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Wójt
Gminy Adamów
22-442 Adamów

Na podstawie art. 48 ust. 1 i 2 oraz art. 58 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 1235 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek Strony z dnia 23 listopada 2015r. znak RIG.6122.40.2015
Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie
wyraża zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
dla projektu dokumentu pn. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Adamów na lata 2015 - 2020
(z perspektywą do 2023 roku).
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Adamów na lata 2015 - 2020 określa strategię
długoterminową, cele i zobowiązania gminy w zakresie gospodarki niskoemisyjnej do 2020 roku.
Przeprowadzona analiza możliwości ograniczenia emisji CO2 z obszaru gminy posłużyła do określenia
działań służących poprawie jakości powietrza, polegających m.in. na ograniczeniu niskiej emisji,
zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii, poprawie efektywności energetycznej i
zmniejszeniu zużycia energii finalnej. Wskazane w dokumencie przedsięwzięcia mają charakter
wyłącznie koncepcyjny. Ich kształt, terminy realizacji, efekt ekologiczny, ekonomiczny i społeczny
doprecyzowane zostaną na etapie projektowania..
Wypracowano następujące cele strategiczne:
1. Zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
2. Redukcja zużycia energii;
3. Propagowanie nowych wzorców konsumpcyjnych.
Na potrzeby rozpatrywanego dokumentu opracowano program działań inwestycyjnych
Gminy z oszacowaniem kosztów i źródeł finansowania, planowanego przedziału czasowego ich
realizacji. Oszacowano również oszczędności energii i zmniejszenie emisji CO2 w wyniku realizacji
poszczególnych inwestycji. Efekty realizacji Planu oceniane będą w odniesieniu do danych
pozyskanych dla roku bazowego, tj. 2014.
Projekt Planu nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko, dotyczy obszaru jednej gminy a specyfika i zakres wyznaczonych celów
generalnie będzie miała pozytywny wpływ na środowisko, co w świetle przepisów art. 48 ust. 1 i 2
przywołanej na wstępie ustawy stanowi przesłankę do odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej
oceny oddziaływania.
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