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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 II/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 zmiany Studium, podejmując Uchwałę  Nr VIII/37/2007 w sprawie przystąpienia do zmian 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Przedmiotowa 

zmiana Studium została przyjęta Uchwałą Nr XXV/160/09 Rady Gminy Adamów z dnia 13 lutego 

2009 roku. 

 

Z uwagi na zmiany w strukturze własnościowej, zachodzące 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 rolnej 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 w zwartych zespołach o różnej koncentracji 

zabudowy. Większe skupiska zabudowy zlokalizowane są na ogół w układach pasmowych, 

zlokalizowanych wzdłuż dróg. W strukturze osadniczej tworzą wsie, osiedla i przysiółki. 

Występująca w nich koncentracja istniejącej zabudowy oraz związane z nią ograniczenia dla 

ewentualnego powiększania działek siedliskowych in situ powodują 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 zakresie wyznaczenia terenów pod budownictwo zagrodowe dokonano w obrębie 

miejscowości:  
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 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 w nich zabudowa zawiera niezabudowane luki, będące w przeważającej ilości 
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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) Czarnowoda – 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, 
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 wskazując przeznaczenie dla terenów określonych 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. 

 

 

Ib.  UZASADNIENIE PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ W ZMIANIE STUDIUM 

SPORZĄDZANEJ W OPARCIU O UCHWAŁĘ NR IV/27/19 RADY GMINY ADAMÓW 

Z DNIA 24 STYCZNIA 2019 ROKU 

W związku z zaistniałymi na terenie Gminy Adamów problemami dotyczącymi spełnienia 

wymogu zawartego w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), aby sporządzane 

plany miejscowe nie naruszały ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Adamów, Rada Gminy Adamów podjęła w dniu 24 stycznia 2019 roku 

Uchwałę Nr IV/27/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów w zakresie dokonania zmian  

w tekście, w zakresie określenia odległości przy sytuowaniu nowej zabudowy wzdłuż dróg 

publicznych. Celem zainicjowanych przedmiotową Uchwałą zmian jest nawiązanie ustaleniami 

Studium do obowiązujących przepisów odrębnych, w tym warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie oraz wynikające z nich odległości dla 

nowo projektowanej zabudowy od dróg publicznych. 

Inne ustalenia obowiązującego Studium pozostają bez zmian. 
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Ic. UZASADNIENIE ZMIANY STUDIUM SPORZĄDZANEJ W OPARCIU  

O UCHWAŁĘ NR X/73/2019 RADY GMINY ADAMÓW Z DNIA 17 

PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU ORAZ UCHWAŁĘ NR X/74/2019 RADY GMINY 

ADAMÓW Z DNIA 17 PAŹDZIERNIKA 2019 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), kolejno w roku 2013 (Uchwała Nr XXX/190/13 Rady Gminy Adamów z dnia 12 

czerwca 2013 r.) oraz w roku 2020 (Uchwała Nr XIV/120/2020 Rady Gminy Adamów z dnia 

28 maja 2020 r. 

 

Kolejna zmiana Studium zainicjowana Uchwałą Nr X/73/2019 Rady Gminy Adamów z 

dnia 17 października 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów wyniknęła z 

potrzeby aktualizacji polityki przestrzennej gminy w zakresie modernizacji układu 

komunikacyjnego (Jacnia), wskazania terenu pod odnawialne źródła energii (Suchowola), 

uporządkowania otoczenia powierzchniowego zbiornika wód (Jacnia). 

Wprowadzone zmiany kierunków w zakresie wskazania terenów w miejscowości Jacnia 

pod: 

 UT – tereny usług turystyki i rekreacji, 

 US – tereny sportu i rekreacji, 

 KS – tereny parkingów, 

 RZ – tereny łąk i pastwisk, 

 ZP – tereny zieleni urządzonej, 

 ZL – tereny lasów, 

 WS – tereny wód powierzchniowych, 

 W – teren urządzeń wodnych, 

 PU – teren produkcyjno-usługowy, 

 K – tereny dróg i urządzeń komunikacji. 

Wprowadzone zmiany kierunków w zakresie wskazania terenów w miejscowości 

Suchowola pod: 

 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

 PTE – tereny techniczne – fotowoltaika, 

 K – tereny dróg i urządzeń komunikacji. 

 

Natomiast zmiana Studium zainicjowana Uchwałą Nr X/74/2019 Rady Gminy Adamów z 

dnia 17 października 2019 roku została podyktowana wnioskami mieszkańców, w których 

zawarte zostały oczekiwania wskazania nowych terenów między innymi pod zabudowę 

zagrodową, zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz pod zabudowę rekreacji 

indywidualnej w miejscowościach: Adamów, Bliżów, Czarnowoda, Feliksówka, Jacnia, 

Potoczek, Rachodoszcze, Suchowola, Suchowola Kolonia, Szewnia Górna i Trzepieciny.  
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Wprowadzone zmiany kierunków w zakresie wskazania terenów w następujących 

miejscowościach pod: 

Adamów: 

 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

 RM – tereny zabudowy zagrodowej. 

Bliżów: 

 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

Czarnowoda: 

 RM – tereny zabudowy zagrodowej. 

Feliksówka: 

 RM – tereny zabudowy zagrodowej. 

Jacnia: 

 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

Potoczek: 

 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Rachodoszcze: 

 RM – tereny zabudowy zagrodowej. 

Suchowola: 

 RM – tereny zabudowy zagrodowej. 

Kolonia Suchowola: 

 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

 RM – tereny zabudowy zagrodowej. 

Szewnia Górna: 

 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

 RM – tereny zabudowy zagrodowej. 

Trzepieciny: 

 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

 

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 oraz w zakresie terenów objętych zmianą wprowadzono 

nowe ustalenia, 

 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, 

 w odniesieniu do stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków kultury zaktualizowano 

stanowiska archeologiczne w terenach objętych niniejszą zmianą Studium, 
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 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 terenów określonych w Uchwałach 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 stanowią w części mienie gminy (Jacnia, Suchowola) 

oraz 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. 

 

 

 

 

 

 
II.  POLITYKA  

1. Prognozy demograficzne oraz polityka aktywizacji rynku pracy  

Uwzględniając wieloletnie tendencje odnośnie przyrostu naturalnego, salda migracji 

oraz przewidywanego wzrostu gospodarczego określono hipotetyczne prognozy 

demograficzne.  
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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  
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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.  
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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-PL I 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" (Rozporządzenie 

Ministra Środowiska z dnia 19 kwietnia 2018 roku – Dz. U. z dnia 5 czerwca 2018 r. 

– poz. 1081), 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;  
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 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;  
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 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;  



 

13 
 

 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.  

10. Zakaz lokalizacji w obszarze otuliny Roztoczańskiego Parku Narodowego przedsięwzięć 

mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz eliminacja lub ograniczenie 

zagrożeń wynikających z lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać 

na środowisko w obszarze otuliny Roztoczańskiego Parku Narodowego. 

 

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:  
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 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:  
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 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;  
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 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 
X Y 

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-

wości 

Współ-

rzędne 
Nr 

inwentarza 
X Y 

18 Bondyrz   244  20   

19 Bondyrz   258  4   

20 Bondyrz      

21 Bondyrz      

22 Bondyrz      

23 Bondyrz      
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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 
X Y 

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 
X Y 
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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 
o o 

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 
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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 
X Y 

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 

inwentarza 
X Y 

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 

11 Jacnia  1 161 185 4693 

12 Jacnia  2 170 199 4694 
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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:  
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 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.  
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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).  
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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.  
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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, 

gastronomiczno-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, 
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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; 
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 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:  
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 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;  

 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;  

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

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 
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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;  



 

30 
 

 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  

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,  
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 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,  

 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:  
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 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.; 
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 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  

Położenie gminy w regionie i jej funkcje określają główne cele polityki 

komunikacyjnej.  

Celami tymi są: 

 zapewnienie powiązań gminy z ośrodkami subregionalnymi (Zamość, 

Tomaszów Lubelski, Zwierzyniec) i regionalnymi (Lublin, Rzeszów), 

 utrzymanie i rozbudowa połączeń z gminami sąsiadującymi, 

 rozbudowa wewnętrznej sieci dróg gminnych łączących wszystkie 

miejscowości i ich przysiółki (osiedla) oraz istniejące i projektowane elementy 

struktury osadniczej, 

 rozwój urządzeń komunikacji samochodowej, 

 poprawa sprawności komunikacji zbiorowej, 

 ograniczanie uciążliwości generowanych przez ruch samochodowy. 

Dla realizacji przyjętych i wymienionych powyżej celów przyjmuje się: 

 utrzymanie z dopuszczeniem modernizacji istniejącej drogi wojewódzkiej Nr 849 

Zamość - Jacnia - Józefów - Wola Obszańska w klasie technicznej „droga 

główna” o szerokości terenu w liniach rozgraniczających nie mniej niż 25,0 

metrów, 

 modernizację istniejących dróg powiatowych: 3247L i 3252L w celu spełnienia 

wymagań technicznych i użytkowych jak dla dróg klasy G (drogi główne), 

 modernizację istniejących dróg powiatowych: 3254L, 3255L, 3258L, 3259L, 

3260L, 3265L, 3253L i 3264L w celu spełnienia wymagań technicznych i 

użytkowych jak dla dróg klasy Z (drogi zbiorcze), 
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 utrzymanie istniejących dróg gminnych z dopuszczeniem ich modernizacji dla 

uzyskania parametrów właściwych dla dróg publicznych klasy techniczno-

użytkowej L (drogi lokalne)  i D (drogi dojazdowe), 

 budowę nowych dróg gminnych w klasie techniczno-użytkowej L i D  

w nawiązaniu do potrzeb struktury osadniczej, 

 utrzymanie istniejących dróg wewnętrznych z dopuszczeniem ich modernizacji 

oraz budowę nowych odcinków w nawiązaniu do zaistniałych potrzeb pod 

warunkiem spełnienia wymagań jak dla dróg pożarowych, 

 dopuszcza się budowę parkingów (związanych między innymi z obiektami 

handlu, gastronomii, administracji, kultu religijnego)przy zachowaniu zasady 

wyznaczania stanowisk postojowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę 

parkingową zgodnie z wymaganiami zawartymi w przepisach odrębnych o 

drogach publicznych, w których określone zostały ilości stanowisk 

przypadających na ogólną liczbę miejsc postojowych, 

 dopuszcza się budowę dróg rowerowych w terenach wskazanych pod zabudowę 

oraz wyznaczanie ścieżek i turystycznych szlaków rowerowych w pozostałych 

terenach, 

 dopuszcza się utrzymanie istniejących oraz budowę nowych obiektów i urządzeń 

dla obsługi ruchu samochodowego (stacje paliw, stacje obsługi). 

W celu zapewnienia ładu przestrzennego oraz zachowania zasad ochrony środowiska  

w terenach wskazanych pod zabudowę a przylegających do dróg publicznych i wewnętrznych, 

ustala się dla planów miejscowych: 

 konieczność wrysowywania nieprzekraczalnych lub obowiązujących linii 

zabudowy - z uwzględnieniem  obowiązujących przepisów w tym zakresie, 

 określenia uciążliwości komunikacyjnych przede wszystkim od drogi 

wojewódzkiej z wskazaniem stosowania rozwiązań funkcjonalnych i 

materiałowych ograniczających przekroczenia standardów jakości środowiska,  

w szczególności dotyczących hałasu, wibracji i zanieczyszczeń powietrza. 

 

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;  
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 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 m3/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 m3/dobę z rozsączeniem ścieków oczyszczonych do gruntu. Długość sieci 

zbiorczej ok. 2,5 km, 161 przyłączy; 
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 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;  
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 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).  
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 Prowadzenie systematycznych szkoleń składu osobowego w celu osiągnięcia 

przydatności do działań w warunkach zagrożeń.  

3) W obszarze administracyjnym gminy Adamów objętym zmianą Studium, wprowadza 

się zakaz lokalizacji zakładów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, a 

w szczególności wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. 

III. 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. -tereny zabudowy 

zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej i letniskowej  
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1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 1.1.15. 1.1.16. 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. -5.8. - 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  

Feliksówka  

10.1. - tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej 

Rachodoszcze  

10.2. 10.3. 10.4.- tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej  

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 

Bliżów 

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  
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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 się 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.2 

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 

                                                
2
Uchwała Nr XXX/190/13 Rady Gminy Adamów z dnia 12 czerwca 2013 r. 
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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;  

 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 1a, 1b i 1c 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. 1a, 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 od 

tradycyjnej   architektury regionalnej z wymogiem stosowania dachów 

budynków jako dwu lub wielospadowe, z zachowaniem symetrii 

nachylenia głównych połaci oraz kącie ich nachylenia od 35º – 45º, z 

wyjątkiem budynków, których wysokość nie przekracza 5 m oraz 

budynku mieszkalnego w terenie określonym na zał. nr 1a, dla których  

dopuszcza się dachy o kącie nachylenia głównych połaci od 0º – 30º, z 
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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; 

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;  

                                                
3 Uchwała Nr XXX/190/13 Rady Gminy Adamów z dnia 12 czerwca 2013 r. 
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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;  
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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; 
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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 
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przeznaczonych na okresowe przebywanie ludzi związane z działalnością gospodarczą, 

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

 utrzymania następujących minimalnych odległości dla projektowanych obiektów 

budowlanych (nie będących budynkami) od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi 

wojewódzkiej i dróg powiatowych: 

 dla obiektów budowlanych w terenach zabudowanych co najmniej 8,0 m,  

 dla obiektów budowlanych w terenach niezabudowanych co najmniej 20,0 m,  

 utrzymania następujących minimalnych odległości dla projektowanych budynków od 

zewnętrznej krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej i dróg powiatowych: 

 dla budynków w terenach zabudowanych co najmniej 10,0 m,  

 dla budynków w terenach niezabudowanych co najmniej 20,0 m,  

 utrzymania dla nowoprojektowanych budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na 

stały pobyt ludzi odległości co najmniej 25 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi 

wojewódzkiej, 

 utrzymania następujących minimalnych odległości dla projektowanych obiektów 

budowlanych (nie będących budynkami) od zewnętrznej krawędzi jezdni dróg gminnych: 

 dla obiektów budowlanych w terenach zabudowanych co najmniej 6,0 m,  

 dla obiektów budowlanych w terenach niezabudowanych co najmniej 15,0 m,  

 utrzymania następujących minimalnych odległości dla projektowanych budynków  od 

zewnętrznej krawędzi jezdni dróg gminnych: 

 dla budynków w terenach zabudowanych co najmniej 6,0 m,  

 dla obiektów budowlanych w terenach niezabudowanych co najmniej 15,0 m, 

 dopuszcza się możliwość zmniejszenia podanych powyżej odległości przy sytuowaniu 

projektowanych obiektów budowlanych (w tym budynków),w nawiązaniu do stanu 

istniejącego, pod warunkiem uzyskania zgody zarządcy drogi. 

 

 

 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.  

 

 

3a. Kierunki i zasady kształtowania terenów zabudowanych w terenach wskazanych do 

zmiany zagospodarowania w miejscowościach: Adamów, Bliżów, Czarnowoda, Feliksówka, 
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Jacnia, Potoczek, Rachodoszcze, Suchowola, Suchowola Kolonia, Szewnia Górna  i 

Trzepieciny 

 

Kierunek przeznaczenia:  

RM – TEREN ZABUDOWY ZAGRODOWEJ  (Adamów, Czarnowoda, Feliksówka, 

Rachodoszcze, Suchowola, Suchowola Kolonia, Szewnia Górna). 

 

Kierunek przeznaczenia podstawowego: tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, 

hodowlanych i ogrodniczych. 

Kierunek przeznaczenia uzupełniającego:  

 funkcje agroturystyczne, 

 dojazdy i dojścia do budynków, miejsca postojowe dla samochodów, 

  urządzenia i sieci infrastruktury technicznej. 
 
Standardy kształtowania zabudowy: 
 

 powierzchnia zabudowy nie może stanowić więcej niż 35 % powierzchni działki budowlanej, 

 powierzchnia biologicznie czynna terenu nie może stanowić mniej niż 60 % powierzchni działki 

budowlanej, 

 wskaźnik intensywności zabudowy nie może być mniejszy niż 0,02 i nie większy niż 0,4 

 wysokość budynków nie może przekraczać 12,0 m, 

 dachy budynków jako jedno, dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci od 0º – 

45º, z dopuszczeniem powierzchni połaci dachowych nie będących płaszczyznami, 

 zapewnienie co najmniej jednego miejsca postojowego przypadającego na 50,0 m² powierzchni 

użytkowej w zabudowie, 

 dla funkcji hodowlanej zwierząt nakazuje się gromadzenie nawozów naturalnych  

z zastosowaniem szczelnych płyt obornikowych i zbiorników na gnojówkę zapewniających ich 
sześciomiesięczny okres przechowywania. 

 

 

MN – TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ  (Adamów, 

Bliżów, Jacnia, Potoczek, Suchowola Kolonia, Szewnia Górna, Trzepieciny). 

 

Kierunek przeznaczenia podstawowego: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Kierunek przeznaczenia uzupełniającego:  

 funkcje nieuciążliwych usług komercyjnych; 

 funkcje agroturystyczne, 

 funkcje usługowe służące obsłudze ruchu turystycznego i rekreacji; 

 funkcje rekreacji indywidualnej w zabudowie letniskowej, 

 dojazdy i dojścia do budynków, miejsca postojowe dla samochodów, 

 urządzenia i sieci infrastruktury technicznej. 
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Standardy kształtowania zabudowy: 
 

 powierzchnia zabudowy nie może stanowić więcej niż 35 % powierzchni działki budowlanej; 

 powierzchnia biologicznie czynna terenu nie może stanowić mniej niż 50 % powierzchni 

działki budowlanej, 

 wskaźnik intensywności zabudowy nie może być mniejszy niż 0,02 i nie większy niż 0,4; 

 wysokość budynków w zabudowie nie może przekraczać 12,0 m, 

 dachy budynków jako jedno, dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci od 

0º – 45º, z dopuszczeniem powierzchni połaci dachowych nie będących płaszczyznami, 

 ustala się obowiązek zapewnienia co najmniej jednego miejsca postojowego przypadającego 

na jeden lokal mieszkalny i co najmniej jednego miejsca postojowego przypadającego na 50,0 
m² powierzchni usługowej w zabudowie. 

 
 

US - TERENY SPORTU I REKREACJI (Jacnia) 

Kierunek przeznaczenia podstawowego: tereny sportu i rekreacji. 

Kierunek przeznaczenia uzupełniającego:  

 funkcje sportowe w budynkach i budowlach związanych z przeznaczeniem podstawowym; 

 funkcje zaplecza socjalno-administracyjnego (szatnie, sanitariaty, biura, kasy itp.); 

 funkcje gospodarcze, magazynowe i garażowe związane z obsługą przeznaczenia 

podstawowego; 

 funkcje gastronomii i handlu detalicznego, związanych z przeznaczeniem podstawowym; 

 dojazdy i dojścia do budynków, miejsca postojowe dla samochodów, 

 urządzenia i sieci infrastruktury technicznej. 
 
Standardy kształtowania zabudowy: 
 

 powierzchnia zabudowy nie może stanowić więcej niż 10 % powierzchni działki budowlanej; 

 powierzchnia biologicznie czynna terenu nie może stanowić mniej niż 50 % powierzchni 

działki budowlanej, 

 wskaźnik intensywności zabudowy nie może być mniejszy niż 0,03 i nie większy niż 0,3; 

 wysokość budynków w zabudowie nie może przekraczać 9,0 m, 

 dachy budynków jako jedno, dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci od 

0º – 45º, z dopuszczeniem powierzchni połaci dachowych nie będących płaszczyznami, 

 ustala się obowiązek zapewnienia co najmniej jednego miejsca postojowego przypadającego 

na każde 20 m² powierzchni podstawowej usług (bez powierzchni pomocniczych typu: 
magazyn, komunikacja wewnętrzna, pomieszczenia socjalne, sanitariaty itp.). 
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UT - TERENY USŁUG TURYSTYKI  I REKREACJI (Jacnia) 

Kierunek przeznaczenia podstawowego: tereny usług turystyki i rekreacji z następującymi 

funkcjami: 

 funkcje zaplecza socjalno-administracyjnego (szatnie, sanitariaty, biura, kasy itp.), 

 funkcje gospodarcze, magazynowe, 

 funkcje gastronomii i handlu detalicznego, związanych z funkcjami turystyczno-

rekreacyjnymi, 

 tężnia solankowa, 

 funkcje kąpieliskowe z plażą, pomostami do cumowania łodzi, obiektami niepołączonymi 

trwale z gruntem przeznaczonych dla ratowników, 

 pola namiotowe i kempingowe. 

 

Kierunek przeznaczenia uzupełniającego:  

 dojazdy i dojścia do budynków, miejsca postojowe dla samochodów, 

 urządzenia i sieci infrastruktury technicznej. 
 
Standardy kształtowania zabudowy: 
 

 powierzchnia zabudowy nie może stanowić więcej niż 10 % powierzchni działki budowlanej, 

 powierzchnia biologicznie czynna terenu nie może stanowić mniej niż 60 % powierzchni 

działki budowlanej, 

 wskaźnik intensywności zabudowy nie może być mniejszy niż 0,2 i nie większy niż 1,0, 

 wysokość budynków nie może przekraczać 9,0 m, 

 dachy budynków jako jedno, dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci od 0º 

– 45º, z dopuszczeniem powierzchni połaci dachowych nie będących płaszczyznami, 

 zapewnienie miejsc postojowych dla funkcji przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego 

w ternach wydzielonych pod zbiorcze parkingi.  

 

PU - TEREN PRODUKCYJNO-USŁUGOWY  (Jacnia) 

Kierunek przeznaczenia podstawowego: zabudowę obiektami produkcyjno-usługowymi, składy i 

magazyny. 

 

Kierunek przeznaczenia uzupełniającego:  

 dojazdy i dojścia do budynków, miejsca postojowe dla samochodów, 

 urządzenia i sieci infrastruktury technicznej. 
 
Standardy kształtowania zabudowy: 
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 powierzchnia zabudowy nie może stanowić więcej niż 80 % powierzchni działki budowlanej, 

 powierzchnia biologicznie czynna terenu nie może stanowić mniej niż 10 % powierzchni 

działki budowlanej, 

 wskaźnik intensywności zabudowy nie może być mniejszy niż 0,05 i nie większy niż 0,2, 

 wysokość budynków nie może przekraczać 9,0 m, 

 dachy budynków jako jedno, dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci od 0º 

– 45º, z dopuszczeniem powierzchni połaci dachowych nie będących płaszczyznami, 

 zapewnienia min. jednego miejsca postojowego, przypadającego na każde 100,0 m² 

powierzchni użytkowej w budynkach produkcyjnych i usługowych oraz minimum jednego 
miejsca postojowego na każde 250,0 m² powierzchni składowej i magazynowej. 

 

PTE - TERENY TECHNICZNE – FOTOWOLTAIKA 

(Suchowola) 

Kierunek przeznaczenia podstawowego: zabudowę obiektami budowlanymi i urządzeniami 

technicznymi związanymi wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (fotowoltaika).  

 

Kierunek przeznaczenia uzupełniającego:  

 dojazdy i dojścia do budynków, miejsca postojowe dla samochodów, 

 urządzenia i sieci infrastruktury technicznej. 
 
 
 
Standardy kształtowania zabudowy: 
 

 powierzchnia zabudowy nie może stanowić więcej niż 70 % powierzchni działki budowlanej, 

 powierzchnia biologicznie czynna terenu nie może stanowić mniej niż 10 % powierzchni 

działki budowlanej, 

 wskaźnik intensywności zabudowy nie może być mniejszy niż 0,01 i nie większy niż 0,05, 

 wysokość zabudowy obiektami budowlanymi nie może przekraczać 6,0 m; 

 kąty nachylenia połaci dachowych nad obiektami budowlanymi wynikające z technologii 

wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, 

 z uwagi na charakter przeznaczenia terenów, nie ustala się obowiązku zapewnienia miejsc 

postojowych. 

 

KS – TERENY PARKINGÓW (Jacnia) 

Kierunek przeznaczenia podstawowego: parkingi dla samochodów osobowych i dostawczych. 

 

Kierunek przeznaczenia uzupełniającego:  

 budowle i urządzenia techniczne związane z przeznaczeniem podstawowym, 

 obiekty budowlane i urządzenia służące ograniczeniu uciążliwości komunikacyjnej, 

 urządzenia i sieci infrastruktury technicznej. 
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K – TERENY DRÓG I URZĄDZEŃ KOMUNIKACJI 

(Suchowola) 

Kierunek przeznaczenia podstawowego: drogi publiczne i wewnętrzne wraz z niezbędnymi 

urządzeniami. 

 

Kierunek przeznaczenia uzupełniającego:  

 budowle i urządzenia techniczne związane z przeznaczeniem podstawowym, 

 obiekty budowlane i urządzenia służące ograniczeniu uciążliwości komunikacyjnej, 

 urządzenia i sieci infrastruktury technicznej. 

 

ZP - TERENY ZIELENI  URZĄDZONEJ (Jacnia). 

Kierunek przeznaczenia podstawowego: zieleń urządzona – parkowa. 

 

Kierunek przeznaczenia uzupełniającego: 

 funkcje turystyczno-rekreacyjne i sportowe; 

 wody powierzchniowe (zbiorniki wodne, sadzawki i stawy), 

 sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. 

 

ZL - TERENY LASÓW (Jacnia). 

Kierunek przeznaczenia podstawowego: lasy i dolesienia (Jacnia). 

 

Kierunek przeznaczenia uzupełniającego: 

 wewnętrzne drogi śródleśne, 

 wody powierzchniowe, 

 sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. 

 

WS - TERENY WÓD POWIERZCHNIOWYCH  (Jacnia). 

Kierunek przeznaczenia podstawowego: wody powierzchniowe (zbiornik wód otwartych w Jacni).  

Kierunek przeznaczenia uzupełniającego: 

 wody otwarte ze strefą biologiczną. 

 obiekty budowlane, takie jak: rampy i pomosty do cumowania łodzi. 

 sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. 

 

W - TEREN URZĄDZEŃ WODNYCH (Jacnia).  

Kierunek przeznaczenia podstawowego: urządzenia wodne służące do piętrzenia wód 

powierzchniowych (grobla). 

 

Kierunek przeznaczenia uzupełniającego: 

 wody otwarte ze strefą biologiczną, 

 obiekty budowlane, takie jak: rampy i pomosty do cumowania łodzi, 

 sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. 
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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 1a, 1b i 1c, 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 1a, 1b i 1c;5 

 otwory okienne prostokątne, ustawione pionowo o drobnym podziale skrzydeł – nie 

dotyczy zabudowy w terenach określonych w załącznikach 1a, 1b i 1c;6 

 kolorystyka elewacji - jasna, dachów - ciemną 

 

 

 

                                                
4 Uchwała 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. 
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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. 
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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. 
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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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ANALIZY EKONOMICZNE, ŚRODOWISKOWE I SPOŁECZNE, PROGNOZA 
DEMOGRAFICZNA  

ORAZ BILANS TERENÓW PRZEZNACZONYCH POD ZABUDOWĘ 

NA POTRZEBY 

ZMIANY STUDIUM SPORZĄDZANEJ W OPARCIU  
O UCHWAŁĘ NR X/73/2019 RADY GMINY ADAMÓW Z DNIA 17 

PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU ORAZ UCHWAŁĘ NR X/74/2019 RADY 
GMINY ADAMÓW Z DNIA 17 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU. 

 

 

I. WPROWADZENIE 
 

1. PODSTAWA I CEL OPRACOWANIA 
 

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2018 r. poz. 1398 z 

późn. zm.) wprowadziła zmiany w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293), które wpływają częściowo na 

zakres studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.  

Zmieniony art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym wprowadza obowiązek zawarcia w studium informacji dotyczących potrzeb i 

możliwości rozwoju gminy, uwzględniających w szczególności: 

– analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne, 

– prognozy demograficzne, w tym uwzględniające tam, gdzie to uzasadnione migracje 

w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodka wojewódzkiego, 

– możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnej i infrastruktury 

technicznej, a także infrastruktury społecznej, służących realizacji zadań własnych 

gminy, 

– bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę. 

Niniejsze opracowanie sporządzone zostało na potrzeby zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów. Analizy 

obejmują dane dla całego obszaru mieszczącego się w granicach administracyjnych. 

Przedmiotem analiz jest określenie potrzeb i możliwości wyznaczenia przyszłych założeń 

polityki przestrzennej przez gminę w oparciu o wytyczne ustawy o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym zawarte w art. 10 ust. 1 pkt 7. Zgodnie z uchwałami 

Rady Gminy Adamów Nr: X/73/2019 oraz X/74/2019 z dnia 17 października 2019 r. w 

sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów, rozpoczęto prace nad zmianą 

obowiązującego studium.  

W celu wywiązania się ze zmian wprowadzonych do ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (obowiązku sporządzenia analizy ekonomicznej, 

środowiskowej i społecznej wraz z bilansem terenów przeznaczonych pod zabudowę) 

wskazano konieczność wykonania opracowania pt. Analizy ekonomiczne, środowiskowe i 

społeczne, prognoza demograficzna oraz bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę, 

Gmina Adamów. 
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2. POTRZEBY I MOŻLIWOŚCI ROZWOJU GMINY 

Dla gminy obowiązuje Strategia Rozwoju Gminy Adamów na lata 2015-2020  

(z perspektywą do 2030 roku) przyjęta Uchwałą Nr X/95/16 Rady Gminy Adamów z dnia  

12 stycznia 2016 r. Przedstawia ona docelowy wizerunek gminy z określeniem celów i zasad 

rozwoju.  

Wizja rozwoju Gminy Adamów określona w Strategii rozwoju jest zgodna z celami 

wskazanymi w dokumentach strategicznych wyższych szczebli. Realizuje ona cel 

strategiczny Strategii Rozwoju Kraju 2020, jakim jest „wzmocnienie i wykorzystanie 

gospodarczych, społecznych i instytucjonalnych potencjałów zapewniających szybszy i 

zrównoważony rozwój kraju oraz poprawę jakości życia ludności”. Wpisuje się ponadto w 

cele strategiczne Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z 

perspektywą do 2030 r.):  

• Wzmacnianie urbanizacji regionu,  

• Restrukturyzacja rolnictwa oraz rozwój obszarów wiejskich,  

• Selektywne wzmacnianie potencjału wiedzy, kwalifikacji, zaawansowania 

technologicznego, przedsiębiorczości i innowacyjności regionu,  

• Funkcjonalna, przestrzenna i kulturowa integracja regionu. 

Wizja rozwoju gminy Adamów w 2020 roku brzmi następująco:  

„Działalność Gminy Adamów zapewniająca dobry dostęp do podstawowej infrastruktury 

(drogowej, wodno-kanalizacyjnej) oraz wysokiej jakości usług społecznych (kulturalnych, 

edukacyjnych, zdrowotnych, sportowo-rekreacyjnych) wpływa pozytywnie na komfort życia 

jej mieszkańców i stanowi istotny instrument zachęty dla nowego osadnictwa.  

Mając na uwadze kwestię naszej odpowiedzialności wobec przyszłych pokoleń, na obszarze 

gminy przeprowadzono szereg przedsięwzięć mających na celu ochronę zarówno 

środowiska naturalnego, jak i dziedzictwa kulturowego.  

Dzięki przedsięwzięciom inwestycyjnym i organizacyjnym gminy nastąpił jej rozwój 

gospodarczy. Liczne atrakcje turystyczne oraz bardzo dobrze rozwinięta baza noclegowa i 

gastronomiczna wpływa na systematyczny wzrost liczby osób odwiedzających gminę w 

celach turystycznych i rekreacyjnych. Ożywienie w sektorze turystyki oraz wzrost liczby 

podmiotów prowadzących działalność gospodarczą wpływają na poprawę jakości życia 

mieszkańców. Nastąpił spadek liczby osób bezrobotnych na obszarze gminy oraz wzrost 

średnich dochodów w gospodarstw domowych. Zauważalny jest spadek migracji ludzi 

młodych w zawiązku  

z możliwościami rozwoju zawodowego w dotychczasowym miejscu zamieszkania.   

Sprawnie funkcjonująca gospodarka generuje większe przychody podatkowe dla 

gminy zwiększając tym samym jej zdolność w zakresie realizacji inwestycji prorozwojowych 

(na które dodatkowo efektywnie pozyskuje środki zewnętrzne) oraz finansowania zadań 

własnych. Gmina jest zarządzana w sposób kompleksowy i zapewnia wysoki standard 

świadczonych usług publicznych. Efektywnie działająca administracja aktywizuje istniejący 

kapitał społeczny do współdziałania. Efektem tego jest realizacja wspólnych przedsięwzięć  

i projektów wpływających dodatnio na dalszy rozwój gminy.”  

 

Rozwój gminy Adamów możliwy jest poprzez ograniczenie barier hamujących 

wykorzystanie mocnych stron gminy oraz w wyniku podniesienia efektywności lokalnej 

gospodarki opartej głównie na turystyce i rekreacji oraz produkcji i przetwórstwie rolno-
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spożywczym. Wizja realizowana będzie poprzez pięć celi strategicznych, stanowiących 

główne osie niniejszej strategii oraz poprzez liczne cele szczegółowe. 

 

 

Cel strategiczny I: 

Cele szczegółowe: 

 

 

 

 

Cel strategiczny II: 

Cele szczegółowe: 

 

 

 

 

 

Cel strategiczny III: 

Cele szczegółowe: 

 

 

Cel strategiczny IV: 

Cele szczegółowe: 

 

 

 

 

 

Cel strategiczny V: 

Cele szczegółowe: 

 

Rozwój infrastruktury poprawiającej jakość życia mieszkańców  

• Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej  

• Poprawa i rozwój infrastruktury technicznej  

• Rozwój infrastruktury społecznej  

• Stworzenie warunków do rekreacji i aktywnego wypoczynku 

• Poprawa estetyki i ładu przestrzennego gminy 

Pobudzenie lokalnej przedsiębiorczości  

• Rozwój infrastruktury poprawiającej atrakcyjność turystyczną 

gminy 

• Wspieranie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości 

• Wparcie rozwoju gospodarstw agroturystycznych   

• Rozwój usług i przetwórstwa rolno – spożywczego  

• Poprawa konkurencyjności gospodarstw rolnych  

Poprawa stanu środowiska przyrodniczego 

• Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii 

• Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców  

• Usprawnienie systemu zarządzania energią w gminie 

Wzmocnienie rozwoju sfery społecznej 

• Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców w wymiarze 

publicznym, zdrowotnym i społecznym 

• Wzmocnienie efektywności systemu edukacji  

• Wzmacnianie kapitału społecznego  

• Wzmacnianie wielopłaszczyznowego przeciwdziałania 

wykluczeniu społecznemu  

Podniesienie jakości zarządzania w gminie  

• Poprawa jakości świadczonych usług publicznych 

• Podniesienie kompetencji i umiejętności kadr 

• Wzmocnienie działań promocyjnych gminy7 

 

  

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

Uchwałą Nr X/95/16 Rady Gminy Adamów z dnia 12 stycznia 2016 r.  
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3. POŁOŻENIE I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBSZARU GMINY 
 

Gmina Adamów położona jest w południowej części powiatu zamojskiego,  

w województwie lubelskim. Obszar gminy wiejskiej o powierzchni 111 km2 tworzy 16 

miejscowości: Adamów, Bliżów, Bondyrz, Boża Wola, Czarnowoda, Feliksówka, Jacnia, 

Grabnik Kolonia, Suchowola Kolonia, Malinówka, Potoczek, Rachodoszcze, Suchowola, 

Szewnia Dolna, Szewnia Górna, Trzepieciny. W gminie wyodrębniono 18 sołectw. 

Miejscowości Boża Wola i Suchowola zostały podzielone na dwa sołectwa (Boża Wola A i B 

oraz Suchowola A i B). Siedzibą gminy jest miejscowość Adamów, oddalona o 21 km od 

siedziby powiatu zamojskiego i o 105 km od stolicy województwa – miasta Lublin. Adamów 

położony jest w odległości 51 km od polsko-ukraińskiego przejścia w Hrebennem oraz 90 km 

w Zosinie.8 W kierunku północ-południe przez gminę przebiega droga wojewódzka 849. 

Wschodnią część gminy tworzą głównie tereny użytków rolnych. Zachodnią i 

środkową część tworzą kompleksy leśne. Od północy gmina graniczy z lasami 

pokrywającymi południowa część gminy Zamość, od zachodu z lasami Roztoczańskiego 

Parku Narodowego, od południa z zalesioną doliną Wieprza i wpadającej do niego Jacynki.  

 

Ryc. 1 Położenie gminy Adamów na tle jednostek administracyjnych 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDOO.  

                                                
8
 Strategia Rozwoju Gminy Adamów na lata 2015-2020 (z perspektywą do 2023 roku), przyjęta 

Uchwałą Nr X/95/16 Rady Gminy Adamów z dnia 12 stycznia 2016 r. 
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II. ANALIZY DEMOGRAFICZNE 
 

Analiza procesów demograficznych stanowi podstawę do określania kierunków 

dalszego rozwoju przestrzennego danej jednostki administracyjnej. 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. 

Analizie poddano procesy demograficzne panujące na terenie gminy Adamów na 

przestrzeni lat 2009 – 2019 ze wskazaniem tendencji w okresie 30-letnim tj. do roku 2049.  

 
 

1. LICZBA LUDNOŚCI 
 

Według danych udostępnionych przez Urząd Gminy Adamów, gminę na koniec roku 

2019 zamieszkiwało 4 776 osób. Kobiety stanowią 49,8% ogółu mieszkańców, natomiast 

mężczyźni – 50,2%. Liczba ludności gminy wiejskiej Adamów stanowi 4,5% ludności powiatu 

zamojskiego i 0,2% ludności województwa lubelskiego. 

  
Wykres 1 Zmiany w liczbie ludności gminy Adamów na przestrzeni lat 2009 – 2019 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie  
danych udostępnionych przez Urząd Gminy Adamów. 

 
 

Liczba ludności na terenie gminy w latach 2009 - 2019 oscylowała w granicach 

wartości 4,8 – 5,0 tysięcy osób. Analiza danych dotyczących liczby ludności faktycznie 

zamieszkałej niniejszy teren wskazuje na tendencję spadkową. W okresie tym liczba 

mieszkańców spadła o 5,6%. 
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2. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA 
 

Rozmieszczenie ludności na danym obszarze najczęściej obrazowane jest poprzez 

średnią gęstość zaludnienia określoną dla jednostek terytorialnych. Czynniki wpływające na 

rozmieszczenie ludności można podzielić na przyrodnicze oraz pozaprzyrodnicze, jak: 

rozwój gospodarczy czy dostępność miejsc pracy. Stąd też najwyższa gęstość zaludnienia 

występuje w centrum dużych miast, a najniższa na terenach wiejskich. Zgodnie z danymi 

GUS, średnia gęstość zaludnienia na terenie gminy Adamów wynosi 43 os./ km2. W ostatnim 

dziesięcioleciu utrzymywała się na mniej więcej stałym poziomie 43-44 os./km2. Wartość ta 

jest niższa od średniej gęstości zaludnienia powiatu zamojskiego, która utrzymuje się na 

poziomie 57-59 os./km2. Średnia gęstość zaludnienia województwa lubelskiego jest również 

wyższa i wynosi 84-86 os./km2.  

 

Wykres 2 Gęstość zaludnienia w gminie Adamów na tle powiatu i województwa  
w latach 2009 – 2018 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

 

 

3. RUCH NATURALNY 
 

Ruch naturalny w gminie Adamów w ostatnim dziesięcioleciu przyjmował głównie 

wartości ujemne na średnim poziomie około -17. Dodatni przyrost naturalny, czyli sytuację, 

gdy liczba urodzeń żywych przewyższała liczbę zgonów odnotowano tylko w 2017 roku.  

W 2018 roku liczba urodzeń żywych wynosiła 47, a zgonów 70. Przyrost naturalny 

kształtował się na poziomie -23, z czego kobiety stanowiły -6, a mężczyźni -17. 
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Wykres 3 Ruch naturalny w gminie Adamów w latach 2009 – 2018 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 
 
 

4. MIGRACJE LUDNOŚCI NA POBYT STAŁY 
 

Czynnikiem istotnym, który wpływa na liczbę ludności zamieszkującej daną jednostkę 

administracyjną są migrację ludności. W latach 2009 – 2018 stosunek liczby wymeldowań 

ogółem do liczby zameldowań w gminie był bardzo zróżnicowany. W 2018 roku saldo 

migracji wynosiło zaledwie -1, natomiast w roku poprzedającym odnotowano spadek o 27 

osób. Średnia liczba wymeldowań w tym okresie wynosi 46 osób, zaś zameldowań – 32. 

Efektem tego stanu jest ujemne saldo migracji, utrzymujące się na średnim poziomie około -

13. Średnia liczba wymeldowani do miast wynosi 28 osób. Średnia liczba wymeldowani na 

wieś to 26 osób, jednak w ostatnich latach właśnie ten typ wymeldowani jest dominujący. W 

badanym okresie nie odnotowano przypadków wymeldowania za granicę. Saldo migracji 

powiatu zamojskiego, jak i województwa lubelskiego cechuje tendencja skokowa, która w 

dłuższym przedziale czasowym wykazuje głownie wartości ujemne, podobnie jak w 

przypadku gminy Adamów. 
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Wykres 4 Migracje ludności w gminie Adamów w latach 2009 – 2018 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 
 
 

5. PRZYROST RZECZYWISTY 
 

Przyrost rzeczywisty w pełni obrazuje zmiany liczby mieszkańców w gminie, dzięki 

zestawieniu przyrostu naturalnego ze współczynnikiem migracji.  

 

Wykres 5 Przyrost rzeczywisty w gminie Adamów w latach 2009 – 2018 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Wykres przedstawia przyrost rzeczywisty gminy Adamów w latach 2009 - 2018 

skonfrontowany z saldem migracji oraz przyrostem naturalnym. Analizując dane 

demograficzne przedstawione na wykresie można zauważyć spore wahania  

w poszczególnych latach. W badanym okresie wartości przyrostu naturalnego mieściły się  

w przedziale od -40 do +2. Saldo migracji oscylowało w granicach od -33 do +13. Wynikiem 

różnicy przyrostu naturalnego i salda migracji jest przyrost rzeczywisty. Jego średnia wartość 

w ciągu ostatnich 10 lat wyniosła -30. W roku 2018 przyrost rzeczywisty osiągnął wartość -

24. 

 

 

6. STRUKTURA WIEKOWA LUDNOŚCI 
 

Struktura podziału ludności według kryterium ekonomicznego na grupy w wieku 

przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym ma znaczenie dla określenia 

potencjału ludnościowego.  

 

Wykres 6 Potencjał ludnościowy gminy Adamów w latach 2009 – 2018 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 
 

W strukturze wiekowej w latach 2009 – 2018 widoczna jest znaczna przewaga osób  

w wieku produkcyjnym. W roku 2018 liczba tych osób kształtowała się na poziomie około 

64% ogółu ludności. Osoby w wieku przedprodukcyjnym stanowiły niecałe 15% ogółu, zaś 

osoby w wieku poprodukcyjnym to około 21%. Jest to zjawisko mało korzystne. Widoczne są 

niepokojące syndromy starzejącego się społeczeństwa, objawiające się stale obniżającą się 

liczbą osób w wieku przedprodukcyjnym i systematycznie wzrastającą liczbą mieszkańców  

w wieku poprodukcyjnym. Średni spadek liczby osób w wieku >14 lat w ostatnim 

dziesięcioleciu wyniósł 16 osób. Natomiast średni spadek liczby osób w wieku 65< wyniósł 

zaledwie 1 osobę. Porównując dane z roku 2009 i 2018 można zauważyć spadek liczby 

ludności w wieku przedprodukcyjnym o 20%, spadek liczby ludności w wieku produkcyjnym  

o 5% oraz spadek liczby ludności w wieku poprodukcyjnym o 1%. W powiecie zamojskim 
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widoczny jest wzrost liczby ludności w wieku powyżej 65 roku życia na poziomie 9%.  

W województwie lubelskim odnotowano wzrost o 19%. 

Wykres 7 Potencjał ludnościowy gminy Adamów wg płci w latach 2009 i 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

 

Rozkład poszczególnych grup wiekowych z wyodrębnieniem płci w omawianym 

okresie czasu zaprezentowano na wykresie nr 8. Przewaga kobiet w ostatniej grupie 

wiekowej wiąże się z dłuższą średnią życia kobiet w Polsce oraz wcześniejszym 

przechodzeniem na emeryturę. W gminie Adamów liczba kobiet w tym przypadku 

przewyższa liczbę mężczyzn  

o około 127% w 2008 roku i 97% w 2018 roku. Mężczyźni w wieku produkcyjnym w 2018 

roku stanowili grupę liczniejszą od kobiet o 26%. Liczba mężczyzn w wieku 

przedprodukcyjnym  

w roku 2018 przewyższała liczbę kobiet o 5%.  

 

 

7. WSKAŹNIK OBCIĄŻENIA DEMOGRAFICZNEGO 
 

Wskaźnik obciążenia demograficznego społeczeństwa obrazuje ile osób w wieku 

nieprodukcyjnym (przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym) przypada na 100 osób w wieku 

produkcyjnym. W 2018 roku wskaźnik obciążenia demograficznego, będący ilorazem liczby 

osób w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym wyniósł dla badanego 

obszaru około 88,5. Oznacza to, że na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada ponad  

88 osób w wieku nieprodukcyjnym. W gminie Adamów w latach 2009 – 2018, wskaźnik ten 

stale przybierał tendencję wzrostową. W powiecie zamojskim, jak i w województwie 

lubelskim od 2010 roku wskaźnik ten również stopniowo wzrastał. Tendencja wzrostowa 

tego wskaźnika jest zjawiskiem niekorzystnym z punku widzenia ekonomicznego. Zmiany w 

liczbie osób  
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w wieku poprodukcyjnym będą miały duży wpływ między innymi na funkcjonowanie systemu 

zabezpieczenia społecznego. Nastąpi wzrost obciążenia budżetu państwa wydatkami na 

emerytury i renty, wzrost zapotrzebowania na miejsca w domach opieki społecznej czy 

wzrost ogólnych wydatków na służbę zdrowia. 

 

 

Wykres 8 Wskaźnik obciążenia demograficznego w gminie Adamów na tle  
powiatu i województwa w latach 2009 – 2018 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 
 

8. FEMINIZACJA 
 

Wskaźnik feminizacji określa ile kobiet w danym społeczeństwie przypada na  

100 mężczyzn. Wskaźnik feminizacji w badanym okresie kształtował się na poziomie od 102 

w 2009 roku do 98 w roku 2018. Wartość wskaźnika dla powiatu zamojskiego wynosił w 

ostatnim dziesięcioleciu była stała i wynosiła 103. W województwie lubelskim wynosił 106.  

 

Wykres 9 Wskaźnik feminizacji gminy Adamów na tle powiatu zamojskiego  
i województwa lubelskiego w latach 2009-2018 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

9. PROGNOZA DEMOGRAFICZNA 
 

Dotychczasowe wyniki analizy procesów demograficznych oraz związane z nimi prognozy z 

uwzględnieniem szerszego kontekstu trendów demograficznych powinien być punktem wyjścia dla 

określenia przyszłych kierunków rozwoju przestrzennego zabudowy mieszkaniowej i związanej z nią 

infrastruktury technicznej. Dla uzyskania wiarygodnego obrazu zapotrzebowania na tereny pod 

zabudowę o zróżnicowanych funkcjach w perspektywie długoterminowej, konieczne jest 

uwzględnienie dwóch aspektów rozwoju demograficznego gminy jakimi są: ruch naturalny i 

migracyjny (w ujęciu dotychczasowych tendencji, obecnego stanu i prognoz) oraz struktury ludności 

(obecnego stanu i prognozowanych zmian). Należy mieć na uwadze również szersze tło procesów 

demograficznych, które kształtują faktyczny kierunek zmian demograficznych. Zalicza się do nich:  

–  proces starzenia się społeczeństwa; 

– odchodzenie od modelu rodziny wielodzietnej i wielopokoleniowe; 

– zjawisko tzw. drugiego przejścia demograficznego (wzrost długości życia przy jednoczesnym 

spadku płodności) oraz jego możliwych kontynuacji w postaci odwrócenia negatywnych 

trendów w związku ze zmianą modelu życia lub imigracją; 

– występujące w Polsce tzw. falowanie wyżów i niżów demograficznych i zjawisko 

stopniowego zanikania tej tendencji, 

– możliwe konsekwencje prowadzonej przez Państwo polityki mającej na celu zwiększenie 

liczby urodzeń. 

Analiza demograficzna gminy Adamów przeprowadzona została na podstawie danych 

Głównego Urzędu Statystycznego. Należy zauważyć, że ujęte w analizie dane pochodzą  

z najbardziej rzetelnych źródeł informacji statystycznej, jednak i te obarczone są pewnymi 

nieścisłościami wynikającymi m.in. z niedokładności procedury ich zbierania czy ograniczeń 

związanych z przewidywaniem przyszłości. Dane wejściowe do obliczeń pochodzą ze zbioru Banku 

Danych Lokalnych GUS oraz Prognozy Głównego Urzędu Statystycznego dla powiatów i miast na 

prawie powiatu oraz podregionów na lata 2014-2050 (grudzień 2014 r.). 
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Wykres 10 Prognoza zmian liczby ludności dla powiatu zamojskiego,  
w tym miast i obszaru wiejskiego do roku 2049  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, Demografia. 
 

Prognoza demograficzna GUS na lata 2014 – 2050, w perspektywie 30-letniej  

w powiecie zamojskim zakłada ubytek ludności o 14%. Oznaczałoby to zmniejszenie się 

liczby ludności z 106 833 w 2019 roku do 91 725 osób w 2049 roku.  

Mieszkańcy gminy Adamów stanowią około 4,5% ogółu ludności zamieszkującej 

powiat zamojski, zatem zgodnie z prognozą w 2049 r. gmina powinna liczyć 4 087 osób. 

Zmiany te będą następować stopniowo. Przy braku nadzwyczajnych czynników 

wpływających na zmianę trendów, w 2029 roku można spodziewać się spadku ludności o 

3,7%, co oznacza, że liczba mieszkańców wyniesie 4 601. W 2039 roku przy spadku 8,5%, 

liczba mieszkańców wyniesie 4 372 osób. 

Istotnym trendem obserwowanym w gminie Adamów jest starzenie się populacji  

i wzrost obciążenia demograficznego - w roku 2018 r. wynosiło ono 88,5 i zgodnie  

z obserwowanymi trendami i prognozami GUS w kolejnych latach będzie wzrastać.  

W perspektywie minionej dekady i kolejnych lat w gminie obserwowane jest dość duże 

tempo i skala starzenia się populacji gminy przy jednoczesnym istotnym spadku udziału 

osób w wieku produkcyjnym i przedprodukcyjnym. Trend ten, w związku ze wzrostem 

przeciętnej długości życia będzie się w kolejnych latach pogłębiał, powodując, trudne do 

przewidzenia konsekwencje o wielopłaszczyznowym charakterze.  
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III. ANALIZY SPOŁECZNE 

 

1. OŚWIATA I WYCHOWANIE 
 

W gminie Adamów w latach 2013-2016 funkcjonowało jedno przedszkole 

prowadzone przez jednostki samorządu gminnego. Placówka zapewniała od 19 do 21 

miejsc. Obecnie na terenie gminy nie ma żłobków, ani przedszkoli. Funkcjonuje jeden punkt 

przedszkolny przy szkole podstawowej w Suchowoli i oddziały przedszkolne przy szkołach 

podstawowych, do których uczęszcza 183 dzieci do lat trzech. Zgodnie ze stanem na 2018 

rok, na terenie gminy działały 2 szkoły podstawowe, do których uczęszczało łącznie 316 

uczniów. Należą do nich szkoły w Suchowoli oraz Szewni Górnej.9 

 

 

2. OPIEKA ZDROWOTNA 
 

Opiekę zdrowotną dla mieszkańców gminy Adamów i okolicznych miejscowości 

zapewnia przede wszystkim Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana 

Pawła II w Zamościu oraz Zamojski Szpital Niepubliczny spółka z o.o.. Na terenie gminy 

funkcjonują trzy niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej - Ośrodek Zdrowia Suchowola, 

Adamów i Bondyrz, które zapewniają podstawową opiekę zdrowotną. W 2018 roku udzielono 

łącznie 22 334 porad lekarskich. Potrzebę zakupu leków dla mieszkańców zaspokaja 

prywatna apteka w Suchowoli i punkt apteczny w Adamowie. W 2018 roku w na jedną 

aptekę przypada 4 708 osób. Wskaźnik liczby osób przypadającej na aptekę 

ogólnodostępną stale się pogarsza, co oznacza, że co raz więcej osób korzysta z usług 

jednej apteki.10  

 
 

3. POMOC SPOŁECZNA 
 

Organizacją pomocy społecznej w gminie Adamów zajmuje się Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Adamowie. Celem ich działalności jest doprowadzenie do możliwie 

pełnego życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem, 

umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie 

są w stanie pokonać sami oraz wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do 

zaspokajania ich niezbędnych potrzeb życiowych i umożliwienie im życia w warunkach 

odpowiadających godności człowieka. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej udziela głównie 

pomocy pieniężnej w formie zasiłku celowego, specjalnego, okresowego oraz stałego, jak 

również w formie niepieniężnej poprzez udzielenie schronienia, zapewnienia posiłku czy 

pracę socjalną.  

Ze świadczeń pomocy społecznej w 2018 roku skorzystało 140 osób, tj. 3% ogółu 

mieszkańców. W 2009 roku liczba osób korzystających z pomocy społecznej była dwukrotnie 

wyższa niż obecnie. Na przestrzeni ostatnich 10 lat, liczba gospodarstw domowych 

korzystających z pomocy ośrodka również zmniejszyła się o 25%. Obecnie gospodarstwa 

domowe korzystające ze środowiskowej pomocy społecznej stanowiła grupę 75, spośród 

których 49 to rodziny poniżej kryterium dochodowego.11 

                                                
9 Główny Urząd Statystyczny, http://www.stat.gov.pl  
10

 Główny Urząd Statystyczny, http://www.stat.gov.pl  
11 Główny Urząd Statystyczny, http://www.stat.gov.pl  
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Zgodnie z danymi GUS, rodzin otrzymujących zasiłki rodzinne na dzieci w 2018 roku 

było 202. Natomiast dzieci, na które rodzice otrzymali zasiłek ogółem stanowiły grupę 425 

osób. Kwota świadczeń rodzinnych za 2018 rok wyniosła 1 606 000 zł. 

Przeciętna miesięczna liczba rodzin pobierających świadczenie z programu 

RODZINA 500+ w 2018 roku wynosiła 289. Dzieci, na które rodzice otrzymali zasiłek 

stanowiły grupę  

494 osób. Kwota świadczeń wychowawczych w 2018 roku wyniosła 3 099 692 zł.12  

 

 

4. KULTURA 
 

Na terenie gminy Adamów brak Gminnego Ośrodka Kultury. Działalność kulturalną 

propaguje Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Gminy Adamów, które skupia:  

– Koła Gospodyń Wiejskich: „Adaś” w Adamowie, Boża Wola, Jacnia, Rachodoszcze  

i Suchowola Kolonia,  

– kapela ludowa „Adamowiacy”, 

– zespoły ludowe: „Roztoczanskie Echo” z Suchowoli, „Feliksowianki” z Feliksówki, 

„Trzepiecianie” z Trzepiecin, „Gawęda” z Szewni Dolnej, “Babeczki w kropeczki”  

z Bondyrza, 

– Kluby Seniora.13 

 Na terenie gminy funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna w Adamowie z siedzibą  

w Potoczku. Biblioteka jest lokalną instytucją kultury finansowaną przez samorząd, wpisaną 

do Gminnego Rejestru Instytucji Kultury. 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.14 

Infrastrukturę kultury na terenie gminy tworzy również Muzeum Historyczne 

Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Okręg Zamość im. ppłk Stanisława „Adama” 

Prusa w Bondyrzu. Muzeum pełni funkcję historyczną i patriotyczno-wychowawczą, 

zwłaszcza wśród młodzieży, dla której wygłaszane są specjalne odczyty, prelekcje i 

pogadanki.15 

 

 

5. SPORT I TURYSTYKA 
 

Na bazę sportową Gminy Adamów tworzą profesjonalne sale gimnastyczne, boiska 

przyszkolne oraz place zabaw znajdującej się przy szkołach podstawowych w Suchowoli  

i Szewni Górnej. W miejscowościach Jacnia i Suchowola znajdują się boiska sportowe. 

Oprócz tego na obszarze gminy funkcjonuje dobrze rozwinięta sieć miejsc aktywności 

ruchowej. Składają się na nią place zabaw W miejscowościach Szewnia Górna, Suchowola  

i Rachodoszcze znajdują się place zabaw, a w Jacni - siłownia zewnętrzna nad zbiornikiem 

wodnym.16 

                                                
12

 Główny Urząd Statystyczny, http://www.stat.gov.pl  
13

 Raport o stanie gminy Adamów, http://analytics.lokalneo.pl/?action=widget&id=9 
14 Gminna Biblioteka Publiczna w Adamowie,  https://gbpadamow.naszabiblioteka.com/ 
15

 Muzeum Historyczne Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, https://akzamosc.pl/muzeum/ 
16 Urząd Gminy Adamów, https://www.adamow.gmina.pl/ 
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Na terenie gminy działają dwa kluby piłki nożnej zrzeszajace 60 członków:  

w miejscowości Suchowola – Ludowy Zespół Sportowy „Saturn II” oraz w Jacni – Ludowy 

Klub Sportowy „Orion Stihl”. 

Piękny obszar Roztocza zachęca do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej.  

W miejscowości Jacnia znajduje się Ośrodek Wypoczynkowy i Stacja Narciarska Jacnia. Na 

rzece Wieprz organizowane są spływy kajakowe. Ciekawą atrakcją dla odwiedzających ten 

teren jest zlokalizowany w Bliżowie kamieniołom oraz ferma strusi afrykańskich w Szewni 

Górnej. Na terenie gminy znajduje się też zbiornik retencyjny na rzece Jacynka  

w miejscowości Jacnia. Jest on świetnym miejscem do uprawiania nordic walking. Przy 

zbiorniku funkcjonuje wypożyczalnia rowerów i kajaków wodnych. W sąsiedztwie znajduje 

się też tężnia solankowa. Baza noclegowa słada się ze 160 miejsc w Gospodarstwach 

Agroturystycznych i 90 miejsc w ośrodku wypoczynkowym i pensjonatach.17 

 

IV. ANALIZY EKONOMICZNO-GOSPODARCZE 

 

1. FINANSE PUBLICZNE 
 

Zasadniczym aspektem analizy ekonomicznej są finanse publiczne gminy. O kondycji 

finansowej gminy świadczy m.in. wysokość dochodów własnych, dotacji celowych 

pochodzących z budżetu państwa oraz środków europejskich i subwencji ogólnych z 

budżetu państwa. Istotne znaczenie dla finansów publicznych mają dochody, których wpływy 

warunkuje w dużej mierze liczba ludności oraz liczba podmiotów prowadzących działalność 

gospodarczą na terenie gminy. Podstawowym dochodem własnym gmin jest podatek od 

nieruchomości oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. 

Dochody budżetu gminy Adamów w 2018 r. ogółem wyniosły 23,5 mln zł. Wydatki z budżetu 

gminy ogółem przewyższały dochody o 25,1 mln zł. Według danych GUS, dochody w przeliczeniu na 

1 mieszkańca kształtowały się na poziomie 4,9 tys. zł. Wartość ta była niższa o 19,5% od średniej dla 

powiatu zamojskiego. Na przestrzeni 10 lat odnotowano dwukrotny wzrost dochodów budżetu gminy. 

Wydatki z budżetu na 1 mieszkańca kształtowały się na poziomie 5,3 tys. zł, co stanowiło wartość 

wyższą od średniej powiatu zamojskiego o 25%.  

W porównaniu do roku 2009 wydatki na 1 mieszkańca wzrosły dwukrotnie. 

 
Tabela 1 Dochody i wydatki gminy Adamów i powiatu zamojskiego w roku 2009 i 2018 

 
gmina Adamów powiat zamojski 

2009 2018 2009 2018 

Dochody ogółem  10 476 242,13 23 547 045,94 242 518 241,20 448 346 231,45 

Dochody na  
1 mieszkańca  

2 094,41 4 998,31 2 218,08 4 182,76 

Wydatki ogółem  9 957 098,56 25 136 738,88 257 577 027,94 457 402 103,13 

Wydatki na  
1 mieszkańca  

1 990,62 5 335,75 2 355,81 4 267,25 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 
 

                                                
17 Raport o stanie gminy Adamów, http://analytics.lokalneo.pl/?action=widget&id=9 
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Największy udział w dochodach budżetu gminy ma Dział 758 – „Różne rozliczenia”, 

którego wpływy kształtują się na poziomie 33%. Duża część wpływów pochodziła również  

z Działu 855  – „Rodzina” – 22% oraz Działu 756 „Dochody od osób prawnych, od osób 

fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 

związane z ich poborem” – 16%.  

Najwięcej środków z budżetu gminy przeznaczono ma Dział 801 – „Oświata  

i wychowanie” i Dział 855 - „Rodzina” po 21%. Do większych wydatków należy zaliczyć 

również wydatki na: Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 19 % oraz 

Dział 600 „Transport i łączność” – 13%.18 

W tabeli poniżej przedstawiono dochody i wydatki ogółem wg działów Klasyfikacji 

Budżetowej z pominięciem działy, których udział był równy 0.  

  

                                                
18

 Główny Urząd Statystyczny, http://www.stat.gov.pl  
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Tabela 2 Analiza sytuacji finansowej gminy Adamów w 2018 roku  
wg działów Klasyfikacji Budżetowej 

Dział Nazwa 
Dochody 

[zł] 

Udział  
w całości 
budżetu 

[%] 

Wydatki 
[zł] 

Udział  
w całości 
budżetu 

[%] 

010 Rolnictwo i łowiectwo 1 543 767,64 6,5561 2 292 655,22 9,1207 

400 
Wytwarzanie i zaopatrywanie 

w energię elektryczną, gaz i 

wodę   

134 603,33 0,5716 173 772,44 0,6913 

600 Transport i łączność 1 781 552,85 7,5659 3 188 340,11 12,6840 

700 Gospodarka mieszkaniowa 47 850,91 0,2032 31 090,27 0,1237 

710 Działalność usługowa 0,00 0,0000 11 419,15 0,0454 

720 Informatyka 0,00 0,0000 80 045,00 0,3184 

750 Administracja publiczna 45 278,22 0,1923 2 113 950,15 8,4098 

751 

Urzędy naczelnych organów 
władzy państwowej, kontroli  
i ochrony prawa oraz 
sądownictwa 

57 753,31 0,2453 57 753,31 0,2298 

752 Obrona narodowa 599,93 0,0025 599,93 0,0024 

754 
Bezpieczeństwo publiczne  
i ochrona przeciwpożarowa 

0,00 0,0000 585 733,69 2,3302 

756 

Dochody od osób prawnych, 
od osób fizycznych i od innych 
jednostek nieposiadających 
osobowości prawnej oraz 
wydatki związane z ich 
poborem 

3 835 460,80 16,2885 0,00 0,0000 

757 Obsługa długu publicznego 0,00 0,0000 45 775,45 0,1821 

758 Różne rozliczenia 7 822 458,04 33,2205 0,00 0,0000 

801 Oświata i wychowanie 180 731,44 0,7675 5 215 565,78 20,7488 

851 Ochrona zdrowia 0,00 0,0000 46 314,79 0,1843 

852 Pomoc społeczna 277 646,98 1,1791 949 375,27 3,7768 

854 
Edukacyjna opieka 
wychowawcza 

28 145,00 0,1195 129 493,83 0,5152 

855 Rodzina 5 179 768,08 21,9975 5 205 815,86 20,7100 

900 
Gospodarka komunalna  
i ochrona środowiska 

2 611 429,41 11,0903 4 714 532,98 18,7555 

921 
Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

0,00 0,0000 241 305,65 0,9600 

926 Kultura fizyczna 0,00 0,0000 53 200,00 0,2116 

Suma 23 547 045,94 100% 25 136 738,88 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Analiza sytuacji finansowej gminy wg działów Klasyfikacji Budżetowej wykazała, iż 

rok 2018 zakończył się z ujemnym wynikiem budżetu na poziomie -1 589 692,94 zł. Zgodnie  

z Wieloletnia prognozą finansową na lata 2020 – 202819, wynik budżetu na koniec roku 2019 

wyniósł -2 959 100,00 zł. W kolejnych latach kwota długu przyjmować będzie co raz niższe 

wartości. 

 

Tabela 3 Prognoza finansowa gminy Adamów na lata 2020 - 2028 

Rok Dochody ogółem Wydatki ogółem Kwota długu 

2020 20 910 510,75 22 051 482,75 -1 140 972,00 

2021 22 445 200,00 23 164 250,00 -719 050,00 

2022 20 507 535,00 19 767 535,00 740 000,00 

2023 20 100 100,00 19 360 100,00 740 000,00 

2024 20 004 000,00 19 105 200,00 898 800,00 

2025 19 920 500,00 18 984 200,00 936 300,00 

2026 19 921 100,00 18 820 000,00 1 101 100,00 

2027 19 930 100,00 18 840 200,00 1 089 900,00 

2028 20 014 118,00 19 207 791,00 806 327,00 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zawartych  

w „Wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 – 2028.” 
 

 

W prognozie zachowany został wymóg zrównoważenia budżetu w części bieżącej  

w całym okresie objętym prognozą. Zgodnie z prognozą w najbliższych latach planowane 

jest systematyczne zwiększanie zarówno dochodów, jak i wydatków. Wieloletnia prognoza 

finansowa gminy Adamów pozwala przyjąć, iż kondycja finansowa gminy jest dobra i 

pozwala na finansowanie inwestycji. 

 
 

2. BEZROBOCIE 
  
Ważnym elementem w analizie sytuacji ekonomicznej gminy jest bezrobocie.  

W 2018 roku w gminie Adamów zarejestrowanych osób bezrobotnych było 168. Wśród nich 

było 92 mężczyzn, co stanowi 55% ogółu oraz 76 kobiet, tj. 45 %. Od 2011 roku wśród  

osób bezrobotnych przeważają mężczyźni. Należy jednak zwrócić uwagę, iż ogólna liczba 

bezrobotnych w tym okresie stopniowy zmniejsza się - średnio o 22 os./rok. Spadek 

bezrobotnych wiąże się częściowo z rozwojem gospodarczym oraz tworzeniem prywatnych 

działalności, a także z migracją mieszkańców w celach zarobkowych.20 

 

  

                                                
19 Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2020 – 2028, przyjęta Uchwałą Nr XIII/101/2020 z dnia 30 

stycznia 2020 roku. 
20 Główny Urząd Statystyczny, http://www.stat.gov.pl 
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Tabela 4 Bezrobotni zarejestrowani na terenie gminy Adamów w latach 2009 - 2019 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Mężczyźni 161 135 165 165 173 158 131 121 84 92 

Kobiety 134 140 156 150 135 113 109 90 83 76 

Ogółem 295 275 321 315 308 271 240 211 167 168 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 
 
 

W 2018 r. procentowy udział osób bezrobotnych wśród mieszkańców gminy 

będących w wieku produkcyjnym wynosił 5,9%. Wykres umieszczony poniżej przedstawia 

znaczną przewagę kobiet, które stanowią 6,1%, mężczyźni natomiast – 5,7%. Krzywa 

przedstawiająca dane ogółem dla gminy i powiatu w badanym okresie kształtowała się mniej 

więcej na podobnym poziomie w obu przypadkach. Od 2012 roku zauważa się stopniowy 

spadek udziału osób bezrobotnych wśród ludności w wieku produkcyjnym.  

 

 

Wykres 11 Udział bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym w gminie Adamów 
na tle powiatu zamojskiego w latach 2009 – 2018 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

 

 

3. RYNEK PRACY I STRUKTURA GOSPODARCZA 
 

Według danych GUS, w gminie gmina Adamów liczba osób pracujących na 1000 

ludności w roku 2018 wynosiła 94. Wśród pracujących było 224 mężczyzn i 7 219 kobiet.  

W latach 2009 – 2018 liczba pracujących podlegała niewielkim wahaniom. Według stanu na 

koniec 2018 r. odnotowano spadek liczby osób zatrudnionych w porównaniu do stanu z 

końca 2017 r. 
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Tabela 5 Pracujący w gminie Adamów w latach 2009 - 2018 

Pracujący 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Pracujący  
na 1 000 
ludności 

106 97 92 104 88 98 98 103 98 94 

Meżczyźni 213 213 223 247 223 240 240 258 237 224 

Kobiety 317 270 228 260 204 235 229 231 226 219 

Ogółem 530 483 451 507 427 475 469 489 463 443 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

 

W latach 2009 - 2018 stopniowo wzrastała liczba podmiotów gospodarczych 

wpisanych do rejestru REGON. Świadczy to o rozwijającej się przedsiębiorczości wśród 

mieszkańców gminy oraz o tym, że małe podmioty są w stanie utrzymać się na lokalnym 

rynku. Na koniec 2018 roku zarejestrowane były 334 podmioty gospodarcze, jest to o 18% 

więcej  

w porównaniu do roku 2009.  

 
Tabela 6 Podmioty gospodarki narodowej według sektorów własnościowych  

w gminie Adamów w latach 2009 - 2018 

Sektor 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Sektor 
publiczny  

12 11 11 11 12 12 12 12 8 8 

Sektor 
prywatny  

270 300 293 297 305 304 301 308 306 326 

Ogółem  282 311 304 308 317 316 313 320 314 334 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

 

Zgodnie z danymi GUS dominującą na terenie gminy grupą podmiotów gospodarki 

narodowej są podmioty zaliczane do sektora prywatnego – 98% ogółu. Osoby fizyczne 

prowadzące własną działalność stanowią 81% ogółu podmiotów gospodarczych z sektora 

prywatnego. Spółki handlowe stanowią 6% ogółu, a stowarzyszenia i organizacje – 5%. 

Liczba podmiotów gospodarczych sektora prywatnego w ostatnim dziesięcioleciu zwiększyła 

się  

o 21%. Dla porównania liczba podmiotów gospodarczych z sektora publicznego spadła o 

33%. Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON w gminie Adamów stanowią 5% 

ogółu podmiotów zarejestrowanych w powiecie zamojskim według stanu na koniec roku 

2018. 

Podmioty gospodarcze sektora publicznego i prywatnego dzieli się również według 

sekcji i działów PKD 2007. Na terenie gminy sektorem dominującym od lat jest Handel 

hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, wyłączając motocykle (sekcja G), 

który  

w 2019 stanowił 23% wszystkich podmiotów prowadzących działalność na terenie gminy. 

Drugą pod względem wielkości grupę stanowiły podmioty zaliczane do sekcji F – 
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Budownictwo – 20% ogółu. Duży udział w działalności gospodarczej gminy mają również 

podmioty z sekcji:  

- C – Przetwórstwo przemysłowe – 16%,  

- S i T – Pozostała działalność usługowa i Gospodarstwa domowe zatrudniające 

pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na 

własne potrzeby – 7%,  

- H – Transport i gospodarka magazynowa – 6%,  

- M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 5%.  

Podmioty zaliczane do pozostałych sekcji sektora prywatnego stanowią 20%. Podmioty 

gospodarcze sektora publicznego to zaledwie 2% ogółu. Wśród nich najliczniejsza grupę 

stanowi Sekcja P – Edukacja.21 

 

Tabela 7 Podział działalności według PKD 2007 w gminie Adamów w 2009 i 2019 r. 

 

Sektor publiczny Sektor prywatny 

2009 r. 2019 r. 2009 r. 2019 r. 

Sekcja A 0 0 17 15 

Sekcja B 0 0 1 1 

Sekcja C 0 0 52 55 

Sekcja D 0 0 0 0 

Sekcja E 0 0 0 0 

Sekcja F 0 0 37 70 

Sekcja G 0 0 97 79 

Sekcja H 0 0 17 22 

Sekcja I 0 0 7 9 

Sekcja J 0 0 0 4 

Sekcja K 0 0 9 6 

Sekcja L 0 0 1 4 

Sekcja M 0 0 3 18 

Sekcja N 0 0 2 5 

Sekcja O 2 2 10 10 

Sekcja P 8 3 0 2 

Sekcja Q 1 2 0 7 

Sekcja R 1 1 3 5 

Sekcje S i T 0 0 14 24 

Sekcje U 0 0 0 0 

Ogółem 12 8 270 336 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

 

 Najsilniejszą grupę wśród rodzajów działalności PKD 2007 w gminie Adamów 

stanowi Przemysł i budownictwo. Pozostała działalność, natomiast stanowi najliczniejszą 

                                                
21 Główny Urząd Statystyczny, http://www.stat.gov.pl 
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grupę różnych rodzajów działalności. W 2019 roku najwięcej podmiotów mieściło się w 

miejscowości Adamów (23), Suchowola (19) i Jacnia (13). Rozkład grup rodzajów 

działalności PKD 2007 przedstawiono w tabeli poniżej. 

Tabela 8 Podmioty gospodarki narodowej wg grup rodzajów działalności PKD 2007  
w gminie Adamów w latach 2009 - 2018 

Rodzaj 
działalności 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Rolnictwo, 
leśnictwo,  
łowiectwo  
i rybactwo 

17 17 20 23 25 22 18 17 16 15 15 

Przemysł i 
budownictwo 

90 103 103 106 104 100 100 112 110 123 126 

Pozostała 
działalność 

175 191 181 179 188 194 195 191 188 196 203 

Ogółem 282 311 304 308 317 316 313 320 314 334 344 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

 

W 2019 r. mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 9 pracowników stanowiły  

97% wszystkich podmiotów gospodarczych na terenie gminy Adamów. Liczba małych 

przedsiębiorstw od kilku lat kształtuje się na stałym poziomie. Do roku 2017 funkcjonowało 

jedno przedsiębiorstwo zatrudniające powyżej 250 osób. Natomiast nie występują tu firmy 

zatrudniające powyżej 1000 osób. Szczegółowe dane dotyczące wielkości przedsiębiorstw  

w gminie przedstawiono w tabeli poniżej. 

 

Tabela 9 Podmioty gospodarcze według klas wielkości w gminie Adamów  
w latach 2009 - 2019 

Liczba 
zatrudnionych 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

0 – 9 271 300 293 297 305 305 302 309 302 323 333 

10 – 49 8 8 8 8 9 8 8 8 8 8 8 

50 – 249 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 

250 - 999 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

1000 i więcej 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ogółem 282 311 304 308 317 316 313 320 314 334 344 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

 

Do największych podmiotów gospodarczych zlokalizowanych na terenie gminy 

Adamów, które zatrudniają największą liczbę pracowników zalicza się:  

– Firma „BetaSoap” Sp. z.o.o  w Szewni Dolnej, 

– Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Profesjonal” Sp. z o.o. w Adamowie,  

– Zakład Tartaczny Kleniewski Waldemar w Bondyrzu, 

– Zakład Stolarski „ART-RAM” Edward Kudyba w Adamowie,  



 

79 
 

– Fabryka Mebli Sp. z o.o. w Bondyrzu.22 

4. MIESZKALNICTWO I BUDOWNICTWO 
 

Zasoby mieszkaniowe miasta Adamów stanowi w północnej części zabudowa 

wielorodzinna a w południowej - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna pozostająca 

własnością indywidualną. Zgodnie z danymi GUS w 2018 roku na terenie miasta było  

1 716 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej około 140 639 m2. Liczba mieszkań w 

stosunku do roku 2009 zwiększyła się o 7 %, a suma powierzchni użytkowej mieszkań o 

około 12%. 

 

Tabela 10 Liczba mieszkań w gminie Adamów w latach 2009 – 2018 

Rok 
Liczba mieszkań  

[szt.] 
Łaczna pow. użytkowa 

mieszkań [m2] 

2009 1 609 125 067 

2010 1 676 135 379 

2011 1 678 135 599 

2012 1 682 136 196 

2013 1 684 136 305 

2014 1 693 137 471 

2015 1 696 137 787 

2016 1 703 138 739 

2017 1 707 139 373 

2018 1 716 140 639 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

 

Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat przeciętna powierzchnia użytkowa 

przypadająca na jedną osobę wzrosła o prawie 20%, tym samym podniósł się standard 

zamieszkania mieszkańców gminy. Obecnie wskaźnik ten wynosi 29,9 m2/os i jest nieco 

niższy niż  

w powiecie, gdzie wynosi 31,4 m2/os. Przeciętna powierzchnia użytkowa jednego 

mieszkania w gminie wynosi 82,0 m2. Powierzchnia ta w powiecie zamojskim jest znacznie 

wyższa – wynosi prawie 90,7 m2. W roku 2018 przeciętna liczba osób przypadających na 1 

mieszkanie w gminie wynosiła 2,74, natomiast w powiecie zamojskim już 2,89.23  

Rozwój zasobów mieszkaniowych i standardu mieszkań przedstawia tabela poniżej. 

 

  

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

Uchwałą Rady Gminy Adamów Nr X/95/16 z dnia 12.01.2016 r. 
23 Główny Urząd Statystyczny, http://www.stat.gov.pl  

http://www.stat.gov.pl/
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Tabela 11 Zasoby mieszkaniowe w gminie Adamów w roku 2009 i 2018 

 
2009 2018 

Wzrost 
/spadek  

Liczba mieszkań 1 609 1 716 ↑ 6,7 % 

Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców  321,4 364,5 ↑ 13,4 % 

Ogólna powierzchnia użytkowa mieszkań 125 067 m2 140 639 m2 ↑ 12,5 % 

Przeciętna powierzchnia użytkowa  

1 mieszkania  
77,7 m2 82,0 m2 ↑ 5,5 % 

Przeciętna powierzchnia użytkowa na  
1 osobę  

25,0 m2 29,9 m2 ↑ 19,6 % 

Liczba budynków mieszkalnych  1 591 1 658 ↑ 4,2 % 

Mieszkania z dostępem do instalacji 

wodociągowej 
969 1 274 ↑ 31,5 % 

Mieszkania z dostępem do instalacji 

wodociągowej - % ogółu mieszkań 
60,2% 74,2% ↑ 23,3 % 

Mieszkania wyposażone w łazienkę 761 1 076 ↑ 41,4 % 

Mieszkania wyposażone w łazienkę  
- % ogółu mieszkań 

47,3% 62,7% ↑ 32,6 % 

Mieszkania wyposażone w centralne 

ogrzewanie 
655 805 ↑ 22,9 % 

Mieszkania wyposażone w centralne 
ogrzewanie - % ogółu mieszkań 

40,7% 46,9% ↑ 15,2 % 

Mieszkania wyposażone w gaz sieciowy 223 259 ↑ 16,1% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS  
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V. ANALIZY ŚRODOWISKOWE 

 

1. POŁOŻENIE FIZYCZNO-GEOGRAFICZNE 

 
Położenie gminy Adamów zgodnie z podziałem fizyczno – geograficznym Polski  

wg Kondrackiego, przedstawiono poniżej. 

 

Ryc. 2 Położenie gminy Adamów na tle jednostek fizyczno-geograficznych 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

 

Analizowany teren znajduje się w obrębie następujących jednostek:  

– megaregionu: Pozaalpejska Europa Środkowa,  

– prowincji: Wyżyny Polskie,  

– podprowincji: Wyżyny Lubelsko-Lwowoska, 

– makroregionu:  

• Roztocze, 

• Wyżyna Lubelska, 

– mezoregionów:  

• Padół Zamojski, 

• Roztocze Środkowe. 24 

 

                                                
24

 J. Kondracki, Geografia regionalna Polskie, Warszawa 2011. 
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2. WARUNKI KLIMATYCZNE  
 

Obszar gminy Adamów znajduje się w obrębie lubelsko-zamojskiego regionu 

klimatycznego. Cechuje się on dominacją wpływów kontynentalnych i jest lokalnie 

modyfikowany np. przez rzeźbę terenu czy szatę roślinną. Przeważają tutaj wiatry zachodnie 

oraz polarno-morskie i polarnokontynentalne masy powietrza. Średnia roczna temperatura 

waha się tu od 7,0 - 7,3°C. Najchłodniejszym miesiącem jest styczeń z temperaturą -4,0 do -

5,0°C, a najcieplejszym lipiec o temperaturze od +17 do +18°C. Roczna amplituda 

temperatur wynosi powyżej 22°C. Zimy są chłodne i długie, trwają ponad 90 dni. Pierwsze 

opady śniegu pojawiają się w listopadzie, a pokrywa śnieżna występuje zwykle od połowy 

grudnia  

i utrzymuje się od 80 do 100 dni w ciągu roku. Roczna suma opadów waha się od 550 do  

650 mm.25 

 

 

3. FAUNA I FLORA 
 

Struktura roślin i zwierząt uwarunkowana jest czynnikami siedliskowymi  

i topograficznymi. W obszarze gminy Adamów, podobnie jak w większości gmin 

Zamojszczyzny dominują ekosystemy rolne obejmujące 54,7 % powierzchni gminy, powstałe 

w miejscu wcześniej panujących lasów. W dalszym ciągu jednak znaczny udział mają lasy. 

Ekosystemy leśne zajmują 40,67% powierzchni gminy i koncentrują się w jej zachodniej  

i środkowej części gminy. Jest to bardzo wysoki wskaźnik lesistości, przy lesistości woj. 

lubelskiego 21,90% oraz lesistości kraju wynoszącej 28,1%. Lasy zaliczane są do czterech 

typów siedliskowych. Największą powierzchnię zajmuje las wyżynny z jodłą, brzozą, sosną  

i bukiem jako gatunkami dominującymi oraz niewielką domieszką osiki i grabu. Mniejsze 

powierzchnie zajmuje las świeży z bukiem i sosną jako gatunkami dominującymi, bór 

mieszany świeży z sosną jako gatunkiem dominującym oraz bór świeży - sosnowy. 

Dominują drzewostany w wieku 50-90 lat. Lasy są ostoją flory i fauny chronionej i rzadkiej. W 

lasach na terenie gminy Adamów występuje wiele gatunków roślin i zwierząt chronionych i 

rzadkich, jak bluszcz pospolity, widłak jałowcowaty, konwalia majowa, marzanka wonna i 

kopytnik pospolity, jeż wschodnioeuropejski, kret europejski, wilk itd. Na słonecznych 

zboczach dolin, wąwozów, skarp lessowych występuje bogata flora stepowa, 

reprezentowana przez rzadkie zarośla i murawy kserotermiczne. Nad rzekami występują 

głównie łąki wyczyńcowe  

z wyczyńcem łąkowym, kostrzewą czerwoną, wiechliną łąkową jako gatunkami 

dominującymi z jaskrem ostrym i firletką poszarpaną w domieszce. Łąki kośne występują na 

osuszonych zbiorowiskach torfowiskowych oraz trzęślicowych. Ze zbiorowiskami łąkowymi 

związany jest fauna łąkowo-zarośla z takimi gatunkami jak brzęczek, remiz, potrzos, 

derkacz, bocian biały. W płaskim i wąskim dnie doliny Wieprza fragmentarycznie zachowały 

się torfowiskowe niskie.  

Najbogatsze i najbardziej charakterystyczne zasoby faunistyczne związane są  

z lasami, które są centrami różnorodności biologicznej. Występują tu relikty fauny 

puszczańskiej i elementy karpackiego regla dolnego. Wyznacznikami fauny lasów 

roztoczańskich są m.in. zespoły gryzoni pilchowatych ze stosunkowo liczną w otoczeniu 

                                                
25 Prognoza oddziaływania na środowisko zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-

nia przestrzennego gminy Adamów, Kraków, 2019 r. 
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RPN popielicą, orzesznicą i koszatką w drzewostanach liściastych i mieszanych, 

powracający na stare ostoje ryś, utrzymujący się wilk. Liczne są dziki, sarny i jelenie. 

Spośród ptaków związanych z lasami są takie gatunki jak: dzięcioł białogrzbiety, dzięcioł 

syryjski /gatunek południowo-wschodni/, muchołówka białoszyja (gatunek południowy), 

puszczyk uralski (gatunek tajgowy), sóweczka, bocian czarny, trzmielojad, orlik krzykliwy, 

jarząbek. W wodach Wieprza spotyka się wydrę i bobra europejskiego introdukowanego w 

latach siedemdziesiątych przez PZŁ i RPN. Na polach, w sadach i na skrajach lasów spotyka 

się skowronki polne i trznadle. W obrębie osiedli ludzkich licznie występują jaskółki, szpaki  

i wróble. 

 
 

4. GEOLOGIA I RZEŹBA TERENU 
 

Gmina Adamów zgodnie z podziałem fizyczno-geograficznego Kondrackiego 

położona jest w obrębie dwóch mezoregionów - Padół Zamojski i Roztocze Środkowe.  

Padół Zamojski  to rozległe obniżenie denudacyjne, wypreparowane w mało 

odpornych marglach górnokredowych i kredzie piszącej. Obszar gminy Adamów zaliczany 

do Padołu Zamojskiego opada równomiernie od krawędzi Roztocza biegnącej wg poziomu 

270 m n.p.m. na północ od Szewni Dolnej i Szewni Górnej do 226 m n.p.m. przy północnej 

granicy gminy, w dolinie górnego Wieprzca, dopływu Topornicy (gm. Zamość). Rzeźba jest 

mało urozmaicona. Nachylenie stoku nie przekracza 3%. Obszar ma charakter rozległej 

równiny denudacyjnej średniego poziomu wierzchowinowego (220-250 m n.p.m.), z 

nielicznymi płytkimi dolinkami denudacyjnymi, pokrytej piaskami wodnolodowcowymi i 

piaskami rzecznych terasów akumulacyjnych. Granica fizjograficzna pomiędzy 

mezoregionami: Padół Zamojski i Roztocze Środkowe ma charakter krawędzi, rozciętej 

licznymi wąwozami  

i dolinkami. Roztocze jest wąskim wałem, którego granice wyznaczają wyraźne krawędzie 

denudacyjne o założeniach tektonicznych. Większość obszaru gminy Adamów leży w 

obrębie Roztocza Środkowego, które obejmuje centralną część garbu Roztocza od doliny 

Wieprza do doliny Tanwi i doliny Narol - Kadłubiska - Bełżec i dzieli się aż na 42 jednostki 

geomorfologiczne niższego rzędu. W obrębie gminy Adamów są to: garby Szewni, 

płaskowyż Wojdy, płaskowyż Adamowa, płaskowyż Suchowoli, garby Jacni, garby Grabnika 

(niewielki fragment), kotlina Kryniczanki (fragment), dolina Wieprza oraz pagóry Hucisk. 

Największe wzniesienia występują w zachodniej części gminy i dochodzą do 360 m n.p.m. 

(Góra Gilimowizna - 359,6 m n.p.m.), a wierzchowiny rozcięte są licznymi wąwozami. W 

kierunku wschodnim wysokości maleją i teren jest znacznie słabiej urzeźbiony. Różnice 

wysokości  

w obszarze gminy są znaczne i dochodzą do 130 m.26   

Obszar gminy Adamów położony jest na utworach podłoża kredowego. Są one 

zróżnicowane litologicznie i wykształcone głównie jako margle, rzadziej jako opoki. Podłoże 

kredowe wychodzi na powierzchnię w poziomach wierzchowinowych i na stokach  

w zachodniej i południowej części gminy (margle kredowe). Na utworach kredowych zalegają 

różnej miąższości utwory czwartorzędowe, głównie pleistoceńskie lessy, natomiast w 

dolinach rzek pleistoceńskie piaski oraz holoceńskie mady i piaski rzeczne. Sporadycznie 

                                                
26 J. Kondracki, Geografia regionalna Polskie, Warszawa 2011. 
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spotyka się holoceńskie piaski wydmowe (na południowy-zachód od Potoczka oraz na 

południe od Wojdy) oraz torfy (dolina Kryniczanki).27 

 

 

5. GLEBY 
 

Na terenie gminy Adamów przeważają gleby wytworzone z utworów lessowych i 

margli kredowych. Z lessów zostały wytworzone gleby brunatne wyługowane i kwaśne, 

występujące głównie we wschodniej i centralnej części gminy, natomiast na podłożu 

wapiennym gleby brunatne właściwe w zachodniej części gminy. W okolicach Adamowa, 

Bliżowa i Bondyrza w zwartych kompleksach występują rędziny. W rejonie wsi Suchowola, 

Jacnia, Adamów, Bliżów i Bondyrz wytworzyły się gleby bielicoziemne, a w dolinie Wieprza - 

mady rzeczne. W dolinie Kryniczanki przy wschodniej granicy gminy występują gleby 

hydrogeniczne mułowotorfowe  

i torfowo- mułowe, natomiast na południowy zachód od Rachodoszczy oraz przy północno-

wschodniej granicy gminy w sąsiedztwie doliny Topornicy można spotkać niewielkie płaty 

czarnych ziem.  

Grunty użytkowane rolniczo stanowią 57,6% ogólnej powierzchni gminy Adamów,  

w tym użytki rolne stanowią 51,9% i użytki zielone -5,7%. Wśród gleb gruntów ornych 

dominują gleby klasy III (56%) i IV (29%). Wśród użytków zielonych przeważają gleby IV 

klasy bonitacyjnej (51%) i III klasy (24%). Gleby klas chronionych stanowią 86,52% gleb 

użytków rolnych gminy. Użytki rolne z glebami chronionymi stanowią 49,94% powierzchni 

gminy. Przeważają tu kompleksy pszenne obejmując 81,5% powierzchni gruntów ornych. 

Kompleksy żytnie obejmują jedynie 11,6% powierzchni gruntów ornych oraz zbożowo 

pastewne 0,9% powierzchni gruntów ornych. Wśród użytków rolnych około 70% posiada 

odczyn kwaśny  

i bardzo kwaśny. Prawie 87% gleb wymaga wapnowania.28  

 
 

6. WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE 
 

Gmina Adamów leży w obrębie zlewni Wieprza. Część południowa i południowo-

zachodnia w bezpośredniej zlewni Wieprza, natomiast północna w zlewni Topornicy, 

dopływu Łabuńki. Dział wodny przebiega na linii Wojda - Adamów - Feliksówka - 

Rachodoszcze. Sieć wód powierzchniowych tworzy Wieprz, przecinający południowo-

zachodni obszar gminy na długości 5 km oraz ciek okresowy o nazwie Jacynka i strumień 

spod Suchowoli. Rzeka nie była regulowana, ma naturalny charakter i liczne meandry. 

Dolina Wieprza jest obszarem zagrożonym wodą 100-letnią (teren zagrożony powodzią). 

Zasobność górnych poziomów wodonośnych jest niewielka, co powoduje bardzo niskie, 

poniżej 1 l/s, wydajności wypływów lub w latach suchych ich całkowity zanik. Źródła 

odgrywają ważną rolę w odpływie rzecznym, szczególnie w okresach bezdeszczowych, 

kiedy rzeki zasilane są wodami podziemnym.  

                                                
27 Prognoza oddziaływania na środowisko zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-

nia przestrzennego gminy Adamów, Kraków, 2019 r. 
28 Prognoza oddziaływania na środowisko zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-

nia przestrzennego gminy Adamów, Kraków, 2019 r. 
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W obszarze gminy Adamów nie występują sztuczne zbiorniki wody, poza 14 zbiornikami 

przeciwpożarowymi o łącznej powierzchni 0,329 ha. 

Gmina Adamów położona jest w granicach zlewni jednolitych części wód 

powierzchniowych zaliczane do regionu wodnego Środkowej Wisły. Należą do nich: 

• PLRW20002324249 - Łabuńka do Czarnego Potoku: 

– ekoregion – Równiny Wschodnie, 

– typ jcwp – potoki i strumienie na obszarach będących pod wpływem 

procesów torfotwórczych, 

– status – silnie zmieniona część wód, 

– ocena stanu – zły, 

– cele środowiskowe – dobry potencjał ekologiczny, dobry stan chemiczny; 

• PLRW20002324136 - Wieprz do Jacynki: 

– ekoregion – Równiny Wschodnie, 

– typ jcwp – potoki i strumienie na obszarach będących pod wpływem 

procesów torfotwórczych, 

– status – naturalna, 

– ocena stanu – zły,  

– cele środowiskowe – dobry potencjał ekologiczny, dobry stan chemiczny; 

• PLRW2000924159 - Wieprz od Jacynki do Zbiornika Nielisz: 

– ekoregion – Równiny Wschodnie, 

– typ jcwp – Mała rzeka wyżynna węglanowa, 

– status – naturalna, 

– ocena stanu – zły, 

– cele środowiskowe – dobry potencjał ekologiczny, dobry stan 

chemiczny.29 

 

Tereny gminy Adamów są zasobne w wody podziemne. Występuje tu kredowe piętro 

wodonośne - kreda górna. Jakość wód na ogół jest dobra. Ze względu na ochronę 

największych zasobów wód podziemnych wyznaczone zostały Główne Zbiorniki Wód 

Podziemnych gromadzące strategiczne zasoby kraju. Teren gminy Adamów znajduje się  

w całości w granicach GZWP Nr 407 – Niecka lubelska (Chełm - Zamość), który cechuje:  

• stan udokumentowania – udokumentowany, 

• typ zbiornika – porowo-szczelinowy, 

• powierzchnia całego zbiornika – 9 051 km2, 

• szacunkowe zasoby dyspozycyjne – 1 099 600 m3/dobę, 

• głębokość ujęć od 60 do 120 m, 

• stan chemiczny wód podziemnych – dobry (klasa I – III).30 

 

Gmina Adamów w całości położone jest w obrębie Jednolitych Części Wód Podziemnych Nr 

90, znajdujących się w dorzeczu Wisły.  

JCWPd nr 90 - krajowy kod JCWPd: PLGW200090 cechuje:  

• stan ilościowy i chemiczny - dobry, 

• ogólna ocena stanu JCWPd - dobry, 

• ocena ryzyka niespełnienia celów środowiskowych – niezagrożona, 

• powierzchnia całego obszaru – 4 901 km2.31 

                                                
29

 Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowego Instytutu Badawczego (stan na kwiecień 2020 r.).  
30 Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowego Instytutu Badawczego (stan na kwiecień 2020 r.). 
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Ryc. 3 Wody powierzchniowe i podziemne na obszarze gminy Adamów 

 

Źródło: Opracowanie własne z wykorzystaniem danych przestrzennych PIG,  

http://geoportal.pgi.gov.pl 

 
 
 

7. ZŁOŻA SUROWCÓW MINERALNYCH 
 

Na terenie gminy Adamów występują złoża kopalin, tereny i obszary górnicze. 

Zgodnie z danymi Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu 

Badawczego (stan na kwiecień 2020 r.) na obszarze gminy rozpoznano następujące: 

– złoża surowców: 

• Bliżów – kamienie drogowe i budowlane, 

• Jacnia II pole A – kruszywa naturalne, 

• Jacnia II pole B – kruszywa naturalne, 

• Potoczek 1 – kruszywa naturalne, 

• Suchowola dz. 2905/8 – kruszywa naturalne, 

• Suchowola dz. 3088/9 – kruszywa naturalne; 

                                                                                                                                                  
31

 Karta informacyjna JCWPd nr 90. 
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– teren górniczy: 

• Suchowola dz. 3088, 3089/2, 3089/3, 3090; 

– obszar górniczy: 

• Suchowola dz. 3088, 3089/2, 3089/3, 3090. 

Rozmieszczenie złóż kopalin, terenów i obszarów górniczych na terenie gminy 

Adamów przedstawiono na rycinie zamieszczonej poniżej.  

 

 

Ryc. 4 Złoża kopalin, obszary i tereny górnicze na obszarze gminy Adamów 

 

Źródło: Opracowanie własne z wykorzystaniem danych przestrzennych  
Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego: 

http://geoportal.pgi.gov.pl/midas-web 

 
 
 

8. OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONE 
 

Na terenie miasta Adamów wyróżnia się kilka form ochrony przyrody (stan na 

kwiecień 2020 r.), które określa art. 6 ust 1. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody32. Należą do nich:  

– Krasnobrodzki Park Krajobrazowy, 

– Rezerwat przyrody Debry, 

                                                
32 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody tj.: Dz.U. 2018, poz. 142 z późn. zm. 



 

88 
 

– Obszary Natura 2000: 

• PLB060012 Roztocze, 

• PLH060003 Debry, 

• PLH060017 Roztocze środkowe, 

• PLH060094 Uroczyska Lasów Adamowskich, 

– 22 pomniki przyrody.33 

 

 

Ryc. 5 Formy ochrony przyrody w rejonie gminy Adamów 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GDOŚ:  
http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/. 

 

 

 

9. ZAGROŻENIE ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO 
 

                                                
33 Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (stan na kwiecień 2020 r.) 
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Na terenie gminy Adamów nie występują tereny narażone na niebezpieczeństwo 

powodzi34 ani tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych i ruchami masowymi (stan  

na kwiecień 2020 r.).35 

 

 

VI. BILANS TERENÓW PRZEZNACZONYCH POD ZABUDOWĘ 

 

Zgodnie ze zmianą Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

która została wprowadzona Ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), która weszła w życie 18 listopada 2015 roku, 

zmienia się istotnie sposób podejścia do wyznaczania nowych terenów do zainwestowania. 

W art. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadzony został ust. 

4:  

4. W przypadku sytuowania nowej zabudowy, uwzględnienie wymagań ładu przestrzennego, 

efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz walorów ekonomicznych przestrzeni 

następuje poprzez:  

1) kształtowanie struktur przestrzennych przy uwzględnieniu dążenia do minimalizowania 

transportochłonności układu przestrzennego;  

2) lokalizowanie nowej zabudowy mieszkaniowej w sposób umożliwiający mieszkańcom 

maksymalne wykorzystanie publicznego transportu zbiorowego jako podstawowego 

środka transportu;  

3) zapewnianie rozwiązań przestrzennych, ułatwiających przemieszczanie się pieszych  

i rowerzystów;  

4) dążenie do planowania i lokalizowania nowej zabudowy:  

a) na obszarach o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej,  

w granicach jednostki osadniczej w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 

2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1443), w szczególności poprzez uzupełnianie istniejącej zabudowy,  

b) na terenach położonych na obszarach innych niż wymienione w lit. a, wyłącznie  

w sytuacji braku dostatecznej ilości terenów przeznaczonych pod dany rodzaj 

zabudowy położonych na obszarach, o których mowa w lit. a; przy czym w pierwszej 

kolejności na obszarach w najwyższym stopniu przygotowanych do zabudowy, przez 

co rozumie się obszary charakteryzujące się najlepszym dostępem do sieci 

komunikacyjnej oraz najlepszym stopniem wyposażenia w sieci wodociągowe, 

kanalizacyjne, elektroenergetyczne, gazowe, ciepłownicze oraz sieci i urządzenia 

telekomunikacyjne, adekwatnych dla nowej, planowanej zabudowy.  

 

Art. 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, określający zakres 

uwarunkowań uwzględnianych w studium został uzupełniony w/w. zmianą m.in. o zapisy 

dotyczące konieczności bilansowania terenów przeznaczonych pod zabudowę oraz 

warunków wyznaczania nowej zabudowy:  

5. Dokonując bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę, kolejno:  

                                                
34 Mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej (stan na kwiecień 

2020 r.) 
35

 Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej (SOPO), Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy 
Instytut Badawczy (stan na kwiecień 2020 r.) 
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1) formułuje się, na podstawie analiz ekonomicznych, środowiskowych, społecznych, 

prognoz demograficznych oraz możliwości finansowych gminy, o których mowa w ust. 1 

pkt 7 lit. a–c, maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na nową zabudowę, 

wyrażone w ilości powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy;  

2) szacuje się chłonność, położonych na terenie gminy, obszarów o w pełni wykształconej 

zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w granicach jednostki osadniczej  

w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach 

miejscowości i obiektów fizjograficznych, rozumianą jako możliwość lokalizowania na 

tych obszarach nowej zabudowy, wyrażoną w powierzchni użytkowej zabudowy, w 

podziale na funkcje zabudowy;  

3) szacuje się chłonność, położonych na terenie gminy, obszarów przeznaczonych  

w planach miejscowych pod zabudowę, innych niż wymienione w pkt 2, rozumianą jako 

możliwość lokalizowania na tych obszarach nowej zabudowy, wyrażoną w powierzchni 

użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy;  

4) porównuje się maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na nową zabudowę, o 

którym mowa w pkt 1, oraz sumę powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na 

funkcje zabudowy, o której mowa w pkt 2 i 3, a następnie, gdy maksymalne w skali 

gminy zapotrzebowanie na nową zabudowę, o którym mowa w pkt 1:  

a) nie przekracza sumy powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje 

zabudowy – nie przewiduje się lokalizacji nowej zabudowy poza obszarami, o których 

mowa w pkt 2 i 3,  

b) przekracza sumę powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy 

– bilans terenów pod zabudowę uzupełnia się o różnicę tych wielkości wyrażoną  

w powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy i przewiduje się 

lokalizację nowej zabudowy poza obszarami, o których mowa w pkt 2 i 3, 

maksymalnie w ilości wynikającej z uzupełnionego bilansu;  

5) określa się:  

a) możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnych i 

infrastruktury technicznej oraz społecznej, służących realizacji zadań własnych 

gminy,  

b) potrzeby inwestycyjne gminy wynikające z konieczności realizacji zadań własnych, 

związane z lokalizacją nowej zabudowy na obszarach, o których mowa w pkt 2 i 3, 

oraz w przypadku, o którym mowa w pkt 4 lit. a, poza tymi obszarami; 

6) w przypadku gdy potrzeby inwestycyjne, o których mowa w pkt 5 lit. b, przekraczają 

możliwości finansowania, o których mowa w pkt 5 lit. a, dokonuje się zmian w celu 

dostosowania zapotrzebowania na nową zabudowę do możliwości finansowania przez 

gminę wykonania sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej oraz społecznej.  

 

7. Określając zapotrzebowanie na nową zabudowę, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, bierze się 

pod uwagę:  

1) perspektywę nie dłuższą niż 30 lat;  

2) niepewność procesów rozwojowych wyrażającą się możliwością zwiększenia 

zapotrzebowania w stosunku do wyników analiz nie więcej niż o 30%.  
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1. WYKORZYSTANIE TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO ZABUDOWY 
 

Na obszarze Gminy Adamów obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy przyjęty Uchwałą Nr X/73/2003 Rady Gminy Adamów z dnia  

14 listopada 2003 roku. Plan został kilkukrotnie zmieniany. Zgodnie z danymi GUS, w 2018 

roku gmina pokryta była w 99,9% obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego. Jest to wskaźnik bardzo wysoki w porównaniu do średniej krajowej – 30,8%. 

Rezerwy terenów budowlanych określone zostały w oparciu o dane dotyczące 

zasięgu terenów przeznaczonych do zainwestowania oraz dane uzyskane na podstawie 

ortofotomapy. Rezerwy wyliczone zostały w odniesieniu do typów terenów przeznaczonych 

do zainwestowania. Przyjęto, że ok. 15 % zidentyfikowanych powierzchni rezerw nie jest 

faktycznie możliwa do wykorzystania m.in. ze względu na ukształtowanie terenu oraz 

konfigurację podziałów własnościowych – powierzchnia rezerw pomniejszona o 15 % 

określona została powierzchnią urealnioną.  

 

Tabela 12 Zestawienie wykorzystania terenów przeznaczonych do zainwestowania  

w mpzp w granicach gminy Adamów – stan na 2020 r. 

Przeznaczenie  

terenu 

Powierzchnia 

terenu 

przeznaczonego 

dla danej funkcji 

[ha] 

Powierzchnia 

wykorzystana 

[ha] 

Powierzchnia 

rezerwy 

[ha] 

Powierzchnia 

wykorzystana 

[%] 

Urealniona 

powierzchnia 

rezerwy  

[%] 

Tereny zabudowy 
mieszkaniowej  
jednorodzinnej 

659,3 ha 363,6 ha 295,7 ha 55 % 30 % 

Tereny zabudowy 
usługowej 

26,5 ha 20,2 ha 6,3 ha 76 % 9 % 

Tereny zabudowy 
produkcyjno-
technicznej 

16,1 ha 13,8 ha 2,3 ha 86 % 0 % 

Suma 701,9 ha 397,6 ha 304,3 ha   

Źródło: Opracowanie własne. 

 
 
Z bilansu terenów przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego do zainwestowania wynika, że tereny zabudowy mieszkaniowej zajmują 

łącznie powierzchnię 701,9 ha. Do terenów zabudowy mieszkaniowej zalicza się w tym 

wypadku tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej, letniskowej  

i wielorodzinnej o niskiej intensywności zabudowy. Tereny wolne od zabudowy stanowią 

30% powierzchni całkowitej przeznaczonej w mpzp pod funkcje mieszkaniową. 

Uwzględniając procent terenu niemożliwy do wykorzystania, na terenie gminy można 

stwierdzić brak rezerw terenów zabudowy produkcyjno-technicznej. Tereny zabudowy 

usługowej, którą tworzą 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 zostały w większości wykorzystane.   
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Ryc. 6 Tereny zainwestowane w mpzp w granicach gminy Adamów – stan na kwiecień 2020 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne   
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2. ZAPOTRZEBOWANIE NA NOWĄ POWIERZCHNIĘ ZABUDOWY 
 
Prognoza demograficzna GUS na lata 2014 – 2050 zakłada zmniejszenie się liczby 

ludności z 106 833 w 2019 roku do 91 725 osób w 2049 roku. Mieszkańcy gmina Adamów 

stanowią około 4,5% ogółu ludności zamieszkującej powiat. Do ograniczania tendencji 

spadkowej liczby ludności mogą przyczynić się również uruchamiane na szczeblu 

ogólnokrajowym narzędzia finansowe, organizacyjne i legislacyjne mające na celu 

zwiększenie dzietności i pobudzenie przyrostu naturalnego. Może to wpłynąć również na 

poprawę warunków zamieszkania i rynku pracy. 

Na przestrzeni ostatnich lat zauważa się pozytywne zmiany na rynku pracy.  

W porównaniu do roku 2009, widoczny jest spadek liczby osób bezrobotnych o 50%. Liczba 

podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON wzrosła o 18%. Ze świadczeń 

pomocy społecznej w 2018 roku skorzystało 140 osób, tj. 3% ogółu mieszkańców. Natomiast 

w 2009 roku liczba osób korzystających z pomocy społecznej była dwukrotnie wyższa niż 

obecnie. Zmiany te są bardzo optymistyczne i mogą świadczyć o bogaceniu się 

społeczeństwa. Pomimo ogólnego spadku liczby ludności, z roku na rok wzrasta liczba 

mieszkań. Zwiększają się potrzeby społeczeństwa związane z podwyższaniem komfortu 

życia i warunków zamieszkania. Coraz rzadziej spotykany jest w polskim społeczeństwie  

model rodziny wielopokoleniowej - składającej się z małżeństwa, dzieci oraz dziadków 

mieszkających w jednym domu. Młode małżeństwa dążą do samodzielności. Stąd widoczny 

jest w badanym okresie około 20% wzrost przeciętnej powierzchni użytkowa na 1 osobę. 

Do zmiany procesów demograficznych na terenie gminy powinna przyczynić się także 

właściwa polityka społeczna i gospodarcza, polegającej na zapewnieniu stabilizacji życiowej  

i stałej poprawy warunków życia mieszkańców. Takimi rozwiązaniami winno być tworzenie 

miejsc pracy, z wykorzystaniem potencjału regionu i poszukiwania nowych obszarów 

działalności oraz lepsze zapewnienie dostępu do usług zakresu podstawowego. Mając na 

uwadze powyższe, przyjmuje się możliwość poprawy sytuacji demograficznej gminy 

Adamów. 

Zapotrzebowanie na nową zabudowę zostało opracowane w oparciu o analizy 

ekonomiczne, środowiskowe, społeczne i prognozy demograficzne oraz możliwości 

finansowe miasta. Maksymalne zapotrzebowanie na nową zabudowę zostało wyrażone w 

ilości powierzchni użytkowej zabudowy, co jest zgodne z ustawą o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym art. 10 ust. 5 pkt 1. 

W procesie określania wartości zapotrzebowania na zabudowę o danej funkcji, 

przeanalizowano powierzchnię użytkową zabudowy dla poszczególnych funkcji  

w ostatnich kilku latach. Przyjęty wzrost w tym okresie przyjęto za wyjściowy punkt do 

dalszego rozpatrywania zapotrzebowania. Ostateczna proponowana wartość uwzględnia 

oprócz powyższych analiz - przyjętą politykę funkcjonalno-przestrzenną gminy Adamów.  

W przeprowadzonym bilansie zastosowano podstawowy podział na funkcje 

zabudowy z uwzględnieniem funkcji terenów w obowiązującym mpzp. W ten sposób 

wyszczególniono tereny:  

– zabudowy mieszkaniowej (w tym zabudowa wielorodzinna o niskiej intensywności, 

zabudowa jednorodzinna; zabudowa zagrodowa; zabudowa zagrodowa, 

jednorodzinna, letniskowa i usługowa;),  

– zabudowy usługowej (w tym tereny usług publicznych i usług komercyjnych),  

– zabudowy produkcyjno-technicznej (w tym teren przemysłu; teren budownictwa; teren 

baz, składów i magazynów;  
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– tereny produkcji energii ze źródeł odnawialnych.  

 

Zabudowa mieszkaniowa 

Według danych GUS, na terenie gminy Adamów w 2018 r. było 1 716 mieszkań  

o przeciętnej powierzchni użytkowej 82,0 m2. Łączna powierzchnia użytkowa mieszkań 

wynosiła 140 639 m2. Przeciętna powierzchnia użytkowa na osobę wynosiła 29,9 m2. 

Przewiduje się podnoszenie standardów zamieszkania, wyrażające się m.in. w zwiększaniu 

powierzchni użytkowej zasobów mieszkaniowych przypadającej na 1 mieszkańca oraz 

zmniejszaniu intensywności zabudowy poprzez zwiększanie powierzchni działek 

budowlanych. Uwzględniając standardy unijne, przyjęto, że docelowy wskaźnik powierzchni 

użytkowej zabudowy mieszkaniowej wyniesie 50 m2/os. Uwzględniając przyjęte założenia 

oraz wskaźnik niepewności procesów rozwojowych wynoszący 30%, przyjmuje się, że 

maksymalne dopuszczalne w skali gminy zapotrzebowanie na nową zabudowę 

mieszkaniową wyniesie 162 521 m2. 

 

 

Zabudowa usługowa 

W gminie Adamów zabudowa usługowa stanowi uzupełnienie struktur mieszkalnych. 

Są to przede wszystkim usługi związane z codziennym życiem mieszkańców (handel, 

gastronomia, oświata, itd.), które w sposób naturalny odpowiadają na pojawiające się 

potrzeby ludzi. Liczba usług i ich różnorodność z każdym rokiem rośnie ze względu na 

rosnące potrzeby mieszkańców. Usługi są niezwykle ważną gałęzią gospodarki, wpływającą 

na tworzenie nowych miejsc pracy, a tym samym na szeroko rozumiany - rozwój. 

Poprawiając komfort życia mieszkańców poprzez łatwy dostęp do usług podstawowych, 

przyczynia się to do wzrostu atrakcyjności miejsca, szczególnie na obszarach rozwijających 

się. Przewiduje się zwiększenie udziału powierzchni związanych z działalnością usługową w 

stosunku do powierzchni mieszkalnych. Zapotrzebowanie na zabudowę usługową w 

perspektywie  

30-letniej będzie stopniowo wzrastać i wynosie około 56 882 m2. 

 

 

Zabudowa produkcyjno-techniczna 

Adamów jest gminą rolniczą w związku z tym rolnictwo stanowi jeden z najważ-

niejszych działów gospodarki. Ze względu na rolniczy charakter gminy istnieje potrzeba 

wyznaczenia terenów produkcyjnych, w celu m.in. zapewnienia nowych miejsc pracy dla 

mieszkańców gminy. Przewiduje się zapotrzebowanie na zabudowę przemysłową, bazy, 

składy i magazyny, w tym na tereny obsługi produkcji rolnych, hodowlanych i ogrodniczych. 

Jednym z celów gminy jest rozwój przedsiębiorczości i atrakcyjności inwestycyjnej poprzez 

budowanie warunków do inwestycji i wspieranie przedsiębiorczości, przy zachowaniu 

rolniczej specjalizacji gminy. 

Zakłada się zgodnie z ogólnopolskim trendem oraz z kierunkiem określonym  

w „Strategii Rozwoju Gminy Adamów na lata 2015-2020 (z perspektywą do 2023 r,)” 

mającym na celu polepszenia warunków do prowadzenia działalności gospodarczej poprzez 

dążenie gminy do zwiększenia udziału powierzchni związanych z działalnością gospodarczą  

w stosunku do powierzchni mieszkalnych. Zgodnie z powyższym uznaje się za właściwe 
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uzupełnienie powierzchni terenów wskazanych dla działalności gospodarczej. Przewiduje 

się, że maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na nową zabudowę związana z 

przemysłem będzie wynosić około 48 756 m2. 

 

Tereny produkcji energii ze źródeł odnawialnych  

Odnawialne źródła energii to źródła wykorzystujące w procesie przetwarzania energię 

wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal prądów i pływów morskich, spadki 

rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także biogazu 

powstającego w procesach odprowadzania i oczyszczania ścieków albo rozkładu 

składowych szczątek roślinnych i zwierzęcych. Stanowią źródła energii, których używanie nie 

wiąże się z długotrwałym ich deficytem. „Wojewódzki Program Rozwoju Alternatywnych 

Źródeł Energii dla Województwa Lubelskiego” podkresla, że źródła te mają najczęściej 

charakter zasobów lokalnych i jako takie powinny wywierać duży wpływ na rozwój gmin, 

politykę energetyczną i plany rozwoju lokalnego. „Krajowy Plan Działań w zakresie energii ze 

źródeł odnawialnych” na rok 2020 zakładał osiągnięcie krajowego celu na poziomie 15,5%, 

zgodnie z Dyrektywą.36 W ramach realizacji ogólnounijnego celu na 2030 r. Polska deklaruje 

osiągniecie do 2030 r. 21% udziału OZE w finalnym zużyciu energii brutto zgodnie z 

„Krajowym planem na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030”.  

Na terenie gminy Adamów wykorzystanie energii pochodzącej z OZE jest znikome. 

Zdecydowana większość obszaru gminy Adamów jest położona na obszarach chronionych, 

zatem potencjał rozwoju energetyki wiatrowej jest tu bardzo słaby. Gmina natomiast posiada 

bardzo sprzyjające warunki solarne. Pozyskanie energii z OZE (w tym z biomasy), to krok w 

kierunku ochrony środowiska i realnego zmniejszenia kosztów, dlatego przyjmuje się 

kierunek rozwoju umożliwiający rozwój produkcji energii ze źródeł odnawialnych na nowo 

wyznaczanych terenach oraz w ramach istniejących terenów produkcyjnych i infrastruktury 

kanalizacyjnej. Mając na uwadze powyższe, przewiduje się maksymalne w skali gminy 

zapotrzebowanie na tereny produkcji energii ze źródeł odnawialnych wyniesie 30 028 m2. 

 

 

  

                                                
36 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie 
promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca 
dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE. 
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VII. CHŁONNOŚĆ OBSZARÓW 

Do oszacowania chłonności przyjęto założenia, opierające się na prognozach, 

analizie stanu faktycznego oraz danych pozyskanych w ramach analiz: 

– łączna powierzchnia użytkowa mieszkań w 2018 r. – 140 639 m2, 

– minimalna powierzchnia działki dla zabudowy zagrodowej – 2500 m2, 

– minimalna powierzchnia działki dla zabudowy mieszkaniowej – 2000 m2, 

– minimalna powierzchnia działki dla rekreacji indywidualnej – 1500 m2, 

– liczba osób przypadająca na 1 mieszkanie – 2,54 os/mieszkanie (dane Eurostat), 

– średnia powierzchnia użytkowa mieszkania w perspektywie 30-letniej – 127 m2, 

– około 90% terenów zabudowanych obecnie stanowi zabudowa zagrodowa 

gospodarstw rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych, 

– występuje zwarta zabudowa mieszkaniowa po obu stronach drogi, 

– przyjmuje się, że na jedną nową działkę, która może powstać na terenach 

niezainwestowanych w ramach w pełni wykształconych, zwartych struktur 

funkcjonalno-przestrzennych przypada jedno mieszkanie, 

 
 
Chłonność położonych na terenie gminy obszarów o w pełni wykształconej zwartej 
strukturze funkcjonalno-przestrzennej  

Obszary o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej  

w granicach jednostki osadniczej w rozumieniu art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. 

o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych, obejmują układy, w których 

następować mogą uzupełnienia istniejącej struktury. Przyjmuje się, że w terenach tych 

zwiększanie powierzchni zainwestowanych będzie związane w znacznej części z podno-

szeniem standardu.  

Gmina Adamów to gmina o układzie zabudowy w postaci ulicówek. Miejscowości nie 

tworzą zwartych struktur z wykształconymi elementami centrotwórczymi. Struktury te mogą 

zostać uzupełnione nową zabudową bez szczególnych działań gminy związanych  

z uzbrojeniem terenu w infrastrukturę techniczną. Sieci osadnicze położone są wzdłuż 

ciągów komunikacji publicznej z dostępem do usług publicznych. 

Chłonność obszarów o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-

przestrzennej szacuje się na poziomie: 

– 86 868 m2 dla zabudowy mieszkaniowej, 

– 25 767 m2 dla zabudowy usługowej,  

– 4 568 m2 dla zabudowy produkcyjno-technicznej, 

– 0 m2 dla terenów produkcji energii z odnawialnych źródeł energii. 

Tereny zabudowy mieszkaniowej z podziałem na tereny zabudowy zagrodowej dają 

możliwość zamieszkania 1 466 mieszkańcom na 577 działkach. Natomiast na terenach 

zabudowy rekreacji indywidualnej może powstać 107 działek. 

 
 
Chłonność położonych na terenie gminy obszarów przeznaczonych w planach 
miejscowych pod zabudowę, innych niż wymienione powyżej 

Chłonność obszarów przeznaczonych w miejscowych planach pod zabudowę, 

rozumiana jako możliwość lokalizowania na tych obszarach nowej zabudowy szacuje się na 

poziomie: 
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– 73 279 m2 dla zabudowy mieszkaniowej, 

– 5 845 m2 dla zabudowy usługowej,  

– 8 939 m2 dla zabudowy produkcyjno-technicznej, 

– 0 m2 dla terenów produkcji energii z odnawialnych źródeł energii.  

Tereny zabudowy mieszkaniowej z podziałem na tereny zabudowy zagrodowej dają 

możliwość zamieszkania 1 237 mieszkańcom na 487 działkach. Natomiast na terenach 

zabudowy rekreacji indywidualnej może powstać 90 działek. 

 
 
Porównanie maksymalnego w skali gminy zapotrzebowania na nową zabudowę z 

sumą powierzchni użytkowej zabudowy wynikającej z chłonności obszarów o w pełni 

wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej 

Tabela 13 Zestawienie wykorzystania terenów przeznaczonych do zainwestowania  

w mpzp w granicach gminy Adamów – stan na kwiecień 2020 r. 

 
Tereny zabudowy wyrażone w powierzchni użytkowej zabudowy z 

podziałem na poszczególne funckje 

Tereny zabudowane 

Tereny zabudowy 

mieszkaniowej 

[m
2
] 

Tereny  

zabudowy 

usługowej 

[m
2
] 

Tereny 

zabudowy 

produkcyjno-

technicznej 

[m
2
] 

Tereny produkcji 

energii z 

odnawialnych 

źródeł energii 

[m
2
] 

Maksymalne w skali gminy 
zapotrzebowanie  
na nową zabudowę  
(art. 10 ust.5 pkt 1) 

162 521 56 882 48 756 30 028 

Tereny w ramach istniejącej 
wykształconej zwartej 
struktury funkcjonalno- 
przestrzennej z możliwością 
lokalizowania nowej  
zabudowy z podziałem 
na funkcje zabudowy  
(art.10 ust.5 pkt 2 uopizp): 

86 868 25 767 4 568 0 

Tereny w ramach obszarów 
przeznaczonych w planach 
miejscowych pod zabudowę, 
inne niż wymienione w art.10 
ust.5 pkt 2 uopizp  
(art. 10 ust.5 pkt 3) 

73 279 5 845 8 939 0 

PORÓWNANIE: +2 374 +25 270 +35 249 +30 028 

Źródło: Opracowanie własne. 
 

 

Zgodnie z art. 10 ust. 5 pkt 4 lit. b ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2020, poz. 293 z późn. zm.) tylko w przypadku, gdy maksymalne  

w skali gminy zapotrzebowanie na nową zabudowę przekracza chłonność obszarów 

przeznaczonych pod zabudowę przewiduje się rozwój nowej zabudowy poza tymi obszarami. 

Dodatni wynik porównania oznacza, że istnieje konieczność wyznaczenia nowych obszarów 
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w studium poza terenami branymi pod uwagę w bilansie tj. obszarami w ramach istniejącej 

struktury funkcjonalno-przestrzennej i wynikających z obowiązujących planistycznych 

dokumentów.  

Tereny pozostające rezerwami będą zagospodarowane w mniej intensywny sposób 

niż znaczna część istniejącego zagospodarowania ze względu na podnoszenie standardu 

zamieszkania. W gminie Adamów maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na nową 

zabudowę przewyższa chłonności terenów zabudowy we wszystkich przypadkach. Mając na 

uwadze rozwój gminy oraz realną powierzchnię rezerw terenów możliwych do zabudowy, 

zakłada się, że realizacja nowej zabudowy mieszkaniowej, usługowej, produkcyjno-

technicznej oraz produkcji energii z odnawialnych źródeł energii jest możliwa. 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. W związku z powyższym, otrzymane wyniki stanowią podstawę do 

wyznaczenia nowych terenów pod zabudowę. 

Bilans ma charakter wyłącznie szacunkowy. 

 
 
Możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnych  

i infrastruktury technicznej oraz społecznej, służących realizacji zadań własnych 

gminy 

Niniejsze opracowanie sporządzone zostało na potrzeby zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów. Konieczność 

sporządzenia zmiany Studium wynika z aktualnych potrzeb w zakresie m.in. wyznaczenia 

nowych terenów pod zabudowę oraz wskazania terenu pod odnawialne źródła energii. 

Chłonność obszarów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w granicach gminy 

Adamów szacuje się na 135 128 m2. Tereny te dają możliwość zamieszkania około  

2 703 mieszkańcom na około 1 064 działkach.  

Możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnych i 

infrastruktury technicznej oraz społecznej, służących realizacji zadań własnych gminy oraz 

realizacji potrzeb inwestycyjnych wynikających z konieczności realizacji zadań własnych, 

związanych  

z lokalizacją nowej zabudowy związane są bezpośrednio z sytuacją finansową gminy.  

 

Tabela 14 Dochody i wydatki gminy Adamów w porównaniu do powiatu zamojskiego  
i województwa lubelskiego w roku 2018 

 
Gmina Adamów 

[zł] 
Powiat zamojski 

[zł] 

Województwo 
lubelskie 

[zł] 

Dochody ogólem [zł] 23 547 045,94 448 346 231,45 10 443 991 672,06 

Dochody na 1 
mieszkanca [zł/os] 

4 998,31 4 182,76 4 922,67 
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Wydatki ogólem [zł] 25 136 738,88 457 402 103,13 10 872 119 738,25 

Wydatki na 1 
mieszkanca [zł/os] 

5 335,75 4 267,25 5 124,46 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

W gminie Adamów przy dochodzie na osobę wyższym o około 19.5% od powiatu 

zamojskiego, wydatki na drogi są stosunkowo niższe o 0.6%. Natomiast wydatki ogółem na 

mieszkańca w gminie są wyższe o blisko 24% od powiatu. Przy właściwym ustaleniu 

priorytetów, gmina posiada zdolność do finansowania nowych sieci komunikacyjnych oraz 

infrastruktury technicznej i społecznej. 

 

Tabela 15 Wydatki gminy Adamów na drogi publiczne w roku 2018 w porównaniu  
do powiatu zamojskiego i województwa lubelskiego  

 
Gmina Adamów 

[zł] 
Powiat zamojski 

[zł] 

Województwo 
lubelskie 

[zł] 

Wydatki ogólem  25 136 738,88 457 402 103,13 10 872 119 738,25 

Wydatki na autostrady  0,00 0,00 0,00 

Wydatki na drogi publiczne 
krajowe  

0,00 124 784,64 127 088,64 

Wydatki na drogi publiczne 
wojewódzkie  

0,00 598 893,28 10 575 678,24 

Wydatki na drogi publiczne 
powiatowe  

296 983,93 8 459 064,80 108 828 268,78 

Wydatki na drogi publiczne w 
miastach na prawach powiatu  

0,00 0,00 322 926 485,32 

Wydatki na drogi publiczne  
gminne  

1 408 555,40 24 417 989,50 444 041 154,40 

Wydatki na drogi publiczne  
razem  

1 705 539,33 33 600 732,22 886 498 675,40 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

 
Tabela 16 Wydatki inwestycyjne gminy Adamów na tle dochodów i wydatków ogółem  

w latach 2020 – 2028 

Rok 
Dochody ogółem  

[zł] 
Wydatki ogółem  

[zł] 
Wydatki inwestycyjne 

[zł]  

2020 20 910 510,75 22 051 482,75 3 710 831,44 

2021 22 445 200,00 23 164 250,00 4 904 050,00 

2022 20 507 535,00 19 767 535,00 1 387 535,00 

2023 20 100 100,00 19 360 100,00 940 000,00 

2024 20 004 000,00 19 105 200,00 640 000,00 

2025 19 920 500,00 18 984 200,00 400 000,00 
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2026 19 921 100,00 18 820 000,00 0,00 

2027 19 930 100,00 18 840 200,00 0,00 

2028 20 014 118,00 19 207 791,00 347 591,00 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2028” 

 

Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansowa na lata 2020 – 202837 dług gminy będzie 

się stopniowo zmniejszał, a źródłem spłaty długu będą prognozowane nadwyżki budżetowe. 

W ciągu najbliższych 2 lat planowane jest zachowanie dystansu pomiędzy dochodami  

i wydatkami tak, aby planowane wydatki bieżące nie były wyższe niż dochody bieżące. 

Wnioskowane tereny położone są zasięgu ciągów komunikacyjnych wyznaczonych  

w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów. Sieć dróg ustalona 

w dotychczas obowiązujących dokumentach planistycznych stanowi strukturę zapewniającą 

obsługę terenów przeznaczonych obecnie do zainwestowania. Specyficzny układ 

przestrzenny pozwala na uzupełnienie istniejącej struktury bez istotnego zwiększania 

zapotrzebowania na nowe ciągi komunikacyjne oraz sieci infrastruktury technicznej. Stan 

oraz prognoza liczby ludności nie wskazują na potrzeby rozwoju infrastruktury społecznej, 

które mogłyby w istotny sposób rzutować na wydatki z budżetu gminy. Można przyjąć, że 

możliwości finansowe gminy związane z realizacją nowej infrastruktury należy uznać za 

wystarczające  

w zakresie potrzeb opisanych w obowiązujących planach miejscowych.  

Należy przyjąć, że tereny wyznaczone w zmianie Studium jako nowe tereny 

inwestycji nie skutkują w całości koniecznością realizowania zadań własnych gminy i 

zwiększania jej obciążeń finansowych. Można przypuszczać, że realizacja Studium odbywać 

się będzie etapowo, a plany miejscowe w sposób planowy będą uchwalane w ramach 

strategicznego działania gminy, nie powodując nadmiernych kolizji w budżecie i 

dodatkowych, ponadprzeciętnych wydatków. Przewiduje się jednak, iż konsumpcja rezerw 

terenów do zainwestowania w obowiązujących dokumentach planistycznych pozwoli m.in. na 

znaczny wzrost dochodów z podatków od nieruchomości, od środków transportowych i 

czynności cywilnoprawnych. Dodatkowo można przyjąć, iż zadania własne będą 

finansowane z:  

– z budżetu gminy;  

– współfinansowane ze środków zewnętrznych, w tym pozyskiwanych z funduszy Unii 

Europejskiej;  

– ze środków własnych przedsiębiorstw działających w imieniu gminy;  

– z udziału inwestorów zewnętrznych na podstawie zawartych porozumień;  

– poprzez udział inwestorów prywatnych w finansowaniu zadań publicznych w ramach 

partnerstwa publiczno-prywatnego; 

– dotacji, pożyczek, kredytów, obligacji komunalnych;  

– innych środków zewnętrznych. 

  

                                                
37 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 – 2028, przyjęta Uchwałą Nr XII/90/2019 Rady Gminy 

Adamów z dnia 21 czerwca 2018 r. z późniejszymi zmianami. 
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2. STRONY INTERENETOWE 
 
Baza Demograficzna, http://demografia.stat.gov.pl/bazademografia/ 

Centralny rejestr form ochrony przyrody, http://crfop.gdos.gov.pl  

Geoportal, http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/  

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, https://www.gdos.gov.pl/ 

Główny Urząd Statystyczny, http://www.stat.gov.pl  

Gminna Biblioteka Publiczna w Adamowie, https://gbpadamow.naszabiblioteka.com/ 

Informatyczny System Osłony Kraju, http://www.isok.gov.pl  

Muzeum Historyczne Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Okręg Zamość im. ppłk 

Stanisława „Adama” Prusa w Bondyrzu, https://akzamosc.pl/muzeum/ 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, http://www.kzgw.gov.pl  

Państwowy Instytut Geologiczny, http://www.pgi.gov.pl/  

Państwowa Służba Hydrogeologiczna, http://www.psh.gov.pl/  

Raport o stanie gminy Adamów, http://analytics.lokalneo.pl/?action=widget&id=9 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, http://lublin.rdos.gov.pl/ 

Urzad gminy Adamów - Biuletyn Informacji Publicznej, https://adamow.bip.gmina.pl/ 

Urząd gminy Adamów – Oficjalny Portal, https://www.adamow.gmina.pl 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie, https://wios.lublin.pl  
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