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UCHWADA NR VII/85/2011

 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

 z dnia 28 marca 2011 r.

w sprawie zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego

Na podstawie art. 18 pkt 3 ustawy z dnia 5 
czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z pópn. zm.1) oraz 
art. 42 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 
U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z pópn. zm.2) - Sejmik 
Województwa Lubelskiego uchwala, co następuje: 

§1. Uchwala się zmianę Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa Lubelskiego uchwa-
lonego UchwaEą Nr XLV/597/02 Sejmiku Wojewódz-
twa Lubelskiego z dnia 29 lipca 2002 r. w sprawie 
uchwalenia Planu Zagospodarowania Przestrzenne-
go Województwa Lubelskiego (Dz. Urz. Woj. Lub. z 
2002 r. Nr 107, poz. 2449 z pópn. zm.3), zwanego 
dalej Planem, dotyczącą wprowadzenia do Planu in-
westycji obejmującej realizację elektrowni w gminie 
PuEawy.

§2. Zmianę Planu, o którym mowa w §1 stano-
wią:

1) tekst ustaleG zmiany Planu ｠ stanowiący za-
Eącznik Nr 1 do niniejszej uchwaEy,

2) rysunek zmiany Planu w skali 1 : 100 000 ｠ 
stanowiący zaEącznik Nr 2 do niniejszej uchwaEy.

§3. Wykonanie uchwaEy powierza się Zarządowi 
Województwa Lubelskiego.

§4. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 14 dni 
od dnia ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubelskiego.

Przewodniczący Sejmiku  
Arkadiusz Bratkowski

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaEy ogEoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 
162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206, z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, 
Nr 216, poz. 1370 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113.
2 Zmiany wymienionej ustawy zostaEy ogEoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 
319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, 
poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996 i Nr 155, poz. 1043.
3 Zmiana wymienionej uchwaEy zostaEa ogEoszona w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2009 r. Nr 63, poz. 1554.
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DOTYCZĄCA WPROWADZENIA DO PLANU INWESTYCJI OBEJMUJĄCEJ 

REALIZACJĘ ELEKTROWNI KONDENSACYJNEJ W GMINIE PUŁAWY  

WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ ZWIĄZANĄ Z JEJ REALIZACJĄ  

I FUNKCJONOWANIEM 

 

Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr VII/85/2011 
Sejmiku Województwa Lubelskiego 
z dnia 28 marca 2011 r. 

        

Biuro Planowania Przestrzennego w Lublinie 
luty 2011 r. 
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Tekst ustaleĔ zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 
Lubelskiego dotyczącej wprowadzenia do Planu inwestycji  obejmującej 
realizacjĊ elektrowni.  

Do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego wprowadza 
siC nastCpuj>ce ustalenia: 

1. W zakresie terenu lokalizacji elektrowni: 
1) ustala  siC  lokalizacjC  elektrowni  kondensacyjnej  wraz ze stacj>

elektroenergetyczn> 400/220/110 kV na terenie gminy Puławy, w rejonie 
Zakładów Azotowych Puławy S.A.; 

2) w ramach elektrowni ustala siC realizacjC bloków energetycznych zasilanych 
wCglem kamiennym lub gazem ziemnym, a takce dopuszcza siC mocliwoWć
realizacji bloku zasilanego biomas>; 

3) ustala siC koniecznoWć zmiany przeznaczenia dla potrzeb realizacji inwestycji 
terenów leWnych i rolnych na cele nieleWne i nierolnicze. 

2.  W zakresie obsługi komunikacyjnej terenu elektrowni: 
1) zakłada siC zapewnienie drogowej dostCpnoWci komunikacyjnej poprzez 

realizacjC drogi dojazdowej ł>cz>cej teren elektrowni z drog> wojewódzk>       
nr 824 Puławy - byrzyn z wykorzystaniem istniej>cych dróg zakładowych          
i gminnych; 

2) po zrealizowaniu obwodnicy Puławy w ramach ci>gu drogi ekspresowej S12 
zakłada siC obsługC komunikacyjn> terenu elektrowni z drogi S12 poprzez 
planowane zjazdy i wjazdy (�Azoty I” i �Azoty II”) i oraz wCzeł �Michałówka” 
przeznaczone m.in. do obsługi komunikacyjnej Zakładów Azotowych  
Puławy S.A.; 

3) zakłada siC realizacjC bocznicy kolejowej zapewniaj>cej dostCp do linii 
kolejow> nr 7 Warszawa – Dorohusk. 

3.  W zakresie infrastruktury technicznej terenu elektrowni: 
1) zakłada siC powi>zanie infrastruktury: zaopatrzenia w wodC, odprowadzania 
Wcieków i usuwania odpadów elektrowni z istniej>cymi lokalnymi systemami 
infrastruktury technicznej w tym znajduj>cych siC na terenie Zakładów 
Azotowych Puławy S.A; powi>zanie infrastruktury usuwania odpadów cucli  
i popiołów z infrastruktur> znajduj>c> siC na terenie Zakładów Azotowych 
Puławy S. A. wymaga szczegółowej analizy mocliwoWci zastosowania  
tego rozwi>zania i oceny wpływu tego rozwi>zania na Wrodowisko; 

2) przewiduje siC zaopatrzenie elektrowni w gaz ziemny z ruroci>gu wysokiego 
ciWnienia i tłoczni gazu zlokalizowanej w miejscowoWci Wronów  
lub z planowanej stacji w okolicach Zakładów Azotowych Puławy S.A. 
zasilanej gazem z projektowanego gazoci>gu BiałoruW - Puławy. 

4.  W zakresie realizacji linii elektroenergetycznych słuc>cych powi>zaniu z system 
     energetycznym kraju i województwa: 

1) ustala siC powi>zanie elektrowni z Krajowym Systemem Energetycznym 
poprzez realizacjC linii 400 kV w wymaganych pasach technicznych słuc>cych 
poł>czeniu z istniej>cymi liniami: Kozienice – Lublin Systemowa i Kozienice – 
Ostrowiec; 
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2) zakłada siC powi>zanie elektrowni z regionaln> sieci> elektroenergetyczn>
poprzez realizacjC linii 110 kV w wymaganych pasach technicznych  
do głównych stacji zasilaj>cych: Lubartów, Garbów oraz do wpiCcia siC  
w istniej>c> liniC Puławy – Rudy – DCblin. 

5.  W zakresie ochrony i kształtowania Wrodowiska przyrodniczego: 
1) przyjmuje siC zasadC mocliwie maksymalnej harmonizacji projektowanej 

zabudowy technicznej elektrowni z układem naturalnym oraz ustala siC
obowi>zek dostosowania rozwi>zaM w zakresie infrastruktury sozotechnicznej 
do wracliwoWci Wrodowiska na antropopresjC; 

2) w odniesieniu do istniej>cych terenów leWnych i zadrzewieM ustala siC
ograniczenie wycinki drzew do niezbCdnego minimum wynikaj>cego z potrzeb 
inwestycyjnych elektrowni, stacji transformatorowej i linii elektroenerge-
tycznych; 

3) w ramach kompensacji przyrodniczej utracone obszary lasu nalecy 
zrekompensować poprzez realizacjC nowych zalesieM na terenie gmin: Puławy 
i byrzyn; 

4) wymaga siC zapewnienia jak najlepszego stanu Wrodowiska  
poprzez stosowanie mocliwych rozwi>zaM technologicznych minimalizuj>cych 
wpływ inwestycji na Wrodowisko; 

5) realizacja planowanej inwestycji wymaga zastosowania technologi produkcji  
i techniki redukcji emisji zapewniaj>cych dotrzymanie obowi>zuj>cych 
standardów emisyjnych z instalacji w zakresie wprowadzania gazów i pyłów 
do powietrza; 

6) planowana inwestycja i istniej>ce aródła emisji, w tym na terenie Zakładów 
Azotowych Puławy S. A., nie mog> powodować przekroczeM standardów 
jakoWci Wrodowiska i dopuszczalnego poziomu hałasu okreWlonego  
dla terenów chronionych akustycznie; 

7) planowana inwestycja nie moce powodować ograniczenia zasobów wód 
podziemnych ujCcia eksploatowanego na potrzeby Zakładów Azotowych 
Puławy S. A. oraz pogorszenia jakoWci ujmowanych wód; 

8) Wcieki przemysłowe przed zrzutem do odbiornika nalecy oczyWcić  
do parametrów nie powoduj>cych przekroczenia dopuszczalnych wartoWci 
wskaaników zanieczyszczeM substancji szczególnie szkodliwych  
dla Wrodowiska wodnego; 

9) w obszarach leWnych zakłada siC realizacjC linii elektroenergetycznych                  
z maksymalnym mocliwym wykorzystaniem pasów technicznych 
wyznaczonych dla istniej>cych linii elektroenergetycznych. 

6.  W zakresie eliminacji elementów kolizyjnych i innych zmian w zagospodarowaniu 
terenu w zwi>zku z projektowan> lokalizacj> elektrowni:    
1) wymagana jest przebudowa kolizyjnej istniej>cej linii elektroenergetycznej  

220 kV Puławy – Kozienice; 
2) wymagana jest zmiana połocenia planowej stacji redukcyjnej oraz przebiegu 

gazoci>gu magistralnego BiałoruW – Puławy. 

7. W zakresie obronnoWci i bezpieczeMstwa publicznego: 
1) w s>siedztwie ZA �Puławy” S. A. zaliczanych do zakładów o ducym ryzyku 

wyst>pienia powacnych awarii obowi>zuj> ograniczenia w lokalizacji obiektów 
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ucytecznoWci publicznej i zbiorowego zamieszkania niezwi>zanych 
funkcjonalnie z elektrowni>, okreWlone w przepisach szczególnych. 

2) szczegółowe warunki lokalizacji tych obiektów powinny być okreWlone  
w miejscowycm planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzj>
administracyjn> w postCpowaniu o wydanie pozwolenia na budowC. 

3) lokalizacja inwestycji na terenie otaczaj>cym ZA �Puławy” S. A. bCdzie 
wymagała opracowania analizy ryzyka wyst>pienia powacnej awarii  
oraz wskazania odległoWci bezpiecznych od ZA �Puławy” S. A. na etapie 
opracowywania rozwi>zaM projektowych.” 

8.  W zał>czniku Nr 1 do Uchwały Nr XLV/597/02 Sejmiku Województwa Lubelskiego 
z dnia 29 lipca 2002 r., w sprawie uchwalenia Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa Lubelskiego, zmienionym Uchwał>  
Nr XXXI/546/09 z dnia 27 kwietnia 2009 r. wprowadza siC nastCpuj>ce zmiany: 

1) rozdział V �KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
WOJEWÓDZTWA”: 

a) w ust. 1 pod tytułem �Struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru” 
dotychczasow> mapC tekstow>: �Plan zagospodarowania przestrzennego” 
zastCpuje siC map> tekstow> z wyrócnionymi zmianami, 

b) w ust. 12 pod tytułem �Elektroenergetyka.” po akapicie: �Planowany wzrost 
zucycia energii elektrycznej …”, dodaje siC zapis w brzmieniu: 

�• budowa elektrowni systemowej o mocy ~1600 MW (wykorzystuj>cej 
wCgiel kamienny lub gaz ziemny) w okolicach Puław, 
• budowa stacji 400/220/110 przy elektrowni systemowej w okolicach 
Puław oraz linii 400 KV słuc>cych poł>czeniu stacji z Krajowym 
Systemem Energetycznym i 110 kV słuc>cych poł>czeniu stacji  
z regionaln> sieci> elektroenergetyczn>, 
• przebudowa fragmentu istniej>cej linii elektroenergetycznej 220 kV 
Puławy – Kozienice kolizyjnego z planowan> elektrowni> systemow>
w okolicach Puław.”, 

c) w ust. 12 pod tytułem �Elektroenergetyka” dotychczasow> mapC tekstow>: 
�Energetyka” zastCpuje siC map> tekstow> z wyrócnionymi zmianami; 

2) rozdział IX �INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO WYNIKAJ=CE  
Z PRZYJBTYCH KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA”: 

a) w ust. 3 pod tytułem �Elektroenergetyka.” po akapicie: �Planowany wzrost 
zucycia energii elektrycznej …”, dodaje siC zapis w brzmieniu: 

� • budowa elektrowni systemowej o mocy ~1600 MW (wykorzystuj>cej 
wCgiel kamienny lub gaz ziemny) zlokalizowanej w okolicach Puław, 
• budowa stacji 400/220/110 przy elektrowni systemowej w okolicach 
Puław oraz linii 400 KV słuc>cych poł>czeniu stacji z Krajowym 
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Systemem Energetycznym i 110 kV słuc>cych poł>czeniu stacji  
z regionaln> sieci> elektroenergetyczn>, 
• przebudowa fragmentu istniej>cej linii elektroenergetycznej 220 kV 
Puławy – Kozienice kolizyjnego z planowan> elektrowni> systemow>
w okolicach Puław.”

b) w ust. 3 pod tytułem �Elektroenergetyka.” w tabeli z wykazem inwestycji 
planowanych do realizacji w drugim etapie, dodaje siC wiersze  
w brzmieniu: 

45 Budowa stacji 400/220/110 przy 
Elektrowni Puławy 

PSE -
Operator 

46 Budowa linii 400kV Elektrownia 
Puławy – sieć 400 kV Krajowego 
Systemu Energetycznego 

PSE - 
Operator 

47 Budowa linii 110kV
Puławy – Lubartów, Puławy – Garbów 
oraz linii do wpiCcia w istniej>c> liniC
Puławy-Rudy – DCblin 

PGE 
Dystrybucja 

S.A. 
Oddział 
Lublin 

48 Przebudowa fragmentu istniej>cej linii 
elektroenergetycznej 220 kV Puławy – 
Kozienice kolizyjnego z planowan>
elektrowni> systemow> w okolicach 
Puław 

  

9. Ustalenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 
Lubelskiego w Wwietle realizacji zapisów Koncepcji Polityki Przestrzennego 
Zagospodarowania Kraju (M. P. z 2001 r. Nr 26, poz. 432). 

Ustalenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 
Lubelskiego wpisuj> siC w: 

1) główne kierunki transformacji struktury społeczno-gospodarczej kraju (rozdział 
II, pkt 3.1), które zakładaj>, ce budowa i rozbudowa nowoczesnej 
infrastruktury technicznej podwycszać bCdzie sprawnoWć funkcjonowania 
gospodarki, paMstwa i społeczeMstwa oraz ich powi>zaM z przestrzeni>
europejsk>. Realizowane przedsiCwziCcia steruj>ce tym procesem,  
w tym takce planowana realizacja elektrowni w gminie Puławy, stanowić
powinny główne elementy procesu restrukturyzacji gospodarki, tworz>c 
korzystne warunki dla realizacji aktywnej polityki równowacenia rozwoju.  

2) model równowacenia rozwoju polskiej przestrzeni, tj. otwarty system 
przestrzenny kraju dynamizuj>cy jej przekształcenia (rozdział II, pkt 3.2.),  
który według przyjCtych załoceM miałyby tworzyć m. in.: 
a) europejski i krajowy system infrastruktury technicznej, którego konstrukcjC

noWn> ma współtworzyć system energetyczny; 
b) pasma potencjalnie najwycszej innowacyjnoWci i aktywnoWci społeczno-

gospodarczej kształtuj>ce siC współzalecnie z budow> i modernizacj>
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krajowego systemu infrastruktury technicznej, którego jednym z głównych 
elementów ma być system paliwowo-energetyczny; 

c) sieć regionalnych oWrodków równowacenia rozwoju kreowanych  
w strefach, które z powodu historycznie ukształtowanego opóanienia 
cywilizacyjnego i recesji okresu transformacji ustrojowej wymagaj>
aktywizacji przy pomocy czynników zewnCtrznych, do kótrych zaliczono 
Puławy. 

3) oczekiwany i wskazany proces przesuwania aródeł wytwarzania  
energii z południa do centrum i na północ kraju (rozdział V, pkt 3),  
a wiCc do regionów, w których produkcja energii elektrycznej jest 
zdecydowanie nicsza od jej zapotrzebowania. 
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