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1. WSTĘP
Na podstawie art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.), do
przyjętego dokumentu załącza się pisemne podsumowanie, zawierające uzasadnienie wyboru
przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych, a także
informację, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione:
−
−

ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko,
opinie właściwych organów (Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie
oraz Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego),
− zgłoszone uwagi i wnioski,
− uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania
na środowisko z ww. organami,
− wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko,
jeżeli zostało przeprowadzone,
− propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków
realizacji postanowień dokumentu.
Niniejsze podsumowanie stanowi opis przebiegu strategicznej oceny oddziaływania oceny
oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Gminy Kurów na lata 2021 - 2030.

2. PODSTAWA PRAWNA
Podstawę prawną do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko stanowią:
1) dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w
sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko,
2) ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm) (zwanej dalej ustawą OOŚ).

3. RAMOWY PRZEBIEG STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA
ŚRODOWISKO
W ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, rozumianej zgodnie z art.
3 pkt 14 ustawy, jako postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków
realizacji Strategii Rozwoju Gminy Kurów na lata 2021 - 2030, odbyło się:
−

uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania
na środowisko,
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−
−
−

sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko,
uzyskanie wymaganych opinii,
zapewnienie udziału społeczeństwa w opiniowaniu.

3.1. Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w
prognozie
Zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w Prognozie oddziaływania
na środowisko Strategii Rozwoju Gminy Kurów na lata 2021 - 2030 został ustalony zgodnie
art. 53 i 57 pkt. 2 ustawy, przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie,
pismem o sygnaturze: WSTV.411. 5.2022.AP z dnia 25 lutego 2022 r. oraz przez Lubelskiego
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, pismem o sygnaturze:DNSNZ.7016.17.2022 z dnia 11 lutego 2022 r.

3.2. Sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko
Sporządzając Prognozę oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy
Kurów na lata 2021 - 2030 uwzględniono zakres i stopień szczegółowości informacji
wymaganych w ww. dokumencie, zgodnie ze wskazaniami ww. organów.
W marcu 2022 r. przystąpiono do opracowania wymaganej przez ww. ustawę OOŚ Prognozy.

3.3. Uzyskanie wymaganych opinii
Zgodnie z art. 54. ust. 1 ww. ustawy OOŚ organ opracowujący projekt Strategii (tj.
Wójt Gminy Kurów) poddaje ww. dokument, wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko,
opiniowaniu przez właściwe organy, o których mowa w art. 57 i 58 ustawy OOŚ (tj.
Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Lublinie oraz Lubelskiemu Państwowemu
Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Lublinie). Ww. organy w terminie 30 dni od dnia
otrzymania wniosku dotyczącego przedmiotowej sprawy, wydają opinię.
Projekt Strategii wraz z Prognozą został zaopiniowany pozytywnie i bez uwag przez Lubelskiego
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie , pismem o sygnaturze DNSNZ.701651.2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie także zaopiniował projekt Strategii
Rozwoju Gminy Kurów na lata 2021 - 2030 wraz z Prognozą pismem o sygnaturze
WSTV.410.24.2022.AP z dnia 29 kwietnia 2022 r.
Uwagi i sugestie organów opiniujących zostały uwzględnione.

3.4. Zapewnienie udziału społeczeństwa w opiniowaniu
Na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy OOŚ, organ opracowujący projekt dokumentu, tj.
Wójt Gminy Kurów, zapewnił możliwość udziału społeczeństwa w procedurze jego
sporządzania.
Zgodnie art. 30, art. 39 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn.
zm.) w informacji przekazanej społeczeństwu wskazano na możliwość składania uwag i
wniosków w terminie od 1 kwietnia do 22 kwietnia 2022 roku (tj. co najmniej 21 dni od
ogłoszenia obwieszczenia), w następującej formie:

4

−
−

na piśmie na adres: Urząd Gminy Kurów, ul. Lubelska 35, 24-170 Kurów;
za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich
bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres : gmina@kurow.eu;

Oba dokumenty (projekt Strategii wraz z Prognozą) były dostępne w wersji drukowanej
w siedzibie Gminy Kurów, ul. Lubelska 35, 24-170 Kurów, w godzinach pracy urzędu oraz
w wersji elektronicznej na stronach internetowych Urzędu Gminy Kurów .
Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) uwagi lub wnioski złożone po
upływie terminu pozostały bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków był Wójt Gminy Kurów.
W przewidzianym prawem terminie ze strony społeczeństwa nie wpłynęły żadne uwagi.

4. PODSUMOWANIE I WNIOSKI Z PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA W
SPRAWIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
4.1. Ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko
Prognoza została opracowana na potrzeby przeprowadzenia procedury strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko. Głównym jej celem jest określenie skutków oddziaływania
na środowisko, jakie mogą być związane z realizacją ustaleń Strategii Rozwoju Gminy Kurów
na lata 2021 – 2030. Ze względu na dużą złożoność zjawisk przyrodniczych oraz charakter
badanego dokumentu ocena potencjalnych przekształceń środowiska wynikających z realizacji
zaplanowanych kierunków/zadań nie pozwoliła wyłonić żadnego z nich, które na etapie
sporządzania Prognozy należałoby wyeliminować. W Prognozie przedstawiono informacje o
zawartości Strategii oraz ponadlokalne uwarunkowania ochrony środowiska wynikające z
dokumentów strategicznych i programowych wyższego szczebla. Stwierdzono zgodność
dokumentu z założeniami innych strategii i ów oraz z przepisami obowiązującego prawa.
W ramach prognozy dokonano analizy i oceny przewidywanych znaczących oddziaływań na
następujące elementy środowiska: obszary Natura 2000, różnorodność biologiczną, ludzi,
zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne,
zabytki i dobra materialne. W celu dokonania oceny przewidywanych oddziaływań na
środowisko podczas opracowania Prognozy, zastosowano metodę macierzy interakcji i metodę
opisową. Najpierw stworzono tabelę, w jej kolumnach określono elementy
środowiska, na które może oddziaływać realizacja działań wynikająca z kierunków działań
ocenianego dokumentu, które opisano w wierszach tabeli. Oceny dokonano osobno
dla każdego kierunku działań w ramach danego obszaru.
Treść ocenianej Strategii Rozwoju Gminy Kurów na lata 2021 – 2030 nie przesądza
o znaczącym oddziaływaniu na przedmiot, cele i integralność obszarów Natura 2000
i pozostałe formy ochrony przyrody na terenie gminy w jej sąsiedztwie. Realizacja ustaleń
Strategii jest zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony
przyrody.
Ponadto realizacja ustaleń ww. dokumentu wpłynie korzystnie na poprawę stanu środowiska i
jego poszczególne komponenty w granicach gminy.
Etap realizacji niektórych zadań określonych w Strategii, przede wszystkim tych posiadających
charakter inwestycyjno-budowlany może wpłynąć na niektóre elementy środowiska
przyrodniczego. W Prognozie sformułowano ogólne zasady zapobiegania i ograniczania
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oddziaływań powstających na etapie realizacji i eksploatacji ewentualnych działań
posiadających charakter inwestycyjny, wynikających ze Strategii:
– na etapie realizacji prac i użytkowania należy stosować najlepsze dostępne technologie;
– należy w odpowiedni sposób zabezpieczać ewentualne place budowy;
– należy stosować środki zapobiegające zwiększonej emisji hałasu np. poprzez stosowanie
rozwiązań funkcjonalnych i organizacyjnych;
– prowadząc prace termomoderniacyjne elewacji budynków wskazane jest kontrola
budynku pod kątem gniazdowania ptaków (np. jerzyka, wróbla);
– należy ograniczyć do niezbędnego minimum prace prowadzone w sąsiedztwie obszarów
chronionych w myśl ustawy o ochronie przyrody, lasów, cieków i zbiorników wodnych;
– należy ograniczać liczbę drzew podlegającą wycince, a w przypadku konieczności
usunięcia wykonywać nasadzenie kompensujące;
– w miarę możliwości stosować podczyszczanie wód deszczowych i roztopowych
odprowadzanych z powierzchni utwardzonych w separatorach substancji
ropopochodnych;
– należy dążyć do umożliwienia infiltracji wód opadowych do gruntu;
– należy stosować materiały energooszczędne;
– należy w racjonalny sposób korzystać z zasobów wodnych;
– należy ograniczać zmiany stosunków wodnych;
– należy minimalizować ilość wytwarzanych odpadów i ilości odpadów poddawanych
unieszkodliwianiu poprzez składowanie.
Oddziaływanie to można ograniczyć lub wyeliminować poprzez zastosowanie na etapie
realizacji i użytkowania odpowiednich zabezpieczeń technicznych lub organizacyjnych. Część z
określonych kierunków działań przedstawionych w Strategii może chwilowo negatywnie
oddziaływać na środowisko w skali lokalnej, jednak długookresowy efekt ekologiczny będzie
pozytywny. W związku z powyższym można postawić tezę, że długookresowym efektem
ekologicznym realizacji założeń Strategii Rozwoju Gminy Kurów na lata 2021 - 2030 będzie
zmniejszona emisja zanieczyszczeń do powietrza, niższa emisja hałasu, zminimalizowanie ilości
wytwarzanych odpadów oraz racjonalna gospodarka wodno-ściekowa.
Zatem odstąpienie od wdrażania zapisów przedmiotowych dokumentów może skutkować
niezrealizowaniem strategicznych celów ochrony środowiska. Brak realizacji Strategii może
przyczynić się do utrwalania oraz występowania negatywnych tendencji w środowisku.
Reasumując, należy stwierdzić, iż korzystnym z punktu widzenia środowiska
przyrodniczego i zdrowia ludzi jest dążenie do zrealizowania celów i działań określonych w
Strategii. Realizacja tych celów wraz z uwzględnieniem uwag zapisanych w podsumowaniu
omawianej Prognozy doprowadzi do ogólnej poprawy stanu środowiska przyrodniczego
i zdrowia mieszkańców gminy.

4.2. Zgłoszone uwagi i wnioski
Na etapie z udziałem społeczeństwa nie zostały zgłoszone żadne uwagi i wnioski.
Uwagi złożone na etapie opiniowania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Lublinie ( Zał. 5.1.) zostały uwzględnione poprzez dokonanie stosownych poprawek w
dokumencie Prognozy oddziaływania na środowisko.

4.3. Wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na
środowisko
Strategia Rozwoju Gminy Kurów na lata 2021 - 2030 dotyczy obszaru gminy, która
zlokalizowane jest w znacznej odległości od granicy państwa.
6

W związku z tym i z uwagi na charakter dokumentu nie przewiduje się transgranicznego
oddziaływania jego ustaleń na środowisko w krajach sąsiednich, stąd też nie przeprowadzono
transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko.

4.4. Propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania
monitoringu skutków realizacji postanowień dokumentu.
Proces wdrażania Strategii wymaga kontroli, której najważniejszym elementem jest
ocena realizacji zadań z punktu widzenia osiągania założonych celów. Wdrażanie Strategia
Rozwoju Gminy Kurów na lata 2021 - 2030 będzie podlegało regularnej ocenie w zakresie:
- określenia stopnia wykonania działań/zadań,
- określenia stopnia realizacji przyjętych celów,
- oceny rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami, a ich wykonaniem.
Proces wdrażania Strategii należy monitorować poprzez określenie jednostek
odpowiedzialnych za wdrożenie poszczególnych zadań, identyfikację częstości
przeprowadzania monitoringu realizacji poszczególnych zadań, określanie statusu i problemów
związanych z realizacją zadania. Monitoring efektów realizacji założeń Strategii powinien
obejmować wskaźniki presji na środowisko i stanu środowiska, a także wskaźniki społecznoekonomiczne. Dlatego niezmierne istotna jest również analiza stanu środowiska w Gminie
Kurów: jakości powietrza atmosferycznego, wielkości emisji zanieczyszczeń ze źródeł
grzewczych i komunikacyjnych do atmosfery, jakości wód płynących i podziemnych, jakości
wody do picia, a także poziomu hałasu.

4.5. Uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do
rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych
Należy stwierdzić, iż korzystnym z punktu widzenia środowiska przyrodniczego i zdrowia
ludzi jest wariant dążący do zrealizowania celów i działań określonych w Strategii Rozwoju
Gminy Kurów na lata 2021 - 2030. Realizacja celów wytyczonych w ww. dokumencie przyczyni
się do ogólnej poprawy stanu środowiska przyrodniczego i zdrowia mieszkańców gminy.
Strategia jest uporządkowanym zbiorem działań zmierzających do zrównoważonego i
trwałego rozwoju gminy opracowanym pod kątem osiągnięcia zakładanych celów.
Strategia Rozwoju Gminy Kurów na lata 2021 -2030 to zbór działań i przedsięwzięć
gwarantujących dynamiczny rozwój całej gminy. Strategia definiuje kierunki procesu przemian
przestrzennych, infrastrukturalnych, gospodarczych, społecznych i środowiskowych na terenie
gminy przyczyniające się do poprawy jakości życia mieszkańców, stanu środowiska
naturalnego i kulturowego, przywrócenia ładu przestrzennego oraz do ożywienia
gospodarczego, a także odbudowy i rozwoju więzi społecznych.
Przedstawiony w Strategii zestaw działań stanowi spójną koncepcję opartą na istniejących
obecnie uwarunkowaniach. Strategia jest dokumentem o dużym stopniu ogólności, stąd
charakter działań i przedsięwzięć, które mają być realizowane w ramach określonych obszarów
działania, często nawet nie jest określony w przestrzeni.
Należy zauważyć, że o oddziaływaniu na środowisko decyduje nie tylko lokalizacja, ale również
rozwiązania techniczne i rozmiary przedsięwzięcia. Do tego trzeba dodać zmieniające się
uwarunkowania finansowe i postęp techniczny, który może spowodować radykalną zmianę
podejścia do określonego zagadnienia. Z powyższych względów rozwiązania alternatywne
będą pojawiały się sukcesywnie w miarę zmieniających się uwarunkowań finansowych,
koncepcyjnych i prawnych.
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Jeśli do tego dodać konieczny etap procedur planistyczno-lokalizacyjnych z przypisanymi im
procedurami oceny oddziaływania na środowisko, to można być przekonanym, że zostaną
przedstawione wszystkie istotne okoliczności pozwalające na wybór optymalnych rozwiązań
łączących aspekty rozwojowe, ekologiczne i dotyczące jakości życia mieszkańców.

5. ZAŁĄCZNIKI
5.1. Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie
znak: WSTV.410.24.2022.AP z dnia 29 kwietnia 2022 r.
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Kazimierz Dolny, dnia 29 kwietnia 2022 r.

REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W LUBLINI E
WSTV.410.24.2022.AP

Pan
Arkadiusz Małecki
Wójt Gminy Kurów
ul. Lubelska 35
24-170 Kurów

Na podstawie art. 54 ust. 1 i art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 z późn.
zm.), w związku z wnioskiem Wójta Gminy Kurów w sprawie zaopiniowania projektu
dokumentu pn.: „Strategia Rozwoju Gminy Kurów na lata 2021 - 2030” wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie, po
przeanalizowaniu projektu „Strategia Rozwoju Gminy Kurów na lata 2021 - 2030” oraz
prognozy oddziaływania na środowisko sporządzonej do ww. projektu, przedstawia
opinię w zakresie ochrony środowiska z następującymi uwagami:
− na stronie 22 prognozy oddziaływania na środowisko przywołano nieaktualne miejsce
publikacji tekstu jednolitego aktu prawnego: ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne – powinni być: (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z późn. zm.);
− stwierdzenie zawarte na stronie 15 prognozy (cyt.): Fragment południowej części gminy
wchodzi w skład Kazimierskiego Parku Krajobrazowego… jest nietrafne, gdyż
południowa część gminy Kurów położona jest jedynie w otulinie Kazimierskiego Parku
Krajobrazowego;
− w nawiązaniu do powyższego - na stronie 50 prognozy zamiast (cyt.): Projekt
dokumentu uwzględnia ochronę obszarów cennych pod względem przyrodniczym to
jest Kazimierskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu… - powinno być: Projekt
dokumentu uwzględnia ochronę obszarów cennych pod względem przyrodniczym, to
jest Kazimierskiego Parku Krajobrazowego….

W dniu 06 kwietnia 2022 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie
wpłynął wniosek Wójta Gminy Kurów w sprawie zaopiniowania projektu „Strategii Rozwoju
Gminy Kurów na lata 2021 - 2030” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko jest wymagane przypadku projektu dokumentu innego niż wymieniony w art. 46
ust. 1 oraz w przypadku projektu zmiany takiego dokumentu, jeżeli w uzgodnieniu z właściwym
organem, o którym mowa w art. 57, organ opracowujący projekt stwierdzi, że realizacja
postanowień danego dokumentu albo jego zmiany może spowodować znaczące
oddziaływanie na środowisko. W piśmie uzgadniającym z dnia 25 lutego 2022 r., znak:
WSTV.410.8.2022.AP, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie wyraził opinię, że
dla projektu dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Gminy Kurów na lata 2021 - 2030” konieczne
jest przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
W myśl art. 54 ust. 1 i art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organ opracowujący projekt
dokumentu poddaje ww. projekt wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, opiniowaniu
przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska.
Przedłożona „Strategia Rozwoju Gminy Kurów na lata 2021 -2030” to zbór działań i
przedsięwzięć gwarantujących dynamiczny rozwój całej gminy. Strategia definiuje kierunki
procesu przemian przestrzennych, infrastrukturalnych, gospodarczych, społecznych i
środowiskowych na terenie gminy przyczyniające się do poprawy jakości życia mieszkańców,
stanu środowiska naturalnego i kulturowego, przywrócenia ładu przestrzennego oraz do
ożywienia gospodarczego, a także odbudowy i rozwoju więzi społecznych.
Wizja rozwoju gminy Kurów stanowi projekcję pożądanego stanu rozwoju gminy w
perspektywie strategicznej. Stanowi podstawę do sformułowania kluczowych celów
strategicznych i obszarów tematycznych.
Misja gminy Kurów, po uwzględnieniu przyjętych założeń i wniosków płynących z analizy
strategicznej, brzmi: Gmina Kurów to gmina otwarta na mieszkańców , wspierająca aktywność
społeczności lokalnej , rozwijająca rolnictwo i przedsiębiorczość, wykorzystująca potencjał
kulturowo – przyrodniczy do aktywnych form wypoczynku mieszkańców i przyjezdnych.
Nakreślony dla gminy cel zostanie osiągnięty poprzez realizację celów strategicznych i
operacyjnych do których należą:
I cel strategiczny (CS.I.) – Przyjazna dla mieszkańców i środowiska przestrzeń gminy
Kurów
− polityka przestrzenna gminy;
− rewitalizacja obszarów zdegradowanych i odnowa wsi;
− dostępność komunikacyjna i bezpieczeństwo ruchu drogowego;
− przyjazna środowisku infrastruktura usług komunalnych;
− przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu;
II cel strategiczny – Wielofunkcyjny rozwój społeczny gminy Kurów:
− dostępność do usług społecznych dla seniorów i osób o specjalnych potrzebach;
− opieka i kształcenie dzieci i młodzieży;
− oferta kulturalna blisko miejsca zamieszkania;
− aktywny wypoczynek młodzieży;
2

− inwestycja w kapitał społeczny gminy;
− bezpieczeństwo socjalne;
III cel strategiczny – Zrównoważony rozwój gospodarczy gminy Kurów
− marketing gospodarczy i rozwój współpracy gminy Kurów;
− przyjazny klimat dla modernizacji gospodarstw rolnych i rozwijanie działalności
okołorolniczej i usług dla mieszkańców;
− wzmocnienie turystyki i rekreacji wykorzystującej lokalne zasoby kulturowe i
przyrodnicze;
− cyfryzacja i promowanie innowacji dostosowanych do potrzeb przedsiębiorców i
mieszkańców.
Za kluczowe działania inwestycyjne, planowane do realizacji w ramach CS.I. przyjęto:
• modernizację ujęć wody,
• wymianę i rozbudowę oświetlenia energooszczędnego,
• przebudowę około 20% dróg gminnych wymagających modernizacji, budowę drogi
od ul. Lubelskiej do ul. Bartosza Głowackiego w Kurowie,
• przebudowę dróg powiatowych, m.in. w Łąkoci, Płonkach, Klementowicach,
Buchałowicach, Bronisławce (pomoc finansowa dla powiatu puławskiego),
• przebudowę azbestowej sieci wodociągowej w Choszczowie i Bronisławce,
• organizację cmentarza komunalnego / parafialnego w Kurowie.
Strategia Rozwoju Gminy Kurów na lata 2021–2030 bazuje na ustaleniach kierunkowych
wynikających z aktualnych ustaleń polityki krajowej i regionalnej, a także wpisuje się w
ustalenia polityki rozwoju prowadzonej na szczeblu Unii Europejskiej:
➢ Agenda 2030,
➢ Europejski Zielony Ład,
➢ Umowa Partnerstwa dla realizacji Polityki Spójności 2021 – 2027 w Polsce.
Ponadto zakres projektu Strategii oraz przewidziane w niej kierunki działań są spójne z
ustaleniami następujących dokumentów:
❖ Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego,
❖ Programem ochrony środowiska województwa lubelskiego na lata 2020-2023 z
perspektywą do roku 2027,
❖ Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kurów
❖ Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do
2030r.),
❖ Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2030,
❖ Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku,
❖ Regionalną Strategią Innowacji Województwa Lubelskiego do 2030 roku.
Realizacja „Strategii Rozwoju Gminy Kurów na lata 2021 - 2030” będzie oddziaływać na
poszczególne elementy środowiska, ale pomimo bezpośredniego i stałego charakteru
niektórych oddziaływań, przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technicznych,
przekroczenie standardów jakości środowiska określonych prawem jest mało prawdopodobne.
Nie przewiduje się istotnych zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi oraz poszczególnych
komponentów środowiska przyrodniczego, w tym: rzeźby, klimatu, roślinności, zwierząt,
krajobrazu i bioróżnorodności.
Duża część zadań wyznaczonych w Strategii ma charakter bezinwestycyjny –
organizacyjny, koncepcyjny, planistyczny, kontrolny lub doradczy. Przeprowadzona analiza
wpływu działań inwestycyjnych na środowisko wykazała, że nie będą one oddziaływać
znacząco na środowisko.
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Z punktu widzenia możliwych oddziaływań na środowisko najistotniejsze są działania
inwestycyjne, gdyż generują one potencjalnie największy wpływ na środowisko. Do działań
takich należą:
− wyznaczenie terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną
oraz ich uzbrajanie,
− poprawa dostępności komunikacyjnej przez modernizację sieci dróg usprawniających
zewnętrzne i wewnętrzne połączenia komunikacyjne, rozbudowa ciągów pieszych i
ścieżek rowerowych, budowa parkingów,
− rozbudowa i modernizacja istniejących ujęć wody, stacji uzdatniania wody i sieci
wodociągowej wraz z monitoringiem systemu,
− rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej oraz infrastruktury związanej z
oczyszczaniem ścieków,
− termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z instalacją urządzeń
OZE,
− modernizacja zbiornika wodnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą rekreacyjną,
− rozbudowa i modernizacja stadionu w Kurowie, w tym budowa trybun oraz zaplecza
sportowego,
− podejmowanie działań na rzecz rozbudowy sieci gazowej.
Kluczowe znaczenie dla stabilizacji równowagi ekologicznej w gminie Kurów ma
przebiegający przez jej obszar fragment korytarza ekologicznego oznaczonego jako:
„Północna Lubelszczyzna KPdC-3B”, który na terenie gminy łączy otulinę Kazimierskiego
Parku Krajobrazowego z Obszarem Chronionego Krajobrazu „Kozi Bór".
Przyrodniczy System Gminy, współtworzą: dno doliny rzeki Kurówki z jej dopływami oraz
zwarte kompleksy leśne. Grupuje on tereny o najwyższych walorach przyrodniczych i
potencjale ekologicznym. Poprzez ciągłość przestrzenną wiąże on obszar gminy z
regionalnym systemem obszarów chronionych województwa lubelskiego, tj. Obszarem
Chronionego Krajobrazu „Pradolina Wieprza” na północy, Kazimierskim Parkiem
Krajobrazowym na południu i Kozłowieckim Parkiem Krajobrazowym na wschodzie.
Nowe tereny inwestycyjne wprowadzane przez projekt Strategii, dotyczą głównie
terenów położonych w sąsiedztwie terenów zurbanizowanych, poza Przyrodniczym System
Gminy.
Projektowany dokument w zdecydowanej większości nie wprowadza nowych
elementów, lecz rozbudowuje i porządkuje istniejący stan. Zapisy Strategii nie przyczynią się
do przerwania ciągłości lokalnych korytarzy ekologicznych, nie wpłyną także znacząco na
pogorszenie jakości wód powierzchniowych i podziemnych, powietrza, ani na wzrost
zagrożenia hałasem i zagrożenia powodziowego.
Z obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r., poz. 1098 z późn. zm.) - w granicach gminy Kurów
funkcjonuje Obszar Chronionego Krajobrazu „Kozi Bór” (uchwała Nr XII/184/2015 Sejmiku
Województwa Lubelskiego z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie Obszaru Chronionego
Krajobrazu "Kozi Bór" - Lubel. z 2015 r., poz. 5157). Ponadto południowa cześć gminy znajduje
się w granicach otuliny Kazimierski Park Krajobrazowy (uchwała Nr XXIX/407/2017
Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 28.04.2017 r. w sprawie Kazimierskiego Parku
Krajobrazowego - Lubel. z 2017 r., poz. 2324). Na obszarze gminy nie występują obszary
europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000. Realizacja Strategii nie będzie skutkowała utratą
cennych zasobów i walorów przyrodniczych. Nie przewiduje się negatywnego wpływu
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realizacji analizowanego projektu na ww. formy ochrony przyrody, jak również na formy
ochrony przyrody znajdujące się poza obszarem gminy Kurów.
Nie przewiduje się wystąpienia znaczących oddziaływań (rozumianych, jako zasadnicza
zmiana czy przekroczenie określonych prawem parametrów i standardów jakości środowiska,
naruszenia trwałości zasobów i ciągłości funkcji ekologicznych na dużą skalę, zagrożenia dla
liczebności i bioróżnorodności gatunków, istotnych barier dla migracji, zagrożenia dla
obszarów przyrodniczo cennych, w tym dla celu i przedmiotu ochrony obszarów Natura 2000
oraz integralności tego obszaru) wynikających z realizacji Strategii.
Realizacja zadań z zakresu modernizacji budynków może potencjalnie stanowić
zagrożenie dla chronionych gatunków ptaków i nietoperzy. Dlatego przy tego typu pracach
szczególną uwagę należy zwrócić na występowanie miejsc lęgowych awifauny w obrębie
modernizowanych obiektów. W przypadku stwierdzenia stanowisk nietoperzy, należy prace
prowadzić poza sezonem hibernacji (trwającym przeciętnie od listopada do marca). Odwrotna
sytuacja dotyczy kolonii rozrodczych - w tym przypadku ewentualne prace są możliwe w
okresie jesienno-zimowym, czyli po opuszczeniu kolonii przez nietoperze. W przypadku
stwierdzenia występowania miejsc lęgowych awifauny należy powstrzymać się od
prowadzenia prac w sezonie lęgowym (od marca do sierpnia), aby nie doprowadzić do
zniszczenia gniazd.
Odnośnie wpływu na zmiany klimatu - realizacja ustaleń projektu Strategii, ze względu
na swój lokalny charakter, nie będzie miała wpływu na czynniki kształtujące warunki
meteorologiczne oraz nie wpłynie na warunki bioklimatyczne tego obszaru. Lokalizacja
zabudowy nie będzie stanowić bariery utrudniającej naturalne przewietrzanie obszaru.
Realizacja ustaleń Strategii nie powinna mieć większego wpływu na wzrost emisji
zanieczyszczeń do atmosfery.
Analizowany projekt Strategii uwzględnia uwarunkowania przyrodnicze analizowanego
obszaru. Projekt dokumentu uwzględnia ochronę obszarów cennych pod względem
przyrodniczym. Wolne od zabudowy tereny zielone stanowią obszary położone wzdłuż dolin
rzecznych, co ma istotne znaczenie właściwego stanu powietrza (swobodnego przepływu mas
powietrza). Dodatkowo minimalne wielkości wskaźników powierzchni biologicznie czynnych
dla poszczególnych wydzieleń planistycznych służą utrzymaniu właściwych warunków
termicznych. Te wszystkie ustalenia są istotne dla utrzymania właściwych warunków
termicznych, a więc zapobiegają występowaniu negatywnego zjawiska wzrostu temperatury.
Jednym z kierunków działań adaptacyjnych, dążących do osiągnięcia celu, jakim jest
zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i dobrego stanu środowiska, jest ochrona
różnorodności biologicznej i gospodarka leśna w kontekście zmian klimatu. Ochrona
różnorodności biologicznej jest niezmiernie ważnym zagadnieniem, ponieważ problem utraty
bioróżnorodności narasta wraz z postępującymi zmianami klimatu. Realizacja zapisów
projektu Strategii nie wpłynie istotnie na klimat obszaru.
Realizacja ustaleń projektu Strategii wpisuje się w realizację kierunków działań
służących adaptacji do zmian klimatu, o których mowa w „Strategicznym planie adaptacji dla
sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030”.
Zgodnie z podziałem dokonanym w „Planie gospodarowania wodami w obszarze
dorzecza Wisły” (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911) gmina Kurów położona jest w jednolitej części
wód podziemnych (JCWPd) o kodzie europejskim: PLGW200088 oraz w granicach jednolitych
częściach wód powierzchniowych (JCWP) o nazwach:
−
−

Kurówka od źródeł do Białki bez Białki - o kodzie europejskim: PLRW2000623923,
Kurówka od Białki do ujścia: PLRW200019239299,

−

Bystra od dopływu spod Wąwolnicy do ujścia: PLRW2000923899,
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−
−
−
−
−

Dopływ z Lasu Stockiego: PLRW2000623892,
Białka: PLRW200023239249,
Dopływ spod Dęby: PLRW20001723926,
Dopływ z Woli Osińskiej: PLRW20001724989,
Dopływ spod Sielc: PLRW20001723928,

−

Granica: PLRW20001724956.

W prognozie oddziaływania na środowisko stwierdzono (cyt.): …projektowane
zagospodarowanie nie będzie oddziaływało negatywnie na ujęcia wód podziemnych
zlokalizowanych w gminie Kurów. Wobec powyższego ocenia się, iż realizacja ustaleń projektu
Strategii nie będzie miała wpływu na nieosiągnięcie celów środowiskowych przez JCWPd nr
88. Nie stwierdzono ryzyka kolizji ocenianego dokumentu z celami środowiskowymi Ramowej
Dyrektywy Wodnej. Ustalenia projektu Strategii mają na celu ochronę jakości wód
podziemnych i racjonalizację ich wykorzystania, a więc w dalszej perspektywie skutki
oddziaływania dadzą pozytywny i długotrwały efekt. Odnośnie rekomendacji zawartej w
Strategii dotyczącej realizacji zbiorników retencyjnych u zbiegu rzek Bielkowej ( Białki ) i
Kurówki oraz Garbówki i Kurówki oraz zachowania i tworzenia wszelkich systemów retencji
wód należy stwierdzić, że umożliwiają one spełnienie celów środowiskowych dla jednolitych
części wód podziemnych i powierzchniowych. Działania związane z budową zbiorników
retencyjnych należy prowadzić z uwzględnieniem Rozporządzenie nr 5/2015 Dyrektora
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie
ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Wisły. Projektowane
działanie Odnośnie rekomendacji zawartej w Strategii dotyczącej realizacji zbiorników
retencyjnych u zbiegu rzek Bielkowej (Białki) i Kurówki oraz Garbówki i Kurówki oraz
zachowania i tworzenia wszelkich systemów retencji wód należy stwierdzić, ze umożliwiają
one spełnienie celów środowiskowych dla jednolitych części wód podziemnych i
powierzchniowych. Działania związane z budową zbiorników retencyjnych należy prowadzić z
uwzględnieniem Rozporządzenie nr 5/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania z
wód regionu wodnego Środkowej Wisły. Projektowane działanie. Przeprowadzona analiza
wykazała, że Strategia nie będzie wpływała negatywnie na wody powierzchniowe i podziemne,
a cele środowiskowe w poszczególnych JCWP i JCWPd zostaną utrzymane. Planowane
działania nie przyczynią się do przekwalifikowania stanu wód lub jego potencjału do gorszego,
dotyczy to zarówno wód powierzchniowych i wód podziemnych (str. 42).
Projekt dokumentu adaptuje istniejące zabytki wpisane do rejestru zabytków, zgodnie z
Obwieszczeniem Nr 1/2020 Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie
z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie wykazu zabytków wpisanych do rejestru zabytków
nieruchomych województwa lubelskiego i rejestru zabytków archeologicznych województwa
lubelskiego. W odniesieniu do zabytków nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków
województwa lubelskiego obowiązuje priorytet wymagań konserwatorskich we wszystkich
działaniach planistycznych, projektowych i realizacyjnych. Zasady kształtowania
przestrzennego i prowadzenia wszelkich inwestycji, w tym zmiany sposobu zagospodarowania
terenu, zmiany sposobu użytkowania obiektów oraz podziałów historycznych założeń winny
być podporządkowane uwarunkowaniom konserwatorskim. Wszelka działalność inwestycyjna
prowadzona przy tych obiektach i w otoczeniu zabytku musi odbywać się na zasadach
określonych w przepisach odrębnych dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.
Wielkość oddziaływań skumulowanych, a w efekcie zmiany w środowisku tym
spowodowane zależą od rodzaju, lokalizacji i sposobu eksploatacji przedsięwzięć
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inwestycyjnych. Skumulowane oddziaływania będą dotyczyły głównie fazy ich budowy, czy
modernizacji i nie będą powodowały znaczących oddziaływań.
Oddziaływanie na środowisko związane z realizacją „Strategii Rozwoju Gminy Kurów na
lata 2021 - 2030” ze względu na jej skalę i charakter oraz odległość przedmiotowego terenu
od granicy Państwa, nie będzie posiadać charakteru transgranicznego.
Po zapoznaniu się z projektem „Strategia Rozwoju Gminy Kurów na lata 2021 - 2030”
oraz z prognozą oddziaływania na środowisko, uwzględniając wymagania w zakresie ochrony
środowiska dotyczące projektów dokumentów innych niż wymienione w art. 46, jeżeli w
uzgodnieniu z właściwym organem, o którym mowa w art. 57, organ opracowujący projekt
dokumentu stwierdzi, że wyznaczają one ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub że realizacja postanowień tych
dokumentów może spowodować znaczące oddziaływanie na środowisko, oraz dotyczące
prognoz sporządzonych do ww. projektów, w tym art. 51 i 52 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zaopiniowano projekt
dokumentu jak wyżej.
Z UP. REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA w Lublinie
dr Anna Szaniawska
Naczelnik Wydziału Spraw Terenowych V
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