
UCHWAŁA NR VIII/53/19 
RADY GMINY ADAMÓW 

z dnia 16 lipca 2019 r. 

w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Adamów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t . j .Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506) oraz art. 3 ust. 1, art. 12 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) w związku z Uchwałą Nr XI/103/16 Rady 
Gminy Adamów z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Adamów uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów, 
przyjętego Uchwałą Nr II/3/2002 Rady Gminy Adamów z dnia 4 grudnia 2002 roku 
(z późniejszymi zmianami) w miejscowościach: 

a) Suchowola, 

b) Suchowola Kolonia, 

c) Szewnia Dolną, 

d) Szewnia Górna, 

e) Czarnowoda, 

f) Potoczek, 

g) Bondyrz, 

h) Rachodoszcze. 

§ 2. Załącznikami do niniejszej uchwały są: 

1)Zał. nr 1 - tekst Studium - ujednolicony - zawierający dotychczasowe zmiany wprowadzone vi Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów, 

2) Zał. nr 2 — rysunek Studium w skali 1:10 0 0 0 - zawierający dotychczasowe zmiany wprowadzone 
w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Adamów, 

3) Zał. nr 3 - Bilans terenów oraz analizy: ekonomiczne, środowiskowe, społeczne, demograficzne 
i finansowe, i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów; 

4) Zał. nr 4 - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Adamów. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Adamów. 

§ 4. Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia i podlega publikacji na stronie internetowej Gminy 
Adamów 
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wpisany na listę członków Południowej 
Okręgowej Izby Urbanistów z siedzibą 
w Katowicach pod nr. KT-268 
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I. WSTĘP - UZASADNIENIE PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ, SYNTEZA USTALEŃ 
ZMIANY STUDIUM 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Adamów 
sporządzono w latach 2000-2002 (przyjęte Uchwałą Nr 11/3/2002 Rady Gminy Adamów z dnia 4 
grudnia 2002 roku.) Rysunek Studium, stanowiący załącznik do powyższej Uchwały wykonano 
w skali 1 : 25 000 na kopii map topograficznych W roku 2007 Rada Gminy Adamów przystąpiła 
do zmianyStudium, podejmując Uchwałę Nr VIII/37/2007 w sprawie przystąpienia do zmian 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Przedmiotowa 
zmiana Studiumzostała przyjęta Uchwałą Nr XXV/160/09 Rady Gminy Adamów z dnia 13 lutego 
2009 ro to . uchwała Nr XXX/190/13 Rady Gminy Adamów z dnia 12 czerwca 2013 r. 

Z uwagi na zmiany w strukturze własnościowej nachodzące szczególnie dynamicznie 
w północno-wschodniej części gminy, w obrębie miejscowości Potoczek Suchowola i Feliksówka, 
niezbędnym stało się dokonanie kolejnych zmian w Studium w zakresie wskazania nowych 
terenów dla rozwoju zabudowy zagrodowej w nawiązaniu do zaistniałej sytuacji. Przeważające 
w dotychczasowej strukturze rołnej gospodarstwa rodzinne, operujące na ogół na areałach kilku 
i kilkunastohektarowych powiązane są z siedliskami (budynki mieszkalne, inwentarskie, składowe 
i gospodarcze - tzw. zagrody) usytuowanymi na ogół wzwartych zespołach o różnej koncentracji 
zabudowy. Większe skupiska zabudowy zlokalizowane są na ogółw układach pasmowych 
zlokalizowanych wzdłuż dróg. W strukturze osadniczej tworzą wsie, osiedla i przysiółki. 
Występująca w nich koncentracja istniejącej zabudowyoraz związane z nią ograniczenia dla 
ewentualnego powiększania działek siedliskowych in situpowodują powstawanie ograniczeń dla 
powiększenia produkcji rolnej w poszczególnych gospodarstwach. Stanowi to również barierę dla 
ewentualnej restrukturyzacji gospodarstw. 

A zatem zmiana istotnego uwarunkowania jakim jest przekształcenie struktury własnościowej, 
rzutować będzie na dokonujące się zmiany w strukturze osadniczej.Zakłada się, że postępująca 
koncentracja własności (skupianie własności w tzw. jednym ręku) powodować będzie zmiany w 
strukturze osadniczej, w wyniku których pojawią się gospodarstwa samotnicze, typu farmerskiego 
operujące na areałach o powierzchni kilkudziesięciu a nawet kilkuset hektarów. 

Ponieważ z funkcjonowaniem tak dużych gospodarstw związane są znaczne uciążliwości 
(sanitarne, akustyczne, transportowe itp.), wobec tego należy dążyć do ich wyprowadzania poza 
zwarte zespoły osadnicze. Rodzi to konieczność zmiany doktryny osadniczej i potrzebę 
racjonalnego wyboru miejsc lokalizacji. 

Dla zabudowy zagrodowej typu farmerskiego zakłada się jej powiązanie z najnowszymi 
osiągnięciami technicznymi, technologicznymi i organizacyjnymi, zapewniającymi warunki 
funkcjonowania jako zabudowy proekologicznej (zaopatrzenie w wodę z własnych ujęć, 
indywidualne rozwiązania utylizacji ścieków), uwzględniającej ochronę środowiska i 
uwarunkowania środowiskowe jak również racjonalnie korzystającej ze środowiska między 
innymi przez wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii (ciepło górotworu, energia słoneczna, 
energia wiatrowa i inne.) 

Rada Gminy Adamów mając powyższe na uwadze, podjęła uchwałę o przystąpieniu do 
sporządzania zmiany Studium jako zaistniałą konieczność umożliwienia sporządzenia planu 
miejscowego dla przedmiotowych terenów aby nie zostały naruszone ustalenia Studium. 



Zmiany w zah-esie wyznaczenia terenów pod budownictwo zagrodowe dokonano w obrębie 
miejscowości: 

— części terenów położonych w miejscowości Suchowola, obejmujących działki 
nr 49/1, 49/2 i 50, 30/1, 30/2 i 31; 

— części terenów położonych w miejscowości Suchowola, obejmujących działki 
nr 593, 594/1, 594/2 i 594/3; 

— części terenów położonych w miejscowości Feliksówka, obejmujących część działki 
nr 43. 

Projekt zmian składa się z dwu integralnie związanych ze sobą i uzupełniających się 
części; tekstu studium i rysunku w skali 1:10 000 uszczegółowiającego obszary objęte 
zainwestowaniem. 

W tekście studium wprowadzono kursywą zapisy odnośnie zamierzeń inwestycyjnych w 
rozdziale II. POLITYKA w podrozdziale 7. Zasady i kierunki rozwoju rolnictwa — str. 23, w 
rozdziale III. KIERUNKI ROZWOJU STRUKTURY FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEJ w 
podrozdziale 2. Kierunki zagospodarowania przestrzennego — str. 37 i w ustępie 1.4 — str. 
38oraz w podrozdziale 4. Zasady kształtowania form zabudowy — str. 44. 

Wszelkie inne ustalenia dotychczas obowiązującego studium pozostają bez zmian. 

Ia. UZASADNIENIE ZMIANY STUDIUM SPORZĄDZANEJ W OPARCIU 
O UCHWAŁĘ NR XI/103/16 RADY GMINY ADAMÓW Z DNIA 30 MARCA 2016 
ROKU 

Sporządzone w latach 2000-2002 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Adamów przyjęte zostało Uchwałą Nr II/3/2002 Rady Gminy Adamów 
z dnia 4 grudnia 2002 roku. Rysunek Studium, stanowiący załącznik do Uchwały wykonano 
w skali 1 : 25 000 na kopii map topograficznych. Kolejne zmiany studium sporządzono w roku 
2007 (Uchwała Nr XXV/160/09 Rady Gminy Adamów z dnia 13 lutego 2009 roku) oraz w 
roku 2013(Uchwała Nr XXX/190/13 Rady Gminy Adamów z dnia 12 czerwca 2013 r.). 

Zmiana Studium zainicjowana Uchwałą Nr XI/103/16 Rady Gminy Adamów z dnia 30 
marca 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów spowodowana została 
wnioskami mieszkańców, w których zawarte zostały oczekiwania wskazania nowych terenów 
pod zabudowę zagrodową oraz pod zabudowę letniskową. 

Stwierdzony wzrost ruchu budowlanego w znacznej mierze wynika z naturalnych 
tendencji podnoszenia standardu mieszkaniowego ludności (postępujące zwiększanie 
powierzchni mieszkalnej przypadającej na osobę). W wyniku rozpoznania sytuacji, stwierdzić 
należy, iż wciąż jeszcze w znacznej części zabudowy mieszkaniowej występują budynki 
jednorodzinne o niewielkiej powierzchni mieszkaniowej. Budynki wznoszone przed 
kilkudziesięcioma laty to na ogół budynki parterowe o rzutach poziomych powierzchni około 
50 - 70 m2 (prostokąt o wymiarach: ok. 6,0 m x ok. 10,0 m). Wymiana substancji budowlanej 
w siedliskach to jeden z czynników zaobserwowanych zmian. Innym, zaobserwowanym 
zjawiskiem to szczupłość powierzchni mieszkalnej w istniejącej zabudowie, która de facto 
uniemożliwia realizację modelu rodziny wielopokoleniowej. Stąd mocne tendencje 
poszukiwania nowych terenów pod zabudowę. Większe skupiska zabudowy zlokalizowane są 
na ogół we wszystkich miejscowościach gminy w układach pasmowych, zlokalizowanych 
wzdłuż dróg. W strukturze osadniczej tworzą wsie-ulicówki, osiedla i przysiółki. Występująca 
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w nich zabudowa zawiera niezabudowane luki, będące w przeważającej ilości przypadków 
przedmiotem dążenia do ich zabudowania. Potwierdzają to złożone do studium wnioski, 
których uwzględnienie jest przedmiotem niniejszej zmiany studium. 

Zmiany w zakresie wskazania terenów pod budownictwo zagrodowe, budownictwo 
letniskowe, pod tereny rolnicze, tereny lasów, tereny dolesień oraz tereny łąk i pastwisk 
dokonano w obrębie miejscowości: 

1) Suchowola - pod budownictwo zagrodowe (RM), tereny rolnicze (RP), tereny lasów 
(ZL) - tereny lasów, 

2) Suchowola - pod budownictwo zagrodowe (RM) i tereny rolnicze (RP), 
3) Suchowola Kolonia - pod budownictwo zagrodowe (RM) i tereny rolnicze (RP), 
4) Szewnia Dolna - pod budownictwo zagrodowe (RM), tereny rolnicze (RP), tereny łąk i 

pastwisk (RZ) i tereny zalesień (RLd), 
5) Czarno woda - pod budownictwo zagrodowe (RM) i tereny rolnicze (RP), 
6) Potoczek - pod budownictwo letniskowe (ML) i tereny zalesień (RLd), 
7) Bondyrz - pod budownictwo letniskowe (ML), tereny zalesień (RLd), tereny łąk i 

pastwisk (RZ) i tereny rolnicze (RM), 
8) Szewnia Górna - pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zabudowę zagrodową 

(RM), 
9) Rachodoszcze - pod budownictwo zagrodowe (RM) i tereny rolnicze (RP). 

W zakresie terenów objętych niniejszą zmianą Studium uwzględnione zostały wymagania 
zawarte w art. 9 ust 3a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dotyczące w 
szczególności zakresu określonego w art. 10 ust. 1 ustawy w następujący sposób: 

• uwzględniono aktualny na dzień sporządzania projektu zmiany Studium stan 
dotychczasowego przeznaczenia i uzbrojenia terenów objętych zmianą, 

• uwzględniono stanu ładu przestrzennego i jego ochrony przez podtrzymanie ustaleń 
Studium obowiązującego, 

• uwzględniono stan środowiska (rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, zasobów 
wodnych, wymogów ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu) w terenach 
wskazanych jako tereny rolne, leśne i dolesień, 

• nie odniesiono się do stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków kultury ora dóbr 
kultury współczesnej w związku z brakiem powyższych elementów w terenach 
objętych zmianą Studium, 

• w projekcie niniejszej zmiany nie wystąpiła konieczność odniesienia do audytu 
krajobrazowego, nie wystąpiła potrzeba wyznaczenia granic krajobrazów 
priorytetowych, 

• warunki i jakość życia mieszkańców, w tym ochrony ich zdrowia mogą ulec poprawie 
przez realizację ustaleń obowiązującego studium - w niniejszej zmianie nie zachodzi 
konieczność ich modyfikacji, 



• zagadnienie zagrożenie bezpieczeństwa ludności i jej mienia w terenach objętych 
zmianą nie wymagają modyfikacji w stosunku do Studium obowiązującego, 

• wskazując przeznaczenie dla terenówokreślonych w Uchwale o przystąpieniu do 
sporządzenia zmiany Studium uwzględniono wyniki analiz ekonomicznych, 
środowiskowych i społecznych, prognozy demograficzne oraz możliwości 
finansowania przez gminę infrastruktury społecznej, infrastruktury technicznej, 
rozwoju systemów komunikacji jak również sporządzony i uwzględniony został bilans 
terenów, 

• tereny objęte zmianą Studium nie stanowią własności Skarbu Państwa -stanowią 
własność osób fizycznych, 

• tereny objęte zmianą Studium - w zakresie obiektów i terenów chronionych na 
podstawie przepisów odrębnych - nie wykraczają poza granice tych terenów 
wskazanych w Studium obowiązującym, 

• tereny objęte zmianą Studium nie są położone w obszarach naturalnych zagrożeń 
geologicznych i złóż kopalin (w zasięgu zasobów wód podziemnych bez zmian w 
stosunku do Studium obowiązującego), 

• tereny objęte zmianą Studium nie leżą w granicach terenów i obszarów górniczych, 
• uwzględniono aktualny na dzień sporządzania projektu zmiany Studium stan 

systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym gospodarki wodno-
ściekowej, energetycznej i gospodarki odpadami na ternie gminy, 

• nie odniesiono się do zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych z 
uwagi na brak wskazań we wnioskach instytucji i organów, 

• dla terenów objętych zmianą Studium podtrzymano wymagania dotyczące ochrony 
przeciwpowodziowej jak w Studium obowiązującym. 



H. POLITYKA 

I. Prognozy demograficzne oraz polityka aktywizacji rynku pracy 

Uwzględniając wieloletnie tendencje odnośnie przyrostu naturalnego, salda migracji 

oraz przewidywanego wzrostu gospodarczego określono hipotetyczne prognozy 

demograficzne. 

Przy założeniu utrzymania się wysokiego stopnia ruchliwości przestrzennej ludności 

do około 20 osób rocznie oraz ujemnego przyrostu naturalnego w gminie zbliżonego do 

obserwowanego w ostatnich latach — zakłada się, że liczba ludności gminy Adamów 

ulegnie dalszemu nieznacznemu zmniejszeniu (dynamika 99%). 

W roku 2005 osiągnie wielkość około 5300 osób. 

W roku 2010 osiągnie wielkość około 5000 osób. 

W perspektywie mogą zaistnieć okoliczności, które wskazywałyby na konieczność 

założenie niższego tempa odpływu ludności (migracja dodatnia, dodatni przyrost 

naturalny). Warunkiem koniecznym będzie podniesienie aktywności gospodarczej i 

inwestycyjnej gminy oraz warunków życia ludności a także zatrzymanie na obszarze gminy 

przede wszystkim ludzi młodych, lepiej wykształconych, dynamicznych. Konieczna jest 

zmiana i wzbogacenie struktury gospodarczej gminy w kierunku: 

— rozwoju funkcji pozarolniczych głównie z rozwojem usług towarzyszących 

turystyce (gastronomia, baza noclegowa, sportowa, rozrywkowa) w obszarach 

wyznaczonych na rysunku Studium, a także z wprowadzaniem warunków 

wypoczynku opartego na wykorzystaniu bazy noclegowej w zabudowie 

wiejskiej (agroturystyka); 

— rozwoju funkcji pozarolniczych związanych z przetwórstwem rolno-

spożywczym opartym o surowcer wysokiej jakości; 

— rozwoju funkcji pozarolniczych związanych z obsługą rolnictwa oraz ludności; 

— rozwoju rolnictwa w oparciu o wysokiej jakości bazę surowcową. 

W strukturze demograficznej ludności przewiduje się następujące tendencje: 

Grupa wiekowa Stan istniejący Prognoza 
Wiek przedprodukcyjny 25,1% 25,0% 
Wiek produkcyjny 53,7 % 55,0% 
Wiek poprodukcyjny 21,0% 20,0% 



Udział poszczególnych grup wiekowych w ogólnej liczbie ludności: 
Grupa wiekowa Stan istniejący Prognoza 
Dzieci w wieku 0 — 2 lata 233 190 
Dzieci w wieku 3 - 6 lat 29ł 240 
Dzieci w wieku 7 — 12 lat 473 420 

Młodzież w wieku 13 -15 lat 279 250 
Młodzież w wieku 16 - 17 lat 161 150 
Ludność w wieku produkcyjnym 2811 2750 
Ludność w wieku poprodukcyjnym 1163 1000 
Prognozowana liczba ludności -5000 

Przewiduje się, że nastąpi: 
— dalszy spadek liczebności dzieci i młodzieży w wieku 0 - 12 lat w wyniku 

malejącego przyrostu naturalnego; 

— niewielki wzrost liczby młodzieży w wieku 13 - 18 lat oraz w wieku podejmowania 

pierwszej pracy. Napływ tej liczby absolwentów szkół ponadpodstawowych może 

utrudniać szybkie ograniczenie bezrobocia. 

— W przypadku zapewnienia wysokiego tempa wzrostu gospodarczego oraz 

odpowiednich warunków życia zatrzymanie tej młodzieży może przyczynić się do 

podniesienia poziomu wykształcenia społeczeństwa oraz zapewnić stabilizację 

struktur demograficznych; 

— niewielki przyrost liczby ludności w wieku produkcyjnym (wzrośnie potencjał 

nowych zasobów pracy), konieczne będzie tworzenie nowych i ochrona 

dotychczasowych miejsc pracy; 

— utrzyma się wysoki wskaźnik ludności w wieku emerytalnym (pogłębi się 

obserwowany od lat proces starzenia się ludności). Oznaczać to będzie wzrost 

obciążeń ekonomicznych ludności w wieku produkcyjnym, a także budżetu gminy 

(wysokie świadczenia na pomoc socjalną) oraz rzutować będzie na poziom życia 

ludności. 

Istotną barierą rozwiązywania problemu bezrobocia w gminie jest niski poziom 

wykształcenia i kwalifikacji bezrobotnych. Czynnik ten wpływa na ich niską konkurencyjność 

na rynku pracy, przedsiębiorczość, aktywność w zakresie poszukiwania lub stworzenia 

własnego miejsca pracy i pozyskiwania dochodów. 

Zgodnie z obowiązującymi rozwiązaniami systemowymi zagadnienia związane z 

pośrednictwem pracy i zapobieganiem bezrobociu pozostają w głównej mierze w gestii 

Powiatowego Urzędu Pracy. Instytucja ta z mocy ustawy została wyposażona w instrumenty i 



środki mające służyć efektywnemu zwalczaniu bezrobocia oraz zmniejszaniu liczby osób 

korzystających z pomocy społecznej. Szczególnego znaczenia nabierają tzw. formy zwalczania 

bezrobocia: aktywizacja zawodowa absolwentów, prace interwencyjne, roboty 

publiczne, pożyczki dla bezrobotnych na pozarolniczą działalność gospodarczą 

przekwalifikowania i przyuczenia do zawodów. 

Formy aktywizacji zawodowej mogą być ukierunkowane na pracodawcę (po zawarciu 

umowy z Urzędem Pracy uzyskuje częściową refundację kosztów poniesionych w związku z 

zatrudnieniem bezrobotnego) lub na osobę bezrobotną (podniesienie jej kwalifikacji -

szkolenia). 

Ograniczenie bezrobocia wymagać będzie zmiany oraz wykształcenia właściwej 

struktury rynku pracy w kierunku: 

— znacznego ograniczenia zatrudnienia w sektorze I (rolnictwo) - do około 40%; 

— wzrostu ilości miejsc pracy w sektorach bardziej kreatywnych dochodowo (sektor II -

produkcyjny, przetwórstwo rolno-spożywcze, budownictwo) — do około 35% ogółu 

zatrudnionych; 

— wzrostu podaży miejsc pracy w sektorze III (usługi) szczególnie związanych z obsługą 

ruchu turystycznego, bazą noclegową gastronomiczną sportowo-rekreacyjną - do 

około 25%. 

W przypadku usług publicznych obejmujących oświatę, ochronę zdrowia, 

administrację, kulturę należy przewidywać pozytywne zmiany jakościowe przy założeniu 

stabilizacji. Wzrastać powinno zatrudnienie w sektorze usług komercyjnych. Polityka 

zmniejszania bezrobocia powinna zmierzać do: 

— radykalnego podniesienia poziomu wykształcenia ludności jako warunku transformacji 

rolnictwa, unowocześnienia gospodarki i rozwoju przedsiębiorczości pozarolniczej; 

— ułatwień dostępu do tanich kredytów, ulg podatkowych (wsparcie tworzenia zakładów 

drobnej wytwórczości i usług szczególnie związanych z obsługą ruchu turystycznego, 

agroturystyki, zatrudniających bezrobotnych). 

2. Kierunki i zasady ochrony wartości i zasobów środowiska przyrodniczego 

Celem nadrzędnym polityki przestrzennej gminy powinno być zachowanie wysokich 

walorów środowiska przyrodniczego i uwzględnienie jego roli w interregionalnym systemie 

obszarów chronionych (system ECONET-PLI NATURA 2000). Osiągnięcie powyższego celu 

obejmuje następujące kierunki i zasady działania: 



1. Przyjęcie na terenie Roztoczańskiego Parku narodowego i jego otuliny zaleceń 

zawartych w „Planie Ochrony Roztoczańskiego Parku Narodowego", a w 

szczególności: 

— utworzenie strefy chroniącej obrzeża Parku (tzw. Strefa ekotonu o szerokości 200 

m od granic Parku), w której obowiązuje zakaz lokalizowania nowych obiektów 

mieszkalnych, usługowych, gospodarczych i innych; 

— włączenie w granice parku półenklawy wsi Wojda; 

— zachowanie otwartych krajobrazów z charakterystycznymi układami rozłogu pól; 

— utworzenie zespołu przyrodniczo-kraj obrazowego w sołectwie Bliżów - „Pod 

Grzbietem Bliżowa"; 

— kształtowanie urozmaiconej struktury krajobrazu rolniczego z takimi elementami, 

jak: wyspy leśne, zadrzewienia, zakrzaczenia i zadarnienia śródpolne; 

— przeciwdziałanie tendencji do nadmiernego rozproszenia zabudowy; 

— uznanie za lasy ochronne wszystkich lasów położonych w otulinie. 

2. Przestrzeganie zasad ochrony, obowiązujących w granicach Krasnobrodzkiego Parku 

Krajobrazowego i jego otuliny, zgodnie z Rozporządzeniem Nr 25 Wojewody 

Zamojskiego z dnia 19 czerwca 1998 roku. 

3. Przestrzeganie zasad ochrony istniejących pomników przyrody, to jest: 

— zakazu pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania obiektów; 

— zakazu zagospodarowywania i użytkowania terenów otaczających w sposób 

degradujący wartości obiektów. 

Wykaz pomników przyrody: 

— aleja lipowa obejmująca 20 lip drobnolistnych o obwodach pni od 210 do 400 cm, 

5 jesionów wyniosłych o obwodach od 120 do 340 cm - w parku podworskim w 

Adamowie; 

— grapa 14 lip drobnolistnych o obwodach pni od 140 do 340 cm w Adamowie obok 

byłych warsztatów SKR; 

— dąb szypułkowy o obwodzie pnia 366 w Wojdzie; 

— lipa drobnolistna o obwodzie pnia 475 cm w Bondyrzu (fabryka mebli). 

4. Przestrzeganie zasad ochrony na obszarze rezerwatu „Debry", zawartych w 

Zarządzeniu MLiPD z dnia 22 kwietnia 1983 roku. 

5. Objęcie ochroną prawną obszarów i obiektów poprzez: 



— utworzenie Zwierzynieckiego Parku Krajobrazowego, obejmującego obszar 

otuliny Roztoczańskiego Parku Narodowego; 

— powiększenie otuliny Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego, w przyszłości 

objęcie otuliny ochroną w postaci obszaru chronionego krajobrazu; 

— wprowadzenie odpowiedniej formy ochrony przyrody dla obszarów „Kosmatka" i 

„Lasy Komisarskie" na terenie Nadleśnictwa Zwierzyniec - wybór formy ochrony 

na podstawie inwentaryzacji przyrodniczej; 

— utworzenie formy ochronnej obejmującej źródła w okolicy Feliksówki (użytek 

ekologiczny, ewentualnie pomnik przyrody); 

— utworzenie Sucho wolskiego Parku Agroekologicznego. 

6. Objęcie ochroną przyrodniczego systemu gminy w celu zapewnienia związków 

funkcjonalnych pomiędzy otwartymi terenami rolnymi a ekosystemami zbliżonymi do 

naturalnych oraz utrzymania i stabilizacji związków funkcjonalnych z przyrodniczym 

systemem interregionalnym. Przyrodniczy system gminy tworzą: 

— lasy w zachodniej części obszaru, stanowiące fragment korytarza ekologicznego 

Lasów Roztoczańskich rangi krajowej i element węzła kolejowego rangi 

międzynarodowej - 33 M — Roztoczański (projektowany system ekologiczny 

ECONET-PL), w tym lasy RPN, stanowiące ostoję przyrody CORINE biotopem 

„Roztocze K-79"; 

— dolina rzeki Wieprz, stanowiąca korytarz ekologiczny rangi krajowej (system 

ECONET-PL); 

— południowy obszar gminy (Krasnobrodzki Park Krajobrazowy) stanowiący 

fragment obszaru węzłowego 21 K — Południoworoztoczański. 

Ponadto system współtworzą: 

— dolina rzeki Jacynki i bezimiennego cieku spod Suchowoli; 

— podmokłe tereny związane z doliną strumienia Kryniczanka; 

— pozostałe obszary leśne; 

— enklawy naturalnych siedlisk - remizy śródpolne, miedze, wąwozy, skarpy 

lessowe. 

Z systemu ekologicznego wyklucza się: 

— lokalizację wszelkich inwestycji mogących zdegradować walory krajobrazowe i 

zakłócić równowagę ekologiczną; 

— zabudowę dolin rzecznych, tworzenie nasypów ziemnych poprzecznie do 

przebiegu dolin; 



— zmianę przeznaczenia terenów leśnych na nieleśne; 

— prowadzenie prac melioracyjnych mogących destabilizować stosunki wodne; 

— regulowanie cieków wodnych. 

7. Wprowadzenie ochrony głównego zbiornika wód podziemnych GZWP 407 poprzez: 

— wykluczenie lokalizacji nowych elementów zagospodarowania zagrażających w 

sposób bezpośredni lub pośredni wodom podziemnym; 

— rozpoczęcie działań w celu likwidacji potencjalnych zagrożeń wód podziemnych 

(budowa sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków, uszczelnienie szamb w 

obszarach, które nie będąkanalizowane, likwidacja „dzikich" wysypisk śmieci); 

— ustanowienie stref ochronnych istniejących i projektowanych ujęć wody 

podziemnej dla wodociągów komunalnych. 

8. Wprowadzenie ochrony krajobrazu rolniczego gminy poprzez: 

— utrzymanie miedz, wysepek leśnych, wzbogacanie zadrzewień i zakrzewień 

śródpolnych, szczególnie w obszarze projektowanego Sucho wolskiego Parku 

Agroekologicznego; 

— wykluczenie rozpraszania zabudowy na terenach rolnych; 

— podjęcie prac przeciwdziałających erozji powierzchniowej wodnej, między innymi 

poprzez zadarnienia i zalesienia stref krawędziowych i zboczowych wąwozów, 

suchych dolin; 

— wprowadzenie dolesień i zalesień jako czynnika stabilizującego grunty rolno-leśne 

o znaczeniu glebo— i wodochronnym. 

9. Przestrzeganie zasad ochrony złóż surowców mineralnych poprzez: 

— zakaz zabudowy obszaru złoża; 

— eksploatację jedynie na potrzeby lokalne w ramach obowiązującej koncesyjnej 

zasady prawa górniczego; 

— zakaz eksploatacji złóż opok w rejonie Bliżowa, z możliwością zalesienia obszaru. 

3. Kierunki i zasady ochrony dóbr kultury 

Ochrona i zachowanie wartości kulturowych dziedzictwa oraz harmonijne 

zagospodarowania przestrzenne obejmują następujące zasady działania: 

3.1. Ochrona konserwatorska polegająca na zabezpieczeniu istniejących wartości i 

odtwarzaniu wartości utraconych. 

3.1.1. Na mocy Ustawy z dnia 15 lutego 1962 roku o ochronie dóbr kultury 

prawną ochroną objęte są obiekty i tereny wpisane do rejestru zabytków. 



Zespoły i obiekty wpisane do rejestru zabytków (Dz. Urz. Województwa 

Lubelskiego Nr 73 z 2000 roku, poz. 869) z obszaru gminy: 

— Zespół dworski w miejscowości Adamów, a w nim dwór, park, owczarnia 

wraz z zielenią towarzyszącą oraz aleją (nr rej. ZA/283). 

— Młyn wodny w miejscowości Bondyrz na rzece Wieprz, z kołem 

podsiębiernym i wyposażeniem mechanicznym, jazem i ciekiem wodnym (nr 

rej. ZA/247). 

— Kościół filialny p. w. św. Stanisława Biskupa (dawna cerkiew prawosławna) 

w miejscowości Potoczek, wraz z wyposażeniem wnętrza, dzwonnicą 

drewnianą, drzewostanem i cmentarzem kościelnym (nr rej. ZA/395). 

— Kościół filialny p. w. Zwiastowania NMP (dawna cerkiew prawosławna) w 

miejscowości Szewnia Dolna, wraz z wyposażeniem wnętrza, drzewostanem i 

cmentarzem kościelnym-(nr rej. ZA/396). 

Dla obiektów i zespołów wpisanych do rejestru zabytków ustala się: 

— zachowanie zabytków w ich obecnej formie przestrzennej wraz z ich 

najbliższym otoczeniem; 

— utrzymanie w miarę możliwości pierwotnych funkcji obiektów, dopuszcza się 

możliwość dokonania zmian w sposobie użytkowania, o ile zostaną 

zaakceptowane przez służby konserwatorskie; 

— użytkowanie gwarantujące zachowanie i utrzymanie zabytku; 

— przywracanie w miarę możliwości utraconych wartości obiektu przy 

jednoczesnej poprawie standardu funkcjonalnego i technicznego; 

— eksponowanie w krajobrazie i odpowiednie zagospodarowanie terenów 

otaczających; 

— zachowanie istniejących stref ochrony widokowej, krajobrazowej i osi 

widokowych; 

— przed realizacją zamierzeń inwestycyjnych przy obiektach i terenach 

wpisanych do rejestru wymagane jest uzyskanie warunków i wytycznych 

Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (dotyczy to również 

podziałów własnościowych) oraz zezwolenia na prowadzenie wszelkich prac 

inwestycyjnych przy obiekcie i w obszarze objętym ochroną; 

— objęcie ochroną na mocy miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego. 



3.1.2, W ewidencji dóbr kultury znajdują się: 

3.1.2.1. Obiekty architektury i budownictwa, a wśród nich: 

— murowana kapliczka domkowa (przy „starej drodze") z 1 połowy XIX w. w 

Adamowie; 

— drewniany kościół parafialny (1948 - 49) z dzwonnicą i cmentarzem 

parafialnym wraz z drzewostanem w Bondyrzu; 

— drewniany młyn wodny z 1936 roku w miejscowości Bondyrz; 

— kamienny krzyż z 1916 roku w miejscowości Bondyrz; 

— murowana kapliczka z 2 połowy XIX w. w miejscowości Grabnik; 

— drewniany dom nr 42 z początku XX w. w miejscowości Potoczek; 

— dwór drewniany i park dworski z lat 30-tych XX w. w miejscowości 

Rachodoszcze; 

— drewniana zagroda n? 47 (dom, 2 budynki inwentarskie, stodoła) powstałe w 

latach 1880 - 1930 w miejscowości Rachodoszcze; 

— drewniana zagroda nr 51 (dom i stodoła) z XIX/XXw. w miejscowości 

Rachodoszcze; 

— kuźnia drewniana z ok. 1900 r. w miejscowości Rachodoszcze; 

— kościół murowany, parafialny powstały w latach 1935 - 38 i cmentarz 

przykościelny z drzewostanem z początku XX w. w Suchowoli; 

— krzyż kamienny z 1906 roku w Suchowoli; 

— krzyż kamienny z przełomu XIX i XX w. w miejscowości Suchowola; 

— szkoła murowana i zespół zieleni w Suchowoli; 

— dom drewniany nr 179 z końca XIX w. w miejscowości Suchowola; 

— dom drewniany nr 194 z początku XX w. w miejscowości Suchowola: 

— dom drewniany nr 311 z 2 połowy XIX w. w miejscowości Suchowola; 

— dom drewniany nr 312, powstały ok. 1900 r. w miejscowości Suchowola; 

— rządowka drewniana, obecnie mieszkania oraz pozostałości parku dworskiego 

w miejscowości Szewnia Górna; 

— krzyż epidemiczny z 2 połowy XIX w. w miejscowości Szewnia Dolna. 

3.1.2.2. Cmentarze i mogiły figurujące w ewidencji zabytków: 

— cmentarz rzymskokatolicki, czynny (1978 r.) w miejscowości Bondyrz; 

— cmentarz greckokatolicki, nieczynny (XIX w.) w miejscowości Potoczek; 

— cmentarz prawosławny, nieczynny (XIX w.) w miejscowości Potoczek; 



— cmentarz prawosławny, dawniej grekokatolicki, nieczynny (XIX w.) w 

miejscowości Suchowola; 

— cmentarz rzymskokatolicki, czynny (1920 r.) w miejscowości Suchowola; 

— cmentarz prawosławny, dawniej grekokatolicki, nieczynny (XIX w.) w 

miejscowości Szewnia. 

Dla obiektów i terenów znajdujących sie w ewidencji dóbr kultury ustala sie 

następujące kierunki działania: 

— zachowanie w miarę możliwości w celu utrzymania tożsamości kulturowej 

miejsca; 

— użytkowanie gwarantujące zachowanie i utrzymanie zabytku; 

— przy podejmowaniu działań inwestycyjnych przy obiektach i terenach 

obowiązuje uzyskanie warunków i wytycznych konserwatorskich, które 

określają zasady działania; 

— w przypadku koniecznej rozbiórki obiektu znajdującego się w ewidencji 

należy przedstawić dokumentację fotograficzną i inwentaryzację 

architektoniczną obiektu w celu uzyskania zgody; 

— obejmowanie ochroną na mocy miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego (prawo lokalne); 

— eksponowanie w krajobrazie i odpowiednie zagospodarowanie terenów 

otaczających; 

— zachowanie istniejących stref ochrony widokowej i krajobrazowej; 

— podnoszenie jakości funkcjonalnej i technicznej obiektów. 

3.1.2.3. Stanowiska archeologiczne 

Spis stanowisk na obszarze AZP 90- 88. 

Nr st. na 
obszarze Miejscowość 

Nr st. w 
miejsco-

wości 

Współ-
rzędne Nr 

inwentarza 
Nr st. na 
obszarze Miejscowość 

Nr st. w 
miejsco-

wości X Y 

Nr 
inwentarza 

23 Feliksówka 2 86 5 7570 
Feliksówka 81 25 7571 
Feliksówka 89 22 7572 
Feliksówka 87 15 7573 
Rachodoszcze 126 6 7574 

Spis stanowisk na obszarze 91-86. 

Nr st. na 
obszarze Miejscowość 

Nr st. w 
miejsco-

Współ-
rzędne Nr 

inwentarza 
Nr st. na 
obszarze Miejscowość 

X Y 

Nr 
inwentarza 

Nr st. na 
obszarze wości X Y 



18 Bondyrz 244 20 
19 Bondyrz 258 4 
20 Bondyrz 
21 Bondyrz 
22 Bondyrz 
23 Bondyrz 
24 Bondyrz 
25 Bondyrz 
26 Bondyrz 
27 Bondyrz 
28 Bondyrz 
29 Bondyrz 
30 Bondyrz 
31 Bondyrz 
38 Bondyrz 258 10 
39 Bondyrz 237 2 
40 Bondyrz 271 7 

Spis stanowisk na obszarze 91 - 87. 

Nr st. na 
obszarze Miejscowość 

Nr st. w 
miejsco-

wości 

Współ-
rzędne Nr 

inwentarza 
Nr st. na 
obszarze Miejscowość 

Nr st. w 
miejsco-

wości X Y 

Nr 
inwentarza 

1 Potoczek 1 257 75 4712 
2 Suchowola Doły 1 303 78 4713 
3 Suchowola Doły 2 291 73 4714 
4 Suchowola Kąt 3 301 34 4715 
5 Bródki 1 244 16 4716 
6 Bródki 2 228 7 4717 
7 Szewnia Kolonia 1 194 188 4718 
8 Bliżów 1 6 120 4719 
9 Bliżów 2 26 125 4720 
10 Bliżów 3 35 123 4721 
11 Bliżów 4 43 132 4722 
12 Bliżów 5 46. 121 4723 
13 Bliżów 6 51 131 4724 
14 Bliżów 7 54 118 4725 
15 Adamów 1 144 99 4726 
16 Adamów 2 102 110 4727 
17 Adamów 3 122 113 4728 
18 Adamów Kolonia 1 200 179 4729 
19 Adamów Kolonia 2 201 149 4730 
20 Adamów Kolonia 3 203 139 4731 
21 Trzepieciny 1 10 30 4732 
22 Bliżów 8 51 109 4733 
23 Adamów Kolonia 4 82 85 4734 
24 Szewnia Kolonia 2 171 173 4735 
25 Potoczek 2 247 33 3 kurhany 



Spis stanowisk na obszarze 91 - 88. 

Nr st. na 
obszarze Miejscowość 

Nr st. w 
miejsco-

wości 

Współ-
rzędne Nr 

inwentarza 
Nr st. na 
obszarze Miejscowość 

Nr st. w 
miejsco-

wości X Y 

Nr 
inwentarza 

1 Feliksówka 1 39 187 3608 
2 Suchowola 1 28 141 3609 
3 Suchowola 2 23 66 3610 
4 Suchowola 3 21 16 3611 
5 Suchowola 4 28 4 3612 
6 Suchowola 5 96 64 3613 
7 Suchowola 6 104 62 3614 
8 Suchowola 7 105 82 3615 
9 Suchowola 8 97 81 3616 
10 Suchowola 9 95 86 3617 
11 Suchowola 10 115 90 3618 
12 Suchowola 11 127 101 3619 
13 Suchowola 12 125 85. 3620 
14 Suchowola 13 112 55 3621 
15 Malino wka 1 184 35 3622 
16 Malinówka 2 236 19 3623 
17 Malinówka 3 231 28 3624 
18 Malinówka 4 254 28 3645 
19 Malinówka 5 251 43 3646 
20 Malinówka 6 246 45 3647 
21 Malinówka 7 234 40 3628 
22 Malinówka 8 243 52 3629 
23 Malinówka 9 236 56 3630 
24 Malinówka 10 213 35 3631 
25 Suchowola Kolonia 1 219 57 3632 
26 Suchowola Kolonia 2 175 38 3633 
27 Suchowola Kolonia 3 167 36 3624 
28 Suchowola Kolonia 4 162 35 3625 
29 Suchowola Kolonia 5 152 43 3636 
30 Suchowola Kolonia 6 171 47 3637 
31 Suchowola Kolonia 7 181 45 3638 
32 Suchowola Kolonia 8 187 43 3639 
JJ Suchowola Kolonia 9 198 45 3640 
34 Suchowola Kolonia 10 207 57 3641 
35 Suchowola Kolonia 11 207 63 3642 
36 Suchowola Kolonia 12 193 73 3643 
37 Suchowola Kolonia 13 185 65 3644 
38 Suchowola Kolonia 14 177 76 3645 
39 Suchowola Kolonia 15 211 75 3646 
40 Suchowola Kolonia 16 221 82 3647 
41 Suchowola Kolonia 17 228 69 3648 
42 Suchowola Kolonia 18 233 73 3649 



43 Suchowola Kolonia 19 233 83 3650 
44 Suchowola Kolonia 20 240 79 3651 
45 Suchowola Kolonia 21 249 75 3652 
46 Suchowola Kolonia 22 264 75 3653 
47 Suchowola Kolonia 23 268 76 3654 
48 Suchowola Kolonia 24 271 87 3655 
49 Suchowola Kolonia 25 264 89 3656 
50 Suchowola Kolonia 26 258 95 3657 
51 Suchowola Kolonia 27 252 95 3658 
52 Suchowola Kolonia 28 240 90 3659 
53 Boża Wola 1 233 103 3660 
54 Boża Wola 2 228 101 3661 
55 Boża Wola 3 223 107 3662 
56 Boża Wola 4 220 106 3663 
57 Boża Wola 5 206 107 3664 
58 Boża Wola 6 214 115 3665 
59 Boża Wola 7 226 120 3666 
60 Boża Wola 8 235 114 3667 
61 Boża Wola 9 244 114 3668 
62 Boża Wola 10 253 113 3669 
63 Boża Wola 11 262 114 3670 
64 Boża Wola 12 270 108 3671 
65 Boża Wola 13 264 122 3672 
66 Boża Wola 14 241 131 3673 
67 Boża Wola 15 264 129 3674 
68 Boża Wola 16 269 126 3675 
69 Boża Wola 17 278 130 3676 
70 Boża Wola 18 273 134 3677 
71 Boża Wola 19 277 141 3678 
72 Boża Wola 20 274 146 3679 
73 Boża Wola 21 267 151 3680 

Spis stanowisk na obszarze 92 - 86. 

Nr st. na 
obszarze Miejscowość 

Nr st. w 
miejsco-

wości 

Współ-
rzędne Nr 

inwentarza 
Nr st. na 
obszarze Miejscowość 

Nr st. w 
miejsco-

wości X Y 

Nr 
inwentarza 

1 Bondyrz 33 237 184 4682 
2 Bondyrz 34 301 199 

Spis stanowisk na obszarze 92 - 87. 

Nr st. na 
obszarze Miejscowość 

Nr st. w 
miejsco-

wości 

Współ-
rzędne Nr Nr st. na 

obszarze Miejscowość 
Nr st. w 
miejsco-

wości X Y inwentarza 

1 Bondyrz 33 237 184 4682 
2 Bondyrz 34 301 199 
1 Bondyrz 18 61 164 4684 
2 Bondyrz 19 39 168 4670 
3 Bondyrz 20 81 145. 4671 



4 Bondyrz 21 31 149 4669 
5 Bondyrz 22 50 179 4685 
6 Bondyrz 23 53 182 4686 
7 Bondyrz 24 57 169 4687 
8 Bondyrz 25 50 171 4688 
9 BondyTZ 26 33 163 4691 
10 Bondyrz 27 58 136 4692 
U Jacnia 1 161 185 4693 
12 Jacnia 2 170 199 4694 
13 Jacnia 3 174 194 4695 
14 Jacnia 4 200 191 4696 
15 Bondyrz 28 83 159 
16 Bondyrz 29 88 159 
17 Bondyrz 30 74 154 
18 Bondyrz 31 58 162 
19 Bondyrz 32 43 169 

Na terenie występowania stanowisk archeologicznych przed realizacją zamierzeń 

inwestycyjnych, takich jak: inwestycje liniowe, budowa obiektów 

wielkokubaturowych, budowa dróg, urządzeń melioracji itp~ wymagane jest 

uzyskanie warunków i wytycznych konserwatorskich, które mogą określić między 

innymi konieczność podjęcia badań wyprzedzających lub powołania przez 

inwestora nadzoru archeologicznego. 

3.2.Kształtowanie harmonijnego krajobrazu kulturowego wymaga: 

— utworzenia parku kulturowego w miejscowości Bondyrz w celu utrzymania i 

wyeksponowania wyróżniającego się krajobrazowo obszaru z zachowanymi 

zabytkami charakterystycznymi dla tradycji osadniczej oraz opracowania 

operatu ochrony walorów kulturowych i krajobrazowych, który określi zasady 

zagospodarowania obszaru; 

— kontynuowania tradycyjnych form osadnictwa; 

— utrzymania regionalno—historycznej skali i struktury jednostek osadniczych; 

— skupiania zabudowy na zasadzie dogęszczania istniejącej struktury jednostek 

osadniczych; 

— otaczania wysoką zielenią zabudowy wiejskiej i obiektów dysharmonijnych; 

— nie wprowadzania obiektów agresywnych krajobrazowo (duże kubatury, 

wysokie kominy, maszty, słupy wysokiego napięcia itp.); 

— ograniczania napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych na 

rzecz sieci podziemnych; 



— preferowania zabudowy nawiązującej do regionalnej tradycji formy i 

materiałów elewacyjnych; 

— utrzymania istniejących kapliczek i figur przydrożnych. 

3.3.Utrzymanie ciągłości tradycji i tożsamości ludności poprzez identyfikację z 

miejscem zamieszkania. 

W tym celu należy chronić wszelkie przejawy działalności kulturowej i 

kulturotwórczej, przetrwałe tradycje, obrzędy oraz współczesne formy kontynuacji 

tradycji lokalnych poprzez: 

— utworzenie Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Adamowie; 

— utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Potoczku i jej dwóch filii - w 

Bondyrzu i Suchowoli, jako ważnego elementu w rozwoju kultury tego 

obszaru; 

— popieranie inicjatyw istniejących instytucji kulturotwórczych, w tym Muzeum 

Historyczne Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość 

im. ppłk Stanisława Prusa PS. Adam w Bondyrzu; 

— patronat samorządu nad organizowaniem przeglądów, festiwali muzyki 

ludowej, dożynek, dni miejscowości i innych form działalności kulturalnej. 

4. Kierunki i zasady rozwoju infrastruktury społecznej 

W sferze problematyki społecznej określone zostały następujące kierunki rozwoju 

i zasady polityki przestrzennej zmierzające do poprawcy poziomu i warunków 

życia ludności: 

— zapewnienie optymalnych warunków obsługi ludności oraz podwyższenie 

standardów obsługi podstawowej ludności poprzez realizację inwestycji w 

zakresie urządzeń związanych z edukacją ochroną zdrowia, kulturowych, 

obiektów sportowych, rekreacyjnych, gastronomicznych, rozrywkowych, 

bazy noclegowej itp. Wskazany jest szybki rozwój usług związanych z 

obsługą ruchu turystycznego oraz agroturystyką w obszarach wskazanych na 

rysunku Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy; 

— tworzenie gminnych zasobów nieruchomości w celu możliwości realizowania 

inwestycji komunalnych oraz ponadlokalnych celów publicznych, 

niezbędnych dla rozwoju obszaru (szczególnie przeznaczonych do realizacji 

zorganizowanego budownictwa mieszkaniowego z niezbędną infrastrukturą o 

charakterze socjalnym dla osób o niskich dochodach); 



— stworzenie warunków do współ finansowania zamierzeń w zakresie 

infrastruktury społecznej przez podmioty gospodarcze (system ulg, zwolnień 

podatkowych); 

— wspieranie organizacji samorządowych i charytatywnych. 

4.1. W zakresie edukacji 

— utrzymanie, modernizacja i rozbudowa w miarę potrzeb istniejących szkół 

podstawowych w celu zapewnienia łatwiejszego dostępu do edukacji dla 

dzieci zamieszkałych na terenie gminy. 

Docelowo - zmniejszenie zapóźnień w dostępie oświaty w stosunku do miasta 

przez stworzenie nowoczesnej szkoły dorównującej szkołom miejskim 

wyposażeniem w sprzęt oraz wyszkoloną kadrą pedagogiczną; 

— zapewnienie bezpieczeństwa i sprawnego dojazdu dzieci i młodzieży do szkół 

podstawowych i gimnazjum; 

— podniesienie jakości kształcenia, dostarczanie szkołom wyposażenie 

technicznego opartego na najnowocześniejszych technologiach 

(komputeryzacja, dostęp do sieci Internet) oraz zaplecza sportowo-

treningowego (pełnowymiarowe sale gimnastyczne, boiska sportowe do gier 

zespołowych, korty tenisowe); 

— wprowadzanie nowoczesnych programów nauczania w zakresie języków 

obcych, informatyki, ekologii, agroturystyki, wychowania obywatelskiego, 

integracji z krajami Unii Europejskiej; 

— promowanie masowego sportu dla dzieci i młodzieży (organizowanie 

turniejów, zawodów sportowych, imprez sportowo-rekreacyjnych i 

integrujących z udziałem dzieci i młodzieży z gmin sąsiednich; 

— wprowadzenie bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych rozwijających 

zainteresowania i oczekiwania dzieci i młodzieży, dofinansowanie płac dla 

nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne; 

— organizowanie kursów i programów doskonalenia nauczycieli wynikające z 

potrzeb społecznych i polityki edukacyjnej państwa: 

— rozwój kształcenia ustawicznego dla dorosłych (wykorzystanie i 

zagospodarowanie zwalnianej w wyniku racjonalizacji i modyfikacji sieci 

wiejskich szkół podstawowych jako ośrodków służących informacji w 

zakresie możliwości zdobywania kwalifikacji zawodowych); 

— utworzenie wielofunkcyjnego centrum edukacyjnego. 



4.2. W zakresie opieki zdrowotnej 

W celu zapewnienia łatwiejszego dostępu ludności do opieki zdrowotnej, 

polepszenia stanu zdrowia mieszkańców oraz zapewnienia odpowiedniej jakości 

świadczonych usług należy: 

— utrzymać na co najmniej dotychczasowym poziomie system obsługi 

zdrowotnej ludności (utrzymanie niepublicznych ośrodków zdrowia w 

Adamowie, Suchowoli i Bondyrzu, gabinetów dentystycznych w Suchowoli i 

Adamowie). 

Jakość obsługi wymaga uzupełnienia wyposażenia opartego o nowoczesny 

sprzęt diagnostyczno-analityczny oraz rozszerzenie świadczeń o usługi 

specjalistyczne, szczególnie związane z chorobami podeszłego wieku -

geriatrię; 

— istnieje możliwość powstawania niepublicznych, prywatnych gabinetów 

lekarskich. 

4.3. W zakresie opieki społecznej 

Przewidywane utrzymanie się wysokiego wskaźnika liczby ludności w wieku 

poprodukcyjnych (około 20,0%) oraz niekorzystne zmiany społeczno-gospodarcze 

(szczególnie długotrwałe bezrobocie bez prawa do zasiłku) powodujące wzrost 

ubóstwa społeczeństwa, pociąga za sobą konieczność intensyfikacji działań 

systemu świadczeń społecznych. Wpłynie to na dodatkowe obciążenie budżetu 

samorządowego Ośrodka Pomocy Społecznej, do którego należy bezpośrednie 

świadczenie pomocy finansowej. 

4.4. Sport 

— utrzymanie klubów sportowych piłki nożnej „Meblarz" w Bondyrzu oraz 

„OrienStihl" w Jacni; 

— utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym boisk sportowych, które 

wymagają modernizacji; 

— pełna realizacja sal gimnastycznych przy szkołach podstawowych i 

gimnazjum. 

W celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców i przyszłych turystów w zakresie 

sportu i rekreacji istnieje potrzeba przeznaczenia większych nakładów 



finansowych na rozwój bazy sportowej (boiska do gier zespołowych, korty 

tenisowe, siłownia itp.). 

4.5. W zakresie bezpieczeństwa publicznego 

Warunkiem pomyślnego rozwoju społeczno-gospodarczego gminy jest 

zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. Podstawowego zadania, jakie powinny 

być podjęte w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa publicznego to: 

— zapewnienie osobistego bezpieczeństwa mieszkańców; 

— ochrona mienia; 

— zapewnienie różnych form ratownictwa; 

— podejmowanie działań w czasie klęsk żywiołowych. 

Powinny być podjęte działania zmierzające do wykształcenia struktur 

społeczeństwa obywatelskiego i samoorganizacji społecznej, które są ważnym 

czynnikiem zapewnienia bezpieczeństwa publicznego w skali lokalnej. 

5. Kierunki rozwoju usług komercyjnych 

Określone zostały następujące kierunki i zasady polityki przestrzennej stymulujące 

rozwój gospodarczy: 

— wykształcenie wielofunkcyjnego centrum usługowego w ośrodku gminnym w 

Adamowie, które powinno zaspokajać popyt ludności na usługi typu: instytucje 

finansowe, ubezpieczeniowe, doradztwo rolnicze, prawne, obiekty kultury, 

gastronom iczno-rozrywkowe, sportowe, handlowo-gospodarcze, rzemieślniczo-

usługowe; 

— możliwość realizacji obiektów obsługi i rozwoju usług komercyjnych związanych z 

obsługą ruchu turystycznego w obszarach wskazanych na rysunku Studium jako 

tereny rozwoju turystyki i rekreacji; 

— możliwość realizacji obiektów obsługi ludności w zależności od potrzeb na całym 

obszarze gminy, z wyjątkiem obszarów, na których występują strefy wykluczające 

wprowadzenie nowej zabudowy lub ograniczające zabudowę; 

— wykorzystanie obiektów zabytkowych do celów rekreacyjnych jako bazy 

noclegowo— gastronomicznej; 

— stworzenie preferencji dla rozwoju działalności gospodarczych, usługowych 

związanych z obsługą turystyki oraz usługami dla ludności i rolnictwa. 



6. Kierunki i zasady rozwoju przedsiębiorczości i wytwórczości 

Polityka osiągania celów ekonomicznych zmierzająca do wykształcenia modelu wsi 

wielofunkcyjnej obejmuje następujące kierunki działania: 

— wykorzystanie możliwości rozwojowych wynikających z przygranicznego położenia 

całego regionu w wymianie międzynarodowej z Ukrainą (wymiana towarowa, rozwój 

zakładów przetwórczych); 

— wykorzystanie możliwości rozwojowych wynikających z położenia gminy w obszarze 

o cennych walorach krajobrazowych i przyrodniczych (Roztoczański Park Narodowy 

oraz otulina Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego) do rozwoju funkcji 

wypoczynku i turystyki oraz agroturystyki. Preferuje się wyposażenie tego obszaru 

(wskazanego na rysunku Studium) w obiekty obsługi ruchu turystycznego, 

stanowiącego ważny czynnik aktywizacji życia w gminie. Rozwój powinien być pod 

po rządkowany zasadom ochrony środowiska przyrodniczego; 

— wzmocnienie instytucjonalno—organizacyjne otoczenia biznesu i gospodarki 

rynkowej (instytucje doradcze, kredytowe, ubezpieczeniowe, marketingowe, 

doskonalenie zawodowe); 

— poprawa konkurencyjności rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego. Budowa 

odpowiedniego zaplecza instytucji organizujących rynek rolny: powstawanie grup 

producenckich, spółdzielczości wiejskiej, rynków hurtowych, giełd towarowych, 

systemu informacji rynkowej; 

— powiększenie wpływów do budżetu gminy w wyniku oczekiwanego wzrostu 

gospodarczego. Większe wpływy finansowe zwiększą środki na rozwój infrastruktury 

techniczno—ekonomicznej gminy; 

— preferencje kredytowe dla małych i średnich przedsiębiorstw; 

— opracowanie strategii promocji całego obszaru gminy, jego atrakcyjności 

przyrodniczej, krajobrazowej, kulturowej i inwestycyjnej dla inwestorów z zewnątrz 

(akcja oferto wo-marketingowo-promocyjna, opracowanie foldera inwestycyjnego 

gminy, opracowanie i wprowadzenie logo charakteryzującego gminę itp.); 

— sprzyjanie rozwojowi międzynarodowych kontaktów gospodarczych między 

obszarami o podobnych predyspozycjach rozwoju oraz między sąsiednimi gminami. 

Zasady rozwoju przemysłu i drobnej wytwórczości: 

— utrzymanie i rozwój wiodących kierunków produkcji opartych na miejscowych 

surowcach; 



— pełne wykorzystanie i zagospodarowanie rezerw terenowych, obiektów kubaturowych 

poprzemysłowych pod działalność wytwórczą wdrażanie nowych rozwiązań 

technologicznych, „czystych" ekologicznie; 

— tworzenie nowych obszarów aktywnej działalności gospodarczej (strefa aktywności 

gospodarczej wskazana na rysunku Studium) — wymagać będzie wyposażenia lub 

uzupełnienia w podstawowe media infrastruktury technicznej i dostępności 

komunikacyjnej; 

Przy przeznaczaniu gruntów pod zabudowę związaną z rzemiosłem, produkcją 

przetwórstwem i składami wymagane będzie uzyskanie zgody na wyłączenie gruntów 

rolnych z użytkowania rolniczego oraz wprowadza się warunek, iż uciążliwość 

prowadzonej działalności nie może przekroczyć granic terenu, do którego inwestor ma 

tytuł prawny; 

— największe możliwości rozwoju będą miały małe i średnie zakłady związane z 

przetwórstwem produktów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego oraz produkcja ziół; 

i zdrowej żywności na potrzeby turystów. Duże możliwości rozwoju będzie miała 

rozbudowa systemu handlu hurtowego i składowanie, standaryzacja i 

konfekcjonowanie artykułów rolnych, pakowanie wyrobów z orientacją na Wschód; 

— konieczne będzie dostosowanie warunków higieniczno-sanitarnych zakładów 

przetwórczych do standardów wymaganych w Unii Europejskiej. 

7. Zasady i kierunki rozwoju rolnictwa 

Podstawę rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Adamów stanowi średni potencjał 

rolny. Głównym celem rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich będzie jego przebudowa w 

oparciu o wykorzystanie walorów rolniczej przestrzeni produkcyjnej w powiązaniu z 

kształtowaniem wsi wielofunkcyjnej i podnoszeniem poziomu wykształcenia mieszkańców 

gminy, w tym szczególnie producentów żywności. 

W kształtowaniu polityki przestrzennej rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich 

przyjmuje się dwie główne zasady: 

1. Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich — dążenie do harmonijnego 

współistnienia różnych funkcji, takich jak: rolnictwo, przemysł rolno-spożywczy, 

leśnictwo, turystyka, rekreacja, agroturystyka i inne. 

2. Nadrzędność ochrony środowiska przyrodniczego w strukturze funkcji obszarów 

polegająca przede wszystkim na: 

— dostosowaniu poziomu i struktury rozwoju funkcji do cech i walorów środowiska 

przyrodniczego: 



— ograniczeniu niekorzystnego oddziaływania na środowisko sytuacji 

konfliktowych do poziomu społecznie niezbędnego; 

— kształtowaniu struktur przestrzennych, które korzystnie wpływają na jakość 

środowiska lub chronią go przed zniszczeniem albo degradacją. 

Rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich wymaga podjęcia działań w następujących 

kierunkach: 

1. Działania wspierające rozwój rolnictwa integrowanego w obszarze żyznych gleb 

lessowych - głównie północna i wschodnia część gminy. 

2. Promowanie i wspieranie ekologicznych metod produkcji (rolnictwa ekologicznego) 

w pierwszej kolejności na obszarach prawnie chronionych (głównie zachodnia i 

południowa część gminy). 

3. Poprawa struktury obszarowej gospodarstw (powiększenie ich areału) przez: 

— ułatwienia w przejmowaniu ziemi na rzecz gospodarstw rozwojowych; 

— scalanie rozłogów pól (komasacja gruntów na powierzchni ok. 1790 ha, tj. 29,0% 

ogółu użytków rolnych). 

Zakłada się docelowo: 

— spadek ogólnej liczby gospodarstw o około 30 - 40%; 

— zwiększenie przeciętnego areału gospodarstwa rolnego z 4,8 ha użytków rolnych 

do 7,0 ha; 

— zakłada się zwiększenie powierzchni gospodarstw do 300 ha w miejscowościach 

Feliksówka i Suchowola oraz ich powiązanie z zabudową zagrodową typu 

farmerskiego1 

— wzrost liczby gospodarstw obszarowo większych (powyżej 15 ha); 

— zmniejszenie bezpośredniego zatrudnienia w rolnictwie do około 20 osób na 100 

ha użytków rolnych. 

4. Stworzenie warunków dla rozwoju lokalnego rynku pracy poprzez: 

— wykorzystanie rezerw terenowych i kubaturowych oraz tworzenie zasobów tych 

rezerw dla średnich i małych przedsiębiorstw usługowych i produkcyjnych 

wykorzystujących miejscowe surowce rolne; 

— wprowadzenie funkcji komplementarnych względem rolnictwa - szeroko pojętych 

usług agroturystyki oraz funkcji alternatywnych - turystyki w oparciu o walory 

przyrodnicze środowiska; 

1 Uchwała Nr XXX/190/13 Rady Gminy Adamów z dnia 12 czerwca 2013 r. 

25 



— organizację kompleksowej obsługi produkcji rolnej - m.in. zbytu produktów 

rolnych (rynki hurtowe), bazy przetwórczej przez wspólne działanie z sąsiednimi 

gminami. 

5. Podniesienie rentowności gospodarstw rolnych poprzez: 

— rozwój towarowych gospodarstw specjalistycznych (głównie we wschodniej 

części gminy) współpracujących z zakładami przetwórczymi; 

— rozwój gospodarstw specjalistycznych, nastawionych na potrzeby turystów oraz 

wczasowiczów i kuracjuszy w sąsiednich gminach (Krasnobród, Zwierzyniec) -

uprawa owoców, warzyw, hodowla drobnego inwentarza -głównie w części 

zachodniej gminy. 

6. Ukierunkowanie produkcji w oparciu o istniejące warunki przyrodnicze: 

— utrzymanie upraw tradycyjnych: zboża, ziemniaki; 

— poszukiwanie i wprowadzanie nowych upraw i hodowli (zioła, borówka 

amerykańska, hodowla pszczół, strusi i inne); 

— wprowadzanie rolnictwa integrowanego, w dalszej kolejności ekologicznego, 

głównie w obszarze o funkcji ekologicznej. 

7. Radykalne podniesienie poziomu wykształcenia ludności wiejskiej jako warunku 

transformacji rolnictwa, a zwłaszcza unowocześnienia gospodarstw i rozwoju 

działalności pozarolniczej. 

8. Urynkowienie produkcji przez wspieranie różnorodnych form agrobiznesu (spółki, 

grupy producentów, system informacji rynkowej, marketing produktów rolnych) i 

współpracę z ośrodkami naukowymi (JNR AR w Zamościu, ODR w Sitnie i inne). 

9. Podniesienie jakości wiejskiej przestrzeni ekonomicznej przez poprawę 

cywilizacyjnych standardów życia, tj.: 

— wyposażenie obszarów wiejskich w kompleks urządzeń infrastruktury technicznej 

(wodociąg, kanalizacja, oczyszczanie ścieków, gaz przewodowy, reelektiyfikacja, 

modernizacja dróg i inne); 

— poprawę poziomu usług-społecznych (oświata, służba zdrowia, kultura). 

10. Podejmowanie działań popierających warunki ekonomiczne gospodarki rolnej oraz 

podnoszących wydajność rolniczej przestrzeni produkcyjnej poprzez: 

— ochronę gleb najwyższej jakości (I - IV klasy) przed wykorzystaniem na cele 

nierolnicze; 

— wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów najniższej jakości (V, VIklasy, 

zagrożonych erozją, położonych na stokach) i przeznaczenie ich pod rozwój 
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innych funkcji - rekreacyjnej, leśnej lub inne zainwestowanie zgodne z 

zakładanym rozwojem terenów (lokalizacja działalności gospodarczych, 

infrastrukturalnych, usługowych, innych); 

— przywrócenie właściwych stosunków wodnych w glebie - potrzeba melioracji 

około 3000 ha użytków zielonych; 

— scalanie gruntów - w pierwszym etapie około 1800,0 ha użytków rolnych; 

— wapnowanie zakwaszonych gleb - około 70% użytków rolnych posiada gleby 

kwaśne i bardzo kwaśne; 

— użytkowanie rolniczego obszaru z zachowaniem i wzbogaceniem zadrzewień i 

zakrzewień śródpolnych; 

— opracowanie programu zagospodarowania doliny rzeki Wieprz i jej dopływów z 

uwzględnieniem wprowadzenie nowych form gospodarowania (hodowla ryb, 

uprawa wikliny, wierzby, trzciny dla celów przemysłowych i gospodarczych) oraz 

wykorzystanie ich dla turystyki kwalifikowanej, np. wędkarstwo, turystyka 

rowerowa i wodna. 

8. Zasady i kierunki rozwoju leśnictwa 

Gospodarka leśna stanowi ważny element rozwoju gminy z uwagi na cenne walory 

przyrodnicze, krajobrazowe i rekreacyjne, zasoby surowców drzewnych oraz pełnienie funkcji 

istotnych dla systemu ekologicznego. Główną zasadą jej rozwoju będzie ekologizacja 

leśnictwa i zwiększnielesistosci. 

Kierunki rozwoju leśnictwa w gminie to: 

1) Utrzymanie dotychczasowego znaczenia gospodarki leśnej jako jednej z funkcji gminy 

poprzez: 

— zachowanie i ochronę istniejących powierzchni leśnych i szczególną troskę o jej 

najcenniejsze obszary, tj. część RPN z otuliną, KPK z otuliną, istniejący rezerwat 

leśny „Debry" i projektowany „Lasy Komisarskie"; 

— planowe pozyskiwanie drewna; 

— zapobieganie szkodom wyrządzanym przez zwierzęta leśne (m.in. sterowanie 

liczebnością populacji, zakładanie poletek i inne); 

— wykonywanie zabiegów ochronnych w lasach (profilaktyka, biologiczne metody 

ochrony). 

2) Zwiększenie lesistości gminy z 40,0% do 41,5% w 2020 roku poprzez: 



— zalesienie gleb niskich klas bonitacyjnych (V, VI klasy), ulegających erozji, 

leżących na stokach, w enklawach leśnych, nieużytków i innych nieprzydatnych 

dla rolnictwa terenów. Takie zalesienia projektuje się na obszarze całej gminy. 

Na wszystkich obszarach przewidzianych pod zalesienie zgodnie z PN-E-05100-1 

pozostawić: pod istniejącą linią Zamość - Józefów pas bez zalesienia o szer. 20 m, 

a pod liniami SN i NNpas o szerokości min. 9,30 m,. Dopuszcza się w 

pozostawionym pasie prowadzenie gospodarki leśnej pod warunkiem 

utrzymywania pod linią drzew nie przekraczających 2 m wysokości oraz 

pozostawienie wokół każdego słupa powierzchni nie zalesionej w odległości min. 

4,0 m od słupa. 

3) Kształtowanie i ochrona obszarów leśnych poprzez: 

— powoływanie dalszych leśnych rezerwatów przyrody, pomników przyrody, 

użytków ekologicznych; 

— kształtowanie drożności korytarzy ekologicznych poprzez zalesienia; 

— nadawanie proekologicznego charakteru istniejącym i opracowywanym planom 

urządzenie lasu. 

4) Ochrona stosunków wodnych poprzez: 

— zachowanie w stanie naturalnym i odtwarzanie śródleśnych zbiorników i cieków 

wodnych; 

— zachowanie naturalnych form przyrodniczych jako ostoi rzadkich roślin i zwierząt; 

— zachowanie w stanie naturalnym śródleśnych nieużytków i traktowanie ich jako 

użytki ekologiczne. 

5) Prowadzenie gospodarki leśnej w oparciu o plany urządzeniowe lasów, w tym lasów 

chłopskich. 

6) Stymulowanie wzrostu odporności lasów przez wprowadzanie dużej różnorodności 

drzewostanów zgodnych z naturalnym siedliskiem. 

W celu utrzymania zdrowia i żywotności ekosystemów leśnych należy dawać 

pierwszeństwo zabiegom profilaktycznym, biologicznym i mechanicznym przed 

metodami chemicznymi, które powinny być stosowane jako zabieg ostateczny. 

7) Regulację granicy rolno-leśnej i jej wzbogacenie przez tworzenie na obrzeżach lasu 

pasa ochronnego szerokości 20 - 30 metrów złożone z roślinności zielonej, krzewów, 

niskich drzew jako strefy ekotonowej. 

9. Kierunki i zasady rozwoju turystyki i wypoczynku 
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Turystyka, wypoczynek oraz ich obsługa to funkcje, które powinny stanowić o 

atrakcyjności inwestycyjnej gminy oraz stać się jednym z podstawowych lub dodatkowych 

źródeł dochodu mieszkańców. 

Gminę charakteryzuje duża atrakcyjność turystyczna, na którą składają się: 

— walory przyrodnicze obszaru, takie jak: 

• urzeźbienie terenu, 

• piękno krajobrazu, 

• czystość powietrza i duże nasłonecznienie, 

• dość długie zaleganie pokrywy śnieżnej, 

• duża lesistość gminy, 

• dolina rzeki Wieprz itp.; 

— położenie gminy w pobliżu atrakcyjnych miejscowości: 

• miasta Zamościa - zabytki, atrakcje kulturalne i rozrywkowe, baza 

gastronomiczno—noclegowa, 

• Zwierzyńca - zabytki Ordynacji, usługi turystyczne, atrakcje przyrodnicze 

związane z RPN (muzeum, ścieżki dydaktyczne itp.), 

• Krasnobrodu - zabytki sakralne, sanktuarium Matki Boskiej, kaplica 

św.Rocha, usługi turystyczne - zalew na Wieprzu, potencjalne uzdrowisko; 

— objęcie znacznej części gminy ochroną prawną - patrz: pkt. 2. Kierunki i zasady i 

ochrony wartości i zasobów środowiska przyrodniczego; 

— przebieg tras komunikacyjnych - droga nr 849 łącząca się pośrednio z drogą 

krajową S—17 prowadzącą do przejścia granicznego Hrebenne; 

— przebieg szlaków turystycznych: 

• szlak partyzancki czerwony, 

• szlak im. Aleksandry Wachnowskiej, 

• szlak im. Władysławy Podobińskiej, 

• ścieżka dydaktyczna w RPN; 

— częściowe wyposażenie w media infrastrukturalne (woda, gaz, telekomunikacja); 

— duże zasoby pracy. 

Preferowane formy turystyki i wypoczynku to: 

— pobytowa, w tym: 

• agroturystyka, 

• pobyty weekendowe i kilkudniowe, 
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• kolonie i obozy, 

• indywidualne budownictwo letniskowe; 

— kwalifikowana letnia i zimowa: 

• wycieczki i rajdy piesze i rowerowe, 

• jazda konna i hipoterapią 

• łowiectwo, ewentualnie wędkarstwo i zbieractwo, 

• ogniska, biwaki, 

• narciarstwo, saneczkarstwo, kuligi; 

— poznawcza: 

• przyrodnicza (ptactwo, zwierzyna, rośliny), 

• kulturowa (zabytki, muzeum, pomniki pamięci narodowej); 

— sakralna: 

• obsługa pielgrzymek do sanktuarium w Krasnobrodzie; 

— motorowa: 

• obsługatransportu motorowego. 

Kierunki rozwoju tej funkcji w gminie winny przyjąć odpowiednie działania 

podnoszące jej atrakcyjność, polegające na wykorzystaniu walorów środowiska naturalnego do 

rozwoju turystyki i wypoczynku przy jednoczesnej jego ochronie (zasady zrównoważonego 

rozwoju), a w szczególności obszarów prawnie chronionych (RPN z otuliną przekształconą w 

Zwierzyniecki Park Krajobrazowy, Krasnobrodzki Park Krajobrazowy z otuliną, istniejące i 

projektowane rezerwaty itp.) poprzez: 

— przygotowanie wsi do przyjęcia funkcji turystyki, co oznacza: 

• poprawę stanu sanitarnego oraz estetyki otoczenia (wodociągi, kanalizacja, 

gaz, utylizacja odpadów), 

• wprowadzenie regionalnych form budownictwa, odnowa zabytków, 

estetyka małej architektury, 

• rozwój rolnictwa ekologicznego, 

• tworzenie małego biznesu związanego z obsługą ludność i turystów 

(rozwój handlu, usług, rzemiosła na rzecz turystyki itp.), 

• kształtowanie świadomości społecznej poprzez szkolenia, legislację 

(tworzenie praw lokalnych głównie w zakresie porządkowania terenów, 

poprawy estetyki zabudowań, rozwoju przedsiębiorczości itp.); 

— budowę urządzeń dla obsługi turystyki kwalifikowanej, tj.: 



• stworzenie niezbędnej obsługi przy istniejących szlakach turystycznych 

(miejsca biwakowe, sanitariaty itp.), 

• wytyczenie nowych tras wycieczkowych, głownie rowerowych, jazdy 

konnej, kuligów, 

• realizację miejsc zabaw i sportu (boiska, baseny, korty, tereny 

saneczkarstwa oraz łyżwiarstwa itp.)? 

• budowę bazy gastronomiczno—rozrywkowej i noclegowej; 

— rozwój agroturystyki (szkolenia, pomoc finansowa i prawna); 

— wyznaczenie terenów pod indywidualne budownictwo letniskowe: 

— wykorzystanie obiektów szkolnych i innych na kolonie i obozy; 

— organizację obsługi motorowej (parkingi, stacje paliw, warsztaty naprawcze) i 

sakralnej (gastronomia itp.); 

— podniesienie fachowości obsługi turystyki i wypoczynku poprzez kursy 

specjalistyczne, szkolnictwo z zakresu obsługi turystyki, agroturystyki, ochrony 

środowiska itp.; 

— promowanie walorów gminy na rynkach turystycznych w kraju i zagranicą; 

— włączenie się do związku gmin Roztocza pełniących funkcję turystyczną. Główne 

zasady kształtowania funkcji turystyki i wypoczynku to: 

— lokalizacja mieszkalnictwa oraz obiektów obsługi w granicach zabudowy wsi lub 

terenach przyległych; 

— na terenach niezabudowanych powinna obowiązywać zasada lokalizowania 

jedynie niezbędnych, mało gabarytowych obiektów z odpowiednią utylizacją 

zanieczyszczeń komunalnych; 

— szlaki turystyczne piesze, rowerowe, jazdy konnej itp. nie mogą kolidować z 

terenami szczególnie chronionymi; 

— zakaz zabudowy w pasie 200 metrów od granicy Roztoczańskiego Parku 

Narodowego; 

— na terenach zabudowanych stosowanie zasad określonych w dziale pt. Kierunki 

kształtowania terenów zabudowanych. 

10. Kierunki i zasady rozwoju komunikacji 

Kierunki rozwoju układu komunikacyjnego gminy wynikają z nowej struktury 

organizacyjnej zarządów dróg, będącej efektem reformy administracyjnej państwa. Zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w 



sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. Ust Nr 43, poz. 470 z 14 maja 1999 r.): 

1) Droga wojewódzka Nr 849 Zamość - Jacnia - Józefów - Wola Obszańska winna 

osiągnąć klasę technicznąA (zbiorczą) o szerokości w liniach rozgraniczających 20,0 

metrów. Konieczne jest podjęcie działań w kierunku: rezerwacji terenu w zakładanej 

szerokości; 

— na odcinkach zwartej zabudowy mieszkaniowej oraz na dojściach do szkół — 

realizacja ciągów pieszych i rowerowych usytuowanych poza pasem zieleni 

(rowem odwadniającym); 

— wzmocnienia nośności nawierzchni; 

— prawidłowego oznakowania pionowego i poziomego; 

— utrzymania pobocza w stanie zapewniającym swobodny odpływ wód opadowych. 

Zgodnie z Wytycznymi Projektowania Dróg wprowadzonymi Zarządzeniem 

Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych Nr 5/95 z dnia 31 marca 1995 roku 

budynki nowo wznoszone przeznaczone na stały pobyt ludzi oraz budynki 

użyteczności publicznej winny być lokalizowane, licząc od zewnętrznej krawędzi 

jezdni: 

— 3 0,0 m jednokondygnacyjne, 

— 40,0 m wielokondygnacyjne, 

— 130,0 m budynki wymagające szczególnej ochrony. 

2) Drogi powiatowe. Sieć dróg powiatowych na obszarze gminy jest dobrze usytuowana 

i komunikuje większość jednostek osadniczych. Parametry techniczne dróg odbiegają 

od wymaganych „warunkami technicznymi". Konieczne jest podjęcie działań w 

kierunku: 

— realizacji nieutwardzonego odcinka drogi Nr 48225 Bliżów - Bondyrz oraz Nr 

48595 Suchowola - Grabnik; 

— rezerwacji terenu oraz modernizacji pozostałych dróg powiatowych do 

wymaganych parametrów w klasach technicznych G, Z i L; 

— na odcinkach zwartej zabudowy mieszkaniowej należy przewidzieć realizację dróg 

o przekroju ulicznym, półulicznym bądź realizację ciągów pieszo-rowerowych 

poza rowem odwadniającym; 

— prawidłowego oznakowania pionowego i poziomego; 

— utrzymania poboczy w stanie zapewniającym swobodny odpływ wód opadowych. 



3) Drogi gminne. Dla prawidłowego funkcjonowania układu dróg gminnych należy 

podjąć działania w kierunku: 

— weryfikacji prawnej sieci dróg gminnych nie stanowiących ciągów drogowych i 

przesunięcia niektórych do dróg gospodarczych; 

— realizacji odcinków dróg nieutwardzonych oraz modernizacji utwardzonych i 

ulepszonych zgodnie z wymaganymi parametrami dla klas Gp (L) i Gu(D); 

— realizacji ciągów pieszych na obszarach zwartej zabudowy; 

— prawidłowego oznakowania pionowego; 

— bieżącego utrzymania stanu poboczy zapewniającego odwodnienie jezdni. 

Przewidywany wzrost ruchu drogowego wymaga rozwoju usług o nowe elementy 

związane z obsługą motoryzacji, jak: stacje paliw, warsztaty naprawcze, parkingi związane z 

obiektami handlu, gastronomii, administracji, kultur religijnego oraz zatoki autobusowe dla 

komunikacji osobowej. 

11. Kierunki i zasady rozwoju infrastruktury technicznej 

1) Zaopatrzenie w. wodę. Woda z ujęć wodociągu grupowego i lokalnych doprowadzona 

została do 63% gospodarstw domowych. Kierunkowe działania w zakresie 

zaopatrzenia w wodę to: 

— rozbudowa przyłączy do wszystkich gospodarstw w sołectwach 

zwodociągowanych; 

— realizacja sieci wodociągowej w sołectwach nie posiadających sieci przy 

wykorzystaniu istniejących ujęć wody; 

— powszechne opomiarowanfe odbiorców w celu oszczędnego korzystania- z 

zasobów; 

— utrzymywanie sieci i ujęć wody w dobrym stanie; 

— realizacja połączeń systemów wodociągowych dla zapewnienia stałej dostawy 

wody na wypadek awarii sieci bądź ujęcia. 

2) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. Zwodociągowanie 63% gospodarstw 

domowych gminy oraz plany rozbudowy wodociągów dla pełnego zaopatrzenia w 

pozostałych sołectwach stwarzają ogromne zagrożenie dla środowiska przyrodniczego 

poprzez niekontrolowane odprowadzanie ścieków. Kierunkowe działania w tym 

zakresie to realizacja kanalizacji grupowej, którą przewiduje się objęć miejscowości: 

Adamów, Potoczek, Suchowolą Kolonia Suchowolą Jacnia, Bondyrz, Trzepieciny, 

Bliżów, Szewnia Dolna i Górną Feliksówką Rachodoszcze, i tak: 



— dla sołectw Adamów, Potoczek i Suchowola we wsi Suchowola przewiduje się 

lokalizację oczyszczalni o przepustowości około 250,0 m3/dobę. Odbiornikiem 

ścieków oczyszczonych będzie rzeczka Jacynka. Sieć zbiorcza o długości około 

12 km, 455 przyłączy; 

— dla sołectw Trzepieciny, Bondyrz oraz Fabryki Mebli przewiduje się 

wykorzystanie istniejącej oczyszczalni przy Fabryce Mebli w Bondyrzu o 

przepustowości około 140,0 im/dobę. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych 

będzie rzeka Wieprz. Sieć zbiorcza o długości ok. 8 km, 205 przyłączy; 

— dla Bliżowa oczyszczalnię o przepustowości 45,0 m /dobę z rozsączeniem 

ścieków oczyszczonych do gruntu. Długość sieci 1,6 km, 75 przyłączy. 

Alternatywnym rozwiązaniem po realizacji sieci wodociągowej może być 

realizacja oczyszczalni przydomowych z rozsączeniem ścieków oczyszczonych do 

gruntu; 

— dla Szewni Dolnej i Górnej przewiduje się oczyszczalnię o przepustowości 100,0 

m7 dobę z rozsączeniem ścieków oczyszczonych do gruntu. Długość sieci 

zbiorczej ok. 5,0 km, 146 przyłączy. Alternatywnym rozwiązaniem po realizacji 

sieci wodociągowej może być realizacja oczyszczalni przydomowych z 

rozsączeniem ścieków oczyszczonych do gruntu; 

— dla Kolonii Suchowola oraz części wsi Boża Wola przewiduje się oczyszczalnię o 

przepustowości około 65,0 m3/dobę, odbiornikiem będzie rów melioracyjny 

będący dopływem rzeczki Kryniczanki. Długość sieci zbiorczej ok. 2,5 km, 128 

przyłączy; 

— dla Feliksówki i Rachodoszcza przewiduje się oczyszczalnię o przepustowości ok. 

90,0 iro/dobę z rozsączeniem ścieków oczyszczonych do gruntu. Długość sieci 

zbiorczej ok. 2,5 km, 161 przyłączy; 

— dla Jacni przewiduje się oczyszczalnię o przepustowości ok. 90,0 m /dobę z 

odprowadzeniem ścieków oczyszczonych do rzeczki Jacynki. Długość sieci 

zbiorczej ok. 1,3 km, 142 przyłącza. 

— Dla pozostałych miejscowości jak Boża Wolą Czamowodą Kolonia Grabnik i 

Malinówka proponuje się realizację oczyszczalni przydomowych — łącznie 107 

gospodarstw o całkowitej przepustowości ok. 50 m /dobę. 

3) Gospodarka odpadami stałymi na obszarze gminy jest zorganizowana przy 

równoczesnej dobrowolności gromadzenia w kontenerach KP-7 oraz braku 

powszechnej kontroli. W działaniach kierunkowych należy dążyć do: 



— zorganizowania systemu zbierania odpadów po wstępnej segregacji w miejscach 

ich powstawania, w celu minimalizacji ilości odpadów — deponowania na 

składowisku z równoczesnym odzyskiem surowców wtórnych; 

— opracowania projektu składowiska rejonowego w ramach Związku Gmin oraz 

jego realizacja łącznie z sortownią odpadów; 

— kontroli zbierania i wywozu odpadów poprzez indywidualne umowy z 

gospodarstwami domowymi. 

4) Elektroenergetyka. Kierunki działania w zakresie energetyki: 

— utrzymanie sprawności sieci średnich i niskich napięć, ich modernizacja i 

rozbudowa w zależności od potrzeb i programu Zamojskiej Korporacji 

Energetycznej; 

— zminimalizowanie uciążliwości linii i urządzeń elektroenergetycznych poprzez 

realizację linii kablowych na terenach zwartej zabudowy oraz terenach o 

szczególnych wartościach przyrodniczych i kulturowych; 

— utrzymanie przebiegu linii tranzytowej wysokiego napięcia; 

— realizacja zakładu wytwarzania energii elektrycznej na bazie biometanu w Szewni 

Dolnej; 

5) Zaopatrzenie w gaz i ciepłownictwo. Obszar gminy nie został w dużej części 

zgazyfikowany. Na tym obszarze gospodarstwa domowe, usługi, rzemiosło i przemysł 

może wykorzystywać gaz do celów bytowych, grzewczych i produkcyjnych. 

Kierunkowe działania to: 

— realizacja sieci gazowej średnioprężnej z przyłączami w sołectwach Szewnia 

Dolna i Górną, Bliżów, Kolonia Suchowola, Boża Wola Ą i B oraz Malinówka w 

kolejności uzgodnionej z mieszkańcami; 

— adaptacja gazociągu wysokiego ciśnienia tranzytowego do Zwierzyńca oraz 

odgałęzienia do Suchowoli wraz ze stacją redukcyjną; 

— na terenie gminy przewiduje się poszukiwania złóż ropy naftowej i gazu 

ziemnego, w związku z czym dopuszcza się prowadzenie prac geologiczno-

wiertniczych na podstawie udzielonych koncesji z zachowaniem obowiązujących 

w tym zakresie przepisów szczególnych; 

— tam, gdzie są ku temu warunki należy eliminować kotłownie węglowe na rzecz 

niskoemisyjnych; 



— realizacja zakładu produkcji biometanu pozwoli na likwidację kotłowni węglowej 

w Fabryce Mydła „BETTA" w Szewni Dolnej. 

6) Telekomunikacja. Obszar gminy został stelefonizowany zgodnie z zapotrzebowaniem 

ludności, a stacja bazowa telefonii komórkowej w Feliksówce zapewnia łączność 

komorkową. 

— Utrzymuje się przebieg kabla telekomunikacji dalekosiężnej TKD, światłowodu 

oraz centrale telefoniczne. 

— Utrzymuje się kanał transmisji telewizyjnej północno—wschodnim skrajem 

gminy oraz strefę ochronną projektowanego obiektu specjalnego na terenie gminy 

Łabunie. 

12. Ochrona ludności i bezpieczeństwo państwa 

1) Ochrona przeciwpożarowa. Utrzymać należy istniejące jednostki Ochotniczych Straży 

Pożarnych. Kierunkowo należy zwrócić uwagę na doposażenie jednostek w 

specjalistyczny sprzęt ratownictwa drogowego oraz na wypadek innych klęsk 

żywiołowych bądź katastrof. 

2) Kierunki i zasady rozwoju systemów przeciwdziałania na wypadek szczególnych 

zagrożeń oraz obronności państwa. 

— Tworzenie niezbędnych rezerw przy realizacji infrastruktury komunalnej - ujęcia 

wody i ich zabezpieczenie. 

— Rozbudowa i modernizacja sieci dróg, budowa dróg obwodowych w celu płynnej i 

bezpiecznej ewakuacji ludności oraz realizacji manewrów ratowniczych. 

— Tworzenie warunków niezbędnych do przetrwania ludności w sytuacjach 

zagrożenia życia w zakresie zaopatrzenia w żywność, wodę, leki, energię 

elektryczną, paliwa itp. 

— Zapewnienie warunków ciągłości kierowania obroną cywilną (stanowiska 

kierowania, środki łączności). 

— Prowadzenie systematycznych szkoleń składu osobowego w celu osiągnięcia 

przydatności do działań w warunkach zagrożeń. 

m . KIERUNKI ROZWOJU STRUKTURY FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEJ 

1. Funkcje gminy 

Funkcje gminy wynikają z przyjętych celów rozwojowych gminy. Zróżnicowanie 

obszaru pod względem uwarunkowań przyrodniczych oraz sposobu zagospodarowania 

wymaga określenia odpowiednich funkcji gminy. Główne funkcje to: 



— Funkcje wiodące: 

• produkcja żywności (produkcja rolna, przetwórstwo rolno-spożywcze, zbyt 

produktów, obsługa rolnictwa — techniczna, finansowa, prawna itp.); 

• ochrona przyrody (RPN, KPK, projektowany Zwierzyniecki Park 

Krajobrazowy oraz Suchowolski Park Agroekologiczny, program dolesień). 

— Funkcje uzupełniające: 

• obsługa ludności i mieszkalnictwo; 

• mała i średnia przedsiębiorczość nie zagrażająca środowisku; 

• turystyka kwalifikowana i wypoczynek pobytowy; 

• obsługa komunikacj i drogowej. 

W zależności od rozmieszczenie w przestrzeni funkcje uzupełniające mogą 

przyjmować charakter funkcji wiodących. 

2. Kierunki zagospodarowania przestrzennego 

Kierunki zagospodarowania przestrzennego odnoszą się do stref i obszarów polityki 

przestrzennej, wyodrębnionych na podstawie uwarunkowań rozwoju gminy. 

1.1. Wyodrębnia się następujące strefy polityki przestrzennej, oznaczone na rysunku 

Studium odpowiednimi symbolami: 

A - STREFA OSADNICZA - obejmująca tereny istniejącego i przyszłego 

zainwestowania w obrębie jednostek osadniczych: Adamów, Szewnia Górna, Potoczek, 

Suchowolą Feliksówką Boża Wolą Suchowola Kolonia, Rachodoszcze 

Adamów 
1.1.1. 1.1.7. 1.1.8. 1.1.9. 1.1.10. 1.1.11. 1.1.12.1.1.13. 1.1.14. 1.1.18. 1.1.19. -terenyzabudowy 
zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej i letniskowej 
1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 1.1.15. LI.16. 1.1.17. - tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
1.1.6. - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami 1.2. 1.3 - teren usług z 
zabudową mieszkaniową 

Szewnia Górna 
8.5. 8.6.- tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej Potoczek 
5.1. -5.5. - tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej Suchowola 
3.1. - 3.20 - tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej 
3.5. - teren usług oświaty — powiększenie terenu szkoły 
3.6. — teren usług turystyki 

Feliksówką 

10.1. - tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej 

Rachodoszcze 
10.2. 10.3. 10.4.-tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej 
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B- STREFA OSADNICZO-REKREACYJNA - obejmująca tereny istniejącego i 

przyszłego zainwestowania ze wskazaniem kształtowania funkcji rekreacji w obrębie 

jednostek osadniczych: Szewnia Dolną Bliżów, Kolonia Adamów, Trzepieciny, 

Bondyrz, Jacnia, Grabnik 

Szewnia Dolna 
9.1. -powiększenie terenów przemysłowych 
9.2. - tereny zabudowy mieszkaniowej i usług 
9.3. - tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej 

Blizów 
8.1. - 8.4. i 8.8. - tereny zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej i letniskowej. W 
terenach zabudowy letniskowej usuwanie drzewostanu tylko pod budynkami i terenami 
komunikacji. Udział powierzchni biologicznie czynnej min. 80% powierzchni działki. 

Trzepieciny 
6.1. -tereny zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej i letniskowej. 
6.2. -tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i letniskowej. 
6.3. 6.4. 6.5. —tereny zabudowy letniskowej. 
6.6. — tereny zabudowy zagrodowe, mieszkaniowej jednorodzinnej i letniskowej. 
6.7. — tereny zabudowy letniskowej 
W terenach zabudowy letniskowej usuwanie drzewostanu tylko pod budynkami i terenami 
komunikacji. Udział powierzchni biologicznie czynnej min. 80% powierzchni działki. 

Bondyrz 
4.1. - tereny zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej i letniskowej. W terenach 
zabudowy letniskowej usuwanie drzewostanu tylko pod budynkami i terenami komunikacji. 
Udział powierzchni biologicznie czynnej min. 80% powierzchni działki. 

Jacnia 
2.1.5. —tereny usług turystyki 
2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.6. 2.1.7. -tereny zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej i 
letniskowej. W terenach zabudowy letniskowej usuwanie drzewostanu tylko pod budynkami i 
terenami komunikacji. Udział powierzchni biologicznie czynnej min. 80% powierzchni działki. 
2.2. — zbiornik wodny służący racjonalizacji gospodarki rolno-leśnej i wodnej. 
2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. - tereny zabudowy letniskowej usuwanie drzewostanu tylko pod 
budynkami i terenami komunikacji. Udział powierzchni biologicznie czynnej min. 80% 
powierzchni działki. 

Grabnik 
7.1. 7.2. 7.3. - tereny zabudowy letniskowej - usuwanie drzewostanu tylko pod budynkami i 
terenami komunikacji. Udział powierzchni biologicznie czynnej min. 80% powierzchni działki. 

C - STREFA ROLNICZA - obejmująca tereny o ograniczonym rozwoju, 
podporządkowanym ochronie rolniczej - Czarnowoda 

Czarnowoda 
8.7. - tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej 



1.2. Zagospodarowanie terenów w wyodrębnionych strefach podporządkowuje się 

zasadom ochrony przyrody, zasobów kulturowych i krajobrazu, wynikających z 

położenia w gminach lub sąsiedztwie obszarów chronionych, o których mowa w 

1.3. W wydzielonych strefach wyodrębnia sie obszary o zróżnicowanych 

możliwościach zagospodarowania, oznaczone na rysunku Studium odpowiednimi 

symbolami: 

I. - OBSZAR KONCENTRACJI USŁUG - proponowany do kształtowania ośrodka 

usługowego gminy z przeznaczeniem do utrzymania i rozszerzenia usług 

publicznych i komercyjnych. 

II. - OBSZAR DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - obejmujący tereny 

proponowane do rozwoju działalności gospodarczej o charakterze produkcyjno-

usługowym i składowym. 

III. - OBSZAR Z DOPUSZCZENIEM ZABUDOWY - obejmujący tereny zabudowy 

rozproszonej i kolonijnej w obrębie jednostek osadniczych: Bliżów, Adamów 

Kolonia, Czarnowoda, Suchowola Kolonia, Malinówka, Grabnik Górny, 

Feliksówka i Suchowola? 

1.4. Dla wydzielonych stref i obszarów przyjmuje się następujące kierunki 

zagospodarowania przestrzennego: 

1.4.1. W granicach strefy A - OSADNICZEJ - w celu tworzenia warunków do 

kształtowania terenów przeznaczonych do rozwoju mieszkalnictwa, usług i 

działalności gospodarczej określa się następujące zasady 

zagospodarowania: 

1) adaptacja istniejącej zabudowy z możliwością jej uzupełnienia i 

odtworzenia, z dopuszczeniem przekształcenia na funkcje usługowe i 

drobnej wytwórczości, o potencjalnej uciążliwości nie przekraczającej 

granic terenu, do którego inwestor ma tytuł prawny; 

2) przeznaczenie terenów pod zabudowę zagrodową i jednorodzinną z 

realizacją obiektów budowlanych podporządkowanych następującym 

wymogom: 

— orientacyjna wielkość działki dla zabudowy jednorodzinnej - min. 

800 m2; 

zUchwałaNr XXX/190/13 Rady Gminy Adamów z dnia 12 czerwca 2013 r. 
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— wysokość budynków mieszkalnych do dwóch kondygnacji, z 

zaleceniem zawarcia drugiej kondygnacji w poddaszu; 

— ustalenie w planach miejscowych form zabudowy (gabarytu zabudowy 

i formy dachu) — w nawiązaniu do tradycyjnej architektury 

regionalnej; 

2a) Przeznaczenie terenów la, lb i Ic pod zabudowę zagrodową na 

następujących warunkach: 

— orientacyjna powierzchnia działki budowlanej nie mniej niż 0,25 ha, 

— maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy -10%, 

— minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej - 60%, 

— maksymalna wysokość budynków mieszkalnych - 9,5 m z wyjątkiem 

terenu określonego w zał. la, dla którego dopuszcza się wysokość 

budynku mieszkalnego nie więcej niż 15 m, 

— wysokość budynków gospodarczych, inwentarskich i składowych nie 

więcej niż 14 m, 

— dla zabudowy dopuszcza się stosowanie form odbiegających 

odtradycyjnej architektury regionalnej z wymogiem stosowania 

dachów budynków jako dwu lub wielospadowe, z zachowaniem 

symetrii nachylenia głównych połaci oraz kącie ich nachylenia od 35° 

-45°, z wyjątkiem budynków, których wysokość nie przekracza 5 m 

oraz budynku mieszkalnego w terenie określonym na zał. nr la, dla 

których dopuszcza się dachy o kącie nachylenia głównych połaci od 0° 

- 30°, z dopuszczeniem powierzchni połaci dachowych nie będących 

płaszczyznami;3 

3) przeznaczenie terenów pod lokalizację uciążliwych usług i działalności 

produkcyjnej o potencjalnej uciążliwości nie przekraczającej granic terenu, 

do którego inwestor ma tytuł prawny. Realizacja obiektów budowlanych 

podporządkowana musi być następującym wymogom: 

— wysokość budynków, usługowych i produkcyjnych - jedna 

kondygnacja; 

— wysokość budynków usług publicznych - dwie kondygnacje; 

3 Uchwała Nr XXX/190/13 Rady Gminy Adamów z dnia 12 czerwca 2013 r. 
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4) uzupełnienie wyposażenia w niezbędne urządzenia z zakresu infrastruktury 

technicznej i komunikacji, zgodnie z ustaleniami zawartymi w dziale U, 

pkt. 10 i 11. 

1.4.2. W granicach strefy B - OSADNICZO-REKREACYJNEJ - w celu 

tworzenia warunków do kształtowania terenów przeznaczonych do 

rozwoju osadnictwa, usług i działalności gospodarczej przyjmuje się 

zasady ustalone dla strefy A - OSADNICZEJ. Kształtowanie rozwoju 

funkcji rekreacji podporządkowuje się następującym wymogom: 

1) rozwój funkcji rekreacji oparty być powinien głównie o agroturystykę i 

obiekty mieszkalno-pensjonatowe, wyklucza się budowę ośrodków 

wypoczynkowych i rekreacyjnych; 

2) aktywizowanie agroturystyki poprzez prowadzenie odpowiedniej polityki 

podatkowej i promocję walorów turystycznych; 

3) dopuszcza się przekształcenie i dopełnienie istniejącej zabudowy w 

granicach działki budowlanej na funkcje letniskowe i rekreacyjne; 

4) przeznaczenie terenów pod zabudowę letniskową i mieszkalno-

pensjnatową przy przyjęciu następujących zasad: 

— orientacyjna wielkość działki dla zabudowy letniskowej - min. 1500m2 

— orientacyjna wielkość działki dla zabudowy pensjonatowej — min. 

1000 m2; 

— wysokość budynków budowlanych do dwóch kondygnacji, z 

zaleceniem zawarcia drugiej kondygnacji w poddaszu; 

— kształtowanie form zabudowy w nawiązaniu do tradycyjnej 

architektury regionalnej; 

5) wyposażenie w urządzenia turystyczne. 

1.4.3. W granicach strefy C - ROLNICZEJ - w celu ochrony rolniczej przestrzeni 

produkcyjnej określa się następujące zasady zagospodarowania: 

1) zakaz zmiany użytkowania terenu na cele nierolnicze, poza funkcjami 

ekologicznymi (zalesianie, zakrzewianie), drogami, liniowymi 

urządzeniami infrastruktury technicznej, urządzeniami turystycznymi 

(trasy spacerowe, ścieżki dydaktyczne, szlaki konne i rowerowe, punkty 

widokowe); 

2) zakaz lokalizacji nowych obiektów (budynki, obiekty kubaturowe); 



3) adaptacja istniejących siedlisk zabudowy zagrodowej z możliwością jej 

odtworzenia i rozbudowy w granicach istniejącej działki budowlanej; 

4) dopuszcza się przekształcenie istniejącej zabudowy lub jej dopełnienie na 

funkcje usługowe, rekreacyjne i drobnej wytwórczości; 

5) na terenach szczególnie zagrożonych erozją, oznaczonych na rysunku 

Studium odpowiednimi symbolami, istnieje obowiązek realizacji melioracji 

przeciwerozyjnych; 

6) w ramach łagodzenia granicy rolno-leśnej wprowadza się zalesienia na 

obszarach wskazanych na rysunku Studium 

7) w terenach wskazanych do komasacji gruntów poprawa rozłogu pól może 

odbywać się z uwzględnieniem zasad ochrony przyrody, krajobrazu i 

dziedzictwa kulturowego (szczególnie w granicach proponowanego Sucho 

wolskiego Parku Agroeko logicznego); 

8) zalecenie zachowania w krajobrazie rolniczym drobnych płatów leśnych, 

miedz, wąwozów, pojedynczych skarp. 

1.4.4. W granicach obszaru I - KONCENTRACJI USŁUG - w celu 

kształtowania rozwoju usług publicznych i działalności o charakterze 

usługowym określa się następujące zasady zagospodarowania: 

1) adaptacja istniejącej zabudowy z możliwością rozbudowy, wymiany i 

modernizacji obiektów oraz zmiany funkcji, pod warunkiem, że 

potencjalna uciążliwość prowadzonej działalności nie przekroczy granic 

działki, do której inwestor ma tytuł prawny; 

2) przeznaczenie terenów do rozwoju działalności gospodarczej o charakterze 

przemysłowym i składowym, z dopuszczeniem działalności o charakterze 

usługowym; 

3) obowiązek urządzenia terenów zielem o funkcji izolacyjnej od pozostałych 

obszarów; 

4) wyposażenie terenów w niezbędne urządzenia z zakresu infrastruktury 

technicznej i komunikacji. 

1.4.5. W granicach obszaru II - DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - w celu 

tworzenia warunków do rozwoju przyjmuje się następujące zasady 

zagospodarowania: 

1) przeznaczenie terenów istniejącej działalności gospodarczej do 

porządkowania z możliwością zmiany profilu działalności; 



2) przeznaczenie terenów do rozwoju działalności gospodarczej o 

charakterze przemysłowym i składowym, z dopuszczeniem działalności o 

charakterze usługowym; 

3) obowiązek urządzenia terenów zieleni o funkcji izolacyjnej od 

pozostałych obszarów; 

4) wyposażenie terenów w niezbędne urządzenia z zakresu infrastruktury 

technicznej i komunikacji. 

1.4.6. W granicach obszaru III - Z DOPUSZCZENIEM ZABUDOWY - w celu 

kształtowania terenów przeznaczonych do rozwoju osadnictwa przyjmuje 

się następujące zasady zagospodarowania: 

1) adaptacja istniejącej zabudowy mieszkaniowej i usługowej, jej 

odtworzenie i uzupełnienie w granicach istniejącej działki; 

2) dopuszcza się przekształcenie istniejącej zabudowy lub jej dopełnienie w 

granicach działki budowlanej na funkcje usługowe, drobnej wytwórczości 

i inne pod warunkiem, że potencjalna uciążliwość prowadzonej 

działalności nie przekroczy granic działki, do której inwestor ma tytuł 

prawny; 

3) przeznacza się tereny pod zabudowę zagrodową z dopuszczeniem 

zabudowy jednorodzinnej, usługowej i związanej z działalnością 

produkcyjną o uciążliwości nie przekraczającej granic działki, do której 

inwestor ma tytuł prawny; 

4) wymóg koncentrowania nowej zabudowy wzdłuż istniejących ciągów 

komunikacyjnych; 

3. Kierunki i zasady kształtowania terenów zabudowanych 

Zapewnienie dogodnych warunków zamieszkania ze zróżnicowaniem typów, 

standardów zabudowy, w dostosowaniu do potrzeb i aspiracji mieszkańców przy zachowaniu 

podstawowych standardów uzbrojenia terenu wymaga: 

— zachowania istniejących zasobów mieszkaniowych z możliwością uzupełnień i 

modernizacji, szczególnie w zakresie podnoszenia standardów wyposażenia; 

— skupienia zabudowy poprzez uzupełnienie i kontynuację istniejących układów 

przestrzennych. Wszelkie budownictwo powstawać powinno w terenach skupionej 

zabudowy, w jej enklawach lub bliskim sąsiedztwie, przy istniejących ciągach 

drogowych, w odległości od nich określonej stosownymi przepisami; 



— wyznaczania terenów, które mogą być przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, 

wynikającą z potrzeby zaspokajania społecznych potrzeb mieszkaniowych; 

— lokalizowania usług publicznych w pierwszej kolejności na działkach usytuowanych 

wśród największych skupisk istniejącej zabudowy i będących własnością gminy; 

— lokalizowania usług komercyjnych przede wszystkim na działkach położonych w 

terenach istniejącej zabudowy; 

— ograniczenia zabudowy na obszarach gruntów rolnych o wysokich klasach bonitacyjnych 

(I - III) poza zwartą zabudową do budownictwa gospodarczego związanego z produkcją 

rolną, głównie specjalistyczną; 

— zachowania dotychczasowego sposobu użytkowania terenów wyłączonych spod 

inwestowania dla realizacji zadań lokalnych i ponadlokalnych; 

— wykluczenia zabudowy: 

• w pasie terenów przylegających do wód powierzchniowych, umożliwiającym 

prowadzenie ścieżek rowerowych, spacerowych i zachowanie zabezpieczeń 

przed powodzią; 

• na terenach wyłączonych spod inwestowania dla realizacji planowanych zadań 

lokalnych (oczyszczalnie ścieków, gazociąg średnioprężny); 

• w strefie ograniczonego użytkowania od programowanych oczyszczalni 

ścieków ustalonej w prognozie skutków i ocenie wpływu na środowisko 

przyrodnicze; 

• w strefie kontrolowanej o szerokości 4 metrów dla gazociągu wysokiego 

ciśnienia do DN 150 włącznie; 

— wykluczenia zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi i szczególnej ochrony przed 

działaniem pól elektromagnetycznych (szkoły, przedszkola) z dopuszczeniem budynków 

przeznaczonych na okresowe przebywanie ludzi związane z działalnością gospodarczą, 

turystyczną i rekreacyjną w pasie o szerokości 36 metrów dla linii 110 kV; 

— utrzymania minimalnej odległości linii zabudowy od krawędzi jezdni drogi 

wojewódzkiej: 

• dla obiektów nie przeznaczonych na stały pobyt ludzi: 

— 10 metrów w terenie zabudowanym, 

— 25 metrów poza terenem zabudowy; 

• dla obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi: 

— 30 metrów dla budynków j ednokondygnacyjnych, 

— 40 metrów dla budynków wielokondygnacyjnych, 
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— 130 metrów dla budynków szpitali, sanatoriów i innych wymagających 

szczególnej ochrony; 

— zachowania minimalnej odległości- linii zabudowy od krawędzi jezdni przy drogach 

powiatowych: 

• dla obiektów nie przeznaczonych na stały pobyt ludzi: 

— 8 metrów w terenie zabudowanym, 

— 20 metrów poza terenem zabudowy; 

• dla obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi: 

— 30 metrów dla jednokondygnacyjnych budynków mieszkalnych i 

użyteczności publicznej, 

— 40 metrów dla wielokondygnacyjnych budynków mieszkaniowych i 

użyteczności publicznej, 

— 130 metrów dla budynków szpitali, sanatoriów i innych wymagających 

szczególnej ochrony; 

— utrzymania minimalnej odległości linii zabudowy od krawędzi jezdni przy drogach 

gminnych: 

• dla obiektów nie przeznaczonych na stały pobyt ludzi: 

— 6 metrów w terenie zabudowanym, 

— 15 metrów poza terenem zabudowy; 

• dla obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi: 

— 15 metrów dla jednokondygnacyjnych budynków mieszkalnych i 

użyteczności publicznej, 

— 20 metrów dla wielokondygnacyjnych budynków mieszkaniowych i 

użyteczności publicznej, 

— 80 metrów dla budynków szpitali, sanatoriów i innych wymagających 

szczególnej ochrony; 

— kształtowania nowej zabudowy w harmonii z tradycyjną zabudową i tradycyjnym 

krajobrazem kulturowym; 

— sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 

— opracowania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 



4. Zasady kształtowania form zabudowy 

Forma architektoniczna nowych budynków winna nawiązywać do architektury 

tradycyjnej, bez ograniczeń w zakresie materiałów konstrukcyjnych, z wykończeniem elewacji 

zewnętrznych materiałami kamiennymi, ceramicznymi i drewnianymi. W razie konieczności 

przeprowadzenia przebudowy, nadbudowy, modernizacji należy stosować przytoczone zasady. 

Dla budynków architektury sakralnej określa się bryłę w formie horyzontalnej lub 

wertykalnej, przykrytą dachem symetrycznym. 

Dla obiektów usług publicznych i komercyjnych określono, co następuje: 

— wysokość do trzech kondygnacji; 

— poziom zerowy budynku nie wyżej, niż 1 metr od poziomu terenu; 

— dach dwuspadowy bądź czterospadowy, symetryczny o nachyleniu 35° 45° z możliwością 

wprowadzenia przyczółków, naczółków i wykorzystaniem poddasza na cele mieszkalne; 

— okap o szerokości od 50 do 70 cm; 

— otwory okienne prostokątne, ustawione pionowo o drobnym podziale skrzydeł; 

— kolorystyka elewacji —jasną dachów - ciemna; 

Dla budynków mieszkalnych i gospodarczych określono, co następuje: 

— wysokość do dwóch kondygnacji, przy czym jest zalecane, by drugą kondygnację zawarto 

w poddaszu; 

— poziom zerowy budynku nie wyżej, niż 1 metr od poziomu terenu; 

— dach dwuspadowy bądź czterospadowy, symetryczny o nachyleniu 35° - 45° z 

możliwością wprowadzenia przyczółków, naczółków i wykorzystaniem poddasza na cele 

mieszkalne- z wyjątkiem terenów określonych w załącznikach la, lb i lc, dla których 

obowiązują ustalenia zawarte w ust. 1.4, pkt 2a);4 

— okap o szerokości od 50 do 70 cm- nie dotyczy zabudowy w terenach określonych w 

załącznikach la, lb i lc 

— otwory okienne prostokątne, ustawione pionowo o drobnym podziale skrzydeł- nie 

dotyczy zabudowy w terenach określonych w załącznikach la, lb i lc;6 

— kolorystyka elewacji - jasna, dachów - ciemną 

4 Uchwala Nr XXX/190/13 Rady Gminy Adamów z dnia 12 czerwca 2013 r. 
5 Uchwała Nr XXX/190/13 Rady Gminy Adamów z dnia 12 czerwca 2013 r. 
6 Uchwała Nr XXX/190/13 Rady Gminy Adamów z dnia 12 czerwca 2013 r. 



IV. INSTRUMENTY REALIZACJI POLITYKI PRZESTRZENNEJ 

1. Kierunki i zasady gospodarowania gruntami i rynkiem nieruchomości 

Właściwe gospodarowanie gruntami oraz stymulowanie rynku nieruchomości ma na 

celu: 

— kształtowanie ładu przestrzennego; 

— zwiększenie atrakcyjności lokalizacyjnej obszaru gminy, co może przynieść poprawę 

poziomu ekonomicznego i poprawę jakości życia mieszkańców. 

Kierunki i zasady gospodarki gruntami powinny polegać na: 

— tworzeniu zasobów gruntów przeznaczonych dla realizacji: 

• celów publicznych, 

• budownictwa komunalnego, 

• aktywizacji gospodarczej i produkcyjno-usługowej; 

— przeznaczaniu terenów potrzebnych dla realizacji ciągów drogowych i urządzeń 

infrastruktury technicznej; 

— ochronie gruntów wysokich klas bonitacyjnych przed zmianą sposobu użytkowania i 

przeznaczania na cele nierolnicze; 

— ochronie gruntów leśnych przed zmianą sposobu użytkowania i przeznaczania na 

nieleśne; 

— przeznaczaniu terenów zagrożonych silną erozją gleby pod zalesienie; 

— hierarchizacji zadań własnych samorządu gminy i tworzenia programów oraz planów 

zagospodarowania przestrzennego; 

— wydzieleniu mienia dla samorządów powiatowych i wojewódzkich, np. drogi; 

— uporządkowaniu systemu ksiąg wieczystych (głównie właścicieli prywatnych); 

— stworzeniu systemu katastralnego (zadanie rządowe); 

— zagospodarowaniu obiektów i terenów niewykorzystanych poprzez sprzedaż lub 

dzierżawę; 

— racjonalnym kierowaniu podażą i popytem terenami poprzez: 

• sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

• uzbrojenie i urządzenie infrastruktury technicznej, 

• lokalizację i usytuowanie obiektów, 

• wielkość działek, 

• tworzenie warunków dla powstawania gospodarstw specjalistycznych. 



2. Instrumenty finansowe wspierające działania inwestycyjne stymulujące rozwój gminy 

W celu podniesienia efektywności działań w zakresie zagospodarowania 

przestrzennego władze samorządowe mogą stosować własne instrumenty polityki finansowej a 

także występować o wsparcie z funduszy i środków krajowych oraz pomocowych Unii 

Europejskiej. 

2.1. Własne instrumenty finansowe. 

a) zróżnicowanie wysokości podatków lokalnych od nieruchomości: 

• uwolnienie od podatku lub" obniżenie stawek podatku od nieruchomości 

wobec gruntów, na których prowadzone są inwestycje tworzące nowe miejsca 

pracy zgodnie z ustaloną w Studium funkcją strefy; 

• stosowanie systemu zachęt, ulg podatkowych, ułatwień lokalizacyjnych, 

prawnych i finansowych w stosunku do inwestorów prawnych, działalność 

odpowiadającą założeniom Studium (szczególnie dotyczy instytucji 

związanych z wspieraniem funkcji pozarolniczych, np. przetwórstwo rolno-

spożywcze, usługi); 

b) określenie zasad wspomagania finansowego i formalno-prawneg inwestycji wspólnych, 

realizowanych przez gminę i prywatnych inwestorów, szczególnie w zakresie 

uzbrojenia terenów w elementy infrastruktury technicznej; 

c) pozyskiwanie lokalnych źródeł finansowania inwestycji (sprzedaż lub dzierżawa 

terenów komunalnych, wpływy opłat audiatenckich i opłaty „planistycznej", zaciąganie 

kredytów, fundusze osób prywatnych); 

d) marketing urbanistyczny (tworzenie analitycznej i strategicznej bazy dla stymulowania 

rozwoju przestrzennego); promocja i reklamą oferty lokalizacyjne, baza danych, analizy 

oceny skutków decyzji dotyczącej danej przestrzeni; 

e) działania bezpośrednie: programy rozwoju infrastruktury, pozyskiwanie terenu lub 

nieruchomości, scalanie gruntów itp. 

2.2. Fundusze pomocowe Wspólnoty Europejskiej wspierane przez Bank Światowy i 

Europejski Bank Inwestycyjny (szybka edukacja wyspecjalizowanych urzędników 

administracji samorządowej w zakresie pozyskiwania środków pomocowych Unii 

Europejskiej. 



3. Instrumenty prawne 

Rada Gminy posiada uprawnienia do stanowienia prawa lokalnego poprzez akty 

administracyjne, które jednak nie mogą być sprzeczne z przepisami stanowiącymi prawo 

ogólne. Rada Gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowi o: 

— zagospodarowaniu przestrzeni poprzez: 

• miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego; 

• decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania trenu (WZ, ZT); projekty 

urządzeniowe lasów, zieleni itp.; 

• określenia zasad ruchu ulicznego i drogowego w zakresie dróg gminnych, 

szlaków pieszych i rowerowych; 

• porządku i czystości, usuwania nieczystości, estetyki otoczenia: 

— tworzeniu obszarów chronionych o znaczeniu lokalnym - użytki ekologiczne; 

— wnioskowanie do służb ochrony zabytków o objęcie ochroną konserwatorską lub ich 

wykreśleniu z ewidencji lub rejestru; 

— wnioskowanie objęcia ochroną: prawną: 

• obszaru głównego zbiornika wód podziemnych GZWP; 

• stref ograniczonego użytkowania dla obiektów uciążliwych oraz ujęć wodnych 

dla wodociągów grupowych; 

• ograniczenia działalności degradującej walory przyrodnicze i kulturowe 

gminy; 

• zasad egzekwowania przepisów, ograniczenia samowoli budowlanych itp; 
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1. Wstęp 

Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2016 poz. 778 z późn. zm.) w 
myśl art. 10 ust. 1 pkt 7, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.in. 
uwzględnia się uwarunkowania, dla sformułowania których analizuje się potrzeb i możliwości rozwoju gminy 
z uwzględnieniem 
a) analiz ekonomicznych, środowiskowych i społecznych, 
b) prognozy demograficzne, w tym uwzględniające, tam gdzie to uzasadnione migracje w ramach miejskich 

obszarów funkcjonalnych ośrodka wojewódzkiego, 
c) możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej, 

a także infrastruktury społecznej, służących realizacji zadań własnych gminy, 
d) bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę. 

Spełniając ww. obowiązek, sporządzono niniejszy dokument, w którym zawarto przedmiotowe analiz 
i oszacowano możliwości rozwoju gminy Adamów uwzględniając 30-letnią perspektywę czasową. 

Opracowanie przygotowano z wykorzystaniem następujących materiałów: 
1) Strategia Rozwoju Gminy Adamów na lata 2015-2020 (z perspektywą do 2023 roku), 
2) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów przyjęte Uchwałą 

Nr II/3/2002 Rady Gminy Adamów z dnia 4 grudnia 2002 r. (z późn. zm.), 
3) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Adamów przyjęt Uchwałą Nr X/73/2003 z dnia 

14 listopada 2003 roku, opublikowany Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 199, poz. 3777 
z 14 listopada 2003 roku, 

4) Bank Danych Lokalnych (https://bdl.stat.gov.pl/BDL/). 
5) http://www.polskawliczbach.pl/. 
6) http://www.geoportal.gov.pl/. 
7) http://zamojski.e-mapa.net/. 

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/
http://www.polskawliczbach.pl/
http://www.geoportal.gov.pl/
http://zamojski.e-mapa.net/


2. Analizy związane z potrzebami i możliwościami rozwoju gminy Adamów 
2.1. Analizy demograficzne 

Dla oceny perspektywicznych kierunków rozwoju przestrzennego gminy Adamów, analizie poddano procesy 
demograficzne panujące na terenie gminy na przestrzeni lat 2006 - 2016 ze wskazaniem tendencji w okresie 
30 - letnim tj. do roku 2046. 

Procesy demograficzne należą do najważniejszych uwarunkowań przyszłego rozwoju gminy - pozwalają na 
prognozę oceny sytuacji społecznej i ekonomicznej oraz na prognozowanie kierunków zmian w strukturze 
funkcjonalno-przestrzennej. 

Według danych Urzędu Gminy Adamów teren gminy w 2016 r. zamieszkiwało 4 763 osób, w tym kobiety 
stanowiły 49,60%, natomiast mężczyźni 50,40%. Liczba ludności gminy Adamów stanowi 4,8% ludności 
powiatu zamojskiego (11/15 miejsce w powiecie) i 0,23% województwa lubelskiego 
(138 miejsce w województwie). Gęstość zaludnienia wynosi 44 osoby na km2. Analiza danych dotyczących 
liczby ludności faktycznie zamieszkałej w gminie Adamów wskazuje, że liczba ta ma tendencję spadkową. 

Tabela 1 Liczba ludności Gminy Adamów zamieszkałej na przestrzeni lat 2006-2016 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Liczba 
ludności 
ogółem 

5035 5 026 5 042 5 002 4 974 4 939 4 998 4 968 4 934 4913 4887 

źródło: informacje uzyskane z UG Adamów 

Tabela 2 Liczba ludności Gminy Adamów zameldowanej na przestrzeni lat 2006-2015 
Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Liczba 
ludności 
ogółem 

5035 5 044 5 017 5 006 4 958 4 920 4 895 4 871 4 831 4796 4763 

Kobiety 2542 2 536 2 528 2 523 2 456 2 428 2 422 2 416 2 396 2372 2349 

Mężczyźni 2493 2 508 2 489 2 483 2 502 2 492 2 473 2 455 2 435 2424 2414 

źródło: Bank Danych lokalnych 

W analizowanym okresie, zgodnie z danymi dotyczącymi zameldowania na terenie gminy Adamów, liczba 
ludności zmniejszyła się o 272 osoby, co stanowi około 5,7% obecnej liczby mieszkańców gminy. Spadek 
liczby mieszkańców jest trendem charakterystycznym dla całego województwa lubelskiego i dla znaczącej 
większości kraju. Na ubytek liczby ludności wpływa przede wszystkim ujemny przyrost naturalny oraz saldo 
migracji. Niepokojącym zjawiskiem jest trwały spadek liczby ludzi młodych. Jeśli ta tendencja utrzyma się, w 
połączeniu z przechodzeniem w wiek emerytalny osób będących obecnie w wieku produkcyjnym, będzie w 
przyszłości pogarszać wskaźnik obciążenia demograficznego. 

Należy zauważyć rozbieżności pomiędzy liczą mieszkańców faktycznie zamieszkałych na terenie gminy 
Adamów a liczbą ludności zameldowaną w gminie. Dane dotyczące liczby osób faktycznie mieszkających 
na terenie gminy są korzystniejsze, i mogą świadczyć o pozytywnej tendencji przypływu ludności, 
z zamiarem docelowego, stałego zamieszkania. 

Czynnikami decydującymi o liczbie ludności jest przyrost naturalny oraz migracje. 

Przyrost naturalny stanowi różnicę między liczbą urodzeń żywych a liczbą zgonów. 
Od wielu lat na terenie Gminy Adamów odnotowuje się ujemny przyrost naturalny. 



Tabela 3 Przyrost naturalny w latach 2006 - 2015 w gminie Adamów 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

przyrost naturalny -34 -17 -16 -26 -11 -5 -40 -18 -16 -21 

urodzenia 49 58 61 52 50 48 40 47 40 41 

zgony 83 75 77 78 61 53 80 65 56 62 

Na przełomie ostatnich 10 lat w gminie rodziło się średnio 49 osób i 69 osób umierało. Najkorzystniejsza 
sytuacja dotycząca przyrostu naturalnego została zaobserwowana w 2011 r., kiedy to bezwzględna różnica 
pomiędzy liczbą urodzeń i zgonów był najmniejsza, a tym samym wskaźnik przyrostu naturalnego był 
najbliższy zeru. 

Wskaźnik przyrostu naturalnego w perspektywie rocznej przyjmuje zmienne, wahające się wartości. 
Analizując dane sprzed roku 2006, okazuje się, że od 2002 roku przyrost naturalny pozostaje ujemny. 
Największą ujemną wartość zanotowano w 2006 roku - -6,6. W ostatnim badanym roku osiągnął on wartość 
-4,4, co było spadkiem w stosunku do roku poprzedniego o 0,8 punktu. 

Zestawienie wielkości wskaźnika przyrostu naturalnego na 1000 mieszkańców w Gminie Adamów, powiecie 
zamojskim oraz województwie lubelskim umożliwia ocenę sytuacji demograficznej 
w szerszym zakresie. 

Tabela 4 Wskaźnik przyrostu naturalnego w latach 2006-2015 
Przyrost naturalny 
na 1000 mieszkańców 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Gmina Adamów -6,6 -3,3 -3,1 -5,1 -2,2 -1 -2,6 -2,6 -3,6 -4,4 

powiat zamojski -3,0 -3,1 -2,3 -3,5 -2,9 -2,8 -3,4 -3,9 -3,6 -3,7 

województwo 
lubelskie -0,7 -0,7 -0,2 -0,3 -0,2 -0,7 -0,6 -1,4 -1,1 -2,9 

W Gminie Adamów wskaźnik przyrostu naturalnego na 1000 ludności kształtuje się na średnim poziomie 
-3,45, zbliżonym do średniego wskaźnika w powiecie zamojskim, wynoszącym -3,22. 
Oba wskaźniki znacznie odbiegają od wartości wskaźnika dla województwa lubelskiego, wynoszącego -0,65. 
Spadek wartości wskaźnika wskazuje na starzenie się społeczeństwa, co w konsekwencji będzie wpływać 
na zjawisko recesji liczby ludności gminy. 

Analizując migracje ludności stanowiące drugi czynnik wpływający na liczbę ludności zamieszkującej 
gminę, wnioskuj się, że saldo migracji na przestrzeni lat 2006-2016 ulegało wahaniom, osiągając 
niekorzystne wyniki. W badanym okresie saldo migracji stanowiło wynik ujemnych wartości sald migracji 
wewnętrznych i zewnętrznych, co wpływa negatywnie na rozwój demograficzny gminy. Średnie saldo 
migracji w badanym okresie wynosi -10. Odnotowane migracje to migracje wewnętrzne (krajowe). Migracje 
zewnętrzne wiążące się z odpływem ludności za granicę nie miały miejsca. 

Tabela 5 Saldo migracji w latach 2006-2015 
Migracje na 
pobyt stały 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Saldo migracji 
ogółem -10 -4 15 -13 4 -33 13 -17 -21 -34 



Saldo migracji 
wewnętrznych -10 -4 15 -13 4 -33 13 -17 -22 -34 

Zameldowania 
w ruchu 
wewnętrznym 

52 79 41 41 46 34 48 25 35 31 

Wymeldowania 
w ruchu 
wewnętrznym 

62 83 26 54 42 67 35 42 56 65 

Saldo migracji 
zagranicznych 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zameldowania 
za granicą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Wymeldowania 
za granicą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Z punktu widzenia prognoz rozwoju gminy istotna jest struktura wiekowa jej mieszkańców. Perspektywy 
rozwojowe mają jednostki samorządu terytorialnego, w których przeważającą część tej struktury stanowią 
ludzie młodzi. 

Wśród mieszkańców Gminy Adamów w 2014 r. osoby w wieku produkcyjnym stanowiły 60,58% ogółu 
ludności. Osoby w wieku przedprodukcyjnym (0-17 lat) stanowiły 19,44%, natomiast osoby w wieku 
poprodukcyjnym (60 i więcej - w przypadku kobiet oraz 65 i więcej w przypadku mężczyzn) stanowią 19,98% 
całkowitej liczby ludności. W badanym okresie, zarówno w wieku przedprodukcyjnym jak 
i produkcyjnym odnotowano większą liczbę mężczyzn niż kobiet, natomiast w wieku poprodukcyjnym liczba 
kobiet jest dwukrotnie większa wobec liczby mężczyzn, co wiąże się z większą umieralnością mężczyzn w 
tym przedziale wiekowym. 

Tabela 6 Struktura wiekowa ludności na obszarze gminy Adamów w latach 2006 - 2015 
Grupa 
wieku 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

(M lat 260 261 263 272 269 260 245 229 210 208 

5-9 281 248 245 243 245 238 249 252 269 256 

10-14 337 366 350 345 320 300 262 256 238 243 

15-19 378 357 371 351 326 326 350 331 329 311 
20-24 431 424 394 374 358 359 349 374 339 325 
25-29 382 388 414 430 407 396 394 373 371 359 
30-34 348 372 350 354 384 368 361 377 378 377 
35-39 307 312 329 334 334 355 374 360 365 377 
40-44 285 295 292 308 307 297 302 308 320 320 
45-49 303 301 299 288 296 296 299 301 299 299 
50-54 318 315 305 309 312 308 302 309 304 289 
55-59 280 296 305 303 304 308 298 290 297 301 
60-64 209 218 239 235 258 264 281 275 277 283 
65-69 217 202 184 188 183 182 190 211 214 224 

70 
i więcej 699 689 677 672 655 663 639 625 621 624 



Tabela 7 Struktura wiekowa ludności na obszarze gminy Adamów w 2015 r. w zestawieniu 
procentowym 

Klasy wiekowe 

Liczebność poszczególnych 
klas wiekowych na obszarze 

gminy (l.os) 

Liczebność 
poszczególnych klas 

wiekowych na obszarze 
gminy (%) 

wiek przedprodukcyjny 866 18,1 

wiek produkcyjny 2936 64,2 

wiek poprodukcyjny 994 20,7 

Zmiany liczby ludności na terenie gminy Adamów odzwierciedla przyrost rzeczywisty, stanowiący sumę 
wskaźników przyrostu naturalnego i salda migracji. W tabeli uwzględniono wyłącznie migracje wewnętrzne. 
Migracje zewnętrzne w analizowanym okresie nie występowały. 

Tabela 8 Przyrost rzeczywisty ludności na obszarze gminy Adamów w latach 2006 - 2015 

Rok Wskaźnik przyrostu 
naturalnego 

Saldo migracji 
wewnętrznych Przyrost rzeczywisty 

2006 -6,6 -10 -16,6 

2007 -3,3 -4 -7,3 

2008 -3,1 15 11,9 

2009 -5,1 -13 -18,1 

2010 -2,2 4 1,8 

2011 -1,0 -33 -34 

2012 -8,2 13 4,8 

2013 -3,7 -17 -20,7 

2014 -3,3 -21 -24,3 

2015 -4,4 -34 -38,4 

Procesy demograficzne ostatnich dziesięciu lat wskazują na sukcesywny spadek demograficzny liczby 
ludności gminy Adamów. Obniżenie wielkości populacji w Gminie Adamów wiąże się z procesem starzenia 
się społeczeństwa, stanowiącym niekorzystne zjawisko nie tylko w skali gminy, ale dotyczy również małych 
i średnich miast oraz wsi w skali całego kraju. 

2.2. Gospodarstwa domowe oraz ilość mieszkań na terenie gminy Adamów 

Tabela 9 Liczba mieszkań oraz liczba gospodarstw domowych na przestrzeni lat 2002-2015 

Rok Liczba 
ludności 

Liczba 
mieszkań 

Średnia liczba 
osób w 

gospodarstwie 
domowym 

Liczba gospodarstw 
domowych 

Średnia 
powierzchnia 

nieruchomości 
oddanych do użytku 

2002 5237 1576 3,3 1376 133,7 

2005 5096 1591 3,2 1396 163,0 
2010 4999 1676 3,0 1606 129,5 
2014 4831 1693 2,8 1635 129,6 
2015 4796 1696 2,8 1638 105,3 



Na terenie gminy Adamów odnotowuje się wzrost liczby gospodarstw domowych, pomimo tendencji 
spadkowej liczby ludności. Spadek ludności wpływa bezpośrednio na średnią liczbę osób w gospodarstwie 
domowym. Pomimo to, następuje stały wzrost liczby mieszkań oraz liczby gospodarstw domowych. 
Budownictwo mieszkaniowe na terenie Gminy Adamów charakteryzuje się dynamiką przyrostu 
w stosunku do innych gmin powiatu zamojskiego. Według danych GUS w 2014 r. na obszarze analizowanej 
gminy oddano do użytku 9 budynków mieszkalnych. Dla porównania w innych gminach powiatu: Grabowiec, 
Komarów-Osada, Sułów - jedynie po 2 budynki mieszkalne. 

Analizując dane dotyczące gminy Adamów w stosunku do danych województwa i danych krajowych, 
stwierdzono, że średnia liczba mieszkań oraz średnia liczba gospodarstw domowych w przeliczeniu na 
mieszkańca na przestrzeni lat 2002-2014 kształtowały się znacznie korzystniej, natomiast 
w 2014 r. osiągnęły poziom danych województwa i danych krajowych. 

2.3. Prognoza demograficzna 
Przyczyny tendencji spadkowej liczby mieszkańców gminy Adamów utrzymują się od lat, i wiążą się m.in. 
z niskim poziomem rozwoju społeczno - gospodarczego regionu. Dążenie do komfortu życia wymusza 
migracje wewnętrzne, związane przede wszystkim z poszukiwaniem miejsc pracy. 
Region zamojski, w którym zlokalizowana jest gmina Adamów należy do obszarów słabo 
uprzemysłowionych, o dominacji rolnictwa ekstensywnego oraz ze stosunkowo słabo rozwiniętą 
infrastrukturą społeczną i techniczną. 

Tabela 10 Prognoza liczby ludności na terenach wiejskich powiatu zamojskiego do roku 2050 

Rok Ludność na 31 XII 

Ruch naturalny Migracje wewnętrzne na pobyt stały Migracje zagraniczne na pobyt stały 

Rok Ludność na 31 XII 
Urodzenia Zgony Napływ Odpływ Imigracja Emigracja 

Wieś 2014 97 086 811 1 198 1 023 1 037 20 22 
2015 96 679 806 1 193 980 998 20 22 
2016 96 275 801 1 187 956 973 21 22 
2017 95 881 801 1 176 945 964 22 22 
2018 95 502 804 1 165 938 956 22 22 
2019 95137 806 1 155 930 947 23 22 
2020 94 786 805 1 143 923 938 24 22 
2021 94 442 800 1 131 911 926 24 22 
2022 94104 791 1117 900 915 25 22 
2023 93 766 779 1 107 889 903 26 22 
2024 93427 766 1094 877 892 26 22 
2025 93 085 750 1083 866 880 27 22 
2026 92 738 736 1073 856 872 28 22 
2027 92 384 721 1065 847 864 29 22 
2028 92 020 707 1059 837 856 29 22 
2029 91648 694 1054 828 848 30 22 
2030 91 263 678 1051 818 839 31 22 
2031 90 863 665 1052 814 836 31 22 
2032 90 446 653 1055 808 833 32 22 
2033 90 012 640 1058 803 830 33 22 
2034 89 563 631 1062 798 827 33 22 
2035 89 096 619 1067 793 824 34 22 
2036 88 614 609 1072 793 824 34 22 
2037 88117 599 1077 793 824 34 22 
2038 87 608 591 1081 793 824 34 22 
2039 87 086 582 1085 793 824 34 22 
2040 86 552 574 1089 793 824 34 22 
2041 86 010 567 1091 794 824 34 22 
2042 85459 560 1093 794 824 34 22 
2043 84 900 553 1094 794 824 34 22 
2044 84 332 543 1094 795 824 34 22 
2045 83 758 536 1093 795 824 34 22 
2046 83179 529 1091 795 824 34 22 
2047 82 594 519 1088 796 824 34 22 
2048 82 005 511 1084 796 824 34 22 
2049 81 412 502 1080 797 824 34 22 
2050 80 816 495 1075 797 825 34 22 



Na podstawie dotychczasowych analiz zakłada się, że procesy demograficzne będą utrzymywały tendencję 
spadkową, co może prowadzić do dalszego spadku liczby ludności oraz utrwalenia tych tendencji 
w najbliższych latach. 

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego (Dziedzinowe Bazy Danych - Demografia) dla powiatu 
zamojskiego, dotyczącymi prognozy ludności do 2050 roku, w wyniku procesów demograficznych w okresie 
od 2014 r. do 2050 r. ma nastąpić spadek mieszkańców powiatu o 17%. Ten regresywny charakter przyjęto 
również dla Gminy Adamów. 

Prognozując dane demograficzne wzięto pod uwagę podejmowane w ostatnich latach przez Państwo 
Polskie działania mające zapobiec zapaści demograficznej. Programy polityki społecznej (prorodzinnej 
w wychowywaniu dzieci - program 500+, Mieszkanie +), powinny przyczynić się do zahamowania, 
i w konsekwencji odwrócenia trendów demograficznych. 

Symulacje demografii wskazują, że do początku lat trzydziestych liczba urodzeń - ze względu na obecną 
strukturę płci i liczbę kobiet - ma spadać, a po 2034 roku liczba urodzeń będzie się nieznacznie zwiększać. 
Szacuje się, że realizacja programów prorodzinnych wpłynie dodatnio na przyrost naturalny oraz poprawę 
warunków zamieszkiwania i rynku pracy. W odniesieniu do prognoz ogólnokrajowych 
(wg wariantu optymistycznego) można szacować, że do 2050 r. liczba ludności gminy może wzrosnąć 
o około 2 %, w stosunku do stanu istniejącego. 

Do zmiany procesów demograficznych na terenie gminy Adamów, powinna przyczynić się właściwa polityka 
społeczna i gospodarcza, polegającej na zapewnieniu stabilizacji życiowej i stałej poprawy warunków życia 
ludności gminy. Takimi rozwiązaniami winno być tworzenie miejsc pracy, z wykorzystaniem potencjału 
regionu i poszukiwania nowych obszarów działalności oraz sukcesywne zapewnienie dostęp do usług 
zakresu podstawowego. 

Na podstawie powyższych analiz oszacowano, że w perspektywie 30 lat (ze względu na analizowane 
dane demograficzne w latach 2006-2016), liczba ludności gminy Adamów spadnie o ok. 10%, co, 
biorąc pod uwagę średnią liczbę mieszkańców na przestrzeni lat 2006-2016, w roku 2046 daje 4429 
mieszkańców gminy. 

Prognozowane dane demograficzne wskazują na wzrost udziału w strukturze ludności, grupy ludności 
w wieku poprodukcyjnym. Struktura ludności pod względem płci i wieku, utrzymywać będzie tendencje 
spadkowe, zmierzające do wykształcenia się struktury społecznej o charakterze regresywnym, którą cechuje 
znaczący wzrost obciążeń demograficznych dla kolejnych pokoleń (głownie pod względem potrzeb 
społecznych i ekonomicznych). Będzie to skutkowało zwiększeniem nakładów na sferę związaną 
z zapewnieniem opieki osobom starszym. 

Prognoza demograficzna dla województwa lubelskiego na lata 2014-2050 stanowi bazę 
do oszacowania liczby gospodarstw domowych w gminie Adamów w perspektywie do 2046 r. 

Tabela 11 Prognoza liczby gospodarstw domowych w roku 2046 

Liczba ludności 
Średnia liczba osób 

w gospodarstwie 
domowym 

Liczba 
gospodarstw 
domowych 

Różnica liczby 
gospodarstw 
domowych 
w stosunku 
do 2015 r. 

Stosunek liczby 
gospodarstw 
domowych 
do liczby 
mieszkań 
w 2015r. 

4429 2,8 1582 -56 0,93 

źródło: BDL GUS, Prognoza demograficzna na lata 2014-2050 dla województwa lubelskiego 



Szacowana liczba gospodarstw domowych będzie niższa niż w 2014 roku. Głównym powodem tej tendencji 
jest prognozowany spadek liczby ludności gminy Adamów w perspektywie do roku 2046, ze średnią stopą 
spadku 0,5 % rocznie. 

3. Analizy gospodarczo - ekonomiczne 

Na potrzeby studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego sporządza się analizy 
ekonomiczne i gospodarcze, które wskazują na możliwości inwestycyjne gminy, stopień zamożności oraz 
konsekwencje działań ekonomicznych gminy, przekładające się na rozwój gospodarczy i stan demograficzny 
gminy. 

3.1. Finanse publiczne 

Zasadniczym aspektem analizy ekonomicznej są finanse publiczne gminy, do których odnosi się budżet 
gminny. Wysokości dochodów własnych, dotacji celowych pochodzących z budżetu państwa oraz środków 
europejskich i subwencji ogólnych z budżetu państwa, świadczy o kondycji finansowej gminy. Istotny wpływ 
na finanse publiczne mają dochody, których wpływy warunkuje w znacznej mierze liczba ludności oraz 
podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terenie gminy. Podstawowym dochodem własnym gmin jest 
podatek od nieruchomości oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. 



Tabela 12 Analiza sytuacji finansowej Gminy Adamów w latach 2009-2015 
Wyszczególnienie 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

podatki i opłaty lokalne, w tym: 1612 115 1 686 671 1 790 345 2063 256 2 220 694 2 356 155 2 653 388 

podatek rolny 368 125 387 178 383 609 499 641 550 218 520 052 627 451 

podatek od nieruchomości 482 284 505 760 498 991 563 942 611 460 620 125 709 580 

podatek leśny 94 413 85 614 93 011 111 127 119 070 110 006 126 370 

podatek od środków transportowych 16 143 27 702 31 833 49 903 39 031 52 491 47 400 

podatek od osób prawnych prowadzących 
działalność gospodarczą 24 425 31 322 62 732 27 793 23 392 54 502 40000 

podatek dochodowy od osób fizycznych 626 725 649 095 720 169 810 850 877 523 998 979 1 102 587 

dotacje celowe z budżetu państwa i UE 2 285 331 4 122 547 3 354 480 2 632 240 3 027 414 3 096 128 3 946 799 

subwencja ogólna 6148 808 6 475 365 6 791 467 7 343 407 7 247 404 6 413 782 6 656 378 

inne dochody 309 485 310 155 289 280 347 224 464 108 671 634 885 034 

dochody bieżące 10 355 742 11 574 956 11 433 222 12 215 137 12 856 202 12 366 134 11 759 562 

dochody majątkowe 120 500 1 184 142 1 011 756 324 437 502 762 1 078 696 3 626 000 

razem dochody 10 476 242 12 759 098 12 444978 12 539574 13 358 964 13%k&30 i l ^ s p l " ; 

wydatki bieżące 8 415 560 9 287 259 10 032 199 10 299 578 10 865 819 10 768 637 11 008 799 

wydatki majątkowe 1 541 538 3 792 539 3 199 509 1 921 687 1 233 835 4 830 494 6 340 000 

razem Wydatki 9 957 098., 13 079 798 13 231,708 12 221265; 12 099 654 15 599 131 17 348 799 

różnica między dochodami i wydatkami 519 144 -320 700 -786 730 318 309 1 259 310 - 2 154 301 -1 963 237 

nadwyżka operacyjna 1 940 182 2 287 697 1 401 023 1 915 559 1 990 383 1 597 497 750 76 
Źródło: STRATEGIA ROZWOJU GMINY ADAMÓW NA LATA 2015-2020 (z perspektywą do 2023 r.)(na podstawie danych Urzędu Gminy Adamów) 
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(na podstawie danych Urzędu Gminy Adamów) 

Poziom zadłużenia gminy na przestrzeni lat 2009-2015 był bardzo niski. Największe zadłużenie odnotowano 
w 2013 r. - kształtowało się ono na poziomie 3,55%. W pozostałym okresie zadłużenie to wynosiło poniżej 
2%. Prognoza na 2015 r. przewiduje ponowny wzrost zadłużenia do 2,9%. Czynnik ten wpływa na 
możliwości inwestycyjne gminy. Posiada ona zdolność do zaciągania długu i jego obsługi w długim okresie. 
Stwarza to możliwość realizacji w najbliższych latach kolejnych inwestycji. 

Tabela 13 Poziom zadłużenia gminy Adamów w latach 2009-2015 
Rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Poziom zadłużenia 0,42% 0,29% 0,07% 1,80% 3,55% 0,42% 2,90% 
źródło: STRATEGIA ROZWOJU GMINY ADAMÓW NA LATA 2015-2020 (z perspektywą do 2023 r.) 

(na podstawie danych Urzędu Gminy Adamów) 

Analiza danych budżetowych gminy Adamów wskazuje na racjonalne zarządzanie budżetem gminy. 
Do pożądanych działań władz gminy należy dążenie do zwiększenia dochodów własnych i wzrostu ich 
udziału w dochodach ogółem oraz pozyskanie środków finansowych z funduszy unijnych a także 
wykorzystanie źródeł finansowania o maksymalnie wysokim poziomie dofinansowania. 

Wykres 1 Wydatki i dochody Gminy Adamów na przestrzeni lat 2009-2015 
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Tabela 14 Wydatki na działania inwestycyjne w Gminie Adamów w lata 2009-2015 

Rok Kwota wydatków 
inwestycyjnych (PLN) 

2009 1 516 538 

2010 3 777 539 

2011 3150 060 

2012 1 894 260 

2013 1 139 474 

2014 4 705 458 

2015 6300 000 
Zdolność Gminy Adamów do inwestowania uzależniona jest głównie od struktury wydatków i dochodów 
budżetowych. Im wyższy dodatni bilans, tym większa liczba wolnych środków, które można przeznaczyć na 
inwestycję. 
Sytuację budżetową Gminy Adamów z ostatnich siedmiu latach cechuje wzrost dochodów i wydatków oraz 
występujące przejściowe trudności samorządu terytorialnego z zachowaniem równowagi budżetowej, 
spowodowane niemożnością pokrycia z dochodów budżetu wszystkich wydatków. W 2009 r., 2012 r. i 2013 
r. Gmina Adamów osiągnęła względną równowagę budżetową warunkowaną dodatnią różnicą pomiędzy 
wysokością dochodów a wydatków. W analizowanym okresie poziom deficytu budżetowego najwyższy był 
w 2014 r. 

Analiza sytuacji finansowej gminy Adamów wskazuje na jej korzystna kondycję. Wysoka nadwyżka 
operacyjna świadczy o braku problemów z finansowaniem wydatków bieżących. Dodatkowo niski poziom 
zadłużenia wpływa na duże możliwości inwestycyjne gminy. 

3.2. Bezrobocie na terenie gminy Adamów 

Analizując sytuację ekonomiczną gminy należy odnieść się do bezrobocia. Stopa bezrobocia na terenie 
gminy Adamów na koniec 2014 r. wynosiła 14%, podczas gdy w powiecie 14,7%, a w województwie 12,6%. 
W roku 2015, stopa bezrobocia w gminie wynosiła 12,3%, w powiecie 13,9%, a w województwie lubelskim -
11,7%. 

Tabela 15 Stopa bezrobocia w latach 2010-2015 w gminie Adamów, w powiecie zamojskim, 
w województwie lubelskim i w Polsce 

Rok 
Stopa bezrobocia 
w gminie Adamów 

(%) 

Stopa bezrobocia 
w powiecie zamojskim 

(%) 

Stopa bezrobocia 
w województwie lubelskim 

(%) 

Stopa bezrobocia 
w Polsce 

(%) 
2010 14,3 14,5 13,1 12,4 

2011 16,7 14,4 13,2 12,5 

2012 16,2 16,2 14,2 13,4 

2013 15,9 16,2 14,4 13,4 

2014 11,4 14,5 12,6 11,4 

2015 12,3 13,9 11,7 9,7 
źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS 

Spadek bezrobotnych wiąże się częściowo z rozwojem gospodarczym oraz tworzeniem prywatnych 
działalności. Od 2013 r. na obszarze gminy funkcjonuje Centrum Integracji Społecznej w Jacni. 
Jest ono jednym z filarów infrastruktury wsparcia i pomocy w środowisku lokalnym z wykorzystaniem 
współpracy: samorządu, biznesu i społeczności lokalnej. 



Efekty skutecznego funkcjonowania CIS są również odczuwalne przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
i instytucje rynku pracy - ograniczyła się liczba świadczeniobiorców a wzrosła aktywność do tej pory 
wykluczonych z rynku pracy. 

Ponadto na spadek bezrobocia duży wpływ ma migracja mieszkańców poza teren gminy - do większych 
miast i za granicę. Wśród mieszkańców Gminy Adamów największą liczbę osób bezrobotnych stanowią 
osoby do 25 roku życia, które posiadają średnie wykształcenie zawodowe lub policealne. Najmniej liczną 
grupę bezrobotnych stanowią z kolei osoby z wykształceniem wyższym. Należy również zauważyć, że wśród 
osób bezrobotnych w Gminie Adamów w ostatnich latach przeważają mężczyźni. 

3.3. Rynek pracy 

Na terenie gminy Adamów przeważająca liczba podmiotów gospodarczych świadczy usługi w zakresie 
handlu detalicznego i hurtowego, robót budowlanych, rolnictwa i leśnictwa. 
Z uwagi na rolniczy charakter gminy oraz walory krajobrazowe, działają liczne gospodarstwa 
agroturystyczne, cieszące się powodzeniem wśród turystów. 
Na koniec 2016 r. na terenie Gminy Adamów zarejestrowanych było 320 podmiotów gospodarczych, 
co stanowiło około 5% wszystkich podmiotów powiatu zamojskiego. W latach 2012-2016 na obszarze gminy 
notuje się stopniowy wzrost podmiotów gospodarczych, wpisanych do rejestru REGON. 

Zgonie z danymi GUS dominującą na terenie gminy grupą podmiotów gospodarki narodowej są podmioty 
zaliczane do sektora prywatnego, gdzie średnio 80% stanowią osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą. Jedynie około 4% podmiotów działa w sektorze publicznym. 

Tabela 16 Podmioty gospodarki narodowej w gminie Adamów w latach 2012-2016 
Rok 2012 2013 2014 2015 2016 

ogólna liczba podmiotów 
gospodarczych 308 317 316 313 320 

sektor publiczny 11 12 12 12 12 

sektor prywatny 297 305 304 301 308 
źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS 

Tabela 17 Podmioty wg grup rodzajów działalności PKP 2007 w gminie Adamów w latach 2012-2016 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 

ogółem 308 317 316 313 320 

rolnictwo, leśnictwo, 
łowiectwo i rybactwo 23 25 22 18 17 

pizemysł i budownictwo 106 104 100 100 112 

pozostała działalność 179 188 194 195 191 
źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS 

Analizując strukturę działalności gospodarczej dominują podmioty zaliczane do sekcji G - Handel hurtowy 
i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, wyłączając motocykle. W latach 2012-2016 stanowiły one 
około 30% wszystkich podmiotów prowadzących działalność na terenie gminy. Drugą grupę stanowiły 
podmioty zaliczane do sekcji C - Przetwórstwo przemysłowe, stanowiły one około 17% wszystkich 
podmiotów. Sektor F - Budownictwo, reprezentuje grupa 15%. Koleją grupę stanowiły podmioty sekcji A -
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo - 7%, H - Transport i gospodarka magazynowa - 6% oraz sekcje S 
i T obejmujące: 



Pozostałą działalność usługową i Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa 
domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby (6%). Podmioty zaliczane do 
pozostałych sekcji stanowiły 19%. 

W 2016 r. na obszarze gminy funkcjonowało najwięcej przedsiębiorstw zatrudniających do 9 osób. Liczba 
zarejestrowanych mikroprzedsiębiorstw wynosiła 305 - stanowiły one ponad 96% wszystkich przedsiębiorstw 
w gminie. Kolejną pozycję zajmowały podmioty zatrudniające od 10 do 49 osób (małe przedsiębiorstwa) - 8 
podmiotów, co stanowiło 3 % wszystkich podmiotów gospodarczych. Niespełna 1%, w ilości 3 
przedsiębiorstwa, stanowiły przedsiębiorstwa średnie, zatrudniające od 50 do 249 osób. 

W gminie Adamów na 1000 mieszkańców pracuje 98 osób. 49,6% wszystkich pracujących ogółem stanowią 
kobiety, a 50,4% mężczyźni. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Adamów wynosi 
3021,19 PLN, co odpowiada 72.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce. 

Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Adamów 310 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, 
a 214 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy 

wynosi -96. 72,1% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Adamów pracuje w sektorze rolniczym 
(rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 11,2% w przemyśle i budownictwie, a 5,9% w sektorze 
usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) 
oraz 5,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku 
nieruchomości). 
4. Analizy społeczne 

W ramach analiz społecznych zweryfikowano: 
• dostęp do usług publicznych, 
• stan zasobów mieszkaniowych, 
• zasoby infrastruktury technicznej i komunikacji, 
• infrastrukturę turystyczną. 

4.1. Dostęp do usług publicznych 

1) Infrastruktura edukacyjna i sportowa 

Na terenie gminy Adamów zapotrzebowanie w zakresie edukacji zaspokajają: 
• Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Suchowoli - w skład którego wchodzą Szkoła Podstawowa, 

Publiczne Gimnazjum oraz punkt przedszkolny. Granice obwodu dla Zespołu Szkół obejmują 
miejscowości: Potoczek (od nr 1 do nr 62), Suchowola, Suchowola Kolonia, Boża Wola, 
Rachodoszcze, Feliksówka, Malinówka, Grabnik 

• Zespół Szkół w Szewni Górnej - w skład którego wchodzą Szkoła Podstawowa im. Batalionów 
Chłopskich, Publiczne Gimnazjum oraz punkt przedszkolny. Granice obwodu dla Zespołu Szkół 
obejmują miejscowości: Bondyrz, Trzepieciny, Jacnia, Adamów, Bliżów, Potoczek (od nr 63 do końca 
miejscowości), Szewnia Dolna, Szewnia Górna, Czarnowoda. 

Na bazę sportową Gminy Adamów, oprócz infrastruktury znajdującej się przy Zespołach Szkół w Suchowoli 
i Szewni Górnej (profesjonalne sale gimnastyczne, boiska przyszkolne oraz place zabaw), składają się 
również boiska sportowe znajdujące się miejscowościach Jacnia i Suchowola, wymagające modernizacji. 
Oprócz tego na obszarze gminy funkcjonuje dobrze rozwinięta sieć miejsc aktywności ruchowej. Składają się 
na nią place zabaw znajdujące się w miejscowościach: Szewnia Górna, Suchowola i Rachodoszcze oraz 
siłownia zewnętrzna nad zbiornikiem wodnym w Jacni. 



2) Infrastruktura kultury 

Na terenie Gminy Adamów nie ma Gminnego Ośrodka Kultury. Głównym animatorem działalności kulturalnej 
jest Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Gminy Adamów założone w 2006 r. Poza tym działalność w tym 
zakresie prowadzona jest przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Adamowie z siedzibą w Potoczku, założoną 
w 1948 r. Aktualnie siedziba mieści się w budynku OSP w Potoczku. Do 2011 r. funkcjonowały jej dwie filie -
w Bondyrzu i Suchowoli. Biblioteka jest lokalną instytucją kultury finansowaną przez samorząd, wpisaną do 
Gminnego Rejestru Instytucji Kultury. 

Biblioteka, dzięki uczestnictwu w programie Biblioteki Narodowej Priorytet 1, otrzymała środki na zakup 
nowości wydawniczych. Oprócz podstawowej działalności związanej z udostępnianiem czytelnikom zbiorów 
książek i prasy, biblioteka prowadzi też zadania polegające na upowszechnianiu wiedzy i nauki oraz 
promowaniu własnej miejscowości, gminy, regionu. Działalność kulturalna biblioteki prowadzona jest w 
formie: konkursów literackich, plastycznych, spotkań z ciekawymi ludźmi, teatrem, lekcji bibliotecznych, 
imprez okolicznościowych, wystaw tematycznych, promocji książek. Ponadto prowadzi aktywną współpracę 
ze szkołami znajdującymi się na obszarze gminy. 
Infrastrukturę kultury na terenie gminy tworzy również Muzeum Historyczne Światowego Związku Żołnierzy 
Armii Krajowej Okręg Zamość im. ppłk Stanisława „Adama" Prusa w Bondyrzu. Muzeum składa się z 6 sal 
wystawowych ekspozycji stałych, obejmujących łączną powierzchnię ścian przekraczającą 300 m2, 
obrazujących lata wojny i okupacji Zamojszczyzny 1939-1944. 
Muzeum, oprócz historycznej, pełni również rolę patriotyczno-wychowawczą, zwłaszcza wśród młodzieży, 
dla której wygłaszane są specjalne odczyty, prelekcje i pogadanki. 

Ponadto, działalność kulturalną na terenie gminy Adamów propagują: Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne 
Gminy Adamów skupiające Koła Gospodyń Wiejskich, zespoły ludowe, kapelę ludową Adamowiacy oraz 
Kluby Seniora. 

3) Służba zdrowia 

Na terenie Gminy funkcjonuje jeden Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w miejscowości Suchowola 
z dwiema filiami w Adamowie i Bondyrzu. W Gminie Adamów działają dwie apteki, w Suchowoli 
i w Adamowie. 

4) Pomoc społeczna 

Pomoc społeczna oferowana na terenie Gminy Adamów wspiera osoby i rodziny w wysiłkach 
zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających 
godności człowieka. 
Zadaniem świadczonej pomocy społecznej jest podejmowanie działań zmierzających do życiowego 
usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Adamowie w ramach działania komórki organizacyjnej ds. świadczeń rodzinnych realizuje zadania 
określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych oraz ustawie o pomocy osobom uprawnionym do 
alimentów. 

4.2. Stan zasobów mieszkaniowych 

Przeciętna powierzchnia użytkowa jednego mieszkania wynosi w Gminie Adamów 80,9 m2 (2013 r.). 
W tym samym roku gminne wydatki przeznaczone na gospodarkę mieszkaniową wyniosły 0,2% ogółu 
wydatków budżetowych przy 0,4% dochodu z tego samego tytułu. 



Tabela 18 Zasoby mieszkaniowe w Gminie Adamów 
2012 2013 2014 2015 

ZASOBY MIESZKANIOWE 

OGÓŁEM 

mieszkania liczba 1682 1684 1693 1696 
izby izba 6020 6026 6073 6090 
powierzchnia użytkowa mieszkań m2 136196 136305 137471 137787 

BUDYNKI MIESZKALNE 

OGÓŁEM bud. 1624 1626 1635 1638 

MIESZKANIA WYPOSAŻONE W INSTALACJE TECHNICZNO-SANITARNE 

wodociąg mieszk. 1233 1235 1244 1247 

ustęp spłukiwany mieszk. 1130 1132 1141 1144 

łazienka mieszk. 1041 1043 1052 1055 

centralne ogrzewanie mieszk. 770 772 781 784 

MIESZKANIA WYPOSAŻONE W INSTALACJE - W % OGÓŁU MIESZKAŃ 

wodociąg % 73,3 73,3 73,5 73,5 

łazienka % 61,9 61,9 62,1 62,2 

centralne ogrzewanie % 45,8 45,8 46,1 46,2 

ZASOBY MIESZKANIOWE - WSKAŹNIKI 

przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania m2 81,0 80,9 81,2 81,2 

przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 
1 osobę 

m2 27,8 28,0 28,5 28,7 

mieszkania na 1000 mieszkańców mieszk. 343,6 345,7 350,4 353,6 
źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS 

5. Istniejąca zabudowa gminy Adamów 

Wykorzystując dostępne dane, w poniższej tabeli zestawiono całkowite powierzchnie zainwestowane 
w poszczególnych miejscowościach, w podziale na funkcje terenów: zabudowy mieszkaniowej 
(zagrodowej, jednorodzinnej, wielorodzinnej, letniskowej), usługowej i produkcyjno-technicznej: 

Tabela 19 Całkowite powierzchnie zabudowane w gminie Adamów 
nazwa miejscowości powierzchnia 

całkowita 
miejscowości 

powierzchnia zabudowy 
w podziale 

na funkcje terenu 
(m2) 

całkowita 
powierzchnia 

zabudowy 

% 
powierzchnia 

zabudowy gminy 

zabudowa 
mieszkaniowa 189859 

1 Adamów 912,5 
zabudowa 
usługowa 21954 257631 0,2 
zabudowa 
produkcyjno-
techniczna 

45818 

2 Bliżów 988,25 

zabudowa 
mieszkaniowa 144462 

149347 0,13 2 Bliżów 988,25 zabudowa 
usługowa 4885 

149347 0,13 

3 Bondyrz 1 430,33 zabudowa 
mieszkaniowa 409443 498983 0,45 

zabudowa 
usługowa 

21821 



zabudowa 
produkcyjno-
techniczna 

67719 

4 Boża Wola 447,66 

zabudowa 
mieszkaniowa 166063 

166408 0,15 4 Boża Wola 447,66 
zabudowa 
usługowa 345 

166408 0,15 

5 Czarnowoda 134,65 zabudowa 
mieszkaniowa 11177 11177 0,01 

6 Feliksówka 487,62 

zabudowa 
mieszkaniowa 107294 

108911 0,98 6 Feliksówka 487,62 zabudowa 
usługowa 1617 

108911 0,98 

zabudowa 
mieszkaniowa 185394 

7 Jacnia 815,22 
zabudowa 
usługowa 9314 201756 0,182 
zabudowa 
produkcyjno-
techniczna 

7048 

8 Grabnik Kolonia 60,65 zabudowa 
mieszkaniowa 11065 11065 0,01 

9 Suchowola Kolonia 581,21 zabudowa 
mieszkaniowa 179562 179562 0,16 

10 Malinówka 129,89 zabudowa 
mieszkaniowa 17858 17858 0,016 

zabudowa 
mieszkaniowa 208102 

11 Potoczek 468,24 
zabudowa 
usługowa 5060 219754 0,19 
zabudowa 
produkcyjno-
techniczna 

6592 

12 Rachodoszcze 717,38 

zabudowa 
mieszkaniowa 200985 

205870 0,18 12 Rachodoszcze 717,38 zabudowa 
usługowa 4885 

205870 0,18 

13 Suchowola 1 498,20 

zabudowa 
mieszkaniowa 404106 

427003 0,38 13 Suchowola 1 498,20 zabudowa 
usługowa 22897 

427003 0,38 

zabudowa 
mieszkaniowa 23526 

14 Szewnia Dolna 1 737,59 
zabudowa 
usługowa 5929 39855 0,36 
zabudowa 
produkcyjno-
techniczna 

10400 

zabudowa 
mieszkaniowa 135037 

15 Szewnia Górna 530,09 
zabudowa 
usługowa 10300 149924 0,136 
zabudowa 
produkcyjno-
techniczna 

4587 

16 Trzepieciny 130,62 zabudowa 
mieszkaniowa 35740 35740 0,032 

2680844 2,42% 

źródło: opracowanie własne 



Przy założeniu, że powierzchnia użytkowa zabudowy wynosi około 70% powierzchni całkowitej, całkowita 
powierzchnia użytkowa zabudowy w gminie Adamów wynosi około 1 876 590,8 m2(ok. 188 ha). 

Ze względu na rolniczy charakter gminy, tereny zabudowane w 90 % stanowi zabudowa zagrodowa 
gospodarstw rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych. Na podstawie opracowanych, powierzchnia 
gospodarstw rolnych waha się pomiędzy 1200 m2 - 4000 m2 . Przyjęto, że średnia powierzchnia 
gospodarstwa rolnego wynosi ok. 2000 m2. 

Zabudowa usługowa to przede wszystkim usługi publiczne (w tym szkoły, remizy strażackie, kościoły), 
usługi komercyjne (przede wszystkim usługi handlu), usługi turystyki i usługi inne związane z obsługa 
rolnictwa. Zabudowa techniczno-produkcyjna o zróżnicowanym profilu, w tym związanym z obsługą 
rolnictwa, rozwinęła się w największych miejscowościach gminy Adamów: Adamów, Bondyrz, Jacnia, 
Szewnia Górna i Szewnia Dolna. 

6. Bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę 

6.1. Obszary o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej rozwoju 
zabudowy 

Gmina Adamów to gmina o charakterze rolniczym, który przyczynił się i utrwalił układy zabudowy w postaci 
ulicówek. Miejscowości gminy, co charakterystyczne dla gmin rolniczych, nie tworzą zwartych struktur 
z wykształconymi elementami centrotwórczymi. Struktury te mogą zostać uzupełnione nową zabudową bez 
szczególnych działań gminy, związanych z uzbrojeniem terenu. Sieci osadnicze łączy położenie wzdłuż 
komunikacji publicznej oraz istniejący stan uzbrojenia w infrastrukturę techniczną i dostępność do wspólnych 
usług publicznych. 

Dla wyznaczenia obszarów o pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej rozwoju 
zabudowy przyjęto następujące kryteria: 

• zabudowa istniejąca w zwartym obszarze - stan oraz sposób użytkowania budynków (zgodnie z 
danymi pozyskanymi na podstawie topograficznej bazy danych oraz ortofotomapy: źródła danych: 
http://zamojski.e-mapa.net/. http://mapy.geoportal.aov.plV 

• dostęp do drogi publicznej - przy podstawowym założeniu bezpośredniego dostępu do drogi 
publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 
z 2015 poz. 460 z późn. zm.), 

• dostęp do infrastruktury technicznej - dostęp do zbiorczej sieci wodociągowej, dostęp do zbiorczej 
sieci kanalizacyjnej, 

• przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (w obliczeniach nie 
uwzględniono zabudowy rozproszonej), 

• tereny inwestycyjne - usługowe (usługi publiczne i komercyjne oraz usługi inne), tereny produkcyjno 
- techniczne - bez względu na położenie w zwartym obszarze zabudowy. 

http://zamojski.e-mapa.net/
http://mapy.geoportal.aov.plV
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Powierzchnia obszarów inwestycyjnych funkcjonalnych w granicach jednostek osadniczych o w pełni wykształconej strukturze funkcjonalnej (w m2) 

obszary 
zabudowy 

ujęte 
w mpzp 

obszary 
zainwestowane obszary 

niezainwestowane 

obszary 
zabudowy 

ujęte w mpzp 

obszary . obszary 
zainwestowane niezainwestowane 

obszary zabudowy 
ujęte w mpzp 

obszary 
zainwestowane obszary 

niezainwestowane 

tereny zabudowy mieszkaniowej 
(zagrodowej, jednorodzinnej, wielorodzinnej, letniskowej) 

tereny o funkcji usługowej 
(usługi publiczne, komercyjne) tereny produkcyjno-techniczne 

Adamów 4 7 9 6 0 0 335720 143880 9 4 1 9 6 4 7 0 9 8 4 7 0 9 8 33793 10138 23655 

Bliżów 3 8 3 1 3 4 144462 238672 5249 4885 364 - - -

Bondyrz 1304073 409443 8 9 4 6 3 0 10592 21823 -11231 87635 1 0 3 9 1 1 -16276 

Boża Wola 537449 137817 399632 7455 345 7110 - - -

Czarnowoda 4 1 9 3 5 11177 30758 - - - - -

Feliksówka 278258 107294 170964 7125 7125 - - -

Jacnia 4 4 5 8 1 9 185394 260425 3 9 7 9 8 3 4 1 7 4 5 6 2 4 - +7048 -

Grabnik 
Kolonia 

8 1 5 6 3 3850 77713 - - - - -

Suchowola 
Kolonia 

2 5 9 9 0 1 99146 160755 7587 7587 - - -

Malinówka - - - - - - -

Potoczek 4 8 7 2 0 7 183878 303329 7840 4 7 0 4 3136 9486 6592 2 8 9 4 

Rachodoszcze 4 5 0 0 2 9 200985 2 4 9 0 4 4 18846 18846 - - -

Suchowola 8 0 1 4 9 4 504524 296970 2 9 2 8 3 24788 4495 - - -

Szewnia Dolna 5 9 1 4 8 0 235265 356215 7797 5929 1868 2 7 8 7 1 10400 17471 

Szewnia 
Górna 

3 0 4 4 0 2 132513 171889 2 6 2 7 2 26272 4 4 9 6 4 4 9 6 -

Trzepieciny 143555 35740 107815 - - - - -

6589899 2727208 3862691 262040 203576 69695 163281 I 142585 44020 

> iUma 1917200-9D39-4B2D-8C02-9EAEED5BCEEF. Uchwalony Strona 21 



Z wykonanego bilansu wynika, że tereny przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego: 
1) pod funkcje budownictwa mieszkaniowego - wynoszą ok. 659 ha, z czego tereny zainwestowane 

to około 273 ha, co daje około 42% pow. całkowitej przeznaczonej w miejscowym planie pod funkcje 
budownictwa mieszkaniowego, 

2) pod funkcje usługowe - wynoszą ok. 26 ha z czego tereny zainwestowane to około 20 ha, co daje około 
77% pow. całkowitej przeznaczonej w miejscowym planie pod funkcje usługowe, 

3) pod funkcje budownictwa produkcyjno-technicznego - wynoszą ok. 16 ha, z czego tereny zainwestowane 
to około 14 ha, co daje około 88% pow. całkowitej przeznaczonej w miejscowym planie pod funkcje 
produkcyjno-techniczne. 

Sporządzony bilans ma charakter wyłącznie szacunkowy. Do sporządzenia bilansu wykorzystano 
dostępne materiały m.in. skan części graficznej miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego oraz bazując na danych katastralnych ze strony http://www,geoportaLgov,pl/. 

6.2. Bieżące potrzeby wzrostu powierzchni zabudowy mieszkaniowej 

Na podstawie sytuacji demograficznej i społecznej gminy Adamów, stwierdzono potrzebę zwiększenia 
powierzchni zabudowy mieszkaniowej. Poniżej obliczono maksymalne zapotrzebowanie na powierzchnię 
użytkową zabudowy mieszkaniowej, uwzględniając, że na jednego mieszkańca gminy przypada około 28 m2 

powierzchni użytkowej zabudowy mieszkaniowej (w zabudowie zagrodowej, jednorodzinnej, wielorodzinnej) 

Standardy zamieszkania w Europie sugerują, że wskaźnik powierzchni zabudowy mieszkaniowej 
przekracza nawet 50 m2/1 mieszkańca. Taka sytuacja panuje m.in. w Niemczech, Danii, Szwecji. Biorąc pod 
uwagę wzrost poziomu rozwoju Polski oraz dążenia do wyrównania tego poziomu w stosunku do krajów 
zachodni Europy, zakłada się wzrost przeciętnej wielkości powierzchni mieszkaniowej przypadającej 
na 1 mieszkańca. Przyjęto, że docelowy wskaźnik powierzchni użytkowej zabudowy mieszkaniowej w gminie 
wyniesie 40 m2/1 mieszkańca. 

Tabela 20 Bieżące potrzeby wzrostu powierzchni zabudowy mieszkaniowej 
w latach 

2016 2046 

liczba ludności 4887 4429 

powierzchnia użytkowa /1 osobę 12 40 

powierzchnia użytkowa mieszkań 58644 m2 177160 m2 

zapotrzebowanie na nową 
powierzchnię użytkową mieszkań 118516 m2 

zapotrzebowanie na nową 
powierzchnię użytkową mieszkań z 
uwzględnieniem 
niepewności procesów rozwojowych 
tj. do 30% więcej niż prognozowane 
zapotrzebowanie 

154071 m2 

(ok. 15,41 ha) 

Różnica pomiędzy prognozowaną docelową powierzchnią zabudowy mieszkaniowej a obecną powierzchnią 
zabudowy mieszkaniowej w gminie stanowi perspektywiczne potrzeby wzrosty zabudowy mieszkaniowej 
i wynosi 118516 m2 powierzchni mieszkaniowej. 

Uwzględniając przyjęte założenia, definiuje się maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na nową 
zabudowę mieszkaniową, za wskaźnik przyjmując średnią z „bieżącej potrzeby wzrostu powierzchni 
zabudowy mieszkaniowej" i „perspektywicznej potrzeby wzrostu powierzchni zabudowy mieszkaniowej", 
powiększonej o maksymalny wskaźnik niepewności procesów rozwojowych, stanowiący 30% wzrostu 
zapotrzebowania, wynoszące około 154071 m2. 



7. Chłonność obszarów o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalnoprzestrzennej w 
granicach jednostek osadniczych 

7.1. Chłonność terenów zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej w granicach zwartych struktur 
w obrębie jednostek osadniczych (w tzw. lukach zabudowy) 

W celu obliczenia maksymalnego w skali gminy zapotrzebowania na nową zabudowę, wyrażoną 
w ilości powierzchni użytkowej zabudowy, przeanalizowano istniejącą strukturę mieszkaniową 
w poszczególnych miejscowościach gminy Adamów. Ze względu na rolniczy charakter gminy, 
w terenach o zwartej, w pełni wykształconej strukturze funkcjonalno - przestrzennej wiodącą funkcją jest 
funkcja zabudowy zagrodowej, kolejno zabudowa mieszkaniowa i letniskowa. W związku z tym, 
zapotrzebowanie na powierzchnię użytkową, sprowadza się do zabudowy o funkcji mieszkaniowej 
(zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej, letniskowej). 

Dla oszacowania rezerwy terenów możliwych do zabudowy i zagospodarowania, wyznaczono obszary o w 
pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalnoprzestrzennej w granicach wszystkich sołectw gminy 
Adamów. Stanowią je głównie tereny mieszkalne o zabudowie zagrodowej oraz mieszkaniowej 
jednorodzinnej, uzupełnione o obiekty publiczne, usługi towarzyszące, tereny rekreacyjne, budynki 
sakralne. 
Założenia delimitacji ww. obszarów związane były z dostępem do infrastruktury technicznej oraz komunikacji, 
a także z przestrzennym rozmieszczeniem poszczególnych typów zabudowy w ramach jednostki osadniczej. 
Do oszacowania chłonności przyjęto założenia, opierające się na prognozach, analizie stanu faktycznego 
oraz danych pozyskanych w ramach analiz: 

• założono, że liczba osób przypadających na 1 mieszkanie w 2046 r. będzie wynosić średnio 
3 os./mieszk., 

• prognozowana powierzchnia użytkowa mieszkania przypadająca na 1 osobę będzie wynosić 
ok. 40 m2, 

• średnia powierzchnia użytkowa mieszkania w 2046 r. będzie wynosiła ok. 120 m2, 
• średnia powierzchnia działki zabudowanej w standardzie zabudowy zagrodowej, będzie wynosić 

ok. 2000 m2, 
• przyjmuje się, iż na jedną nową działkę, która może powstać na terenach niezainwestowanych w 

ramach w pełni wykształconych, zwartych struktur funkcjonalnoprzestrzennych przypada jedno 
mieszkanie (tj. 120 m2). Założenie to wiąże się z charakterem występującej i planowanej zabudowy 
w gminie Adamów - przeważającej zagrodowej oraz mieszkaniowej jednorodzinnej, w których działki 
zabudowane są domami jednorodzinnymi (1 mieszkanie = 1 dom), 

• udział funkcji usługowych (usługi komercyjne i publiczne), techniczno-produkcyjnych 
i innych w powierzchni obszarów zainwestowanego w ramach obszarów o w pełni wykształconej 
zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w ramach sołectwa - przyjęto ko. 20 %. 

Tabela 21 C hłonność obszarów w ramach zwartych struktur funkcjonalno-przestrzennych 

sołectwo 
powierzchnia 

sołectwa 
(m2) 

obszar o w pełni 
wykształconej zwartej 

strukturze 
funkcjonalno-
przestrzennej 

w granicach jednostki 
osadniczej 

(m2) 

pow. obszaru 
zainwestowanego w 

ramach 
obszarów o w pełni 

wykształconej 
zwartej strukturze 

funkcjonalno-
przestrzennej 

w ramach sołectwa 
(m2) 

pow. 
obszaru 

niezainwest 
owanego 

w 
granicach 
zwartych 
struktur 

(m2) 
(wg średniej 

powierzchni w 
obszarze) 

szacunkowa 
liczba 

działek, 
mogących 
powstać na 
obszarach 
niezainwes 
towanych 
(tzw. luki w 
zabudowie) 

chłonność 
obszarów 

niezainwes 
towanych 

pow. użytk. 
(wm2) 

1 2 3 4 5 6 7 

Adamów 912,5 479600 335720 143880 72 8633 

Bliżów 988,25 383134 144462 238672 119 14320 
Bondyrz 1430,33 1304073 409443 894630 447 53679 



Boża Wola 447,66 537449 137817 399632 200 23980 
Czarnowoda 134,65 41935 11177 30758 15 1846 
Feliksówka 487,62 278258 107294 170964 85 10259 

Jacnia 815,22 445819 185394 260425 130 15626 
Grabnik 
Kolonia 

60,65 81563 3850 77713 39 4663 

Suchowola 
Kolonia 

581,21 259901 99146 160755 80 9645 

Malinówka 129,89 - - - - -

Potoczek 468,24 487207 183878 303329 152 18200 
Rachodoszc 

ze 
717,38 450029 200985 249044 124 14943 

Suchowola 1498,20 801494 504524 296970 148 17818 
Szewnia 

Dolna 1737,59 591480 235265 356215 178 21373 

Szewnia 
Górna 530,09 304402 132513 171889 86 10313 

Trzepieciny 130,62 143555 35740 107815 54 6469 

110,60 2727208 2727208 3862691 1931 231761 

7.2. Porównanie zapotrzebowania na nową zabudowę z chłonnością obszarów o w pełni 
wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno- przestrzennej 

Zgodnie z wynikami przeprowadzonych analiz, uwzględnionymi w powyższej tabeli, zakłada się, że w tzw. 
lukach w obrębie obszarów o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej 
w granicach jednostek osadniczych, możliwa jest lokalizacja 1931 działek o powierzchni około 231761 m2. 
Oszacowane zapotrzebowanie na nową powierzchnię użytkową mieszkań z uwzględnieniem niepewności 
procesów rozwojowych tj. do 30% więcej, niż prognozowane zapotrzebowanie, wyniosło 154071 m2. Różnica 
powierzchni wynosi 77690 m2, co w przeliczeniu na ilość działek wynosi około 39 działek. 

Zgodnie z art. 10 ust. 5 pkt 4 lit. b ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, 
poz. 778 ze zm.) tylko w przypadku, gdy maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na nową zabudowę 
przekracza chłonność luk w zabudowie na obszarach o w pełni wykształconej zwartej strukturze 
funkcjonalno-przestrzennej oraz obszarów przeznaczonych pod zabudowę w planach miejscowych (poza 
obszarami o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej), przewiduje się rozwój 
nowej zabudowy poza tymi obszarami. 

Na podstawie Tabeli nr 21 obliczone zapotrzebowanie na nową zabudowę. Uwzględniono przy tym fakt, iż 
ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 
z późn. zm.) daje możliwość zwiększenia maksymalnego zapotrzebowania na nową zabudowę 
maksymalnie o 30% ze względu na niepewność procesów rozwojowych. 

W związku z powyższym obliczono różnicę między zwiększonym zgodnie z ustawą zapotrzebowaniem na 
nową zabudowę (w podziale na funkcje), a chłonnością niezainwestowanych terenów z planów miejscowych 
oraz w obrębie luk w zabudowie na obszarach o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-
przestrzennej. Wynik ten uznano za ostateczną podstawę do wyznaczenia nowych terenów pod zabudowę 
mieszkaniową na terenie gminy Adamów. 

Zakłada się, że realizacja nowej zabudowy usługowej i produkcyjno-technicznej, jest możliwa, bez względu 
na prognozowany stan zabudowy mieszkaniowej. Takie założenie jest związane z perspektywami rozwoju 
gminy Adamów. 



Zabudowa usługowa (w tym związana z usługami publicznymi) oraz produkcyjno-techniczna ma bezpośredni 
wpływ na jakość życia mieszkańców gminy. Nie jest wprost proporcjonalnie związana z sytuacją 
demograficzną. Pomimo ogólnej tendencji spadkowej w liczbie ludności (również w skali kraju), zauważa się 
dążenie do zwiększania standardów życia i rosnącego zapotrzebowania na usługi. Zapotrzebowanie to jest 
uwarunkowane wieloma czynnikami, między innymi charakterem gminy oraz kierunkami i zmienną dynamiką 
jej rozwoju, czynnikami zewnętrznymi, w tym sytuacją społeczno- gospodarczą regionu. 
Z związku z powyższym w Studium uwarunkowań możliwe jest wyznaczenie obszarów perspektywicznego 
rozwoju, tak aby w przyszłości nie powodować hamowania rozwoju gminy. Walory krajobrazowe gminy 
Adamów oraz potencjał rolniczy, mogą zachęcać do rozwoju funkcji usługowych, szczególnie branży 
turystycznej oraz działalności związanej z produkcją w branży rolniczej i przemysłu drzewnego. 
Wymagania indywidualnych inwestorów w sferze usługowo- produkcyjnej mogą odbiegać od standardów 
rynkowych, co prowadzi do stosowania elastycznych rozwiązań w sferze planowania przestrzennego. 
Wygenerowane miejsca pracy to potencjalna zachęta do utrzymania oraz zwiększenia liczby mieszkańców 
gminy Adamów. 

Wskazuje się, że zabudowa usługowa związana z obsługą ludności może być realizowana jako funkcja 
towarzysząca zabudowie mieszkaniowej, w formie dogęszczeń terenów aktualnie zabudowanych, natomiast 
tereny funkcji produkcyjnej, produkcyjno- usługowej, techniczno- produkcyjnej, składów, będą zlokalizowane 
w większości poza obszarami o zwartej w pełni wykształconej strukturze funkcjonalno- przestrzennej. 



% 

Załącznik Nr 4 

do Uchwały Nr VIII/53/19 
Rady Gminy Adamów 

z dnia 16 lipca 2019 roku 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

DOTYCZĄCE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH 
DO PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
GMINY ADAMÓW 

W oparciu o przepis zawarty w art. 12 ust. 1 w związku z art. 1 lpkt 11 ustawy z dnia 27 marca 
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), po 
zapoznaniu się z informacją Wójta Gminy Adamów, w której stwierdza, iż w okresie wyłożenia do 
publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Adamów oraz w ciągu 21 dni po zakończeniu wyłożenia do publicznego 
wglądu, nie wniesiono uwag do przedmiotowej zmiany studium, Rada Gminy Adamów nie znajdując 
podstaw do dokonania przedmiotowych rozstrzygnięć przyjmuje projekt zmiany studium do 
uchwalenia. 

Bożena Skiba 


