
ZAŁĄCZNIK 4 -  ZGODNOŚĆ PLANU Z PRZEPISAMI PRAWA W ZAKRESIE OOŚ 

 

Jednym z podstawowych instrumentów prawnych regulujących kwestie wpływu 

przyjętych założeń na otoczenie jest ocena oddziaływania na środowisko. 

Przewidywane skutki realizacji przyszłych polityk, strategii, planów lub programów 

reguluje postępowanie w ramach tzw. strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

(OOŚ), przeprowadzane na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r.  

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 

1235  

z późn. zm.). 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) jest to dokument strategiczny, który może 

być zaliczony do programów sektorowych wyszczególnionych w art. 46 ust 2 ustawy  

z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko („2) polityk, strategii, planów lub programów w dziedzinie przemysłu, 

energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, 

leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu, 

opracowywanych lub przyjmowanych przez organy administracji, wyznaczających ramy 

dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko;") wymagających przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 

tylko w przypadku jeżeli wyznaczają ramy dla przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko. 

Zgodnie z art. 48 ust.2 i 3 ww. ustawy organ opracowujący projekty dokumentów, 

o których mowa w art. 46 pkt 1 i 2, może, po uzgodnieniu z właściwymi organami,  

o których mowa w art. 57 i 58, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu 

nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko. Odstąpienie, w przypadku 

dokumentów, o których mowa w art. 46 pkt 2, może dotyczyć wyłącznie projektów 

dokumentów stanowiących niewielkie modyfikacje przyjętych już dokumentów lub 

projektów dokumentów dotyczących obszarów w granicach jednej gminy. Odstąpienie 

od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, o którym mowa  



w ust. 1, wymaga uzasadnienia zawierającego informacje o uwarunkowaniach, o których 

mowa w art. 49. 

Uzasadnienie zawierające informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 

49 ustawy OOŚ: 

1. Charakter działań przewidzianych w dokumencie 

a) Stopień, w jakim dokument ustala ramy dla późniejszej realizacji 

przedsięwzięć, w odniesieniu do usytuowania, rodzaju i skali tych przedsięwzięć 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Adamów na lata 2015-2020  

(z perspektywą do roku 2023) (zwany dalej PGN) określa strategię długoterminową, 

wizję, cele i zobowiązania gminy w zakresie gospodarki niskoemisyjnej do roku 2020, 

 z możliwością realizacji części przedsięwzięć do 2023 roku. Realizacja ustaleń 

strategicznych PGN będzie następować w sposób pozwalający na osiągnięcie 

planowanych efektów z zakresie emisji gazów cieplarnianych, udziału energii 

odnawialnej w finalnej konsumpcji energii oraz zwiększenia efektywności energetycznej 

na rok 2020 (ewentualnie 2023 r.), zgodnie z założeniami pakietu energetyczno-

klimatycznego ale bez szkody dla innych elementów środowiska, w tym zasobów 

przyrody i funkcji ekologicznych.  

Przeprowadzona w dokumencie analiza możliwości ograniczania emisji (CO2)  

w gminie pozwoliła na określenie działań służących poprawie jakości powietrza, 

polegających m.in. na: ograniczaniu niskiej emisji, zwiększeniu wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii, poprawie efektywności energetycznej i zmniejszaniu 

zużycia energii finalnej. Należy podkreślić, że zaprezentowane w niniejszym 

opracowaniu przedsięwzięci mają charakter koncepcyjny. Ich kształt, terminy realizacji, 

efekt ekologiczny, ekonomiczny i społeczny może ulec zmianie na etapie projektowania 

poszczególnych działań.  

Przewidziane do realizacji w ramach PGN działania  będą miały zasięg lokalny  

(w granicach Gminy Adamów), a ich rodzaj, skala i usytuowanie, tym samym wpływ na 

środowisko, będzie badany na etapie realizacji konkretnych inwestycji.  

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej wyznacza ramy dla przedsięwzięć mogących 

znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko (przebudowa i budowa infrastruktury 

drogowej na obszarze gminy) oraz innych działań mogących negatywnie wpływać na 

zasoby przyrody i funkcje ekologiczne (termomodernizacja). W celu wykluczenia 

prawdopodobieństwa negatywnego znaczącego oddziaływania ustaleń PGN na 



środowisko, w tym na zasoby przyrody i funkcje ekologiczne w dokumencie wyznaczono 

ramy korzystania ze środowiska dla potrzeb realizacji tychże ustaleń. W zakresie 

przedsięwzięć polegających na termomodernizacji budynków istnieje ryzyko strat 

przyrodniczych w populacjach gatunków bytujących w szczelinach i otworach 

wentylacyjnych. W związku z powyższym, ze względu na możliwość zasiedlania 

budynków planowanych do termomodernizacji przez ptaki w dokumencie wskazano, że 

przed rozpoczęciem prac powinno się  przeprowadzić audyt ornitologiczny, a w ich 

trakcie wdrożyć odpowiednie rozwiązania chroniące (prowadzenie prac poza sezonem 

lęgowym, wykonanie zastępczych miejsc lęgowych itp.). Natomiast w zakresie 

przedsięwzięć polegających na przebudowie infrastruktury drogowej opracowanie 

podkreśla, że ze względu na ochronę siedlisk i gatunków hydrogenicznych oraz 

wyeliminowanie kolizji dróg twardych ze szlakami migracyjnymi lub miejscami rozrodu 

i regularnego przebywania fauny, wyklucza się trasowanie nowych odcinków dróg przez 

siedliska przyrodnicze. Dodatkowo przepusty wodne należy dostosowywać do 

wymogów przepustów ekologicznych dla małych i średnich zwierząt oraz stosować 

rozwiązania chroniące stosunki wodne oraz jakość wód powierzchniowych i 

podziemnych. Należy również podkreślić, że konkretne inwestycje zaplanowane w PGN, 

które mogą potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, przed przystąpieniem do 

ich realizacji, będą podlegały odrębnej procedurze oceny oddziaływania na środowisko. 

b) Powiązania z działaniami przewidzianymi w innych dokumentach 

Zaplanowane do realizacji w ramach PGN zadania powiązane są  

z charakterem działań określonych w dokumentach strategicznych na poziomie Unii 

Europejskiej, na szczeblu krajowym, wojewódzkim i lokalnym. Cele w zakresie 

gospodarki niskoemisyjnej wynikające m.in.  z dyrektyw Unii Europejskiej zostały 

uwzględnione w Polityce energetycznej Państwa do 2030 roku, Projekcie Narodowego 

Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, znalazły też odzwierciedlenie 

 w Programie ochrony powietrza dla strefy lubelskiej. Hierarchiczna zgodność celów  

w ww. dokumentach nadrzędnych z opracowywanym na szczeblu gminnym PGN 

sprawia, że cele zdefiniowane na poziomie wojewódzkim, krajowym i wspólnotowym 

będą także aplikowane i realizowane na poziomie lokalnym. Ponadto uwarunkowania 

lokalne, opis stanu obecnego, identyfikacja obszarów problemowych oraz obszary 

działań ujętych  



w PGN, zgodne są z lokalnymi dokumentami strategicznymi i planistycznymi Adamów 

uwzględnionymi w rozdziale I.5.3 Poziom regionalny i lokalny. 

 

c) Przydatność w uwzględnieniu aspektów środowiskowych,  

w szczególności w celu wspierania zrównoważonego rozwoju, oraz we wdrażaniu 

prawa wspólnotowego w dziedzinie ochrony środowiska 

Zgodnie z przyjętym w 2009 r. pakietem energetyczno-klimatycznym do 2020 r. 

Unia Europejska: 

 o 20% zredukuje emisje gazów cieplarnianych w stosunku do poziomu emisji z 

1990 r., 

 o 20% zwiększy udział energii odnawialnej w finalnej konsumpcji energii (dla Polski 

15%), 

 o 20% zwiększy efektywność energetyczną, w stosunku do prognoz BAU (ang. 

business as usual) na rok 2020. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem, realizującym powyższe 

założenia środowiskowe wspólnej polityki Unii Europejskiej, a także definiuje działania, 

których realizacja przyczyni się do poprawy jakości powietrza na obszarze gminy. 

Ponadto dokument ten stanowi podstawę do ubiegania się o środki wsparcia na 

działania efektywnościowe i proekologiczne związane z realizacją celów gospodarki 

niskoemisyjnej w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. 

Sformułowana w ramach niniejszego dokumentu wizja gminy  

w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej wskazuje, iż rozwój ów ma następować 

 z zachowaniem za zasady zrównoważonego rozwoju definiowanej jako: rozwój 

społeczno - gospodarczy, w którym następuje integrowanie działań mających na celu 

wzrost gospodarczy oraz działań społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej 

i trwałości podstawowych procesów przyrodniczych w celu zagwarantowania 

możliwości zaspokajania potrzeb społeczności lub obywateli, zarówno współczesnego, 

jak i przyszłych pokoleń.  

Realizacja ustaleń strategicznych będzie następowała w sposób pozwalający na 

osiągnięcie planowanych efektów ale bez szkody dla innych elementów środowiska, 

 w tym zasobów przyrody i funkcji ekologicznych. 

  Przyjęte w PGN cele oraz wyznaczone w ich ramach kierunki działań ściśle 

korelują z założeniami zrównoważonego rozwoju w aspekcie ochrony środowiska, oraz 

Europejskiej. 



Pozytywne oddziaływanie wypełniają zobowiązania w stosunku do regulacji 

prawnych Unii realizacji zadań wyznaczonych w PGN będzie zaznaczało się w takich 

obszarach jak: 

 Poprawa jakości powietrza, 

 Zwiększenie efektywności gospodarowania energią, 

 Edukacja ekologiczna, 

 Monitoring energetyczny, 

 Poprawa efektywności energetycznej budynków, 

 Wzrost wykorzystania energii pochodzącej z odnawialnych źródeł. 

 

d) Powiązania z problemami dotyczącymi ochrony środowiska 
 

Zagadnienia podjęte w PGN odwołują się przede wszystkim do problemu jakości 

powietrza, efektywności energetycznej, transportu oraz termomodernizacji budynków, 

uwzględniając jednocześnie poprawę warunków życia mieszkańców oraz aspekty 

wynikające ze zrównoważonego rozwoju. 

Przedsięwzięcia zaplanowane w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 

Adamów na lata 2015-2020 (z perspektywą do roku 2023)  są ściśle związane z 

problemami w zakresie ochrony środowiska i służą niwelowaniu jego zanieczyszczenia. 

Wszystkie działania przewidziane do realizacji w ramach PGN mają z założenia na celu 

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

życie mieszkańców gminy.  

Negatywny wpływ na środowisko zadań i działań przewidzianych do realizacji  

w ramach dokumentu nie będzie miał istotnego znaczenia i w większości założeń będzie 

ograniczać się do etapu realizacji poszczególnych przedsięwzięć (etapu budowy  

i modernizacji). 

  Wdrożenie PGN nie spowoduje nowych zagrożeń lub innych uciążliwości dla 

środowiska naturalnego, a prawidłowa jej realizacja przyniesie wymierne efekty 

ekologiczne w postaci w postaci minimalizacji antropresji na środowisko. Jej realizacja 

nie spowoduje ingerencji i przekształceń w środowisku o wysokich walorach 

przyrodniczych, nie wpłynie negatywnie na obszary cenne przyrodniczo.  



Realizacja działań wskazanych w dokumencie wpłynie na poprawę stanu 

środowiska oraz przyczyni się do utrwalenia pozytywnych postaw ekologicznych oraz 

poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne wśród mieszkańców. 

 

 

2. Rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko 
 
a) Prawdopodobieństwo wystąpienia, czas trwania, zasięg, częstotliwość  
i odwracalność oddziaływań 

 
Spośród zadań zaplanowanych do realizacji w ramach PGN, mogących mieć wpływ 

na środowisko wymienić należy przedsięwzięcia inwestycyjne: 

 termomodernizacje budynków, 

 modernizacja oświetlenia ulicznego, 

 budowa i modernizacja dróg i chodników. 

Pozostałe zadania mają charakter edukacyjno-promocyjny, systemowy (wdrożenie 

systemu zielonych zamówień publicznych), usprawniający zarządzanie energią oraz 

zmniejszający zapotrzebowanie energetyczne. W tych przypadkach nie przewiduje się 

wystąpienia ryzyka negatywnego oddziaływania na środowisko. 

PGN wskazuje zadania zaplanowane do realizacji w perspektywie czasowej do 

2020 roku (ewentualnie 2023 r.), a zasięg planowanych działań ogranicza się 

jedynie do obszaru Gminy Adamów. 

Zadania przewidziane do realizacji nie wiążą się ze znacznym zasięgiem 

ponadlokalnym, długotrwałym i nieodwracalnym oddziaływaniem związanym z emisją, 

wykorzystaniem zasobów naturalnych czy wystąpieniem awarii przemysłowej. 

Możliwe negatywne oddziaływanie na środowisko przyrodnicze inwestycji, 

których realizacja wynika z celów i kierunków działań zawartych w projekcie Planu, 

ograniczało się będzie jedynie do etapu realizacji przedsięwzięć. Wśród celów 

strategicznych mogą wystąpić projekty, których realizacja  będzie powodowała 

oddziaływanie na środowisko, klimat akustyczny, jakość powietrza, wody oraz gleby. 

Jednakże negatywne odziaływania na środowisko, związane  etapem realizacji 

inwestycji, są odziaływaniami krótkotrwałymi, odwracalnymi, o ograniczonym lokalnym 

charakterze. Po zakończeniu fazy realizacji, oddziaływanie na środowisko inwestycji 

ekologicznych ulega na etapie eksploatacji odwróceniu, co oznacza iż zaczynają one 



oddziaływać pozytywnie na środowisko, dając zauważalna poprawę stanu tych 

elementów środowiska, które mają chronić. 

 

 

 

b) Prawdopodobieństwo wystąpienia oddziaływań skumulowanych lub trans 

granicznych 

Na etapie sporządzania PGN nie stwierdzono, że realizacja określonych 

kierunków działań nie wykazuje możliwości oddziaływań skumulowanych i 

transgranicznych, które mogłyby negatywnie wpłynąć na terytorium innych państw. 

 

c) Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla 

środowiska 

Realizacja działań zaplanowanych w PGN nie jest związana  

z możliwością wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi ani nie powoduje zagrożenia dla 

środowiska. Zgodnie z przyjętymi założonymi realizacja działań przedstawionych w 

dokumencie spowoduje korzyści dla środowiska naturalnego w gminie.  W dokumencie  

skupiono się na działaniach mających na celu poprawę stanu środowiska i jakości 

powietrza w gminie. Wszelkie niekorzystne oddziaływania powstałe w trakcie 

prowadzenia prac inwestycyjnych będą lokalne, krótkotrwałe i ustąpią z chwilą 

ukończenia prac budowlanych. Ponadto jego realizacja ma na celu przeciwdziałanie 

ocieplaniu klimatu oraz adaptacji do zaistniałych już zmian.  

Wszystkie cele szczegółowe zdefiniowane w ramach określonych celów 

strategicznych ujętych w PGN charakteryzują się przejściowym oddziaływaniem na 

najbliższe otoczenie tylko w momencie prowadzenia prac inwestycyjnych. Aby zapewnić 

jak najmniejszą ingerencję projektów inwestycyjnych w środowisko, w trakcie realizacji 

prac będą przestrzegane obowiązujące normy i przepisy w zakresie ochrony środowiska 

naturalnego oraz przepisy BHP, a także zapewniona zostanie ochrona dla osób oraz 

własności publicznej poprzez unikanie uciążliwości, skażenia środowiska 

 i hałasu. Cele szczegółowe przewidziane do realizacji ze względu na rodzaj i 

usytuowanie, nie będą miały zatem negatywnego wpływu na środowisko oraz zdrowie 

ludzi zarówno w fazie realizacji, jak i eksploatacji.  

 

3. Cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko 



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

 
Na obszarze gminy nie występują obszary o szczególnych właściwościach 

naturalnych, a obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie 

gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych znajdujące się  

w granicach administracyjnych gminy wymieniono w punkcie b).  Dokument obejmuje 

teren całej Gminy Adamów, w tym obszary o ważnym znaczeniu dla dziedzictwa 

kulturowego (tj. zabytki) oraz obszary wymagające specjalnej ochrony (parki, rezerwaty 

przyrody, obszary Natura 2000) wymienione w punkcie b).  

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Adamów na lata 2015-2020 

 (z perspektywą do roku 2023) obejmuje teren całej gminy, w tym obszary o ważnym 

znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego (tj. zabytki). Obiekty mające znaczenie dla 

dziedzictwa kulturowego zostały określone w gminnej ewidencji zabytków. Realizacja 

zadań przewidzianych w PGN nie wpłynie na stan obszarów i obiektów objętych 

ochroną konserwatorską lub mających szczególne znaczenie  dla dziedzictwa 

kulturowego. Należy podkreślić, że obowiązek uzgadniania wszelkich prac 

inwestycyjnych ww. strefie ze służbami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

eliminuje wystąpienie negatywnego wpływu przewidzianych działań na zachowanie 

dziedzictwa kulturowego. W przypadku realizacji działań inwestycyjnych w pobliżu ww. 

obiektów, dokumentacja projektowa przed jej zatwierdzeniem zostanie uzgodniona z 

Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, a wszelkie uwagi zostaną uwzględnione w 

trakcie realizacji inwestycji. 

  Prace związane z realizacją projektów zostaną przeprowadzone  

w sposób wywierający minimalny wpływ na środowisko przyrodnicze. 

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

Na obszarze Gminy Adamów występują obszary podlegające ochronie na 

podstawie ustawy  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 

z 2013 r., poz. 627 z późn. zm.), tj.:   



 Roztoczański Park Narodowy - w granicach gminy (teren pomiędzy Wojdą i Szewnią 

Dolną) znajduje się 325,89 ha parku, co stanowi 3% jej całkowitej powierzchni wraz 

 z  otuliną (szerokości 4 km) park obejmuje ponad 50% powierzchni gminy - 5 274,65 

ha. 

 Krasnobrodzki Park Krajobrazowy - znaczna część parku położona jest na terenie 

gminy Krasnobród (7 208 ha). Na terenie gminy Adamów znajduje się jedynie 240 

ha. 

 Rezerwat przyrody leśny częściowy „DEBRY" - o powierzchni 179,31 ha położony 

jest między Hutkami a Bondyrzem. Utworzony został w 1983 r. w celu ochrony 

starodrzewu bukowo-jodłowego z wieloma gatunkami roślin górskich. 

  Ponadto na terenie gminy znajduje się także specjalny obszar ochrony Natura 

2000- Uroczyska Lasy Adamowskie PLB 060094. Składa się z on z trzech odrębnych 

fragmentów o odmiennej specyfice zajmując 1 845 ha. „Lasy Komisarskie” – to zwarty 

kompleks buczyn z domieszką punktowych siedlisk boru jodłowego w wieku 80-150 lat 

(teren gminy Adamów) gdzie południowe skłony pokrywają miejscami płaty 

zniszczonych muraw kserotermicznych. Kompleksy leśne „Stary Działek” (Gmina  

Adamów) i „Kęsewiczka” to drzewostany bukowe i bukowo-grabowe w wieku 50-60 lat 

w przewadze tereny prywatne. Celem jest zachowanie  buczyn i grądów oraz stanowisk 

roślin rzadkich.  

Żadne z proponowanych w PGN celów  nie dotyczą bezpośrednio obszarów sieci 

Natura 2000, żaden nie ingeruje również bezpośrednio w siedliska i gatunki 

priorytetowe, stanowiące podstawę do wyznaczania obszarów Natura 2000. Zadania 

przewidziane do realizacji w PGN nie spowodują trwałego uszczuplenia lub fragmentacji 

siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla ochrony których 

wyznaczone zostały obszary europejskiej ekologicznej sieci Natura 2000, a także innego 

rodzaju zakłóceń w funkcjonowaniu tej sieci. 

Zakres prac nie wpłynie negatywnie na zachowanie integralności obszarów ani 

spójności sieci ekologicznej. Realizacja założeń dokumentu nie wpłynie negatywnie na 

znajdujące się w granicach gminy obszary chronione oraz nie jest sprzeczna z celami 

ochrony ww. obszarów ani nie stanowi żadnego z zagrożenia dla nich.  

Planowane inwestycje nie pogorszą stanu siedlisk, a także nie wpłyną negatywnie 

na gatunki, dla których zostały wyznaczone najbliższe obszary sieci ekologicznej Natura 

2000. Planowane zamierzenia ze względu na swoją lokalizację oraz charakter nie 



zredukują obszaru występowania kluczowych siedlisk przyrodniczych, nie zredukują 

liczebności kluczowych gatunków i nie naruszą równowagi pomiędzy kluczowymi 

gatunkami dla których wyznaczono te obszary. Projektowane przedsięwzięcia nie 

zmniejszą różnorodności obszarów Natura 2000. Nie spowodują także zaburzeń, które 

wpłyną na wielkość populacji, zagęszczenie lub równowagę pomiędzy kluczowymi 

gatunkami, dla których powołano obszary Natura 2000. Zaplanowane przedsięwzięcia 

nie spowodują żadnych chwilowych lub trwałych zmian w funkcjonowaniu kluczowych 

czynników ekologicznych warunkujących trwałość siedlisk przyrodniczych. Inwestycje 

nie będą wywoływały oddziaływań, które mogłyby w sposób skumulowany wpływać na 

sieć obszarów Natura 2000. 

Biorąc pod uwagę charakter przedsięwzięć, skalę oraz zakres prac należy uznać, 

iż nie będą one w sposób znaczący negatywny wpływać na ww. obszary chronione, w 

tym na obszary Natura 2000 oraz nie przewiduje się znaczących oddziaływań 

związanych 

 z ich realizacją i funkcjonowaniem. 

PODSUMOWANIE 

W trakcie realizacji inwestycji związanych z realizacją Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Gminy Adamów na lata 2015-2020(z perspektywą do roku 2023) 

wystąpią oddziaływania krótkotrwałe ograniczone do obszaru, na którym będą 

realizowane, nie wykraczające poza teren gminy. Realizacja działań określonych  

w przedmiotowym Planie nie spowoduje wystąpienia oddziaływań skumulowanych  

i transgranicznych. Planowane działania nie spowoduje wystąpienia ryzyka dla zdrowia 

ludzi i zagrożenia dla środowiska. Realizacja Planu przyczyni się do zmniejszenia 

ładunku zanieczyszczeń emitowanego z terenu gminy do powietrza, głównie poprzez 

zmniejszenie zapotrzebowania energetycznego budynków, a także ograniczenia emisji  

w transporcie. 

Realizacja ustaleń strategicznych PGN będzie następować w sposób pozwalający 

na osiągnięcie planowanych efektów z zakresie emisji gazów cieplarnianych, udziału 

energii odnawialnej w finalnej konsumpcji energii oraz zwiększenia efektywności 

energetycznej na rok 2020 (ewentualnie 2023), zgodnie z założeniami pakietu 

energetyczno-klimatycznego ale bez szkody dla innych elementów środowiska, w tym 

zasobów przyrody i funkcji ekologicznych.  



Przewidziane w dokumencie działania oraz ich skutki w postaci oddziaływania 

na środowisko nie będą niosły ze sobą wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub 

zagrożenia dla środowiska. Wszystkie działania będą zgodne z zasadami ochrony 

środowiska  

i przyczyniać się będą do jego poprawy. Przedłożony projekt nie przewiduje takich 

działań, które mogłyby się przyczynić do pogorszenia stanu środowiska.  

Dokument nie wpłynie ujemnie na środowisko, wręcz przeciwnie – stwarza ramy 

instytucjonalne, które pozwolą w należyty sposób chronić poszczególne komponenty 

środowiska na terenie gminy. 

Dla zadań, dla których wymagane jest uzyskanie decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia przed rozpoczęciem ich 

realizacji określone zostaną warunki środowiskowe ich realizacji, co pozwoli na 

zabezpieczenie środowiska naturalnego i zdrowia ludzi. 

 

 

W dniu 30.11.2015 r. Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny  

w Lublinie w piśmie  znak: DNS-NZ.7016.243.2015.GT wyraził stanowisko w zakresie 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z którym podstawie art. 48 

ust. 1 i 2 oraz art. 58 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 1235 

 z późn. zm.) wyraził zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Plan Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Gminy Adamów na lata 2015 - 2020 (z perspektywą do 2023 roku)”. 

Jednocześnie w dniu 9 grudnia 2015 r. Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska  

w Lublinie w piśmie znak: WSTIH.410.131.2015.ML wyraził stanowisko w zakresie 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z którym działając na 

podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., 

poz. 1235 z późn. zm.) uzgodnił odstąpienie od procedury strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu. 



W związku z powyższym, w opinii organu opracowującego – Wójta Gminy 

Adamów „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Adamów na lata 2015-2020  

(z perspektywą do 2023 roku) nie jest dokumentem, dla którego, zgodnie z art. 46 i 47 

wyżej wymienionej ustawy nie jest wymagane przeprowadzenie strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko. 

 

 


