
WÓJT GMINY RUDNIK

STUDIUM UWARUNKOWAŃ
 I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

GMINY RUDNIK

UWARUNKOWANIA 

Tekst ujednolicony
Uwzględniający treść Studium przyjętego uchwałą Nr XLI/182/2002 Rady Gminy Rudnik z 
dnia 25 czerwca 2002 r., ze zmianami wprowadzonymi uchwałą:

– NR XIX/73/2008 Rady Gminy Rudnik z dnia 30 maja 2008 r.,
– NR XXXIX/181/2010 Rady Gminy Rudnik z dnia 31 sierpnia 2010 r.,
– NR XXIV/83/2012 Rady Gminy Rudnik z dnia 22 listopada 2012 r.

ZAŁĄCZNIK NR l

DO UCHWAŁY NR XXIV/83/2012

RADY GMINY RUDNIK

Z DNIA 22 LISTOPADA 2012 R.

Lublin 2002 r. 



Spis treści
WPROWADZENIE....................................................................................................................4
1. UWARUNKOWANIA l WYTYCZNE REGIONALNE........................................................6
2. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE.....................................................................................11
2.1. Uwagi o budowie geologicznej rejonu gminy....................................................................11
2.2. Surowce mineralne.............................................................................................................12
2.3. Rzeźba terenu.....................................................................................................................12
2.4. Gleby..................................................................................................................................13
2.5. Wody podziemne................................................................................................................13
2.6. Wody powierzchniowe.......................................................................................................14
2.7. Klimat.................................................................................................................................14
2.8. Obszary ochrony środowiska przyrodniczego ustanowione na podstawie przepisów 
szczególnych.............................................................................................................................15
2.9. Przyrodnicze powiązania gminy z otoczeniem..................................................................16
2.10. Wnioski............................................................................................................................16
3. ŚRODOWISKO KULTUROWE..........................................................................................18
3.1. Uwagi historyczne..............................................................................................................18
3.2. Elementy krajobrazu kulturowego gminy Rudnik.............................................................19
3.3. Obszary i obiekty z terenu gminy Rudnik wpisane do rejestru zabytków województwa 
lubelskiego................................................................................................................................23
3.4. Wykaz obiektów architektury i budownictwa objętych ewidencją służby ochrony 
zabytków...................................................................................................................................25
3.5. Obszary obserwacji archeologicznej..................................................................................26
4. STRUKTURA TERENU - OBSZARY OTWARTE.............................................................26
4.1. Uwarunkowania wynikające z charakteru krajobrazu gminy i głównych cech 
morfologicznych terenu............................................................................................................27
4.2. Uwarunkowania w zakresie obszarów otwartych, wynikające z istniejącej struktury 
użytkowania terenu...................................................................................................................27
4.3. Uwarunkowania przestrzenne związane z rolniczym użytkowaniem terenu.....................28
4.4. Uwarunkowania związane z wymogami ochrony i rozwoju lasów...................................29
4.5. Uwarunkowania wynikające z układu dolin rzecznych.....................................................29
4.6. Uwarunkowania przestrzenne związane z możliwościami turystycznego wykorzystania 
obszaru gminy...........................................................................................................................30
4.7. Uwarunkowania związane z wymogami ochrony obszarów i obiektów przyrodniczych o 
różnej randze.............................................................................................................................31
5. STRUKTURA PRZESTRZENNA – OSADNICTWO.........................................................31
5.1 Program urbanizacji i zagospodarowania gminy................................................................32
5.2 Warunki lokalizacyjne - zewnętrzne...................................................................................32
5.3 Warunki lokalizacyjne - wewnętrzne..................................................................................33
6. KOMUNIKACJA.................................................................................................................38
6.1. Drogi..................................................................................................................................38
6.2. Układ drogowy...................................................................................................................38
6.3. Funkcje dróg......................................................................................................................39
6.4. Stopień wyposażenia gminy w zakresie dróg....................................................................39
6.5. Korzystne i niekorzystne cechy układu dróg.....................................................................40
6.6. Zewnętrzne - dalekie powiązania gminy...........................................................................40
6.7. Bliskie powiązania gminy..................................................................................................41

2



6.8. Powiązania z ośrodkami gminnymi sąsiadujących gmin...................................................41
6.9. Wnioski z analizy stanu zagospodarowania.......................................................................41
7. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA................................................................................42
7.1. Zaopatrzenie w wodę.........................................................................................................42
7.2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków sanitarnych.........................................................42
7.3. Gazyfikacja i ciepłownictwo..............................................................................................43
7.4. Usuwanie odpadów komunalnych.....................................................................................44
7.5. Elektroenergetyka..............................................................................................................45
7.6. Telekomunikacja................................................................................................................45

Załączniki:

1. Załączniki do rozdz. 1 „Wytyczne regionalne”:

Zał.  1.1.  Wytyczne  Regionalne  Biura  Planowania  Przestrzennego  w  Lublinie,  Oddział  Terenowy  w 
Zamościu, pismo znak: BPP.Z-7322/68/JS/2001 z dnia 18.12.2001 r.

Zał. 1.2. Wytyczne Regionalne Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, Placówka Zamiejscowa 
w Chełmie, pismo znak: OŚiRC.704/33/1/2001-12-20, z dnia 20.12.2001 r.

2. Załączniki do rozdz. 3 „Środowisko kulturowe”:

Zał.  3.1.  Wytyczne  Wojewódzkiego  Oddziału  Służby  Ochrony  Zabytków  w  Lublinie,  Delegatura  w 
Chełmie, pismo znak: IN.II/4121/20/31/02 z dnia 11.01.2002 r.

3. Załączniki do rozdz. 6 „Komunikacja”:

Zał. 6.1. Wytyczne Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie, pismo znak: ZDW-DP.5422/191/53/2001 z 
dnia 8.01.2002 r.

Zał.  6.2.  Wytyczne Zarządu Dróg Powiatowych w Krasnymstawie,  pismo znak: ZDP-DM/5/02 z dnia 
9.01.2002 r.

4. 2 mapy ze „Strategii rozwoju województwa lubelskiego”:

– Krajowa Sieć Ekologiczna ECONET-PL

– Obszary chronione

5. 3 mapki z „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa lubelskiego”:

– Osadnictwo – stan istniejący,

– Infrastruktura transportowa,

– Uwarunkowania – inspiracje rozwoju.

6. Mapy w skali:1:10 000:

(1) Hipsometria

(2) Klasyfikacja gruntów

(3) Środowisko przyrodnicze

(4) Środowisko kulturowe

(5) Struktura terenu - stan istniejący

(6) Struktura terenu - propozycja kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

(7) Komunikacja

(8) Infrastruktura techniczna

3



WPROWADZENIE

Przedstawione opracowanie jest  realizacją I  etapu prac nad Studium uwarunkowań i  kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik, zgodnie z umową zawartą (w wyniku przetargu) 

między Zarządem Gminy Rudnik a Instytutem Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, w dniu 15. 

11. 2001 r.

We  wstępnej  fazie  zebrano  materiały  wejściowe  -  poprzez  Urząd  Gminy  w Rudniku  oraz  we 

własnym zakresie, które poddano analizie, niezbędnej do wykonania „Studium...".

Przedmiotem etapu  I  były  uwarunkowania  rozwoju  i  zagospodarowania  przestrzennego  gminy, 

wykonane,  jak  całość  tematu,  w myśl  ustawy o  zagospodarowaniu  przestrzennym z  r.  1994 (z 

późniejszymi zmianami - (Dz. U. nr 15 z r. 1999, póz. 139), art. 6.

Szczególne wymagania ustawy dotyczące uwarunkowań zawarte zostały w następujących działach, 

które  zawierają  informacje'  dotyczące  stanu  istniejącego,  aktualnych  trendów  i  wytycznych, 

warunkujących możliwości i kierunki rozwoju i zagospodarowania:

• Uwarunkowania regionalne (doc. dr arch. Romuald Dylewski),

• Środowisko przyrodnicze (mgr inż. Jan Niedźwiedź),

• Środowisko kulturowe (mgr inż. Jan Niedźwiedź),

• Tereny otwarte (mgr inż. J. Niedźwiedź),

• Osadnictwo (doc. dr arch. Romuald Dylewski),

• Komunikacja (inż. arch. A. Link),

• Infrastruktura techniczna (mgr inż. Z. Lechus).

Prace  komputerowe,  graficzne  i  administracyjne  wykonywały:  mgr  inż.  Małgorzata  Osmulska-

Paprota, mgr inż. arch. Anna Polska, mgr Zuzanna Pizoń.

Koordynację  opracowania  sprawowała  mgr  inż.  Małgorzata  Osmulska-Paprota.  Nadzór 

merytoryczny nad całością opracowania pełnił doc. dr arch. Romuald. Dylewski.

Formalnym dokumentem projektu Studium będzie elaborat finalny -  stanowiący treść etapu III. 

Etapy poprzedzające - I, i II - mają charakter roboczy -materiałów autorskich do sformułowania 

racjonalnych  ustaleń  dokumentu  finalnego.  Tak więc  etap  I  jest  zbiorem roboczych  informacji 
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autorskich,  które  pozwolą  w  sposób  właściwy  sformułować  koncepcję  kierunków 

perspektywicznego rozwoju i zagospodarowania gminy.

Niniejszy tekst,  wraz z  rysunkami stanowiącymi jego ilustracje,  zostanie  zaprezentowany przez 

autorów  (poszczególnych  rozdziałów)  Zarządowi  Gminy  i  przedyskutowany  pod  kątem  jego 

zgodności  ze  stanem  faktycznym.  Wskazane  jest,  aby  dyskusja  pozwoliła  potwierdzić,  czy 

zweryfikować bezpośrednie podstawy rozwoju i zagospodarowania perspektywicznego, zwłaszcza:

• potencjały  rozwojowe  gminy,  jakie  należałoby  wykorzystać  przy  jej  rozwoju,  dążąc  do 

założonych celów, oraz

• problemy, jakie należałoby pokonać w drodze do realizacji tych celów.

Wskazane  jest  zatem,  aby  dyskusja  przyczyniła  się  również  do  racjonalnego  określenia  czy 

potwierdzenia  strategicznych  celów  rozwoju  przestrzennego  gminy  (co  będzie  przedmiotem 

następnego etapu prac).
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1. UWARUNKOWANIA l WYTYCZNE REGIONALNE

(1) W myśl Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, art. 6, ust. 2, „Zarząd Gminy sporządza 

studium,  uwzględniając  ustalenia  strategii  rozwoju  województwa  zawarte  w  planie 

zagospodarowania  przestrzennego  województwa".  Wytyczne  o  tym  zakresie  otrzymał  Zarząd 

Gminy Rudnik z Biura Planowania Przestrzennego w Lublinie,  Oddział  Terenowy w Zamościu, 

pismem BPP.Z - 7322/68/JS/2001 z dnia 18. 12. 2001 r. Pismo zawiera „informacje do Studium 

wynikające  ze  strategii  rozwoju  województwa  lubelskiego  oraz  materiałów  do  projektu  planu 

zagospodarowania przestrzennego województwa lubelskiego".

W zakresie strategii rozwoju województwa zwraca się uwagę przede wszystkim na:

• cel generalny rozwoju: osiągnięcie trwałego rozwoju społecznego i gospodarczego województwa 

(należy rozumieć - wszystkich jego gmin), w tym:

– tworzenie  jak  najlepszych  warunków  rozwoju  gospodarki  i  wzrostu  zamożności 

mieszkańców,

– wszechstronna poprawa warunków życia ludzi w środowisku ich zamieszkania,

– wzrost poziomu cywilizacyjnego społeczeństwa,

– rozwój gospodarczy zrównoważony ekologicznie,

– ochrona i pomnażanie wartości dziedzictwa kulturowego,

– stała poprawa lądu przestrzennego.

W odniesieniu do gminy Rudnik, do priorytetów rozwoju należałoby zaliczyć:

• tworzenie  warunków  restrukturyzacji  rolnictwa  oraz  wielofunkcyjnego  rozwoju  obszarów 

wiejskich,

• rozbudowa i modernizacja systemu komunikacyjnego,

• tworzenie kompleksowych systemów infrastruktury ekonomicznej,

• rozwój systemu przygotowania kadr,

• poprawa kondycji ekologicznej środowiska,

• tworzenie  i  pomnażanie  dziedzictwa  kulturowego  oraz  jego  wykorzystanie  dla  harmonijnego 
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rozwoju społecznego.

Dotychczasowy  stan  materiałów  do  planu  zagospodarowania  przestrzennego  województwa 

lubelskiego pozwala na wysunięcie następujących wytycznych:

a) w zakresie rolnictwa:

• gruntowna modernizacja rolnictwa, wszechstronne zwiększenie jego obsługi i bazy przetwórczej,

• intensyfikacja i specjalizacja produkcji rolnej w tym scalenie gruntów,

• ochrona gruntów przed erozją poprzez ich prawidłowe zagospodarowanie,

• podnoszenie poziomu wykształcenia producentów rolnych,

• wielofunkcyjny rozwój ośrodka gminnego i terenów wiejskich, tworzenie nowych miejsc pracy 

poza rolnictwem.

b) w zakresie środowiska przyrodniczego:

• ochrona wód podziemnych w obrębie GZWP nr 406 poprzez zakaz zabudowy i prowadzenia 

robót  budowlanych  w  rejonach  wychodni  utworów  wodonośnych,  zakaz  inwestycji 

zagrażających środowisku i zabiegi związane z ochroną wód powierzchniowych,

• ochrona wód powierzchniowych poprzez:

– małą retencję w dolinach rzek (są tam dogodne do tego warunki),

– zalesienie obszarów wododziałowych i źródliskowych, >  ochronę dolin rzecznych oraz 

pozadolinnych podmokłości, bagien i torfowisk przed odwodnieniem i zabudową,

– uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, w tym eliminacja ognisk zanieczyszczenia 

wód.

• ochrona gleb przed erozją (obejmującą ok.  12% ogółu gruntów rolnych,  w tym żyzne gleby 

lessowe)  poprzez  kompleksowe  zabiegi  przeciwerozyjne  -  przede  wszystkim  zalesienie 

przeciwerozyjne  i  wodochronne  (potrzeby  gminy  w  tym  zakresie  zostały  uznane  za 

priorytetowe).

• ochrona udokumentowanych złóż surowców mineralnych przed zagospodarowaniem terenu 

mogącym utrudniać ich eksploatację,

• ochrona kraj obrazu w tym najcenniejszych kenologicznie i krajobrazowe źródeł i nisz 
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źródliskowych.

c) w zakresie infrastruktury technicznej:

• należy kontynuować proces zaopatrzenia ludności w wodę (obecnie tylko 34% korzysta ze 

zbiorowych systemów),

• konieczna jest rozbudowa systemów zbiorowych odprowadzania i oczyszczania ścieków 

sanitarnych (obecnie oczyszczalnia tylko w osadzie Rudnik),

• konieczne jest uporządkowanie gospodarki odpadami, organizacja wywozu i partycypacja w 

programie powiatowym,

• gazyfikacja gminy będzie możliwa po realizacji gazociągu wysokiego ciśnienia od Izbicy do 

Wysokiego i Zakrzewia (przewidywanego do realizacji),

• należy zarezerwować pas terenu (szerokości 2 x 34 m) pod lokalizację linii WN 400 kV 

(równolegle do istniejącej linii 220 kV),

d) w zakresie układu drogowego:

• droga wojewódzka o znaczeniu lokalnym nr 837 (Piaski -Żółkiewka - Nielisz) wymaga 

modernizacji i dostosowania do parametrów klasy Z,

• drogi powiatowe należy doprowadzić do odpowiednich parametrów i utwardzić je tam, gdzie nie 

są jeszcze utwardzone (l 1,5 km na 46,5 km dróg tej klasy ogółem),

• drogi gminne należy również doprowadzić do odpowiednich parametrów i utwardzić dotychczas 

nieutwardzone (4 km na 36 km dróg tej klasy ogółem),

• generalnie należy zwiększyć sieć dróg twardych, poprawić bezpieczeństwo ruchu i doprowadzić 

do wymaganych standardów.

W załączeniu: kopia pisma Biura Planowania Przestrzennego - Oddział Terenowy w Zamościu j w.

(2)  Istotnym dokumentem zawierającym wytyczne  („sugestie")  do  studium jest  również  pismo 

Lubelskiego  Urzędu  Wojewódzkiego  nr  OŚiRC.704/33/1/2001-12-20,  z  dnia  20.  12.  2001  r., 

skierowane do Zarządu Gminy Rudnik. W piśmie tym zwrócono uwagę na następujące problemy:

a)  Należy  uwzględnić  uwarunkowania  wynikające  z  istnienia  w  gminie  lub  w  jej  sąsiedztwie 

obszarów chronionych systemu europejskiego (Natura 2000, ostoje CORINE biotopes), krajowego 
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(ECONET PL) i regionalnego. Należy także zidentyfikować i objąć ochroną system przyrodniczy 

gminy,  spójny  z  systemami  jw.  za  pośrednictwem  lokalnych  korytarzy  ekologicznych  (dolin 

rzecznych, kompleksów leśnych itp.).

b) Szczególną uwagę należy zwrócić na drożność lokalnych korytarzy ekologicznych (w aspekcie 

barier antropogenicznych). Doliny rzek nie mogą być zabudowywane w obrębie terasy zalewowej 

ze względu na ich funkcje ekologiczne i klimatyczne.

c) Występujące na terenie gminy pomniki przyrody (6 pozycji -33 obiekty, drzewa) należy objąć 

ochroną zgodnie z ustawą o ochronie przyrody i zarządzeniem nr 29 Wojewody Lubelskiego z dnia 

13.03. 1999 r.

d)  Należy też  odpowiednio  chronić  starodrzew w szczególności  pozostałości  dawnych  parków 

dworskich, terenów przykościelnych, cmentarnych, grodzisk.

W załączeniu: kopia pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego jw.

(3)  Szczególnym  dokumentem,  zarówno  formalnym  (po  jego  uchwaleniu  Rady),  j  ak  i 

merytorycznym, jaki należy wziąć pod uwagę przy formułowaniu studium jest „Strategia rozwoju 

społeczno-gospodarczego  gminy  Rudnik",  opracowana  przez  Centrum  Integracji  Terenów 

Wiejskich z Unią Europejską i Zarząd Gminy w Rudniku, w r. 2001. Przestrzenne ustalenia studium 

gminy powinny być spójne ze społeczno-gospodarczymi wytycznymi tej strategii.

Głównym  celem  strategicznym  rozwoju  gminy  Rudnik  jest:  „przyspieszenie  rozwoju 

gospodarczego  gminy  oraz  poprawa  poziomu  życia  jego  mieszkańców"  (nie  jest  to  więc  cel 

sprzeczny  z  celem  generalnym  strategii  województwa).  Cel  ten  może  być  osiągnięty  drogą 

realizacji założonych:

• kierunków aktywizacji gospodarczej,

• infrastruktury,

• ochrony środowiska.

a)  Zalecane  kierunki  aktywizacji  gospodarczej  są  w  dużej  mierze  zbieżne  z  wytycznymi 

wojewódzkimi, rozszerzają je jednak o rozwój funkcji turystyczno-rekreacyjnych i agroturystyki, 

do  czego  stwarzają  podstawę  walory  przyrodnicze  i  krajobrazowe  gminy  i  jej  sąsiedztwa.  W 

szczególności wymienia się następujące kierunki rozwoju:
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• Rozwój  produkci  i  rolnej,  w  tym:  restrukturyzacja  wsi  i  gospodarstw  rolnych  (m.  in.  z 

uwzględnieniem  planu  zagospodarowania  przestrzennego  gminy),  tworzenie  grup 

producenckich , rozwój rolnictwa ekologicznego (do czego są dobre warunki w gminie i co daje 

szansę  rozwoju  dla  małych  i  średnich  gospodarstw),  nb.  wymaga  to  radykalnej  rewitalizacji 

krajobrazu.

• Rozwój  przedsiębiorczości  wiejskiej  związanej  z  rolnictwem i  podnoszącej  jego rentowność. 

Wskazuje  się  m.  in.  na:  rozwój  bazy  przechowalnictwa,  rozwój  przetwórstwa  rolnego  oraz 

tworzenie subregionalnych rynków zbytu. Wymaga to odpowiednich terenów.

• Rozwój małej przedsiębiorczości nie związanej z rolnictwem, ale też z nim nie kolidującej, a 

oferującej  alternatywne  miejsca  pracy  dla  mieszkańców  wsi.  Wymaga  to  wskazania 

odpowiednich terenów.

• Rozwój  zagospodarowania  turystyczno-rekreacyinego,  wykorzystując  odpowiednie  do  tego 

tereny gminy. 

W  szczególności  należy  wskazać:  pole  biwakowe,  szlaki  turystyczne  -  piesze,  rowerowe, 

jeździeckie,  trasy  narciarskie  i  kuligowe,  miejsca  pod  infrastrukturę  turystyczno-rekreacyjną 

(miejsca noclegowe, usługi turystyczne itp.). Należy wskazać odpowiednie rejony.

• Rozwój  agroturystyki,  wykorzystującej  istniejącą  bazę  lokalowa  (duże  mieszkania,  domy), 

atrakcyjność miejsca i deficyt miejsc pracy na wsiach. Należy wskazać odpowiednie rejony - 

„wsie letniskowe".

b) Infrastruktura społeczna i techniczna wsi powinna być rozwinięta dla zwiększenia atrakcyjności 

obszaru i przyciągania inwestycji, ale także - poprawy jakości życia mieszkańców. Zaleca się:

• rozwój bazy mieszkaniowej,

• rozwój usług na wsiach, w tym centrów usługowych,

• rozwój i modernizację dróg,

• uzupełnienie infrastruktury technicznej.: wodociągów, kanalizacji, usuwania i utylizacji odpadów, 

gazu, elektryczności i telekomunikacji.

c)  Ochrona  środowiska  ma  w  przypadku  gminy  Rudnik  szczególne  znaczenie  ze  względu  na 

konieczność  ochrony i  rewitalizacji  przyrodniczych  walorów rolniczej  przestrzeni  produkcyjnej 

oraz  szansę  rozwoju  bazy  turystyczno-rekreacyjnej.  W  szczególności  ochrony  i  rewaloryzacji 
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wymaga:

• środowisko przyrodnicze gminy,

• środowisko kulturowe oraz

• krajobraz gminy.

d) Realizacja strategii  - zalecane jest  powołanie specjalnej jednostki organizacyjnej w Urzędzie 

Gminy dla wspomagania rozwoju przedsiębiorczości i funkcji turystyczno-rekreacyjnych w gminie, 

w tym stałe monitorowanie i ewentualne korygowanie (uaktualnianie) strategii rozwoju.

2. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

Obszar  gminy leży w południowej  części  Wyniosłości  Giełczewskiej  -  jednego  z  subregionów 

Wyżyny Lubelskiej. Krajobraz gminy ma charakter znacznie wylesionej, falistej wyżyny kredowej 

wymodelowanej przez wielowiekowe użytkowanie rolnicze. Południowo-zachodni fragment gminy 

znajduje się w sąsiedztwie obniżenia denudacyjnego zwanego Padołem Zamojskim z doliną rzeki 

Por.

2.1. Uwagi o budowie geologicznej rejonu gminy

Struktura geologiczna czyli rodzaj i układ warstw skorupy ziemskiej w znacznym stopniu wpływa 

na  ukształtowanie  powierzchni  ziemi,  rodzaj  gleb,  krążenie  wody,  występowanie  surowców 

mineralnych,  warunki  techniczne  gruntów  budowlanych.  Struktura  geologiczna  Wyniosłości 

Giełczewskiej  zdominowana  jest  przez  grube  warstwy  twardych  opok  kredowych,  bardziej 

odpornych  na  wietrzenie  i  procesy  denudacji  niż  kreda  marglista  obszarów  sąsiednich,  gdzie 

wskutek tego zrównania wierzchowinowe są niższe. W budowie geologicznej terenu występują też 

piaskowce krzemionkowe i kwarcytowe z okresu sarmatu.

Utwory trzeciorzędowe wskutek erozji utrzymały się tylko w nielicznych płatach i dlatego skały 

czwartorzędowe zalegają warstwą o znacznej  miąższości  bezpośrednio na górnej  kredzie.  Są to 

gliny, piaski i żwiry ze starszych zlodowaceń (zlodowacenie środkowopolskie już tutaj nie dotarło) 

oraz piaski i mułki rzeczne. Największe jednak obszary pokrywa less i mułki lessowe.

Okres najmłodszy - holoceński - związany jest z rzeźbotwórczą działalnością wody na zboczach i w 

dolinach rzek, w wyniku czego powstały torfy, piaski rzeczne i piaski bagienne oraz piaski i mułki 
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deluwialne.

2.2. Surowce mineralne

Na obszarze gminy nie prowadzi się przemysłowej eksploatacji surowców mineralnych. Występuje 

jedynie  kilka  punktów  tzw.  sezonowej  eksploatacji  kruszyw  budowlanych  na  lokalne  potrzeby 

gospodarcze. W dolinach rzecznych występują też pokłady torfu, obecnie nie eksploatowane.

Zgodnie  z  konkluzją  zawartą  w  Studium  geologiczno-surowcowym  gminy  Rudnik  charakter 

przypowierzchniowej budowy geologicznej gminy zdominowanej przez wychodnie skał kredowych 

i  dolinne lessy piaszczyste dają ograniczone możliwości pozyskania miejscowych surowców. W 

zakresie ilastych surowców ceramiki budowlanej perspektywiczna baza wydobywcza może być

usytuowana w rejonie: Suszeń - Majdan Średni - Majdan Kobylański - Joanin. Perspektywiczne 

obszary wydobycia kruszywa piaskowego można wiązać z rejonem Rudnika.

Możliwości pozyskiwania piasków dla potrzeb lokalnych istnieją w obrębie wyrobiska nr 5 i 8; w 

zakresie  surowców  ilastych  -  do  produkcji  cegły  palonej  -w  obrębie  wyrobisk  nr  l  i  2. 

Uruchomienie  tam starych  punktów eksploatacji  wymaga  opracowania  stosownej  dokumentacji 

geologiczno-technicznej.

Okolicznością ograniczającą powierzchniową eksploatację surowców jest wysoka jakość gleb.

2.3. Rzeźba terenu

Morfologia  terenu  gminy,  podobnie  jak  na  całej  Wyżynie  Lubelskiej,  jest  ściśle  związana  z 

właściwościami lessu, który zalega warstwą o znacznej miąższości na twardej opoce kredowej i 

poddawany  jest  procesom  erozyjnym.  W  skali  lokalnej  cechą  szczególną  jest  występowanie 

powtarzalnej sekwencji następujących form rzeźby terenu:

a) pofałdowane pasma wysoczyzn o wysokości 250-280 m npm,

b) stoki wysoczyzn z charakterystycznymi formami rzeźby lessowej dwojakiego rodzaju:

• rozcięcia  erozyjne  starszej  fazy  w  formie  suchych  dolinek  ze  złagodzonymi  krawędziami  i 

spłaszczonymi lub nieckowanymi dnami,

• młode rozcięcia erozyjne - wąwozy - tworzące się na skutek spływu wód opadowych, często przy 

udziale  erozji  podziemnej  (suffozji);  rozgałęzione  systemy  wąwozów  występują  w  rejonie 

Maszowa, Rudnika, Majdanu Kobylańskiego i Łuczyckiego, Joanina,

c) doliny rzeczne, zajmujące obniżenia terenu pomiędzy wałami wierzchowinowymi, w których 
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płyną rzeczki: Wierzbka (Werbka),Rakówka i Łętownia.

Wszystkie te formy są ułożone niemal równolegle wzdłuż kierunku: NW - SE.

2.4. Gleby

Na  obszarze  gminy  występują  gleby  typu  rędzin  i  nalessowych  brunatnoziemów  o  wysokich 

wartościach przyrodniczych i użytkowych. Pod względem bonitacyjnym dominują gleby klas: III 

(60,4%)  i  IV (27,4%).  Na  ogół  korzystne  właściwości  fizyko-chemiczne  pozwalają  uzyskiwać 

dobre plony i wysoką jakość produktów rolniczych.

Na terenach o urozmaiconej rzeźbie gleby lessowe są bardzo podatne na erozję wodną. Na stokach 

o nachyleniu do 6 stopni zagrożone są erozją i wymagają zabiegów przeciwdziałających zmywaniu. 

Przy nachyleniu terenu powyżej 6 stopni występuje zagrożenie są erozją intensywną. Użytkowanie 

orne takich stoków bez zabiegów przeciwerozyjnych powoduje niszczenie poziomu próchnicznego 

i jest niewskazane.

W dolinach rzecznych i obniżeniach dolinnych występują cenne gleby organiczne, torfy, mady i 

deluwia użytkowane jako łąki i pastwiska.

2.5. Wody podziemne

Wody podziemne zalegają  na dwóch poziomach wodonośnych:  kredowym i  czwartorzędowym. 

Poziom czwartorzędowy, związany głównie z dolinami rzek występuje bardzo płytko, co sprawia, 

że wody są bardzo narażone na zanieczyszczenia powierzchniowe. Z tego powodu nie powinny być 

wykorzystywane do celów bytowych.

Poziom  wód  zalegających  w  obrębie  spękanych  utworów  kredowych  występuje  na  znacznej 

głębokości  (kilkadziesiąt  metrów).  Duże  głębokości  występują  zwłaszcza  na  obszarach 

wierzchowinowych. Wody tego poziomu charakteryzują się bardzo dobrymi parametrami fizyko-

chemicznymi, które pozwalają zaliczyć je do kategorii wód mineralnych.

Ze względu na zasoby wód podziemnych obszar gminy został  zaliczony do kategorii  obszarów 

wysokiej ochrony wód podziemnych (OWO) jako część Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 

406 (Lublin). Duża przepuszczalność utworów powierzchniowych (less, piaski) i spękanie warstw 

kredowych stwarza duże zagrożenie dla czystości wód podziemnych. Z tego względu zaleca się, 

szczególnie  dla  wychodni  utworów wodonośnych,  wprowadzenie  zakazu  wznoszenia  obiektów 
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budowlanych  oraz  wykonywania  robót,  które  mogą  spowodować trwałe  zanieczyszczenie  wód; 

niewskazane  jest  zwłaszcza  lokalizowanie  inwestycji  zaliczanych  do  mogących  znacząco 

oddziaływać na środowisko.

2.6. Wody powierzchniowe

Wody powierzchniowe na obszarze gminy są ubogie. Teren leży w dużym stopniu na wododziale. 

Sieć rzeczną tworzą trzy drobne cieki: Werbka, Rakówka i fragment Łętowni. Wszystkie płyną w 

kierunku południowo-wschodnim i wpadają do Wieprza, współtworząc jego zlewnię, zaliczoną do 

zlewni chronionych.

Największe znaczenie ma rzeczka Werbka, która bierze początek w gminie Żółkiewka i przepływa 

przez wsie: Wierzbica, Mościska i Płonkę - zasilana przez kolejne źródła dolinne i okresowe spływy 

z  dolin  i  wąwozów.  Rakówka  -  drobny  ciek  zasilany  źródłami  położonymi  powyżej  Rudnika 

(prawdopodobnie też spod Joanina); przepływa przez Rudnik i Maszów. W Rudniku funkcjonuje 

oczyszczalnia  ścieków; potrzebne są następne.  Łętownia obejmuje swoim biegiem południowo-

zachodni  fragment  gminy  na  południe  od  Bzowca.  Rzeka  ma  szeroką  zabagnioną  dolinę,  z 

drobnymi stawami.

Główne  zagadnienia  w  zakresie  wód  powierzchniowych  to  dbałość  o  czystość  wód,  poprawa 

gospodarki  wodnej  w  dorzeczu,  podniesienie  stopnia  retencji,  obudowa  biologiczna  cieków, 

ochrona zieleni przykorytowej, łęgowej, dolinnej.

2.7. Klimat

Klimat  rejonu gminy Rudnik zbliżony jest  do klimatu środkowej i  południowej  Lubelszczyzny. 

Teren należy do uprzywilejowanych pod względem usłonecznienia względnego, które sięga ok. 38 

% i  należy do największych  w kraju,  jednocześnie  charakteryzuje  się  niewielką  sumą opadów 

rocznych -około 560 mm. Przeważają wiatry zachodnie, co zapewnia dobre przewietrzanie terenu 

wzdłuż  dolin  rzecznych  położonych  wzdłuż  kierunku  zbliżonego  do  W-E  i  niweluje  stany 

inwersyjne.

Najlepsze  warunki  mikroklimatyczne  występują  na  terenach  wierzchowinowych  i  zboczach  o 

ekspozycji południowej, pd-zach i pd-wsch. Sprzyja to rozwojowi upraw ciepłolubnych, w tym: 

sadownictwu,  warzywnictwu,  zielarstwu;  ma  też  znaczenie  w  programowaniu  funkcji 

turystycznych. Cechą gminy jest też czyste powietrze.

Znaczna  liczba  stoków  północnych,  na  których  dłużej  zalega  śnieg,  może  być  podstawą  do 
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promocji sportów zimowych.

2.8. Obszary ochrony środowiska przyrodniczego ustanowione na podstawie przepisów 

szczególnych

Na obszarze  gminy nie  ustanowiono dotąd  rezerwatów przyrody,  parków narodowych,  parków 

krajobrazowych  ani  obszarów  chronionego  krajobrazu,czyli  obszarów  chronionych,  tworzących 

Krajowy  System  Obszarów  Chronionych,  który  ma  szczególne  zadania  związane  z 

zabezpieczeniem  prawidłowego  funkcjonowania  przyrody  w  kraju,  regionie  i  na  poziomie 

lokalnym. Spośród różnych typów obszarów i obiektów przyrodniczych chronionych na podstawie 

przepisów szczególnych na obszarze gminy występują tylko pomniki przyrody.

Wykaz pomników przyrody na terenie gminy Rudnik:

Bzowiec - park podworski (szkoła podstawowa)

• l kasztanowiec zwyczajny (Aesculus hippocastanum)

• l lipa drobnolistna (Tilia cordatd)

Maszów Dolny - park podworski

• 2 lipy (Tilia sp.)

• l topola biała (Populus alba)

• l jesion wyniosły (Fraxinus excelsior)

Płonka - cmentarz katolicki

• 13 lip drobnolistnych (Tilia cordatd)

• 5 brzóz brodawkowatych (Betula verrucosa)

• 2 jesiony wyniosłe (Fraxinus excelsior) jw.

Płonka - park podworski

• 2 jesiony wyniosłe (Fraxinus excelsior)

Wierzbica - park podworski (szkoła podstawowa)

• 2 lipy drobnolistne (Tilia cordatd)

• l topola biała (Populus alba)
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• l buk (Fagus sifoatica)

• l dąb szypułkowy (Quercus robur)

Poza  pomnikami  przyrody  należy  chronić  inne  starodrzewy,  które  występują  w  parkach 

podworskich,  przy kościołach,  na cmentarzach,  na terenach przyzagrodowych,  wzdłuż  dróg,  na 

miedzach,  w  dolinach  rzek,  w  obrębie  lasów,  w  wąwozach.  Ochrona  oznacza  nie  tylko  zakaz 

bezpośredniego niszczenia drzew ale też unikanie pogarszania warunków wegetacji oraz opiekę i 

konserwację dendrologiczną.

2.9. Przyrodnicze powiązania gminy z otoczeniem

Gmina  jako  jednostka  administracyjna  jest  sztucznie  wydzielona  z  przestrzeni  geograficznej, 

dlatego nie wystarczy rozpatrywać jej tylko w obrębie granic lecz należy uwzględnić jej szersze tło 

przyrodnicze.  Cechą  gminy  jest  położenie  pomiędzy  kilkoma  ustanowionymi  obszarami 

chronionego krajobrazu, z których wszystkie leżą poza gminą i mogą oddziaływać na nią tylko w 

sposób pośredni. Są to następujące obszary chronione:

• od płnocnego zachodu - Krzczonowski Park Krajobrazowy,

• od strony północnej - Pawłowski Obszar Chronionego Krajobrazu,

• na wschód od gminy znajduje się Skierbieszowski Park Krajobrazowy,

• od  południa  skoncentrowane  są:  Roztoczański  Obszar  Chronionego  Krajobrazu, 

Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy oraz Roztoczański Park Narodowy.

Teren gminy znajduje się także poza Krajową Siecią Ekologiczną ECONET-PL. W pobliżu gminy 

przebiega tylko korytarz ekologiczny rangi krajowej wyznaczony w dolinie Wieprza, z którą obszar 

gminy ma łączność poprzez sieć rzeczną- dopływy Wieprza.

Na południe od gminy planowany jest rezerwat biosfery.

2.10. Wnioski

W  trakcie  prac  nad  ustalaniem  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  należy 

uwzględnić  następujące  uwarunkowania  wynikające  ze  stanu istniejącego i  potrzeb  ochronnych 

elementów środowiska przyrodniczego:
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(1)  walorem  hydrogeologicznym  gminy  są  zasoby  wód  podziemnych  zakwalifikowane  do 

Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 460; ze względu na przepuszczalność warstw lessu i 

spękanie  skał  kredowych,  poziomy  wodonośne  są  bardzo  podatne  na  zanieczyszczenia 

powierzchniowe,  co  zobowiązuje  do  przyspieszenia  inwestycji  w  zakresie  kanalizacji  i 

oczyszczania  ścieków  oraz  do  eliminacji  inwestycji  mogących  znacząco  oddziaływać  na 

środowisko wodno-glebowe;

(2)  występują  wielorako  uzasadnione  potrzeby  w  zakresie  aktywnej  ochrony  wód 

powierzchniowych (zlewnia chroniona rzeki Wieprz, występowanie lokalnych wododziałów i stref 

źródliskowych, nikła sieć rzeczna); wśród metod ochrony należy uwzględniać:

• zwiększanie naturalnej retencji poprzez zalesianie (w miarę możliwości) stref źródliskowych i 

wododziałowych, ochronę dolin przed zamianą na użytki rolne,

• stosowanie retencji sztucznej poprzez budowę (restytucję) stawów i małych zalewów,

• uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej;

(3) żyzne, sprzyjające rolnictwu lessowe gleby w powiązaniu z dynamiczną rzeźbą terenu stwarzają 

problem  erozji  wodnej;  przeciwdziałanie  erozji  ma  ważny  aspekt  związany  ze  sposobem 

kształtowania krajobrazu i z planowaniem przestrzennym;

(4) drugim ważnym zadaniem związanym z wysoką jakością gleb jest oszczędne gospodarowanie 

potencjalnymi terenami inwestycyjnymi;

(5)  bardzo  niska  lesistość  gminy  jest  okolicznością  uzasadniającą  pilną  potrzebę  zwiększenia 

powierzchni  lasów  w  oparciu  o  specjalistyczny  program,  który  uwzględniałby  jednocześnie 

potrzeby przeciwdziałania erozji, zwiększania retencji wodnej, rozwoju bioróżnorodności;

(6) wszystkie lasy istniejące kwalifikuj ą się do kategorii lasów glebochronnych, wodochronnych 

oraz jako ogniwa systemu przyrodniczego gminy;

(7)  ważnym  komponentem  przyrodniczym  gminy  są  stare  parki  podworskie  i  starodrzewy  w 

obrębie wsi, niektóre uznane zostały za pomniki przyrody;

(8) doliny rzeczne, lasy, zadrzewienia i rozłogi pól stanowią najważniejsze elementy do tworzenia 
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lokalnego systemu przyrodniczego, wymaga on planowego wzbogacenia, rozbudowy wewnętrznej i 

wzmacniania ekologicznych powiązań zewnętrznych (dolina Wieprza, Żółkiewki, duże kompleksy 

leśne, pobliskie parki krajobrazowe);

(9) tereny wzdłuż dolin rzecznych poddawane są presji osadniczej; zabudowa nie może wchodzić 

na  terasę  zalewową,  dno  doliny  musi  pozostać  wolne  od  zainwestowania,  pełniąc  funkcje 

ekologiczne, klimatyczne, łąkowo-pastwiskowe, częściowo też rekreacyjne;

Uwaga:  Ilustracją  graficzną  tekstu  są  rysunki:  „Hipsometria",  „Klasyfikacja  gruntów"  i 

„Środowisko przyrodnicze", w skali 1:10 000.

3. ŚRODOWISKO KULTUROWE

3.1. Uwagi historyczne

Gmina znajduje się na obszarze historycznej krainy zwanej Grodami Czerwieńskimi, wchodzącej 

już w skład Państwa Mieszka I, później parokrotnie zajmowanej przez Ruś Halicką i aż do XIV 

wieku objętej ciągłymi niepokojami politycznymi.

Po włączeniu tych ziem przez króla Kazimierza Wielkiego na stałe do Polski, rozpoczęła się ich 

intensywna kolonizacja przez polskie rycerstwo. Powstawały nowe wsie i folwarki. Wieś Płonka 

należy do najstarszych miejscowości powiatu krasnostawskiego. W 1493 roku została tu erygowana 

parafia  rzymskokatolicka,  której  fundatorem był  król  Jan  Olbracht.  Pierwsza  wzmianka  o  wsi 

Rudnik pochodzi z 1492 r.

W  przeszłości  rejon  obecnej  gminy  charakteryzował  się  występowaniem  własności  ziemskiej 

drobnej szlachty (wsie: Rudnik, Maszów, Suche Lipie, Mościska, Wierzbica). Rudnik był określany 

jako tzw. wieś kollokacyjna,  czyli  obejmująca rozdrobnioną własność szlachecką podzieloną na 

części  należące do drobnej  szlachty zagrodowej.  Występowały też wsie włościańskie (Kaszuby, 

Bzowiec,  Płonka  -  częściowo)  i  królewszczyzny  (m.in.  w  Rudniku)  należące  do  starostwa  w 

Krasnymstawie. Obszar gminy nie został wchłonięty przez Ordynację Zamojską, z którą graniczył.

W XIX wieku na obszarze gminy nastąpiły znaczne wylesienia. Najpierw w rejonie wsi ze słowem 

„majdan"  w nazwie,  które  oznaczało  ustawione  w czworobok  obozowisko robotników leśnych 

trzebiących las w celu wytapiania smoły i wypalania węgla drzewnego. Po wycięciu lasów majdany 
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zamieniały  się  we  wsie,  przyjmując  nazwę  od  dóbr  do  których  należały:  Majdan  Kobylański, 

Majdan Borowski, Majdan Łuczycki. Według Słownika Geograficznego Królestwa Polskiego około 

1887 roku na terenie gminy było jeszcze około 3000 mórg lasu, czyli około 1600 ha (obecnie tylko 

772 ha).

3.2. Elementy krajobrazu kulturowego gminy Rudnik

a) historyczne układy ruralistyczne

Na terenie gminy nie wykształciło się żadne miasto. Osadnictwo występuje tylko w formie wsi, 

których jest kilkanaście. Wiele z nich ma długą historię (Rudnik od co najmniej 1492 r., Płonka i 

Wierzbica XV w., Mościska XVI w., Bzowiec ok. XVII w.).

Kształt  przestrzenny większości  wsi  jest  zbliżony do typu łańcuchówki.  Zabudowania są  luźno 

rozciągnięte obustronnie wzdłuż drogi, przez całą szerokość pól podzielonych na wąskie, równe 

sobie wielkością pasy. Walorem części wsi jest zachowanie się w krajobrazie dawnego łanowego 

rozmierzenia gruntów wiejskich (Bzowiec, Rudnik, Kaszuby, Suche Lipie).

Część wsi uległa nowym przekształceniom w trakcie podziałów rodzinnych, parcelacji majątków 

dworskich, zakładania zabudowy kolonijnej. Brak jednak dokładnych badań na ten temat.

b) zabytkowe obiekty architektury i budownictwa ludowego

W kartach ewidencyjnych zabytków nieruchomych z terenu gminy (tzw. białe karty) znajduje się 

około  40  cennych  obiektów  rozmieszczonych  w  14  wsiach.  Spis  obejmuje  przede  wszystkim 

chałupy wiejskie,  są też przykłady całych zagród i pojedynczych budynków gospodarczych. Ze 

względu na upływ czasu, szybkie zmiany w budownictwie wiejskim (i niską skuteczność ochrony 

tradycyjnego budownictwa wiejskiego) spis ten wymaga aktualizacji.

Ważnym obiektem architektury użyteczności publicznej na terenie gminy jest murowany budynek 

Urzędu  Gminy w Rudniku,  wybudowany specjalnie  w  tym celu  w latach  20.  XX w.  w  stylu 

dworkowym.
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c) obiekty i zespoły sakralne

We wsi Płonka istnieje zabytkowy drewniany kościół parafialny z 1793 r. Od czasu wybudowania 

tu  ok.  1430 roku pierwszego kościółka,  jest  to  czwarty kościół  w tym miejscu.  Na cmentarzu 

przykościelnym znajduje się też drewniana dzwonnica, murowane kapliczki, stare nagrobki, drzewa 

i krzyże.

Drugim miejscem kultu, jeszcze bez cech zabytkowych, jest nowy kościół w Rudniku.

Ponadto na obszarze gminy znajduje się kilka kapliczek przydrożnych, położonych w następujących 

wsiach: Bzówek, Majdan Kobylański, Maszów Dolny, Rudnik (2 kapliczki), Wierzbica.

d) zespoły dworsko-parkowe

Na terenie gminy zachowało się kilka zespołów dworsko-parkowych. Do najcenniejszych należą: 

barokowy  pałac  z  regularnym  ogrodem  w  Wierzbicy  oraz  secesyjny  dworek  z  ogrodem  w 

Maszowie Górnym. Lista wszystkich obiektów dworsko parkowych jest następująca:

Bzowiec:

• park  regularny  (dwie  prostokątne  kwatery  lipowo-grabowe)  z  początku  XVIII  wieku, 

powiększony w 2 połowie XIX w o część krajobrazową, aleja dojazdowa, szeroka oś widokowa, 

resztki dworu (część drewniana rozebrana, część spalona)

Maszów Dolny:

• zespół dworsko-parkowy o przeszłości sięgającej XVII w., przebudowywany m.in. w XIX wieku, 

20



następnie w latach 20. XX w. w stylu neobarokowym, we dworze do niedawna szkoła, obecnie 

własność Siwińskich - zespół w trakcie rewaloryzacji i powiększania o stawy w dolinie Rakówki

Maszów Górny:

• zespół z okresu międzywojennego: dwór o charakterze willi podmiejskiej proj. T. Zaremby w 

secesyjnym małym parku, obecnie własność Fleszyńskich - w trakcie rewaloryzacji

Maszów Górny, dwór od ogrodu, stan obecny, fot. Anna Kondrat. Źr. Anna Hałata, Anna Kondrat „Siedziby ziemiańskie  

na Zamojszczyźnie J800-1944. Nurty architektury rezydencjonalnej ". W „ Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie " Materiały  

sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 8-9 czerwca 2000 r. Opracowała R. Maliszewska,  

Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 2001 r.

Wierzbica:

• dwór i park XVII/XVIII w., park zachowany w formie kwatery lipowej, powiększony o część 

krajobrazową, związany ze stawami w dolinie rzeczki Werbki (Wierzbki), dwór barokowy z XVII 
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Elewacja frontowa dworu, fot. J. Langda 1958. Źródło: Irena Rolska-Boruch, Siedziby szlacheckie i magnackie na  

ziemiach zwanych Lubelszczyzną 1500-1700. Założenia przestrzenne, architektura, funkcje. Redakcja Wydawnictw KUL  

Lublin 1999.

Elewacja frontowa dworu, fot. B. Seniuk 1986. Źródło: Irena Kolska Boruch, Siedziby szlacheckie i magnackie na  

ziemiach zwanych Lubelszczyzną 1500-1700. Założenia przestrzenne, architektura, funkcje. Redakcja Wydawnictw KUL  

Lublin 1999

e) założenia parkowe, zabytkowy drzewostan

W  niektórych  dawnych  ośrodkach  dworskich  nie  zachowały  się  już  dwory  i  zabudowania, 

przetrwały jedynie resztki parków lub tylko nieliczne drzewa. Do takich obiektów należą:

Płonka:

• pozostałość  XIX wiecznego  parku dworskiego w stylu  krajobrazowym ze  stawem w dolinie 

Werbki (dwór nie zachował się)
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Mościska:

• ślady parku krajobrazowego wraz ze stawami, ogrodem użytkowym i folwarkiem

Rudnik:

• reliktowe drzewa prawdopodobnie z dawnych ogrodów dworskich drobnej szlachty

f) cmentarze i miejsca pamięci

Istnieją trzy cenne obiekty cmentarne:

• Bzowiec -  cmentarz wojenny z I  wojny światowej,  położony wśród pól  na wyniosłości  przy 

drodze z Płonki do Bzowca, cmentarz zawiera mogiły symboliczne ok. 300 żołnierzy różnych 

narodowości,

• Płonka - cmentarz przykościelny przy kościele parafialnym pw. Narodzenia NMP, założony ok. 

XV w., 2 stare nagrobki (1798 r., 1821 r.), kapliczki, drzewa,

• Płonka - cmentarz rzymsko-katolicki „stary" założony ok. 1825 r.,

g) zabytki techniki i przemysłu

Jeszcze w pierwszej połowie XX w. funkcjonowały w gminie ciekawe obiekty przemysłowe jak : 

młyny  wodne  (Wierzbica,  Mościska,  Płonka,  Bzowiec),  młyn  parowy  (Bzowiec),  wiatraki 

(Wierzbica, Rudnik, Bzowiec, Mościska, Płonka-2), tartaki (Bzowiec, Płonka), cegielnie (Maszów, 

Płonka), kaszarnia (Rudnik), gorzelnia i browar (Płonka).

Obecnie do tej kategorii można zaliczyć młyn elektryczny z 1950-52 r. wybudowany w Rudniku 

pod Lasem Królewskim. Budynek jest drewniany, dwukondygnacyjny z gankim. Ponadto w obrębie 

zachowanych  folwarków  dworskich  zachowały  się  w  różny  stanie  budynki  przemysłowe  i 

gospodarcze (stajnie, chlewnie, stodoły, spichlerze, suszarnie chmielu).

3.3. Obszary i obiekty z terenu gminy Rudnik wpisane do rejestru zabytków województwa 

lubelskiego

Najcenniejsze spośród w/w obiektów są wpisane do rejestru zabytków województwa lubelskiego i 

podlegają ścisłej ochronie konserwatorskiej. Lista obiektów jest następująca:

Bzowiec:

• park podworski, czas kształtowania: XVIII-XIX w.; nr rejestru zabytków -ZA/224

• cmentarz wojenny z I wojny światowej, 1918 r.; nr rejestru zabytków -ZA/416
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Maszów Dolny:

• zespół dworsko-parkowy, kapliczka (w zespole), XVIII-XIX wiek; nr rejestru zabytków - ZA/258

Maszów Górny:

• zespół dworski: suszarnia, magazyn, dwie chlewnie, ogród spacerowy, ogrody użytkowe, XIX-

XX wiek; nr rejestru zabytków - ZA/316

Płonka:

• kościół  parafialny rzymskokatolicki  pw.  Narodzenia  NMP,  dzwonnica,  ok.  1793 r.,  cmentarz 

przykościelny; nr rejestru zabytków - A/96

• park z I pół. XIX w.; nr rejestru zabytków - ZA/240,

• cmentarz  grzebalny  rzymskokatolicki  „stary"  z  nagrobkami  i  drzewostanem,  ok.  1825  r.;  nr 

rejestru zabytków - ZA/330

Wierzbica:

• dwór i park ze stawami i aleją dojazdową, k. XVII w. lub pocz. XVIII w.; nr rejestru zabytków - 

ZA/21
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Zgodnie  z  zaleceniem  Chełmskiej  Delegatury  Lubelskiego  Wojewódzkiego  Konserwatora 

Zabytków „ w odniesieniu do obiektów wpisanych do rejestru zabytków województwa lubelskiego 

obowiązuje  bezwzględny  priorytet  wymagań  konserwatorskich  we  wszystkich  działaniach 

planistycznych, projektowych i realizacyjnych. Zasady kształtowania przestrzennego i prowadzenia 

wszelkich  inwestycji  winny  być  podporządkowane  wnioskom  i  decyzjom  konserwatorskim. 

Dotyczy  to  również  zmiany  sposobu  zagospodarowania  terenu,  zmiany  sposobu  użytkowania 

obiektów  oraz  wtórnych  podziałów  historycznych  założeń.  Wszelka  działalność  inwestycyjna 

prowadzona przy tych obiektach i w obszarze objętym ochroną konserwatorską wymaga uzyskania 

zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków".

3.4. Wykaz obiektów architektury i budownictwa objętych ewidencją służby ochrony 

zabytków

Bzowiec

• pozostałości zespołu dworskiego: chlewnia murowana. 1927 r.,  piwnice dworskie,  murowane, 

pocz. XX w.

Bzówek

• kapliczka Św. Antoniego, murowana XVIII (?)

Mościska

• pozostałości zespołu dworsko-folwarcznego, p. XX w.

Rudnik

• budynek Urzędu Gminy, murowany, lata 20. XX w.,

• kapliczka Św. Stanisława Biskupa, drewniana, XIX w.,

• kapliczka drewniana, 1947 r.,
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• młyn drewniany, 1950-52 r.

Wierzbica

• kapliczka murowana, koniec XIX w.

3.5. Obszary obserwacji archeologicznej

Cały teren gminy został rozpoznany pod względem archeologicznym w latach 80. ubiegłego wieku 

metodą archeologicznego zdjęcia Polski (AZP). Jak wynika z syntezy tych badań opracowanej dla 

potrzeb studium w Chełmskiej  Delegaturze Woj.  Oddz.  Służby Ochrony Zabytków, osadnictwo 

pradziejowe  pojawiło  się  w  rejonie  gminy  prawdopodobnie  już  środkowej  epoce  kamienia 

(mezolit),  następnie  w młodszej  epoce  kamienia  (neolit).  W wielu  przypadkach  sprecyzowanie 

chronologii  i  przynależności  kulturowej  znalezisk  było  niemożliwe,  udało  się  jednak 

zidentyfikować  przykłady  przynależności  do  kultury  pucharów  lejkowych  oraz  stanowiska 

związane  z  epoką  brązu  m.in.  kulturą  trzciniecką  i  kulturą  łużycką.  Poświadczone  jest  także 

występowanie  -  choć  rzadko  -  osadnictwa  okresu  wpływów  rzymskich.  Osadnictwo 

wczesnośredniowieczne po X wieku i średniowieczne jest udokumentowane stosunkowo dobrze. 

Pod względem ilościowym znaleziska te zajmują trzecie miejsce.

Z rozmieszczenia zidentyfikowanych stanowisk archeologicznych wynika, że osadnictwo rozwijało 

się przede wszystkim wzdłuż stoków i krawędzi dolin rzecznych Werbki i Łętowni. Tereny te w 

dalszym ciągu są miejscem koncentracji osadnictwa.

Wielkość  stanowisk  jest  różna.  Przeważają  pojedyncze,  często  występują  o  pow.  0,5  do  l  ha, 

sporadycznie do 5 ha.

Uwaga:  Ilustracją graficzną tekstu jest rysunek:  „Środowisko  kulturowe", w skali 1:10 000.

4. STRUKTURA TERENU - OBSZARY OTWARTE

Obszary otwarte czyli: pola uprawne, lasy, łąki, zadrzewienia, nieużytki, wody otwarte itp. zajmują 

przeważającą  część  terenu  gminy.  Większość  z  nich  pełni  istotną  rolę  produkcyjną,  stanowiąc 

podstawę  funkcjonowania  rolnictwa,  leśnictwa,  ogrodnictwa,  hodowli.  Jednocześnie  obszary 

otwarte pełnią coraz bardziej dostrzeganą i docenianą rolę pozaprodukcyjną związaną z tworzeniem 
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bazy przyrodniczej gminy i walorów krajobrazu. Walory te coraz częściej mają już swój wymiar 

promocyjny i ekonomiczny jako potencjalne środowisko rozwoju nowych funkcji, jak na przykład 

usługi turystyczne.

Ważna i złożona rola obszarów otwartych zobowiązuje do uwzględnienia w pracach nad studium 

gminy szeregu związanych z nimi uwarunkowań, które stanowią ważne zagadnienie planistyczne. 

Uwarunkowania te wynikają z takich kwestii jak:

• morfologia terenu i cechy krajobrazu,

• struktura użytkowania terenu,

• charakter lasów, cechy gleb, jakość środowiska przyrodniczego,

• warunki wodne, układ dolin rzecznych itp.

4.1. Uwarunkowania wynikające z charakteru krajobrazu gminy i głównych cech 

morfologicznych terenu

(1) Gmina ma charakter falistej wyżyny. Położona jest na Wyniosłości Giełczewskiej, gdzie garby i 

wały zbudowane ze skał kredowych pokrywa warstwa lessów poddawanych rzeźbieniu przez wodę.

(2)  Głównymi  elementami  ukształtowania  powierzchni  są  naprzemianległe  wały  wysoczyzn  i 

rozcinających je niewielkich dolin rzecznych. Na ten układ nakładają się starsze i młodsze rozcięcia 

erozyjne w formie suchych płaskodennych dolin i wąwozów.

4.2. Uwarunkowania w zakresie obszarów otwartych, wynikające z istniejącej struktury 

użytkowania terenu

(3)  Rejon  gminy  cechuje  bardzo  niski  stopień  urbanizacji.  Osadnictwo  gminy  opiera  się  na 

zabudowie  wiejskiej.  Wsie  cechują  się  znacznym  stopniem  skupienia  zabudowy  i  ciągną  się 

pasmami  równolegle  do  dolin  rzecznych.  W efekcie  duże  przestrzenie  na  wysoczyznach  i  ich 

stokach mają charakter rozległych terenów otwartych.

(4) W strukturze użytkowania terenów zdecydowanie dominują użytki rolne, które zajmują około 

80 % powierzchni gminy. Wśród nich aż 71 % to grunty orne. Łąki i pastwiska zajmują tylko 8 % 

użytków rolnych, co wiąże się z rzadką i drobną siecią rzeczno-dolinną.

(5) Lasy i grunty leśne stanowią około 9 % powierzchni gminy. Jest to ponad trzykrotnie mniej niż 
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średnio w kraju (średnia lesistość Polski - 28,5 %).

4.3. Uwarunkowania przestrzenne związane z rolniczym użytkowaniem terenu

(6) Pierwszorzędnym uwarunkowaniem rolnictwa w rejonie gminy jest bardzo dobra i dobra jakość 

gleb (60 % gleb należy do III klasy bonitacyjnej). Urodzajne - lessowe w przewadze gleby i dość 

korzystne  warunki  agroklimatyczne  sprzyjają  kontynuacji  i  rozwojowi  tradycyjnego  zajęcia 

mieszkańców  gminy  jakim  od  wieków  jest  rolnictwo  i  produkcja  żywności  o  najwyższych 

parametrach jakościowych.

(7)  Poza  standardowym  w  gminie  kierunkiem  upraw  zbożowo-przemysłowych,  występują 

korzystne warunki do rozwoju sadownictwa ze śmielszym wykorzystaniem do tego celu ciepłych 

południowych stoków (szczególnie  rejon  Maszowa,  Suszenia,  Majdanu Kobylańskiego).  Dalsze 

możliwości rozwojowe obejmują: szeroko pojęte warzywnictwo, zielarstwo, rośliny oleiste. Szansą 

może się okazać przewidywany rozwój produkcji biopaliw z rzepaku.

(8) Rozwój rolnictwa powinien być poparty:

• modernizacją ośrodków  obsługi  (ośrodek  główny,  ośrodki wspomagające),

• rozwojem infrastruktury decydującej o jakości życia na wsi,

• scalaniem rozdrobnionych gruntów w celu m.in. dostosowania rozłogów do mechanizacji prac 

polowych,

• tworzeniem lokalnej bazy przetwórstwa rolno-spożywczego.

(9) Nowe zagospodarowanie przestrzenne musi respektować ochronę urodzajnych gleb. Konieczna 

jest  duża  rozwaga  w  przeznaczaniu  wysokich  klas  gruntów  rolnych  na  cele  inwestycyjne, 

osadnicze, rekreacyjne, komunikacyjne. Zasadą powinno być wykorzystanie do tego celu przede 

wszystkim gleb najniższych klas oraz minimalizowanie inwestycji terenochłonnych.

(10)  Szczególnym  problemem  rolnictwa  jest  powstrzymywanie  erozji  wodnej,  która  degraduje 

gleby na bardziej stromych stokach; w sumie ok. 12 % ogółu gruntów ornych. Duże rezerwy w tym 

zakresie tkwią w następujących przedsięwzięciach:

• w zadrzewianiu i zalesianiu form wąwozowych, krawędziowych i stokowych,

• we wprowadzaniu  na  erozyjne  stoki  upraw  sadowniczych,  krzewów  owocowych  i  trwałych 

użytków zielonych,
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• w  scalaniu  gruntów  wraz  z  dostosowaniem  części  rozłogów  do  orki  wzdłuż  warstwie 

(wstęgowej) i zmiany przebiegu dróg polnych narażonych na tworzenie się tzw. głębocznic.

• w ochronie zadrzewień i zakrzewień śródpolnych, wąwozowych, przydrożnych itp.

4.4. Uwarunkowania związane z wymogami ochrony i rozwoju lasów

(11)  Gmina  charakteryzuje  się  niedoborem  terenów  leśnych.  Lasów  jest  bardzo  mało  i  są 

rozdrobnione.  Około  2/3  lasów  należy  do  właścicieli  prywatnych,  1/3  jest  własnością  Lasów 

Państwowych.

(12)  Do  większych  lasów  należą:  Las  Królewski,  lasy  k.  Płonki  Poleśnej  i  k.  Suszyna,  Las 

Pleszyńskiego,  las  koło  Majdanów.  Ponadto  występują  drobne,  rozczłonkowane  laski  lub 

zadrzewienia w wąwozach i w dolinach rzeczek (łęgi i olszynki).

(13)  W istniejących  lasach  dominują  drzewostany  średniowiekowe  i  młode.  Część  z  nich  ma 

zdeformowany  sztucznym  doborem  skład  gatunkowy  (sosna,  osika),  niezgodny  z  siedliskiem 

potencjalnym, którym jest tutaj przede wszystkim las mieszany typu gradowego z dominacją dębu i 

grabu. Wszystkie lasy na terenie gminy należy uznać za ochronne

(14) Deficyt lasów (stare mapy dowodzą, że jeszcze w połowie XIX wieku lasy zajmowały ok. 50 

%  powierzchni  gminy)  powinien  mobilizować  do  odtwarzania  lesistości.  Poprzez  zalesianie 

wąwozów, parowów, stromych stoków, nieużytków, względnie słabszych gleb na wododziałach i w 

strefach źródliskowych można zwiększyć lesistość o kilkadziesiąt  procent.  Realizując zalesienia 

należałoby uwzględnić program wzmacniania ciągłości powiązań ekologicznych, wpływanie na ład 

przestrzenny i  atrakcyjność  turystyczną  gminy.  Tworzyć  układy pasmowe zapewniające  osłonę 

użytków  rolniczych,  łączność  ekologiczną  między  większymi  obszarami  leśnymi  i  terenami 

dolinnymi.

4.5. Uwarunkowania wynikające z układu dolin rzecznych

(15)  Teren  gminy przecinają  trzy równoległe  pasma dolinne  z  niewielkimi rzeczkami  (Werbka, 

Łętownia i Rakówka), dopływami Wieprza. Mimo niewielkiej skali przestrzennej, doliny te są dla 

gminy obszarami o szczególnym znaczeniu ekologicznym i krajobrazowym, stanowią bowiem:

• podstawowe, lokalne korytarze ekologiczne,

• główne - kontrastowe względem wałów wysoczyznowych - osie krajobrazowe gminy,
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• największe w gminie pasma użytków zielonych, miejscami stawów oraz skupiska dolinnej flory i 

fauny,

• tradycyjnie  ustalone  najstarsze  ciągi  osadnictwa  (udokumentowane  także  znaleziskami 

archeologicznymi),

• potencjalne miejsce odtworzenia stawów, sadzawek i ewentualnie nowych małych zalewów dla 

celów wodochronnych, rekreacyjnych, hodowli ryb.

(16) Z powyższych względów doliny rzeczne wymagają specjalnych zasad ochrony i kształtowania. 

Kierunkowe zagospodarowanie dolin rzecznych powinno uwzględniać takie kwestie jak:

• utrzymanie  tradycyjnej  roli  dolin  rzecznych  w  integracji  układów  osadniczych  gminy,  przy 

jednoczesnym  zachowaniu  właściwego  dystansu  zabudowy  względem  dna  dolin  i  przy 

zachowaniu „zielonych" przerw i otwarć w ich ciągłości,

• utrzymanie naturalnego układu koryta rzek i ich dolin,

• rekultywacja starych zbiorników wodnych (stawów) i w miarę możności budowa nowych,

• ochrona organicznych gleb i pokładów torfów,

4.6. Uwarunkowania przestrzenne związane z możliwościami turystycznego wykorzystania 

obszaru gminy

(17)  Ważną,  nie  w  pełni  docenianą  cechą  gminy,  są  znaczne  walory  krajobrazu  i  środowiska 

przyrodniczego  przydatne  do  rozwoju  funkcji  turystycznych.  Do  tego  typu  walorów  można 

zaliczyć:

• urozmaiconą, dynamiczną rzeźbę terenu (wzgórza, wąwozy, stoki), wpływającą na malowniczość 

krajobrazu i rozległe ekspozycje widokowe,

• atrakcyjne  krajobrazowe ciągi  dolinne  Wierzbki,  Rakówki  i  Łętowni,  kontrastowe względem 

urzeźbionych wałów wyżynnych i wysoczyzn,

• walory tradycyjnego, rozciągniętego wzdłuż dolin osadnictwa wiejskiego z zachowanymi wśród 

starych  parków  pozostałościami  siedzib  dworskich  (Wierzbówka,  Płonka,  Maszów  Górny, 

Maszów Dolny, Bzowiec),

• duże przestrzenie terenów otwartych o „bieszczadzkiej" fizjonomii krajobrazu,

• świeże powietrze, cisza, korzystny mikroklimat, zdrowa żywność,

• niektóre  północne  stoki  z  dłużej  zalegającym  śniegiem,  wydają  się  być  przydatne  do 

amatorskiego uprawiania sportów narciarskich.
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(18)  Układ  walorów,  fizjonomia  krajobrazu  i  ukształtowana  struktura  przestrzenna  gminy 

determinuj ą trojaki typ zagospodarowania turystycznego:

a)  ośrodki  turystyczne  (częściowo  agroturystyczne)  w  ciągach  dolinnych,  tworzone  na  bazie 

harmonijnych, tradycyjnych wsi, parków podworskich, małych zalewów na rzeczkach, zabytków i 

pamiątek historycznych.

b) ośrodki agroturystyczne na wysoczyźnie oparte o malowniczo położone wsie, wzgórza, wąwozy, 

stoki, lasy, rozłogi pól,

c)  trasy  turystyczne:  piesze,  rowerowe,  jeździeckie,  punkty  widokowe,  ścieżki  dydaktyczne; 

ponadto szlaki wiążące gminę z poważniejszymi atrakcjami w gminach sąsiednich (dolina Wieprza, 

zalew w Nieliszu, Radecznica, dolina Żółkiewki, parki krajobrazowe).

4.7. Uwarunkowania związane z wymogami ochrony obszarów i obiektów przyrodniczych o 

różnej randze

(19) Ustanowione dotąd na terenie gminy pomniki przyrody obejmują 33 stare drzewa (głównie 

lipy, jesiony, dęby) zlokalizowane w parkach podworskich i na cmentarzu w Płonce.

(20) Nie przewiduje się tworzenia parków krajobrazowych, ponieważ cały krajobraz gminy posiada 

istotne wartości przyrody i krajobrazu i powinien być chroniony jednakowo poprzez racjonalną, 

zrównoważoną gospodarkę:

• rolniczą,

• ogrodniczo-sadowniczą,

• leśno-zadrzewieniową,

• wodną,

• glebową,

• osadniczą,

• inżynieryjną.

Możliwe  jest  natomiast  utworzenie  zespołu  przyrodniczo-krajobrazowego  doliny  Werbki,  która 

harmonijnie  integruje  przyrodnicze  walory  doliny  rzecznej  z  nawarstwieniami  środowiska 

kulturowego w starym wiejskim osadnictwie, siedzibach dworskich, kościele w Płonce.

5. STRUKTURA PRZESTRZENNA – OSADNICTWO
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5.1 Program urbanizacji i zagospodarowania gminy.

Program ten wynika przede wszystkim z wytycznych regionalnych i strategii rozwoju gminy (patrz 

rozdz. 1). W szczególności będzie to:

• rozwój  rolnictwa,  w  tym:  mieszkalnictwa,  usług  i  ośrodków  obsługi  wsi,  biznesu  małego  i 

średniego oraz dróg zewnętrznych i wewnętrznych, a także

• rozwój  funkcji  turystyczno-rekreacyjnej  w  gminie,  w  tym:  terenów  rekreacyjnych,  szlaków 

turystycznych, ośrodków i usług turystyczno-rekreacyjnych oraz wsi letniskowych.

Ilościowy rozwój tych funkcji oraz ich rozmieszczenie (lokalizacja) na terenie gminy zależne są od 

jej uwarunkowań zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych.

5.2 Warunki lokalizacyjne - zewnętrzne

Na przestrzenne kierunki rozwoju programowanych funkcji i ich ilość wpływ ma przede wszystkim 

sytuacja  gminy w regionie.  Podstawą ocen są różne materiały dot.  regionu lubelskiego,  w tym 

zwłaszcza  dokumenty  Strategii  rozwoju  województwa  lubelskiego  oraz  Materiały  do  planu 

zagospodarowania przestrzennego województwa. Szczególny wpływ w tym zakresie będą miały:

a) Miejsce w systemie osadniczym regionu.

Gmina leży w stosunkowo znacznej odległości od większych miast. Miasta najbliższe: Krasnystaw i 

Zamość, oddalone są od gminy Rudnik 20-30 km. Stolica regionu - Lublin - ok. 60 km. Z miastami  

tymi wiąże ją droga nr 837, jedyna droga wojewódzka na terenie gminy. Można więc powiedzieć,  

że gmina leży raczej na uboczu głównych miast i aglomeracji miejskich regionu. Jest to osłabienie 

jej  potencjałów  urbanizacyjnych,  ale  nie  powinno  mieć  negatywnego  wpływu  na  rozwój 

programowanych kierunków - rolnictwa i turystki. Może się nawet stać walorem położenie gminy z 

tego punktu widzenia.

b) Miejsce w strefowaniu gospodarczym regionu.

Gmina Rudnik leży w strefie wskazanej jako „główny rejon produkcji żywności" województwa, tj.  

rejon  kraju  o  szczególnie  dobrych  warunkach  rozwoju  produkcji  rolnej  -  znacznie 

przewyższających średnie krajowe (86,1 pkt JUNG, gdy kraj 66,6), co oczywiście powinno być w 

pełni wykorzystane, przyjmując m. in. zalecenia strategii.

c) Sąsiedztwo wielkich terenów rekreacyjnych.

W niedalekiej odległości od granic gminy znalazły się trzy parki krajobrazowe:
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• Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy, w odległości ok. 5 km od południowej granicy gminy,

• Skierbieszowski  Park Krajobrazowy, w odległości ok. l O km od wschodniej granicy gminy, oraz

• Krzczonowski Park Krajobrazowy, w odległości też ok. 10 km od pomocnej granicy gminy.

Niemal  też  styka  się  z  gminą  od  południa  obszar  węzłowy  o  znaczeniu  międzynarodowym 

ECONET - Polska, a od wschodu korytarz ekologiczny doliny Wieprza tej samej sieci. Bliskość 

parku  Szczebrzeszyńskiego  i  obszaru  ECONET to  zarazem sąsiedztwo  z  kompleksem terenów 

rekreacyjnych Roztocza.

5.3 Warunki lokalizacyjne - wewnętrzne

Możliwości racjonalnego rozmieszczenia programu rozwojowego gminy w granicach jej obszaru 

zostały określone w oparciu o całość zgromadzonych materiałów „uwarunkowań rozwoju gminy 

Rudnik", w tym szczególnie:

• środowisko przyrodnicze (hipsometria, system przyrodniczy gminy i in.),

• środowisko kulturowe (w tym - wartości krajobrazowe),

• warunki  zainwestowania  (w  tym:  stan  istniejący  zainwestowania  -  użytkowanie  terenów, 

komunikacja, infrastruktura techniczna, obowiązujący plan zagospodarowania z r. 1987).

Wnioski analiz zebrano w trzech punktach: ogólna charakterystyka przestrzenna gminy, możliwości 

przestrzenne rozwoju rolnictwa, możliwości przestrzenne rozwoju turystyki.

a) Charakterystyka przestrzenna (lokalizacyjna) gminy

Struktura przestrzenna gminy Rudnik jest stosunkowo prosta: wyżynny obszar gminy przecinają 

trzy  względnie  proste  doliny  rzek  i  cieków  wodnych:  Łętowni,  Werbki,  Rakówki  oraz 

bezimiennego cieku. Rzeki te i cieki - dopływy Wieprza - a wraz z nimi doliny są usytuowane w 

niemal równych odstępach od siebie, równolegle na kierunku NW - SE tworząc „pasową" strukturę 

gminy.

Doliny,  w  większości  łąkowe,  prowadzą  od  stuleci  szlaki  komunikacyjne,  drogi,  a  na  swoich 

obrzeżach od czasów prehistorycznych (o czym świadczą stanowiska archeologiczne) koncentruje 

się osadnictwo. I tak:

• wzdłuż doliny Łętowni biegnie droga do Turobina i towarzysząca jej wieś Bzowiec;

• wzdłuż doliny Werbki - droga obecnie wojewódzka (nr 837) do Zamościa i Piask (i Lublina) oraz 

33



stare wsie: Wierzbica, Mościska i Płonka;

• wzdłuż doliny Rakówki - również droga (odnoga drogi wojewódzkiej jw.) i miejscowość Rudnik 

- siedziba Urzędu Gminy oraz wsie: Maszów, Joanin, Suche Lipie;

• wzdłuż czwartej  -  suchej  doliny -  droga lokalna  i  grupa wsi  Majdan (osadnictwo względnie 

najmłodsze).

 Ten prosty układ osadniczy - cztery równoległe pasy - jest powiązany w części północnej drogą 

powiatową przez Rudnik do Gorzkowa i Krasnegostawu oraz podobną drogą, z Płonki do Nowej 

Wsi, na południu.

Jest  wiele  relacji  -  ekonomicznych,  ekologicznych,  społecznych,  które wskazuj  ą  na zasadność 

utrzymania czy kontynuacji tej historycznej struktury osadniczej gminy i na przyszłość. Jest ona 

odpowiednia zarówno dla programowanego rozwoju rolnictwa, jak i turystyki.

b) Rozwój rolnictwa

Rolnictwo  jest  i  pozostanie  -  ze  względu  na  wyjątkowo  sprzyjające  warunki  -  podstawowym 

34



kierunkiem rozwoju gminy. W zasadzie na całym obszarze gminy może i powinno się rozwijać 

przede  wszystkim  rolnictwo,  w  tym  na  płaskowyżach  głównie  -  uprawy  polowe,  w  dolinach 

głównie - hodowla.

Osadnictwo rolnicze - zagrodowe - powinno się rozwijać w oparciu o wsie istniejące. Ich układ, 

względnie  racjonalny  powinien  być  utrzymany  oraz,  jeśli  trzeba  -  rozwijany,  nie  naruszając 

historycznych  lokalnych  zasad.  Nowe  obiekty  zagrodowe  należy  lokować  przede  wszystkim 

wewnątrz obecnej struktury wsi (wypełnianie plomb, zagęszczanie zabudowy wsi). Zakłada się, że 

tereny  zabudowy  zagrodowej  wsi  nie  będą  w  zasadzie  zwiększone  ponad  wskazania 

obowiązującego planu, m. in. ze względu na wysokiej klasy gleby.

Usługi  i  ośrodki  obsługi  wsi.  Usługi  mogą  być  lokowane  zgodnie  z  obowiązującym  planem 

zagospodarowania gminy. Ponadto, usługi nie wymagające wydzielonego terenu i niekolizyjne z 

funkcją  dominującą  (osadnictwem wiejskim)  mogą być  lokowane na  terenach wskazanych  pod 

budownictwo zagrodowe.

W celu integracji funkcjonalnej gminy, zwiększenia jej atrakcyjności funkcjonalno-przestrzennej i 

podniesienia poziomu jej obsługi wskazuje się ośrodki i ciągi usługowe gminy Rudnik. Ośrodkiem 

głównym jest i pozostanie miejscowość Rudnik. Ze względu na jego niekoncentryczne położenie w 

strukturze  gminy,  celowe  jest  zrównoważenie  jej  obsługi  przez  ukształtowanie  ośrodka 

pomocniczego,  np.  we wsi  Bzowiec.  Wzmocnioną funkcję usługową będą miały również wsie: 

Mościska i Płonka leżące w centrum gminy, na szlaku między Rudnikiem a Bzowcem. Szczególne 

znaczenie i funkcję w strukturze gminy będą miały drogi wiążące ośrodki jw. w spójną strukturę. 

Jest to droga: Rudnik - Mościska - Płonka - Bzowiec.

W większych wsiach pozostałych mogą i powinny powstawać wiejskie ośrodki usługowe (handel, 

rzemiosło, rekreacja i kultura).

Biznes mały i średni - obiekty produkcyjne itp. Małe obiekty biznesu - pod warunkiem, że są nie 

większe jak np.  wielkość 1-2 działek zagrodowych,  nieuciążliwe dla otoczenia i  nie  kolidują z 

funkcją  główną  (rolnictwem)  -  mogą  być  lokalizowane  na  terenach  wyznaczonych  pod 

budownictwo zagrodowe wsi.

Pod  biznes  średniej  wielkości,  bądź  maty  nie  spełniający  warunków  jw.,  wskazuje  się  przede 
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wszystkim tereny: przy drodze wojewódzkiej nr 837, tj. w pobliżu wsi Wierzbica, Mościska, Płonka 

oraz w ośrodkach: Rudnik i Bzowiec (biorąc pod uwagę, że decydującym warunkiem jest dobra 

dostępność komunikacyjna dla użytkowników).

W przypadkach uzasadnionych (np. gdy taka szansa się nadarza, możliwa jest lokalizacja obiektu 

produkcyjnego lub składowego średniej wielkości w każdej większej wsi, na terenach rolnych, w 

bezpośredniej  bliskości  terenów  budownictwa  zagrodowego  (w  celu  uniknięcia  rozproszenia 

zabudowy). I tu jednak warunkiem jest niekolizyjność z wartościami przyrodniczymi i wiodącymi 

funkcjami obszaru - rolna i rekreacyjną.

Komunikacja, transport - drogi. Biorąc pod uwagę, że gmina staje się otwarta na funkcje biznesu 

(miejsce pracy poza rolnictwem) oraz że rosnący poziom potrzeb społecznych zwiększa wymagania 

mieszkańców  w  zakresie  kontaktów  z  usługami  nie  tylko  podstawowymi,  ale  i 

ponadpodstawowymi,  zwiększa  się  ich  mobilność  i  potrzeby  komunikacyjne.  W  praktyce 

sprowadza się to do konieczności:

• poprawy jakości technicznej i użytkowej drogi wojewódzkiej nr 837, łączącej gminę ze stolicą 

regionu (Lublinem), subregionu (Zamościem) oraz siedzibą powiatu (Krasnymstawem);

• poprawy jakości technicznej i użytkowej dróg powiatowych, ze szczególnym uwzględnieniem 

drogi: Mościska - Rudnik - Gorzków oraz drogi: Płonka - Bzowiec w kierunku Frampola, Janowa 

Lubelskiego, Biłgoraja;

• poprawy  jakości  dróg  gminnych,  w  tym  ich  rozwój  tak,  aby  zbliżyć  w  czasie  dostępność 

ośrodków usługowych i miejsc pracy (poza rolnictwem) w gminie.

Wszystkim  drogom  w  gminie  powinny  towarzyszyć  drogi  rowerowe,  a  w  obszarach  wsi  czy 

zespołów wsi - również piesze - dla podniesienia ogólnej jakości komunikacyjnej w relacjach jw.

c) Rozwój turystyki i rekreacji

Zgodnie z zaleceniami strategii rozwoju gminy Rudnik wskazuje się tereny jakie mogą być brane 

pod uwagę pod funkcje turystyki i rekreacji. Należą do nich:

• dolina Werbki - na całej długości w granicach gminy,

• dolina Rakówki, zwłaszcza jej południowa część,

• dolina Łętowni - podmokłe łąki w rejonie Bzowca,

• doliny bezimiennego cieku w północnym sektorze gminy.
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Rzeki i cieki są dopływami Wieprza, przepływającego w sąsiedztwie gminy, powiązanego w tym 

rejonie z parkami krajobrazowymi - Szczebrzeszyńskim i Skierbieszowskim.

Tereny rekreacyjne dolin wiążą się tam gdzie to możliwe, z pobliskimi lasami, tworząc wspólnie 

strefę potencjalnie rekreacyjną, której wartościami są:

• rzeki i cieki wodne z możliwymi zbiornikami małej retencji,

• łąki w dnach dolin,

• zbocza i wąwozy,

• lasy.

Bazę usługowa turystyki i rekreacji w gminie tworzyć powinny kształtujące się ośrodki:

• Rudnik,

• Bzowiec,

• Mościska - Płonka,

• inne większe wsie w strefie turystyczno-rekreacyjnej.

Wszystkie  wsie w tej  strefie  mają szansę  rozwoju agroturystki,  powinny tez  mieć wyznaczone 

tereny przeznaczone na cele rekreacyjne.

Wartości kulturowe gminy - zachowane zabytki, zwłaszcza dwory, kościoły, stanowią dodatkowe 

atrakcje dla rozwoju turystyki, powinny też stać się dodatkowymi bodźcami rozwoju tej funkcji w 

ich rejonach.

Układ drogowy musi uwzględniać również rozwój funkcji turystyczno-rekreacyjnych. Prowadzi to 

głównie do zabezpieczenia powiązań potencjalnych ośrodków czy miejscowości turystycznych i 

rekreacyjnych z terenami i atrakcjami tej funkcji, jak też między sobą.

Szczególną rolę będą grały szlaki turystyczne - rowerowe i piesze, których sieć powinna wiązać 

wszystkie  walory turystyczne  i  rekreacyjne  gminy między sobą,  a  zarazem gminy z  głównymi 

obszarami i centrami rekreacyjnymi i turystycznymi w jej pobliżu - dotyczy to przede wszystkim 

powiązań z parkami krajobrazowymi.

Uwaga:  Ilustracją  graficzną  tekstu  jest  rysunek:  „Struktura  terenu"  (Uwarunkowania  i  wstępne 
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propozycje) w skali 1:10000, a także mapki zawarte w „Załącznikach" do niniejszego tekstu.

6. KOMUNIKACJA

6.1. Drogi

W obszarze gminy Rudnik przebiegają drogi należące do trzech kategorii. Najważniejszą z nich jest 

droga wojewódzka 837, Piaski - Żółkiewka Wieś -Nielisz - Sitaniec przebiegająca przez gminę z 

pomocnego  zachodu  na  południowy  wschód.  Sieć  dróg  powiatowych  stanowią  drogi,  lub  ich 

odcinki o numerach: 48132 Średnia wieś - Wierzchowina - Chłaniów - Bzowiec -Gruszka Mała II, 

48134 Równianki - Władysławin, 48136 Tarnogóra -Wirkowice - Płonka - Bzowiec Grobla, 48173 

Borówek - Suche Lipie, 8174 Równianki - Rudnik - Maszów - Staw Noakowski, 48175 Suszeń - 

Majdan Borowski l - Suche Lipie, 48176 Chorupnik - Rudnik, 48177 Rudnik -Mościska, 48178 

Suszeń - Majdan Borowski 2 - Wirkowice,  48179 Suszeń -Ostrówek. Układ uzupełnia 17 dróg 

gminnych o zróżnicowanej długości i intensywności wykorzystania.

6.2. Układ drogowy

Podstawowy  układ  drogowy  jest  stosunkowo  klarowny  i  dostosowany  do  istniejących  ciągów 

zabudowy.  W gminie  nie  ma  w  zasadzie  zabudowy  rozproszonej,  co  pozwala  na  jej  obsługę 

umiarkowaną ilością dróg. Równolegle do drogi wojewódzkiej przebiegają z pomocnego zachodu 

na południowy wschód drogi powiatowe. Od strony północnej droga nr 48174 przechodząca przez 

ośrodek gminny Rudnik oraz wzdłuż północnej granicy gminy, ciąg dróg nr 48175 i 48179. W 

południowej  części  gminy  droga  nr  48132  przechodząca  przez  wieś  Bzowiec.  W kierunku  z 

pomocnego wschodu na południowy zachód przecinają gminę dwie drogi: 48136, która krzyżuje się 

z drogą wojewódzką oraz ciąg drogowy składający się z drogi nr 48176 z Chorupnika do Rudnika i  

stanowiącej jej przedłużenie drogi nr 48177, która łączy się w Mościskach z drogą wojewódzką. 

Ruch z gminy wyprowadzają jeszcze trzy drogi powiatowe. W zachodniej części gminy droga nr 

48173  w  kierunku  pomocnym,  do  rejonu  wsi  Borówek  oraz  droga  nr  48134  w  kierunku 

południowym, do drogi nr 48132, w rejonie Władysławina. W części północno-wschodniej gminy 

od drogi nr 48178 w kierunku Wirkowic i Tarnogóry. Charakterystycznym jest, że główny szlak 

komunikacyjny - droga wojewódzka nie przebiega przez ośrodek gminny Rudnik. Istniejące drogi 

powiatowe posiadają stosunkowo prostą geometrię przebiegu, z wyjątkiem drogi nr 48178 oraz 

drogi nr 48174, która w końcowym przebiegu zachodniego odcinka załamuje się nagle pod kątem 

prostym w kierunku południowym i po kolejnym załamaniu włącza się w przeciwnym do całego 

przebiegu kierunku, do drogi wojewódzkiej. Drogi gminne z wyjątkiem dróg nr 002 i 009 obsługują 
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bezpośrednio ciągi zabudowy zagrodowej i stan ich układ zaciemnia nieco dość regularną sieć dróg 

powiatowych. Liczne włączenia dróg gminnych do drogi wojewódzkiej powodują, że układu dróg 

w gminie nie można uznać jako układu shierarchizowanego.

6.3. Funkcje dróg

Funkcje  ruchu  przelotowego  pełni  przede  wszystkim  droga  wojewódzka  nr  837  oraz  droga 

powiatowa 48136, która stanowi łącznik pomiędzy drogą krajową nr 17, a drogą wojewódzką nr 

848. Podobną funkcję będzie mogła pełnić droga powiatowa nr 48132 po wykonaniu właściwego 

przebiegu do rejonu Sułowa,  gdzie  uzyska  połączenie  z  drogą  wojewódzką nr  848.  Połączenia 

gminy z układem dróg krajowych i wojewódzkich realizujących dalekie połączenia w skali kraju 

zapewnia  pięć  dróg  powiatowych.  Funkcje  powiązań  Rudnika  z  ośrodkami  gmin  sąsiednich 

posiadają  trzy  drogi  powiatowe  oraz  jedna  w  ograniczonym  zakresie.  Oprócz  dróg  wyżej 

wymienionych dwie drogi powiatowe łączą gminę z terenami położonymi blisko jej  granicy na 

sąsiednich obszarach. Jedyn droga, która pełni wyłącznie funkcję powiązań wewnątrzgminnych to 

droga nr 48177, stanowiąca jedynie skrót łączący najkrótszą trasą Rudnik z drogą wojewódzką nr 

837. Drogi wszystkich kategorii służą bezpośrednio obsłudze ciągów zabudowy, a wyjątki wśród 

nich stanowią trzy drogi powiatowe i dwie drogi gminne.

6.4. Stopień wyposażenia gminy w zakresie dróg

Jakość  obsługi  komunikacyjnej  gminy  obrazują  m.in.  wskaźniki  gęstości  dróg  i  ich  długości 

przypadającej na jednego mieszkańca. Należy je rozpatrywać w kontekście sposobu przestrzennego 

zagospodarowania  gminy,  a  głównie  stopnia  rozproszenia  i  koncentracji  zabudowy,  które  to 

czynniki mają zasadniczy wpływ na wybór optymalnego wariantu obsługi komunikacyjnej obszaru.

Wskaźniki gęstości sieci drogowej w gminie Rudnik wynoszą:

• dla dróg powiatowych: 535 m dróg na km2 obszaru,

• dla dróg gminnych: 408 m dróg na km obszaru,

• dla ogólnej długości dróg łącznie z drogą wojewódzką wskaźnik ten wynosi 1052 m dróg na km2.

Wskaźniki długości dróg przypadającej na l mieszkańca wynoszą:

• dla dróg powiatowych 12,3 m/Mieszkańca,

• dla dróg gminnych 9,4 m/Mieszkańca,
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Łącznie z drogą wojewódzką ogólny wskaźnik długości dróg wynosi 24,2 m/Mieszkańca.

Z  ogólnej  długości  dróg powiatowych,  która  wynosi  47,328  m.,  73,8  % tj.  34,942 m posiada 

nawierzchnie twarde. Pozostałe 26,2 %, tj. 12,386 m to nawierzchnie gruntowe.

Drogi gminne o łącznej długości 36,100 m w 27,4 % posiadają nawierzchnie utwardzone, w tym 

6,150 m, tj. 17,0 % to drogi o nawierzchni bitumicznej i 3,750 m, tj. 10,4 % to drogi o nawierzchni 

stabilizowanej cementem.

W gminie  Rudnik  istnieją  niewielkie  zespoły zabudowy,  które  są  obsługiwane  przez  drogi  nie 

zaliczone do żadnej z kategorii dróg.

6.5. Korzystne i niekorzystne cechy układu dróg

Do zalet układu drogowego można zaliczyć:

• możliwość komunikacyjnej, bezpośredniej obsługi zabudowy przez stosunkowo małą ilość dróg 

gminnych,  co jest  spowodowane m.in.  przez znaczną koncentrację  zabudowy oraz częściowe 

wykorzystanie dla obsługi bezpośredniej dróg powiatowych;

• korzystne wskaźniki gęstości i długości na jednego mieszkańca dla dróg powiatowych;

• przejrzystość układu dróg powiatowych.

Mankamentami,  które  należy  wskazać  celem  przeanalizowania  ich  w  trakcie  konstruowania 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy są:

• niski  procent  dróg  gminnych  posiadających  utwardzone  nawierzchnie  oraz  braki  twardych 

nawierzchni na niektórych drogach powiatowych;

• nieczytelne, niekiedy pogmatwane przebiegi niektórych dróg gminnych;

• skomplikowany,  niezgodny z  kierunkiem ciążenia  przebieg  końcowego,  zachodniego odcinka 

drogi powiatowej nr 48174;

• obudowa  zabudową  zagrodową  wielu  odcinków  drogi  wojewódzkiej  nr  837,  co  powoduje 

ograniczenia płynności ruchu i uniemożliwia przyjęcie dla niej wyższej klasy.

6.6. Zewnętrzne - dalekie powiązania gminy

Dalekie  w  skali  kraju  powiązania  komunikacyjne  realizowane  są  przez  drogi  krajowe  i 

wojewódzkie. Przez obszar gminy przebiega droga wojewódzka 837, która w pierwszej kolejności 
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zapewnia te powiązania. Przez obszary sąsiadujących gmin przebiegają:

• droga krajowa nr 17 od strony wschodniej, przez gminę Tarnogóra, z którą łączą gminę Rudnik 

drogi powiatowe o numerach: 48136, 48178, 48179;

• droga wojewódzka nr  842 od strony północnej  powiązana z  gminą  drogami  powiatowymi  o 

numerach: 48132, 48173, 48176;

• droga wojewódzka nr 835,  która nie posiada bezpośrednich połączeń z gminą, a tylko pośrednie 

poprzez drogi wojewódzkie nr 842, 848;

• droga wojewódzka nr 848, z którą łączy gminę droga powiatowa nr 48136.

6.7. Bliskie powiązania gminy

Drogi,  które  wykorzystywane  są  dla  powiązań  z  układem  dróg  krajowych  i  wojewódzkich 

zapewniają  także  połączenia  komunikacyjne  z  najbliższym  otoczeniem  gminy.  Oprócz  nich 

wyłącznie bliskim powiązaniom komunikacyjnym służą drogi powiatowe nr 48178 i 48134.

6.8. Powiązania z ośrodkami gminnymi sąsiadujących gmin

Gminę Rudnik łączą z ośrodkami gminnymi sąsiadujących gmin następujące drogi powiatowe:

• z Żółkiewką - droga nr 48174, a następnie droga wojewódzka nr 837;

• z Gorzkowem - droga nr 48176;

• z Tarnogórą- droga nr 48174, a następnie drogą nr 48136;

• z Nieliszem - droga nr 48174, a następnie drogą wojewódzką 837;

• z Sułowem - brak dogodnego połączenia;

• z Turobinem - droga nr 48136, a dalej drogą wojewódzką nr 848;

6.9. Wnioski z analizy stanu zagospodarowania

Układ drogowy gminy nie jest obecnie w pełni wykorzystany i posiada jeszcze znaczne rezerwy. 

Dla  obsługi  komunikacyjnej  obecnego  zainwestowania  gminy  wyznaczony  układ  dróg 

powiatowych nie wymaga uzupełnień.

Z analizy całości układu wynika, że jego rozwój powinien polegać na uporządkowaniu sieci dróg 

przez dążenie do zhierarchizowania układu, przeprowadzeniu niewielkich korekt w przebiegu dróg 

polegających na łagodzeniu łuków poziomych, uzupełnieniu niektórych, krótkich odcinków i korekt 

przebiegu  dróg  gminnych.  Odrębnym  ważnym  problemem  powinna  być  korekta  przebiegu 

zachodniego  odcinka  drogi  powiatowej  nr  48174.  Oddzielnym  zadaniem  będzie  poprawa 
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parametrów  technicznych  dróg  polegająca  na  wyznaczeniu  odpowiednich  szerokości  pasów 

drogowych, doprowadzeniu do właściwych szerokości  jezdni,  urządzeniu poboczy,  przebudowie 

skrzyżowań, itp.

Uwaga: Ilustracją graficzną tekstu jest rysunek: „Komunikacja", w skali 1:10000.

7. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

7.1. Zaopatrzenie w wodę

7.1.1.  Adaptowanie  i  przystosowanie  dotychczas  zrealizowanego  systemu  wodociągowego  do 

projektowanej strategii rozwoju funkcjonalno-przestrzennego gminy Rudnik z możliwością dalszej 

rozbudowy na tereny nowourbanizowane.

7.1.2.  Źródłem  zaopatrzenia  będzie  istniejący  i  rozpoczęty  do  dalszej  realizacji  system 

zorganizowanego zasilania w postaci ujęć wód podziemnych, stacji wodociągowych z uzdatnianiem 

wody oraz  grupowych  i  indywidualnych  wodociągów  dostarczających  odbiorcom gminy wodę 

pitną odpowiedniej jakości i ilości dla potrzeb bytowo-gospodarczych, p.pożarowych i produkcji 

rolniczej.

7.1.3. Uwarunkowaniem sprzyjającym dla rozwoju gminy jest posiadany już system zaopatrzenia w 

wodę w postaci dużych wodociągów we wsiach: Joanin, Majdan Borowski, Rudnik i Płonka.

7.1.4.  Uwarunkowaniem  ograniczającym  rozwój  gminy  jest  postępująca  dekapitalizacja 

istniejących  urządzeń  wodociągowych  {głównie  stacji  wodociągowych}  i  konieczność  ich 

modernizacji  przez  wymianę  urządzeń  na  bardziej  nowoczesne,  zapewniające  niższe  koszty 

eksploatacyjne głównie poprzez niższe zużycie energii elektrycznej do pompowania wody ze studni 

i tłoczenia jej do sieci.

7.1.5. Zabezpieczenie i ochrona wód podziemnych ujęć wody w całym obszarze gminy poprzez 

opracowanie projektów stref ochronnych dla wszystkich studni wodociągów w oparciu o Dz. U. Nr 

116 z dnia 16.12.1991r. póz. 504 oraz projektów ich zagospodarowania.

7.2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków sanitarnych

7.2.  l.  Zachodzi konieczność realizacji  zorganizowanego systemu odprowadzania i  oczyszczania 
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ścieków sanitarnych powstających proporcjonalnie  do zużywanej  wody do celów bytowych dla 

zapewnienia ich utylizacji.

7.2.2.  Uwarunkowaniem  podstawowym  dla  sanitacji  obszaru  gminy  będzie  odprowadzanie  i 

oczyszczanie  ścieków  przy  pomocy  systemu  odpowiedniego  układu  sieciowego  kanalizacji 

sanitarnej  przewodowej  i  wiejskich  oczyszczalni  ścieków,  realizowanych  jako  mechaniczno-

biologiczne z procesami technologicznymi oczyszczania o maksymalnie dużym stopniu redukcji 

zanieczyszczeń z uwagi na zapewnienie czystości odbiorników wód pościekowych: rzek, cieków 

wodnych,  rowów  melioracyjnych  o  bardzo  małych  przepływach.  Dotyczy  to  głównie  rzek: 

Łętownia, Werbka i Rakówka.

7.2.3. Dla istniejącej oczyszczalni ścieków w Rudniku uwarunkowaniem będzie przystosowanie jej 

procesu  technologicznego  do  maksymalnego  zmniejszenia  jej  kosztów  eksploatacyjnych  oraz 

uzyskanie  takiego  stanu,  aby  uciążliwość  dla  terenów  sąsiednich  zamykała  się  w  granicach 

władania  działki  oczyszczalni,  co  pozwoliłoby  uniknąć  konieczności  ustanawiania  obszaru 

ograniczonego użytkowania {strefy ochrony sanitarnej}.

7.2.4.  We  wsiach  dla  których  przewiduje  się  zorganizowany  system  odprowadzania  ścieków 

uwarunkowaniem  będzie  -  z  uwagi  na  dużą  konfigurację  terenu  -  wybranie  odpowiednich 

lokalizacji oczyszczalni w rejonach wskazanych na planie ozn. symbolem RNO - zapewniających 

możliwie grawitacyjny dopływ ścieków do oczyszczalni oraz łatwy odpływ wód pościekowych do 

odbiorników.

7.2.5. Dostosowanie zasad stopniowego rozwoju systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków 

do nowej strategii rozwoju funkcjonalno-przestrzennego gminy Rudnik.

7.2.6. Po zrealizowaniu systemu kanalizacji i oczyszczalni ścieków - likwidacja osadników i szamb 

które znajdą się w obszarze systemu zorganizowanego, a przez to nastąpi eliminacja zagrożeń dla 

stanu czystości już zurbanizowanych i przewidywanych do nowej urbanizacji obszarów gminy.

7.3. Gazyfikacja i ciepłownictwo

7.3.1. Uwarunkowaniem podstawowym z uwagi na ochronę środowiska przed zanieczyszczeniem 

powietrza atmosferycznego jest zgazyfikowanie wszystkich wsi i terenów nowej urbanizacji gazem 

ziemnym przewodowym z dostarczaniem gazu dla potrzeb bytowych mieszkańców oraz potrzeb 

43



ogrzewania mieszkań.

7.3.2. Korzystnym uwarunkowaniem wymagającym kontynuacji będzie rezygnacja z użytkowania 

paliw stałych tj. węgla, koksu i drewna opałowego dla potrzeb ciepłownictwa w gospodarstwach 

domowych, obiektach użyteczności publicznej i innych na rzecz paliw ekologicznie czystych t.j. 

gazu  przewodowego  i  bezprzewodowego,  oleju  opałowego,  energii  elektrycznej  i  paliw 

niekonwencjonalnych.

7.3.3.  Podstawowym  źródłem  zasilania  w  gaz  ziemny  będzie  gazociąg  dosyłowy  wysokiego 

ciśnienia doprowadzony od istniejącego gazociągu Zamość-Krasnystaw z podłączeniem w rejonie 

Izbicy,  oraz  projektowana stacja  redukcyjno-pomiarowa gazu wys.  ciś./śr.  ciśn.  z  proponowaną 

lokalizacją we wsi Rudnik.

7.3.4.  Ważnym  uwarunkowaniem  są  ograniczenia  ekonomiczne  inwestorów  indywidualnych  i 

podmiotów gospodarczych przy ponoszeniu kosztów wymagań izolacyjności cieplnej budynków 

oraz koniecznej ich modernizacji dla potrzeb związanych z oszczędnością energii.

7.3.5.  Uwarunkowaniem dla  gminy będzie  konieczność  dostosowania  zagadnienia  zaopatrzenia 

gminy w energię cieplną i gazową do warunków Ustawy „Prawo energetyczne" Dz. U. Nr 54 póz. 

348 z dnia 4 czerwca 1997r. - przez konieczność opracowania założeń i planu uciepłownienia i 

gazyfikacji obszaru gminy uchwalanego przez Radę Gminy Rudnik i uzgodnionego przez Urząd 

Regulacji Energetyki.

7.4. Usuwanie odpadów komunalnych

7.4.1.  Uwarunkowaniem  podstawowym  w  gospodarce  odpadami  jest  konieczność  ponoszenia 

kosztów usuwania i unieszkodliwiania wytwarzanych przez mieszkańców i podmioty gospodarcze 

odpadów.

7.4.2.  Wprowadzanie  w  zakładach  przemysłowych  i  podmiotach  gospodarczych  technologii 

małoodpadowych  lub  bezodpadowych  z  jednoczesnym  ich  wykorzystaniem  jako  surowców 

wtórnych, bądź utylizacją na miejscu w zakładach.

7.4.3.  Dla  składowania  i  utylizacji  odpadów  komunalnych  z  obszaru  gminy,  nie  korzystnym 

uwarunkowaniem jest  brak  wyznaczonego  bezkolizyjnego  z  otoczeniem terenu  pod  wysypisko 
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odpadów komunalnych.  Istniejący system polegający na  wywożeniu  odpadów na  wysypisko w 

Krasnymstawie  wymaga  analizy  w  zakresie  kosztów  wywozu  i  organizacji  zbiórki,  transportu 

odpadów ze wszystkich wsi gminy Rudnik.

7.4.4. Orientacyjnie przy dotychczasowym rozeznaniu istnieje propozycja w mniejszym Studium 

wyznaczenia  wariantowo  2  rejonów  lokalizacji  wysypiska  w  obszarze  Gminy  ozn.  na  planie 

symbolem RNU z uściśleniem lokalizacji w opracowaniu planu miejscowego gminy Rudnik.

7.5. Elektroenergetyka

7.5.1.  Zelektryfikowane wszystkie  miejscowości  w obszarze  gminy oraz dyspozycyjne  moce w 

stacjach transformatorowych i liniach energetycznych średniego napięcia SN 15 kV nie stwarzają 

uwarunkowań dla obecnej i przyszłościowej urbanizacji gminy Rudnik.

7.5.2. Zgodnie z wytycznymi z materiałów z planu zagospodarowania przestrzennego województwa 

lubelskiego  po  północno-wschodniej  stronie  gminy przewidywana  jest  rezerwa  terenu  dla  linii 

energetycznej wysokiego napięcia 400 KV relacji Lublin-Zamość.

7.5.3.  Adaptuje  się  dwie  istniejące  linie  energetyczne  wysokiego  napięcia  220KV  i  110KV 

przebiegające przez obszar gminy Rudnik.

7.6. Telekomunikacja

7.6.1. Obecny stan telefonizacji obsługiwanej przez automatyczne centrale telefoniczne nie w pełni 

zabezpiecza  potrzeby  mieszkańców  w  tym  zakresie.  Istnieją  obszary  wsi  i  kolonii 

niedoinwestowane które wymagają uwzględnienia w planach inwestycyjnych gminy.

Uwaga: Ilustracją graficzną tekstu jest rysunek: „Infrastruktura techniczna", w skali 1:10000.
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