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Zagrożenie powodziowe na terenie Gminy Chorobrów może stanowić rzeka Bug. 

Biorąc jednak pod uwagę usytuowanie terenu Gminy od koryta rzeki w odległości ponad 

5 km przewiduje się, że prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niewielkie.  

 

 

3.1.5.  Warunki klimatyczne 

Teren Gminy Chorobrów oraz Gminy Dołhobyczów sytuowany jest w strefie klimatu 

umiarkowanego o cechach przejściowych pomiędzy klimatem kontynentalnym 

a morskim. Przy czym należy zauważyć, iż przeważają tu wpływy kontynentalne.  

Wybrane dane meteorologiczne dotyczące opadów i temperatury w 2011 r. ze stacji 

w Lublinie i Lwowie przedstawia poniższy rysunek 6. 

 

Rysunek 6. Opady atmosferyczne i temperatury powietrza w 2011 r. 

 

Źródło: Urząd Statystyczny w Lublinie, Euroregion Bug w liczbach w 2011 r. 

 

Jak wynika z powyższych danych najzimniejszym miesiącem w 2011 r. w Lublinie 

i Lwowie był luty, najcieplejszym natomiast lipiec i sierpień. Najmniejszą ilość opadów 

zarówno w Lublinie jak i we Lwowie odnotowano w miesiącu listopadzie, zaś 
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największą w miesiącu lipcu. Zestawianie to potwierdza fakt, że na terenie 

województwa lubelskiego i obwodu lwowskiego panują podobne warunki klimatyczne. 

Średni opad z wielolecia na pograniczu Gmin Chorobrów i Dołhobyczów wyniósł 

około 550-600 mm. Suma opadów w 2012 r. również wyniosła około 550-600 mm 

(rysunek 8.). 

Z mapy rozkładu średnich temperatur z lat 1971-2000 wynika, iż ten wskaźnik 

na pograniczu Gmin Chorobrów i Dołhobyczów osiągnął poziom pomiędzy 7 a 8oC. 

Natomiast w 2012 r. odnotowano średnią temperaturę o jeden stopień wyższą 

w porównaniu do danych otrzymanych z wielolecia (rysunek 7). 

Usłonecznienie jest to czas podany w godzinach, podczas którego na określone 

miejsce na powierzchni terenu padają bezpośrednio promienie słoneczne. W przypadku 

tego parametru zauważyć można, iż w 2012 r. odnotowano wyższe wartości 

w porównaniu do danych z wielolecia. Usłonecznienie uzależnione jest głównie od 

zachmurzenia, im mniej dni pochmurnych tym usłonecznienie osiąga wyższe wartości 

(rysunek 9.). 

Okres wegetacyjny, czyli okres w którym ustalona średnia temperatura powietrza 

jest większa lub równa 5oC, na terenie pogranicza Gmin Chorobrów i Dołhobyczów 

okres ten trwa około 207 dni.  

Na terenie Gmin Chorobrów i Dołhobyczów przeważają wiatry zachodnie ale także 

znaczy jest udział wiatrów z kierunku wschodniego.  
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Rysunek 7. Dane dotyczące temperatury średniej z lat 1971-2000 oraz z roku 2012 

 
pogranicze Gmin Chorobrów i Dołhobyczów 

Źródło: http://www.imgw.pl/klimat/ 

 

 
 

Rysunek 8. Dane dotyczące sumy opadu z lat 1971-2000 oraz z roku 2012 

 
 pogranicze Gmin Chorobrów i Dołhobyczów 

Źródło: http://www.imgw.pl/klimat/ 
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Rysunek 9. Dane dotyczące usłonecznienia z lat 1971-2000 oraz z roku 2012 

 
 pogranicze Gmin Chorobrów i Dołhobyczów 

Źródło: http://www.imgw.pl/klimat/ 

 

 

3.1.6.  Walory przyrodnicze 

3.1.6.1. Lasy 

Na terenie Gminy Chorobrów większe zwarte kompleksy leśne zlokalizowane są 

w okolicach miejscowości Uhrynów oraz w okolicach miejscowości Chorobrów. Lasy na 

terenie Gminy zajmują powierzchnię 379,6 ha, co stanowi około 7,7% terenu całej 

Gminy.   

Na terenie Gminy Dołhobyczów zwarty kompleks leśny usytuowany jest w północnej 

części Gminy. Lasy o mniejszej powierzchni występują także w południowej części 

Gminy. Lasy stanowiące własność publiczną zajmują powierzchnię 3048,4 ha, natomiast 

lasy prywatne zajmują 315 ha (tabela 1). Wszystkie lasy stanowiące własność Skarbu 

Państwa znajdują się w zarządzie Lasów Państwowych. Wskaźnik lesistości w Gminie 

Dołhobyczów w 2012 r. wynosił 15,5%. 
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Tabela 1. Dane dotyczące leśnictwa w Gminie Dołhobyczów w 2012 r. 

Powierzchnia gruntów leśnych [ha] 

Lesistość 
[%] ogółem 

publiczne 

prywatne 
razem 

własność Skarbu Państwa 
własność  

Gminy razem 
w tym w 

zarządzie Lasów 
Państwowych 

3363,4 3048,4 3048,4 3040,4 - 315,0 15,5 
Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 

 

Pod względem geobotanicznym (Matuszkiewicz, 2008) teren Gminy Chorobrów 

i Gminy Dołhobyczów położony jest w obrębie: Działu Wołyńskiego, Krainy 

Zachodniowołyńskiej, Okręgu  Grzędy Sokalskiej, w obrębie Podokręgu Tyszowieckiego 

oraz Ulhnowskiego.  

Większość zbiorowisk leśnych występujących na terenie Gmin Chorobrów 

i Dołhobyczów zaliczyć można do Tilio-Carpinetum, tj.  grąd subkontynentalny odmiana 

wołyńka. Cechą charakterystyczną tego zbiorowiska jest wielowarstwowa struktura 

roślinności. Drzewostan tworzy głównie grab zwyczajny (Carpinus betulus), lipa 

drobnolistna (Tilia cordata) i dąb szypułkowy (Quercus robur). Warstwę krzewów 

tworzy grupa gatunków lasotwórczych oraz trzmielina brodawkowata (Euonymus 

verrucosus), leszczyna pospolita (Corylus avellana), porzeczka alpejska (Ribes alpinum).  

W granicach Gmin Dołhobyczów i Chorobrów, głównie na wzniesieniach, mogą 

występować zbiorowiska świetlistej dąbrowy Potentillo albae-Quercetum. Drzewostan 

buduje głównie dąb bezszypułkowy (Quercus petraea). Naturalną domieszkę stanowi 

sosna zwyczajna (Pinus sylvestris). Lasy te są widne, co pozwala na bujny rozwój 

podszycia i runa. Warstwa krzewów jest słabo wykształcona i składa się głównie 

z trzmieliny brodawkowatej (Euonymus verrucosus) i leszczyny pospolitej (Corylus 

avellana). Bardzo bogate jest runo złożone z ziół kwitnących głównie latem. 

W dolinie Bugu i Warężanki występują głównie w różnym stopniu zachowane łęgi 

wierzbowo- topolowe (Salici-Populetum) i wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum).  

Łęg wierzbowo-topolowy występuje na najniżej położonej terasie zalewowej 

a rośliny wchodzące w jego skład przystosowane są do okresowego zalewania, odporne 

są również na spławianie z prądem rzeki. Zbiorowisko to wykształca się przy samym 
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korycie rzeki, na utrwalonych już madach. Cechuje się wielowarstwowym 

drzewostanem składającym się z wierzby białej (Salix alba), wierzby kruchej (Salix 

fragilis), topoli białej (Populus alba), topoli szarej (Populus canescens), topoli czarnej 

(Populus nigra), wierzby purpurowej (Salix purpurea) i wiciowej (Salix viminalis). 

W części bezpośrednio przylegającej do koryta rzeki w drzewostanie dominują wierzby, 

w dalszej odległości od koryta dominuje topola. Zwarta warstwa krzewów i ziołorośli 

tworzy trudną do przejścia gęstwinę, złożoną m.in. z czeremchy zwyczajnej (Padus 

avium), derenia świdwy (Cornus sanguinea), chmielu zwyczajnego (Humulus lupulus). 

Warstwę runa tworzy m.in. żywokost lekarski (Symphytum officinale), jasnota plamista 

(Lamium maculatum), mozga trzcinowa (Phalaris arundinacea). 

Łęg wiązowo-jesionowy wykształca się na podłożu bardzo żyznym, o dużej 

wilgotności. Drzewostan tego zbiorowiska składa się z 2-3 warstw, w skład których 

wchodzi m.in. jesion wyniosły (Fraxinus excelsior), wiąz pospolity (Ulmus mino), dąb 

szypułkowy (Quercus robur), olsza czarna (Alnus glutinosa). Silnie rozwinięta jest 

również warstwa krzewów, w skład której wchodzą jeżyna popielica (Rubus caesius), 

kalina koralowa (Viburnum opulus), dereń świdwa (Cornus sanguinea). Dobrze 

rozwinięta warstwa runa i podszycia często poprzeplatana jest pnączami takimi jak 

chmiel zwyczajny (Humulus lupulus), kielisznik zaroślowy (Calystegia sepium). Bogatsze 

florystycznie zbiorowiska łęgu wiązowo-dębowego (Ficario-Ulmetum minoris 

chrysospenietosum) spotkać można nad mniejszymi ciekami, będącymi dopływami Bugu.  

 

 

3.1.6.2. Obszary i obiekty cenne przyrodniczo 

Formami ochrony przyrody w Polsce są: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki 

krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki 

przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-

krajobrazowe, ochrona gatunkowa. Natomiast formami ochrony przyrody na Ukrainie 

są: rezerwat (wielkoobszarowe rezerwaty ścisłe), park narodowy, regionalny park 

krajobrazowy, rezerwat przyrody, pomnik przyrody, uroczysko, park zabytkowy, ogród 

dendrologiczny (arboreta), ogród botaniczny, ochrona gatunkowa. 
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Na terenie Gminy Chorobrów występują chronione gatunki roślin i zwierząt. 

W granicach Gminy natomiast nie ustanowiono dotąd innych form ochrony przyrody. 

Na terenie Gminy Dołhobyczów oprócz chronionych gatunków roślin i zwierząt 

zostały ustanowione następujące formy ochrony przyrody: 

1) Dołhobyczowski Obszar Chronionego Krajobrazu, 

2) Rezerwat ,,Suśle Wzgórza”, 

3) Obszary Natura 2000: Dolina Środkowego Bugu PLB060003, Zachodniowołyńska 

Dolina Bugu PLH060035, Lasy Dołhobyczowskie PLH060103, Suśle Wzgórza 

PLH060019, 

4) pomniki przyrody. 

Zgodnie z Centralnym Rejestrem Form Ochrony Przyrody na terenie Gminy 

Dołhobyczów zlokalizowane są pomniki przyrody wymienione w poniższej tabeli.  

 

Tabela 2. Pomniki przyrody na terenie Gminy Dołhobyczów 

Rodzaj pomnika Wymiary Lokalizacja 
Rok 

utworzenia 

modrzew polski Obwód 277 cm Wysokość 20 m Dołhobyczów 1987 

buk pospolity Obwód 350 cm Wysokość 22 m Dołhobyczów 1987 

trzy jesiony 
wyniosłe 

Obwód 430, 445, 460 cm  

Wysokość 22 m 
Dołhobyczów 1987 

lipa drobnolistna Obwód 400 cm Wysokość 22 m Oszczów 1987 

klon pospolity Obwód 355 cm Wysokość 24 m Myców 1992 

Źródło: http://crfop.gdos.gov.pl/ 

 

Dołhobyczowski Obszar Chronionego Krajobrazu utworzony został rozporządzeniem 

Nr 48 Wojewody Zamojskiego z dnia 17.09.1996 r. w sprawie wyznaczenia obszaru 

chronionego krajobrazu pod nazwą “Dołhobyczowski Obszar Chronionego Krajobrazu” 

(Dz. Urz. Woj. Zam. Nr 29, poz.170), zmienionym rozporządzeniem Nr 46 Wojewody 

Lubelskiego z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie Dołhobyczowskiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Lub. z 31 marca 2006 r. Nr 65, poz. 1230). Zajmuje 
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on powierzchnię około 7 307,5 ha, na terenie Gminy Dołhobyczów oraz Gminy Mircze. 

Dołhobyczowski Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje ekosystemy leśne, wodne 

i szuwarowe oraz pola uprawne. Jest to teren o dużym bogactwie florystycznym 

i faunistycznym. Dołhobyczowski Obszar Chronionego Krajobrazu zajmuje północną 

część terenu Gminy Dołhobyczów (rysunek 10.) 

 

Rysunek 10. Usytuowanie Dołhobyczowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu  
na terenie Gminy Dołhobyczów 

 

granica Gminy Dołhobyczów 
Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ 

 

Rezerwat ,,Suśle Wzgórza” utworzony został zarządzeniem Ministra Ochrony 

Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 11.12.1999 r. w sprawie uznania 

za rezerwat przyrody. Usytuowany jest on w miejscowości Chochłów i zajmuje 

powierzchnię około 27,11 ha. Utworzony został w celu ochrony stanowiska susła 

perełkowanego, głównie ze względów naukowych i dydaktycznych. Rezerwat podlega 

ochronie zgodnie z prawem międzynarodowym, w ramach sieci Natura 2000. 

Lokalizację rezerwatu na terenie Gminy Dołhobyczów przedstawia rysunek 14. 
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Głównym celem funkcjonowania Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest 

zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin i zwierząt, 

które uważa się za cenne i zagrożone wyginięciem. Podstawą funkcjonowania sieci 

Natura 2000 jest Dyrektywa 2009/147/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 

listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (dalej ,,Dyrektywa Ptasia”) oraz 

Dyrektywa 92/43/EWG Rady z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 

przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (dalej ,,Dyrektywa Siedliskowa). W celu ochrony 

ptaków i ich siedlisk tworzone są obszary specjalne ochrony ptaków (OSO). W ramach 

ptasich obszarów Natura 2000 chroni się gatunki ptaków zagrożonych wyginięciem, 

wymienione w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej, jak również regularnie występujące 

gatunki ptaków wędrownych (również te niewymienione w Załączniku I Dyrektywy 

Ptasiej), które w czasie swych corocznych wędrówek odpoczywają lub zatrzymują się 

w krajach Unii Europejskiej. Wybrane typy siedlisk przyrodniczych oraz cenne gatunki 

roślin i zwierząt (poza ptakami) chronione są przez tworzenie specjalnych obszarów 

ochrony siedlisk (SOO). Każde państwo członkowskie opracowuje i przedstawia Komisji 

Europejskiej listę leżących na jego terytorium obszarów kwalifikujących się pod 

względem przyrodniczym, odpowiadających gatunkowo i siedliskowo wymogom 

zawartym w Dyrektywie Siedliskowej. Po przedłożeniu listy obszary są wartościowane 

i selekcjonowane a następnie zatwierdzane w drodze decyzji jako „obszary mające 

znaczenie dla Wspólnoty” - OZW. Od tego momentu nabierają one statusu obszarów 

Natura 2000 i podlegają ochronie w ramach prawa wspólnotowego. Po wyznaczeniu ich 

odpowiednim aktem prawa krajowego przyjmują nazwę specjalnych obszarów ochrony 

siedlisk (SOO). 

Obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Dolina Środkowego Bugu 

PLB060003 zajmuje powierzchnię 28 096,6 ha i stanowi odcinek doliny Bugu między 

okolicą miejscowości Gołębie, gdzie rzeka, płynąca przez terytorium Ukrainy staje się 

rzeką graniczną a Terespolem. Zgodnie ze Standardowym Formularzem Danych (SDF) 

w ostoi występuje co najmniej 27 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 10 

gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). W okresie lęgowym obszar zasiedla 

co najmniej 1% populacji krajowej (C3 i C6) następujących gatunków ptaków: błotniak 

łąkowy, bocian biały, derkacz, dzięcioł białoszyi (PCK), rybitwa białowąsa (PCK), 
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rybitwa czarna, zimorodek, brodziec piskliwy, krwawodziób, rybitwa białoskrzydła 

(PCK), rycyk; w stosunkowo wysokim zagęszczeniu występują: bąk (PCK), błotniak 

stawowy, podróżniczek (PCK) i jarzębatka (C7), występuje >5% krajowej populacji 

lęgowej brzegówki. Obszar Natura 2000 Dolina Środkowego Bugu PLB060003 

zlokalizowany jest w północno-wschodniej części Gminy Dołhobyczów (rysunek 11.). 

 

Rysunek 11. Obszar Natura 2000 Dolina Środkowego Bugu PLB060003 na terenie 
Gminy Dołhobyczów 

 

 granica Gminy Dołhobyczów 
Źródło: http://natura2000.gdos.gov.pl/datafiles/index/name:PLB060003/all:0/ 

 

Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty, Zachodniowołyńska Dolina Bugu 

PLH060035, zajmujący powierzchnię 1 556,1 ha, obejmuje dwa lewobrzeżne fragmenty 

doliny Bugu (do granicy państwowej) na odcinku, gdzie rzeka ta przepływa przez 

Wyżynę Zachodniowołyńską: południowy fragment znajduje się w rejonie Kryłowa, 

a północny w rejonie Czumowa. Zgodnie z SDF w ostoi występują  dobrze zachowane 
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siedliska nadbrzeżne dużej rzeki. Projektuje się objąć ochroną rezerwatową największy 

płat łęgu (projektowany rezerwat Ślipcze), podobnie jak dobrze wykształcone murawy 

kserotermiczne (projektowany rezerwat „Błonia Nadbużańskie” w północnej części 

ostoi). Łącznie 8 zidentyfikowanych tu rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy 

Siedliskowej zajmuje ponad 60% obszaru. Jest to także jedno z dwóch stanowisk 

w Polsce żmijowca czerwonego. Murawy i zarośla kserotermiczne to również ważne 

biotopy bogatej fauny owadów. Stwierdzono tu m.in. występowanie 176 gatunków 

ryjkowców, z czego 61 % to gatunki kserotermiczne. Lessowe i gliniaste ścianki koło wsi 

Gródek zasiedlane są przez interesujące pszczołowate i przez żołnę. Na terenie ostoi 

znajduje się niewielka kolonia susła perełkowanego. Ogółem stwierdzono tu 

występowanie 14 gatunków zwierząt z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. Obszar 

Zachodniowołyńska Dolina Bugu PLH060035 usytuowany jest w północno-wschodniej 

części Gminy Dołhobyczów i częściowo pokrywa się z terenem obszaru Natura 2000 

Dolina Środkowego Bugu PLB060003 (rysunek 12.). 
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Rysunek 12. Obszar Natura 2000 Zachodniowołyńska Dolina Bugu PLH060035 na terenie 
Gminy Dołhobyczów 

 

 granica Gminy Dołhobyczów 
Źródło: http://natura2000.gdos.gov.pl/datafiles/index/name:PLH060035/all:0/ 

 

Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty, Lasy Dołhobyczowskie PLH060103 składa 

się z trzech fragmentów kompleksów leśnych w leśnictwach Dołhobyczów (las 

Dołhodęby) i Witków (las Zabłocie i część uroczyska Witków). Zajmuje łącznie 

powierzchnię 472,9 ha. Zgodnie z SDF został on wyznaczony w celu ochrony typowo 

wykształconych grądów subkontynentalnych w odmianie wołyńskiej, który zajmuje 

88% powierzchni obszaru. Dominują tu dojrzałe drzewostany z dominującym dębem 

bezszypułkowym. Runo jest wykształcone we wzorcowej formie. Luki, obrzeża dróg 

leśnych i brzegi lasów zajmują niewielkie płaty ciepłolubnych dąbrów. Łęgi olszowo-

jesionowe zajmują 10% powierzchni. Zaznacza się w nich trwający od kilku lat proces 

chorobowego zamierania jesionów. W uroczysku Dołhodęby na trzech fragmentach 

śródleśnych łąk trzęślicowych występują rzadkie gatunki motyli. Obszar Lasy 

Dołhobyczowskie PLH060103 usytuowany jest w północnej części terenu Gminy 
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Dołhobyczów, w granicach Dołhobyczowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu  

(rysunek 13.). 

 

Rysunek 13. Obszar Natura 2000 Lasy Dołhobyczowskie PLH060103 na terenie 
Gminy Dołhobyczów 

 

granica Gminy Dołhobyczów 
Źródło: http://natura2000.gdos.gov.pl/datafiles/index/name:PLH060103/all:0 / 

 

Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty, Suśle Wzgórza PLH060019, zajmuje 

powierzchnię 27,2 ha i usytuowany jest w południowej części Gminy Dołhobyczów 

(rysunek 14.). Teren ostoi pokrywa się z trenem rezerwatu ,,Suśle Wzgórza”. Teren 

rezerwatu jest silnie pofałdowany, a większą część obiektu zajmują dwa rozległe, 

wydłużone wzgórza, których grzbiety przebiegają prawie równoleżnikowo, wzdłuż 

południowej granicy rezerwatu. Dominującym zbiorowiskiem jest tu Poo Festucetum 

rubrae, zb. Calamagrostis epigeios, Anthoxanthum odoratum - Trifolium repens, 

Alopecurus pratensis - Deschampsia caespitosa, zb. Lolium perenne. W ostoi 

zlokalizowana jest jedna z 7-miu kolonii zwartych susła perełkowanego w Polsce. 
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Rysunek 14. Obszar Natura 2000 Suśle Wzgórza PLH060019 na terenie Gminy Dołhobyczów 

 

 granica Gminy Dołhobyczów 
Źródło: http://natura2000.gdos.gov.pl/datafiles/index/name:Su%C5%9Ble%20wzg%C3%B3rza/all:0/  

 

 

3.2. Ocena istniejącego stanu poszczególnych elementów 
środowiska 

3.2.1.  Stan powierzchni ziemi 

Według badań przeprowadzonych przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą 

w Lublinie na terenie Gminy Dołhobyczów ponad 21% gleb ma odczyn bardzo kwaśny 

i kwaśny, gdzie wapnowanie jest konieczne i potrzebne. Ponadto badania wykazały,  

że mniej niż 20% gleb użytkowanych rolniczo Gminy Dołhobyczów ma bardzo niski 

i niski poziom zawartości fosforu, natomiast 21 - 40% gleb potasu. Gleby Gminy 

Dołhobyczów mają również niską zawartość magnezu (rys.unek15.). 
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Rysunek 15. Wybrane wskaźniki jakości gleb 

 

Źródło: Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Lublinie 

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie prowadził badania gleb 

ujęte w „Programie Państwowego Monitoringu Środowiska w województwie lubelskim 

na lata 2007-2009” oraz aneksie do tego programu. Do badań wybrano 17 stanowisk na 

obszarach bezpośrednio narażonych na zanieczyszczenia komunikacyjne. W ocenie 

jakości uwzględnione zostały: zawartość wielopierścieniowych węglowodorów 

aromatycznych (WWA), metali ciężkich (chromu, niklu, cynku, kadmu, miedzi, ołowiu). 

Określono dodatkowo odczyn gleby i zawartość chlorków. We wszystkich 

analizowanych w 2009 r. próbach gleb zawartość metali ciężkich nie przekraczała 
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wartości dopuszczalnych. Analiza gleb pod względem zawartości WWA wykazała niskie 

i średnie wartości tych związków. Zakres wartości chlorków w badanych próbach 

obejmował przedział od 1,6 do 139,0 mg Cl/kg s.m. Odczyn gleb zawierał się pomiędzy 

5,0 pH - 8,2 pH. 

Według danych zawartych w opracowaniu ,,Ekologiczny paszport obwodu 

lwowskiego” w 2012 r. w granicach obwodu lwowskiego, na terenie którego 

usytuowana jest Gmina Chorobrów, około 0,2% gleb wykazywała złą jakość (tabela 3.). 

 

Tabela 3. Koncentracja zdegradowanych i mało produktywnych ziem  
w obwodzie lwowskim w 2012 r. 

Rodzaje 
gruntów 

Ogółem na 
początku roku 

Prowadzona 
ochrona 

Potrzebują 
ochrony 

tys. 
ha 

% 
całkowitej 

powierzchni 
tys. ha 

% 
całkowitej 

powierzchni 

tys. 
ha 

% 
całkowitej 

powierzchni 

1 2 3 4 5 6 7 

Zdegradowane 1,422 0,065 0 0 1,422 0,065 

Mało 
produktywne 

2,202 0,101 0,0501 0,002 2,152 0,099 

Zanieczyszczone 0,737 0,034 0 0 0,737 0,034 

Łącznie 4,361 0,2 0,0501 0,002 4,311 0,198 

Źródło: Ekologiczny paszport obwodu lwowskiego 2012 r. 

 

3.2.2.  Stan powietrza atmosferycznego 

Zgodnie z informacjami zawartymi w Raporcie o stanie środowiska w województwie 

lubelskim w 2012 roku, badania jakości powietrza prowadzone były w ramach sieci 

monitoringowej, składającej się z 45 punktów pomiarowych. Jakość powietrza badana 

była w zakresie następujących zanieczyszczeń: dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenki 

azotu, tlenki węgla, ozon, benzen, pył zawieszony PM10 i PM2.5, arsen, kadm, nikiel, 

ołów i benzo(a)piren. 
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W zakresie wszystkich uwzględnionych w ocenie za rok 2012 zanieczyszczeń 

województwo lubelskie podzielone zostało na dwie strefy: Aglomeracja Lubelska i strefa 

lubelska. Teren Gminy Dołhobyczów usytuowany jest w strefie lubelskiej. 

W ramach oceny dokonano klasyfikacji do następujących klas: 

 Klasa A - poziom stężenia zanieczyszczenia nie przekraczający poziomu 

dopuszczalnego, 

 Klasa B - poziom stężenia zanieczyszczenia powyżej poziomu dopuszczalnego 

lecz nie przekraczający poziomu dopuszczalnego powiększonego o margines 

tolerancji, 

 Klasa C - powyżej poziomu dopuszczalnego powiększonego o margines tolerancji, 

 Klasa D1 - klasa strefy dla ozonu o stężeniach nie przekraczających poziomu celu 

długoterminowego, 

 Klasa D2 - klasa strefy dla ozonu o stężeniach przekraczających poziom celu 

długoterminowego. 

Wyniki przeprowadzonych badań przedstawia tabele 4 i 5. 

 

Tabela 4. Klasa strefy uzyskana w ocenie jakości powietrza za 2012 r. – ze względu na 
ochronę zdrowia 

Nazwa 
strefy 

Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla 
obszaru całej strefy 

 SO2 NO2 PM10 Pb C6H6 CO O3
1) O3

2) As Cd Ni BaP 
PM2.

5 

strefa 
lubelska 

A A C3) A A A A D2 A A A A A 

1)według poziomu docelowego 
2)wg poziomu celu długoterminowego 
3)obszarem przekroczeń jest miasto Puławy 
Źródło: WIOŚ, Raport o stanie środowiska w województwie lubelskim w 2012 r. 
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Tabela 5. Klasa strefy uzyskana w ocenie jakości powietrza za 2012 r. – ze względu na 
ochronę roślin 

Nazwa 
strefy 

Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń 
w strefie 

SO2 NOx O3
1) O3

2) 

strefa 
lubelska 

A A A D2 

1)według poziomu docelowego 
2)wg poziomu celu długoterminowego 
Źródło: WIOŚ, Raport o stanie środowiska w województwie lubelskim w 2012 r. 

 

Jak wynika z powyższego zestawienia jakość powietrza w 2012 r. w strefie lubelskiej, 

a zatem i na terenie Gminy Dołhobyczów, oceniono jako dobrą. Stężenia benzenu, 

dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla, pyłu PM2.5, substancji zawartych 

w pyle PM10 [ołowiu, arsenu, niklu, benzo(a)piranu] i ozonu według poziomu 

docelowego dotrzymywały obowiązujące standardy. Przekroczenia dotyczyły tylko 

poziomu dopuszczalnego 24-godzinnego dla pyłu PM10 na jednym stanowisku 

pomiarowym oraz poziomu celu długoterminowego dla ozonu. 

Według danych GUS w 2011 r. emisja przemysłowych zanieczyszczeń pyłowych 

wyniosła 0,1 Mg na 1 km2, natomiast emisja przemysłowych zanieczyszczeń gazowych 

1,3 Mg na 1 km2. 

Według informacji zawartych w opracowaniu ,,Ekologiczny paszport obwodu 

lwowskiego” w 2011 r. w granicach obwodu lwowskiego, na terenie którego 

usytuowana jest Gmina Chorobrów, emisja zanieczyszczeń wynosiła: 

 ze źródeł stacjonarnych i mobilnych – 11,8 Mg na 1 km2, 

 ze źródeł mobilnych – 5,8 Mg na 1 km2, 

 ze źródeł stacjonarnych – 5,9 Mg na 1 km2, 

 ze źródeł stacjonarnych i mobilnych – 100,9 kg na 1 mieszkańca. 

Większa emisja zanieczyszczeń do powietrza na terenie obwodu lwowskiego 

w porównaniu do województwa lubelskiego wynika z faktu, że na terenie obwodu 

lwowskiego usytuowanych jest więcej zakładów przemysłowych, w tym m.in. kopalnie 

węgla kamiennego. 
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Szczegółowe dane dotyczące emisji poszczególnych rodzajów zanieczyszczeń na 

terenie obwodu lwowskiego zawiera poniższa tabela. 

 

Tabela 6. Dynamika emisji zanieczyszczających substancji do powietrza 

Nazwa substancji zanieczyszczającej 2009 r. 2010 r. 2011 r. 

1.Emisja wszystkich zanieczyszczeń [tys. t] 
 w tym: 

253,400 246,279 256,5 

1.1. stacjonarne źródła [t]: 120,991 113,202 129,4 

Metale i ich związki 0,043 0,035 0,0 

Trwałe zanieczyszczenia organiczne 0,012 0,002 0,0 

Tlenek węgla 5,131 5,5 4,9 

Dwutlenek i inne związki siarki 39,425 32,3 38,9 

Tlenki azotu 6,633 5,9 6,2 

Pył zawieszony 13,177 10,9 11,7 

Lotne związki organiczne 3,840 3,5 2,6 

Metan 52,472 54,5 64,7 

inne 0,258 0,565 0,2 

1.2.źródła mobilne[t]: 132,409 133,077 127,1 

Dwutlenek siarki 1,527 1,633 1,6 

Dwutlenek azotu 14,998 15,716 15,6 

Tlenek węgla 98,254 98,175 93,2 

Lotne związki organiczne 15,156 14,897 14,0 

Pył zawieszony 1,940 2,113 2,1 

Metan 0,416 - 0,4 

inne 0,118 0,543 0,1 

w tym: 
1.2.1.transport drogowy[t]: 

127,245 128,4 122,3 

Dwutlenek siarki 1,360 1,5 1,5 

Dwutlenek azotu 13,017 0,1 13,5 

Tlenek węgla 96,000 96,2 91,1 

Lotne związki organiczne 14,597 - 13,7 

Pył zawieszony 1,775 1,9 2,0 

Metan 0,407 0,4 0,4 

іinne 0,089 28,3 0,1 

2. Gazy cieplarniane, wszystko,  mln t СО2  2,356 2,2 4,8 
Źródło: Ekologiczny paszport obwodu lwowskiego 2012 r. 
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3.2.3.  Stan wód powierzchniowych i podziemnych 

Stan wód powierzchniowych w Polsce ocenia się, porównując wyniki klasyfikacji: 

 stanu ekologicznego (lub potencjału ekologicznego dla wód silnie zmienionych 

i sztucznych), 

 stanu chemicznego.  

Stan/potencjał ekologiczny jednolitych części wód powierzchniowych wyznaczają 

elementy biologiczne, charakteryzujące występowanie w wodach różnych zespołów 

organizmów, wspomagane przez elementy hydromorfologiczne i elementy 

fizykochemiczne. Stan chemiczny określany jest na podstawie wskaźników 

chemicznych, które charakteryzują występowanie w wodach substancji priorytetowych 

i innych substancji zanieczyszczających, wymienionych w rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji jednolitych części 

wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych 

(Dz. U. Nr 257, poz. 1545). Stan chemiczny JCWP określany jest jako dobry lub poniżej 

dobrego.  

Stan JCWP jest dobry, jeśli są spełnione warunki: stan ekologiczny części wód jest co 

najmniej dobry (lub potencjał ekologiczny jest dobry i powyżej dobrego) i stan 

chemiczny jest dobry. Jeśli jeden lub obydwa warunki nie są spełnione, wówczas stan 

wód określa się jako zły.  

Teren Gminy Dołhobyczów położony jest w obrębie następujących jednolitych części 

wód powierzchniowych: 

 Bug od granicy RP do Huczwy PLRW200021266199, 

 Dopływ spod Dołhobyczowa PLRW2000162661681, 

 Bukowa PLRW200016266189, 

 Dopływ z Horoszczyc do granic RP PLRW2000162661661, 

 Kmiczynka PLRW200016266229, 

 Rzeczyca do granicy RP PLRW2000162661485, 

 Warężanka od źródeł do granicy RP PLRW200016266163, 

 Dopływ spod Oserdowa PLRW20001626614881. 
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Stan wód powierzchniowych wymienionych jednolitych części wód według 

informacji zawartych w ,,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” 

oceniono jako zły.  

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie prowadzi monitoring 

jednolitych części wód powierzchniowych (4 rodzaje: diagnostyczny, operacyjny, 

badawczy i monitoring obszarów chronionych). Badaniami została objęta JCWP: Bug od 

granicy RP do Huczwy PLRW200021266199, Rzeczyca do granicy RP 

PLRW2000162661485, Warężanka od źródeł do granicy RP PLRW200016266163. 

Zestawienie otrzymanych wyników przedstawia poniżej zamieszczona tabela 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Transgraniczny Program Ochrony Środowiska dla Gminy Chorobrów (Ukraina)  
i Gminy Dołhobyczów (Polska) 

- 44 - 

 

Transgraniczny Program Ochrony Środowiska dla Gminy Chorobrów (Ukraina) 

i Gminy Dołhobyczów (Polska) został opracowany przez „PA-GRO” Grzegorz Pańko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T
a

b
el

a
 7

. O
ce

n
a

 s
ta

n
u

 J
C

W
P

 n
a

 t
er

en
ie

 G
m

in
y 

D
o

łh
o

b
yc

zó
w

 w
 2

0
1

2
 r

. 

 

 

 

Ź
ró

d
ło

: 
W

IO
Ś

, 
R

a
p

o
rt

 o
 s

ta
n

ie
 ś

ro
d

o
w

is
ka

 w
 w

o
je

w
ó

d
zt

w
ie

 l
u

b
el

sk
im

 w
 2

0
1

2
 r

. 



Transgraniczny Program Ochrony Środowiska dla Gminy Chorobrów (Ukraina)  
i Gminy Dołhobyczów (Polska) 

- 45 - 

 

Transgraniczny Program Ochrony Środowiska dla Gminy Chorobrów (Ukraina) 

i Gminy Dołhobyczów (Polska) został opracowany przez „PA-GRO” Grzegorz Pańko 

 

Badania JCWP Bug od granicy RP do Huczwy (naturalna część wód) przeprowadzone 

w ramach monitoringu wykazały słaby stan ekologiczny badanej JCWP. Klasyfikacji 

stanu ekologicznego JCWP dokonano na podstawie klasyfikacji elementów biologicznych 

i fizykochemicznych. Wśród badanych elementów o ocenie stanu ekologicznego JCWP 

zadecydowała IV klasa elementów biologicznych oraz klasa elementów 

fizykochemicznych poniżej stanu dobrego. Stan chemiczny JCWP Bug od granicy RP do 

Huczwy został oceniony jako dobry. Badania przeprowadzone w ramach monitoringu 

obszarów chronionych wykazały, że  JCWP nie spełnia wymagań dla obszarów 

chronionych. Ostatecznie stan JCWP Bug od granicy RP do Huczwy PLRW200021266199 

został oceniony jako zły. 

Badania JCWP Rzeczyca do dranicy RP (silnie zmieniona część wód) wykazały 

umiarkowany potencjał ekologiczny. Stan chemiczny JCWP został oceniony jako dobry. 

Ponadto JCWP spełnia wymagania dla obszarów chronionych. Jednakże stan JCWP 

Rzeczyca do granicy RP PLRW2000162661485 został oceniony jako zły, gdyż 

odnotowano potencjał ekologiczny poniżej dobrego. 

Badania JCWP Warężanka od źródeł do granicy RP (silnie zmieniona część wód) 

wykazały dobry potencjał ekologiczny, o czym zadecydowała II klasa elementów 

biologicznych i fizykochemicznych. Badania przeprowadzone w ramach monitoringu 

obszarów chronionych wykazały, że  JCWP spełnia wymagania dla obszarów 

chronionych. Jednakże dla tej JCWP nie zostały przeprowadzone badania stanu 

chemicznego wód, co uniemożliwiło również określenie stanu JCWP Warężanka od 

źródeł do granicy RP PLRW200016266163. 

Badania w zakresie stanu chemicznego wód podziemnych prowadzone są w Polsce 

w ramach monitoringu jakości wód podziemnych, który funkcjonuje jako podsystem 

Państwowego Monitoringu Środowiska. Dobry stan wód oznacza stan osiągnięty przez 

jednolite części wód podziemnych, jeżeli zarówno stan ilościowy, jak i chemiczny jest 

określony jako „dobry”. Teren Gminy Dołhobyczów usytuowany jest w obrębie JCWPd 

Nr 109. Zgodnie z informacjami zawartymi w ,,Planie gospodarowania wodami 

na obszarze dorzecza Wisły” stan ilościowy i chemiczny tej części wód podziemnych 

oceniono jako dobry. 
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Badania monitoringowe wód prowadzone w 2011 r. w obwodzie lwowskim nie 

obejmowały rzeki Warężanki, przepływającej przez teren Gminy Chorobrów. W związku 

z tym, że teren Gminy położony jest w zlewni rzeki Bug, o stanie wód Warężanki 

pośrednio mogą świadczyć wyniki badań wód pobranych w punktach kontrolnych na 

rzece Bug. Zestawienie wyników badań w wybranych punktach kontrolnych na rzece 

Bug przedstawia tabela 8. 

 

Tabela 8. Średnie roczne stężenie substancji w wybranych punktach kontrolnych w 2011 r. 

Miejsce monitorowania 
wody 

Skład i właściwości wskaźników 
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Dopuszczalna Graniczna 
Koncentracja 

-* -* 500 350 2,0 45 0,3 3,5 

Rzeka Zachodni Bug, m. Sokal 6,55 - 0,14 0,12 0,29 0,23 - 0,03 

Rzeka Zachodni Bug, wieś 
Chorodyszcze (Городище), 
wejście w rejon sokalski  

5,79 - - 0,05 0,2 - - - 

Rzeka Zachodni Bug, wieś 
Tudorkowice (Тудорковичі), 
wyjście z rejonu sokalskiego, 
granica obwodu  

5,69 - - 0,04 0,2 - - - 

*nie określono granicznej dopuszczalnej koncentracji, podano w wartościach bezwzględnych mg/l 
Źródło: Ekologiczny paszport obwodu lwowskiego 2012 r. 

 

3.2.4.  Stan klimatu akustycznego i pola elektromagnetycznego 

Za hałas uznaje się dźwięki o częstotliwościach od 16 Hz do 16 000 Hz. Wskaźniki 

hałasu mające zastosowanie do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie 

ochrony środowiska przed hałasem to: 

 LDWN - długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w dB, wyznaczony 

w ciągu wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem pory dnia (od godz. 6.00 

do godz. 18.00), pory wieczoru (od godz. 18.00 do godz. 22.00) oraz pory nocy 

(od godz. 22.00 do godz. 6.00), 
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 LN - długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w dB, wyznaczony 

w ciągu wszystkich pór nocy (od godz. 22.00 do godz. 6.00). 

Wskaźniki hałasu mające zastosowanie do ustalenia warunków kontroli korzystania 

ze środowiska w odniesieniu do jednej doby: 

 LAeq D - równoważny poziom dźwięku A dla pory dnia (od godz. 6.00 do godz. 

22.00), 

 LAeq N - równoważny poziom dźwięku A dla pory nocy (od godz. 22.00 do godz. 

6.00). 

Dopuszczalne normy określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 

2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 

826).  

Dla terenu Gminy Dołhobyczów nie istnieje obowiązek opracowania map 

akustycznych. Badania emisji hałasu komunikacyjnego prowadzone przez WIOŚ 

w Lublinie w 2012 r. również nie obejmowały terenu Gminy Dołhobyczów. 

Również brak jest dokładnych danych dotyczących emisji hałasu na terenie Gminy 

Chorobrów. 

Biorąc pod uwagę charakter zagospodarowania terenu zarówno Gminy Chorobrów 

jak i Gminy Dołhobyczów najbardziej uciążliwym źródłem hałasu jest ruch 

komunikacyjny. Pozostałe źródła hałasu takie jak zakłady przemysłowe mają mniejsze 

znaczenie. Ich zasięg oddziaływania jest ograniczony do najbliższego terenu 

a przekroczenia norm emisji hałasu są krótkotrwałe i sporadyczne. 

W 2012 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie prowadził 

pomiary poziomów pól elektromagnetycznych w 45 punktach pomiarowych 

zlokalizowanych na terenie województwa lubelskiego. Najbliżej granic Gminy 

Dołhobyczów znajdują się punkty pomiarowe w miejscowościach Werbkowice i Lubycza 

Królewska. Zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 

października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych 

w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, 

poz. 1882) w miejscach dostępnych dla ludności wartość dopuszczalna składowej 

elektrycznej pola, dla częstotliwości od 3 MHz do 300 MHz i dla częstotliwości od 300 

MHz do 300 GHz wynosi 7 V/m. Analiza wyników pomiarów nie wykazała przekroczeń 
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dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. Pomierzone 

wartości składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego Ep (wartość 

charakteryzująca oddziaływanie pól elektromagnetycznych) w Werbkowicach wyniosły 

0,25 V/m, natomiast w Lubyczy Królewskiej 0,14 V/m.  

Dla terenu Gminy Chorobrów brak jest dokładnych danych dotyczących emisji pola 

elektromagnetycznego. 

 
 

3.3. Zidentyfikowane źródła zagrożeń  

3.3.1.  Zagrożenia dla powierzchni ziemi 

Biorąc pod uwagę obecny sposób użytkowania terenu Gminy Chorobrów i Gminy 

Dołhobyczów zagrożeniem dla jakości gleby i ziemi może być: 

 niewłaściwie prowadzona gospodarka rolna, 

 nieprawidłowo prowadzona gospodarka odpadami komunalnymi 

i przemysłowymi. 

Głównym źródłem zanieczyszczenia gleby na terenie Gminy Chorobrów i Gminy 

Dołhobyczów jest rolnictwo. Wiąże się to przede wszystkim z faktem, że użytki rolne 

zajmują większą część powierzchni gmin. Nadmierne nawożenie gleb związkami azotu, 

wykorzystywanie do nawożenia ścieków (gnojowicy), powoduje nadmierne 

zakwaszenie gleb i wymywanie składników z gleby, zwłaszcza wapnia i magnezu. Gleby 

wykazują stosunkowo średnią odporność na degradację. W glebie dochodzi 

do kumulacji zanieczyszczeń. Jej oczyszczanie wspomaga wymywanie zanieczyszczeń 

przez wody, wiązanie zanieczyszczeń przez rośliny i mikroorganizmy. Niemniej jednak 

czas regeneracji gleby jest stosunkowo długi. W kwaśnym środowisku metale ciężkie 

występujące w glebie są łatwiej przyswajane przez roślinny i w ten sposób trafiają 

do łańcucha pokarmowego. Zagrożenie dla jakości gleby i ziemi wynikające z rolniczego 

wykorzystania może wystąpić jedynie w przypadku nie przestrzegania Kodeksu Dobrej 

Praktyki Rolniczej. 

Zagrożenie dla jakości gleby i ziemi może stanowić również niewłaściwie 

prowadzona gospodarka odpadami zarówno komunalnymi jak i przemysłowymi. 
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Na terenie Gmin Chorobrów i Dołhobyczów nie występują zakłady przemysłowe, 

powodujące wytwarzanie dużych ilości niebezpiecznych odpadów, mogących stanowić 

zagrożenie dla jakości gleb. Każdy podmiot prowadzący działalność w wyniku której 

dochodzi do wytwarzania odpadów, zobowiązany jest do uzyskania odpowiedniego 

zezwolenia i zagospodarowywania odpadów zgodnie z wymogami prawa. 

Niewłaściwa organizacja systemu odbierania odpadów komunalnych może 

prowadzić do powstawania ,,dzikich” wysypisk odpadów. Składowanie odpadów 

w miejscach do tego nieprzystosowanych, bez odpowiednich zabezpieczeń, może 

prowadzić do przenikania do gleby szkodliwych substancji, w tym również metali 

ciężkich.  

Na terenie Gminy Chorobrów prowadzona jest jedynie zbiórka niesegregowanych, 

zmieszanych odpadów komunalnych. Do zbierania odpadów wykorzystywane są worki. 

Zgodnie z danymi uzyskanymi z Gminy, odpady gromadzone są w specjalnym 

wyznaczonym miejscu i dwa razy do roku przykrywane ziemią. W 2012 r. z terenu 

Gminy zebrano 900 kg zmieszanych odpadów komunalnych (wykres 1.). Wskaźnik 

wytwarzania odpadów na 1 mieszkańca wyniósł zatem około 0,6 kg. 

 

Wykres 1. Zmieszane odpady komunalne zebrane z terenu Gminy Chorobrów 

 

Źródło: Gmina Chorobrów 
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Na terenie Gminy Dołhobyczów system gospodarowania odpadami komunalnymi 

funkcjonuje na zasadach określonych w Regulaminie Czystości i Porządku na terenie 

Gminy Dołhobyczów. Zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie mieszkańcy Gminy 

zobowiązani są do selektywnej zbiórki takich odpadów jak: szkło, tworzywa sztuczne, 

metale, papier i tektura, odpady ulegające biodegradacji, przeterminowane leki, zużyty 

sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie, odpady wielogabarytowe, odpady 

budowlane i popiół, odpady niebezpieczne, odpady z tekstyliów, zużyte opony, odpady 

zmieszane. Odpady odbierane są przez uprawnione podmioty i przekazywane 

do odzysku lub unieszkodliwiania. System gospodarowania odpadami obejmuje 100% 

mieszkańców Gminy. W roku 2012 odnotowano spadek ilości zebranych zmieszanych 

odpadów komunalnych (wykres 2.). Spowodowane jest to głównie przez wzrost ilości 

odpadów zebranych selektywnie, które zostały przekazane do odzysku. Uzyskanie tak 

pozytywnych wyników możliwe było dzięki wprowadzeniu sprawnie funkcjonującego 

systemu odbierania wszystkich rodzajów odpadów oraz edukacji społeczeństwa 

w zakresie gospodarowania odpadami. Wskaźnik wytwarzania zmieszanych odpadów 

komunalnych na 1 mieszkańca w 2012 r. wyniósł około 28,3 kg. 

 

Wykres 2. Zmieszane odpady komunalne zebrane z terenu Gminy Dołhobyczów 

 

        Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 
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Na terenie Gminy Dołhobyczów funkcjonuje składowisko odpadów innych niż 

obojętne i niebezpieczne w miejscowości Hulcze. Dane techniczne dotyczące tego 

składowiska odpadów zostały zestawione w poniższej tabeli. 

 

Tabela 9. Charakterystyka składowiska odpadów w miejscowości Hulcze 

Powierzchnia 
[ha] 

Pojemność 
składowiska 

[m3] 

Ilość 
złożona 

w 
2012 r. 

Ilość odpadów 
nagromadzona 

do końca 
2012 r. 

Segregacja 
odpadów 

Stan 
techniczny 

0,6 7 000 124 762,4 tak 

geomembrana, 

drenaż, ujęcie 

odcieków, 

3 piezometry 

Źródło: WIOŚ, Raport o stanie środowiska w województwie lubelskim w 2012 r. 

 

Innym rodzajem zagrożenia dla powierzchni ziemi są ruchy masowe ziemi, które 

powodują niszczenie struktur skał i gruntu, ich przemieszczenie i deformację. 

W graniach Gminy Dołhobyczów i Gminy Chorobrów nie występują obszary zagrożone 

ruchami masowymi ziemi. 

Na terenie Gmin Chorobrów i Dołhobyczów występują złoża surowców naturalnych. 

Ze względu na ich zasoby bilansowe oraz ze względów ekonomicznych nie są one 

eksploatowane. Na terenie obu Gmin nie występują obszary i tereny górnicze. Jednakże 

na terenie Gminy Dołhobyczów zlokalizowane są miejsca nielegalnej eksploatacji 

kruszyw. Wydobywanie kopalin bez odpowiednich zabezpieczeń może doprowadzić 

do niekontrolowanego przekształcenia powierzchni terenu a także skażenia 

powierzchni ziemi. 

 

3.3.2.  Zagrożenia dla powietrza atmosferycznego 

Największe zagrożenia dla jakości powietrza na terenie Gmin Dołhobyczów 

i Chorobrów stanowi emisja zanieczyszczeń przez: 

 zakłady przemysłowe, 

 indywidualne systemy ogrzewania, 
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 ruch komunikacyjny. 

Na terenie Gminy Chorobrów ani na terenie Gminy Dołhobyczów nie ma zakładów 

produkcyjnych powodujących dużą emisję zanieczyszczeń do powietrza. Istniejące 

zakłady nie stanowią znaczącego zagrożenia dla jakości powietrza. Poziom emisji 

zanieczyszczeń jest uzależniony głównie od profilu działalności zakładu ale także 

od stosowanej technologii, wyposażenia w urządzenia ochrony powietrza. Należy jednak 

zaznaczyć, że na stan powietrza na terenie obu Gmin może mieć wpływ działalność 

zakładów usytuowanych w większych ośrodkach, tj. Hrubieszowie, Sokalu.  

Źródła emisji zanieczyszczeń do powietrza stanowią również systemy ogrzewania 

zabudowy mieszkaniowej. Gospodarstwa domowe zlokalizowane na terenie Gmin 

Chorobrów i Dołhobyczów posiadają indywidualne źródła ciepła, głównie w postaci 

kotłów opalanych paliwem stałym, ciekłym lub gazowym. Spalanie niskiej jakości 

paliwa, tj. węgla, koksu, miału lub odpadów w paleniskach domowych stanowi źródło 

emisji różnego rodzaju zanieczyszczeń powietrza. Emisja z tego rodzaju źródeł jest 

w znacznej mierze uzależniona od efektywności energetycznej budynku. 

Innym zagrożeniem dla jakości powietrza jest ruch komunikacyjny. W wyniku 

spalania paliw w silnikach pojazdów dochodzi do emisji m.in. tlenku węgla, 

węglowodorów, tlenków azotu, ołowiu, sadzy, dwutlenku siarki. Bardzo duże znaczenie 

ma rodzaj stosowanego w pojazdach paliwa. Na poziom emisji zanieczyszczeń 

z mobilnych źródeł ma niewątplwie wpływ stan dróg. Na trasach gdzie ruch pojazdów 

odbywa się płynnie, spalana jest mniejsza ilość paliw a tym samym emisja 

zanieczyszczeń jest niższa. Na terenie Gminy Chorobrów tego rodzaju źródła 

zanieczyszczeń mają znaczenie, dla terenów położonych w sąsiedztwie ciągów 

komunikacyjnych. Należy się również spodziewać, że po otwarciu przejścia granicznego 

Dołhobyczów-Uhrynów zwiększy się ruch samochodów na terenie obu Gmin a co za tym 

idzie wzrośnie emisja zanieczyszczeń do powietrza.  

 

3.3.3.  Zagrożenia dla wód powierzchniowych i podziemnych 

Na jakość wód podziemnych i powierzchniowych ma wpływ przede wszystkim 

działalność człowieka. Głównym źródłem zanieczyszczeń wód są niewłaściwie 
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zagospodarowane ścieki komunalne i przemysłowe. Na terenie Gmin Chorobrów 

i Dołhobyczów nie ma zakładów produkcyjnych powodujących zrzut dużych ilości 

ścieków. 

Część gospodarstw domowych na terenie Gminy Dołhobyczów wyposażona jest 

zbiorową sieć kanalizacyjną. Zgodnie z danymi GUS w 2012 r. z sieci korzystało 2944 

mieszkańców. W granicach Gminy usytuowanych jest 10 oczyszczalni ścieków  

i 4 przepompownie. Dane dotyczące lokalizacji i typu oczyszczalni zamieszczono 

w tabeli 10.  

 

Tabela 10. Dane dotyczące oczyszczalni na terenie Gminy Dołhobyczów 

Lp. Nazwa oczyszczalni ścieków Typ oczyszczalni 

1. Hulcze – osiedle MOS-40 

2. Kościaszyn – osiedle MOS-25 

3. Liwcze – osiedle MOS-20 

4. Przewodów – osiedle MOS-80 

5. Białystok – osiedle Przepompownia 

6. Lipina – osiedle Przepompownia 

7. Setniki BIOKLER-25 

8. Uśmierz MOS-25 

9. Gołębie – osiedle BIOKLER-24 

10. Wólka Poturzyńska MOS-25 

11. Dołhobyczów – osiedle i część wsi (BIOBLOK) 

12. Chłopiatyn (część wsi) BIOKLER-30 

13. Myców Przepompownia 

14. Majdan Przepompownia 

Źródło: Program Ochrony Środowiska Gminy Dołhobyczów na lata 2008-2015 

 

Zagrożeniem dla jakości wód powierzchniowych może być awaria oczyszczalni 

ścieków lub przewodów sieci kanalizacyjnej. 
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W miejscowościach, w których nie ma możliwości podłączenia do zbiorowej sieci 

kanalizacyjnej ścieki gromadzone są w bezodpływowych zbiornikach. Gmina nie posiada 

informacji dotyczących ilości tych zbiorników oraz dotyczących ich stanu technicznego. 

Nieszczelne zbiorniki mogą być źródłem skażenia chemicznego i bakteriologicznego 

wód powierzchniowych i podziemnych.  

Dane dotyczące sieci wodociągowej na terenie Gminy Dołhobyczów przedstawia 

poniższa tabela 11. 

 

Tabela 11. Sieć wodociągowa na terenie Gminy Dołhobyczów 

Lp. 
Nazwa 

wodociągu 
Zasilane miejscowości 

Wydajność 
eksploatacyjna 

w m3/h 

1. Dołhobyczów 
Dołhobyczów, Dołhobyczów Kolonia, Honiatyn, 

Kadłubiska Witków, część Horoszczyc 
81 

2. Żabcze Żabcze, Oszczów,Oszczów Kolonia 37 

3. Hulcze 
Hulcze, Chochłów Dłużniów, Żniatyn, Liwcze, 

Kościaszyn 
40 

4. Majdan Majdan, Chłopiatyn, Myców 12 

5. Przewodów Lipina, Białystok, Liski Przewodów, Setniki 38 

6. Uśmierz Horodyszcze, Sulimów, Uśmierz 5 

7. Gołębie Gołębie 1 

8. 
Wólka 

Poturzyńska 
Wólka Poturzyńska 1 

Źródło: Program Ochrony Środowiska Gminy Dołhobyczów na lata 2008-2015 

 

Tylko część miejscowości Gminy Dołhobyczów zasilana jest w wodę z wodociągu. 

Gospodarstwa domowe nie mające możliwości podłączenia do sieci, zaopatrywane są 

w wodę z indywidualnych studni kopanych lub głębinowych. Nieodpowiednio 

zabezpieczone studnie mogą być miejscem przenikania zanieczyszczeń do wód 

podziemnych. 

Natomiast na terenie Gminy Chorobrów, w miejscowości Uhrynów zlokalizowane są 

dwa komunalne ujęcia wody. Sieć wodociągowa o długości 8570 m jest źródłem 

zaopatrzenia w wodę 1031 mieszkańców (352 gospodarstwa domowe). 
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Ścieki komunalne wytwarzane na terenie Gminy Chorobrów gromadzone są 

w bezodpływowych zbiornikach. Taki sposób gospodarowania ściekami stanowi duże 

zagrożenie dla jakości wód. Gmina Chorobrów również nie posiada informacji na temat 

ilości i stanu technicznego wspomnianych zbiorników. 

Na terenie Gmin Chorobrów i Dołhobyczów nie występuje sieć kanalizacji 

deszczowej. 

W związku z rolniczym charakterem Gmin Chorobrów i Dołhobyczów zagrożeniem 

dla jakości wód powierzchniowych i podziemnych może być niewłaściwie prowadzona 

gospodarka rolna. Do skażenia wód może dojść w wyniku stosowania zbyt dużych ilości 

nawozów sztucznych i pestycydów a także w wyniku stosowania gnojowicy i obornika 

do nawożenia pól.   

 

3.3.4.  Zagrożenia dla klimatu akustycznego oraz narażenie 
na pole elektromagnetyczne 

Źródłem uciążliwych oddziaływań akustycznych mogą być zakłady produkcyjno-

usługowe zlokalizowane na terenie Gmin Chorobrów i Dołhobyczów. Biorąc pod uwagę 

wielkość i zdolności produkcyjne tych zakładów można stwierdzić, że oddziaływania 

akustyczne powodowane przez tego typu źródła mają charakter lokalny i na ogół 

krótkotrwały. Nie powodują zatem znaczącego pogorszenia klimatu akustycznego. 

Źródłem hałasu jest także ruch komunikacyjny. Jest ona najbardziej uciążliwy dla 

terenów zabudowy mieszkaniowej usytuowanej w bezpośrednim sąsiedztwie ciągów 

komunikacyjnych. W związku z planowanym otwarciem przejścia granicznego 

Dołhobyczów-Uhrynów przewiduje się, ze nastąpi wzrost natężenia ruchu pojazdów 

a co za tym idzie nastąpi pogorszenie klimatu akustycznego. 

Różnego rodzaju urządzenia elektryczne i elektroniczne emitują promieniowanie 

elektromagnetyczne. Urządzenia te wytwarzają pole elektromagnetyczne o bardzo 

małym natężeniu, znacznie mniejszym od maksymalnych poziomów uznawanych za 

bezpieczne. Wszystkie stosowane urządzenia spełniać muszą normy bezpieczeństwa, 

w tym te dotyczące natężenia promieniowania elektromagnetycznego. Źródłem 

promieniowania niejonizującego są również stacje m.in. telefonii komórkowej, 

elektroenergetyczne linie napowietrzne, transformatory. Tego typy źródła stanowią 
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zagrożenie tylko pod warunkiem ich nieprawidłowej lokalizacji w stosunku 

do zabudowy mieszkaniowej. 

 

3.3.5.  Zagrożenia dla obszarów chronionych 

Zgodnie z danymi zawartymi w Standardowym Formularzu Danych źródłem 

zagrożeń dla obszarów Natura 2000 usytuowanych na terenie Gminy Dołhobyczów jest: 

 zanieczyszczenie wód Bugu,  

 sukcesja krzewów na zbiorowiska kserotermiczne oraz zarastanie pastwisk, 

co jest m.in. przyczyną regresu populacji susła perełkowanego, 

 planowane inwestycje transgraniczne,  

 urbanizacja, 

 dzikie budownictwo letniskowe,  

 zaniechanie pastwiskowo-łąkarskiego użytkowania ziemi, 

 intensyfikacja gospodarki leśnej,  

 zaniechanie wykaszania łąk, 

 zmiana składu gatunkowego pastwisk,  

 wałęsające się psy i koty,  

 wyrobiska piaskowe. 

Natomiast zagrożeniem dla Dołhobyczowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 

jest realizacja przedsięwzięć wyróżniających się i wpływających na walory estetyczne 

krajobrazu a także nieprzestrzeganie zakazów obowiązujących w granicach obszaru, tj.: 

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

schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego 

połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką 

rolną, leśną, rybacką i łowiecką, 

 realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 

 likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych nadwodnych, 

jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia 

bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, 

utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych, 
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 dokonywania zmian stosunków wodnych, jeśli służą innym celom niż ochrona 

przyrody i zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz 

racjonalna gospodarka wodna lub rybacka, 

 likwidowania małych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów 

wodnobłotnych, 

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

w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu, 

 lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów 

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

obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub 

rybackiej, 

 wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, 

z wyjątkiem obiektów związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, 

przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, 

odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych. 

Zagrożeniem dla pomników przyrody zlokalizowanych na terenie Gminy 

Dołhobyczów są głownie niewłaściwie prowadzone prace konserwatorskie oraz prace 

budowlane w sąsiedztwie chronionych obiektów. 

 

3.3.6.  Poważne awarie i sytuacje kryzysowe 

Na terenie Gmin Chorobrów i Dołhobyczów nie występują zakłady przemysłowe 

o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii. Natomiast oszacowanie 

prawdopodobieństwa wystąpienia sytuacji kryzysowych takich jak: pożar, kolizja 

samochodowa, wyciek paliw, jest bardzo trudne do oszacowania, gdyż zależy od wielu 

czynników i w praktyce jest niemożliwe. Nie należy jednak całkowicie wykluczać 

możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowych na terenie Gmin Chorobrów 

i Dołhobyczów. 
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4. Ustalenia Transgranicznego Programu Ochrony 

Środowiska 

4.1. Misja Programu 

Transgraniczny Program Ochrony Środowiska jest wyrazem chęci współpracy Gmin 

Chorobrów i Dołhobyczów w dziedzinie ochrony środowiska. Gminy deklarują chęć 

podjęcia wielu działań mających na celu osiągnięcie misji Programu. 

 

Misją Transgranicznego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Chorobrów 

(Ukraina) i Gminy Dołhobyczów (Polska) jest: 

 

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ  

GMINY CHOROBRÓW I GMINY DOŁHOBYCZÓW  

PRZY ZACHOWANIU I PROMOCJI ŚRODOWISKA NATURALNEGO 

 

 

4.2. Priorytety, cele i zadania w zakresie ochrony środowiska 

Po dokonaniu analizy istniejącego stanu poszczególnych komponentów środowiska 

naturalnego oraz dokonaniu identyfikacji zagrożeń zostały sformułowane priorytety, 

cele długoterminowe i krótkoterminowe a także zadania w zakresie ochrony 

środowiska. 

Transgraniczny Program Ochrony Środowiska Chorobrów (Ukraina) i Gminy 

Dołhobyczów (Polska) przyjmuje do realizacji następujące priorytety: 

 Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego, 

 Ochrona zasobów przyrodniczych terenów przygranicznych, 

 Edukacja ekologiczna, 

 Uwzględnienie ochrony środowiska w polityce sektorowej. 

Wyznaczone cele oraz zadania, z wyszczególnieniem jednostek  odpowiedzialnych za ich 

realizację zamieszczone zostały w poniższej tabeli. 
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Tabela 12. Priorytety, cele i zadania w zakresie ochrony środowiska przyjęte do realizacji przez Gminę Chorobrów i Gminę Dołhobyczów 

Cel długoterminowy Cel krótkoterminowy Zadanie 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Priorytet I Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego terenów przygranicznych 

Poprawa jakości 
powietrza 

atmosferycznego, 
osiągnięcie poziomów 

wymaganych przepisami 
prawa, spełnianie 

standardów emisyjnych 
z instalacji 

oraz promocja 
wykorzystania 

odnawialnych źródeł 
energii 

Redukcja emisji zanieczyszczeń 
do powietrza, w tym emisji 

gazów cieplarnianych z zakładów 
przemysłowych 

Ewidencja zakładów powodujących emisję 
zanieczyszczeń do powietrza 

Gmina Dołhobyczów 
Gmina Chorobrów 

Propagowanie technologii umożliwiających 
zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do 

powietrza 

Gmina Dołhobyczów 
Gmina Chorobrów 

Redukcja emisji zanieczyszczeń 
do powietrza, w tym emisji 
gazów cieplarnianych przez 

indywidulane systemy grzewcze 

Wspieranie działań redukujących emisję 
zanieczyszczeń do atmosfery poprzez 

wprowadzanie energooszczędnych systemów 
grzewczych 

Gmina Dołhobyczów 
Gmina Chorobrów 

Opracowanie i wdrożenie planów zaopatrzenia 
w ciepło, energię elektryczną i gaz 

Gmina Dołhobyczów 

Termomodernizacja budynków 
Gmina Dołhobyczów 

Gmina Chorobrów 

Ograniczanie emisji ze środków 
transportu oraz zwiększanie 

płynności ruchu samochodowego 

Współudział w przebudowie odcinka drogi 
powiatowej Nr 3432L Hrubieszów-Kryłów-
Dołhobyczów-Granica Państwa oraz remont 

drogi w Uhrynowie 
 

Gmina Dołhobyczów 
Gmina Chorobrów 

Współudział w przebudowie drogi Hrubieszów-
Dołhobyczów-Granica Państwa  

 

Gmina Dołhobyczów 
Gmina Chorobrów 

Współudział w przebudowie drogi Teratyn-
Horodło-przejście graniczne Zosin 

Gmina Chorobrów 
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Cel długoterminowy Cel krótkoterminowy Zadanie 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Remonty dróg lokalnych 
Gmina Dołhobyczów 

Gmina Chorobrów 

Propagowanie zastępowania w pojazdach oleju 
napędowego i benzyny przez paliwo gazowe 

Gmina Dołhobyczów 
Gmina Chorobrów 

Zwiększenie produkcji 
i wykorzystania energii 

pochodzącej z odnawialnych 
źródeł energii 

Wspieranie i promowanie instalacji 
wykorzystujących odnawialne źródła energii 

Gmina Dołhobyczów 
Gmina Chorobrów 

Wprowadzenie do miejscowych planów zapisów 
umożliwiających lokalizację instalacji do 

wytwarzania energii z odnawialnych źródeł 
Gmina Dołhobyczów 

Edukacja ekologiczna 
społeczeństwa w zakresie 

potrzeb i możliwości ochrony 
powietrza 

Organizacja szkoleń, pokazów, dystrybucja 
ulotek, na temat sposobów ograniczania emisji 

zanieczyszczeń do powietrza 

Gmina Dołhobyczów 
Gmina Chorobrów 

Poprawa jakości wód 
powierzchniowych 

i podziemnych 

Budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków na 

terenach, gdzie uwarunkowania 
techniczne lub ekonomiczne 
wskazują na nieefektywność 

rozwiązań w zakresie 
zbiorowego odprowadzania 

ścieków 

Dofinansowanie budowy przydomowych 
oczyszczalni ścieków na terenach o rozproszonej 

zabudowie 

Gmina Dołhobyczów 
Gmina Chorobrów 

Promowanie stosowania przydomowych 
oczyszczalni ścieków poprzez organizację 

pokazów i spotkań informacyjnych 

Gmina Dołhobyczów 
Gmina Chorobrów 

Uporządkowanie gospodarki 
ściekami opadowymi poprzez 

budowę, rozbudowę 
i modernizację kanalizacji 
deszczowej oraz urządzeń 

podczyszczających 

Budowa kanalizacji deszczowej wraz 
z urządzeniami podczyszczającymi  w obrębie 
zwartej zabudowy i terenów przemysłowych 

Gmina Dołhobyczów 
Gmina Chorobrów 
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Cel długoterminowy Cel krótkoterminowy Zadanie 
Jednostka 

odpowiedzialna 

 
 

Ochrona wód powierzchniowych 
i podziemnych 

 

Budowa sieci wodociągowej w obrębie zwartej 
zabudowy 

Gmina Chorobrów 

Modernizacja istniejącej sieci wodociągowej oraz 
stacji uzdatniania wody 

Gmina Dołhobyczów 

Budowa  oczyszczalni ścieków i sieci 
kanalizacyjnej w obrębie zwartej zabudowy 

Gmina Chorobrów 

Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz 
utrzymanie w dobrym stanie technicznym lub 

modernizacja istniejących oczyszczalni ścieków 
 

Gmina Dołhobyczów 

Inwentaryzacja oraz kontrola bezodpływowych 
zbiorników na ścieki 

Gmina Dołhobyczów 
Gmina Chorobrów 

Wdrażanie Kodeksu Dobrych 
Praktyk Rolniczych 

Organizacja szkoleń i promowanie 
przestrzegania zasad Kodeksu Dobrych Praktyk 

Rolniczych, w tym stosowania nawozów 
sztucznych i pestycydów 

Gmina Dołhobyczów 

 
Racjonalne 

gospodarowanie 
odpadami, zwiększenie 
udziału odzysku oraz 

wyeliminowanie praktyk 
nielegalnego 

składowania odpadów 

Rozwój systemów 
zorganizowanego odbierania 

i zbierania odpadów 
komunalnych, w tym segregacji 

odpadów 

Objęcie 100% mieszkańców systemem 
gospodarki odpadami komunalnymi 

Gmina Chorobrów 

Doskonalenie sytemu selektywnego zbierania 
i odbierania odpadów, w tym wprowadzenie 

selektywnej zbiórki odpadów 
biodegradowalnych 

Gmina Dołhobyczów 

Wdrożenie systemu selektywnego zbierania 
i odbierania poszczególnych rodzajów odpadów 

Gmina Chorobrów 

Kontrola podmiotów prowadzących działalność 
w zakresie odbierania, zbierania, transportu, 

Gmina Dołhobyczów 
Gmina Chorobrów 



Transgraniczny Program Ochrony Środowiska dla Gminy Chorobrów (Ukraina)  
i Gminy Dołhobyczów (Polska) 

- 62 - 

 

Transgraniczny Program Ochrony Środowiska dla Gminy Chorobrów (Ukraina) 

i Gminy Dołhobyczów (Polska) został opracowany przez „PA-GRO” Grzegorz Pańko 

 

Cel długoterminowy Cel krótkoterminowy Zadanie 
Jednostka 

odpowiedzialna 

odzysku i unieszkodliwiania odpadów 

Zamykanie, rekultywacja 
i dostosowanie składowisk 

odpadów do wymagań prawnych 

Likwidacja „dzikich” wysypisk śmieci 
Gmina Dołhobyczów 

Gmina Chorobrów 

Monitoring istniejących składowisk odpadów 
Gmina Dołhobyczów 

Gmina Chorobrów 

Zamknięcie w 2018 r. składowiska odpadów 
w miejscowości Hulcze  

Gmina Dołhobyczów 

Wzrost świadomości 
mieszkańców w zakresie 

gospodarowania odpadami 

Organizacja szkoleń, spotkań, dystrybucja ulotek 
informujących o zasadach gospodarowania 

wszystkimi rodzajami odpadów 

Gmina Dołhobyczów 
Gmina Chorobrów 

Poprawa stanu klimatu 
akustycznego 

Analiza przebiegu tras 
komunikacyjnych pod kątem ich 

uciążliwości dla środowiska i 
człowieka ze względu na emisję 

hałas 

Wprowadzanie do miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego zapisów 

sprzyjających ograniczeniu zagrożenia hałasem 
(rozgraniczenie terenów o zróżnicowanej 

funkcji) 

Gmina Dołhobyczów 

Realizacja inwestycji 
zmniejszających narażenie na 

hałas komunikacyjny 

Modernizacja szlaków komunikacyjnych 
Gmina Dołhobyczów 

Gmina Chorobrów 

Wyposażenie szlaków komunikacyjnych 
o największym natężeniu ruchu w odpowiednie 

zabezpieczenia przed nadmiernym hałasem, 
takie jak ekrany akustyczne, okna  

dźwiękoszczelne, kładzenie cichych nawierzchni 

Gmina Dołhobyczów 
Gmina Chorobrów 

Ochrona przed 
oddziaływaniem pól 

elektromagnetycznych 

Monitoring pól 
elektromagnetycznych, 

 

Wprowadzanie do dokumentów planistycznych 
zapisów w zakresie możliwości lokalizacji 

urządzeń emitujących promieniowanie 
elektromagnetyczne 

Gmina Dołhobyczów 
Gmina Chorobrów 
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Cel długoterminowy Cel krótkoterminowy Zadanie 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Edukacja ekologiczna na 
temat rzeczywistej skali 

zagrożenia emisją pól 

Organizacja szkoleń, spotkań, dystrybucja ulotek 
informujących o zagrożeniach związanych 

z emisją pola elektromagnetycznego 

Gmina Dołhobyczów 
Gmina Chorobrów 

Zapobieganie poważnym 
awariom przemysłowym 

 
 

Działania zapobiegające 
powstawaniu poważnych awarii 

w zakładach oraz w trakcie 
przewozu materiałów 

niebezpiecznych 
 

Systematyczna weryfikacja listy sytuacji 
kryzysowych – wykonanie ciągłej aktualizacji 

zdarzeń mogących powodować sytuacje 
kryzysową 

Gmina Dołhobyczów 
Gmina Chorobrów 

Wprowadzanie zapisów do planów 
zagospodarowania przestrzennego w zakresie 
możliwości odpowiedniej lokalizacji zakładów 

o dużym ryzyku wystąpienia awarii 
przemysłowej 

Gmina Dołhobyczów 

 
Szybkie usuwanie skutków 

poważnych awarii 
 
 

Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-
ekologicznego – doposażenie jednostek straży 

pożarnej 
 

Gmina Dołhobyczów 
Gmina Chorobrów 

Podjęcie działań mających na celu usprawnienie 
działań ratowniczych 

 

Gmina Dołhobyczów 
Gmina Chorobrów 

Priorytet II Ochrona zasobów przyrodniczych terenów przygranicznych 

Zachowanie 
i wzmocnienie 
różnorodności 

biologicznej 
i krajobrazowej 

 
Utrzymanie różnorodności 

siedlisk przyrodniczych i siedlisk 
gatunków 

Ochrona i pielęgnacja obiektów i terenów 
objętych prawną ochroną 

Gmina Dołhobyczów 
Gmina Chorobrów 

Objęcie ochrona prawną obiektów i terenów 
o wysokich walorach przyrodniczych 

Gmina Dołhobyczów 
Gmina Chorobrów 

Wzmocnienie znaczenia ochrony 
różnorodności biologicznej 

Wprowadzanie do dokumentów planistycznych 
zapisów umożliwiających ochronę systemu 

Gmina Dołhobyczów 
Gmina Chorobrów 
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Cel długoterminowy Cel krótkoterminowy Zadanie 
Jednostka 

odpowiedzialna 

i krajobrazowej w planowaniu 
przestrzennym 

przyrodniczego Gminy, w tym ochronę 
krajobrazu 

Wyznaczenie tras turystycznych Gmina Dołhobyczów 

Renaturalizacja, poprawa stanu 
i ochrona zniszczonych 

ekosystemów, zwłaszcza wodno-
błotnych, rzecznych i leśnych 

Wprowadzenie zadrzewień i rozwój terenów 
zielonych 

Gmina Dołhobyczów 
Gmina Chorobrów 

Podjęcie działań w kierunku rewaloryzacji 
i pielęgnacji parków podworskich 

Gmina Dołhobyczów 

Podjęcie działań w kierunku rekultywacji 
,,dzikich” kopalni 

Gmina Dołhobyczów 

Przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej 
terenu Gminy 

Gmina Dołhobyczów 
Gmina Chorobrów 

Odtworzenie zniszczonych 
ekosystemów i siedlisk, 
odbudowa zagrożonych 

gatunków roślin i zwierząt 

Podejmowanie działań w celu wprowadzenia do 
rolnictwa przyjaznych środowisku sposobów 

uprawy roślin i hodowli zwierząt 

Gmina Dołhobyczów 
Gmina Chorobrów 

Rozwój trwale 
zrównoważonej, 
wielofunkcyjnej 

gospodarki leśnej 

Zwiększenie lesistości 

Zalesienia gruntów prywatnych (w tym gruntów 
nieużytkowanych rolniczo i gruntów ornych 

o małej przydatności) 

Gmina Dołhobyczów 
Gmina Chorobrów 

Podjęcie działań w celu prowadzenia 
prawidłowej gospodarki leśnej 

Gmina Dołhobyczów 
Gmina Chorobrów 

Zapewnienie skutecznej 
ochrony przed powodzią 

i suszą 

Realizowanie polityki 
ograniczania zabudowy na 

terenach potencjalnie 
narażonych na zagrożenie 

powodzią 
 

Utrzymanie, modernizacja i odbudowa 
systemów melioracyjnych 

Gmina Dołhobyczów 
Gmina Chorobrów 
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Cel długoterminowy Cel krótkoterminowy Zadanie 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Priorytet III Edukacja ekologiczna 

Edukacja mieszkańców 
w zakresie ochrony 

środowiska 

Prowadzenie działań z zakresu 
edukacji ekologicznej na terenach 

cennych przyrodniczo 

Organizacja konkursu fotograficznego 
promującego walory przyrodnicze Gminy 

Gmina Dołhobyczów 
Gmina Chorobrów 

Organizacja szkoleń, spotkań, dystrybucja 
materiałów o tematyce związanej z ochroną 

środowiska 

Gmina Dołhobyczów 
Gmina Chorobrów 

Promowanie 
materiałów/wydawnictw w 

zakresie edukacji ekologicznej 

Opracowanie publikacji promujących walory 
przyrodnicze Gminy 

Gmina Dołhobyczów 
Gmina Chorobrów 

Kształtowanie i 
promocja postaw 
proekologicznych 

Współpraca Gmin ze szkołami, 
przedstawicielami środowiska 
naukowego, zakładami pracy 

i pozarządowymi organizacjami 
w celu wykorzystania 

różnorodnych form edukacji 
ekologicznej 

Organizacja w szkołach prelekcji, wykładów na 
temat ochrony środowiska z udziałem 
podmiotów/jednostek promujących 

proekologiczną działalność 

Gmina Dołhobyczów 
Gmina Chorobrów 

Promowanie aktywnych form 
edukacji ekologicznej dzieci 

i młodzieży 

Wspieranie akcji edukacyjnych w zakresie 
ekologii organizowanych przez różne 

podmioty/jednostki 

Gmina Dołhobyczów 
Gmina Chorobrów 

Współudział w organizacji imprez promujących 
aktywność dzieci i młodzieży w dziedzinie 

ochrony środowiska (np. "Sprzątanie Świata") 
 

Gmina Dołhobyczów 
Gmina Chorobrów 

Zagwarantowanie 
dostępu do informacji 

o środowisku 

Informowanie mieszkańców 
o stanie środowiska i działaniach 

na rzecz jego ochrony 

Utworzenie i prowadzenie na stronie 
internetowej Gminy zakładki poświęconej 

tematyce ochrony środowiska 

Gmina Dołhobyczów 
Gmina Chorobrów 
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Cel długoterminowy Cel krótkoterminowy Zadanie 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Zrównoważona polityka 
konsumpcyjna 

Promowanie postaw opartych na 
idei zrównoważonego rozwoju 
i odpowiedzialnej konsumpcji 

 

Promocja gospodarstw ekologicznych 
i agroturystycznych 

 

Gmina Dołhobyczów 
Gmina Chorobrów 

Priorytet IV  Uwzględnienie ochrony środowiska w polityce sektorowej 

Uwzględnienie celów 
ochrony środowiska 

w dokumentach 
strategicznych 

 
Zapewnienie włączenia celów 

ochrony środowiska do 
wszystkich sektorowych 

dokumentów strategicznych 
 

Uwzględnienie w opracowywanych 
dokumentach strategicznych priorytetów i celów 

wymienionych w Transgranicznym Programie 
Ochrony Środowiska dla Gminy Chorobrów 

i Dołhobyczów 

Gmina Dołhobyczów 
Gmina Chorobrów 

Promocja systemów 
zarządzania 

środowiskowego 

Upowszechnienie znaczenia 
zarządzania środowiskowego, 

normy ISO 14001 i EMAS 

Organizacja szkolenia dla podmiotów 
gospodarczych w zakresie wdrażania normy 

ISO 14001 i EMAS 

Gmina Dołhobyczów 
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4.3. Harmonogram realizacji zadań 

Transgraniczny Program Ochrony Środowiska Gminy Chorobrów (Ukraina) i Gminy 

Dołhobyczów (Polska) wyznacza cele długoterminowe, które obejmują lata 2013-2020. 

Natomiast założeniem Programu jest osiągnięcie wyznaczonych celów 

krótkoterminowych do roku 2016. Terminy realizacji poszczególnych zadań, dzięki 

którym zostaną osiągnięte wyznaczone cele, zostały przedstawione w tabeli 13. 

 

Tabela 13. Harmonogram realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska dla Gminy Chorobrów 

i Gminy Dołhobyczów 

Zadanie 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Harmonogram 

2
0

1
3

 r
. 

2
0

1
4

 r
. 

2
0

1
5

 r
. 

2
0

1
6

 r
. 

2
0

1
7

–
2

0
2

0
 r

. 

Ewidencja zakładów powodujących 
emisję zanieczyszczeń do powietrza 

Gmina 
Dołhobyczów 

     

Gmina 
Chorobrów 

     

Propagowanie technologii 
umożliwiających zmniejszenie emisji 

zanieczyszczeń do powietrza 

Gmina 
Dołhobyczów 

     

Gmina 
Chorobrów 

     

Wspieranie działań redukujących 
emisję zanieczyszczeń do atmosfery 

poprzez wprowadzanie 
energooszczędnych systemów 

grzewczych 

Gmina 
Dołhobyczów 

     

Gmina 
Chorobrów 

     

Opracowanie i wdrożenie planów 
zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną i gaz 

Gmina 
Dołhobyczów 

     

Termomodernizacja budynków 

Gmina 
Dołhobyczów 

     

Gmina 
Chorobrów 

     

Współudział w przebudowie odcinka 
drogi powiatowej Nr 3432L 

Hrubieszów-Kryłów-Dołhobyczów-
Granica Państwa oraz remont drogi 

w Uhrynowie 

Gmina 
Dołhobyczów 

     

Gmina 
Chorobrów 

     

Współudział w przebudowie drogi Gmina      
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Hrubieszów-Dołhobyczów-Granica 
Państwa  

Dołhobyczów 

Gmina 
Chorobrów 

     

Remonty dróg lokalnych 

Gmina 
Dołhobyczów 

     

Gmina 
Chorobrów 

     

Współudział w przebudowie drogi 
Teratyn-Horodło-przejście graniczne 

Zosin 

Gmina 
Chorobrów 

     

Propagowanie zastępowania 
w pojazdach oleju napędowego 
i benzyny przez paliwo gazowe 

Gmina 
Dołhobyczów 

     

Gmina 
Chorobrów 

     

Wspieranie i promowanie instalacji 
wykorzystujących odnawialne źródła 

energii 

Gmina 
Dołhobyczów 

     

Gmina 
Chorobrów 

     

Wprowadzenie do miejscowych 
planów zapisów umożliwiających 

lokalizację instalacji do wytwarzania 
energii z odnawialnych źródeł 

Gmina 
Dołhobyczów 

     

Organizacja szkoleń, pokazów, 
dystrybucja ulotek, na temat 

sposobów ograniczania emisji 
zanieczyszczeń do powietrza 

Gmina 
Dołhobyczów 

     

Gmina 
Chorobrów 

     

Dofinansowanie budowy 
przydomowych oczyszczalni ścieków 

na terenach o rozproszonej zabudowie 

Gmina 
Dołhobyczów 

     

Gmina 
Chorobrów 

     

Promowanie stosowania 
przydomowych oczyszczalni ścieków 

poprzez organizację pokazów i 
spotkań informacyjnych 

Gmina 
Dołhobyczów 

     

Gmina 
Chorobrów 

     

Budowa kanalizacji deszczowej wraz 
z urządzeniami podczyszczającymi  

w obrębie zwartej zabudowy i 
terenów przemysłowych 

Gmina 
Dołhobyczów 

     

Gmina 
Chorobrów 

     

Budowa sieci wodociągowej w obrębie 
zwartej zabudowy 

Gmina 
Chorobrów 

     

Modernizacja istniejącej sieci 
wodociągowej i stacji uzdatniania 

wody 

Gmina 
Dołhobyczów 
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Budowa oczyszczalni ścieków i sieci 
kanalizacyjnej w obrębie zwartej 

zabudowy 

Gmina 
Chorobrów 

     

Rozbudowa istniejącej sieci 
kanalizacyjnej oraz utrzymanie 

w dobrym stanie technicznym lub 
modernizacja istniejących 

oczyszczalni ścieków 

Gmina 
Dołhobyczów 

     

Inwentaryzacja oraz kontrola 
bezodpływowych zbiorników na ścieki 

Gmina 
Dołhobyczów 

     

Gmina 
Chorobrów 

     

Organizacja szkoleń i promowanie 
przestrzegania zasad Kodeksu 

Dobrych Praktyk Rolniczych, w tym 
stosowania nawozów sztucznych 

i pestycydów 

Gmina 
Dołhobyczów 

     

Objęcie 100% mieszkańców systemem 
gospodarki odpadami komunalnymi 

Gmina 
Chorobrów 

     

Doskonalenie sytemu selektywnego 
zbierania i odbierania odpadów, w 

tym wprowadzenie selektywnej 
zbiórki odpadów biodegradowalnych 

Gmina 
Dołhobyczów 

     

Wdrożenie systemu selektywnego 
zbierania i odbierania poszczególnych 

rodzajów odpadów 

Gmina 
Chorobrów 

     

Kontrola podmiotów prowadzących 
działalność w zakresie odbierania, 

zbierania, transportu, odzysku 
i unieszkodliwiania odpadów 

Gmina 
Dołhobyczów 

     

Gmina 
Chorobrów 

     

Likwidacja „dzikich” wysypisk śmieci 

Gmina 
Dołhobyczów 

     

Gmina 
Chorobrów 

     

Monitoring istniejących składowisk 
odpadów 

Gmina 
Dołhobyczów 

     

Gmina 
Chorobrów 

     

Zamknięcie w 2018 r. składowiska 
odpadów w miejscowości Hulcze  

Gmina 
Dołhobyczów 

     

Organizacja szkoleń, spotkań, 
dystrybucja ulotek informujących 

o zasadach gospodarowania 
wszystkimi rodzajami odpadów 

Gmina 
Dołhobyczów 

     

Gmina 
Chorobrów 
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Wprowadzanie do miejscowych 
planów zagospodarowania 

przestrzennego zapisów sprzyjających 
ograniczeniu zagrożenia hałasem 

(rozgraniczenie terenów o 
zróżnicowanej funkcji) 

Gmina 
Dołhobyczów 

     

Modernizacja szlaków 
komunikacyjnych 

Gmina 
Dołhobyczów 

     

Gmina 
Chorobrów 

     

Wyposażenie szlaków 
komunikacyjnych o największym 
natężeniu ruchu w odpowiednie 

zabezpieczenia przed nadmiernym 
hałasem, takie jak ekrany akustyczne, 

okna  dźwiękoszczelne, kładzenie 
cichych nawierzchni 

Gmina 
Dołhobyczów 

     

Gmina 
Chorobrów 

     

Wprowadzanie do dokumentów 
planistycznych zapisów w zakresie 

możliwości lokalizacji urządzeń 
emitujących promieniowanie 

elektromagnetyczne 

Gmina 
Dołhobyczów 

     

Gmina 
Chorobrów 

     

Organizacja szkoleń, spotkań, 
dystrybucja ulotek informujących 

o zagrożeniach związanych z emisją 
pola elektromagnetycznego 

Gmina 
Dołhobyczów 

     

Gmina 
Chorobrów 

     

Systematyczna weryfikacja listy 
sytuacji kryzysowych – wykonanie 

ciągłej aktualizacji zdarzeń mogących 
powodować sytuacje kryzysową 

Gmina 
Dołhobyczów 

     

Gmina 
Chorobrów 

     

Wprowadzanie zapisów do planów 
zagospodarowania przestrzennego 

w zakresie możliwości odpowiedniej 
lokalizacji zakładów o dużym ryzyku 

wystąpienia awarii przemysłowej 

Gmina 
Dołhobyczów 

     

Poprawa systemu bezpieczeństwa 
chemiczno-ekologicznego – 

doposażenie jednostek straży 
pożarnej 

Gmina 
Dołhobyczów 

     

Gmina 
Chorobrów 

     

Podjęcie działań mających na celu 
usprawnienie działań ratowniczych 

Gmina 
Dołhobyczów 

     

Gmina 
Chorobrów 

     

Ochrona i pielęgnacja obiektów Gmina      
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i terenów objętych prawną ochroną Dołhobyczów 

Gmina 
Chorobrów 

     

Objęcie ochrona prawną obiektów 
i terenów o wysokich walorach 

przyrodniczych 

Gmina 
Dołhobyczów 

     

Gmina 
Chorobrów 

     

Wprowadzanie do dokumentów 
planistycznych umożliwiających 

ochronę systemu przyrodniczego 
Gminy, w tym ochronę krajobrazu 

Gmina 
Dołhobyczów 

     

Gmina 
Chorobrów 

     

Wyznaczenie tras turystycznych 
Gmina 

Dołhobyczów 
     

Wprowadzenie zadrzewień i rozwój 
terenów zielonych 

Gmina 
Dołhobyczów 

     

Gmina 
Chorobrów 

     

Podjęcie działań w kierunku 
rewaloryzacji i pielęgnacji parków 

podworskich 

Gmina 
Dołhobyczów 

     

Podjęcie działań w kierunku 
rekultywacji ,,dzikich” kopalni 

Gmina 
Dołhobyczów 

     

Przeprowadzenie inwentaryzacji 
przyrodniczej terenu Gminy 

Gmina 
Dołhobyczów 

     

Gmina 
Chorobrów 

     

Podejmowanie działań w celu 
wprowadzenia do rolnictwa 

przyjaznych środowisku sposobów 
uprawy roślin i hodowli zwierząt 

Gmina 
Dołhobyczów 

     

Gmina 
Chorobrów 

     

Zalesienia gruntów prywatnych (w 
tym gruntów nieużytkowanych 

rolniczo i gruntów ornych o małej 
przydatności) 

Gmina 
Dołhobyczów 

     

Gmina 
Chorobrów 

     

Podjęcie działań w celu prowadzenia 
prawidłowej gospodarki leśnej 

Gmina 
Dołhobyczów 

     

Gmina 
Chorobrów 

     

Utrzymanie, modernizacja i odbudowa 
systemów melioracyjnych 

Gmina 
Dołhobyczów 

     

Gmina 
Chorobrów 

     

Organizacja konkursu fotograficznego Gmina      
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promującego walory przyrodnicze 
Gminy 

Dołhobyczów 

Gmina 
Chorobrów 

     

Organizacja szkoleń, spotkań, 
dystrybucja materiałów o tematyce 

związanej z ochroną środowiska 

Gmina 
Dołhobyczów 

     

Gmina 
Chorobrów 

     

Opracowanie publikacji promujących 
walory przyrodnicze Gminy 

Gmina 
Dołhobyczów 

     

Gmina 
Chorobrów 

     

Organizacja w szkołach prelekcji, 
wykładów na temat ochrony 

środowiska z udziałem 
podmiotów/jednostek promujących 

proekologiczną działalność 

Gmina 
Dołhobyczów 

     

Gmina 
Chorobrów 

     

Wspieranie akcji edukacyjnych 
w zakresie ekologii organizowanych 

przez różne podmioty/jednostki 

Gmina 
Dołhobyczów 

     

Gmina 
Chorobrów 

     

Współudział w organizacji imprez 
promujących aktywność dzieci 

i młodzieży w dziedzinie ochrony 
środowiska (np. "Sprzątanie Świata") 

Gmina 
Dołhobyczów 

     

Gmina 
Chorobrów 

     

Utworzenie i prowadzenie na stronie 
internetowej Gminy zakładki 

poświęconej tematyce ochrony 
środowiska 

Gmina 
Dołhobyczów 

     

Gmina 
Chorobrów 

     

Promocja gospodarstw ekologicznych 
i agroturystycznych 

Gmina 
Dołhobyczów 

     

Gmina 
Chorobrów 

     

Uwzględnienie w opracowywanych 
dokumentach strategicznych 

priorytetów i celów wymienionych 
w Transgranicznym Programie 
Ochrony Środowiska dla Gminy 

Chorobrów i Dołhobyczów 

Gmina 
Dołhobyczów 

     

Gmina 
Chorobrów 

     

Organizacja szkolenia dla podmiotów 
gospodarczych w zakresie wdrażania 

normy ISO 14001 i EMAS 

Gmina 
Dołhobyczów 
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5. Realizacja i monitoring Programu 

Znaczna większość zadań wymienionych w tabeli 13 może zostać zrealizowana 

w ścisłej współpracy pomiędzy Gminą Chorobrów i Gminą Dołhobyczów. Zaplanowano 

również zadania realizowane tylko przez jedną z Gmin. Wynika to z podjętych 

zobowiązań wymienionych w innych dokumentach strategicznych. Ponadto analiza 

zagrożeń dla środowiska naturalnego wykazała, iż poprawa stanu poszczególnych 

komponentów środowiska wymaga podjęcia innych działań na terenie Gminy 

Chorobrów i innych na terenie Gminy Dołhobyczów. Współpraca może polegać na 

realizacji przedsięwzięć połączonych technologicznie usytuowanych na terenie 

obydwóch Gmin. Współpraca w zakresie realizacji przyjętych zadań może polegać 

również na wspólnym poszukiwaniu środków ich finasowania. 

Monitoring realizacji zadań odbywał się będzie cyklicznie co 2 lata. W roku 2014 

zorganizowane zostanie spotkanie władz Gmin Chorobrów i Dołhobyczów, na którym 

wykonane zostanie sprawozdanie z realizacji zadań przyjętych do realizacji w okresie 

2013 r. 2014 r. Spotkanie takie da również możliwość wymiany doświadczeń zebranych 

w trakcie realizacji zadań a także umocni współpracę Gmin. Kolejne spotkanie również 

zakończone sprawozdaniem planowane jest w roku 2016. Na spotkaniu tym zostanie 

również zweryfikowana lista zadań i w razie konieczności zostanie ona zaktualizowana. 

O wpływie na stan środowiska naturalnego ustaleń Transgranicznego Programu 

ochrony Środowiska Gminy Chorobrów i Gminy Dołhobyczów będą świadczyć 

wskaźniki jakości poszczególnych komponentów środowiska. Punktem odniesienia będą 

wartości podane w rozdziale 3, dotyczące m.in. jakości wód powierzchniowych 

i podziemnych, ilość zebranych odpadów komunalnych na 1 mieszkańca na rok, 

powierzchni terenów objętych ochroną, poziomów stężeń zanieczyszczeń w powietrzu 

atmosferycznym.  
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6. Sposób finansowania zadań 

Gmina Chorobrów i Gmina Dołhobyczów na realizację wspólnych zadań z zakresu 

ochrony środowiska może starać się o dofinansowanie ze środków finansowych Unii 

Europejskiej przyznawanych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-

Białoruś-Ukraina. Głównym celem Programu jest wspieranie transgranicznych 

procesów rozwojowych. Cel Programu realizowany jest poprzez niekomercyjne projekty 

w ramach następujących priorytetów: Priorytet 1. Wzrost konkurencyjności obszaru 

przygranicznego, Priorytet 2. Poprawa jakości życia, Priorytet 3. Współpraca sieciowa 

oraz inicjatywy społeczności lokalnych. 

Polska jako członek Unii Europejskiej o dofinasowanie realizacji zadań może starać 

się również z innych programów takich jak: 

 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, 

 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 

 Program Operacyjny Kapitał Ludzki, 

 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, 

 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, 

 Program Life+, 

 Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, 

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego. 

Poszczególne zadania mogą również być finansowane z własnych środków 

finansowych Gmin Chorobrów i Dołhobyczów a także ze środków przyznawanych przez 

różne organizacje i instytucje proekologiczne, w tym z Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska. 
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7. Streszczenie w języku niespecjalistycznym 

Gmina Dołhobyczów (Polska) i granicząca z nią Gmina Chorobrów (Ukraina) 

nawiązały współpracę na szczeblu lokalnym w ramach projektu pn.: „Poprawa stanu 

środowiska i jakości życia mieszkańców przygranicznych gmin Dołhobyczów i Chorobrów 

poprzez usprawnienie systemów zbiórki, składowania i segregacji odpadów”. 

Transgraniczny Program Ochrony Środowiska Gminy Chorobrów (Ukraina) i Gminy 

Dołhobyczów (Polska) ma być wyrazem wspólnej woli administracji samorządowej 

i mieszkańców regionu objętego Programem, którzy będą współpracować zarówno 

w zakresie tworzenia jak i sukcesywnego wdrażania Programu.  

Przy opracowaniu niniejszego dokumentu wykorzystano metodę analizy wynikowej.  

Transgraniczny Program Ochrony Środowiska obejmuje terytorium dwóch 

jednostek samorządowych: Gminy Chorobrów i Gminy Dołhobyczów. Dokument ten 

stanowi swojego rodzaju deklarację, w której Gminy zobowiązują się do podjęcia działań 

mających na celu poprawę stanu środowiska przyrodniczego.  

Program powiązany jest z wieloma dokumentami strategicznymi obowiązującymi 

na szczeblu międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.  

W dokumencie dokonano charakterystyki poszczególnych elementów środowiska 

przyrodniczego oraz przeprowadzono analizę ich stanu. Stwierdzono, że jakość 

większości elementów środowiska jest w dobrym stanie. Jedynie stan wód 

powierzchniowych jest na złym poziomie. 

Do głównych zagrożeń środowiska zdiagnozowanych na terenie Gmin Chorobrów 

i Dołhobyczów należy: niewłaściwie prowadzona gospodarka rolna, gospodarka 

odpadami, gospodarka wodno-ściekowa, ruch komunikacyjny. 

Misją Transgranicznego Programu jest: ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GMINY 

CHOROBRÓW I GMINY DOŁHOBYCZÓW PRZY ZACHOWANIU I PROMOCJI 

ŚRODOWISKA NATURALNEGO. 

W Programie sformułowano priorytety, cele długoterminowe i krótkoterminowe 

a także zadania w zakresie ochrony środowiska. Określono również harmonogram, 

zgodnie z którym cele długoterminowe obejmują lata 2013–2020 a cele 
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krótkoterminowe lata 2013–2016. Podano także terminy realizacji poszczególnych 

zadań, dzięki którym zostaną osiągnięte wyznaczone cele. 

Monitoring realizacji zadań odbywał się będzie cyklicznie co 2 lata. Na spotkaniu 

Gmin w 2014 r. i 2016 r. wykonane zostanie sprawozdanie z realizacji zadań a także 

zweryfikowana zostanie lista zaplanowanych zadań.  

Gmina Chorobrów i Gmina Dołhobyczów na realizację zadań z zakresu ochrony 

środowiska może starać się o dofinansowanie ze środków finansowych Unii 

Europejskiej a także ze środków przyznawanych przez różne organizacje i instytucje 

proekologiczne, w tym z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. 
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