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W związku z wnioskiem Znak:RIG.612240.2015 dnia 24 listopada 2015r. w sprawie
odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla
projektu dokumentu pn. „ Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Adamów na lata
2015-2020" (PGN) informuję, że jest to dokument strategiczny, który może być zaliczony
do programów sektorowych wyszczególnionych w art. 46 ust 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 (Dz.U.2013.1235 j.t. z
p.zm) („2) polityk, strategii, planów lub programów w dziedzinie przemysłu, energetyki,
transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa,
rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu, opracowywanych lub przyjmowanych przez
organy administracji, wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwziąć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko;") wymagających przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko tylko w przypadku jeżeli wyznaczają ramy dla przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Dokument dotyczy jednej gminy. Do
wniosku dołączono wymagane ustawowo uzasadnienie merytoryczne.
Zgodnie z art.48 ust.2 i 3 w/w ustawy organ opracowujący projekty dokumentów, o
których mowa w art. 46 pkt 1 i 2, może, po uzgodnieniu z właściwymi organami, o których
mowa w art. 57 i 58, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje
znaczącego oddziaływania na środowisko. Odstąpienie, w przypadku dokumentów, o których
mowa w art. 46 pkt 2, może dotyczyć wyłącznie projektów dokumentów stanowiących
niewielkie modyfikacje przyjętych już dokumentów lub projektów dokumentów dotyczących
obszarów w granicach jednej gminy. Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko, o którym mowa w ust. 1, wymaga uzasadnienia zawierającego
informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 49.
Z analizy wniosku, uzasadnienia zawierającego informacje określone w art.49
w/w usrtawy oraz zakresu rzeczowego PGN, w tym kart przedsięwzięć wynika, że
dokument strategiczny wyznacza ramy dla przedsięwzięć mogących znacząco
negatywnie oddziaływać na środowisko (D-16- budowa i modernizacja infrastruktury
drogowej na obszarze Gminy Adamów) oraz innych działań mogących negatywnie
wpływać na zasoby przyrody i funkcje ekologiczne (D2,D3-termomodernizacja).
Jednocześnie sposób sformułowania wizji (Gmina Adamów stanowi nowoczesna i
przyjazną środowisku jednostkę samorządu terytorialnego, kierującą się zasadą
zrównoważonego rozwoju we wszystkich aspektach swojej funkcjonalności. Działalność
gminy ukierunkowana na niskoemisyjny rozwój gospodarczo-społeczny zapewnia jej

mieszkańcom wysoki standard życia i sprawia ,że jest to miejsce atrakcyjne do zamieszkania ,
inwestowania oraz turystyki. Pełni ona również wzorcową rolę w zakresie racjonalnego
gospodarowania energią oraz wykorzystania energii pochodzącej z odnawialnych źródeł dla
innych jednostek z Lubelszczyzny). Zakłada się realizację wizji poprzez realizację założonych
celów strategicznych i szczegółowych oraz działań . Tylko w przypadku termomodernizacji w
karcie przedsięwzięcia podkreśla się ryzyko związane z możliwością zasiedlenia budynków
przez ptaki lub nietoperze.
Z analizy dokumentu wynika, że PGN wyznaczając ramy dla przedsięwzięć
mogących znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko ale jednocześnie nie
wyznacza konkretnych ram korzystania ze środowiska dla potrzeb realizacji przyjętej
wizji Gminy Adamów, celów strategicznych , celów szczegółowych i działań. Odwołanie
się do zasady zrównoważonego rozwoju w określeniu wizji Gminy Adamów jest zbyt
ogólnym sformułowaniem. Realizacja ustaleń strategicznych PGN powinna następować
w sposób pozwalający na osiągnięcie planowanych efektów z zakresie emisji gazów
cieplarnianych, udziału energii odnawialnej w finalnej konsumpcji energii oraz
zwiększenia efektywności energetycznej na rok 2020, zgodnie z założeniami pakietu
energetyczno-klimatycznego ale bez szkody dla innych elementów środowiska, w tym
zasobów przyrody i funkcji ekologicznych.
Gmina Adamów obejmuje obszary szczególnie cenne przyrodniczo: Obszar Natura
2000 Roztocze PLB060012, Obszar Natura 2000 Uroczyska Lasów Adamowskich PLH060017,
obszar Natura 2000 Debry PLH060003 (rezerwat przyrody „Debry", Obszar Natura 2000
Roztocze Środkowe PLH060017, Roztoczański Park Narodowy z otulina .Krasnobrodzki
Park Krajobrazowy z otuliną, system przyrodniczy gminy ).
W związku z powyższym PGN powinien wskazywać w jaki sposób osiągać założoną
wizję Gminy Adamów w roku 2020 i cele oraz realizować działania z poszanowaniem
wymogów ochrony środowiska , w tym zasobów przyrody i funkcji ekologicznych.
Ze względu na wybitne walory awifaunistyczne i chiropterologiczne terenów gminy,
znaczną bioróżnorodność terenów zurbanizowanych oraz szczególne walory krajobrazowe
wskazane jest jednoznaczne wykluczenie wykorzystywania energii wiatru w instalacjach
indywidualnych dla potrzeb pojedynczych obiektów lub ich zespołów. Zgodnie z §3 ust.l. pkt
6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz.U.2010.213.1397 z p.zm.) instalacje
wykorzystujące energię wiatru w zależności od lokalizacji ( w parku krajobrazowym, w
obszarze Natura 2000 lub poza obszarami chronionymi) lub wysokości mogą być zaliczane
do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (,, 6) instalacje
wykorzystujące do wytwarzania energii elektrycznej energią wiatru inne niż wymienione w§ 2
ust. 1 pkt 5: ajlokalizowane na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których
mowa w art 6 ust 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2013 r. poz. 627 i 628), z wyłączeniem instałacji przeznaczonych wyłącznie do
zasilania znaków drogowych i kolejowych, urządzeń sterujących lub monitorujących ruch
drogowy lub kolejowy, znaków nawigacyjnych, urządzeń oświetleniowych, billboardów i
tablic reklamowych, b)o całkowitej wysokości nie niższej niż 30 m;".) Instalacje wiatrowe w
obszarze Natura 2000 PLB060012 Roztocze oraz w terenach otaczających wykorzystywanych
przez ptaki mogą negatywnie znacząco oddziaływać na ptaki stanowiące przedmiot ochrony
w/w obszaru oraz inne chronione gatunki ptaków i nietoperze.
Ze względu na ochronę siedlisk i gatunków hydrogenicznych oraz
wyeliminowanie kolizji dróg twardych ze szlakami migracyjnymi lub miejscami rozrodu
i regularnego przebywania fauny wskazane jest wykluczenie trasowania nowych odcinków
dróg przez siedliska przyrodnicze (realizacja po trasach istniejących dróg), dostosowywanie
przepustów wodnych do wymogów przepustów ekologicznych dla małych i średnich zwierząt

oraz stosowanie rozwiązań chroniących stosunki wodne oraz jakość wód powierzchniowych i
podziemnych.
Ze względu na prawdopodobieństwo zasiedlania budynków planowanych do
termomodernizacji przez ptaki (np. jerzyki, oknówki) wskazane jest ustalenie obowiązku
przeprowadzenia audytu ornitologicznego i w miarę potrzeby ustalenia i wdrożenia
odpowiednich rozwiązań chroniących (prowadzenie prac poza sezonem lęgowym, wykonanie
zastępczych miejsc lęgowych itp.), Termomodemizacja nie zalicza się do przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko i nie wymaga decyzji środowiskowej a może
powodować jednak konkretne straty przyrodnicze w populacjach gatunków bytujących w
szczelinach i otworach wentylacyjnych.
W przypadku uzupełnienia projektu dokumentu we wskazanym zakresie (ramy
korzystania ze środowiska dla potrzeb realizacji ustaleń PGN) można wykluczyć
prawdopodobieństwo negatywnego znaczącego oddziaływania ustaleń PGN na
środowisko, w tym na zasoby przyrody i funkcje ekologiczne.
W związku z powyższym Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie
działając na podstawie art.48 ust. 1 wskazanej wyżej ustawy uzgadnia odstąpienie od
procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko pod warunkiem ustalenia
ram dla korzystania ze środowiska dla potrzeb realizacji PGN zgodnie ze wskazanym
wyżej zakresem.

