
PODSUMOWANIE 

Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla 
Strategii Rozwoju Gminy Adamów na lata 2015 - 2020 

(z perspektywą do 2023 roku) 

Podstawę prawną do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko stanowi Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz.U z 2013 roku poz. 1235 z późn. zm. ). 

Zgodnie z art. 3 pkt. 14 w/w ustawy strategiczna ocena oddziaływania na środowisko to 

postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji polityki, 

strategii, planu lub programu, obejmujące w szczególności: 

a) uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie 

oddziaływania na środowisko, 

b) sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko, 

c) uzyskanie wymaganych ustawą opinii, 

d) zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu. 

Stosownie do zapisów: 

Art. 55 ust. 3 w/w ustawy do przyjętego dokumentu załącza się pisemne podsumowanie 

zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych 

rozwiązań alternatywnych, a także informację, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w 

jakim zakresie zostały uwzględnione: 

1) ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko; 

2) opinie właściwych organów, o których mowa w art. 57 i 58; 

3) zgłoszone uwagi i wnioski; 

4) wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli 

zostało przeprowadzone; 

5) propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków 

realizacji postanowień dokumentu. 

oraz 

Art. 42 Organ opracowujący projekt dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa: 

1) rozpatruje uwagi i wnioski, 
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2) dołącza do przyjętego dokumentu uzasadnienie zawierające informacje o udziale 

społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim 

zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem 

społeczeństwa. 

Zgodnie z art. 4 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju (Dz. U. z 2014 roku poz. 1649) politykę rozwoju prowadzi się m.in. na podstawie 

strategii rozwoju. Strategia Rozwoju Gminy Adamów na lata 2015 - 2020 (z perspektywą do 

2023 roku) jest wynikiem procesu aktualizacji obowiązującego wcześniej dokumentu. Główną 

przesłanką prac nad aktualizacją strategii była konieczność dostosowania zapisów 

obowiązującej strategii do obecnego schematu polityki regionalnej w Polsce oraz zapewnienia 

spójności pomiędzy strategią a aktualnie obowiązującymi dokumentami strategicznymi na 

poziomie wspólnotowym, krajowym oraz regionalnym. 

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

jest kluczowym elementem planowania rozwoju lokalnego oraz dokumentem mającym na celu 

wskazanie wizji i strategicznych kierunków rozwoju. W swej treści zawiera ona zestaw działań, 

których podjęcie i realizacja zapewni osiągniecie założonych celów. 

W obecnej formie Strategia uwzględnia zasady zrównoważonego rozwoju oraz ochrony 

środowiska, a realizacja założeń zawartych w dokumencie wyklucza prawdopodobieństwo 

negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym na zasoby przyrody i funkcje ekologiczne. 

1. USTALENIA ZAWARTE W PROGNOZIE ODDZIAŁYWANIA NA 

ŚRODOWISKO 

Art. 55 ust. 3 pkt. 1 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie oraz Lubelski Państwowy Wojewódzki 

Inspektor Sanitarny w Lublinie wyrazili zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej 

oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Strategii Rozwoju Gminy Adamów na lata 

2015 - 2020 (z perspektywą do 2023 roku)". W związku z powyższym nie stwierdzono 

konieczności sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko. 

2. OPINIE WŁAŚCIWYCH ORGANÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 57 i 

58 USTAWY 

Art. 55 ust. 3 pkt. 2 

Na podstawie art. 54 ust. 1 w związku z art. 57 ust. 1 pkt. 2) oraz art. 58 ust. 1 pkt. 2) 

ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
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ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz.U z 2013 roku poz. 1235 z późn. zm.) dokument Strategii Rozwoju Gminy 

Adamów na lata 2015 - 2020 (z perspektywą do 2023 roku) został skonsultowany z 

Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz Państwowym Wojewódzkim Inspektorem 

Sanitarnym. 

Organy: 

• Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie - pismo znak: WSTIII. 

410.132.2015.ML z dnia 09 grudnia 2015 roku oraz 

• Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie - pismo znak: DNS-

NZ.7016.242.2015.M W z dnia 04 grudnia 2015 roku 

wyrazili zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko dla projektu „Strategii Rozwoju Gminy Adamów na lata 2015 - 2020 (z 

perspektywą do 2023 roku)". 

Według stanowiska Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w 

Lublinie projekt Strategii określa podstawowe kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego 

gminy i strategiczne cele do zrealizowania przez wspólnotę samorządową na najbliższe lata, w 

których dominować będą działania stanowiące kontynuację dotychczasowej polityki 

rozwojowej gminy. Realizacja założeń zawartych w dokumencie nastawiona jest z założenia 

na poprawę jakości środowiska naturalnego, która to wpłynie pozytywnie na zdrowie i życie 

mieszkańców. 

Według stanowiska Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie projekt 

dokumentu po uzupełnieniu we wskazanym w w/w piśmie zakresie (ramy korzystania ze 

środowiska dla potrzeb realizacji ustaleń Strategii Rozwoju Gminy A d a m ó w - określenie 

sposobu zapewnienia zrównoważonego rozwoju) można wykluczyć prawdopodobieństwo 

negatywnego znaczącego oddziaływania ustaleń na środowisko, w tym na zasoby przyrody i 

funkcje ekologiczne. W związku z powyższym Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w 

Lublinie stwierdza brak prawdopodobieństwa negatywnego znaczącego oddziaływania na 

obszary Natura 2000, a tym samym ustawowego obowiązku prowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko oraz po analizie wyznaczonych ram dla przedsięwzięć mogących 

znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko i innych przedsięwzięć mogących 

oddziaływać negatywnie na środowisko w kontekście uwarunkowań ekofizjograficznych i 

prawnych stwierdza brak potrzeby strategicznej oceny oddziaływania na środowisko pod 

warunkiem ustalenia ram dla korzystania ze środowiska dla potrzeb realizacji Strategii. 
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3. ZGŁOSZONE UWAGI I WNIOSKI 

Art. 55 ust. 3 pkt. 3 oraz 421; 

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

została opracowana przy szerokim udziale społeczeństwa, poprzez uczestnictwo w spotkaniach, 

które odbyły się w dniach 16.09.2015 roku i 26.09.2015 roku. Ponadto projekt Strategii 

poddano procesowi konsultacji społecznych poprzez jego zamieszczenie na stronach 

internetowych pod adresem: w w w. ada mow. gm ina.pl ; www .adamovv.bip.mnina.pl oraz 

umożliwienie zgłaszania uwag we wskazanym w ogłoszeniu terminie. W tej sprawie na w/w 

stronach internetowych w dniu 07 września 2015 roku zamieszczono ogłoszenie o 

przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Gminy 

Adamów na lata 2015 - 2020 (z perspektywą do 2023 roku)". 

Informacja o konsultacjach społecznych została dodatkowo przekazana poprzez tablicę 

ogłoszeń Urzędu Gminy Adamów - ogłoszenie wywieszono w dniu 07 września 2015 roku. 

Wnioski i uwagi do projektu Strategii można było składać od dnia 07 września 2015 roku do 

dnia 28 września 2015 roku: 

- listownie na adres: Urząd Gminy w Adamów, Adamów 1 lb, 22-442 Adamów (decydowała 

data wpływu do Urzędu) 

- osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Adamów (pok. nr 5) 

- lub pocztą elektroniczną na adres: poczta@adamow.gmina.pl 

Celem konsultacji było poznanie uwag i opinii społeczności lokalnej Gminy Adamów na temat 

przedstawionych propozycji kierunków rozwoju gminy oraz określenia celów strategicznych. 

W wyżej wymienionym terminie nie wniesiono uwag i wniosków. 

Zgodnie z art. 41 Ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o 

środowisku i j ego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz.U z 2013 roku poz. 1235 z późn. zm. ) uwagi i wnioski 

złożone po upływie terminu, o którym mowa w art. 39 ust. 1 pkt. 4 pozostawia się bez 

rozpatrzenia. 

Jednakże uwzględniono uwagi i wnioski do tekstu projektu Strategii, które wpłynęły po 

terminie w dniu 13.11.2015 roku w następującym zakresie: 

- Postulaty w zakresie stosownej w dokumencie terminologii. W odniesieniu do powyższych 

uwag dokonano szeregu zmian redakcyjnych i uzupełnień, ponadto w niektórych przypadkach 

dokonano doprecyzowania używanych w tekście pojęć. 
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- Zastrzeżenia dotyczące danych statystycznych. Prezentowane w projekcie Strategii dane 

statystyczne zostały zweryf ikowane i zaktualizowane we wszystkich tych przypadkach, gdzie 

było możliwe ich pozyskanie. 

- Uwagi dotyczące poprawienia informacji na mapie - były słuszne i zostały uwzględnione. 

- Uwagi dotyczące uzupełnienia projektu Strategii o nowe inwestycje - w większości zostały 

uwzględnione. 

- Uwagi o charakterze szczegółowym np. opisy poszczególnych zespołów ludowych - nie 

uwzględniono, gdyż tego typu postulaty powinny być rozpatrywane przy tworzeniu materiałów 

promocyjnych gminy. 

- Uwagi stylistyczne i interpunkcyjne, których było najwięcej zostały w większości 

uwzględnione. W treści dokumentu wprowadzono też niewielkie autopoprawki i uzupełnienia. 

4. WYNIKI POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCEGO TRANSGRANICZNEGO 

ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO, JEŻELI ZOSTAŁO 

PRZEPROWADZONE; 

Art. 55 ust. 3 pkt. 4 

Gmina Adamów nie leży w obszarze przygranicznym w związku z czym realizacja 

zaplanowanych do realizacji przedsięwzięć nie będzie miała negatywnego transgranicznego 

oddziaływania na środowisko . 

5. PROPOZYCJE DOTYCZĄCE METOD I CZĘSTOTLIWOŚCI 

PRZEPROWADZANIA MONITORINGU SKUTKÓW REALIZACJI 

POSTANOWIEŃ DOKUMENTU. 

Art. 55 ust. 3 pkt. 5 

Strategia Rozwoju Gminy A d a m ó w na lata 2015 - 2020 (z perspektywą do 2023 roku) będzie 

monitorowana poprzez: 

- instytucje odpowiedzialne za proces monitorowania wdrażania Strategii, 

- system raportowania z procesu monitorowania Strategii, 

- zestaw wskaźników służących do oceny postępów we wdrażaniu Strategii. 

Pomiar i kontrola działań strategicznych w gminie będą spełniać dwie funkcje: 

- sprawdzającą - polegającą na systematycznym zestawieniu wykonanych przedsięwzięć 

(zostaną określone zadania wykonane i niewykonane). 
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- korygującą - polegająca na wprowadzeniu do zapisów Strategii zamian wynikających ze 

szczególnie istotnych okoliczności, których nie dało się przewidzieć w fazie tworzenia 

Strategii. 

Podstawą do prowadzenia monitoringu będą dane uzyskane od podmiotów zaangażowanych w 

realizację przedsięwzięć dokonywanych w wyniku wdrażania Strategii. 

W 0 J T 

mgr Ddfiusz Szykuła 
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