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1. WSTĘP 

 
Konsultacje społeczne stanowią nierozerwalny element procesu opracowywania 

wszelkich dokumentów strategicznych. Pozwalają one na zapoznanie się ze 

społecznym odbiorem danego dokumentu oraz ze stopniem jego społecznej aprobaty, 

umożliwiając dotarcie do szerokiego grona osób, których dany dokument 

bezpośrednio dotyczy. Uczestnicy konsultacji społecznych poprze zgłaszanie uwag 

i opinii mają możliwość wpływania na kształt danego dokumentu. Proces 

konsultacyjny zapewnia wypracowanie możliwie najtrafniejszych, najbardziej 

użytecznych oraz realistycznych zapisów. 

Podstawowym celem niniejszego opracowania jest przedstawienie przebiegu oraz 

wyników przeprowadzonych od 13 sierpnia  do 17 września 2021 r. konsultacji 

społecznych oraz uzgodnień z wymaganymi organami projektu Strategii Rozwoju 

Gminy Adamów na lata 2021-2027 z perspektywą do 2030 r.  

Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną proces konsultacyjny projektu 

Strategii Rozwoju Gminy Adamów na lata 2021-2027 z perspektywą do 2030 r.  został 

zaplanowany w taki sposób, aby stworzyć możliwość do szerokiej dyskusji przy 

wykorzystaniu dostępnych nowoczesnych technik informacji i komunikacji 

społecznej.  
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2. PODSTAWY PRAWNE KONSULTACJI 

SPOŁECZNYCH 
 

Obowiązek przeprowadzenia konsultacji społecznych wynika z następujących 

przepisów: 

1)  art. 10f ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 

r. poz. 713 z późn. zm.) 

2) art. 6 ust.3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 z późn. zm.)  

 

Szczegółowy zakres prowadzonych konsultacji społecznych został wyznaczony 

Uchwałą Nr XXII/199/2021 Rady Gminy Adamów z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie 

przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Adamów na lata 2021–2027 z 

perspektywą do roku 2030, w tym załącznik Zasady, tryb i harmonogram opracowania 

i konsultacji Strategii Rozwoju Gminy Adamów na lata 2021–2027 z perspektywą do 

roku 2030. 
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3. ORGANIZACJA KONULTACJI SPOŁECZNYCH 
 

Konsultacje społeczne projektu dokumentu rozpoczęły się w dniu 15 września 

2021r. Dokument został przekazany do konsultacji społecznych wraz ze spełnieniem 

ustawowego wymogu upowszechnienia informacji o realizowanym zadaniu. 

Informacje o planowanych konsultacjach społecznych przekazano została  8 

września 2021 r. poprzez publikację  ogłoszenia z wykorzystaniem strony 

internetowej Urzędu Gminy w Adamów oraz ogłoszenia w prasie lokalnej w tygodniu 

Kronika Tygodnia z dn. 14 września 2021r.  

Podmioty uczestniczące w procesie konsultacji miały możliwość w terminie 35 

dni od dnia ogłoszenia konsultacji wyrazić opinię lub złożyć uwagi do projektu 

Strategii. Zakończenie terminu konsultacji przewidziano na dzień 20 października 

2021 r. W związku ze stanem epidemii i rozprzestrzenianiem się COVID-19 oraz w 

trosce o zdrowie mieszkańców, konsultacje odbywały się głównie za pośrednictwem 

zdalnych form komunikacji. Przewidziano również spotkanie konsultacyjne.  

Głównymi interesariuszami procesu konsultacji społecznych projektu Strategii 

byli: 

✓ przedstawiciele społeczności lokalnych oraz władz regionalnych i lokalnych, 

✓ organizacje pozarządowe 

✓ mieszkańcy Gminy Adamów. 

 

Formy zgłaszania uwag i zbierania opinii: 

 

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Adamów na lata 2021-2027  

z perspektywą do 2030r. wraz z formularzem zgłaszania uwag/propozycji  

udostępniony został w siedzibie Urzędu Gminy w Adamowie, Adamów 11 b, 22-442 

Adamów oraz na stornie BIP Gminy Adamów 

(https://adamow.bip.gmina.pl/index.php?id=663). Zasięg terytorialny konsultacji 

społecznych objął obszar Gminy Adamów. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach 

są pełnoletni mieszkańcy Gminy Adamów, zamieszkujący na obszarze, na którym 
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mają być przeprowadzone konsultacje oraz partnerzy społeczni i gospodarczy z 

terenu Gminy Adamów. 

Uwagi zgłaszać można było poprzez wskazanie konkretnych propozycji zmian 

w treści projektu Strategii, uzupełnień i doprecyzowania zapisów. Uwagi/propozycje 

w ramach konsultacji społecznych były przyjmowane wyłącznie na załączonym 

formularzu. Uwagi zgłoszone po terminie, anonimowe lub przesłane w formie innej, 

niż na formularzu konsultacyjnym nie były rozpatrywane. 

Wszelkie uwagi i wnioski zgłaszać można było z wykorzystaniem dostępnego 

formularza  w następujący sposób:  

a)  osobiście do biura podawczego w siedzibie Urzędu Gminy w Adamowie, Adamów 

11 b, 22-442 Adamów 

b) pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy w Adamowie, Adamów 11 b, 22-442 

Adamów 

c) drogą mailową: poczta@adamow.gmina.pl lub faksem na nr: 84 6186119 

d) system ePUAP, adres skrytki Urzędu Gminy w Adamowie  /UGADAMOW/skrytka 

W ramach prowadzonych konsultacji społecznych przewidziano również 

organizację spotkania konsultacyjnego, które odbyło się w dniu 28 września  2021 r. 

o godz. 10.00 w Centrum Aktywności Integracji Społecznej w Adamowie (świetlica 

wiejska). 

Mając na uwadze obowiązujący w kraju stan epidemii i konieczność 

zapewnienia daleko idących środków ostrożności we wszelkich kontaktach  osoby, 

które chciały uczestniczyć w spotkaniu konsultacyjnym miały obowiązek  

wcześniejszego zgłoszenia tego faktu za pośrednictwem poczty e-mail na adres: 

poczta@adamow.gmina.pl lub telefonicznie pod numerem tel. 84 6186102 do 

27.09.2021 r. do godz. 15.30, z podaniem telefonu kontaktowego. Ilość osób mogących 

wziąć udział w spotkaniu wynikała z obowiązujących przepisów prawa. W przypadku 

zmian w przepisach prawnych, w tym dotyczących ograniczenia ilości osób 

jednocześnie przebywających w pomieszczeniu zamkniętym, konieczności 

zastosowania trybu zdalnego, czy też konieczności stosowania innych wymaganych 

procedur i środków ostrożności, zarówno termin, jak i tryb spotkania 

konsultacyjnego, mogły ulec zmianie. Istniała również możliwość podzielnia 

spotkania na tury.  
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Projekt dokumentu został wysłany (01.10.2021 r.) również do sąsiadujących 

z Gminą Adamów jednostek samorządu terytorialnego: 

1. Gminy Zamość 

2. Gminy Zwierzyniec 

3. Gminy Krasnobród 

4. Gmina Krynice 

5. Gminy Łabunie. 

W trakcie prowadzonych konsultacji społecznych żadna z ww. jednostek 

samorządu terytorialnego nie wniosła uwagi czy propozycji zmiany do przedłożonego 

projektu Strategii Rozwoju Gminy Adamów na lata 2021-2027    z perspektywą do 2030 

r.  

W ramach prowadzonych konsultacji społecznych, w dniu 10 października 

2021r., wpłyną jedne formularz zmian do projektu. W poniższej tabeli zaprezentowano 

szczegółowo zestawienie zaproponowanych zmian wraz z informacją w zakresie ich 

uwzględnienia bądź nieuwzględnienia wraz z uzasadnieniem w ramach projektu 

dokumentu. 

Lp. 
Część dokumentu, do 

którego odnosi się uwaga 
Treść uwagi 

Informacja w zakresie 
uwzględnienia bądź 

nieuwzględnienia wraz 
z uzasadnieniem, 

zaproponowanej zmiany 

1. 3.1.1  str. 20 Wnioski 
Przekształcenie działek 
rolnych na budowalne, 

rekreacyjne 
Uwaga uwzględniona 

2. 3.1.3 str. 35 

Uzupełninie wykazu 
Kół Gospodyń 

Wiejskich o KGW w 
Bondyrzu 

Uwaga uwzględniona 

3. 3.1.3 str. 40 Wnioski 

Istnienie 
niewykorzystanych 

budynków gminnych 
(np. po szkołach 

podstawowych), które 
można wykorzystać w 
celu budowy zaplecza 

turystycznego 

Uwaga uwzględniona 

4. 3.2.3 str. 76 Wnioski 

Niewykorzystany 
potencjał i walory 
turystyczne rzeki 

Wieprz 

Uwaga uwzględniona 
(aktualnie str. 78 

dokumentu) 
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5. 3.2.3 str. 76 Wnioski 

Nieprzejezdne 
wytyczone szlaki 
rowerowe przy 

gruntowych drogach 
gminnych 

Uwaga uwzględniona 
(aktualnie strona 78 

dokumentu) 

6. 
Tabela nr. 14 Cel Operacyjny 

2.3 str. 160 

Remont budynku 
drewnianego i 

murowanego po byłej 
Szkole Podstawowej w 

Bondyrzu 

Uwaga uwzględniona 
(aktualnie strona 163) 

7. 
Tabela nr. 14 Cel Operacyjny 

2.2 str. 160 

Budowa zatoczek przy 
dojazdach do rzeki 
Wieprz na drogach 

gminnych nr 110848L 
oraz nr działki 2133 

Uwaga częściowo  
uwzględniona (aktualnie 

strona 162) . Wśród 
kierunków działań 
wskazano  budowę 

zatoczek przy dojazdach 
do rzeki Wieprz na 
drogach gminnych. 

Wskazanie konkretnego 
numeru drogi czy 

numeru ewidencyjnego 
działki stanowi zbytnie 

zawężenie kierunku 
działania. 

8. 
Tabela nr. 14 Cel Operacyjny 

2.2 str. 161 

Remont gminnych dróg 
na których wytyczone 

zostały szlaki 
rowerowe Bondyrz-
Guciów-Zwierzyniec, 

Bondyrz-Bliżów, 
Bondyrz-Kątek-

Hucisko. Drogi gminne 
nr  110878L nr działki 

2133 

Uwaga uwzględniona 
Uwaga częściowo  

uwzględniona (aktualnie 
strona 162) . Wśród 
kierunków działań 
wskazano remont 
gminnych dróg na 
których wytyczone 

zostały szlaki rowerowe 
Bondyrz-Guciów-

Zwierzyniec, Bondyrz-
Bliżów, Bondyrz-Kątek-

Hucisko.  
Wskazanie konkretnego 

numeru drogi czy 
numeru ewidencyjnego 
działki stanowi zbytnie 

zawężenie kierunku 
działania. 

9. 
Tabela nr. 14 Cel Operacyjny 

2.2 str. 160 

Remont mostu 
będącego ciągiem 

szlaków rowerowych i 
pieszych oraz 

stanowiący dojazd do 
pól i lasów rolnikom na 

drodze gminnej nr 
działki 2133 

Uwaga uwzględniona 
Uwaga częściowo  

uwzględniona (aktualnie 
strona 162) . Wśród 
kierunków działań 
wskazano. Remont 

mostu będącego ciągiem 
szlaków rowerowych i 

pieszych oraz 
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stanowiący dojazd do pól 
i lasów rolnikom na 
drogach gminnych. 

Wskazanie konkretnego 
numeru ewidencyjnego 
działki stanowi zbytnie 

zawężenie kierunku 
działania. 

10. 
Cel Strategiczny 3.1 tabela nr 

15 
Rozwój aktywnego 

wypoczynku 
Uwaga uwzględniona 
(aktualnie strona 174) 

  

 

W dniu 10 listopada 2021 r. przedłożono projekt dokumentu Zarządowi Województwa 

Lubelskiego w celu zaopiniowania sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji 

dotyczących kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej województwie określonych 

w „Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 r.” przyjętej uchwałą 

nr XXIV/406/2021 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 29 marca 2021 r.  

W dniu 29 listopada 2021 r. Zarząd Województwa Lubelskiego podjął Uchwałę nr 

CCCXVI/5554/2021   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu Strategii Rozwoju Gminy 

Adamów. Zarząd Województwa Lubelskiego zaopiniował pozytywnie projekt Strategii 

Rozwoju Gminy Adamów z uwagami o charakterze informacyjnym. Mając na względzie 

znaczenie modelu funkcjonalno-przestrzennego w planowaniu rozwoju społeczno-

gospodarczego Zarząd Województwa Lubelskiego zarekomendował przedstawienie ww. 

modelu w formie graficznej, co pozwoli na ocenę realizacji pomiędzy poszczególnymi 

elementami struktury funkcjonalno-przestrzennej, zorientowanie planowanych 

przedsięwzięć w przestrzeni gminy w kontekście utrwalania wiodących funkcji 

poszczególnych elementów struktury oraz w konsekwencji  na wyeliminowanie 

potencjalnych kolizji i konfliktów przestrzennych na styku układu naturalnego 

i antropogenicznego.  

Zgodnie z powyższą rekomendacją projekt dokumentu strategicznego został 

uzupełniony o graficzne przedstawienie modelu funkcjonalno-przestrzennego Gminy 

Adamów.  

W dniu  10 listopada  2021 r. przedłożono projekt dokumentu strategicznego do 

zaopiniowania Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie. W wyznaczonym 

okresie instytucja nie wniosła uwag do projektu dokumentu.   


