
Uzasadnienie
odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny

oddziaływania na środowisko
projektu dokumentu

„Strategia Rozwoju Gminy Adamów na lata na lata 2015-2020
(z perspektywą do 2023 roku)”.

Opracowanie zawiera informację o uwarunkowaniach, o których
mowa w art. 49 ustawy z dnia 3października 2008 r. 0

udostępniania informacji 0 środowisku ijego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania

na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.).



Wstęp

Projekt dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Gminy Adamów na lata na lata 2015-2020
(z perspektywą do 2023 roku)” zaliczany jest do projektów dokumentów wymienionych w
art. 46 ust. 1 pkt. 1 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 (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) tj.
,,Przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymaga projekt
koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy, planu zagospodarowania przestrzennego oraz
strategii rozwoju, wyznaczający ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko;

„Strategia Rozwoju Gminy Adamów na lata na lata 2015-2020 (z perspektywą do 2023
roku)” stanowi aktualizację dokumentu przyjętego uchwałą Nr X/95/16 Rady Gminy
Adamów z dnia 12 stycznia 2016 roku. Przed podjęciem uchwały nie było konieczne
przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Zgodnie z wymogami
prawa, odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
zostało uzgodnione z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Lublinie (pismo z
dnia 05.05.2020.; Znak: WSTIII.410.41.2020.KŁ) oraz Państwowym Wojewódzkim
Inspektorem Sanitarnym W Lublinie (pismo z dnia 22.04.2020 r., Znak: DNS-
NZ.7016.86.2020).

Zgodnie z art. 48 ust. 1 przywołanej ustawy o ocenach oddziaływania na środowisko organ
opracowujący projekt dokumentu strategii, w tym przypadku gmina Adamów, może po
uzgodnieniu zi właściwymi organami, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko, jeżeli stwierdzi, że realizacja postanowień takiego dokumentu
albo jego zmiany nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, W tym na obszary
Natura 2000.

Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z
wymogiem art. 48 ust. 1 wymienionej ustawy o ocenach oddziaływania na środowisko, może
dotyczyć wyłącznie zmiany stanowiącej niewielką modyfikację przyjętego już dokumentu
lub zmiany dotyczącej obszaru w granicach jednej gminy. Projekt dokumentu pn. „Strategia
Rozwoju Gminy Adamów na lata na lata 2015-2020 (z perspektywą do 2023 roku)”
obejmuje obszary położone tylko w granicach Gminy Adamów i stanowi niewielką
modyfikację już przyjętego dokumentu.

Przy odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
bierze się pod uwagę następujące uwarunkowania:

1) charakter działań przewidzianych w dokumencie, w szczególności:

a) stopień, w jakim dokument ustala ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć, w
odniesieniu do usytuowania, rodzaju i skali tych przedsięwzięć,

b) powiązania z działaniami przewidzianymi winnych dokumentach,



c) przydatność W uwzględnieniu aspektów środowiskowych, W szczególności W celu
wspierania zrównoważonego rozwoju, oraz we wdrażaniu prawa wspólnotowego
w dziedzinie ochrony środowiska,

d) powiązania z problemami dotyczącymi ochrony środowiska;

2) rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko, w szczególności:

a) prawdopodobieństwo wystąpienia, czas trwania, zasięg, częstotliwość i odwracalność
oddziaływań,

b) prawdopodobieństwo wystąpienia oddziaływań skumulowanych lub transgranicznych,

c) prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla środowiska;

3) cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko, W szczególności:

a) obszary o szczególnych właściwościach naturalnych lub posiadające znaczenie dla
dziedzictwa kulturowego, wrażliwe na oddziaływania, istniejące przekroczenia standardów
jakości środowiska lub intensywne wykorzystywanie terenu,

b) formy ochrony przyrody W rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody oraz obszary podlegające ochronie zgodnie z prawem międzynarodowym.

Organami właściwymi do uzgodnienia odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn.: „Strategia Rozwoju Gminy
Adamów na lata na lata 2015-2020 (z perspektywą do 2023 roku)” są: Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska W Lublinie oraz Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitamy w
Lublinie.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie w piśmie z dnia 05.05.2020 r.; Znak:
WSTIII.410.41.2020.KŁ) wyraził zgodę na odstąpienie od strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko dla dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Gminy Adamów na lata na lata 2015-
2020 (z perspektywą do 2023 roku)”.

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitamy w Lublinie w opinii z dnia 22.04.2020r.; Znak:
DNS-NZ.7016.86.2020 wyraził zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn.: „Strategia Rozwoju Gminy
Adamów na lata na lata 2015-2020 (z perspektywą do 2023 roku)”.

Niniejsze opracowanie zawiera informacje o uwarunkowaniach o których mowa W art. 49
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 (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.). Opracowanie jednocześnie stanowi
załącznik do obwieszczenia o podaniu do publicznej wiadomości informacji o odstąpieniu od
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn.: „Strategia Rozwoju
Gminy Adamów na lata na lata 2015 -2020 (z perspektywą do 2023 roku)”.



1. Charakter działań przewidzianych W dokumencie

a) Stopień, W jakim dokument ustala ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć,
W odniesieniu do usytuowania, rodzaju i skali tych przedsięwzięć

Zaktualizowano Strategia Rozwoju Gminy Adamów na lata na lata 2015-2020 (z
perspektywą do 2023 roku] jest kluczowym elementem planowania rozwoju lokalnego. jest ona
dokumentem mającym na celu Wskazanie wizji oraz strategicznych kierunków rozwoju. Stanowi
podstawowy instrument długofalowego zarządzania, który pozwoli na zapewnienie ciągłości i
trwałości realizacji działań władz gminy, niezależnie od zmieniających się uwarunkowań
politycznych. Umożliwi również efektywne gospodarowanie własnymi zasobami: kulturowymi
i przyrodniczymi, ludzkimi, infrastrukturalnymi czy też finansowymi. Przedmiotowa
zaktualizowana Strategia jest Wynikiem procesu dostosowania obowiązującego dokumentu i
stanowi jego modyfikację W części dot. wprowadzenia nowego zadania „Budowa sieci
wodociągowej wraz z przyłączami i przydomowymi oczyszczalniami ścieków W m. Boża Wola"
W związku z ogłoszonym konkursem W ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa" W
ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub
rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, W tym inwestycji W energie odnawialną i
oszczędzanie energii" objętego PROW na lata 2015-2020.

Przewidziane do realizacji W ramach zaktualizowanej Strategii działania będą miały
zasięg lokalny (W granicach gminy Adamów), a ich rodzaj, skala i usytuowanie, tym samym
wpływ na środowisko, będzie badany na etapie realizacji konkretnych inwestycji. Wskazane
kierunki działań i ich realizacja, na etapie aktualizacji dokumentu programowanego mającego
charakter polityki (jakim jest Strategia Rozwoju Gminy) nie jest przesądzona.

Dokument ten nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko, a wskazane przedsięwzięcia i kierunki strategicznego
rozwoju mają jedynie na celu zapewnienie wzrostu gospodarczego gminy z wykorzystaniem
potencjału społeczności na poziomie lokalnym, przy zapewnieniu odpowiedniej jakości
środowiska, ochrony klimatu Ziemi, jak również tworzenie warunków zdrowego życia
mieszkańców W chwili obecnej i W przyszłości.
b) Powiązania z działaniami przewidzianymi W innych dokumentach

Zaktualizowano Strategia Rozwoju Gminy Adamów na lata na lata 2015-2020 [z
perspektywą do 2023 roku) nie jest dokumentem spójnym tylko wewnętrznie, ale również
vvykazuje wysoki poziom spójności ze strategicznymi dokumentami ogólnymi i sektorowymi
wyższego rzędu o zasięgu europejskim, krajowym i regionalnym.

Niniejszy dokument został opracowany przy uwzględnieniu dokumentów planistycznych
i strategicznych o zasięgu zarówno krajowym, wojewódzkim, jak i powiatowym oraz gminnym.
Zapisy zaktualizowanej Strategii są zgodne z obowiązującymi vvymogami, a ona sama wpisuje się
W realizację celów i założeń zawartych W takich dokumentach m.in. jak: Strategia Lizbońska,
Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju - Polska 2030 Trzecia fala nowoczesności, Strategia
Rozwoju Kraju 2020, Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa na lata
2012-2020, Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do
2030 roku), Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego, Program ochrony
środowiska województwa lubelskiego na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027, Program
Ochrony Środowiska dla Gminy Adamów na lata 2019-2022 z perspektywą do 2023-2026 roku.
Hierarchiczna zgodność celów W ww. dokumentach nadrzędnych z opracowywaną na szczeblu
gminnym zaktualizowaną Strategią Rozwoju Gminy Adamów na lata na lata 2015-2020 (z
perspektywą do 2023 roku) sprawia, że cele zdefiniowane na poziomie wojewódzkim, krajowym
i wspólnotowym będą także aplikowane i realizowane na poziomie lokalnym. Ponadto
uwarunkowania lokalne, opis stanu obecnego, identyfikacja obszarów problemowych oraz



obszary działań ujętych W zaktualizowanej Strategii są zgodne z lokalnymi dokumentami
strategicznymi i planistycznymi Gminy Adamów.
c) Przydatność W uwzględnieniu aspektów środowiskowych, W szczególności W celu
wspierania zrównoważonego rozwoju, oraz we wdrażaniu prawa wspólnotowego
W dziedzinie ochrony środowiska

Strategia jest podstawowym dokumentem planistycznym organizującym myślenie
o rozwoju lokalnym, jego celach oraz sposobach ich osiągania. W analizowanej Strategii projekty
zostały przyporządkowane do celów szczegółowych W ramach pięciu celów strategicznych.

Zgodnie z misją gminy Adamów zdefiniowaną w zaktualizowanej Strategii
,,Wielopłaszczyznovvy zrównoważony rozwój gminy będzie dotyczył zarówno sfery społecznej
(podniesienie jakości życia mieszkańców i stworzenie warunków do różnych form aktywności,
ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu), sfery gospodarczej (rozwój przedsiębiorczości opartej na lokalnych bogactvvach,
Wiedzy i kwalifikacjach mieszkańców), jak i publicznej poprzez zapewnienie mieszkańcom
dostępu do wysokiej jakości usług publicznych”. Zrównoważony rozwój definiuje się jako rozwój
społeczno - gospodarczy, W którym następuje integrowanie działań mających na celu wzrost
gospodarczy oraz działań społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej i trwałości
podstawowych procesów przyrodniczych w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania
potrzeb społeczności lub obywateli, zarówno współczesnego, jaki przyszłych pokoleń.

Przyjęte W zaktualizowanej Strategii cele oraz wyznaczone W ich ramach kierunki
działań ściśle korelują z założeniami zrównoważonego rozwoju W aspekcie ochrony środowiska,
oraz wypełniają zobowiązania w stosunku do regulacji prawnych Unii Europejskiej, ponieważ
każdemu celowi strategicznemu wyznaczonemu w perspektywie interesariusza
przyporządkowano kilka celów szczegółowych W różnych obszarach: W sferze społecznej, W
infrastrukturze technicznej a także W sferze ochrony środowiska. Takie zaplanowanie działań
dowodzi, że gmina Adamów podczas realizacji zaktualizowanej Strategii będzie wspierała
zrównoważony rozwój. Wyznaczone cele szczegółowe W ramach celów strategicznych prowadzą
do zrównoważonego rozwoju gminy Adamów, gdzie aspekty społeczno-gospodarcze zostały
ujęte na równi ze środowiskowymi.

Zaktualizowany dokument zwraca uwagę na istotne problemy ochrony dziedzictwa
przyrodniczego poprzez realizację działań na rzecz ochrony różnorodności biologicznej, tym
samym definiując kierunki działań, mające na celu zrównoważony rozwój gminy zgodny
z poszanowaniem środowiska zwracając uwagę na ochronę środowiska W tym cennych
przyrodniczo ekosystemów. Dodatkowo wpłynie on na realizację założeń środowiskowych
wspólnej polityki Unii Europejskiej wskazanych w (przyjętym W 2009 r.) pakiecie energetyczno-
klimatycznym, a także definiuje działania, których realizacja przyczyni się do poprawy jakości
powietrza na obszarze gminy. W zaktualizowanej Strategii przyjęto zasadę takiego doboru
zadań, które przyczynią się do poprawy ochrony środowiska i usprawnienia mechanizmów
chroniących środowisko przed degradacją. Iest to kierunek zgodny z wymogami prawa
polskiego i Unii Europejskiej.

Pozytywne oddziaływanie realizacji zadań wyznaczonych w zaktualizowanej Strategii
będzie zaznaczało się W takich obszarach jak:
0 Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych,
0 Poprawa jakości powietrza,
0 Zwiększenie efektywności gospodarowania odpadami,
0 Edukacja ekologiczna,
0 Monitoring energetyczny,
0 Poprawa efektywności energetycznej budynków,



0 Wzrost wykorzystania energii pochodzącej z odnawialnych źródeł.
Działania inwestycyjne zawarte W w/W dokumencie ściśle korelują z założeniami

zrównoważonego rozwoju W aspekcie ochrony środowiska oraz wypełniają zobowiązania
W stosunku do regulacji prawnych Unii Europejskiej.

d) Powiązania z problemami dotyczącymi ochrony środowiska
jak wskazano W zaktualizowanej Strategii Rozwoju Gminy Adamów na lata na lata 2015-

2020 (z perspektywą do 2023 roku) do głównych atutów Gminy Adamów należy zaliczyć czyste
i różnorodne środowisko przyrodnicze. Brak przemysłu uciążliwego dla środowiska, liczne
użytki rolne oraz lasy sprzyjają zachowaniu czystości powietrza i wód na tym terenie. Wyrazem
tego jest vvystępowanie na obszarze gminy obszarów prawnie chronionych,
a także wykorzystywanie potencjału przyrodniczego do rozwoju różnych form turystyki
aktywnej. Ochrona, zachowanie oraz racjonalne korzystanie z zasobów środowiska może
zapewnić stały i zrównoważony rozwój gospodarczy oraz zwiększyć poziom życia ludności.
W dobie rozwoju cywilizacji i wynikających z tego ujemnych skutków dla otoczenia, od jakości
przestrzeni ekologicznej i stanu środowiska naturalnego zależy atrakcyjność określonego
obszaru i jego zdolność do budowania przewagi konkurencyjnej. W związku z tym prowadzenie
aktywnej polityki ekologicznej będzie jednym z głównych obszarów pozostających
w zainteresowaniu gminy.

Mając na uwadze powyższe W dokumencie wyznaczono cel strategiczny, a W jego ramach
przewidziano kilka celów szczegółowych, które są ściśle powiązane z problemami dotyczącymi
ochrony środowiska. Są to:

Cel strategiczny 3. Poprawa stanu środowiska przyrodniczego - cel ten
bezpośrednio dotyczy ochrony przyrody i środowiska na terenie gminy Adamów oraz poprawy
jego stanu. Ponadto, W ramach tego celu propagowanie jest wykorzystanie odnawialnych źródeł
energii, które charakteryzują się znacznie mniejszym wpływem na środowisko niż tradycyjne
paliwa. OZE są najbardziej ekologicznym paliwem, które powinno znajdować coraz większe
zastosowanie na terenie gminy. Ponadto ich realizacja ma na celu przeciwdziałanie ocieplaniu
klimatu oraz adaptacji do zaistniałych już zmian. Dodatkowo zwrócono uwagę na promocję
strategii niskoemisyjnych oraz gospodarkę odpadami. Podstawą polityki ochrony dziedzictwa
przyrodniczego gminy Adamów będzie również kształtowanie świadomości społeczeństwa
W zakresie efektów i korzyści płynących z działań mających na celu poprawę stanu środowiska
przyrodniczego na obszarze gminy oraz aktywizacja lokalnej społeczności do takich działań.
Dodatkowo mając na uwadze ogólnoświatowe tendencje W zakresie ochrony środowiska
naturalnego, gmina podejmie również kroki W celu usprawnienia sytemu zarządzania energią
oraz racjonalizacji gospodarki energetycznej na jej terenie. Do celu strategicznego przypisane są
następujące cele operacyjne:
0 Cel operacyjny 3.1. Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
0 Cel operacyjny 3.2. Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców,
0 Cel operacyjny 3.3. Usprawnienie systemu zarządzania energią W gminie.

Oprócz celu strategicznego 3, W Strategii zawarto również:
0 Cel operacyjny 1.1 Rozbudowa i modernizowanie infrastruktury drogowej - W ramach tego
celu będą wspierane działania na rzecz zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza spowodowane
emisją liniową pochodzącą ze środków transportu.
0 Cel operacyjny 1.2 Poprawa i rozwój infrastruktury technicznej - W ramach niniejszego celu
zakłada się rozbudowę sieci kanalizacyjnej i przydomowych oczyszczalni ścieków. Rozbudowa
sieci kanalizacyjnej i przydomowych oczyszczalni ścieków ma na celu poprawienie stanu i jakość
gleb oraz wód powierzchniowych i podziemnych na terenie gminy. Cele dotyczą również



rozbudowy pozostałej infrastruktury technicznej: sieci wodociągowej oraz sieci energetycznej.
Rozbudowa i modernizacja tej infrastruktury bezdyskusyjnie wpłynie na poprawę stanu
środowiska na terenie gminy i jednocześnie poprawę warunków życia mieszkańców oraz
aspekty wynikające ze zrównoważonego rozwoju.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że przedsięwzięcia zaplanowane W
zaktualizowanej Strategii Rozwoju Gminy Adamów na lata na lata 2015-2020 (z perspektywą do
2023 roku) są powiązane z problemami W zakresie ochrony środowiska i służą ich niwelowaniu.
Wszystkie działania przewidziane do realizacji w ramach zaktualizowanej Strategii mają z
założenia na celu poprawę, jakości środowiska naturalnego, która to wpłynie pozytywnie na
zdrowie i życie mieszkańców gminy.

Negatywny wpływ na środowisko zadań i działań przewidzianych do realizacji W ramach
Strategii nie będzie miał istotnego znaczenia i w większości założeń będzie ograniczać się do
etapu realizacji poszczególnych przedsięwzięć (etapu budowy i modernizacji).

Wdrożenie zaktualizowanej Strategii nie spowoduje nowych zagrożeń lub innych
uciążliwości dla środowiska naturalnego, a prawidłowa jej realizacja przyniesie wymierne
efekty ekologiczne W postaci W postaci minimalizacji antropresji na środowisko. jej realizacja
nie spowoduje ingerencji i przekształceń W środowisku o wysokich walorach przyrodniczych,
nie wpłynie negatywnie na obszary cenne przyrodniczo. Realizacja działań wskazanych W
dokumencie wpłynie na poprawę stanu środowiska oraz przyczyni się do utrwalenia
pozytywnych postaw ekologicznych oraz poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne
wśród mieszkańców.
2. Rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko
a) Prawdopodobieństwo wystąpienia, czas trwania, zasięg, częstotliwość i odwracalność
oddziaływań

Zaktualizowana Strategia zakłada wielopłaszczyznowy i zrównoważony rozwój gminy
Adamów zarówno pod względem infrastrukturalnym jak społecznym. Każde z zaplanowanych
działań ma charakter lokalny, W związku, z czym oddziaływania, które będą im towarzyszyły
wpłyną jedynie na niewielkie obszary i będą miały charakter odwracalny. Zadania przewidziane
do realizacji nie wiążą się ze znacznym zasięgiem ponadlokalnym, długotrwałym i
nieodwracalnym oddziaływaniem związanym z emisją, wykorzystaniem zasobów naturalnych
czy wystąpieniem awarii przemysłowej.

Możliwe negatywne odziaływanie na środowisko przyrodnicze inwestycji, których
realizacja wynika z celów i kierunków działań zawartych W zaktualizowanym projekcie Strategii,
ograniczało się będzie jedynie do etapu realizacji przedsięwzięć. Wśród celów strategicznych
mogą wystąpić projekty, których realizacja będzie powodowała oddziaływanie na środowisko,
klimat akustyczny, jakość powietrza, wody oraz gleby. jednakże negatywne odziaływania na
środowisko, związane z etapem realizacji inwestycji, są odziaływaniami krótkotrwałymi,
odwracalnymi, o ograniczonym lokalnym charakterze. Po zakończeniu fazy realizacji,
oddziaływanie na środowisko inwestycji ekologicznych ulega na etapie eksploatacji odwróceniu,
co oznacza iż zaczynają one oddziaływać pozytywnie na środowisko, dając zauważalna poprawę
stanu tych elementów środowiska, które mają chronić.
b) Prawdopodobieństwo wystąpienia oddziaływań skumulowanych lub trans granicznych

Na etapie aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Adamów na lata na lata 2015-2020
(z perspektywą do 2023 roku) stwierdzono, że realizacja określonych kierunków działań nie
wykazuje możliwości oddziaływań skumulowanych i transgranicznych W zakresie powietrza,
klimatu akustycznego, gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki odpadami, które mogłyby
negatywnie wpłynąć na terytorium innych państw.



c) Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla
środowiska

Realizacja działań zaplanowanych W zaktualizowanej Strategii nie jest związana z
możliwością wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi ani nie powoduje zagrożenia dla środowiska.
Zgodnie z przyjętymi założonymi realizacja działań przedstawionych W dokumencie spowoduje
korzyści dla środowiska naturalnego W gminie. W dokumencie skupiono się na działaniach
mających na celu poprawę stanu środowiska i komfortu życia mieszkańców gminy. Wszelkie
niekorzystne oddziaływania powstałe W trakcie prowadzenia prac inwestycyjnych będą lokalne,
krótkotrwałe i ustąpią z chwilą ukończenia prac budowlanych.

jak podkreślono podpunkcie a), wszystkie cele operacyjne zdefiniowane W ramach
określonych celów strategicznych ujętych W zaktualizowanej Strategii Rozwoju Gminy Adamów
na lata na lata 2015-2020 (z perspektywą do 2023 roku) charakteryzują się przejściowyrn
oddziaływaniem na najbliższe otoczenie tylko w momencie prowadzenia prac inwestycyjnych.
Aby zapewnić jak najmniejszą ingerencję projektów inwestycyjnych W środowisko, W trakcie
realizacji prac będą przestrzegane obowiązujące normy i przepisy W zakresie ochrony
środowiska naturalnego oraz przepisy BHP, a także zapewnioną zostanie ochrona dla osób oraz
własności publicznej poprzez unikanie uciążliwości, skażenia środowiska i hałasu. Cele
szczegółowe przewidziane do realizacji W zaktualizowanej Strategii ze względu na rodzaj i
usytuowanie, nie będą miały zatem negatywnego wpływu na środowisko oraz zdrowie ludzi
zarówno W fazie realizacji, jak i eksploatacji. Należy podkreślić, że W dokumencie uwzględnione
zostały również cele, które bezpośrednio służą ochronie środowiska oraz ochronie zdrowia
ludzi. Są to m.in.: Cel strategiczny 3: Poprawa stanu środowiska przyrodniczego oraz Cel
strategiczny 1: Rozwój infrastruktury poprawiającej jakość życia mieszkańców - Cel
szczegółowy 1.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej oraz Cel szczegółowy 1.2
Poprawa i rozwój infrastruktury technicznej.
3. Cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko
a) Obszary o szczególnych właściwościach naturalnych lub posiadające znaczenie dla
dziedzictwa kulturowego, wrażliwe na oddziaływania, istniejące przekroczenia
standardów jakości środowiska lub intensywne wykorzystywanie terenu

Na obszarze gminy nie występują obszary o szczególnych właściwościach naturalnych,
a obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin
i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych znajdujące się W granicach
administracyjnych gminy wymieniono W punkcie b). Dokument obejmuje teren całej gminy
Adamów, W tym obszary o ważnym znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego (tj. zabytki) oraz
obszary wymagające specjalnej ochrony (parki, rezerwaty przyrody, obszary Natura 2000)
wymienione W punkcie b).

Obiekty mające znaczenie dla dziedzictwa kulturowego zostały określone W gminnej
ewidencji zabytków. Realizacja zadań przewidzianych W zaktualizowanej Strategii nie wpłynie
na stan obszarów i obiektów objętych ochroną konserwatorską lub mających szczególne
znaczenie dla dziedzictwa kulturowego. Należy podkreślić, że obowiązek uzgadniania wszelkich
prac inwestycyjnych ww. strefie ze służbami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków eliminuje
wystąpienie negatywnego wpływu przewidzianych działań na zachowanie dziedzictwa
kulturowego. W przypadku realizacji działań inwestycyjnych W pobliżu ww. obiektów,
dokumentacja projektowa przed jej zatwierdzeniem zostanie uzgodniona z Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków, a wszelkie uwagi zostaną uwzględnione W trakcie realizacji
inwestycji.

Prace związane z realizacją projektów zostaną przeprowadzone w sposób wywierający
minimalny wpływ na środowisko przyrodnicze.



b) Formy ochrony przyrody W rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55)
oraz obszary podlegające ochronie zgodnie z prawem międzynarodowym

Na obszarze gminy Adamów występują obszary podlegające ochronie na podstawie
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t .j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55), tj.:
0 Roztoczański Park Narodowy - W granicach gminy (teren pomiędzy Wojdą i Szewnią

Dolną) znajduje się 325,89 ha parku, co stanowi 3% jej całkowitej powierzchni wraz
z otuliną (szerokości 4 km) park obejmuje ponad 50% powierzchni gminy - 5 274,65 ha.

0 Krasnobrodzki Park Krajobrazowy - znaczna część parku położona jest na terenie gminy
Krasnobród (7 208 ha). Na terenie gminy Adamów znajduje się jedynie 240 ha.

0 Rezerwat przyrody leśny częściowy ,,DEBRY" - o powierzchni 179,31 ha położony jest
między Hutkami a Bondyrzem. Utworzony został W 1983 r. w celu ochrony starodrzewu
bukowo-jodłowego z wieloma gatunkami roślin górskich.
Ponadto na terenie gminy znajduje się także specjalny obszar ochrony Natura 2000-

Uroczyska Lasy Adamowskie PLB 060094. Składa się z on z trzech odrębnych fragmentów
o odmiennej specyfice zajmując 1 845 ha. „Lasy Komisarskie” - to zwarty kompleks buczyn
z domieszką punktowych siedlisk boru jodłowego W wieku 80-150 lat (teren gminy Adamów)
gdzie południowe skłony pokrywają miejscami płaty zniszczonych muraw kserotermicznych.
Kompleksy leśne „Stary Działek" (Gmina Adamów) i ,,Kęsewiczka" to drzewostany bukowe
i bukowo-grabowe W wieku 50-60 lat w przewadze tereny prywatne. Celem jest zachowanie
buczyn i grądów oraz stanowisk roślin rzadkich.

Żadne z proponowanych w Strategii celów nie dotyczą bezpośrednio obszarów sieci Natura
2000, żaden nie ingeruje również bezpośrednio W siedliska i gatunki priorytetowe, stanowiące
podstawę do wyznaczania obszarów Natura 2000. Zadania przewidziane do realizacji W Strategii
nie spowodują trwałego uszczuplenia lub fragmentacji siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk
gatunków roślin i zwierząt, dla ochrony których wyznaczone zostały obszary europejskiej
ekologicznej sieci Natura 2000, a także innego rodzaju zakłóceń w funkcjonowaniu tej sieci.

Zakres prac nie wpłynie negatywnie na zachowanie integralności obszarów ani spójności
sieci ekologicznej. Realizacja założeń dokumentu nie wpłynie negatywnie na znajdujące się
w granicach gminy obszary chronione oraz nie jest sprzeczna z celami ochrony ww. obszarów
ani nie stanowi żadnego z zagrożenia dla nich.

Planowane inwestycje nie pogorszą stanu siedlisk, a także nie wpłyną negatywnie na
gatunki, dla których zostały Wyznaczone najbliższe obszary sieci ekologicznej Natura 2000.
Planowane zamierzenia ze względu na swoją lokalizację oraz charakter nie zredukują obszaru
występowania kluczowych siedlisk przyrodniczych, nie zredukują liczebności kluczowych
gatunków i nie naruszą równowagi pomiędzy kluczowymi gatunkami dla których wyznaczono te
obszary. Projektowane przedsięwzięcia nie zmniejszą różnorodności obszarów Natura 2000. Nie
spowodują także zaburzeń, które wpłyną na wielkość populacji, zagęszczenie lub równowagę
pomiędzy kluczowymi gatunkami, dla których powołano obszary Natura 2000. Zaplanowane
przedsięwzięcia nie spowodują żadnych chwilowych lub trwałych zmian W funkcjonowaniu
kluczowych czynników ekologicznych warunkujących trwałość siedlisk przyrodniczych.
Inwestycje nie będą wyvvoływały oddziaływań, które mogłyby W sposób skumulowany wpływać
na sieć obszarów Natura 2000.

Biorąc pod uwagę charakter przedsięwzięć, skalę oraz zakres prac należy uznać, iż nie będą
one W sposób znaczący negatywny wpływać na ww. obszary chronione, W tym na obszary
Natura 2000 oraz nie przewiduje się znaczących oddziaływań związanych z ich realizacją
i funkcjonowaniem.



PODSUMOWANIE
W trakcie realizacji inwestycji związanych z realizacją zaktualizowanej Strategii Rozwoju

Gminy Adamów na lata na lata 2015-2020 (z perspektywą do 2023 roku) wystąpią oddziaływania
krótkotrwałe ograniczone do obszaru, na którym będą realizowane, nie wykraczające poza teren
gminy. Potencjalnie negatywne oddziaływania mające jedynie charakter lokalny, przy
zastosowaniu działań minimalizujących, będą pozostawać bez większego znaczenia dla ogólnego
stanu środowiska. Realizacja działań określonych w przedmiotowym dokumencie nie
spowoduje wystąpienia oddziaływań skumulowanych oraz transgranicznych. Nie będzie
również powodowała wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi i zagrożenia dla środowiska.

Zaprezentowane cele strategiczne i szczegółowe oraz kierunki interwencji określone
w Strategii nie wykazują możliwości wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na
środowisko, w takim stopniu, aby mogło nastąpić wyraźne, trwałe pogorszenie stanu
któregokolwiek z komponentów środowiska, a w tym różnorodności biologicznej, obszarów
objętych krajowymi formami ochrony przyrody, jak również obszarów w ramach sieci Natura
2000.

Dokument nie wpłynie ujemnie na środowisko, wręcz przeciwnie - stwarza ramy
instytucjonalne, które pozwolą w należyty sposób chronić poszczególne komponenty
środowiska na terenie gminy.

Dla zadań, dla których wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia przed rozpoczęciem ich realizacji określone
zostaną warunki środowiskowe ich realizacji, co pozwoli na zabezpieczenie środowiska
naturalnego i zdrowia ludzi.

Przewidziane w dokumencie działania oraz ich skutki w postaci oddziaływania na
środowisko nie będą niosły ze sobą wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla
środowiska. Wszystkie działania będą zgodne z zasadami ochrony środowiska i przyczyniać się
będą do jego poprawy. Przedłożony projekt nie przewiduje takich działań, które mogłyby się
przyczynić do pogorszenia stanu środowiska.
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