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1. ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE

Aneks statystyczno-diagnostyczny do Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszaru
Funkcjonalnego „Zbiornik Wodny Oleśniki” stanowi załącznik nr 1 do wyżej wymienionej
Strategii. Dokument Strategii prezentuje podejście terytorialne pozwalające dostrzec
różnorodność i funkcjonalność jednostek terytorialnych i sprzyja wielopoziomowemu
zarządzaniu.
Zakres przestrzenny diagnozy obejmuje obszar 5 gmin wiejskich, tj.: Krasnystaw, Łopiennik
Górny, Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze i Trawniki. Głównym celem opracowania jest
zdiagnozowanie czynników rozwoju obszaru oraz ich ograniczeń w kontekście relacji
i powiązań przestrzennych obszaru. Dokonano tego w oparciu o uwarunkowania
wewnętrzne i zewnętrzne.
Uwarunkowania zewnętrzne Obszaru Funkcjonalnego oparto o analizę: spójności dokumentu
z dokumentami planistycznymi i strategicznymi, położenia administracyjnego
i fizycznogeograficznego oraz dostępności komunikacyjnej. Natomiast uwarunkowania
wewnętrzne przedstawiono w pięciu zagadnieniach:
o Środowisko i kultura,
o Społeczeństwo,
o Gospodarka,
o Infrastruktura,
o Jakość rządzenia.
Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej opracowana została w oparciu o dostępne dane
Głównego Urzędu Statystycznego, dane z urzędów gmin i informacji dostępnych na stronach
internetowych JST. Ponadto, pozyskano również szereg informacji z opracowań i publikacji
Biura Planowania Przestrzennego w Lublinie oraz w trakcie ankietyzacji mieszkańców.
Analizę przedstawiono głównie w ujęciu statycznym, polegającym na zestawieniu wartości
wskaźnika w poszczególnych latach oraz dynamicznym polegającym na ukazaniu zmiany w
stosunku do roku bazowego (2008). W przypadku najważniejszych wskaźników
zaprezentowano również zróżnicowanie w wartościach średnich dla powiatu, województwa
i kraju.
W trakcie opracowania Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego „Zbiornik
Wodny Oleśniki”, zespół ekspertów kierował się kilkoma zasadami. Miały one duże znaczenie
w wyborze obszarów tematycznych objętych Aneksem. Do zasad tych zaliczymy:
wykorzystanie dotychczasowych doświadczeń w zakresie delimitowania i kształtowania
polityki rozwoju obszarów funkcjonalnych, podejście kompleksowe oznaczające
uwzględnienie analiz statystycznych, przestrzennych oraz funkcjonalnych oraz użyteczność
rozwiązań, to jest ukierunkowanie wyników badania na wdrożenie.
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2. UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE OBSZARU
FUNKCJONALNEGO

2.1. Spójność z dokumentami planistycznymi i strategicznymi
Miarą sukcesu założeń ujętych w dokumentach strategicznych i planistycznych jest ich
spójność z zapisami polityk europejskich i krajowych. Uporządkowanie systemu w zbiór
wartości strategicznych zapewnia budowanie działań, które nie tylko przyczynią się do
poprawienia życia mieszkańców, ale również będą możliwe do bieżącego monitorowania
i mierzenia osiągalnych wskaźników.

DOKUMENTY UNII EUROPEJSKIEJ
Pakiet legislacyjny dla polityki spójności
Zrównoważony rozwój obszarów w polityce spójności w myśl Komisji Europejskiej, stał się
jednym z zasadniczych elementów pakietu finansowego na lata 2014-2020, ponieważ odgrywa
znaczącą rolę w realizacji celów Strategii „Europa 2020”. Komisja Europejska przyjęła pakiet
legislacyjny w dziedzinie polityki spójności na lata 2014-2020, który obejmuje:
1. Rozporządzenie podstawowe, ustanawiające wspólne przepisy dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu
Społecznego (EFS), Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybołówstwa (EFRM),
2. Rozporządzenie dot. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR),
3. Rozporządzenie dot. Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS),
4. Rozporządzenie dot. Funduszu Spójności,
5. Rozporządzenie dot. Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT),
6. Rozporządzenie dot. Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT).
Pakiet zawiera również projekty rozporządzeń powiązanych z polityką spójności:
rozporządzenie dotyczące Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EGF),
rozporządzenie dotyczące Programu na rzecz przemian i innowacji społecznych oraz
komunikat w sprawie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej.
Komisja Europejska proponuje wzmocnienie planowania strategicznego w celu zwiększenia
wpływu polityki na osiąganie priorytetowych celów Unii Europejskiej. Działania wspierające
rozwój obszarów funkcjonalnych muszą wpisywać się w cele tematyczne i priorytety
inwestycyjne, określone w tych rozporządzeniach.
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Polityka spójności w latach 2014-2020 koncentruje się na kilku wybranych zagadnieniach.
Należą do nich: badania i wspieranie innowacyjności, teleinformatyka, zwiększanie
konkurencyjności MŚP, gospodarka niskoemisyjna, adaptacja do zmian klimatycznych,
zapobieganie ryzyku i zarządzanie nim, ochrona środowiska, efektywne wykorzystanie
zasobów, zwiększanie zatrudnienia i wsparcie mobilności pracowników, integracja społeczna
oraz szkolnictwo i kształcenie zawodowe.
Podstawowymi założeniami interwencji między poziomami krajowymi i regionalnymi
w perspektywie 2014-2020 są:
o tam gdzie to możliwe, dążenie do określenia jednego poziomu interwencji dla danego
priorytetu inwestycyjnego ewentualnie typu działań;
o odejście od stosowania kryterium kwotowego (które nastręczało wiele problemów
w perspektywie 2007-2013);
o zastosowanie nie więcej niż dwu kryteriów podziału jednocześnie. Najważniejsze
kryteria podziału to: zasięg geograficzny wsparcia; beneficjent (typ
beneficjenta/masowość beneficjenta/zdolność instytucjonalna); skala oddziaływania
interwencji (znaczenie) oraz oczywiście kryteria charakterystyczne dla konkretnego
typu interwencji.
Poniżej przedstawiono wykaz programów operacyjnych na lata 2014-2020
z przypasowanymi celami tematycznymi, priorytetami inwestycyjnymi i funduszem:
PROGRAMY
OPERACYJNE

Program
Operacyjny
Inteligentny
Rozwój

CELE TEMATYCZNE

1. Wspieranie badań
naukowych, rozwoju
technologicznego
i innowacji

3. Podnoszenie
konkurencyjności MŚP,
sektora rolnego oraz
sektora rybołówstwa
i akwakultury

Program
Operacyjny
Polska
Cyfrowa

2. Zwiększanie
dostępności, stopnia
wykorzystania i jakości
technologii
informacyjnokomunikacyjnych

PRIORYTETY INWESTYCYJNE

1.1. wzmacnianie infrastruktury badań i innowacji i podnoszenie zdolności do tworzenia
doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz wspieranie ośrodków kompetencji,
w szczególności leżących w interesie Europy;
1.2. promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, budowanie sieci
współpracy pomiędzy firmami, ośrodkami naukowo-badawczymi, ośrodkami akademickimi w
zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych i aplikacji z
dziedziny usług publicznych, tworzenie sieci, pobudzanie popytu, klastrów i otwartych
innowacji poprzez inteligentną specjalizację (...), wspieranie badań technologicznych
i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów
i zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji w dziedzinie kluczowych
technologii (...)
3.1. promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego
wykorzystywania nowych pomysłów oraz wspieranie tworzenia nowych firm,
z uwzględnieniem inkubatorów przedsiębiorczości;
3.2. opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu
internacjonalizacji;
3.4. wspieranie zdolności MŚP w zaangażowanie się w proces wzrostu ekonomicznego
i innowacji;
2.1. poszerzanie dostępu do sieci szerokopasmowych, rozwój sieci o wysokiej przepustowości i
wspieranie przyjęcia nowych technologii i sieci w gospodarce cyfrowej;
2.3. wzmacnianie zastosowania technologii komunikacyjno-informacyjnych dla e-administracji,
e-learningu, e-integracji, e-kultury i e-zdrowia;

FUNDUSZ

EFRR

EFRR

EFRR
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Program
Operacyjny
Infrastruktura
i Środowisko

4. Wspieranie przejścia
na gospodarkę
niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

4.1. promowanie produkcji i dystrybucji odnawialnych źródeł energii;
4.2. promowanie efektywności energetycznej i wykorzystania OZE przez MŚP/przez
przedsiębiorstwa;
4.3. wspieranie efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii
w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym;
4.4. rozwój i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji na niskich i średnich poziomach
napięcia;
4.5. promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich typów obszarów, w szczególności na
obszarach miejskich, w tym wspieranie zrównoważonego transportu miejskiego oraz
podejmowania odpowiednich działań adaptacyjnych i mitygacyjnych;
4.7. promowanie wysoko wydajnej kogeneracji energii cieplnej i elektrycznej w oparciu o popyt
na użytkową energię cieplną;

FS

5. Promowanie
dostosowania do zmian
klimatu, zapobiegania
ryzyku i zarządzania
ryzykiem

5.1. wspieranie wyspecjalizowanych inwestycji służących dostosowaniu do zmiany klimatu;
5.2. promowanie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje ryzyka, zapewniających
odporność na klęski żywiołowe oraz stworzenie systemów zarządzania klęskami żywiołowymi;

FS

6.1. zaspokojenie znaczących potrzeb w zakresie inwestycji w sektorze gospodarki odpadami,
tak aby wypełnić zobowiązania wynikające z prawa unijnego;
6.2. zaspokojenie znaczących potrzeb w zakresie inwestycji w sektorze gospodarki wodnej, tak
aby wypełnić zobowiązania wynikające z prawa unijnego;
6.4. ochrona i przywrócenie bioróżnorodności, ochrona i rekultywacja gleby oraz promowanie
systemów ochrony ekosystemów, w tym programu NATURA 2000 oraz zielonej infrastruktury;
6.5. działania mające na celu poprawę stanu środowiska miejskiego, w tym rekultywacja
terenów poprzemysłowych i redukcja zanieczyszczenia powietrza;

FS

6. Ochrona środowiska
naturalnego
i wspieranie
efektywności
wykorzystania
zasobów

6.3. ochrona promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego;
7. Promowanie
zrównoważonego
transportu i usuwanie
niedoborów
przepustowości
w działaniu
najważniejszych
infrastruktur
sieciowych
9. Wspieranie
włączenia społecznego
i walka z ubóstwem
8. Wspieranie
zatrudnienia
i mobilności
pracowników

9. Wspieranie
włączenia społecznego
i walka z ubóstwem
Program
Operacyjny
Wiedza,
Edukacja,
Rozwój
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10. Inwestowanie
w edukację,
umiejętności i uczenie
się przez całe życie

11. Wzmacnianie
potencjału
instytucjonalnego
i skuteczności
administracji publicznej

7.1. wspieranie rozwoju multimodalnego Jednolitego Europejskiego Obszaru Transportowego
(Single European Transport Area– SEA) poprzez inwestycje w sieci TEN-T;
7.2. zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych
i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T;
7.5. rozwój inteligentnych systemów dystrybuowania, magazynowania i przesyłu gazu i energii
elektrycznej;
7.3. rozwój przyjaznych dla środowiska i niskoemisyjnych systemów transportu, włączając
transport śródlądowy, morski, porty i połączenia multimodalne;
7.4. rozwój i rehabilitacja kompleksowego, nowoczesnego i interoperacyjnego systemu
transportu kolejowego;
9.1. inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju
krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia oraz
przejścia z usług instytucjonalnych do usług na poziomie społeczności lokalnych;
8.6. trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych bez pracy, zwłaszcza tych którzy nie
uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu (NEET);
8.8. równouprawnienie płci oraz godzenie życia zawodowego i prywatnego;
8.9. adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian;
8.10. aktywne i zdrowe starzenie się;
8.11. modernizacja i wzmocnienie roli instytucji działających na rynku pracy, w tym działania
mające na celu zwiększenie transnarodowej mobilności pracowników
9.4. aktywna integracja, w szczególności w celu poprawy zatrudnialności;
9.6. zwalczanie dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub
światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną;
9.7. ułatwianie dostępu do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki
zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym;
9.8. wspieranie gospodarki społecznej i przedsiębiorstw społecznych;
10.1. ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego
dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego
i ponadpodstawowego;
10.2 poprawa jakości, skuteczności i dostępności szkolnictwa wyższego oraz kształcenia na
poziomie równoważnym w celu zwiększenia udziału i poziomu osiągnięć;
10.3. poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie, podniesienie umiejętności
i kwalifikacji siły roboczej i zwiększenie dopasowania systemów kształcenia i szkolenia do
potrzeb rynku pracy m.in. przez poprawę jakości kształcenia i szkolenia zawodowego oraz
utworzenia i rozwijania systemów uczenia się poprzez praktykę i przyuczania do zawodu,
takich jak dwutorowe systemy kształcenia;
11.3 inwestycje w zdolności instytucjonalne i w skuteczność administracji publicznych oraz
usług publicznych w celu przeprowadzenia reform, z uwzględnieniem lepszego stanowienia
prawa i dobrych rządów;

EFRR
FS/EFRR

EFRR

FS

EFRR

EFS

EFS

EFS

EFS
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1. Wspieranie badań
naukowych, rozwoju
technologicznego
i innowacji

1.2. promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, budowanie sieci
współpracy pomiędzy firmami, ośrodkami naukowo-badawczymi, ośrodkami akademickimi w
zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych i aplikacji z
dziedziny usług publicznych, tworzenie sieci, pobudzanie popytu, klastrów i otwartych
innowacji poprzez inteligentną specjalizację (...), wspieranie badań technologicznych
i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów
i zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji w dziedzinie kluczowych
technologii (...)

EFRR

3. Podnoszenie
konkurencyjności MŚP,
sektora rolnego oraz
sektora rybołówstwa
i akwakultury

3.1. promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego
wykorzystywania nowych pomysłów oraz wspieranie tworzenia nowych firm,
z uwzględnieniem inkubatorów przedsiębiorczości;
3.2. opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu
internacjonalizacji ;
3.3. wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju
produktów i usług

EFRR

4. Wspieranie przejścia
na gospodarkę
niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

4.5. promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich typów obszarów, w szczególności na
obszarach miejskich, w tym wspieranie zrównoważonego transportu miejskiego oraz
podejmowania odpowiednich działań adaptacyjnych i mitygacyjnych

EFRR

7. Promowanie
zrównoważonego
transportu i usuwanie
niedoborów
przepustowości
w działaniu
najważniejszych
infrastruktur
sieciowych

7.2. zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych
i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T;
7.4. rozwój i rehabilitacja kompleksowego, nowoczesnego i interpretacyjnego systemu
transportu kolejowego

EFRR

1. Wspieranie badań
naukowych, rozwoju
technologicznego
i innowacji

1.1. wzmacnianie infrastruktury badań i innowacji i podnoszenie zdolności do tworzenia
doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz wspieranie ośrodków kompetencji,
w szczególności leżących w interesie Europy
1.2. promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, budowanie sieci
współpracy pomiędzy firmami, ośrodkami naukowo-badawczymi, ośrodkami akademickimi w
zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych i aplikacji z
dziedziny usług publicznych, tworzenie sieci, pobudzanie popytu, klastrów i otwartych
innowacji poprzez inteligentną specjalizację (...), wspieranie badań technologicznych
i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów
i zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji w dziedzinie kluczowych
technologii (...)

EFRR

2. Zwiększanie
dostępności, stopnia
wykorzystania i jakości
technologii
informacyjnokomunikacyjnych

2.2. Rozwój produktów i usług opartych na TIK, handlu elektronicznego oraz zwiększenie
zapotrzebowania na TIK;
2.3. wzmacnianie zastosowania technologii komunikacyjno-informacyjnych dla e-administracji,
e-learningu, e-integracji, e-kultury i e-zdrowia

EFRR

3. Podnoszenie
konkurencyjności MŚP,
sektora rolnego oraz
sektora rybołówstwa
i akwakultury

4. Wspieranie przejścia
na gospodarkę
niskoemisyjną we
wszystkich sektorach

5. Promowanie
dostosowania do zmian
klimatu, zapobiegania
ryzyku i zarządzania
ryzykiem

3.1. promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego
wykorzystywania nowych pomysłów oraz wspieranie tworzenia nowych firm,
z uwzględnieniem inkubatorów przedsiębiorczości;
3.2. opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu
internacjonalizacji;
3.3. wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju
produktów i usług;
3.4. wspieranie zdolności MŚP w zaangażowanie się w proces wzrostu ekonomicznego
i innowacji
4.1. promowanie produkcji i dystrybucji odnawialnych źródeł energii;
4.2. promowanie efektywności energetycznej i wykorzystania OZE przez MŚP/przez
przedsiębiorstwa;
4.3. wspieranie efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii
w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym;
4.5. promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich typów obszarów, w szczególności na
obszarach miejskich, w tym wspieranie zrównoważonego transportu miejskiego oraz
podejmowania odpowiednich działań adaptacyjnych i mitygacyjnych;
4.7. promowanie wysoko wydajnej kogeneracji energii cieplnej i elektrycznej w oparciu o popyt
na użytkową energię cieplną;
5.2. promowanie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje ryzyka, zapewniających
odporność na klęski żywiołowe oraz stworzenie systemów zarządzania klęskami żywiołowymi;

EFRR

EFRR

EFRR
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6. Ochrona środowiska
naturalnego
i wspieranie
efektywności
wykorzystania
zasobów

6.1. zaspokojenie znaczących potrzeb w zakresie inwestycji w sektorze gospodarki odpadami,
tak aby wypełnić zobowiązania wynikające z prawa unijnego;
6.2. zaspokojenie znaczących potrzeb w zakresie inwestycji w sektorze gospodarki wodnej, tak
aby wypełnić zobowiązania wynikające z prawa unijnego;
6.3. ochrona promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego;
6.4. ochrona i przywrócenie bioróżnorodności, ochrona i rekultywacja gleby oraz promowanie
systemów ochrony ekosystemów, w tym programu NATURA 2000 oraz zielonej infrastruktury;
6.5. działania mające na celu poprawę stanu środowiska miejskiego, w tym rekultywacja
terenów poprzemysłowych i redukcja zanieczyszczenia powietrza;

7. Promowanie
zrównoważonego
transportu i usuwanie
niedoborów
przepustowości
w działaniu
najważniejszych
Infrastruktur
sieciowych

7.2. zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych
i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T;
7.3. rozwój przyjaznych dla środowiska i niskoemisyjnych systemów transportu, włączając
transport śródlądowy, morski, porty i połączenia multimodalne;
7.4. rozwój i rehabilitacja kompleksowego, nowoczesnego i interoperacyjnego systemu
transportu kolejowego

8. Wspieranie
zatrudnienia
i mobilności
pracowników

9. Wspieranie
włączenia społecznego
i walka z ubóstwem

10. Inwestowanie
w edukację,
umiejętności i uczenie
się przez całe życie

1. Wspieranie badań
naukowych, rozwoju
technologicznego
i innowacji

Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich

3. Podnoszenie
konkurencyjności MŚP,
sektora rolnego oraz
sektora rybołówstwa
i akwakultury
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EFRR

EFRR

8.2. wspieranie rozwoju przyjaznego dla zatrudnienia poprzez rozwój potencjałów
endogenicznych jako elementu strategii terytorialnej dla obszarów ze specyficznymi
potrzebami, łącznie z przekształceniem upadających regionów przemysłowych oraz
działaniami na rzecz zwiększenia dostępności i rozwoju zasobów naturalnych i kulturowych;

EFRR

8.5. zapewnianie dostępu do zatrudnienia osobom poszukującym pracy i nieaktywnym
zawodowo, w tym podejmowanie lokalnych inicjatyw na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie
mobilności pracowników;
8.7. samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy;
8.8. równouprawnienie płci oraz godzenie życia zawodowego i prywatnego;
8.9. adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian;
8.10. aktywne i zdrowe starzenie się;

EFS

9.1. inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju
krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia oraz
przejścia z usług instytucjonalnych do usług na poziomie społeczności lokalnych;
9.2. wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności
i obszarów miejskich i wiejskich;
9.3. wspieranie przedsiębiorczości społecznej;
9.4. aktywna integracja, w szczególności w celu poprawy zatrudnialności;
9.5. integracja społeczności marginalizowanych takich jak Romowie;
9.7. ułatwianie dostępu do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki
zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym;
9.8. wspieranie gospodarki społecznej i przedsiębiorstw społecznych;
9.9. lokalne strategie rozwoju realizowane przez społeczność;

EFRR

EFS

10.1. ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego
dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego
i ponadpodstawowego;
10.3. poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie, podniesienie umiejętności
i kwalifikacji siły roboczej i zwiększenie dopasowania systemów kształcenia i szkolenia do
potrzeb rynku pracy m.in. przez poprawę jakości kształcenia i szkolenia zawodowego oraz
utworzenia i rozwijanie systemów uczenia się poprzez praktykę i przyuczania do zawodu,
takich jak dwutorowe systemy kształcenia;

EFS

10.4. inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój
infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

EFRR

1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich;
1A. Zwiększanie innowacyjności i bazy wiedzy na obszarach wiejskich;
1B. Wzmacnianie powiązań między rolnictwem i leśnictwem a badaniami i innowacją;

EFRROW

2. Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie
rentowności gospodarstw rolnych;
2A. Ułatwianie restrukturyzacji gospodarstw stojących przed problemami strukturalnymi,
a szczególnie gospodarstw rolnych o niskim poziomie uczestnictwa w rynku, gospodarstw
prowadzących działalność o charakterze rynkowym w określonych sektorach i gospodarstw
wymagających zróżnicowania produkcji rolnej;
3. Poprawa konkurencyjności wszystkich sektorów rolnictwa i zwiększenie rentowności
gospodarstw rolnych;
2B. Ułatwianie wymiany pokoleniowej w sektorze rolnym;
2. Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie
rentowności gospodarstw rolnych;
3A. Lepsze zintegrowanie głównych producentów z łańcuchem żywnościowym poprzez
systemy jakości, promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw, grupy producentów
i organizacje międzybranżowe;

EFRROW
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5. Promowanie
dostosowania do zmian
klimatu, zapobiegania
ryzyku i zarządzania
ryzykiem

3. Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem
w rolnictwie;
3B. Wspieranie zarządzania ryzykiem w gospodarstwach rolnych;

EFRROW

6. Ochrona środowiska
naturalnego
i wspieranie
efektywności
wykorzystania
zasobów

4. Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa;
4A. Odtwarzanie i zachowanie różnorodności biologicznej, w tym na obszarach Natura 2000,
oraz rolnictwa o wysokiej wartości przyrodniczej i stanu europejskich krajobrazów;
4. Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa;
4B. Poprawa gospodarki wodnej;
4. Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa;
4C. Poprawa gospodarowania glebą;
5. Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę
niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym;
5E. promowanie pochłaniania dwutlenku węgla w rolnictwie i leśnictwie;

EFRROW

8. Wspieranie
zatrudnienia
i mobilności
pracowników

6. Zwiększenie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju
gospodarczego na obszarach wiejskich;
6A. Ułatwianie różnicowania działalności, zakładania nowych, małych przedsiębiorstw
i tworzenia miejsc pracy;

EFRROW

9. Wspieranie
włączenia społecznego
i walka z ubóstwem
10. Inwestowanie
w edukację,
umiejętności i uczenie
się przez całe życie

6. Zwiększenie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju
gospodarczego na obszarach wiejskich;
6B Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich;

EFRROW

1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich;
1C. Promowanie uczenia się przez całe życie oraz szkolenia zawodowego w sektorach rolnym i
leśnym.

EFRROW

Strategia „Europa 2020”
Strategia „Europa 2020” - Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju
sprzyjającego włączeniu społecznemu jest nowym, długookresowym programem rozwoju
społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej (UE), który zastąpił realizowaną od 2000 r.,
zmodyfikowaną pięć lat później, Strategię Lizbońską.
Strategia obejmuje trzy wzajemnie ze sobą powiązane priorytety:
o rozwój inteligentny – rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji;
o rozwój zrównoważony – wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów,
bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej;
o rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu – wspieranie gospodarki charakteryzującej
się wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniającej spójność gospodarczą, społeczną
i terytorialną.
Ostatni z priorytetów odnosi się do spójności terytorialnej jako jednego z ważnych elementów
spójności Unii Europejskiej. Oznacza, że korzyści wzrostu gospodarczego powinny rozkładać
się jednakowo w całej wspólnocie. Na potrzeby monitorowania stopnia realizacji programu
Europa 2020 zdefiniowano pięć celów głównych:
o Osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia na poziomie 75 proc. wśród osób w wieku 20 – 64
lat;
o Zwiększenie nakładów na działalność badawczo-rozwojową, w sektorze publicznym
i prywatnym, do poziomu 3 proc. PKB;
o Poprawa efektywności energetycznej: ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 20
proc., zwiększenie do 20 proc. udziału energii odnawialnej w ogólnym zużyciu energii
oraz zwiększenie efektywności energetycznej o 20 proc.;

Zintegrowana Strategia Rozwoju OF „Zbiornik Wodny Oleśniki”

o

o

10

Podniesienie poziomu wykształcenia – zredukowanie odsetka osób przedwcześnie
kończących naukę do 10 proc., zwiększenie do 40 proc. odsetka osób w wieku 30 – 34
lat posiadających wykształcenie wyższe (lub równoważne);
Zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym
przynajmniej o 20 mln;

Podstawowym instrumentem realizacji celów programu Europa 2020 jest 7 inicjatyw
przewodnich przygotowanych przez Komisję Europejską:
o Unia innowacji;
o Mobilna młodzież;
o Europejska agenda cyfrowa;
o Europa efektywnie korzystająca z zasobów;
o Polityka przemysłowa w erze globalizacji;
o Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia;
o Europejski program walki z ubóstwem.
Realizacja działań w ramach poszczególnych inicjatyw na szczeblu unijnym, krajowym,
regionalnym i lokalnym ma umożliwić budowę inteligentnej i zrównoważonej gospodarki
europejskiej sprzyjającej włączeniu społecznemu.
Poniżej przedstawiono cele przypisane Polsce w Krajowym Programie Reform Europa 2020:
o osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia na poziomie 71%,
o osiągnięcie wskaźnika inwestycji w sektorze B+R na poziomie 1,7% PKB,
o ograniczenie emisji CO2, zwiększenie udziału energii odnawialnej w ogólnym zużyciu
energii do 15,48%,
o podniesienie poziomu efektywności energetycznej – ograniczenie zużycia energii o 14
mln ton,
o zmniejszenie o 4,5% odsetka osób wcześnie kończących naukę,
o zwiększenie do 45% odsetka osób z wykształceniem wyższym,
o zmniejszenie o 1,5 mln liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym.
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Programowanie perspektywy finansowej 2014 -2020 – Umowa Partnerstwa
Umowa Partnerstwa określa strategię interwencji funduszy w ramach trzech polityk unijnych
Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybołówstwa w Polsce w
latach 2014-2020. Instrumentami realizacji Umowy partnerstwa są krajowe
i regionalne programy operacyjne. Programy te wraz z Umową Partnerstwa tworzą spójny
system dokumentów strategicznych i programowych na nową perspektywę finansową.
Umowa Partnerstwa określa kontekst strategiczny w wymiarze tematycznym i terytorialnym
oraz wskazuje oczekiwane rezultaty oraz obowiązujące ramy finansowe i wdrożeniowe.
Fundusze europejskie na lata 2014-2020 to jedno z głównych źródeł finansowania inwestycji
zapewniających dynamiczny, trwały i zrównoważony rozwój. Logika programowania na lata
2014-2020 opiera się więc na powiązaniu oczekiwań europejskich odnośnie koncentracji na
celach Strategii Europa 2020 z celami krajowymi wskazanymi w Strategii Rozwoju Kraju do
2020 roku.
Umowa Partnerstwa zakłada znaczne zwiększenie środków, które będą zarządzane przez
województwa. Prezentuje zarys sytemu koordynacji, a także przedstawia ogólne założenia
podziału interwencji pomiędzy poziom krajowy i regionalny, oparty przede wszystkim na
zasadzie subsydiarności. Zapewnieniu koordynacji pomiędzy funduszami polityki spójności
na poziomie regionalnym służy, umożliwiona po raz pierwszy w okresie programowania
2014-2020 realizacja przez samorządy województw programów dwufunduszowych.
Podejście terytorialne w nowej perspektywie finansowej zakłada odejście od postrzegania
obszarów przez pryzmat granic administracyjnych na rzecz ich indywidualnych potencjałów,
barier i wzajemnych zależności. Relacje te mogą zachodzić zarówno na płaszczyźnie
instytucjonalnej, programowej, jak i na poziomie konkretnych interwencji:
infrastrukturalnych, społecznych, edukacyjnych, zwiększających wzajemne pozytywne
oddziaływanie pomiędzy obszarami. Wymiar terytorialny jest zatem traktowany jako jedna z
głównych zasad programowania na lata 2014-2020. Podejściu terytorialnemu towarzyszyć
będą mechanizmy służące rozprzestrzenianiu procesów rozwojowych z biegunów wzrostu
przy jednoczesnej budowie potencjału absorpcyjnego, jak również wykorzystanie potencjału
endogenicznego innych obszarów, takich jak ośrodki subregionalne, obszary wiejskie i inne
obszary funkcjonalne o wyraźnej specjalizacji przestrzennej. Efektywne podejście terytorialne
będzie możliwe przy zaangażowaniu i aktywnym udziale szerokiego grona interesariuszy:
samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, organizacji społecznych, lokalnych społeczności
i środowisk.
Zgodnie z założeniami Umowy Partnerskiej wsparcie adresowane do obszarów wiejskich ze
środków EFSI (Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne) będzie wpływać na ich
wielofunkcyjny i zrównoważony rozwój, w szczególności poprzez wykorzystanie potencjału
endogenicznego tych obszarów. Biorąc pod uwagę, że o perspektywach rozwojowych wielu
obszarów wiejskich w Polsce decyduje ich dostępność terytorialna oraz warunki życia (w tym
m.in. jakość i dostępność podstawowych usług publicznych) i możliwości prowadzenia
działalności gospodarczej. Dlatego wsparcie w ramach środków EFSI powinno koncentrować
się zwłaszcza na tych obszarach wiejskich, na których kumulacja barier o charakterze
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infrastrukturalnym, społecznym i ekonomicznym prowadzi do trwałej marginalizacji i tym
samym do wykluczenia z możliwości uczestniczenia w procesach rozwojowych znacznej
grupy mieszkańców. Wsparcie infrastrukturalne będzie uwzględniać zachodzące zmiany
demograficzne oraz kryteria efektywności ekonomicznej, tak aby realizowane inwestycje
przyczyniały się do zwiększenia bazy podatkowej JST, a nie stanowiły nadmiernego
obciążenia dla ich budżetów.
Interwencja z polityki spójności na obszarach wiejskich koncentrować się będzie na rozwoju
przedsiębiorczości i lepszym wykorzystaniu kapitału ludzkiego, w tym reorientacji
zawodowej rolników, rewitalizacji społecznej i infrastrukturalnej, infrastrukturze wodnokanalizacyjnej i przeciwpowodziowej.

DOKUMENTY KRAJOWE
Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030
Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju jest najważniejszym krajowym
dokumentem strategicznym, dotyczącym zagospodarowania przestrzennego Polski.
Dokument ten przedstawia wizję zagospodarowania przestrzennego kraju w perspektywie
najbliższych dwudziestu lat, określa cele i kierunki polityki zagospodarowania kraju służące
jej urzeczywistnieniu oraz wskazano w nim zasady oraz mechanizmy koordynacji
i wdrażania publicznych polityk rozwojowych mających istotny wpływ terytorialny.
W dokumencie wskazano 6 głównych celów polityki przestrzennego zagospodarowania
kraju:
o

o

o
o
o

o

Cel 1. Podwyższenie konkurencyjności głównych ośrodków miejskich Polski
w przestrzeni europejskiej poprzez ich integrację funkcjonalną przy zachowaniu
policentrycznej struktury systemu osadniczego sprzyjającej spójności,
Cel 2. Poprawa spójności wewnętrznej i terytorialne równoważenie rozwoju kraju
poprzez promowanie integracji funkcjonalnej, tworzenie warunków dla
rozprzestrzeniania się czynników rozwoju, wielofunkcyjny rozwój obszarów
wiejskich oraz wykorzystanie potencjału wewnętrznego wszystkich terytoriów,
Cel 3. Poprawa dostępności terytorialnej kraju w rożnych skalach przestrzennych
poprzez rozwijanie infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej,
Cel 4. Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie i utrzymanie
wysokiej jakości środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski,
Cel 5. Zwiększenie odporności struktury przestrzennej kraju na zagrożenia naturalne
i utraty bezpieczeństwa energetycznego oraz kształtowanie struktur przestrzennych
wspierających zdolności obronne państwa,
Cel 6. Przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego.

W związku z tendencją do przechodzenia od podejścia sektorowego do zintegrowanego
podejścia terytorialnego założeniem dokumentu jest, że podobny zestaw działań
o charakterze zintegrowanym powinien być kierowany do obszarów charakteryzujących się
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wspólnymi cechami geograficznymi
nazwanych obszarami funkcjonalnymi.

(społeczno-gospodarczymi

i

przestrzennymi)

Zbiór obszarów funkcjonalnych wskazanych w dokumencie jest zbiorem otwartym – liczba
i zasięg geograficzny takich obszarów zależy od celu, jakiemu delimitacja ma służyć. Dla
realizacji celów KPZK 2030 wyznaczono obszary funkcjonalne, które będą delimitowane na
różnych poziomach zarządzania (krajowym, regionalnym, funkcjonalnym).
Można je podzielić na cztery podstawowe typy:
o określone w odniesieniu do całego systemu osadniczego, wyznaczone na podstawie
stopnia urbanizacji, obejmujące obszary miejskie – rdzenie i ich strefy funkcjonalne –
i obszary funkcjonalne wiejskie,
o wyznaczone na podstawie typu potencjału rozwojowego ze względu na
występowanie szczególnego zjawiska z zakresu gospodarki przestrzennej
i warunków dla polityki rozwoju w skali makroregionalnej,
o wyznaczone ze względu na możliwość wystąpienia konfliktów przestrzennych
związanych ze sposobem wykorzystania ich potencjału przyrodniczego
i kulturowego,
o wymagające restrukturyzacji i rozwoju nowych funkcji przy użyciu instrumentów
właściwych polityce regionalnej.
Na tych obszarach dochodzi do kumulacji problemów o charakterze społecznogospodarczym, co staje się barierą dla osiągania spójności przestrzennej kraju. Dwie ostatnie
z powyższych kategorii zawierają wyłącznie obszary problemowe (zgodnie z obowiązującą
Ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) polityki przestrzennej
i regionalnej, podczas gdy obszary funkcjonalne należące do innych typów mogą, ale nie
muszą być uznane za problemowe na odpowiednim poziomie planistycznym.
W KPZK 2030 wyznaczono 5 głównych typów obszarów funkcjonalnych:
1.
Miejskie obszary funkcjonalne;
2.
Wiejskie obszary funkcjonalne;
3.
Obszary funkcjonalne szczególnego zjawiska w skali makroregionalnej;
4.
Obszary kształtowania potencjału rozwojowego;
5.
Obszary funkcjonalne wymagające rozwoju nowych funkcji przy użyciu
instrumentów właściwych polityce regionalnej.
Zgodnie z zapisami w KPZK nowa polityka regionalna, koncentrująca się na tworzeniu
warunków do wykorzystania w procesie rozwoju unikatowych potencjałów terytorialnych,
oraz polityka przestrzennego zagospodarowania, dla której punktem wyjścia są interakcje
obszarów geograficznych zdefiniowanych przez ich funkcje, muszą zaproponować inne
spojrzenie na obszary wiejskie. Pozwoli to na bardziej wnikliwą analizę potencjałów tych
obszarów oraz lepsze ukierunkowanie interwencji publicznej zmierzającej do osiągania celów
wyznaczonych w dokumentach strategicznych.
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Ryc. 1 Klasyfikacja wiejskich obszarów funkcjonalnych

Źródło: Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030

Obszar Funkcjonalny „Zbiornik Wodny Oleśniki” niewątpliwie zaliczyć należy do obszarów
wiejskie wymagających wsparcia procesów rozwojowych. Obszary te w znikomym stopniu
uczestniczą we współczesnych procesach rozwojowych kraju, oferują niedochodowe miejsca
pracy, głównie w rolnictwie i w sektorze publicznym (podstawowe usługi w zakresie
administracji, edukacji, zdrowia itp.) oraz uzupełniająco w innych sferach gospodarki,
dodatkowo narażone są na wahania sezonowe (turystyka) i zagrożone likwidacją
w warunkach dekoniunktury. Obszary te charakteryzuje również duża liczba mieszkańców
nieaktywnych zawodowo ze względu na zaburzoną strukturę demograficzną (emigracja
zarobkowa), wynikającą również z braku alternatywnych źródeł dochodów (ukryte
bezrobocie strukturalne na wsi).
Wyznaczenie Obszaru Funkcjonalnego „Zbiornik Wodny Oleśniki” jest niezbędnym
elementem regionalnego systemu planowania przestrzennego i polityki. Celem obszarów
funkcjonalnych jest wprowadzenie różnego typu działań z zakresu planowania
przestrzennego, np. na rzecz efektywnego planowania inwestycji publicznych w warunkach
zmniejszającego się zaludnienia i zagrożenia utraty funkcji, koordynacji działań
prowadzonych na tych obszarach w ramach różnych polityk sektorowych, oraz działaniom
restrukturyzacyjnym podejmowanym w ramach polityki rozwoju regionalnego, w tym
polityki rozwoju obszarów wiejskich.

DOKUMENTY REGIONALNE
Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 (z perspektywą
do 2030r.)
Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 roku)
jest najważniejszym dokumentem programowym, który określa wizję rozwoju oraz cele i
kierunki rozwoju województwa lubelskiego. W dokumencie tym zaprezentowano cele
strategiczne odpowiadające na zidentyfikowane problemy i wyzwania rozwojowe. Cele
strategiczne ukierunkowane zostały na innowacje, wzmocnienie miast, rozwój nowoczesnej
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wsi, rozwój przedsiębiorczości, wykorzystanie potencjału naukowego oraz wielokierunkową
integrację regionu.
Cel Strategiczny 2. Restrukturyzacja rolnictwa oraz rozwój obszarów wiejskich obejmuje
działania gwarantujące poprawę warunków życia mieszkańców wsi, cel ten zostanie
osiągnięty dzięki realizacji następujących celów operacyjnych:
o 2.1. Poprawa warunków dla wzrostu konkurencyjności i towarowości gospodarstw
przez m.in. promowanie i wspieranie scalania gruntów i powiększania obszaru
gospodarstw, poprawę struktury gospodarstw i przyspieszenie przepływu ziemi do
gospodarstw większych obszarowo i nastawionych na produkcję towarową.
o 2.2. Rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego, pozwalający na wykorzystanie
istniejącego potencjału surowcowego regionu.
o 2.3. Wzmocnienie doradztwa rolniczego oraz promowanie i wspieranie inicjatyw
współpracy rolników i mieszkańców wsi (grupy producenckie, spółdzielnie itp.).
o 2.4. Wspieranie przedsiębiorczości na wsi i tworzenia pozarolniczych miejsc pracy na
obszarach wiejskich w najbardziej efektywnych sektorach gospodarki (głównie usług,
w tym usług dla rolnictwa).
o 2.5. Wyposażanie obszarów wiejskich w infrastrukturę transportową, komunalną
i energetyczną, w sposób skoordynowany z innymi przedsięwzięciami i spójny
wewnętrznie.
Dzięki realizacji powyżej wymienionych celów możliwa będzie aktywizacja gospodarcza
obszaru funkcjonalnego, poprawa jakości środowiska naturalnego oraz wzrost poczucie
wspólnoty.
Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą
do 2030 roku) wyznacza także tzw. Obszary Strategicznej Interwencji (OSI). Są to obszary,
które wymagają większego wsparcia i stanowią przestrzenne odzwierciedlenie potencjałów
i problemów rozwojowych zidentyfikowanych na obszarze województwa. Wyróżnionych
zostało 7 Obszarów Strategicznej Interwencji:
1.
Lubelski Obszar Metropolitalny,
2.
Miasta subregionalne,
3.
Obszary przygraniczne,
4.
Obszary gospodarczego wykorzystania walorów przyrodniczych i kulturowych,
5.
Obszary potencjalnej eksploatacji złóż kopalin,
6.
Obszary ochrony i kształtowania zasobów wodnych,
7.
Nowoczesna wieś.
Rozwój Obszaru Funkcjonalnego opiera się o Obszar Strategicznej Interwencji: Obszary
ochrony i kształtowania zasobów wodnych (Ryc. 3. Położenie Obszaru Funkcjonalnego
„Zbiornik Wodny Oleśniki” na tle Obszarów Strategicznej Interwencji). Interwencja w tym
obszarze powinna obejmować działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa poprzez
eliminowanie zagrożeń powodziowych oraz będzie służyć zrównoważonemu rozwojowi
funkcji ochronnych i gospodarczych (w np. tym turystycznych) oraz rozwiązanie problemów
konfliktowych narosłych w wyniku niedoboru zbiorników niezbędnych do przetrzymywania
wody, jak też niedoinwestowania gospodarki komunalnej.
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Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa jest podstawowym narzędziem
prowadzenia przez władze województwa polityki rozwoju przestrzennego. Diagnozuje
podstawowe zróżnicowania przestrzennych uwarunkowań rozwoju oraz określa elementy
składowe układu przestrzennego województwa i ich wzajemne relacje. Plan jest także
elementem regionalnego planowania strategicznego – pozostaje spójny ze strategią rozwoju
województwa; służy konkretyzacji przestrzennej celów sformułowanych w strategii, a także
określa uwarunkowania przestrzenne do formułowanych programów rozwoju i programów
operacyjnych.
Obowiązujący Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego został
uchwalony w 2002 roku, obecnie trwają prace nad jego aktualizacją. Do tej pory opracowane
zostały Uwarunkowania Wewnętrzne i Zewnętrzne nowego planu.
Wśród przyjętych założeń rozwoju w Planie Zagospodarowania Przestrzennego
Województwa Lubelskiego wydzielono zadania komplementarne dla zadań polityki
przestrzennej. Obejmują one następujące zadania:
o rewitalizację bazy ekonomicznej miast i restrukturyzację dzielnic przemysłowych;
o rewitalizację centrów miast historycznych i zabytkowych;
o wzmocnienie rozwoju małych miast i ośrodków gminnych;
o wspomaganie wielofunkcyjności rozwoju wsi,
o realizację polityki przestrzennej obejmującej poprawę ładu przestrzennego
i koncentrację osadnictwa wiejskiego.

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 roku (projekt)
Zaktualizowana Regionalna Strategia Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 roku
będzie stanowić uszczegółowienie Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 20142020 w części dotyczącej określenia potencjału innowacyjnego województwa oraz wskazania
kierunków jego wzmacniania i wykorzystywania w poszukiwaniu przewag konkurencyjnych
opartych zwłaszcza na inteligentnych specjalizacjach regionu.
W Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego „Zbiornik Wodny Oleśniki”
określono strategiczny obszar rozwoju: Obszar Funkcjonalny „Zbiornik Wodny Oleśniki”
- atrakcyjny inwestycyjnie i turystycznie, który uszczegółowiono celem operacyjnym
3. Wzmocnienie zdolności inwestycyjnych przedsiębiorstw w zakresie innowacji, który wpisuje się w
realizację następujących celów strategicznych Regionalnej Strategii Innowacji:
o Priorytet 1. Zwiększenie zdolności podmiotów gospodarczych do tworzenia i absorpcji
wiedzy oraz wdrażania innowacji w obszarach inteligentnej specjalizacji regionu.
o Priorytet 3. Wzmocnienie innowacyjnego otoczenia dla rozwoju inteligentnych
specjalizacji regionu.
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Kluczowym elementem w osiągnięciu powyższych powiązań strategicznych będzie
stymulowanie szeroko pojętej współpracy przez samorządy lokalne z przedstawicielami
sektora naukowo-badawczego, doradczego oraz przedsiębiorcami. Niezbędnym elementem
będzie również rozwijanie łańcuchów kooperacyjnych. Tak prowadzone działania powinny
doprowadzić do powstania:
o nowoczesnych sektorów biogospodarki, bazujących na efektywnym przetwarzaniu
biozasobów na cele żywnościowe, energetyczne,
o rozwoju sektora energetycznego, opartego na technologiach niskoemisyjnych,
wykorzystującego zarówno odnawialne, jak i nieodnawialne źródła energii,
o większej efektywności w sektorze produkcji pierwotnej na potrzeby rozwoju
biogospodarki (w tym w rolnictwie, leśnictwie i rybactwie).
Zintegrowana Strategia OF „Zbiornik Wodny Oleśniki” jest dokumentem wszechstronnie
przygotowanym do wdrażania działań w zakresie nowoczesnych rozwiązań, przyjętych
w obrębie działań strategicznych krajowych i regionalnych. Ponadto, jest to instrument
zbudowany do aktywnego pozyskiwania środków zewnętrznych.
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2.2. Położenie administracyjne i fizycznogeograficzne
Obszar Funkcjonalny „Zbiornik Wodny Oleśniki” jest położony we wschodniej części
województwa lubelskiego. Pod względem administracyjnym w jego skład wchodzi 5 gmin,
należących do 3 powiatów: gmina Trawniki do powiatu świdnickiego, gminy Łopiennik
Górny i Krasnystaw do powiatu krasnostawskiego oraz gmina Siedliszcze i Rejowiec
Fabryczny do powiatu chełmskiego.
Pod względem fizjograficznym badany obszar należy do dwóch różnych megaregionów
będących najbardziej ogólnym stopniem podziału fizycznogeograficznego wg Kondrackiego:
zachodnia część do Pozaalpejskiej Europy Środkowej, zaś wschodnia do Niżu
Wschodnioeuropejskiego.

Ryc. 2 Położenie OF „Zbiornik Wodny Oleśniki” na tle jednostek fizycznogeograficznych

Źródło: opracowanie własne na podstawie Kondracki, 2009r.
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Megaregiony dzielą się na mniejsze jednostki, zróżnicowane pod względem przyrodniczym i
krajobrazowym. Podstawową jednostką podziału, najbardziej jednolitą pod względem
warunków środowiskowych jest mezoregion. Na terenie Obszaru Funkcjonalnego możemy
wyróżnić aż 5 mezoregionów.
Tabela 1. Przynależność OF „Zbiornik Wodny Oleśniki” do poszczególnych jednostek podziału
fizycznogeograficznego

Jednostka

Megaregion
Prowincja
Podprowincja
Makroregion
Mezoregion

ZACHODNIA CZĘŚĆ OF
Gmina Krasnystaw
Gmina Łopiennik Górny
Gmina Trawniki

Pozaalpejska Europa Środkowa
Wyżyny Polskie
Wyżyna Lubelsko-Lwowska
Wyżyna Lubelska
Płaskowyż Świdnicki, Wyniosłość
Giełczewska, Działy Grabowieckie
Źródło: opracowanie własne na podstawie Kondracki, 2009r.

WSCHODNIA CZĘŚĆ OF
Gmina Krasnystaw
Gmina Łopiennik Górny
Gminna Rejowiec Fabryczny
Gmina Siedliszcze
Niż Wschodnioeuropejski
Niż Wschodniobałtycko-Białoruski
Polesie
Polesie Wołyńskie
Obniżenie Dorohuskie, Pagóry
Chełmskie
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2.3. Dostępność komunikacyjna
Obszar Funkcjonalny „Zbiornik Wodny Oleśniki” cechuje stosunkowo dobrze rozwinięta sieć
komunikacyjna, w której skład wchodzi infrastruktura drogowa i kolejowa. Bezpośrednio
przekłada się to na dobrą zewnętrzną dostępność komunikacyjną obszaru.
Łączna długość infrastruktury drogowej wynosi tutaj ok. 460 km. Na tę wartość składa się
długość dróg czterech kategorii: krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne. Główne osie
transportowe Obszaru Funkcjonalnego stanowią drogi krajowe nr 12 i 17, które są włączone
do międzynarodowej europejskiej sieci transportowej TEN-T jako drogowe uzupełniające
korytarze transportowe nr E373 (12) i E372 (17). Drogi krajowe, przebiegające przez teren OF
„Zbiornik Wodny Oleśniki” mają długość ok. 40 km. Na zachód od badanego obszaru,
w Piaskach, drogi nr 12 i 17 rozłączają się i na terenie Obszaru Funkcjonalnego przebiegają
rozdzielnie:
o droga nr 12 – droga klasy GP1, biegnąca równoleżnikowo przez obszar Polski od
granicy z Niemcami w Łęknicy do granicy z Ukrainą w Dorohusku-Berdyszczach.
Dokładny przebieg drogi: granica państwa - Łęknica - Żary - Żagań - Szprotawa Przemków - Radwanice – Drożów /Droga 3/ - Głogów - Szlichtyngowa - Wschowa Leszno - Gostyń - Jarocin - Pleszew -Kalisz - Błaszki - Sieradz - Łask - Rzgów - Piotrków
Trybunalski - Sulejów - Opoczno -Przysucha - Radom - Zwoleń - Puławy - Kurów Lublin - Piaski - Chełm - Dorohusk - granica państwa2; droga funkcjonuje
w sieci TEN-T pod numerem E373, przebiega przez północną część OF „Zbiornik
Wodny Oleśniki” – przez gminę Trawniki i Siedliszcze,
o droga nr 17 – droga klasy GP oraz klasy S, przebiegająca południkowo od granic
Warszawy do przejścia granicznego z Ukrainą w Hrebennem. Trasa biegnie przez
następujące miejscowości: Warszawa/Zakręt - Garwolin - Ryki - Kurów - Lublin Piaski - Krasnystaw - Zamość -Tomaszów Lubelski - Hrebenne - granica państwa; na
najdłuższym odcinku ekspresowym (od węzła Kurów-Zachód do węzła PiaskiWschód) przebiega wraz z drogą krajową nr 12, z którą tworzy główną
oś transportową województwa lubelskiego. W sieci TEN-T droga funkcjonuje
z numerem E372. Na terenie OF droga biegnie przez gminy Łopiennik Górny
i Krasnystaw.
Ze względu na korzystny przebieg dwóch dróg krajowych na Obszarze Funkcjonalnym
obszar ten charakteryzuje się bardzo dobrą dostępnością do stolicy województwa – Lublina.
Z miejscowości Trawniki trasę 35 km do Lublina można przejechać w 25 minut3. Z Łopiennika
Górnego można dostać się do stolicy w 35 minut, przejeżdżając dystans 44 km. Bardzo dobre
połączenie komunikacyjne Obszar Funkcjonalny posiada również z byłymi miastami
wojewódzkimi – Zamościem i Chełmem.

Klasa dróg oznacza zbiór wymagań technicznych i użytkowych: A – autostrada, S – droga ekspresowa, GP –
droga główna ruchu przyspieszonego, G – droga główna, Z – droga zbiorcza, L – droga lokalna, D – droga
dojazdowa
2 http://www.gddkia.gov.pl/pl/927/drogi-krajowe, luty, 2015
3 https://www.google.pl/maps/dir/Lublin/Trawniki/, luty, 2015
1
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Obszar Funkcjonalny „Zbiornik Wodny Oleśniki’ cechuje również dobra wewnętrzna
dostępność komunikacyjna. Obszar jest pocięty siecią dróg wojewódzkich. Przebiega tu 6 dróg
wojewódzkich, których łączna długość wynosi ok 55,5 km:
o droga nr 812 – droga klasy GP, łącząca Białą Podlaską z Włodawą, Chełmem
i Krasnymstawem, na terenie Obszaru Funkcjonalnego biegnie w gminie Krasnystaw,
o droga nr 829 – droga łącząca Łuckę k. Lubartowa z Biskupicami w gminie Trawniki,
o droga nr 838 – droga łącząca drogę krajową 82 w Głębokiem z drogą ekspresową 17
w Fajsławicach, na badanym obszarze biegnie w gminie Siedliszcze,
o droga nr 839 – droga klasy Z, łącząca Cyców z Rejowcem, na Obszarze Funkcjonalnym
biegnie w gminie Rejowiec Fabryczny i Siedliszcze. W gminie Siedliszcze na krótkim
odcinku pokrywa się z drogą krajową nr 12,
o droga nr 842 – droga klasy G, łączy drogę krajową nr 19 w Rudniku Szlacheckim
z drogą krajową nr 17 w Krasnymstawie, na badanym obszarze biegnie w gminie
Krasnystaw,
o droga nr 846 – droga łącząca Teratyn z Krasnymstawem, na badanym obszarze biegnie
w gminie Krasnystaw.
Długość dróg powiatowych na OF „Zbiornik Wodny Oleśniki” wynosi ok. 215 km. Drogi
gminne osiągają łączną długość ok. 350 km, w tym drogi o nawierzchni utwardzonej – 144 km.
Największą łączną długością dróg gminnych charakteryzują się gminy Siedliszcze i Łopiennik
Górny, przy czym Łopiennik Górny ma największą długość dróg gminnych utwardzonych
(57 km). Najmniejszą długość dróg gminnych posiada gmina Rejowiec Fabryczny – 21,9 km4.

4

BDL GUS, 2000

Ryc. 3 Dostępność komunikacyjna OF „Zbiornik Wodny Oleśniki”

Źródło: opracowanie własne

Obszar Funkcjonalny „Zbiornik Wodny Oleśniki” posiada dostęp do infrastruktury kolejowej.
Sieć kolejową posiadają 4 z 5 jednostek samorządu terytorialnego (tj. gminy Trawniki,
Rejowiec Fabryczny, Łopiennik Górny i Krasnystaw). Przez teren gminy Siedliszcze nie
przebiega linia kolejowa.
Przez Obszar Funkcjonalny przebiegają dwie linie kolejowe:
o linia kolejowa nr 7 – łączy Warszawę Wschodnią Osobową i Dorohusk, jest
zarządzana przez PKP PLK SA, nazywana jest Koleją Nadwiślańską, jest to linia
znaczenia krajowego o kategorii pierwszorzędnej, jest w całości zelektryfikowana
i w większej części dwutorowa, obecnie jest to jedna z najważniejszych linii kolejowych
w Polsce, obsługuje dziennie ponad 150 pociągów pasażerskich i 70 towarowych5, linia
jest włączona do sieci TEN-T (kolejowy uzupełniający korytarz transportowy nr E30)
oraz Transeuropejskiej Sieci Towarowego Transportu Kolejowego TERFN,
o linia kolejowa nr 69 – łączy stację Rejowiec ze stacją Hrebenne, zarządzana jest przez
PKP PLK SA, nie jest to linia znaczenia państwowego, lecz regionalnego, zaliczona jest
do kategorii drugorzędnej, linia jest niezelektryfikowana i jednotorowa na całej
długości. Obecnie na odcinku Rejowiec-Zawada kursują 4 pary pociągów osobowych6.
Na terenie Obszaru Funkcjonalnego istnieją dwie stacje kolejowe na linii nr 7: stacja Trawniki
w Trawnikach i na linii nr 69 – stacja Krasnystaw Fabryczny w gminie Krasnystaw.
Dodatkowo na obszarze funkcjonuje 5 przystanków kolejowych, z których nie wszystkie są
obecnie wykorzystywane: Biskupice w gminie Trawniki, Wólka Kańska, Kanie i Zalesie
Kraszeńskie w gminie Rejowiec Fabryczny oraz Żulin w gminie Łopiennik Górny7.
Z powyższych informacji można wywnioskować, że sieć kolejowa na obszarze OF „Zbiornik
Wodny Oleśniki” jest dostatecznie rozwinięta, jednak wymaga modernizacji torów
i przystanków, ze względu na wzrost znaczenia przewozów kolejowych, zarówno
pasażerskich jak i towarowych.

http://mapa.plk-sa.pl/, styczeń, 2015
ibidem
7 ibidem
5
6
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3. UWARUNKOWANIA WEWNĘTRZNE OBSZARU
FUNKCJONALNEGO

3.1. Środowisko i kultura
BUDOWA GEOLOGICZNA I RZEŹBA TERENU
Teren Obszaru Funkcjonalnego „Zbiornik Wodny Oleśniki” jest położony w obrębie
wyniesienia zrębowego podlasko-lubelskiego platformy prekambryjskiej. Fundament
platformy stanowią obok skał krystalicznych, skały metamorficzne. Na tym podłożu leżą
skały od kambru po dewon. Pod koniec dewonu obszar ten został poddany ruchom
tektonicznym, wskutek których powstały nieliczne uskoki. W karbonie miała miejsce
transgresja morska. Na obszarze wyniesienia zrębowego podlasko-lubelskiego osadziły się
utwory karbońskie, które osiągają miąższość kilkuset metrów, są to mułowce i iłowce
z wkładkami węgla. Po sedymentacji karbońskiej nastąpiły ruchy tektoniczne, dzięki którym
miało miejsce wynurzenie obszaru. Kompleks utworów paleozoicznych przykryty jest
utworami jury i kredy. Jura i kreda tworzą na Lubelszczyźnie strukturę pod nazwą niecki
brzeżnej8.
Najstarszymi osadami, obserwowanymi na powierzchni Obszaru Funkcjonalnego są osady
górnokredowe – opoki, margle, wapienie i kreda pisząca. Występują one we wszystkich
gminach Obszaru Funkcjonalnego, po obu stronach doliny Wieprza9.
W plejstocenie wschodnia część badanego obszaru (na wschód od doliny Wieprza) została
objęta zlodowaceniem Odry i Sanu, obszar na zachód od Wieprza objęło swym zasięgiem
jedynie zlodowacenie Sanu. Pokrywa osadów czwartorzędowych na OF „Zbiornik Wodny
Oleśniki” ma miąższość od kilku do kilkudziesięciu metrów10.
Ze zlodowaceniem Odry związane są osady piaszczyste i piaszczysto-pylaste. Osady rzeczne
budują tarasy nadzalewowe w dolinie Wieprza i dolnych odcinkach jego dopływów. Tarasy
nadzalewowe przechodzą w dolinie Wieprza w równiny akumulacji rozlewiskowozastoiskowej. W północnej części obszaru, w gminie Siedliszcze, osadziły się piaski i mułki
jeziorne, a także piaski i żwiry sandrowe. W okresie zlodowacenia bałtyckiego miała miejsce
akumulacja lessów. Osadziły się ona na południu badanego obszaru, w gminie Krasnystaw11.
W holocenie zakumulowane zostały piaski, żwiry, mady rzeczne, torfy i namuły w dolinie
Wieprza oraz w dolinach jego dopływów12.

http://geotyda.pl/jednostki/platforma_prekambryjska.php, grudzień, 2014
Mapa geologiczna Polski, 1:500 000, Państwowy Instytut Geologiczny
10 ibidem
11 ibidem
12 ibidem
8
9
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Południowo-zachodnia część Obszaru Funkcjonalnego „Zbiornik Wodny Oleśniki” jest
położona w obrębie wyżyn południowopolskich – makroregion Wyżyna Lubelska, zaś
północno-wschodnia część – w obrębie nizin środkowopolskich – makroregion Polesie
Wołyńskie. Tereny z pokrywą lessową charakteryzują się najbardziej dynamiczną rzeźbą
terenu, ze względu na największą podatność tego osadu na erozję wodną. Tereny te są pocięte
suchymi dolinami erozyjno-denudacyjnymi i wąwozami. W północno-wschodniej części
obszaru (mezoregion Pagóry Chełmskie) występują wzniesienia kredowe z czapami
trzeciorzędowych piaskowców, które będąc odporniejsze na denudację spowodowały
powstanie ostańcowych gór stołowych osiągających wysokości do 274 m. Obniżenia
pomiędzy pagórami wypełniają piaski i zabagnienia13. W północnej i centralnej części obszaru
(mezoregion Obniżenie Dorohuskie), w obrębie wychodni krasowiejących wapieni rozwinęły
się formy krasowe typu wertebów. Są to różnej wielkości zagłębienia bezodpływowe,
wypełnione zwykle torfem. W nizinnej części obszaru przeważają słabo urzeźbione
nadzalewowe terasy, wznoszące się do kilkunastu metrów w dolinie Wieprza.

Ryc. 4 Numeryczny model terenu OF „Zbiornik wodny Oleśniki”

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z serwera WMS:
http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/img/guest/HIPSO/MapServer/WMSServer?

13

Kondracki J., 2009, Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa
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SIEĆ HYDROGRAFICZNA
Obszar Funkcjonalny „Zbiornik Wodny Oleśniki” położony jest w obrębie dwóch Głównych
Zbiorników Wód Podziemnych rozdzielonych doliną Wieprza. Lewobrzeżna część obszaru
znajduje się w obrębie Zbiornika Niecka Lubelska (Lublin) nr 406, który jest umiejscowiony
w utworach górnokredowych. Zasoby dyspozycyjne tego zbiornika szacuje się na
1330 tys. m³ na dobę, a średnia głębokość ujęć to 85 m. Prawobrzeżna część obszaru
funkcjonalnego jest położona w obrębie Niecki Lubelskiej (Chełm-Zamość) nr 407, również
występującej w skałach górnokredowych14. W obu nieckach zalegają wody szczelinowe
i szczelinowo-porowe. Zasilanie wód piętra górnokredowego następuje przez infiltrację
opadów atmosferycznych. Na całej długości doliny Wieprza występują płytkie wody
aluwialne.
Pod względem hydrologicznym Obszar Funkcjonalny „Zbiornik Wodny Oleśniki” położony
jest w dorzeczu Wisły. Osią hydrologiczną obszaru jest rzeka Wieprz, na bazie której
planowane jest utworzenie sztucznego zbiornika wodnego Oleśniki. Obszar funkcjonalny
odwadniany jest przez dopływy Wieprza: Wojsławkę (uregulowana, odprowadza wody
z Działów Grabowieckich), Żółkiewkę (płynie przez Wyniosłość Giełczewską, dolina głęboko
wcięta o stromo nachylonych zboczach, zmeliorowana i uregulowana), Siennicę, Bzdurkę,
Rejkę, Łopę, Mariankę, Giełczew i Mogilnicę.
Wieprz jest prawostronnym dopływem Wisły. Za jego źródła uważa się okresowy zbiornik
wodny – Jezioro Wieprzowe, leżące na wysokości 274 m n.p.m. na krańcach Grzędy Sokalskiej.
Powierzchnia dorzecza Wieprza 10 415,2 km². Stosunkowo niewielkie przekształcenie doliny
sprawia, że Wieprz jest bardzo cennym przyrodniczo obszarem15. Meandrująca rzeka z
szeroką doliną i starorzeczami tworzy liczne siedliska dla wielu roślin i zwierząt. Do
najrzadszych należą: derkacz, bocian czarny, bąk, błotniak łąkowy, puchacz, orlik krzykliwy,
rybitwa białoczelna i białowąsa, zimorodek. W dolinie zamieszkują też bobry i wydry. W
wodach Wieprza występuje piskorz. Spośród roślin na uwagę zasługują: wolffia
bezkorzeniowa, salwinia pływającą, grążel żółty, grzybienie białe, rosiczka okrągłolistna,
kosaciec syberyjski oraz rośliny stepowe rosnące na nasłonecznionych zboczach doliny:
wisienka stepowa, ostnica Jana, kosaciec bezlistny i inne16.
Dolina Wieprza charakteryzuje się zmienną szerokością: od 3 do 4 km. Od ujścia Żółkiewki,
przez ok. 2 km rzeka jest uregulowana. W Wieprzu występują niewielkie zmiany średnich
przepływów rocznych. W wieloleciu 1951-1980 średni przepływ wyniósł 12,1 m³/s. Dużą
zmiennością charakteryzują się natomiast maksymalne przepływy roczne oraz stany wody
w rzece. Maksymalne przepływy roczne wynosiły od 19,4 m³/s do 300 m³/s. Przepływy
minimalne roczne są mało zmienne od 3,4 m³/s do 7,5 m³/s. Najwyższe stany wody wynosiły
580 cm w marcu 1924 r., najniższy stan został zaobserwowany w czerwcu
1963 roku i wynosił 176 cm17.

http://www.pgi.gov.pl/, grudzień, 2014
Michalczyk Z., Wilgat T., 1998, Stosunki wodne Lubelszczyzny, Wydawnictwo UMCS, Lublin
16 http://wieprz.ekolublin.pl/03a_dzie/wartprzy.php, luty, 2015
17 Strategia Rozwoju Gminy Krasnystaw 2007-2020
14
15
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Na badanym obszarze występują liczne niewielkie pod względem powierzchniowym
zbiorniki wodne. W gminie Siedliszcze znajduje się zbiornik retencyjny Majdan Zahorodyński
o powierzchni 48 ha. Stosunkowo młody wiek zbiornika skutkuje słabo zaawansowanym
procesem eutrofizacji. W górnej części zbiornik jest płytszy niż w dolnej. Średnia głębokość
wynosi 1,8 m. Zbiornik cieszy się popularnością wśród wędkarzy. Głównym gatunkiem ryb
jest tu płoć18. W gminie Rejowiec Fabryczny znajduje się kompleks stawów rybnych,
pełniących funkcję retencyjną oraz hodowlaną: Nowy Staw, Duży Staw, Górny Staw i Kępiaty
Staw19. W gminie Krasnystaw znajduje się zagospodarowany zbiornik wodny w miejscowości
Tuligłowy. Ma on powierzchnię 18,5 ha i pełni funkcję rekreacyjną z możliwością uprawiania
sportów wodnych oraz wędkowania20. W tej gminie znajduje się również zbiornik wodny w
miejscowości Wincentów.
Na terenie Obszaru Funkcjonalnego planowana jest budowa zbiornika wodnego Oleśniki.
Pomysł na inwestycję powstał już w czasach PRL-u i został zaniechany. Projekt budowy
zbiornika związany był z planowaną w latach siedemdziesiątych XX wieku budową na
Lubelszczyźnie kopalń węgla kamiennego i elektrowni konwencjonalnych, co było
uzależnione od powstania zbiornika. Na zlecenie Okręgowej Dyrekcji Gospodarki Wodnej
w Warszawie powstało kilka wersji zbiornika. Ostateczna, tzw. „Wersja IIIA”, pochodzi z 1995
roku. Zbiornik wodny Oleśniki miał powstać na bazie rzeki Wieprz, w jej dolinie, na odcinku
około 14 kilometrów, od przedmieść Krasnegostawu, do miejscowości Oleśniki, z zaporą
dzielącą w ciągu drogi powiatowej Łopiennik Górny – Rejowiec, przez Borowicę i Żulin. Miał
mieć
powierzchnię
około
1600
hektarów,
pojemność
całkowitą
ponad
60 mln m³, a pojemność użyteczną ponad 30 mln m³. W około 90% miał leżeć na terenie
ówczesnego województwa chełmskiego, a tylko w około 10% na terenie województwa
lubelskiego i obejmować tereny administracyjne Miasta i Gminy Krasnystaw, Gminy
Łopiennik Górny, Rejowiec Fabryczny i Trawniki. Lokalizacja to została wybrana ze względu
na odpowiednie ukształtowanie terenu, a przede wszystkim wysokie skarpy, otaczające
dolinę, planowaną do zalania. Zalaniu ulegną głównie użytki zielone o wadliwych warunkach
wodnych, w tym duża część nieużytków. Prace studialne praktycznie zostały ukończone.
Dzisiaj pozostało uściślić pewne kwestie szczegółowe poprzez dodatkowe badania w terenie,
a następnie przystąpić do projektowania i budowy. Rolą zbiornika wodnego Oleśniki będzie:
o budowa elektrowni konwencjonalnych,
o budowa dwóch hydroelektrowni; jednej na zaporze czołowej, a drugiej na zaporze
bocznej,
o przeciwdziałanie deficytowi wody w rolnictwie,
o rewitalizacja Kanału Wieprz-Krzna, pobór wody do kanału do celów zasilania stawów
rybnych oraz renaturalizacji ekosystemów przyrodniczych,
o ochrona środowiska naturalnego, w tym przeciwdziałanie powodziom i suszom,
o stworzenie warunków dla rekreacji i wypoczynku, stymulującego rozwój gospodarczy
gmin okalających zbiornik,

http://wedkarstwo-lublin.pl/majdan-zahorodynski/, grudzień, 2014
http://www.gmina.rejowiec.pl/artykul/czytaj/id/56, grudzień, 2014
20 http://www.krasnystaw.ug.gov.pl/ochrona/turystyka.html, grudzień, 2014
18
19
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przywrócenie funkcji gospodarczych kompleksom wodno-łąkowym w zakresie
pozyskania biomasy, rozwój produkcji rolnej i zwierzęcej,
zabezpieczenie wody pitnej dla aglomeracji Lublina i Świdnika oraz innych miast
w regionie21.

Inwestycja budowy zbiornika wodnego Oleśniki znalazła się wśród 45 kluczowych
przedsięwzięć do zrealizowania do 2023 roku w Kontrakcie Terytorialnym zawartym
pomiędzy rządem a województwem lubelskim w grudniu 2014 roku. Niestety budowa
zbiornika nie znalazła się w „Master Planie dla obszaru dorzecza Wisły”, którego zadaniem
jest zintegrowanie strategii i planów sektorowych dotyczących obszaru dorzecza w zakresie
przedsięwzięć mogących wpływać na hydromorfologię wód powierzchniowych. Budowa
zbiornika jest wpisana do Planu Gospodarowania Wodami jako jeden z wariantów
zabezpieczenia potrzeb wodnych planowanej elektrociepłowni w gminie Trawniki.
W aktualnie opracowywanej aktualizacji Planu Gospodarowania Wodami inwestycja budowy
zbiornika jest planowana do zrealizowania do 2021 roku.
Na terenie OF „Zbiornik Wodny Oleśniki” znajduje się słynny obiekt hydrograficzny
w województwie lubelskim – Kanał Wieprz-Krzna, który łączy rzekę Wieprz w miejscowości
Borowica w gminie Łopiennik Górny z rzeką Krzną. Kanał liczy 139,9 km, został wybudowany
w latach 1954-1961. Kanał miał za zadanie zmeliorowanie podmokłych terenów w celu
przeznaczenia ich na cele rolnicze. W wyniku wykonania systemów odwadniających
zmniejszyła
się
znacznie
powierzchnia
cennych
przyrodniczo
mokradeł
i torfowisk. Zapoczątkowany został proces murszenia i zanikania utworów organicznych.
Aktualny stan gospodarki wodnej w obszarze KWK jest mało sprawny. Od 2005 roku nie
prowadzi się nawodnień na użytkach zielonych ze względu na dekapitalizację urządzeń
nawadniających22.

21

http://www.pslchelm.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=255:po-co-nam-zbiornik-wodnyoleniki-&catid=1:latest-news&Itemid=1, luty 2015
22 Pichla A., 2009, Rola Kanału Wieprz-Krzna w gospodarce wodnej regionu, Wojewódzki Zarząd Melioracji i
Urządzeń Wodnych w Lublinie, http://www.nawadnianie.inhort.pl/add/article/132.pdf, styczeń 2015
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Ryc. 5 Sieć hydrograficzna na Obszarze Funkcjonalnym „Zbiornik Wodny Oleśniki”

Źródło: opracowanie własne

WARUNKI KLIMATYCZNE
Klimat badanego obszaru kształtowany jest przez masy powietrza polarno-morskiego
napływające znad Atlantyku oraz polarno-kontynentalnego znad Eurazji.
Według danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej temperatura średnia z wielolecia
1971-2000 wyniosła 8C. W związku z tym obszar leży w chłodniejszej połowie kraju, gdzie
przeważają azjatyckie masy powietrza. Pod względem sumy opadów obszar dzieli się na dwa
regiony. Na północy suma opadu z wielolecia wyniosła 550 mm, a na południu 600 mm23.
Ciśnienie atmosferyczne na Obszarze Funkcjonalnym przyjmuje wartości od 1016 hPa do 1017
hPa. Średnia prędkość 10-minutowa wiatru wynosi od 3 do 4 m/s. Usłonecznienie obszaru
możemy zaliczyć do jednych z najwyższych w kraju, jego wartość wynosi ponad 1700 godzin
rocznie24.

23
24

http://www.imgw.pl/klimat/#, grudzień 2014
http://www.imgw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=236&Itemid=270, styczeń 2015
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JAKOŚĆ GLEB
Pod względem jakości glebowej obszar również można podzielić na dwie różne części, które
rozdziela Wieprz. W dolinie Wieprza i dolinach jego dopływów występują gleby mułowe
i mułowo-glejowe, a także torfowe, murszowe i mady rzeczne na północy obszaru.
Na lewym brzegu Wieprza, na Wyżynie Lubelskiej z płytkich lessów i utworów lessowatych
wytworzyły się gleby brunatne i płowe. Należą do klas bonitacyjnych IIIa i IIIb. Gleby te
charakteryzują się stosunkowo wysoką przydatnością dla celów rolniczych – kompleks
pszenny dobry i żytni bardzo dobry. Na wschód od Wieprza obszar jest zróżnicowany pod
względem glebowym. Występują tu gleby wytworzone z piasków słabogliniastych
i gliniastych, gleby wytworzone z pyłów różnej genezy oraz rędziny węglanowe, wytworzone
z utworów kredowych. Klasa bonitacyjna tych gleb to IVa, IVb, na południu
i V na północy. Wymienione rodzaje gleb należą do kompleksu pszennego wadliwego na
południu oraz żytniego bardzo dobrego i żytniego słabego w pozostałej części25.

OCHRONA PRZYRODY
Obszar Funkcjonalny „Zbiornik Wodny Oleśniki” cechuje bogactwo przyrodnicze (ryc. 7).
Obszary chronione zajmują prawie 27% powierzchni Obszaru Funkcjonalnego i jest to wartość
wyższa od średniej dla województwa lubelskiego (22,6%). Największą powierzchnię obszary
chronione zajmują w gminie Rejowiec Fabryczny (55%) i Krasnystaw (48%). Najmniej
obszarów chronionych (9%) znajduje się w gminie Trawniki. Na Obszarze Funkcjonalnym
występują fragmenty dwóch parków krajobrazowych: Nadwieprzańskiego w gminie
Trawniki i Skierbieszowskiego w gminie Krasnystaw. W gminie Krasnystaw znajduje się
jedyny na obszarze rezerwat przyrody „Wodny Dół”. W gminie Siedliszcze, Rejowiec
Fabryczny, Łopiennik Górny i Krasnystaw występuje Pawłowski Obszar Chronionego
Krajobrazu, w gminie Krasnystaw – Grabowiecko-Strzelecki OCK, a w gminie Siedliszcze
fragment Chełmskiego OCK:
o Nadwieprzański Park Krajobrazowy – utworzony w 1990 roku, o powierzchni
6261 ha26, charakteryzuje się zróżnicowaniem krajobrazów, jego północna część
obejmuje mały epigenetyczny przełom Wieprza, gdzie wcina się on w skały podłoża
do 25 m, zaś południowa część obejmuje szeroką i zabagnioną dolinę Wieprza na
odcinku 25 km, aż po miejscowość Trawniki27. 42% obszaru zajmują lasy, zaś 26% łąki
i pastwiska. Największą wartość przyrodniczą ma zachowana w naturalnym stanie
dolina rzeki Wieprz z meandrami, zakolami i starorzeczami oraz liczne położone w jej
obrębie rozległe obszary podmokłe, wilgotne łąki, torfowiska i doły potorfowe, gdzie
występują wartościowe zbiorowiska roślinności torfowiskowej, szuwarowej i wodnej,
a także łęgi i olsy28.

Mapa Gleb Polski 1:1 000 000, 1974; Mapa Glebowo-Rolnicza Polski 1:1 000 000, 1975
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewparkkrajobrazowy.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PK.88, luty 2015
27 Kondracki J., 2009, Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa,
28 http://www.parki.lubelskie.pl/parki_krajobrazowe/nadwieprzanski.html, styczeń 2015
25
26

Zintegrowana Strategia Rozwoju OF „Zbiornik Wodny Oleśniki”

o

o

o

o

o

31

Skierbieszowski Park Krajobrazowy – utworzony w 1995 roku, o powierzchni
35488 ha29, cechuje go zróżnicowana rzeźba terenu, nizinna szeroka dolina Wojsławki
na północy (w obrębie badanego Obszaru Funkcjonalnego) oraz wyżynna na
południu. Park wyróżnia interesująca szata roślinna. Lasy zajmują niewielką część
powierzchni Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego - 20%. Nie mają one
charakteru jednolitego kompleksu leśnego i stanowią jedynie śródpolne „wyspy”.
Drzewem dominującym w drzewostanach jest buk. Najwięcej rzadkich gatunków
stwierdzono wśród roślin stepowych i ciepłolubnych. Należą do nich m in.
umieszczone w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin: wiśnia karłowata, róża francuska i
kosaciec bezlistny30.
Pawłowski Obszar Chronionego Krajobrazu – utworzony w 1983 roku, jego
powierzchnia to 8 000 ha, obszar w całości znajduje się na terenie OF „Zbiornik Wodny
Oleśniki” w gminach Siedliszcze, Rejowiec Fabryczny i Łopiennik Górny31. Jego teren
jest pokryty głównie lasem, na jego obszarze w miejscowości Kanie znajdują się
malowniczo położone stawy rybne. Występują tu ciekawe przypadki flory i fauny,
a także interesujące obiekty kulturowe. Biegnie tu szlak turystyczny czerwony32.
Grabowiecko-Strzelecki Obszar Chronionego Krajobrazu – utworzony w 1983 roku,
jego powierzchnia wynosi 26 936 ha33, obszar składa się z dwóch enklaw,
rozdzielonych Skierbieszowskim Parkiem Krajobrazowym. Obszar odznacza się
urozmaiconą rzeźbą terenu w postaci suchych dolinek i wąwozów. Można tu spotkać
okazy rzadkiej roślinności. Do rzadkich gatunków roślin należą: goryczka krzyżowa,
obuwnik pospolity, storczyk kukawka i inne34.
Chełmski Obszar Chronionego Krajobrazu – utworzony w 1983 roku, o powierzchni
30 420 ha35, w granicach obszaru znajdują się charakterystyczne krajobrazy Pagórów
Chełmskich i Obniżenia Dubienki – masywne wyniosłości zbudowane ze skał
wapiennych na przemian z podmokłymi zagłębieniami, w których spotkać można
różne typy torfowisk niskich, w tym charakterystyczne dla tego mezoregionu
torfowiska węglanowe.
Rezerwat przyrody „Wodny Dół” – utworzony w 1996 roku, o powierzchni 185,85
ha36, rezerwat krajobrazowy na terenie gminy Krasnystaw. Ochronie podlega tu
szczególny krajobraz Wyniosłości Giełczewskiej, w tym malowniczych rozcięć
erozyjnych pokrytych lasem z występującymi rzadkimi chronionymi roślinami:
paprotka zwyczajna, zawilec żółty, przylaszczka pospolita, podkolan biały i gnieźnik

http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewparkkrajobrazowy.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PK.24, luty 2015
http://www.parki.lubelskie.pl/parki_krajobrazowe/skierbieszowski.html, styczeń 2015
31http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewobszarchronionegokrajobrazu.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.17
6, luty 2015
32 http://www.ug.rejowiec.pl/pawlowski.htm, styczeń 2015
33http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewobszarchronionegokrajobrazu.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.49
7, luty 2015
34 http://www.krasnystaw.ug.gov.pl/ugk/index.php/ochrona-srodowiska/przyroda/141-grabowieckostrzelecki-obszar-chronionego-krajobrazu, styczeń 2015
35http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewobszarchronionegokrajobrazu.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.17
5, luty 2015
36 http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewrezerwatprzyrody.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.660, luty 2015
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leśny. Największą osobliwością przyrodniczą rezerwatu jest cieszynianka wiosenna –
unikatowa roślina w skali kraju37.

Fot. 1. Nadwieprzański i Skierbieszowski Park Krajobrazowy

Źródło: http://www.parki.lubelskie.pl/parki_krajobrazowe/nadwieprzanski.html
http://lubelszczyzna.blox.pl/2010/05/Skierbieszowski-Park-Krajobrazowy.html

Na terenie OF „Zbiornik Wodny Oleśniki” wyznaczono również obszary chronione
w systemie Natura 2000. W gminie Siedliszcze znajduje się Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk
„Dobromyśl” oraz fragment SOO „Pawłów”, w gminie Rejowiec Fabryczny większa część
obszaru „Pawłów”, w gminie Łopiennik Górny – „Łopiennik”, zaś w gminie Krasnystaw
„Wodny Dół” i fragment obszaru „Izbicki Przełom Wieprza”. Na omawianym terenie nie
wyznaczono Obszarów Specjalnej Ochrony Ptaków38.

http://www.krasnystaw.lublin.lasy.gov.pl/rezerwaty-przyrody/-/asset_publisher/1M8a/content/rezerwatwodny-dol-1#.VK1E4Hu2qmc, styczeń 2015
38 http://natura2000.gdos.gov.pl/datafiles, luty 2015
37
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Ryc. 6. Ochrona przyrody na Obszarze Funkcjonalnym „Zbiornik Wodny Oleśniki”

Źródło: opracowanie własne

Lesistość Obszaru Funkcjonalnego „Zbiornik Wodny Oleśniki” jest niska w porównaniu do
lesistości na obszarze województwa lubelskiego (23,1%) i kraju (29,4%). Lasy zajmują 15,2%
powierzchni tego obszaru. Najwięcej zbiorowisk leśnych występuje w gminie Rejowiec
Fabryczny, zaś najmniej w gminie Siedliszcze (ryc. 8)39.

39

Dane BDL GUS, 2013
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Ryc. 7. Lesistość w gminach OF „Zbiornik Wodny Oleśniki”

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS, 2013

DZIEDZICTWO KULTUROWE
Obszar Funkcjonalny „Zbiornik Wodny Oleśniki” jest skupiskiem wielu interesujących
zabytków i osobliwości kulturowych, które przyciągają turystów i stanowią podstawę do
rozwoju branży turystycznej na tym obszarze.
Elementem wyróżniającym Obszar Funkcjonalny jest niezwykłe bogactwo i zagęszczenie
obiektów dworsko-pałacowych. Na terenie zaledwie pięciu gmin znajduje się aż 13 takich
obiektów. Są to zabytki XIX-wieczne, charakteryzujące się ciekawą architekturą i założeniami
parkowymi wokół.
Ponadto na badanym obszarze znajdują się liczne zabytki sakralne, w szczególności kościoły
katolickie i cmentarze z okresu I i II wojny światowej.

35
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Tabela 2. Wykaz zabytków Obszaru Funkcjonalnego „Zbiornik Wodny Oleśniki”
Gmina

Miejscowość

Krupe

Krupe

Zabytek

Nr
rejestru

Zespół zamkowo-dworski – ruiny
renesansowo-manierystycznego
zespołu zamkowego
Orzechowskich (XVI w.) wraz
z pozostałościami fortyfikacji,
murów i fos, dworu, parku
i stawów. Cały zespół jest
malowniczo położony nad
dopływem Wieprza – Bzdurką.

A/309

Dawna cerkiew prawosławna,
obecnie kościół rzymskokatolicki
p.w. Matki Boskiej
Częstochowskiej. Świątynię
wyróżnia wyważony i oszczędny
wystrój architektoniczny.

A/1154

Zdjęcie

Źródło:.http://www.strona.miejscapelneuroku.pl/inde
x.php/zabytki/438-zabytki-gminy-krasnystaw

Źródło:.http://www.strona.miejscapelneuroku.pl/inde
x.php/zabytki/438-zabytki-gminy-krasnystaw

Krasnystaw

Krynica

Grobowiec tzw. grobisko, wraz ze
wzniesieniem, na którym jest
usytuowany – „Arianka”. Wieża
Ariańska datowana jest na XVII
wiek, uważana jest za kaplicę
grobową arianina Pawła
Orzechowskiego.

A/455

Źródło:.http://www.strona.miejscapelneuroku.pl/inde
x.php/zabytki/438-zabytki-gminy-krasnystaw

Tuligłowy

Wiatrak „koźlak” – pochodzi z II
połowy XIX wieku, w 1979 roku
został przetransportowany
z miejscowości Dragany.

A/1156

Źródło:.http://www.strona.miejscapelneuroku.pl/inde
x.php/zabytki/438-zabytki-gminy-krasnystaw
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Borowica

Kościół filialny rzymskokatolicki
pw. Przemienienia Pańskiego,
wzniesiony w II połowie XVIII
wieku, obiekt klasycystyczny, jest to
obiekt architektury drewnianej
o dużych wartościach
architektonicznych.
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A/89

Źródło:.http://www.lgdkrasnystaw.pl/zabytki/202zabytki-opiennik-gorny

Kolonia
Łopiennik
Dolny

Zespół dworsko-parkowy – park
założony w 2. poł. XIX w., położony
na stoku opadającym ku rzece.
Dwór wzniesiony w 1910 r.
Dawniej swoją siedzibę miało tu
nadleśnictwo.

A/941

Źródło:.http://www.lgdkrasnystaw.pl/zabytki/202zabytki-opiennik-gorny

Łopiennik
Górny

Łopiennik
Górny

Łopiennik
Górny

Kościół parafialny pw. Św.
Bartłomieja Apostoła – został
wzniesiony w latach 1909-1912,
utrzymany jest w stylu
neogotyckim, stoi na miejscu
drewnianego kościoła. Jako że jest
jedną z największych świątyń
w województwie lubelskim,
postawienie jej na bagnistym
terenie, jaki tutaj występuje, było
nie lada wyzwaniem.

A/189

Cmentarz wojenny z I wojny
światowej - założony w 1915 r.
Na cmentarzu jest pochowanych
2250 żołnierzy poległych w czasie
pierwszej wojny światowej:
750 żołnierzy rosyjskich, 1500
żołnierzy austriackich i niemieckich.

A/393

Źródło:.http://www.lgdkrasnystaw.pl/zabytki/202zabytki-opiennik-gorny

Źródło:.http://www.lgdkrasnystaw.pl/zabytki/202zabytki-opiennik-gorny
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Zespół dworsko-parkowy –
wybudowany ok. 1860 r, obiekt
murowany, parterowy, dach
dwuspadowy. Od frontu ganek.
Park oraz ogród tzw. kwaterowy.
Układ ogrodu dotrwał do naszych
czasów bez większych
przekształceń. Na sąsiedniej działce
znajduje się magazyn.

A/220

Pałac i park – pałac zbudowany
w 1 poł. XIX w., odrestaurowany
w 1959 r., zespół Pałacowoparkowy o pow. 4 ha. Pałac
klasycystyczny, murowany
z kamienia, otynkowany, piętrowy,
podpiwniczony. Wnętrze częściowo
przebudowane, dach
czterospadowy, łamany, kryty
eternitem.

A/402

Olszanka

Stajnia cugowa należąca do zespołu
dworskiego.

A/402

Żulin

Pozostałości parku dworskiego –
dwór wzniesiony ok. 1918 r.,
park krajobrazowy z aleją
dojazdową z pierwszej połowy XIX
w. W latach 1927- 1939 należał do
Jana Nepomucena Budnego, syna
Nikodema, właściciela Jaślikowa.
Dwór murowany z opoki.

A/2

Zespół pałacowo-parkowy
z pałacem, rządcówką i budynkami
gospodarczymi. Park krajobrazowy
(XIX w.).

A/950

Nowiny

Olszanka

Rejowiec
Fabryczny

Kanie
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Źródło:.http://www.lgdkrasnystaw.pl/zabytki/202zabytki-opiennik-gorny

Źródło:.http://www.lgdkrasnystaw.pl/zabytki/202zabytki-opiennik-gorny

Źródło:.http://www.lgdkrasnystaw.pl/zabytki/202zabytki-opiennik-gorny

Źródło:.http://www.dwory.cal.pl/podstrony/kanie.php
?wojew=lubelskie
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Kanie

Krasne

Pawłów

Kościół parafialny pw. Świętych
Apostołów Piotra i Pawła –
Obecny, drewniany, kościół pw. św.
Apostołów Piotra i Pawła powstał
w 1938 r. Trójnawową świątynię
wzniesiono w stylu góralskim.
Ołtarze pochodzą z rozebranego
kościoła pounickiego (pocz. XVIII
w.). Do roku 1915 w świątyni
znajdował się, otoczony lokalnym
kultem, obraz Matki Bożej
(wywieziony do Rosji).

A/1003

Zespół pałacowo-parkowy –
w miejsce starego dworu z XVIII w.
w XIX w. wybudowano murowany
dworek otoczony parkiem. Obiekt
został usytuowany na niewielkim
wzniesieniu w centrum założenia
parkowego. Budynek murowany
z kamienia wapiennego posiada
dwie kondygnacje. Założenie
parkowe z XIX w.

A/24

Kościół parafialny pw. Jana
Chrzciciela – wybudowany na
miejscu wcześniejszych świątyń
w latach 1909-12 w stylu
neogotyckim. Kościół posiada
wyposażenie z XVIII w.

A/1128

38

Źródło:.http://www.panoramio.com/photo/42534444

Źródło:.http://www.dwory.cal.pl/podstrony/krasne.ph
p?wojew=lubelskie

Źródło:.http://pl.wikipedia.org/wiki/Parafia_%C5%9
Bw._Jana_Chrzciciela_w_Paw%C5%82owie

Siedliszcze

Pawłów

Cmentarz rzymskokatolicki

A/379

Brzeziny

Zespół dworsko-parkowy –
pochodzi z 1920 roku,
przebudowany w XX wieku, dwór
oraz pozostałości założenia
parkowego.

A/1144

Źródło: dane Urzędu Gminy
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Chojeniec

Chojno
Nowe

Kulik

Siedliszcze

Trawniki

Biskupice

Zespół dworsko-parkowy –
Zabytkowy dwór z pierwszej
połowy XIX wieku w Chojeńcu.
Wokół rozciąga się park
krajobrazowy o wielkości 4,2 ha,
obecnie w zabudowaniach mieści
się szkoła podstawowa.

A/1138

Zespół dworsko-parkowy –
budynek dworu z drugiej połowy
XIX wieku, klasycystyczny
z elementami eklektycznymi,
murowany, parterowy, na rzucie
prostokąta z dwoma ryzalitami
bocznymi. Dwór usytuowany jest
w niedużym, liczącym 2,5 ha parku
krajobrazowym z sadzawką.

A/1137

Zespół dworsko-parkowy – Pod
koniec XIX w. na miejscu
drewnianego dworu powstał
murowany obiekt, wykorzystywany
po II wojnie światowej przez
placówki oświatowe. Obecnie
założenie dworsko-parkowe
obejmuje powierzchnię ok. 3 ha.

A/1155

Zespół dworsko-parkowy –
Późnobarokowy dwór, zwrócony
frontem na północ, drewniany,
otynkowany, konstrukcji zrębowej,
na podmurowaniu, parterowy,
z piętrową częścią środkową na
rzucie prostokąta.

A/324

Zespół kościoła parafialnego:
kościół pw. św. Stanisława BM
z wyposażeniem i ruchomościami,
ogrodzenie cmentarza kościelnego
z pięcioma kapliczkami, plebania,
drzewostan w obrębie cmentarza
kościelnego.

A/569
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Źródło:.http://www.dwory.cal.pl/podstrony/chojeniec.
php?wojew=lubelskie

Źródło:.http://www.siedliszcze.pl/artykul/czytaj/id/86

Źródło:.http://www.dwory.cal.pl/podstrony/kulik.php
?wojew=lubelskie

Źródło:.http://www.siedliszcze.pl/artykul/czytaj/id/22

Źródło:.http://www.trawniki.pl/index.php?option=co
m_content&view=category&layout=blog&id=43&Ite
mid=133
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Biskupice

Część cmentarza parafialnego
w granicach muru kamiennego
odgradzającego starszą część.

40

A/938

Źródło:.http://www.trawniki.pl/index.php?option=co
m_content&view=category&layout=blog&id=43&Ite
mid=133

Cmentarz Żydowski tzw. „Baca
Góra” – cmentarz założony
w połowie XVIII wieku, ma
powierzchnię 0,4 ha, na jego terenie
zachowały się dwie macewy
wykonane z piaskowce
z hebrajskimi inskrypcjami.

A/1004

Kościół parafialny pw. Św. Judy
Tadeusza – został wybudowany
w 1790 r., w kościele odprawiane
były msze w obrządku unickim, jest
to budynek murowany,
orientowany na planie prostokąta,
jednonawowy (salowy),
czteroprzęsłowy, urządzony
w stylu klasycystycznym.

A/604

Dorohucza

Budynek dawnej karczmy, obecnie
szkoły.

A/603

Struża

Dwór i pozostałości parku –
Zbudowany w 1905 r. murowany
secesyjny dwór o powierzchni
650 m², który przetrwał niestety już
w ruinie do dzisiejszych czasów.
Zewnętrzne ściany wymurowano
z cegieł ceramicznych pełnych oraz
z opoki. Stropy z belek
drewnianych z trzcinową
podsufitką.

A/1118

Pozostałości zespołu dworskiego:
park, aleja dojazdowa, kordegarda
z pozostałością bramy wjazdowej,
kaplica grobowa Józefa ŁodziaMichalskiego.

A/733

Biskupice

Dorohucza

Trawniki

Źródło:.http://www.trawniki.pl/index.php?option=co
m_content&view=category&layout=blog&id=43&Ite
mid=133

Źródło: http://www.trawnikiturystyka.pl/prezentacja/

Źródło:.http://www.trawniki.pl/index.php?option=co
m_content&view=category&layout=blog&id=43&Ite
mid=133

Kaplica grobowa Łodzia Michalskiego
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Źródło:.http://www.trawniki.pl/index.php?option=co
m_content&view=category&layout=blog&id=43&Ite
mid=133

Trawniki

Cmentarz wojenny z I wojny
światowej – znajdują się tu
zbiorowe, jak i indywidualne
mogiły ofiar I wojny światowej,
wojny z bolszewikami z 1920 roku
oraz ofiar II wojny światowej. Ma
kształt prostokąta o powierzchni
około 1450 m2 o wymiarach około
40 na 36 m.

A/1070

Źródło: http://www.trawnikiturystyka.pl/prezentacja/

Źródło: opracowanie własne na podstawie Rejestru zabytków województwa lubelskiego (stan na styczeń 2015 r.)

Obszar wyróżnia występowanie sześciu zabytków archeologicznych. Są to kopce ziemne,
grodziska wczesnośredniowieczne i cmentarzyska kurhanowe. Zabytki archeologiczne
występują jedynie na wschód od doliny Wieprza.

Tabela 3. Zabytki archeologiczne na terenie OF „Zbiornik Wodny Oleśniki”
Nr
rejestru
Krasnystaw
Józefów
Dwa kopce ziemne (mogiły)
C/55
Józefów
Kopiec ziemny (mogiła) tzw. „Mogiła Szwedzka”
C/56
Siennica Nadolna Kopiec ziemny
C/32
Rejowiec
Kanie
Grodzisko wczesnośredniowieczne tzw. „Dworzysko” C/36
Fabryczny
Kolonia Lipówki
Cmentarzysko kurhanowe (5 kopców ziemnych)
C/37
Siedliszcze
Siedliszcze
Grodzisko z wałami tzw. „Zamczysko”
C/43
Źródło: opracowanie własne na podstawie Rejestru zabytków województwa lubelskiego (stan na styczeń 2015 r.)
Gmina

Miejscowość

Zabytek

Przestrzenne rozmieszczenie zabytków na terenie OF „Zbiornik Wodny Oleśniki” jest
równomierne. Jest to istotna cecha z punktu widzenia rozłożenia ruchu turystycznego na
Obszarze Funkcjonalnym.
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Ryc. 8 Zabytki na terenie OF „Zbiornik Wodny Oleśniki”

Źródło: opracowanie własne na podstawie Rejestru zabytków województwa lubelskiego (stan na styczeń 2015)

Znaczna liczba obiektów zabytkowych na OF „Zbiornik Wodny Oleśniki” sprawia, że obszar
posiada potencjał do rozwoju branży turystycznej. Konieczna jest jednak skuteczna jego
promocja w regionie i kraju, a także zapewnienie odpowiedniej infrastruktury turystycznej.
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3.2. Społeczeństwo
TRENDY DEMOGRAFICZNE
Potencjał demograficzny Obszaru Funkcjonalnego „Zbiornik Wodny Oleśniki” to ponad
33,4 tys. mieszkańców, co stanowi 1,6% potencjału ludnościowego województwa lubelskiego.
Liczba mieszkańców poszczególnych gmin Obszaru Funkcjonalnego określa równocześnie ich
rangę ludnościową, która dla poszczególnych jednostek terytorialnych jest następująca:
o 9150 osób w 2013 roku zamieszkiwało Gminę Trawniki,
o 8872 osoby w 2013 roku zamieszkiwało Gminę Krasnystaw,
o 6959 osób w 2013 roku zamieszkiwało Gminę Siedliszcze,
o 4393 osoby w 2013 roku zamieszkiwało Gminę Rejowiec Fabryczny,
o 4115 osób w 2013 roku zamieszkiwało Gminę Łopiennik Górny.
Na przestrzeni ostatnich 6 lat liczba ludności wykazuje tendencje spadkową, w porównaniu
do roku 2008 w 2013 roku liczba ludności spadła o 1,5% (497 osób). Liczba ludności zmalała
we wszystkich gminach Obszaru Funkcjonalnego, spadek najbardziej widoczny był
w gminach Rejowiec Fabryczny (217 osób) i Łopiennik Górny (103 osoby).

Wykres 1. Liczba ludności w Obszarze Funkcjonalnym „Zbiornik Wodny Oleśniki” w podziale
na kobiety i mężczyzn

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS

Przewiduje się, ze liczba mieszkańców Obszaru Funkcjonalnego podobnie jak i w całym
województwie lubelskim będzie malała. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego
prognozuje się, że w 2035 roku ludność powiatu chełmskiego spadnie o 11,9 tys. osób, powiatu
krasnostawskiego o 15 tys. osób a liczba mieszkańców powiatu świdnickiego spadnie o 2,7
tys. osób w porównaniu do roku 2012.
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Liczba ludności uzależniona jest od przyrostu naturalnego będącego różnicą pomiędzy liczbą
urodzeń żywych a liczbą zgonów, oraz od salda migracji, które jest różnicą między napływem
a odpływem ludności z danego obszaru w danym okresie czasu.
Obszar Funkcjonalny „Zbiornik Wodny Oleśniki” charakteryzuje się ujemnym przyrostem
naturalnym wynoszącym łącznie - 132 osoby (dane BDL GUS na rok 2013), pomimo ujemnych
wartości jest to wynik dość dobry w porównaniu do powiatu chełmskiego
(-209 osób) i krasnostawskiego (-360 osób). Dodatni przyrost naturalny posiada jedynie gmina
Siedliszcze (5 osób), najbardziej ujemny występuje w gminie Łopiennik Górny (-45 osób).

Wykres 2. Saldo migracji w 2013 roku w gminach Obszaru Funkcjonalnego „Zbiornik Wodny
Oleśniki”

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS

Również saldo migracji poszczególnych gmin Obszaru Funkcjonalnego jest ujemne, średnia
wartość dla obszaru to -88 osób. W porównaniu do wartości poszczególnych powiatów do
których należą gminy Obszaru Funkcjonalnego wartość ta wypada pozytywnie na tle
pozostałych jednostek: powiat chełmski -157, powiat krasnostawski -196, powiat świdnicki
-84.
Największy potencjał ludnościowy posiada gmina Trawniki, co ma przełożenie na największą
gęstość zaludnienia wynoszącą 109 osób na km2. Kolejne miejsce pod względem liczby
ludności zajmuje gmina Krasnystaw, której wskaźnik gęstości zaludnienia kształtuje się na
poziomie 59 os./km2. Najmniej zaludniona jest gmina Łopiennik Górny (wskaźnik gęstości
zaludnienia – 39 os./km2). Średnia wartość wskaźnika gęstości zaludnienia dla
OF „Zbiornik Wodny Oleśniki” wynosi 60,4 osoby na km2 i jest niższa od wartości dla
województwa lubelskiego.
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Ryc. 9 Gęstość zaludnienia w Obszarze Funkcjonalnym „Zbiornik Wodny Oleśniki”

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS

WIEK I WYKSZTAŁCENIE LUDNOŚCI
Na Obszarze Funkcjonalnym „Zbiornik Wodny Oleśniki” obserwuje się zjawisko starzenia się
społeczeństwa, co ma swoje przełożenie w przyszłych kierunkach rozwoju. Uwidacznia się to
poprzez spadający udział osób w wieku przedprodukcyjnym i rosnący wskaźnik osób w
wieku emerytalnym.
Na przestrzeni ostatnich 5 lat liczba osób w wieku przedprodukcyjnym (do 17 roku życia)
zmalała o 836 osób, a liczba osób w wieku poprodukcyjnym (mężczyźni – 65 lat
i więcej, kobiety – 60 lat i więcej) wzrosła o 97 osób.
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Wykres 3. Udział ludności według ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS

Konsekwencją zmian struktury wieku ludności jest kształtowanie się wskaźnika obciążenia
demograficznego ludności w wieku produkcyjnym ludnością w wieku nieprodukcyjnym
(przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym). Wskaźnik obciążenia demograficznego na koniec
2013 roku wyniósł 61,4 osób na 100 osób w wieku produkcyjnym i zmalał w porównaniu
z rokiem ubiegłym (61,7 osób). Wskaźnik obciążenia demograficznego OF „Zbiornik Wodny
Oleśniki” jest wyższy niż średnia dla województwa lubelskiego (59,4 osoby) oraz dla powiatu
chełmskiego i świdnickiego (57,7 i 60,1 osób) i niższy niż na terenie powiatu krasnostawskiego
– 63,8 osoby.
Wpływ na atrakcyjność inwestycyjną Obszaru Funkcjonalnego „Zbiornik Wodny Oleśniki” na
jakość zasobów ludzkich, która zależy w dużym stopniu od poziomu wykształcenia. Niestety,
w bazie danych statystycznych nieprowadzone są analizy poziomu wykształcenia na
poziomie gminy, a jedynie powiatu i wyżej. Z tego powodu poziom wyksztalcenia
mieszkańców Obszaru Funkcjonalnego oparto o informacje nt. wykształcenia ludności
powiatów chełmskiego, krasnostawskiego i świdnickiego. Powiat świdnicki charakteryzuje
się najwyższym poziomem wykształcenia mieszkańców w porównaniu do pozostałych
powiatów. Odsetek osób posiadających wykształcenie wyższe to 19,4% (powiat chełmski
9,4%, powiat krasnostawski 12,3%) i jest to wartość wyższa o 1,9 punktu procentowego od
średniej dla województwa. W powiecie chełmskim aż 24,2% społeczeństwa posiada
wykształcenie zasadnicze zawodowe (powiat świdnicki 19,9%, powiat krasnostawski 20,3%)
przy średniej dla województwa lubelskiego 20,9%. Powiat chełmski charakteryzuje się
również najwyższym odsetkiem mieszkańców posiadających wykształcenie podstawowe
ukończone (31,2%) i podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego (3,3%)
w porównaniu do ww. powiatów i województwa (powiat świdnicki 19,5% i 1,2%, powiat
krasnostawski 28,7% i 2,3%, województwo lubelskie 22,7% i 2,02%).
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RYNEK PRACY
Rynek pracy jest rodzajem rynku ekonomicznego, który łączy ze sobą osoby poszukujące
pracy wraz z ich ofertą z przedsiębiorcami tworzącymi miejsca pracy i poszukującymi siły
roboczej. Rynek pracy tworzony jest przez trzy podstawowe elementy tj.: zasoby kapitału
ludzkiego i jego wykorzystanie, podział pracowników wg pracujących w poszczególnych
sektorach gospodarki narodowej oraz wielkość i struktura bezrobocia.
Znaczący wpływ na sytuację rynku pracy na terenie Obszaru Funkcjonalnego „Zbiornik
Wodny Oleśniki” wywarła korzystna lokalizacja wzdłuż szlaków dróg krajowych (17 i 12).
Dobra dostępność komunikacyjna sprzyja rozwojowi działalności gospodarczej i napływowi
inwestycji, a w konsekwencji prowadzące do tworzenia nowych miejsc pracy. Struktura
wykształcenia mieszkańców oraz rolniczy charakter gospodarki odgrywają również bardzo
dużą rolę w kształtowaniu sytuacji na rynku pracy.
Na koniec 2013 roku według danych BDL GUS liczba pracujących na terenie Obszaru
Funkcjonalnego wynosiła 2 368 osób, z czego 42,7% stanowili mężczyźni. Najwięcej osób
pracujących mieszka w gminie Trawniki (915 osób), najmniej natomiast w gminie Łopiennik
Góry (240 osób). Na przestrzeni ostatnich 6 lat liczba osób pracujących ulega wahaniom.

Wykres 4. Osoby pracujące w podziale na kobiety i mężczyzn

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS

Powyższa dane nie zawierają informacji na temat osób pracujących w jednostkach
budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób
pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących
w organizacjach, fundacjach i związkach. Statystyka nie obejmuje również podmiotów
gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób (od 2000 r.).
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Poziom zatrudnienia na badanym obszarze najlepiej zobrazuje wskaźnik zatrudnienia liczony
jako liczba osób pracujących na 1 000 ludności. Średnia wartość wskaźnika dla Obszaru
Funkcjonalnego „Zbiornik Wodny Oleśniki” wynosi 66,8 osób i jest niższa od wartości dla
powiatów i województwa lubelskiego: województwo lubelskie – 172 osoby, powiat chełmski
– 77 osób, powiat krasnostawski – 126 osób, powiat świdnicki – 159 osób. Niska wartość tego
wskaźnika wynika z braku ośrodka miejskiego w Obszarze Funkcjonalnym oraz jego
rolniczego charakteru.
Według danych z 2003 roku w badanym obszarze w sektorze prywatnym pracowało 656 osób
(25,8%), przy czym sektor publiczny zatrudniał 1 890 osób (74,2%). Największy udział wśród
osób pracujących według sektorów ekonomicznych ma sektor usługowy zatrudniający aż
51,6% osób pracujących. Kolejne miejsce zajmuje sektor przemysłowy stanowiący 45,5%.
Sektor rolniczy zajmuje 3 (ostatnie miejsce) pod względem liczby zatrudnianych osób,
zatrudnia niecałe 3% pracujących wg poszczególnych sektorów ekonomicznych.

Tabela 4. Liczba podmiotów gospodarczych w podziale ze względu na wielkość zatrudnienia

Krasnystaw

Łopiennik
Górny

Trawniki

229

364
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416

Suma OF
„Zbiornik
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Oleśniki”
1300

8
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0
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od 250

0

0

0

0

1

1

Rejowiec
Fabryczny

Siedliszcze

0-9

120

10-49

Suma

1373

Źródło: BDL GUS

W OF „Zbiornik Wodny Oleśniki” funkcjonuje dość duża liczba przedsiębiorstw. Najwięcej
wśród nich jest firm zatrudniających do 9 osób (mikroprzedsiębiorstwa), ich liczba na
Obszarze Funkcjonalnym sięga 1 300 podmiotów. Najmniej jest firm dużych zatrudniających
ponad 250 osób. Wykaz podmiotów prywatnych będących głównymi pracodawcami na
badanym obszarze zaprezentowana w podrozdziale Gospodarka.
Do najważniejszych pracodawców na terenie gmin znajdujących się w granicach Obszaru
Funkcjonalnego należą podmioty publiczne, takie jak: urzędy gmin, domy pomocy społecznej,
szkoły. Ważnym pracodawcą dla mieszkańców gminy Rejowiec Fabryczny jest Zakład
Cementownia Rejowiec Grupa Ożarów S.A. mieszczący się mieście Rejowiec Fabryczny.
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Tabela 5. Główni pracodawcy w Obszarze Funkcjonalnym „Zbiornik Wodny Oleśniki”
Liczba osób
Lp.
Główni pracodawcy
Nazwa gminy
zatrudnionych
Zakład Cementownia Rejowiec Grupa Ożarów
1.
120
Rejowiec Fabryczny
S.A.
2.
DPS w Kaniem
40
Rejowiec Fabryczny
3.
Szkoły Podstawowe i Gimnazja na terenie gminy
100
Rejowiec Fabryczny
4.
Urząd Gminy w Rejowcu Fabrycznym
20
Rejowiec Fabryczny
5.
Zespół Szkół w Łopienniku Nadrzecznym
32
Łopiennik Górny
6.
Urząd Gminy Łopiennik Górny
23
Łopiennik Górny
Przedsiębiorstwo Handlowe „KRAUTEX”
7.
15
Łopiennik Górny
Bogusław Domański
8.
NZOZ Łopiennik Nadrzeczny
10
Łopiennik Górny
9.
Bank Spółdzielczy
10
Łopiennik Górny
10. Zespół Szkół w Siedliszczu
105
Siedliszcze
Medica Poland Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w
11.
48
Siedliszcze
Siedliszczu
12. Urząd Gminy w Siedliszczu
29
Siedliszcze
13. Delikatesy Centrum P.H.U. „Lotus” w Siedliszczu
15
Siedliszcze
14. NICOLS POLAND Sp. z o.o. w Trawnikach
520
Trawniki
Zespoły szkół i placówek oświatowych w gminie
15.
152
Trawniki
Trawniki
16. Urząd Gminy w Trawnikach
34
Trawniki
KSC w Toruniu – Cukrownia Krasnystaw w
17.
Krasnystaw
Siennicy Nadolnej
18. GPGK w Zakręciu
Krasnystaw
19. Brunpol w Krupem
Krasnystaw
20. Małopolska Hodowla Roślin w Białce
Krasnystaw
21. BRENAL Sp. z o.o. w Krupcu
Krasnystaw
Źródło: opracowanie własne na podstawie ankietyzacji (grudzień, 2014)

Zgodnie z danymi GUS w 2013 roku zarejestrowane bezrobocie wynosiło łącznie 2 593 osoby,
z czego ponad połowa (1 319 osób) to mężczyźni. Od 2011 roku liczba osób bezrobotnych stale
rośnie, w przeciągu 3 lat o 260 osób.
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Wykres 5. Osoby bezrobotne zarejestrowane w Obszarze Funkcjonalnym „Zbiornik Wodny
Oleśniki”

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS

Wskaźnik bezrobocia mierzony stosunkiem liczby osób zarejestrowanych bezrobotnych do
liczby osób w wieku produkcyjnym na obszarze OF „Zbiornik Wodny Oleśniki” w 2013 roku
był najwyższy i wyniósł 13,08%. Jest to wartość wyższa od średniej dla województwa
lubelskiego o 3,18 punktu procentowego. Najwyższym wskaźnikiem bezrobocia
charakteryzuje się gmina Rejowiec Fabryczny, którego wartość w 2013 roku osiągnęła 17,8%.

Wykres 6. Wskaźnik bezrobocia (%) w Obszarze Funkcjonalnym „Zbiornik Wodny Oleśniki”
oraz w poszczególnych gminach obszaru i województwie lubelskim

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS

Zgodnie z danymi statystycznymi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie stopa bezrobocia
na koniec września 2014 roku w powiatach do których należy OF „Zbiornik Wodny Oleśniki”
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przedstawia się następująco: powiat świdnicki 14,5%, powiat krasnostawski 15,9%, powiat
chełmski 17,0%. Wszystkie wymienione jednostki charakteryzują się wyższymi stopami
bezrobocia w porównaniu do województwa lubelskiego (12,4%).

Ryc. 10 Stopa bezrobocia w województwie lubelskim

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WUP (stan na 30.09.2014 r.)

EDUKACJA

Zagadnienie dostępu do szeroko rozumianej edukacji można rozpatrywać na poziomie
systemu oświaty (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne,
policealne, artystyczne), a także szkolnictwa wyższego oraz kształcenia ustawicznego.
Ogromne znaczenie dostępu do edukacji i jakości kształcenia wynika z bezpośredniego
powiązania tych zagadnień z podstawowymi problemami społeczno-gospodarczymi,
tj. ubóstwem, wykluczeniem społecznym, bezrobociem oraz problemem niedostosowania
kwalifikacji mieszkańców do potrzeb lokalnej gospodarki.
Obszar Funkcjonalny „Zbiornik Wodny Oleśniki” posiada dość ubogą ofertę w dziedzinie
szkolnictwa, brak ośrodka miejskiego na terenie obszaru ma wpływ na małą liczbę szkół
ponadgimnazjalnych i zasadniczych zawodowych.
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W OF funkcjonuje 6 przedszkoli samodzielnych i 17 oddziałów przedszkolnych, do których
w 2013 roku uczęszczało 779 dzieci. W 2012 roku liczba dzieci w wieku od 3 do 6 lat wynosiła
1 353 osoby, jednak jedynie 57% dzieci w tym wieku objętych jest wychowaniem
przedszkolnym. Dla porównania odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym
w 2013 roku w województwie lubelskim wynosił 74,1%, powiat świdnicki 73,3%, powiat
krasnostawski 73,2%, powiat chełmski 48,0%.
Najwięcej przedszkoli samodzielnych zlokalizowanych jest na terenie gminy Krasnystaw –
3 obiekty, natomiast najwięcej oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych
działa w gminie Rejowiec.

Wykres 7. Odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w latach 2008-2013

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS

Duży wpływ na liczbę przedszkoli w Obszarze Funkcjonalnym wywierają gminy miejskie
zlokalizowane w jego bliskim sąsiedztwie. Zarówno miasto Krasnystaw i miasta Rejowiec
Fabryczny jest miejscem pracy mieszkańców Obszaru Funkcjonalnego „Zbiornik Wodny
Oleśniki” oraz miejscem edukacji ich dzieci. Ponadto, na liczbę miejsc w przedszkolach
zlokalizowanych na terenie gmin wiejskich wpływ ma również duża liczba osób zajmująca się
rolnictwem oraz wielopokoleniowy model rodziny.
Biorąc pod uwagę powyższe, planując działania ukierunkowane na upowszechnianie
edukacji przedszkolnej, należy w szerszym zakresie uwzględniać politykę skierowaną na
przełamywanie barier finansowych oraz społecznych związanych z posyłaniem dzieci do
przedszkoli – akcentując przy tym korzyści dla rozwoju dziecka wynikające z objęcia go
wychowaniem przedszkolnym.
W roku szkolnym 2012/2013 w Obszarze Funkcjonalnym „Zbiornik Wodny Oleśniki”
funkcjonowało 21 szkół podstawowych, najwięcej bo po 5 zlokalizowanych było na terenie
gmin Trawniki i Rejowiec Fabryczny. Na Obszarze Funkcjonalnym brak szkół podstawowych
specjalnych dla dzieci i młodzieży.
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Do szkoły podstawowej w 2013 roku uczęszczało 1 723 uczniów, ich liczba z roku na rok
maleje dla porównania do roku 2008 zmalała o 24%. Sieć szkół podstawowych na badanym
obszarze jest stosunkowo dobrze rozwinięta. Znamienny jest również fakt, że liczba placówek
szkolnictwa podstawowego maleje, na przełomie ostatnich 6 lat zlikwidowano
1 szkołę podstawową. Częściowo związane jest to ze skutkami reformy systemu oświaty
z 1999 roku, kiedy to wprowadzono gimnazja. Jednakże głównym czynnikiem, który
odpowiada za niską rentowność placówek, a w konsekwencji ich likwidację, jest niż
demograficzny.
Szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne w OF „Zbiornik Wodny Oleśniki” funkcjonuje
w oparciu o następujące placówki oświatowe:
o Szkoła Podstawowa w Dorohuczy,
o Szkoła Podstawowa w Siostrzytowie,
o Szkoła Podstawowa w Oleśnikach,
o Szkoła Podstawowa w Łopienniku Dolnym,
o Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żulinie,
o Szkoła Podstawowa w Pawłowie,
o Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Wólce Kańskiej,
o Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kaniem,
o Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego,
o Zespół Placówek Oświatowych w Trawnikach,
o Zespół Placówek Oświatowych w Biskupicach,
o Zespół Szkół w Łopienniku Nadrzecznym,
o Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Siedliszczu,
o Zespół Szkół w Pawłowie,
o Zespół Szkół w Lisznie,
o Gimnazjum Publiczne w Trawnikach.
Infrastruktura gimnazjalna na Obszarze Funkcjonalnym pod względem liczby szkół
utrzymuje się na stałym poziomie. Funkcjonuje tu 10 placówek (najwięcej w gminie
Krasnystaw - 4). Wszystkie szkoły gimnazjalne prowadzone są przez samorząd gminny. Na
analizowanym obszarze brak jest szkół gimnazjalnych dla dzieci i młodzieży specjalnych.
Podobnie jak wśród szkół podstawowych zauważalna jest tendencja spadkowa liczby
uczniów gimnazjów, w latach 2008 – 2013 liczba gimnazjalistów obniżyła się aż o 16%
(w 2013 roku do szkół gimnazjalnych uczęszczało 1 006 uczniów).
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Szkolnictwo ponadgimnazjalne na obszarze OF „Zbiornik Wodny Oleśniki” skupia się na
podmiotach funkcjonujących w gminie Trawniki i Siedliszcze:
o Zespół Szkół w Siedliszczu, w skład którego wchodzi Liceum Ogólnokształcące
im. Romualda Traugutta w Zespole Szkół w Siedliszczu oraz Szkoła Policealna
(oferujące zawód: technik informatyk, technik administracji, terapeuta zajęciowy);
o Zespół Szkół w Trawnikach:
 4-letnie Technikum, kształcące w zawodach: technik górnictwa podziemnego i
technik górnictwa odkrywkowego,
 3-letnie Liceum Ogólnokształcące o profilu ogólnym z rozszerzonym językiem
angielskim i informatyką,
 3-letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształcąca w oddziałach
wielozawodowych w zawodach: piekarz, kucharz, fryzjer, sprzedawca,
mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, lakiernik,
murarz, technolog robót wykończeniowych w budownictwie, cukiernik
i innych,
 2-letnia Szkoła Policealna dla Dorosłych kształcąca w zawodzie: technik
administracji, florysta - 1 rok, zaoczna,
 ODiDZ - Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego (nauczający
teoretycznych przedmiotów zawodowych na miesięcznych kursach w ramach
Zasadniczej Szkoły Zawodowej),
 3-letnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych na podbudowie gimnazjum
lub szkoły zawodowej, zaoczne,
 Kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodach kształconych w szkole.
W 2013 roku do szkół policealnych uczęszczało 298 osób, liczba uczniów co roku maleje,
w porównaniu do roku 2010 zmniejszyła się o 16%. Wzrosła natomiast liczba absolwentów
szkół, która w 2013 roku wynosiła 121 osoby.

Wykres 8. Uczniowie i absolwenci szkół ponadgimnazjalnych Obszaru Funkcjonalnego „Zbiornik
Wodny Oleśniki”

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS
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Powodem niewielkiej liczby placówek zajmujących się edukacją ponadgimnazjalną na
Obszarze Funkcjonalnym „Zbiornik Wodny Oleśniki” jest zlokalizowanie większości
placówek na terenach miast o znaczeniu lokalnym i regionalnym (nie wchodzących w obszar
OF). Ze względu na położenie młodzież z Obszaru Funkcjonalnego korzysta z infrastruktury
szkolonej zlokalizowanej na terenie miast: Chełm, Rejowiec Fabryczny, Piaski i Krasnystaw.
Analizując liczbę osób w wieku 15-19 lat w latach 2013 r. jedynie 14% z nich uczęszcza do szkół
na terenie OF „Zbiornik Wodny Oleśniki”, w związku z tym większość osób młodych
kontynuuje naukę poza miejscem zamieszkania.
Istotne jest, aby w perspektywie wieloletniej oferta szkół ponadgimnazjalnych była atrakcyjna
i odpowiadała nie tylko lokalnym uwarunkowaniom i specyfice obszaru, ale także aby była
konkurencyjna na regionalnym rynku edukacyjnym. Jednocześnie oferta szkolnictwa
zawodowego musi być ściśle powiązana z lokalnym rynkiem pracy i musi uwzględniać
lokalne możliwości pozyskania wykwalifikowanych nauczycieli praktycznej nauki zawodu, a
także
dostępność
miejsc
do
realizacji
praktyk
i
zajęć
praktycznych
w nauczanych zawodach.
Jednym z wymiernych wskaźników jakości kształcenia jest stopień zdawalności egzaminu
maturalnego. W 2013 roku na obszarze OF „Zbiornik Wodny Oleśniki” egzamin dojrzałości w
liceach ogólnokształcących zdawało 50 absolwentów. Skuteczność w zdawalności egzaminu
maturalnego wynosiła 90% i była zbliżona do wartości dla województwa lubelskiego (91,2%).

Wykres 9. Zestawienie liczby uczniów liceów ogólnokształcących, którzy przystąpili do egzaminu
maturalnego i uczniowie, którzy otrzymali świadectwo dojrzałości

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS

W szkołach ponadgimnazjalnych zauważalna jest wystarczająca liczba sprzętu
komputerowego z dostępem do Internetu do liczby uczniów. Ze wszystkich komputerów
dostępnych w tych placówkach oświaty (109 komputerów) aż 98% komputerów posiada
dostęp do Internetu. Wskaźniki komputeryzacji szkół ponadgimnazjalnych dla gminy
Siedliszcze wynosi 2,10 ucznia na jeden komputer z dostępem do Internetu, a w gminie
Trawniki wynosi 2,34. Wartość wskaźników jest bardzo korzystna w porównaniu
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z wartością dla województwa lubelskiego, która stanowi 7,6 na jeden komputer z dostępem
do Internetu.

OCHRONA ZDROWIA
Opieka zdrowotna w Obszarze Funkcjonalnym „Zbiornik Wodny Oleśniki” świadczona jest
przez niepubliczną służbę zdrowia w ramach kontraktów z NFZ oraz przez
świadczeniodawców prywatnych, którzy nie podpisali umowy z NFZ. Ambulatoryjna opieka
zdrowotna oparta jest o 11 przychodni: po 3 w gminach Siedliszcze i Trawniki, po 2 w gminach
Krasnystaw i Łopiennik Górny oraz jedna przychodnia w gminie Rejowiec Fabryczny.

Tabela 6. Placówki Opieki Zdrowotnej na terenie OF „Zbiornik Wodny Oleśniki”
Lp.
Placówka zdrowotne
Miejscowość
1
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Łopiennik Nadrzeczny
2
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Trawniki
3
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Praktyka Lekarza Biskupice
Rodzinnego „SALUS” s.c.
4
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej UNIMED
Siedliszcze
5
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej SALUS
Siedliszcze
6
Ośrodek Rehabilitacyjny Medica Poland
Siedliszcze
7
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Liszno
8
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Familia Paweł Kwaśniak Siennica Nadolna
9
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej SPES Jolanta Głusiec
Siennica Nadolna
Źródło: opracowanie własne na podstawie ankietyzacji (grudzień, 2014)

Jednym ze wskaźników wyznaczających jakość życia mieszkańców jest dostępność i jakość
oferowanych usług medycznych. Wskaźnikiem określającym dostępność usług medycznych
jest liczba placówek ambulatoryjnej opieki zdrowotnej na 10 000 mieszkańców. Obszar
Funkcjonalny w porównaniu do średniej wartości dla województwa i powiatów wypada
niezadawalająco. W 2013 roku powyższy wskaźnik wynosił 3,3 placówki na 10 000
mieszkańców przy wartości 5 dla województwa lubelskiego i 4 dla powiatu chełmskiego,
5 dla powiatu krasnostawskiego, 6 dla powiatu świdnickiego.
Opieka zdrowotna o charakterze stacjonarnym na terenie Obszaru Funkcjonalnego opiera się
przede wszystkim na opiece ambulatoryjnej, zarejestrowane praktyki lekarskie ma tu
4 lekarzy. Opieka szpitalna mieszkańców Obszaru Funkcjonalnego gwarantują podmioty
działające w głównych ośrodkach miejskich w okolicy, tj. ze szpitali w mieście Krasnystaw,
Chełm, Zamość, Lublin, Świdnik.
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Wykres 10. Liczba porad lekarskich na przestrzeni 6 lat

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS

Na badanym obszarze funkcjonuje 6 aptek ogólnodostępnych, które zapewniają mieszkańcom
dostępność do środków farmaceutycznych. Najwięcej z nich jest zlokalizowanych na terenie
gminy Trawnik – 3, Siedliszcze – 2, Łopiennik Górny - 1. Aptek nie ma na terenie gmin
Rejowiec Fabryczny i Krasnystaw.

INFRASTRUKTURA KULTURY, SPORTU I REKREACJI
W dzisiejszych czasach szczególnie istotne znaczenie dla sytuacji społeczno-gospodarczej
danego obszaru ma potencjał kulturalny. Na Obszarze Funkcjonalnym „Zbiornik Wodny
Oleśniki” funkcjonuje 5 ośrodków kultury:
o Gminny Ośrodek Kultury w Trawnikach;
o Gminne Centrum Kultury w Krasnymstawie z Siedzibą w Siennicy Nadolnej;
o Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowie;
o Gminny Ośrodek Kultury w Łopienniku Górnym;
o Dom Kultury w Siedliszczu.

Fot. 1. Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowie

Źródło: http://www.ug.rejowiec.pl/miejscowosci.htm
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O sprawnym funkcjonowaniu instytucji kulturalnych świadczy liczba i ranga
organizowanych imprez i wydarzeń kulturalnych oraz liczba twórców ludowych. Wśród
twórców ludowych działających w Obszarze Funkcjonalnym „Zbiornik Wodny Oleśniki”
wymienić należy:
o Siedliszczanie nad Wieprzem – Zespół Ludowy w Siedliszczu,
o Tadeusz Szulc – rzeźbiarz, gmina Siedliszcze,
o Małgorzata Bubczyk – hafciarka, gmina Siedliszcze,
o Jadwiga Żukowska - hafciarstwo, koronkarstwo, biżuteria, gmina Siedliszcze,
o Kapela ludowa z zespołem śpiewaczym w Trawnikach,
o Kazimierz Pawelec – rzeźbiarz i malarz, gmina Trawniki,
o Maria Rutkowska – hafciarstwo, szydełkowanie, gmina Trawniki,
o Wanda Psujek - hafciarka, gmina Trawniki,
o Stanisława Wrońska- hafciarka, gmina Trawniki,
o Barbara Wrońska - hafciarka, gmina Trawniki,
o Bronisława Bojarska-malarka, gmina Krasnystaw,
o Stefan Nowacki – rzeźbiarz, gmina Krasnystaw,
o Teresa Nowak - malarstwo, haft, poezja, gmina Krasnystaw,
o Janina Mazurek - koronka, haft, gmina Krasnystaw,
o Władysława Panas- Marczewska - gobeliny, haft krzyżykowy, gmina Krasnystaw,
o Teresa Pastuszak - koronkarstwo i hafciarstwo, gmina Krasnystaw,
o Wiesława Szymoniak - malarstwo, haft, poezja, gmina Krasnystaw,
o Zofia Wożakowska– haft, koronkarstwo, aplikacje, gmina Krasnystaw,
o Władysława Stelmach – słomkarstwo, gmina Krasnystaw,
o Anna Oleszczuk - poezja, rysunek, gmina Krasnystaw,
o Czesława Żebrowska – słomkarstwo, gmina Krasnystaw,
o Agnieszka Chwaszcz – malarstwo, gmina Krasnystaw,
o Izabella Kubina – koronkarstwo, gmina Krasnystaw,
o Łucja Zapolska - haft krzyżykowy, gmina Krasnystaw,
o Chwaszcz Cezary – metaloplastyka, gmina Krasnystaw
o Marianna Marczewska - kompozycje kwiatowe z bibuły, gmina Krasnystaw,
o Karolina Kalisz - malarstwo, rzeźba, gmina Krasnystaw,
o Teresa Legieć - haft krzyżykowy, gmina Krasnystaw,
o Mieczysław Zduńczuk – bednarstwo, Pawłów, gmina Rejowiec Fabryczny,
o Michał Posturzyński – bednarstwo, Pawłów, gmina Rejowiec Fabryczny.
Z oferty kulturowej Obszaru Funkcjonalnego korzystają mieszkańcy z powiatów chełmskiego,
świdnickiego i krasnostawskiego. Z ich udziałem odbywały się najważniejsze imprezy i
wydarzenia kulturalne wymienione w poniższej tabeli.
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Tabela 7. Imprezy i wydarzenie kulturowe o znaczeniu ponadlokalnym
Nazwa imprezy
Charakterystyka
„Między Wieprzem a Giełczwią...impreza regionalna, cykliczna
Festiwal dwóch dolin „Trawnicka
Zaciera”
Jesienne spotkanie teatralne
impreza regionalna, cykliczna
Święto Ryby
impreza ponadlokalna, cykliczna
Nadwieprzański Festiwal Smaków
impreza ponadlokalna, cykliczna
Mikołajkowy Puchar Łopiennika
wydarzenie o randze krajowej,
w taekwondo
cykliczna
Jarmark Pawłowski – Ginące Zawody
impreza o randze krajowej,
cykliczna
Ogólnopolski zlot twórczości
impreza regionalna, cykliczna
miłośników Ryszarda Kapuścińskiego
Championat Koni Czystej Krwi
impreza o randze krajowej,
Arabskiej w Białce
cykliczna
Noc świętojańska w Krupem
impreza ponadlokalna, cykliczna
Jarmark Podzamcze w Krupem
impreza ponadlokalna, cykliczna
Źródło: opracowanie własne na podstawie ankietyzacji (grudzień, 2014)

Gmina
Trawniki

Trawniki
Siedliszcze
Łopiennik Górny
Łopiennik Górny
Rejowiec
Fabryczny
Rejowiec
Fabryczny
Krasnystaw
Krasnystaw
Krasnystaw

Potencjał kulturalny Obszaru Funkcjonalnego uzupełniają biblioteki publiczne i ich filie,
których na badanym obszarze jest 11. Najwięcej podmiotów zlokalizowanych jest na terenie
gminy Krasnystaw i Trawniki (3 podmioty), a najmniej na terenie gminy Siedliszcze
(1 podmiot). Księgozbiór łącznie na analizowanym obszarze wynosi 94 220 woluminów,
z których korzysta 4 318 czytelników.

Wykres 11. Wskaźniki ludność na 1 placówkę biblioteczną (w osobach) oraz księgozbiór bibliotek
na 1000 ludności (w woluminach) w 2013 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS
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Analizując wskaźniki liczby ludności na 1 placówkę biblioteczną należy stwierdzić, że jego
wartość w poszczególnych gminach jest odmienna. W porównaniu do średniej dla
województwa lubelskiego wartości korzystne posiadają jedynie gminy: Rejowiec Fabryczny
i Łopiennik Górny. W pozostałych przypadkach (tj. gminy: Krasnystaw, Trawniki, Siedliszcze)
wartość wskaźnika jest wyższa niż średnia dla województwa lubelskiego,
w gminie Siedliszcze nawet o 138%. Średnia wartość wskaźnika dla OF „Zbiornik Wodny
Oleśniki” to 3 444,2 osoby na 1 placówkę biblioteczną i jest ona wyższa o 18% od średniej dla
województwa lubelskiego.
Wartość wskaźnika księgozbiór bibliotek na 1 000 mieszkańców dla Obszaru Funkcjonalnego
wynosi 3 045,2 woluminów i jest ona korzystna w porównaniu do średniej województwa
lubelskiego (2 846 wol.). Najlepiej wyposażonymi w księgozbiór bibliotekami na badanych
obszarze są placówki w gminie Łopiennik Górny (4387 woluminów), natomiast najsłabiej
biblioteki w gminie Trawniki (1974 woluminów).
Według danych GUS w 2013 roku na terenie OF „Zbiornik Wodny Oleśniki” zorganizowano
236 imprez, w których udział wzięło 79 750 osób. O ile w porównaniu do roku 2009 liczba
imprez ulegał zmniejszeniu o 14, to liczba uczestników wzrosła o 38,5%.
Stopień wyposażenia gmin Obszaru Funkcjonalnego w infrastrukturę sportowo-rekreacyjną
jest zróżnicowany, wynika to z danych pozyskanych podczas ankietyzacji obszaru.
Najliczniejsza infrastruktura sportowa zlokalizowana jest w gminie Trawniki: 4 boiska
piłkarskie, 1 boisko do gier i zabaw, oraz 3 sale sportowe. Gmina Łopiennik Górny posiada
boisko Orlik, hale sportową i boisko sportowe, ponadto funkcjonuje tu amfiteatr. W gminie
Rejowiec Fabryczny mieszkańcy mogą korzystać z 8 boisk sportowych a w gminie Siedliszcze
z 2 boisk wielofunkcyjnych, 2 boisk piłkarskich, 2 sal gimnastycznych, kortu tenisowego,
stadionu lekkoatletycznego oraz 7 placów zabaw. Gmina Krasnystaw dysponuje czteroma
zespołami boisk sportowych w tym boiskiem Orlik w miejscowości Krupe oraz halą sportową.

Fot. 2. Boisko „Orlik” w Łopienniku Nadrzecznym i sala sportowa w Trawnikach

Źródło: http://lopiennikgorny.pl/uploads/stories/orlik/orlik.jpg;
http://www.trawniki.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=80
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Niewątpliwie infrastruktura sportowo–rekreacyjna w Obszarze Funkcjonalnym wymaga
rozbudowy. Dodatkowo niektóre obiekty sportowo–rekreacyjne znajdują się w złym stanie
technicznym lub nie posiadają odpowiedniego zaplecza infrastrukturalnego. Powszechnie
dostępna i należycie utrzymana infrastruktura sportowo–rekreacyjna przyczynia się do
poprawy jakości życia mieszkańców, w tym przede wszystkim dzieci i młodzieży. Dodatkowo
pozwala ona kształtować nawyk zdrowego stylu życia bez względu na wiek, środowisko, czy
też status społeczny.

JAKOŚĆ ŻYCIA
Na warunki życia duży wpływ mają czynniki pozwalające zaspokoić potrzeby i utrzymać
standard życia gospodarstw domowych. Do czynników tych zaliczono: dochody gospodarstw
domowych, gospodarowanie finansami (oszczędności oraz inwestycje), zasobność materialną
oraz warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych.
W latach 2008 – 2013 w Obszarze Funkcjonalnym „Zbiornik Wodny Oleśniki”
oraz we wszystkich gminach wchodzących w jego skład nastąpił wzrost zasobów
mieszkaniowych mierzony liczbą mieszkań na 1 000 mieszkańców. Najwyższy wzrost, ponad
10% w porównaniu do roku 2008, nastąpił w gminach Siedliszcze i Rejowiec Fabryczny.
Niewiele mniej o 9,5% nastąpił wzrost zasobów mieszkaniowych w gminie Łopiennik Górny.
Najniższy wzrost zauważalny jest w gminie Krasnystaw (1,7%) i gminie Trawniki (4%).
Reasumując sytuacja mieszkaniowa jest porównywalna do tej średniej dla województwa
lubelskiego, jednak dynamika jej rozwoju w okresie 6 lat jest wyższa w Obszarze
Funkcjonalnym i wynosi 7,4% (województwo lubelskie – 5%)

Wykres 12 Zasoby mieszkaniowe - mieszkania na 1000 mieszkańców

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS
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W przeważającej części tkankę mieszkaniową tworzy budownictwo jednorodzinne, dlatego
też niezbędne jest podjęcie działań termomodernizacyjnych budynków. Niska efektywność
energetyczna budynków jest problemem, który wiąże się wprost ze zjawiskiem niskiej emisji.
Problem ten odczuwalny jest w okresie grzewczym, ponieważ dla ogrzewania mieszkań oraz
budynków użyteczności publicznej niejednokrotnie wykorzystywane są nieefektywne
systemy grzewcze, a niewystarczająca izolacja termiczna budynków rzutuje na nadmierne
zużycie energii.
Trudności w określeniu sytuacji finansowej gospodarstw domowych na Obszarze
Funkcjonalnym wynika z braku danych statystycznych na poziomie gminy (NUTS 5). Na
potrzeby niniejszego opracowania przedstawiono sytuację gospodarstw domowych w kraju i
województwie lubelskim, która odnosi się w dużym stopniu również do mieszkańców
Obszaru Funkcjonalnego. Wskaźnik przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego
na 1 osobę w gospodarstwach domowych w stosunku do średniej krajowej w województwie
lubelskim wynosi 85,1% (Polska = 100%)40. Najwyższymi dochodami charakteryzowały się
województwa mazowieckie 130,1% i pomorskie - 110,4%. Podobną wartość bo 87,5% uzyskało
województwo lubelskie we wskaźniku przeciętne miesięczne wydatki na 1 osobę
w gospodarstwach domowych w stosunku do średniej krajowej w 2013 r (Polska = 100%).
W 2013 roku, podobnie jak w 2012 roku, ponad połowa badanych gospodarstw domowych
oceniała swoją sytuację materialną jako przeciętną (60,7% na obszarach wiejskich), niemal
co szóste gospodarstwo postrzegało ją jako raczej dobrą oraz raczej złą. Najlepiej oceniały
swoją sytuację materialną (bardzo dobrze lub raczej dobrze) gospodarstwa domowe
pracujących na własny rachunek (42%) oraz gospodarstwa domowe pracowników (25,4).
Zdecydowanie najgorzej oceniały swoją sytuację materialną (raczej źle lub źle) gospodarstwa
rencistów (41,5%).

POMOC SPOŁECZNA
Pomoc społeczna jest obszarem działania leżącym zarówno w kompetencjach gmin
jak i powiatu. Na terenie OF „Zbiornik Wodny Oleśniki” znajdują się jednostki realizujące
zadania z zakresu szeroko rozumianej pomocy społecznej, to:
o Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie,
o Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym,
o Ośrodek Pomocy Społeczne w Trawnikach,
o Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedliszczu,
o Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopienniku Górnym,
o Dom Pomocy Społecznej w miejscowości Chojno Nowe Pierwsze, Siedliszcze,
o Dom Dziecka w Siedliszczu, Siedliszcze,

Sytuacja gospodarstw domowych w 2013 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw
domowych, GUS
40
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Dom Pomocy Społecznej w Krasnymstawie - Filia w Stężycy Nadwieprzańskiej,
Dom Pomocy Społecznej w Krasnymstawie - Filia w Ostrowie Krupskim,
Dom Pomocy Społecznej w Kaniem, gmina Rejowiec Fabryczny,
Warsztat Terapii Zajęciowej w Majdanie Zahorodyńskim, Siedliszcze,
Mieszkania Chronione w miejscowości Gołąb, Rejowiec Fabryczny.

Ponadto, mieszkańcy Obszaru Funkcjonalnego mają możliwość korzystania z infrastruktury
społecznej prowadzonej przez jednostki organizacyjne starostw powiatowych w Chełmie,
Krasnymstawie i Świdniku. Wśród nich można wymienić m.in. Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Krasnymstawie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie
oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku.
Problemy z funkcjonowaniem rynku pracy powodują utrzymywanie się sfery ubóstwa
i konieczność korzystania z pomocy społecznej. Zarówno na Obszarze Funkcjonalnym
„Zbiornik Wodny Oleśniki” jak i w przypadku gmin Łopiennik Górny, Siedliszcze i Rejowiec
Fabryczny wskaźnik: udział osób w gospodarstwach domowych korzystających
ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem w 2013 roku przekroczył średnią dla
województwa lubelskiego. Na Obszarze Funkcjonalnym wskaźnik ten wynosił 14,5% przy
9,8% dla województwa lubelskiego. Najniższym wskaźnikiem udziału osób korzystających z
pomocy społecznej charakteryzują się gminy Krasnystaw (9,3%) i Trawniki (9,2%).

Wykres 13 Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy
społecznej w ludności ogółem (%)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS
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Ze środowiskowej pomocy społecznej, tj. z zasiłków celowych, stałych i okresowych oraz ze
świadczeń niepieniężnych w Obszarze Funkcjonalnym „Zbiornik Wodny Oleśniki” korzysta
4 401 osób; najwięcej w gminie Siedliszcze - 1,07 tys. osób, i gminie Rejowiec Fabryczny
– 991 osób. Również liczba gospodarstw domowych korzystających ze świadczeń
środowiskowej pomocy społecznej najwyższa była w gminie Siedliszcze (331 gospodarstwa)
a najniższa w gminie Łopiennik Górny (202 gospodarstwa).
Utrzymujące się ubóstwo niesie ze sobą liczne negatywne konsekwencje ekonomiczne
i społeczne. Odpowiedzią na aktualną sytuację na rynku pracy powinno być przede
wszystkim nasilenie działań zmierzających do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu
poprzez wsparcie osób poszukujących pracy w tym długotrwale bezrobotnych oraz wsparcie
podmiotów ekonomii społecznej.
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3.3. Gospodarka
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, RYBACTWO
Rolnictwo jest podstawowym działem gospodarki, gdyż zaspokaja elementarne potrzeby
ludności – wytwarza żywność oraz wiele innych produktów takich jak: włókna, skóry,
używki, naturalne paliwa, dostarczanych do różnych gałęzi przemysłu m.in. spożywczego,
obuwniczego, chemicznego i włókienniczego. Dział ten daje źródło utrzymania znacznej
części światowej społeczności. Rolnictwo jest jednym z głównych sektorów gospodarki
Obszaru Funkcjonalnego „Zbiornik Wodny Oleśniki”, na co wskazuje m.in. struktura
użytkowania gruntów i struktura zatrudnienia ludności.
Na rozwój rolnictwa wpływa wiele czynników, zarówno przyrodniczych takich jak: żyzność
gleb, warunki klimatyczne, stosunki wodne, ukształtowanie powierzchni, jak
i pozaprzyrodniczych m.in.: sposób gospodarowania (nawożenie mineralne, mechanizacja
rolnictwa) czy stosunki własnościowe.
Pod względem wskaźnika jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej Obszar Funkcjonalny
„Zbiornik Wodny Oleśniki” wypada stosunkowo korzystnie w porównaniu do pozostałych
obszarów województwa lubelskiego (szczególnie tych na północy). Północne gminy Obszaru
Funkcjonalnego (Siedliszcze i Rejowiec Fabryczny) posiadają średnie warunki do rozwoju
rolnictwa, gminy Krasnystaw i Trawniki mają średnio dobre warunki, zaś gmina Łopiennik
Górny dobre41. W Planie zagospodarowania przestrzennego województwa lubelskiego
podzielono województwo na obszary i rejony produkcyjne rolnictwa. Gmina Łopiennik
Górny i Krasnystaw zostały zaliczone do głównego rejonu rolniczego, natomiast Trawniki,
Siedliszcze i Rejowiec Fabryczny do rejonu chełmsko-łęczyńsko-włodawskiego.
W strukturze użytkowania terenu na OF „Zbiornik Wodny Oleśniki” dominującą pozycję pod
względem powierzchni zajmują grunty orne (70% powierzchni Obszaru Funkcjonalnego).
Duży odsetek stanowią również łąki (12%) i lasy (15%). Pozostałe tereny zajmują znikomą
powierzchnię (ryc. 11)42. Taka struktura wskazuje na dominujące znaczenie rolnictwa w
gospodarce gmin Obszaru Funkcjonalnego.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa lubelskiego – uwarunkowania wewnętrzne, BPP w
Lublinie, 2011
42 dane z wektoryzacji użytkowania terenu przy pomocy narzędzi GIS
41
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Ryc. 11 Użytkowanie terenu na Obszarze Funkcjonalnym „Zbiornik Wodny Oleśniki”

Źródło: opracowanie własne

W strukturze użytków rolnych w gospodarstwach Obszaru Funkcjonalnego przeważają
użytki rolne pod zasiewami, które stanowią 72% wszystkich użytków rolnych w dobrej
kulturze rolnej. Stosunkowo dużo (14%) stanowią łąki trwałe, które znajdują się głównie
w dolinie Wieprza i jego dopływów.
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Wykres 14. Struktura użytków rolnych w dobrej kulturze w gospodarstwach rolnych na OF
„Zbiornik Wodny Oleśniki”

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS, 2010

Według danych z Powszechnego Spisu Rolnego z 2010 roku powierzchnia gruntów rolnych
ogółem dla OF „Zbiornik Wodny Oleśniki” wynosi ponad 35 tys. ha. Największą
powierzchnię grunty rolne zajmują w gminie Krasnystaw (11,2 tys. ha), natomiast najmniej
w gminie Rejowiec Fabryczny – 3,7 tys. ha.
Duży wpływ na poziom rolnictwa ma struktura wielkościowa gospodarstw. Im większe
gospodarstwa, tym większe możliwości produkcyjne rolnika, a zatem i dochody, jakie może
uzyskać. Duża wielkość gospodarstw sprzyja również specjalizacji, a gospodarstwa
wyspecjalizowane są na ogół bardziej wydajne. Według stanu na koniec 2010 roku na
Obszarze Funkcjonalnym „Zbiornik Wodny Oleśniki” funkcjonowało 6 852 gospodarstw
rolnych. Najwięcej gospodarstw znajdowało się w gminie Siedliszcze (1641) i Krasnystaw
(1636), zaś najmniej w gminie Łopiennik Górny (971). Obszar Funkcjonalny odznacza się dosyć
niekorzystną strukturą agrarną pod względem wielkości gospodarstw. Przeważają
gospodarstwa o powierzchni od 1 do 5 ha. Gospodarstwa o powierzchni do 15 ha stanowią
94% wszystkich gospodarstw obszaru. Najwięcej gospodarstw powyżej 15 ha znajduje się
w gminie Krasnystaw (145) oraz Siedliszcze (111). Najmniej dużych gospodarstw posiada
gmina Rejowiec Fabryczny (28)43.

43

BDL GUS, 2010
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Wykres 15. Struktura wielkościowa gospodarstw w gminach OF „Zbiornik Wodny Oleśniki” 44

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS, 2010

Na badanym obszarze występuje 20 dużych gospodarstw, powyżej 50 ha:
o Krasnystaw – 2 gospodarstwa w miejscowości Bzite i Jaślików Kolonia;
o Łopiennik Górny – 4 gospodarstwa: 2 w miejscowości Żulin, 1 w m. Łopiennik
Górny/Łopiennik Dolny Kolonia i 1 w m. Łopiennik Nadrzeczny;
o Rejowiec Fabryczny – 5 gospodarstw: 2 w miejscowości Gołąb, 1 w m. Krasne,
1 w m. Pawłów i 1 w m. Wólka Kańska-Kolonia;
o Siedliszcze – 8 gospodarstw: 2 w miejscowości Siedliszcze, 2 w miejscowości Marynin,
1 w miejscowości Kulik, 2 w m. Kulik Kolonia, oraz 1 w m. Lechówka;
o Trawniki – 1 gospodarstwo w miejscowości Biskupice45.
Średnia wielkość gospodarstw rolnych na terenie OF „Zbiornik Wodny Oleśniki” wynosi
5,12 ha i jest niższa niż średnia dla województwa lubelskiego (6,41 ha) i kraju (7,93 ha).
Zbliżoną średnią wielkość gospodarstw do średniej wojewódzkiej mają gminy Krasnystaw
(6,86 ha) i Łopiennik Górny (6,34 ha).
Na rodzaje upraw i hodowanych zwierząt bezpośredni wpływ mają uwarunkowania
przyrodnicze takie jak: klimat, gleby, ukształtowanie terenu i stosunki wodne. W zachodniej
części obszaru korzystne dla rolnictwa gleby determinują uprawy zbóż i roślin okopowych.

gospodarstwa poniżej 1 ha nie stanowią gospodarstw rolnych, jednak zgodnie ze statystyką GUS zostały
uwzględnione
45 dane z ankietyzacji, grudzień 2014
44
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Występowanie nadwieprzańskich łąk jest czynnikiem wpływającym na hodowlę bydła, ze
względu na dostępność terenów do wypasu.
Na Obszarze Funkcjonalnym „Zbiornik Wodny Oleśniki” 56% gospodarstw rolnych zajmuje
się uprawą zbóż, 29% ziemniaków i 7% uprawą roślin przemysłowych. Ponadto na obszarze
uprawia się buraki cukrowe, rzepak i rzepik oraz warzywa gruntowe. Najwięcej zbóż uprawia
się w gminie Krasnystaw, Siedliszcze, Trawniki i Łopiennik. Uprawy przemysłowe również
przeważają w gminie Krasnystaw.

Wykres 16. Uprawy w gospodarstwach rolnych na OF „Zbiornik Wodny Oleśniki”

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS, 2010

Gminy OF „Zbiornik Wodny Oleśniki” specjalizują się w następujących uprawach:
Gmina
Krasnystaw

Łopiennik Górny

Rejowiec Fabryczny

Siedliszcze

Uprawy
pszenica
kukurydza
buraki cukrowe
zboża
zioła
owoce
rośliny okopowe
żyto
pszenica
buraki
ziemniaki
zboża
zioła

Powierzchnia (ha)
b.d.
b.d.
b.d.
3 300
500
100
6
337
573
43
234
4 500
50
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rośliny okopowe
rzepak
zboża
zioła
Trawniki
rośliny okopowe
owoce
Źródło: opracowanie własne na podstawie ankietyzacji (grudzień, 2014)
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300
350
3040
120
370
60

Na uwagę zasługuje uprawa ziół w gminach Łopiennik Górny i Siedliszcze. Dodatkowo
w Łopienniku Górnym funkcjonuje przedsiębiorstwo zajmujące się przetwórstwem ziół i ich
eksportem na teren krajów Europy Zachodniej.
Na Obszarze Funkcjonalnym „Zbiornik Wodny Oleśniki” funkcjonuje 5 479 gospodarstw
zajmujących się chowem i hodowlą drobiu, trzody chlewnej, bydła i koni. Przeważają tu
gospodarstwa zajmujące się chowem i hodowlą drobiu (48%), trzody chlewnej (24%), bydła
(20%) oraz koni – 8%. Pod względem chowu i hodowli zwierząt liderami na obszarze są gminy
Krasnystaw i Siedliszcze.

Wykres 17. Gospodarstwa rolne zajmujące się chowem i hodowlą zwierząt gospodarskich
w gminach OF „Zbiornik Wodny Oleśniki”

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS, 2010
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Na terenie OF „Zbiornik Wodny Oleśniki” znajduje się 35 dużych gospodarstw hodowlanych,
zajmujących się hodowlą lub chowem zwierząt powyżej 10 DJP46, w tym 24 gospodarstwa
zajmujące się chowem i hodowlą bydła, 7 gospodarstw posiadających trzodę chlewną
i 4 zajmujące się chowem i hodowlą drobiu.

Tabela 8. Gospodarstwa zajmujące się chowem i hodowlą na OF „Zbiornik Wodny Oleśniki”
(powyżej 10 DJP)
Liczba
Gmina
Zwierzęta hodowlane
Miejscowość
gospodarstw
Kolonia Jaślików
2
bydło
Siennica Nadolna
1
Stężyca Łęczyńska
1
trzoda chlewna
Czarnoziem
1
Krasnystaw
1
Widniówka
drób

Łopiennik Górny

bydło

bydło
Rejowiec Fabryczny

trzoda chlewna
drób

bydło
Siedliszcze
trzoda chlewna

Trawniki

bydło

Niemienice kolonia
Bzite

1

Majdan Krzywski
Łopiennik Podleśny
Łopiennik Dolny
Olszanka
Wólka Kańska
Liszno

2
1
1
1
1
1
2

Liszno
Toruń
Toruń
Siedliszcze
Janowica
Lipówki
Chojno Nowe Pierwsze
Wola Korybutowa I
Wola Korybutowa II
Wola Korybutowa Kolonia
Oleśniki
Ewopole
Dorohucza
Trawniki Kolonia

OF „Zbiornik Wodny Oleśniki”

1

1
1
1
1
2
2
1
2
1
2
2
1
1
35

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankietyzacji (grudzień, 2014)

Przestrzenne rozmieszczenie gospodarstw rolnych zajmujących się chowem i hodowlą
wskazuje na specjalizację zachodnich i północnych części Obszaru Funkcjonalnego

DJP, duża jednostka przeliczeniowa inwentarza – umowna jednostka liczebności zwierząt hodowlanych
w gospodarstwie, według polskich norm odpowiadająca jednej krowie o masie 500 kg
46
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w zakresie chowu i hodowli bydła, natomiast we wschodniej części obszaru przeważa trzoda
chlewna.
Ryc. 12 Lokalizacja gospodarstw zajmujących się chowem i hodowlą zwierząt (powyżej 10 DJP) na
OF „Zbiornik Wodny Oleśniki”

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankietyzacji (grudzień, 2014)
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Na Obszarze Funkcjonalnym działają 2 gospodarstwa ekologiczne, które wytwarzają
następujące produkty ekologiczne:
o
o

Krupe (gmina Krasnystaw) – jaja kurze, mleko, truskawki, soja i gryka,
Zalesie Krasieńskie (gmina Rejowiec Fabryczny) – jabłoń, porzeczka czarna
i pszenica47.

Na terenie Obszaru Funkcjonalnego produkowany jest jeden produkt tradycyjny, wpisany na
listę produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 6 czerwca 2014 roku w
kategorii „produkty mleczne”. Są to sery z ziołami z gminy Krasnystaw. Gmina ta jest gminą
typowo rolniczą, duża powierzchnia łąk i pastwisk sprzyja hodowli zwierząt, wśród której
duży udział ma hodowla bydła mlecznego. Sery wytwarzane są m.in. w miejscowości
Wincentów. Do sera dodawano zioła, które rosły w przydomowych ogrodach np. lubczyk,
czosnek, szczypiorek, natkę pietruszki, czarnuszkę. Latem dodawano zioła świeże, a zimą
suszone. Sery z gminy Krasnystaw są prezentowane na różnych konkursach i kiermaszach,
gdzie cieszą się dużym zainteresowaniem48.
Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego –
uwarunkowania wewnętrzne większość obszaru gmin Trawniki, Łopiennik Górny
i Krasnystaw została zaklasyfikowana jako obszar o najwyższym potencjale do uprawy roślin
energetycznych, preferowany do lokalizacji inwestycji wykorzystujących biomasę ze względu
na nadwyżki słomy.
Na terenie OF „Zbiornik Wodny Oleśniki” znajduje się 8 594,37 ha gruntów leśnych. Najwięcej
lasów znajduje się w gminie Krasnystaw (32% powierzchni lasów na Obszarze
Funkcjonalnym), najmniej lasów posiada gmina Trawniki (zaledwie 8%). Na obszarze
przeważają grunty publiczne (79%). Grunty leśne prywatne stanowią 21% ogółu gruntów
leśnych.
W gminie Rejowiec Fabryczny znajduje się kompleks stawów hodowlanych tzw. Stawy
Kańskie o powierzchni ok. 130 ha, znajdujące się w miejscowości Kanie. Stawy pełnią funkcję
zbiorników retencyjnych i produkcji rybackiej. Są również siedliskiem wielu gatunków
zwierząt oraz ptactwa wodnego49.
W gminie Krasnystaw również znajdują się stawy rybne – w miejscowościach Krupe, Białka
i Niemienice. Oprócz produkcji rybackiej zbiorniki te pełnią również funkcję rezerwy wód dla
rolnictwa.

http://www.eko.lodr.konskowola.pl/ekologia.php, marzec 2015
http://www.minrol.gov.pl/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Lista-produktowtradycyjnych/woj.-lubelskie, marzec 2015
49 http://www.ug.rejowiec.pl/miejscowosci.htm, luty 2015
47
48
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PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ POZAROLNICZA
Rozwój przedsiębiorczości pozarolniczej jest niezwykle ważny, szczególnie na obszarach
wiejskich, takich jak OF „Zbiornik Wodny Oleśniki”. Prowadzi do tworzenia miejsc pracy
poza rolnictwem i do dywersyfikacji źródeł utrzymania ludności. Bardzo ważne jest dążenie
do wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich poprzez wkomponowanie w wiejską
przestrzeń funkcji pozarolniczych. Głównym założeniem wielofunkcyjnego rozwoju trenów
wiejskich jest poprawa życia i pracy ludności wiejskiej. W tym celu niezbędna jest
modernizacja i budowa nowej infrastruktury ekonomiczno-społecznej na wsi. Pozwoli to na
rozwój pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich oraz zwiększenie liczby nowych
miejsc pracy. Zwiększenie zatrudnienia pozarolniczego na wsi daje możliwość wyboru
miejsca pracy i jej różnorodność. Przyczynia się do zwiększenia dochodów ludności wiejskiej,
ale również zwiększa atrakcyjność wsi jako miejsca życia i pracy. Przyjmowanie nowych
funkcji przez tradycyjną wieś spowoduje zmniejszenie bezrobocia oraz rozwój
przedsiębiorczości, która jest podstawą wzrostu gospodarczego.
Obszar Funkcjonalny „Zbiornik Wodny Oleśniki” charakteryzuje się dobrze rozwiniętą
przedsiębiorczością pozarolniczą. Na jego terenie w 2013 roku do rejestru REGON wpisane
były 1 373 podmioty gospodarcze. Od 2008 roku ich liczba systematycznie rośnie, co jest
niezwykle korzystne z punktu widzenia rozwoju gospodarczego na badanym obszarze. Do
sektora prywatnego należało 94% podmiotów, zaś do publicznego – 6%.

Wykres 18. Liczba podmiotów gospodarczych na terenie OF „Zbiornik Wodny Oleśniki”

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS

Pod względem ilości podmiotów gospodarczych na koniec 2013 roku wyróżnia się gmina
Trawniki, gdzie były zarejestrowane 433 podmioty. Najmniej podmiotów gospodarczych
funkcjonowało w gminie Rejowiec Fabryczny (128).
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Analizując sferę gospodarczą, oprócz bezwzględnej liczby zarejestrowanych podmiotów
gospodarczych, należy uwzględnić względny wskaźnik przedsiębiorczości, mierzący liczbę
podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON na 1 000 mieszkańców. Wskaźnik
dla całego Obszaru Funkcjonalnego wynosi 41 podmiotów na 1 000 mieszkańców i jest dużo
niższy niż wskaźnik dla województwa (79 podmiotów) i kraju (106 podmiotów).
W poszczególnych gminach OF wskaźnik przedsiębiorczości jest bardzo zróżnicowany.
Najwyższy wskaźnik zarejestrowano w gminie Trawniki (47), zaś najniższy w gminie
Rejowiec Fabryczny (29).

Ryc. 13 Wskaźnik przedsiębiorczości na terenie OF „Zbiornik Wodny Oleśniki”

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS, 2013

Na Obszarze Funkcjonalnym przeważają podmioty gospodarcze z sekcji G tj. handel hurtowy
i detaliczny (86% wszystkich podmiotów gospodarczych). 53% podmiotów stanowią
przedsiębiorstwa budowlane z sekcji F, a 34% przedsiębiorstwa z branży transportowej
i magazynowej (sekcja H).
W 2013 roku w sekcji A tj. rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo działało na badanym
obszarze 39 podmiotów gospodarczych, tj. gospodarstw rolnych, zarejestrowanych
w rejestrze REGON.
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Wykres 19. Liczba podmiotów gospodarczych na OF „Zbiornik Wodny Oleśniki” w podziale na
sekcje PKD 200750

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS, 2013

50

Wyjaśnienie skrótów sekcji PKD 2007:

Sekcja A – Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
Sekcja B – Górnictwo i wydobywanie
Sekcja C – Przetwórstwo przemysłowe
Sekcja D – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do
układów klimatyzacyjnych
Sekcja E – Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
Sekcja F – Budownictwo
Sekcja G – Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
Sekcja H – Transport i gospodarka magazynowa
Sekcja I – Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
Sekcja J – Informacja i komunikacja
Sekcja K – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
Sekcja L – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
Sekcja M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
Sekcja N – Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
Sekcja O – Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
Sekcja P – Edukacja
Sekcja Q – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
Sekcja R – Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
Sekcja S – Pozostała działalność usługowa
Sekcja T – Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby
i świadczące usługi na własne potrzeby
Sekcja U – Organizacje i zespoły eksterytorialne
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Obszar Funkcjonalny „Zbiornik Wodny Oleśniki” posiada zasoby surowców mineralnych
takich jak węgiel kamienny (wschodnia część gmin Siedliszcze i Rejowiec Fabryczny) oraz
margle (gmina Rejowiec Fabryczny). Na Obszarze Funkcjonują 4 podmioty z sekcji górnictwo
i wydobywanie. Jednym z nich jest kopalnia margla, znajdująca się na terenie gminy Rejowiec
Fabryczny i miasta Rejowiec Fabryczny. Kopalnia powstała na bazie udokumentowanego
złoża margli kredowych, zajmującego 271 ha powierzchni (w granicach gminy ok. 157 ha).
Złoże margli eksploatowane jest od 1924 r. i stanowi bazę surowcową dla Cementowni
REJOWIEC S.A. w mieście Rejowiec Fabryczny. Złoże margla charakteryzuje się budową
prostą, niezaburzoną tektonicznie. Warstwy zalegają prawie poziomo, średnia miąższość dla
całego złoża wynosi 42,3 m, grubość nadkładu 2,25 m, a głębokość spągu 158 m n.p.m. Margiel
o średniej zawartości wapnia – 10%, wg normy obowiązującej w przemyśle cementowym
zaliczany jest do surowca niezupełnego „niskiego”. Dla złoża margla utworzone są dwa
obszary górnicze: „Rejowiec I”, o powierzchni 326 ha, oraz drugi o powierzchni 369,8 ha, które
leżą na pograniczu miasta i gminy Rejowiec Fabryczny51.
Według danych BDL GUS z 2013 roku w gminach Obszaru Funkcjonalnego ilościowo
przeważały mikroprzedsiębiorstwa. W każdej gminie funkcjonowało od kilku do kilkunastu
przedsiębiorstw małych. Przedsiębiorstwa średnie działały w gminie Krasnystaw
i Siedliszcze, zaś jedyne duże przedsiębiorstwo znajduje się w gminie Trawniki.

Wykres 20. Liczba podmiotów gospodarczych w gminach OF „Zbiornik Wodny Oleśniki”
w podziale na przedsiębiorstwa mikro, małe, średnie i duże

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS, 2013

51

http://www.rejowiec.pl/index.php/page/show/8, luty 2015
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Dzięki ankietyzacji gmin wchodzących w skład OF „Zbiornik Wodny Oleśniki” pozyskano
dane o wybranych funkcjonujących na obszarze małych, średnich i dużych
przedsiębiorstwach (tabela 7).

Tabela 9. Małe, średnie i duże przedsiębiorstwa działające w Obszarze Funkcjonalnym „Zbiornik
Wodny Oleśniki”
Rodzaj
Gmina
Nazwa przedsiębiorstwa
Wielkość przedsiębiorstwa
działalności
KRAS-EKO w Wincentowie
Składowisko
Małe przedsiębiorstwo (od 10
odpadów
do 49 pracowników)
komunalnych
GPGK w Zakręciu
Przedsiębiorstwo
Małe przedsiębiorstwo (od 10
Gospodarki
do 49 pracowników)
Komunalnej
Brunpol w Krupem
Handel
Małe przedsiębiorstwo (od 10
Krasnystaw
do 49 pracowników)
Małopolska Hodowla Roślin
Hodowla koni
Małe przedsiębiorstwo (od 10
w Białce
do 49 pracowników)
BRENAL Sp. z o.o. w Krupcu
Przemysł
Małe przedsiębiorstwo (od 10
maszynowy
do 49 pracowników)
KSC w Toruniu – Cukrownia
Przetwórstwo
Średnie przedsiębiorstwo (od 50
Krasnystaw w Siennicy Nadolnej
spożywcze
do 249 pracowników)
Przedsiębiorstwo Handlowe
Przetwórstwo
Małe przedsiębiorstwo (od 10
„KRAUTEX” Bogusław Domański surowców
do 49 pracowników)
w Łopienniku Dolnym Kolonii
zielarskich
Gminna Spółdzielnia Samopomoc
Małe przedsiębiorstwo (od 10
Usługi rolnicze
Chłopska w Łopienniku Górnym
do 49 pracowników)
Łopiennik
Małe przedsiębiorstwo (od 10
Górny
NZOZ Łopiennik Nadrzeczny
Usługi medyczne
do 49 pracowników)
Bank Spółdzielczy
Małe przedsiębiorstwo (od 10
w Krasnymstawie oddział
Usługi bankowe
do 49 pracowników)
w Łopienniku Nadrzecznym
PPUH „Korpal” Zduńczuk
Produkcja
Małe przedsiębiorstwo (od 10
Andrzej w Krasnem
drewna
do 49 pracowników)
„Paletek” Zduńczuk Janusz
Produkcja
Małe przedsiębiorstwo (od 10
w Józefinie
drewna
do 49 pracowników)
Centrum Hotelowo-Konferencyjne
Usługi hotelowoMałe przedsiębiorstwo (od 10
Rejowiec
„REGENT” w Pawłowie
gastronomiczne
do 49 pracowników)
Fabryczny
Produkcja
F.P.H.U. Kuczyński Norbert
Małe przedsiębiorstwo (od 10
wyrobów
w Pawłowie
do 49 pracowników)
tartacznych
Produkcja
F.P.H.U. DREWNOPOL Krystyna
Małe przedsiębiorstwo (od 10
opakowań
Kuczyńska w Pawłowie
do 49 pracowników)
drewnianych
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WINYL-POL S.J. w Siedliszczu

Siedliszcze

Gminna Spółdzielnia Samopomoc
Chłopska w Siedliszczu
„Mosso” Kwaśniewscy S.J.
Magazyn Zbożowy w Siedliszczu
Przedsiębiorstwo Usługowo –
Handlowe „ROLTEX Siedliszcze”
Sp. z o.o. w Siedliszczu
Delikatesy Centrum P.H.U. „Lotus”
w Siedliszczu
Medica Poland Centrum
Rehabilitacji Sp. z o.o.
w Siedliszczu
GLENPORT Sp. z o.o. w
Trawnikach
Spółdzielnia Handlowo –
Produkcyjna w Trawnikach
EKOTRAW Sp. z o.o. w Struży
Kolonii
G&G System Gruszka S.J.
w Trawnikach

Trawniki
Trawena S. A. w Trawnikach
Jeronimo Martins Polska
w Trawnikach
MPM Studio Przemysław Małysz
w Trawnikach

Produkcja
materiałów
izolacyjnych

Małe przedsiębiorstwo (od 10
do 49 pracowników)

Usługi rolnicze,
skup zboża

Małe przedsiębiorstwo (od 10
do 49 pracowników)
Małe przedsiębiorstwo (od 10
do 49 pracowników)

Usługi rolnicze,
handel

Małe przedsiębiorstwo (od 10
do 49 pracowników)

Handel

Małe przedsiębiorstwo (od 10
do 49 pracowników)

Usługi medyczne

Małe przedsiębiorstwo (od 10
do 49 pracowników)

Usługi, handel

Skup i suszenie
zbóż (elewator)
Produkcja –
spożywcza
Usługi - handel
Usługi
Usługi – handel budownictwo
Usługi
odzieżowo obuwnicze
Usługi – handel
Usługi – handel

Produkcja –
chemia
gospodarcza
Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet, grudzień 2015
NICOLS POLAND
Sp. z o.o. w Trawnikach
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Małe przedsiębiorstwo (od 10
do 49 pracowników)
Małe przedsiębiorstwo (od 10
do 49 pracowników)
Małe przedsiębiorstwo (od 10
do 49 pracowników)
Małe przedsiębiorstwo (od 10
do 49 pracowników)
Małe przedsiębiorstwo (od 10
do 49 pracowników)
Małe przedsiębiorstwo (od 10
do 49 pracowników)
Małe przedsiębiorstwo (od 10
do 49 pracowników)
Duże przedsiębiorstwo (od 250
pracowników)

W gminie Krasnystaw wyróżnia się małe przedsiębiorstwo zajmujące się hodowlą koni.
W granicach gminy znajduje się znane w Polsce Stado Ogierów w Białce. Gospodarstwo
obejmuje prawie 300 ha pól, łąk, stawów rybnych i lasów. Od 1930 funkcjonują tu stado
ogierów i stadnina koni małopolskich, natomiast od 1981 roku działa Stadnina Koni Czystej
Krwi Arabskiej. Białeckie araby odnoszą sukcesy na torze wyścigowym, w czempionatach
i w rajdach. O walorach polskiej hodowli wiedzą hodowcy na całym świecie i co roku na aukcji
w Janowie Podlaskim oferują najwyższe ceny – również za konie z Białki. Obecnie w Białce
utrzymywanych jest ponad 100 ogierów oraz ponad 120 koni arabskich. W 1951 roku
zorganizowano tu zakład treningowy ogierów małopolskich. Białeckie ogiery znane są
z sukcesów w skokach i WKKW, a także w konkurencjach zaprzęgowych. Zawodnicy z Białki
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osiągali też świetne wyniki w rajdach długodystansowych, w których niezastąpione są konie
arabskie. Stado prowadzi działalność popularyzującą sport, w szczególności organizując
zawody jeździeckie. Dysponuje również zapleczem, które może być wykorzystane do
organizacji obozów konnych. Od lat jest też gospodarzem Wiosennego Młodzieżowego
Czempionatu Koni Czystej Krwi Arabskiej oraz Młodzieżowego Czempionatu Koni
Małopolskich. Z dniem 1 grudnia 2012 roku Stado Ogierów zostało włączone do spółki
Małopolska Hodowla Roślin. W Białce swoją siedzibę ma Polski Związek Hodowców Koni
Małopolskich. Stadnina prowadzi szeroką działalność popularyzującą sport i jeździectwo.
Dużą wagę przywiązuje również do funkcji rekreacyjnych i rehabilitacyjnych52.
Przedsiębiorstwem wyróżniającym gminę Łopiennik Górny jest firma „KRAUTEX”
zajmująca się przetwórstwem surowców zielarskich. Od 1992 roku przedsiębiorstwo jest
aktywne na rynku polskim a także międzynarodowym w zakresie przetwórstwa, produkcji
oraz handlu ziołami leczniczymi i przyprawowymi. Średnia sprzedaż roczna
przedsiębiorstwa sięga ponad 3 000 ton. Głównymi produktami jego działalności są:
Tymianek pospolity – roczna produkcja rzędu 1500 t, Melisa lekarska, Mięta pieprzowa,
Kozłek lekarski, Rumianek pospolity oraz Rumian szlachetny. Towary oferowane przez firmę
„KRAUTEX” sprzedawane są na rynku krajowym oraz ogólnoświatowym i zyskały uznanie
wielu klientów w Europie, Ameryce Południowej i Północnej oraz Afryce. Klienci
przedsiębiorstwa to firmy operujące na rynku przypraw, herbat ziołowych oraz surowców
roślinnych o zastosowaniu leczniczym. Zioła pochodzą z upraw zielarskich, a niekiedy
z naturalnych stanowisk z południowo-wschodniej części Polski – regionu czystego
ekologicznie i wyróżniającego się wyjątkowymi warunkami środowiska naturalnego, w tym
z upraw miejscowych w gminie Łopiennik Górny. Dostawcami są gospodarstwa rolne
posiadające wieloletnie doświadczenie w uprawie ziół53.
Gmina Rejowiec Fabryczny odznacza się znaczną liczbą podmiotów działających w branży
drzewnej. Ma na to wpływ fakt, iż gmina ta charakteryzuje się największą lesistością na
Obszarze Funkcjonalnym – 24,2%. Znajdują się tutaj dwa małe przedsiębiorstwa produkujące
drewno, jedno produkujące wyroby tartaczne, natomiast firma F.P.H.U. DREWNOPOL
produkuje opakowania drewniane (futerały, skrzynie, pudełka, klatki, palety, palety
skrzyniowe, beczki, kadzie balie itp.). Firma działa od 2013 roku.
Gmina Siedliszcze, jako gmina typowo rolnicza specjalizuje się w usługach dla rolnictwa.
Znajduje się tutaj również przedsiębiorstwo WINYL-POL S.J. działające od 1979 roku
zajmujące się recyklingiem PCV. Początkowo przetwarzając surowce PCV firma produkowała
głównie wykładziny podłogowe. Obecnie głównym produktem jest folia hydroizolacyjna
PVC „IZOWINYL” służąca głównie do wykonywania wszelkiego typu izolacji
przeciwwilgociowych pionowych i poziomych w budownictwie. Z uwagi na swoje parametry
jest ona również bardzo dobrym materiałem do izolacji wszelkich zbiorników wodnych
i zabezpieczenia wałów54.

http://www.bialka.arabians.pl/, luty 2015
http://www.krautex.pl/glowna.php, luty 2015
54 http://www.winyl-pol.pl/index.php, luty 2015
52
53
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W gminie Trawniki funkcjonuje jedyne na obszarze duże przedsiębiorstwo. Jest to NICOLS
POLAND Sp. z o.o. – producent środków utrzymania czystości: gąbek, szorstkich
zmywaków, ścierek i ściereczek z mikrofibry, odświeżaczy powietrza, produktów do WC,
środków owadobójczych i przeciw molom. NICOLS ma pozycję jednego z najważniejszych
producentów tego typu specjalistycznych produktów na rynku europejskim. Jest to firma
Belgijska, która w 1995 roku otworzyła oddział w Polsce – w Trawnikach. Firma sprzedaje
swoje wyroby w największych sieciach supermarketów i hipermarketów m.in.: Tesco,
Auchan, E.Leclerc, Carrefour, Kaufland55.
Innym interesującym podmiotem w gminie Trawniki jest Trawena S.A. – przedsiębiorstwo
zajmujące się świadczeniem usług odzieżowo-obuwniczych. Firma produkuje i sprzedaje
bieliznę i odzież sportową oraz artykuły zaopatrzenia mundurowego56.
Zgodnie z badaniami ankietowymi przedsiębiorcy OF „Zbiornik Wodny Oleśniki” wskazują
na następujące potrzeby:
o rozbudowa i modernizacja siedzib,
o poprawa dojazdu poprzez inwestycje drogowe.
Jednym z wyznaczników aktywności przedsiębiorców jest wielkość pozyskanych środków
z programów Unii Europejskiej. W perspektywie finansowej UE 2007-2013 przedsiębiorcy
z terenu OF „Zbiornik Wodny Oleśniki” podpisali 13 umów o dofinansowanie w ramach RPO
WL o łącznej wartości dofinansowania 16 259 869,4 zł.
Najwięcej umów podpisali przedsiębiorcy z gminy Trawniki (8 umów) i Krasnystaw
(3 umowy). W gminie Siedliszcze umowę o dofinansowanie zawarł 1 przedsiębiorca,
podobnie w gminie Rejowiec Fabryczny, natomiast w gminie Łopiennik Górny żaden
z przedsiębiorców nie otrzymał dofinansowania (więcej informacji w podrozdziale 3.5).

TURYSTYKA
Turystyka jest obecnie uznawana za jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się
dziedzin gospodarki w wielu regionach. Stanowi istotny czynnik rozwoju gospodarczego
regionów czy miejscowości. Jej szczególne znaczenie wynika również z faktu, iż oprócz
jednostek rynku turystycznego aktywizuje wiele innych sektorów gospodarki
(m.in. transport, łączność, przemysł, budownictwo, rolnictwo, działalność finansowa
i ubezpieczeniowa). Wydatki ponoszone przez turystów w danej miejscowości generują
dodatkowy zysk, który zasila lokalną gospodarkę. Uruchamia to cały łańcuch reakcji, które
stwarzają dodatkowe korzyści w poszczególnych sektorach gospodarki kooperujących
z branżą turystyczną. Ekonomiczne efekty turystyki zyskują na znaczeniu, tym bardziej, że
obecnie najważniejsze cele stawiane władzom samorządowym są związane ze zwiększeniem
dochodów gminy, lokalnych podmiotów gospodarczych i miejscowej ludności oraz

55
56

http://www.nicols.eu/pl/home.html, luty 2015
http://www.trawena.com.pl/, luty 2015

Zintegrowana Strategia Rozwoju OF „Zbiornik Wodny Oleśniki”

82

kreowaniem zatrudnienia i aktywną walką z bezrobociem. Sprawnie działająca branża
turystyczna przekłada się na:
o rozwój gospodarczy regionu,
o miejsca pracy dla mieszkańców i w konsekwencji dochody budżetów domowych,
o dochody budżetu JST i budżetu państwa,
o rozwój oferty publicznej – kulturalnej, rozrywkowej, rekreacyjno-sportowej,
o nowe inwestycje i przedsiębiorstwa,
o zadowolenie społeczne,
o realizację oczekiwań publicznych.
Obszar Funkcjonalny „Zbiornik Wodny Oleśniki” posiada potencjał do rozwoju turystyki.
Turystyka przyrodnicza rozwijać się może na bazie walorów krajobrazowych obszaru,
urozmaiconej rzeźby terenu, obszarów chronionych, rzeki Wieprz i jej dopływów,
a w przyszłości zbiornika wodnego Oleśniki. Obszar posiada również potencjał do rozwoju
turystyki kulturowej, ze względu na liczne obiekty pałacowe i dworsko-parkowe oraz
zabytkowe obiekty sakralne. Ważnym elementem infrastruktury turystycznej jest również sieć
szlaków i ścieżek turystycznych, która na OF „Zbiornik Wodny Oleśniki” jest dobrze
rozbudowana.

Tabela 10. Wykaz szlaków turystycznych na OF „Zbiornik Wodny Oleśniki”
Gmina
Nazwa
Przebieg
Istniejące
Szlak niebieski
Zbiornik Tuligłowy, rzeka Wieprz, Latyczów,,Tadeusza
Rońsko
Kościuszki”
Krasnystaw
Krynica, wzgórze widokowe ,,Góra Ariańska”,
Szlak żółty ,,Ariański”
ruiny zamku w Krupem – Kol. Zastawie
Ścieżka turystyczna
Niemienice Kolonia ok. 14 km
rezerwatu Wodny Dół
Planowane
Krynica - Żulin - Wola Żulińska - Borowica Szlak KrynicaŁopiennik Podleśny - Łopiennik Nadrzeczny Nimienice
Łopiennik
Olszanka - Nowiny - Niemienice ok. 35 km
Górny
Gliniska, Krzywe. Olszanka, Łopiennik
Greenways
Nadrzeczny, Łopiennik Dolny Kolonia,
Dobryniów, Borowica
Istniejące

Rejowiec
Fabryczny

Szlak czerwony

Chełm – Kazimierz 46 km

Szlak żółty „Ariański”

Pawłów – Skierbieszów 64,1 km

Ścieżka dydaktyczna
Kotlina Pawłowa
Szlak Stawów
Kańskich

Pawłów 6 km
Rejowiec Fabryczny PKP – Krynica 35 km

Rodzaj

przyrodniczy
kulturowy
pieszy,
rowerowy

rowerowy

rowerowy

pieszy,
kulturowy
pieszy,
kulturowy
pieszy,
przyrodniczy
pieszy,
przyrodniczy
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Planowane
Siedliszcze

Greenways

województwo lubelskie
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rowerowy

Istniejące
Struża-Biskupice-Pełczyn-DorohuczaTrawniki-Oleśniki
Trawniki
Szlak krajobrazowy
Siostrzytów-Biskupice
Szlak pieszy
Gmina Trawniki
Źródło: opracowanie własne na podstawie ankietyzacji (grudzień, 2014)
Szlak Struża-Oleśniki

rowerowy
rowerowy
pieszy

Ryc. 14 System szlaków turystycznych na OF „Zbiornik Wodny Oleśniki”

Źródło: opracowanie własne

Na Obszarze Funkcjonalnym „Zbiornik Wodny Oleśniki” zgodnie z danymi BDL GUS z 2013
roku funkcjonowały dwa obiekty noclegowe – obiekt hotelowy w miejscowości Zakręcie
w gminie Krasnystaw, oferujący 74 miejsca noclegowe (Motel „Barbara”) i inny obiekt
noclegowy w gminie Łopiennik Górny z dziesięcioma miejscami noclegowymi. Ponadto w
gminie Rejowiec Fabryczny znajdują się dwa gospodarstwa agroturystyczne, nieobjęte
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statystyką państwową. Gospodarstwo agroturystyczne w Pawłowie funkcjonuje od maja do
września, natomiast w miejscowości Kanie przez cały rok. Od 2013 roku w Pawłowie w gminie
Rejowiec Fabryczny działalność rozpoczął 3-gwiazdkowy hotel Regent, który również nie
został objęty przez statystykę za 2013 rok. Jest to nowoczesny obiekt posiadający zaplecze
konferencyjne i salon SPA. Obiektem, który również nie jest ujęty przez statystykę państwową
jest Zajazd Regionalny w Pełczynie, w gminie Trawniki. Zajazd oferuje m.in. 90 miejsc
noclegowych w 37 pokojach. W zajeździe funkcjonuje restauracja, hotel posiada również ofertę
wellness oraz salę konferencyjno-bankietową.

Fot. 3. Hotel REGENT w Pawłowie (gmina Rejowiec Fabryczny), Zajazd BARBARA w Zakręciu
(gmina Krasnystaw) i Zajazd REGIONALNY w Pełczynie (gmina Trawniki)

Źródło: http://regent.com.pl/galeria
http://www.zajazdbarbara.za.pl/gal_zew.html
https://e-turysta.net/zajazd-regionalny-trawniki-107024.html?kl=1

Turyści odwiedzający obszar niewątpliwie korzystają również z bazy noclegowej
i gastronomicznej w pobliskich miastach tj. Rejowiec Fabryczny i Krasnystaw. Rozwój
infrastruktury turystycznej, zwłaszcza gospodarstw agroturystycznych, na terenie gmin
wiejskich Obszaru Funkcjonalnego przyczyni się do przyciągnięcia turystów z miast, a z nimi
kapitału, który wpłynie do przedsiębiorców, a pośrednio do budżetów gmin.
Istotnym elementem infrastruktury turystycznej są muzea i skanseny prezentujące
dziedzictwo kulturowe obszaru. Na terenie OF „Zbiornik Wodny Oleśniki” znajdują się dwa
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takie obiekty w gminie Rejowiec Fabryczny – Izba Garncarstwa i Izba Bednarstwa. Izby
mieszczą się w Gminnym Ośrodku Kultury w Pawłowie. Wystawa w Izbie Garncarstwa
prezentuje tylko fragment działania wielu pokoleń garncarzy. Zaprezentowano warsztat
garncarski, ludowe meble, sprzęt gospodarstwa domowego, naczynia gliniane użytkowe.
Całość uzupełniają fotografie ilustrujące historię garncarstwa pawłowskiego. W Izbie
Bednarskiej można obejrzeć wyposażenie typowego warsztatu bednarskiego z początku XX
wieku, jak również wiele wyrobów codziennego użytku domowego naszych przodków.
Wystawa prezentuje wyposażenie warsztatu bednarskiego Mieczysława Zduńczuka i Michała
Posturzyńskiego z Pawłowa.

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA
Niezbędnym warunkiem rozwoju przedsiębiorczości jest przygotowanie terenów
inwestycyjnych dla potencjalnych inwestorów. O atrakcyjności inwestycyjnej danego obszaru
najczęściej decyduje kombinacja czynników. Za atrakcyjne inwestycyjnie uznaje się te
lokalizacje, które charakteryzują się optymalną ich kombinacją z punktu widzenia inwestora.
Teren inwestycyjny powinien być wyposażony w infrastrukturę techniczną, posiadać
odpowiednią dostępność komunikacyjną oraz system ulg dla inwestorów. Każde
przedsiębiorstwo bądź podmiot gospodarczy poszukuje miejsca do prowadzenia swej
działalności, które w najlepszy sposób będzie zaspokajało jego potrzeby. Miejsce to musi
odznaczać się najwyższymi walorami użytkowymi lokalizacji dla prowadzonej działalności.
Jak wynika z badania ankietowego i przeprowadzonej analizy Obszar Funkcjonalny „Zbiornik
Wodny Oleśniki” jest atrakcyjnym miejscem dla inwestorów. W ostatnim czasie na obszarze
zainwestowało 14 przedsiębiorstw, które stworzyły łącznie 193 miejsca pracy (tabela 11).

Tabela 11. Główni inwestorzy na terenie OF „Zbiornik Wodny Oleśniki”
Liczba
Gmina
Nazwa inwestora
Branża
stworzonych
miejsc pracy

Łopiennik
Górny

SKR Łopiennik Górny

skup płodów rolnych

2

Piekarnia

piekarnia

10

Przedsiębiorstwo
Handlowe „KRAUTEX”

skup i przetwórstwo
ziół

22

Mega-Mix

mechanika pojazdowa

1

GS

handel

11

NZOZ Łopiennik
Nadrzeczny

medyczna

8

Lokalizacja
Łopiennik
Górny
Łopiennik
Dolny Kolonia
Łopiennik
Dolny Kolonia
Łopiennik
Górny
Łopiennik
Górny
Łopiennik
Nadrzeczny,
Żulin
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Rejowiec
Fabryczny

Margerita

zajazd

Centrum Hotelowo
Konferencyjne „Regent”

hotelarsko gastronomiczna
motoryzacyjnousługowa

ROL-TRANS

Łopiennik
Podleśny

17

Pawłów

5

Pawłów

Centrum Rehabilitacji
Medica Poland

usługi medyczne

48

Siedliszcze

WINYL-POL S.J.

produkcja materiałów
izolacyjnych

26

Siedliszcze

12

Siedliszcze

15

Siedliszcze

8

Siedliszcze

„Mosso” Kwaśniewscy
usługi rolnicze
S.J. Magazyn Zbożowy
Delikatesy Centrum
handel
P.H.U. „Lotus”
Bud-Rol Firma
Handlowo-Produkcyjnohandel, usługi
Usługowa
Źródło: opracowanie własne na podstawie ankietyzacji (grudzień, 2014)

Siedliszcze

8

Obszar Funkcjonalny „Zbiornik Wodny Oleśniki” posiada znaczny zasób terenów
inwestycyjnych – dysponuje ok. 200 ha przeznaczonymi pod inwestycje. Ponadto gminy mają
w planach przeznaczenie na ten cel dodatkowo ponad 500 ha.

Tabela 12. Wykaz terenów inwestycyjnych na OF „Zbiornik Wodny Oleśniki”
Gmina
Lokalizacja
Powierzchnia
Charakterystyka
Istniejące
Teren przeznaczony w MPZP dla
potrzeb przemysłu, składów,
Siennica Nadolna
54 ha
budownictwa, działalności
produkcyjnej, usług
Krasnystaw
Teren przeznaczony w MPZP dla
potrzeb przemysłu, składów,
Krupiec
13,5 ha
budownictwa, działalności produkcyjnej,
usług
Istniejące
Budynek po szkole podstawowej, teren
Krzywe
0,55 ha
uzbrojony, właściciel: Gmina Łopiennik
Górny
Budynek po szkole podstawowej, teren
Łopiennik
Górny
Łopiennik Dolny Kolonia 0,30 ha
uzbrojony, właściciel: Gmina Łopiennik
Górny
Obszar usług: piekarnia, magazyny, teren
Łopiennik Dolny Kolonia 6,50 ha
do zainwestowania, teren uzbrojony,
właściciel prywatny
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Łopiennik Dolny Kolonia

3,80 ha

Łopiennik Dolny Kolonia

0,50 ha

Łopiennik Nadrzeczny

0,45 ha + 0,66
ha

Łopiennik Dolny Kolonia

0,50 ha

Łopiennik Górny

0,90 ha

Łopiennik Górny

0,70 ha

Łopiennik Nadrzeczny

0,50 ha

Olszanka

1,80 ha

Olszanka

1,70 ha

Dobryniów Kolonia

1,70 ha

Dobryniów Kolonia

2,00 ha

Łopiennik Dolny
Łopiennik Dolny

0,25 ha
0,80 ha

Łopiennik Dolny

1,20 ha

Łopiennik Dolny

0,50 ha

Łopiennik Podleśny

0,50 ha

Łopiennik Podleśny

2,70 ha

Borowica

34 ha

Borowica

0,90 ha

Borowica

0,50 ha

Borowica

2,80 ha

Borowica
Żulin

0,45 ha
0,45 ha
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Teren do zainwestowania, właściciel
prywatny
Teren pod oczyszczalnię ścieków,
właściciel prywatny
Leśniczówka – teren do zainwestowania,
właściciel: Nadleśnictwo Krasnystaw
Teren usług, magazyny, właściciel
prywatny
Teren przy Bibliotece Gminy, teren
uzbrojony, właściciel: Gmina Łopiennik
Górny
Teren Gminnej Spółdzielni, teren
uzbrojony, właściciel: Gmina Łopiennik
Górny
Teren usług przy drodze krajowej nr 17,
teren uzbrojony, właściciel: Gmina
Łopiennik Górny
Teren boiska gminnego, właściciel:
Gmina Łopiennik Górny
Teren agencji nieruchomości rolnych
z budynkami, właściciel: Agencja
Nieruchomości Rolnych
Teren pod przemysł, teren uzbrojony,
właściciel prywatny
Urządzenia produkcji zwierzęcej, teren
uzbrojony, właściciel prywatny
Teren pod usługi, właściciel prywatny
Teren pod usługi, właściciel prywatny
Teren przy szkole podstawowej, teren
uzbrojony, właściciel: Gmina Łopiennik
Górny
Budynek remizy, teren uzbrojony,
właściciel: Gmina Łopiennik Górny
Teren usług turystyki – zajazd, teren
uzbrojony, właściciel prywatny
Planowany parking, właściciel prywatny
Teren pod obsługę turystyczną
zbiornika „Oleśniki”, właściciel
prywatny
Teren przy remizie OSP, teren uzbrojony,
właściciel: Gmina Łopiennik Górny
Teren pod tartak, właściciel prywatny
Teren pod usługi sportu, właściciel
prywatny
Teren pod usługi, właściciel prywatny
Teren stacji PKP, właściciel: PKP
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Rejowiec
Fabryczny

Żulin

0,20 ha

Wola Żulińska

0,50 ha

Żulin

0,50 ha

Żulin
Żulin

15,20 ha
0,25 ha

Żulin

0,20 ha

Żulin

3,90 ha

Borowica

0,50 ha

Potencjalne
Łopiennik Podleśny (842,
841 )
Dobryniów Kolonia
(235/1)
Wola Żulińska (598, 602,
603, 604, 605)
Dobryniów, Dobryniów
Kolonia, Łopiennik Dolny
Istniejące
Pawłów (1465, 1473/5,
1473/2)
Pawłów (1234/5, 1234/10)
Pawłów (1377)
Potencjalne
Krzywowola
(58,59,60,61,62,65,66,67,68)
Kanie - Stacja (147,
148,140,152)
Krasne (280- 265)
Istniejące
Siedliszcze (1127/24,
1127/27)

Siedliszcze
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Teren usług przy stacji PKP, właściciel
prywatny
Budynki po kółku rolniczym, właściciel:
Gmina Łopiennik Górny
Teren pod oczyszczalnię ścieków,
właściciel prywatny
Stawy, właściciel prywatny
Młyn, właściciel prywatny
Budynki - usługi zdrowia, teren
uzbrojony, właściciel: Gmina Łopiennik
Górny
Park podworski i zabudowania
dworskie, teren uzbrojony, właściciel:
Gmina Łopiennik Górny
Teren pod oczyszczalnię ścieków,
właściciel prywatny

1,63 ha

Kamieniołom

7,47 ha

Tereny uprawne, łąki

88,7235 ha

Tereny Agencji Nieruchomości Rolnych,
tereny uprawne

352 ha

Tereny uprawne

26,6831 ha
9,8327 ha
2,73 ha
18 ha
8 ha
15 ha

3 ha

Bezek-Kolonia

1,3 ha

Siedliszcze (1129-1138)

4 ha

Chojno Nowe Pierwsze
(394/2, 394/1)

2 ha

Eurostrefa SSE EURO-PARK MIELEC –
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
02.12.2014 r., pełne uzbrojenie.
Pełne uzbrojenie na granicy działki
Drogi, energia elektryczna, brak sieci
wodno-kanalizacyjnej
Drogi, uzbrojenie sieci wodnej
i elektrycznej na granicy działek
Drogi , wodociągi, energia elektryczna,
brak sieci kanalizacyjnej
Przeznaczenie w MPZP – obsługa
rolnictwa
Przeznaczenie w MPZP – obsługa
rolnictwa
Przeznaczenie w MPZP - obsługa
międzynarodowego ruchu tranzytowego
Przeznaczenie w MPZP - teren przemysłu
spożywczego
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Siedliszcze (1081, 1082,
1099, 1100)
Potencjalne
Gmina Siedliszcze

89

5 ha

Przeznaczenie w MPZP - obsługa
międzynarodowego ruchu tranzytowego

b.d.

Teren pod budowę planowanej kopalni
węgla kamiennego

2,27 ha

Uzbrojenie – wodociąg, kanalizacja,
energia elektryczna, położenie przy
drodze asfaltowej - powiatowej

Istniejące
Trawniki (269)
Trawniki

Potencjalne
Dorohucza
18 ha
Pola uprawne, brak uzbrojenia
Trawniki
19 ha
Pola uprawne, brak uzbrojenia
Pełczyn
6 ha
Pola uprawne, brak uzbrojenia
Źródło: opracowanie własne na podstawie ankietyzacji (grudzień, 2014)

Największy teren o powierzchni 54 ha znajduje się w Siennicy Nadolnej, w gminie
Krasnystaw. Jest to teren przeznaczony w MPZP dla potrzeb przemysłu, składów, działalności
produkcyjnej i usług. W gminie Łopiennik Górny największy teren inwestycyjny (34 ha)
znajduje się w Borowicy i jest to teren przeznaczony pod obsługę turystyczną zbiornika
Oleśniki. Jego właścicielami są osoby prywatne.
Na terenie gminy Rejowiec Fabryczny, grunty położone w miejscowości Pawłów na działkach
nr 1465, 1473/5, 1473/2, 1234/5, 1234/10 zostały włączone do Specjalnej Strefy Ekonomicznej
EURO-PARK Mielec. W dniu 13 stycznia 2015 roku ukazało się Rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 2 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieleckiej strefy
ekonomicznej. Na terenie gminy utworzona została nowa Podstrefa Rejowiec Fabryczny.
Cały obszar o powierzchni ok. 27 ha jest już w Miejscowym Planie Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy przeznaczony jako teren przemysłowy z możliwością budowy
składów, usług, budownictwa produkcyjnego. Jest on w pełni uzbrojony w media, co
dodatkowo podnosi jego atrakcyjność. Położenie wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 839 i bliskość
krajowej nr 12 stwarza doskonałe warunki do inwestowania. Przynależność do SSE Mielec
pozwoli na zwiększenie atrakcyjności gminy w oczach potencjalnych inwestorów oraz
przyczyni się do rozwoju gospodarczego regionu i utworzenia nowych miejsc pracy (ok.
1 400). Utworzenie podstrefy SSE Mielec w Pawłowie jest ukoronowaniem wieloletnich starań
Samorządu Gminy Rejowiec Fabryczny w postaci gromadzenia gruntów komunalnych, zmian
w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego oraz inwestycji w zakresie
uzbrojenia technicznego terenu57.

57

http://www.ug.rejowiec.pl/, luty 2015
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Fot. 4. Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK Mielec – Podstrefa Rejowiec Fabryczny

Źródło: materiały telewizyjne

W gminie Siedliszcze znajdują się tereny inwestycyjne przeznaczone dla obsługi rolnictwa
i obsługi międzynarodowego ruchu tranzytowego, co jest związane z przebiegiem
w centralnej części gminy drogi krajowej nr 12.
Analiza potencjału inwestycyjnego Obszaru Funkcjonalnego „Zbiornik Wodny Oleśniki”
wykazała, iż obszar posiada znaczny zasób terenów pod inwestycje. Wskazane jest jednak
prowadzenie na obszarze wspólnej polityki w zakresie tworzenia terenów inwestycyjnych, ich
uzbrojenia i promocji. Gminy, których teren w ostatnim czasie nie zainteresował się żaden
inwestor powinny uzupełnić swoją ofertę o atrakcyjne, uzbrojone tereny pod inwestycje.

OTOCZENIE BIZNESU
Instytucje otoczenia biznesu to wszystkie rodzaje podmiotów publicznych i prywatnych, które
bezpośrednio lub pośrednio mają związek z zakładaniem i prowadzeniem działalności
gospodarczej.

Poniżej przedstawiono typologię instytucji otoczenia biznesu:

Zintegrowana Strategia Rozwoju OF „Zbiornik Wodny Oleśniki”

91

Ośrodki przedsiębiorczości

Ośrodki innowacji
Instytucje parabankowe
o centra transferu technologii
o fundusze pożyczkowe
o ośrodki szkoleniowo-doradcze
o akademickie inkubatory
o fundusze poręczeń
o ośrodki przedsiębiorczości
przedsiębiorczości
kredytowych
o centra biznesu
o inkubatory technologiczne
o fundusze kapitału
o kluby przedsiębiorczości
o e-inkubatory
zalążkowego
o punkty konsultacyjne
o parki technologiczne
o sieci aniołów biznesu
o punkty konsultacyjno-doradcze o ośrodki naukowe
o preinkubatory
o ośrodki badawcze
o inkubatory przedsiębiorczości
o parki przemysłowotechnologiczne
Źródło: Raport końcowy z badania pogłębionego „Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście
rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu”

Na terenie OF „Zbiornik Wodny Oleśniki” nie występują powyższe rodzaje instytucji
otoczenia biznesu. Najbliższe ośrodki przedsiębiorczości, instytucje parabankowe i ośrodki
innowacji znajdują się w Lublinie i Chełmie.
Wsparcie dla przedsiębiorców na badanym obszarze oferują instytucje finansowe, do których
możemy zaliczyć 3 oddziały bankowe:
o Spółdzielczy Bank Powiatowy Piaski – oddział Trawniki,
o Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie – oddział w Łopienniku Górnym,
o Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie – oddział w Siedliszczu.
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3.4. Infrastruktura
SIEĆ TRANSPORTOWA
Obszar Funkcjonalny „Zbiornik Wodny Oleśniki” jest dobrze wyposażony w infrastrukturę
drogową. Łączna długość infrastruktury drogowej przebiegającej przez badany obszar wynosi
ok. 460 km.
Główne osie transportowe Obszaru Funkcjonalnego „Zbiornik Wodny Oleśniki” stanowią
drogi krajowe nr 12 i 17, które są włączone do międzynarodowej europejskiej sieci
transportowej TEN-T jako drogowe uzupełniające korytarze transportowe nr E373 (12) i E372
(17). Drogi krajowe na tym obszarze mają długość ok. 40 km.
Szczegółowa analiza sieci dróg i linii kolejowych przedstawiono w rozdziale 2.3. Dostępność
komunikacyjna.

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA
W większości gmin województwa lubelskiego, więc i także gmin wchodzących
w skład Obszaru Funkcjonalnego „Zbiornik Wodny Oleśniki” zasoby wodne nie są chronione
w sposób prawidłowy. Przyczyną takiego stanu rzeczy niewątpliwie jest ograniczona wartość
środków finansowych gminy oraz niska świadomość ekologiczna jej mieszkańców.
Stan infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie OF pomimo znacznych postępów
dokonanych w ostatnich latach nadal nie jest zadowalający, w szczególności jeżeli chodzi
o infrastrukturę kanalizacyjną. Problem z dostępnością do kompleksowej infrastruktury
wodno-kanalizacyjnej zauważalny jest w gminach obszaru.
Według stanu na 2013 rok długość sieci wodociągowej dla Obszaru Funkcjonalnego „Zbiornik
Wodny Oleśniki” liczyła 609,9 km i korzystało z niej łącznie 26 814 osób, co stanowi
uśrednioną wartość 79,8% osób korzystających z instalacji do procenta ogółu ludności
obszaru. Najdłuższą siecią wodociągową charakteryzuje się gmina Siedliszcze (160,8 km),
najkrótszą siec wodociągową posiada gmina Rejowiec Fabryczny (79,5 km). Dane dotyczące
długości sieci wodociągowej nie są jednak odpowiednie do określenia stopnia
zwodociągowania obszaru. Najlepszym wskaźnikiem określającym tą wartość jest wskaźnik
osób korzystających z instalacji w % ogółu ludności. Największą wartością tego wskaźnika
charakteryzuje się gmina Trawniki – 86,7%, a najniższa gmina Siedliszcze - 70,7%. W latach
2008-2013 procent osób korzystających z instalacji wodociągowej corocznie wzrasta.
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Wykres 21. Ludność korzystająca z instalacji w % ogółu ludności

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej w 2013 roku w Obszarze Funkcjonalnym liczyła 82,5 km
i korzystało z niej łącznie 6487 osób, co daje uśrednioną wartość 17,8% osób korzystających
z instalacji do procenta ogółu ludności obszaru.
Najdłuższą sieć kanalizacyjną posiada gmina Trawniki – łącznie 51,8 km. Sieć kanalizacyjna
o długości 6,3 km występuje w gminie Krasnystaw, natomiast gmina Łopiennik Górny nie
posiada sieci kanalizacyjnej. Wskaźnik osoby korzystające z instalacji w % ogółu ludności
określający stopień skanalizowania dla całego obszaru wynosił w 2013 roku jedynie 17,8%.
Największą wartością tego wskaźnika podobnie jak w przypadku zwodociągowania
charakteryzuje się gmina Trawniki (32% ogółu ludności) i Rejowiec Fabryczny (25,6%),
najniższą wartość posiada gmina Krasnystaw (14,1% ogółu ludności).
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Wykres 22. Długość sieci kanalizacyjnej na obszarze OF „Zbiornik Wodny Oleśniki” (w km)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS

Zgodnie z informacjami zawartymi na powyższym wykresie, każda gmina badanego obszaru
charakteryzuje się wzrostem stopnia skanalizowania. Od roku 2008 do 2013 wartość
wskaźnika wzrosła o 10,1 puntu procentowego. Największy wzrost w tych latach zauważalny
jest w Gminie Trawniki – wzrost o 26,1%.
Wzrost stopnia skanalizowania i zwodociągowania obszaru ma duży wpływ na:
o ochronę środowiska poprzez likwidację lub znaczne ograniczenie zanieczyszczeń
gruntu i wód ściekami z nieszczelnych szamb,
o podniesienie standardu warunków życia mieszkańców,
o podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej obszaru objętego systemem wodociągów
i kanalizacji sanitarnej,
o wyeliminowanie zagrożeń zanieczyszczeń gruntu i wód gruntowych,
o poprawę jakości wody przeznaczonej do spożycia.
Na terenie Obszaru Funkcjonalnego „Zbiornik Wodny Oleśniki” występuje 9 oczyszczalni
ścieków komunalnych, w tym 8 z nich to oczyszczalnie biologiczne. W 2013 roku w gminie
Krasnystaw zlokalizowana była 1 oczyszczalnia mechaniczna i jedna oczyszczalnia
biologiczna, natomiast w gminie Siedliszcze funkcjonowały 4 oczyszczalnie biologiczne.
Ponadto, 2 oczyszczalnie biologiczne są zlokalizowane w gminie Rejowiec Fabryczny i jedna
w gminie Trawniki. Jedyną gminą nieposiadającą oczyszczalni jest gmina Łopiennik Górny.
Ww. oczyszczalnie ścieków przyjęły łącznie 250 dam3 (dekametr sześcienny; 1 dam3 to
1 000 m3) ścieków komunalnych w ciągu roku, które w całości oczyściły. Największą liczbę
ścieków do oczyszczalni odprowadziła gmina Krasnystaw (89 dam3), natomiast gmina
Rejowiec Fabryczny odprowadziła jedynie 45 dam3 ścieków, co niewątpliwie świadczy
o najsłabiej rozwiniętej na tym terenie infrastrukturze kanalizacyjnej.

Zintegrowana Strategia Rozwoju OF „Zbiornik Wodny Oleśniki”

95

Podsumowując, w obecnej chwili przyjęty kierunek rozwoju gospodarki wodno-ściekowej na
badanym terenie jest prawidłowy, jednak wymaga w dalszym ciągu znacznego
doinwestowania. Nadal spora część obszaru cierpi na brak infrastruktury wodno-ściekowej.
Objęcie siecią wodociągów całego Obszaru Funkcjonalnego przyczyni się do poprawy
warunków życia jego mieszkańców, jednakże wraz z rozbudową sieci wodociągowej musi być
budowana sieć kanalizacyjna. Niespełnienie tego warunku wpłynie negatywnie na stan
środowiska przyrodniczego. Ścieki socjalno-bytowe powinny być odprowadzane kanalizacją
sanitarną do oczyszczalni ścieków w przypadku zabudowy zwartej lub w przypadku
zabudowy rozproszonej powinny być użytkowane zbiorniki bezodpływowe zespolone
z przyzagrodową oczyszczalnią ścieków.

GOSPODARKA ODPADAMI
Gospodarowanie odpadami polega na zbieraniu, transporcie, przetwarzaniu odpadów (wraz
z nadzorem nad tymi działaniami), a także późniejszym postępowaniu z miejscami
unieszkodliwiania odpadów oraz działań wykonywanych w charakterze sprzedawcy
odpadów lub pośrednika w obrocie odpadami.
Według danych GUS w 2013 roku na terenie Obszaru Funkcjonalnego „Zbiornik Wodny
Oleśniki” ilość zebranych zmieszanych odpadów komunalnych w ciągu roku wynosiła
1 961,61 ton. Najwięcej odpadów tego typu wytworzonych zostało na terenie gminy
Krasnystaw - 785,84 ton odpadów komunalnych, najmniej odpadów wytworzono na terenie
gminy Rejowiec Fabryczny - 129,23 ton.

Wykres 23. Zmieszane odpady komunalne zebrane w ciągu roku (w tonach)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS

Z danych zawartych w „Planie gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2017”
w 2010 roku na terenie OF „Zbiornik Wodny Oleśniki” funkcjonowały 2 składowiska
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odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Gmina Trawniki, miejscowość Dorohucza
składowisko o pojemności 41,5 tys. m3 i pojemności pozostałej – 39,4 tys. m3 oraz składowisko
Wincentów (gmina Krasnystaw, miejscowość Siennica Nadolna) o pojemności 413 tys. m3 i
pojemności pozostałej – 367,6 tys. m3. W Wincentowie funkcjonuje jedyna na badanym
obszarze instalacja przetwarzania odpadów komunalnych: sortowanie odpadów selektywnie
zbieranych, kompostowania pryzmowa, instalacja produkcji paliwa alternatywnego z
odpadów.
W województwie lubelskim w 2010 roku zgodnie z danymi zamieszczonymi w „Planie
gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2017” wytworzonych zostało
ok. 542,3 tys. Mg odpadów komunalnych, co w przeliczeniu na 1 mieszkańca liczba
wytworzonych odpadów wynosi 0,252 Mg. Odnosząc tą wartość do ogółu ludności
zamieszkującej Obszar Funkcjonalny obliczono wielkość wytworzonych odpadów. Stanowią
one ok. 8 586,6. Mg odpadów komunalnych, wśród których przeważały odpady surowcowe
(tj. papier, tektura, tworzywa sztuczne oraz metale) – 37%, oraz odpady kuchenne i ogrodowe
– 34%. Szacuje się, że w 2010 roku odebrano i zebrano 69% oszacowanej ilości wytworzonych
odpadów komunalnych, co świadczy o nieobjęciu wszystkich mieszkańców zorganizowanym
zbieraniem odpadów.
Dzięki regulacjom prawnym zawartym w nowelizacji Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy mają możliwość zarządzania odpadami
komunalnymi, a także stworzyć system ich gospodarowania oparty na selektywnej zbiórce.
W „Planie gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2017” obszar województwa
lubelskiego podzielono na 9 regionów gospodarowania odpadami i wyznaczono Regionalne
Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Zgodnie z tym podziałem OF „Zbiornik
Wodny Oleśniki” przynależy do 2 rejonów:
o Rejon Chełm (gmina Rejowiec i gmina Rejowiec Fabryczny),
o Rejon Centralno-Wschodni (gmina Trawniki, gmina Łopiennik Górny, gmina
Krasnystaw).
Funkcjonujące składowisko odpadów w Wincentowie jest jedyną instalacją RIPOK na
badanym obszarze, jednak korzystają z niego jedynie gminy Trawniki, Łopiennik Górny
i Krasnystaw. Pozostałe jednostki Obszaru Funkcjonalnego należące do Rejonu Chełm
korzystają z RIPOK w miejscowości Srebrzyszcze.
Zwiększająca się ilość powstających odpadów komunalnych nasuwa konieczność podjęcia
przez JST działań udoskonalających system zbiórki, segregacji i biodegradacji odpadów na
terenie Obszaru Funkcjonalnego. Ponadto oprócz zrealizowania niezbędnych inwestycji
związanych z gospodarką odpadami na tym terenie, bardzo ważnym elementem w drodze do
efektywnego gospodarowania odpadami powinny stać się działania uświadamiające
mieszkańców obszaru w zakresie właściwego postępowania z powstającymi w ich
gospodarstwach domowych odpadami.
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SIEĆ GAZOWA

Na terenie Obszaru Funkcjonalnego „Zbiornik Wodny Oleśniki” dostęp do rozdzielczej sieci
gazowej posiadają jedynie mieszkańcy gmin Rejowiec Fabryczny i Krasnystaw. Czynna sieć
przesyłowa przebiega również przez teren gminy Łopiennik Górny jednak brak jest sieci
rozdzielczej. Długość gazowej sieci rozdzielczej to 148 km (2,4 km w gminie Rejowiec
Fabryczny i 146 km w gminie Krasnystaw), z której korzysta 1 327 odbiorców (dane za rok
2013) w tym 95,8% z nich pochodzi z gminy Krasnystaw.

Wykres 24. Odbiorcy gazu oraz zużycie gazu w tym również na ogrzewanie mieszkań

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS

Od 2008 roku zauważalny jest wzrost liczby odbiorców wykorzystujących aż do celów
grzewczych, jest to zgodne z tendencją ogólnokrajową. Jednak o ile liczba odbiorców wzrasta
to zużycie gazu maleje, związane jest to z trudną sytuacją finansową gospodarstw domowych
i wzrastającymi cenami gazu.

INFRASTRUKTURA ENERGETYCZNA
Dystrybucją energii elektrycznej na Obszarze Funkcjonalnym „Zbiornik Wodny Oleśniki”
zajmuje się PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin, który dostarcza prąd do mieszkańców
gminy Trawniki oraz PGE Dystrybucja Zamość S.A. Gmina Trawniki położona jest
w Rejonie Energetycznym Lublin. Natomiast pozostałe gminy OF zlokalizowane są
w Rejonie Energetycznym Chełm.
System elektroenergetyczny zlokalizowany na Obszarze Funkcjonalnym ma jeden główny
punkt zasilający (GPZ) położony na terenie gminy Trawniki w miejscowości Biskupice.
Do GPZ doprowadzana jest energia elektryczna napowietrzna o napięciu 110 kV (linia
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wysokiego napięcia WN), która przebiega przez teren czterech gmin: Rejowiec Fabryczny,
Siedliszcze, Trawniki, Krasnystaw. Sieć niskiego napięcia (NN) w Obszarze Funkcjonalnym
w większości prowadzona jest siecią napowietrzną. Stan infrastruktury elektroenergetycznej
corocznie ulega poprawie, a jej awaryjność ulega zmniejszeniu.

Ryc. 15 Infrastruktura energetyczna

Źródło: opracowanie własne na podstawie Programu Rozwoju Energetyki dla Województwa Lubelskiego
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ENERGETYKA KONWENCJONALNA I NIEKONWENCJONALNA
Podstawowym celem systemu energetycznego jest zapewnienie bezpieczeństwa
energetycznego regionu, który pozwoli na pokrycie całkowitego zapotrzebowania
mieszkańców na energię elektryczną. Postępujący stale rozwój społeczny i gospodarczy wiąże
się ze zwiększonym zapotrzebowaniem na energię.
Energetykę dzielimy na dwa rodzaje: na energetykę konwencjonalną i energetykę
niekonwencjonalną. Energetyka konwencjonalna wykorzystuje nieodnawialne źródła energii,
czyli surowce energetyczne, do których należy zaliczyć: węgiel kamienny, węgiel brunatny,
ropę naftową, gaz ziemny, torf, łupki i piaski bitumiczne, pierwiastki promieniotwórcze (uran,
tor i rad), natomiast energetyka niekonwencjonalna wykorzystuje odnawialne źródło energii,
do których należy zaliczyć siłę spadku wody, energię wiatru, energię słoneczną, energię wody
morskiej (prądów, fal, pływów, różnic temperatury), energię geotermiczną i energię biomasy.
W strukturze ilości wytwarzanej energii dominuje energetyka konwencjonalna, natomiast
energetyka odnawialna zajmuje dotychczas jedynie niewielki jej procent. Jednakże
perspektywy zbliżającego wyczerpania się zapasów paliw kopalnych oraz obawy o stale
pogarszający się stan środowiska naturalnego człowieka znacznie zwiększyły
zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii i w konsekwencji doprowadziły do wzrostu
ich zastosowań.

Energetyka konwencjonalna
Produkcja energii elektrycznej na terenie województwa lubelskiego a tym samym na terenie
Obszaru Funkcjonalnego „Zbiornik Wodny Oleśniki” opiera się głównie na zasobach
energetycznych węgla kamiennego. Na obszarze udokumentowano występowanie
najważniejszego z nieodnawialnych surowców energetycznych jakim jest węgiel kamienny –
na obszarze gmin Siedliszcze i Rejowiec Fabryczny. Złoża eksploatacyjne węgla kamiennego
na badanym obszarze zlokalizowane są w Lubelskim Zagłębiu Węglowym, gdzie całkowite
wydobycie w 2011 roku wynosiło 4,926 mln ton, a planowane wydobycie w 2014 roku
szacowana była na ok. 11,5 mln ton rocznie. Złoża surowców energetycznych takich jak:
węgiel brunatny oraz ropa naftowa mające o wiele mniejsze znaczenie w skali województwa
niż węgiel kamienny nie występują na badanym obszarze.
Dodatkowo Obszar Funkcjonalny „Zbiornik Wodny Oleśniki” charakteryzuje się dużymi
zasobami gazu ziemnego z łupków. Zasoby geologiczne bilansowe złóż/zasoby przemysłowe
na całym obszarze określonym jako bałtycko-podlasko-lubelski szacuje się na
5 300 mld m3.
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Energetyka ze źródeł odnawialnych
Obszar Funkcjonalny „Zbiornik Wodny Oleśniki” posiada sprzyjające warunki do rozwoju
energetyki odnawialnej szczególnie jeżeli chodzi o produkcję energii elektrycznej
z elektrowni słonecznych, wodnych i wiatrowych.
Według danych zawartych w dokumencie „Program rozwoju odnawialnych źródeł energii
dla województwa lubelskiego” badany obszar znajduje się w zasięgu zasobów
energetycznych słońca powyżej 950 kWh/m2.
Plany inwestycyjne jednostek samorządowych Obszaru Funkcjonalnego związane są zarówno
z wykorzystaniem energii promieniowania słonecznego zarówno do celów grzewczych
poprzez zastosowanie kolektorów słonecznych jak i do pozyskania energii elektrycznej z
ogniw fotowoltaicznych. Obecnie w OF „Zbiornik Wodny Oleśniki” funkcjonuje jedna farma
fotowoltaiczna o mocy 940 kWp w miejscowości Krupiec (gmina Krasnystaw).
Na terenie gminy Trawniki w planach jest budowa 3 farm fotowoltaicznych
w miejscowościach Trawniki, Bonów i Dorohucza, w tym jednej realizowanej przez gminę.
Budowę 2 farm fotowoltaicznych planują przedsiębiorcy z gminy Rejowiec Fabryczny
(w miejscowościach Pawłów i Krzywowola), natomiast gmina planuje realizację inwestycji
polegającej na montażu instalacji mikro-fotowoltaicznych. Pozyskanie energii
z promieniowania słonecznego planuje również 2 inwestorów prywatnych z terenu gminy
Łopiennik Górny (m. Łopiennik Podleśny i Borowica).
Potrzebę montażu kolektorów słonecznych na budynkach prywatnych i użyteczności
publicznej na obszarze całej gminy zauważają gminy: Siedliszcze i Rejowiec Fabryczny.
W gminie Łopiennik Górny inwestycja polegająca na montażu kolektorów słonecznych
w gospodarstwach indywidualnych planowana jest przez inwestora prywatnego.
Pomimo że, Obszar Funkcjonalny położony jest na terenie o bardzo dobrych warunkach do
rozwoju energetyki słonecznej i liczba instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych
będzie stale wzrastać, to natężenie promieniowania słonecznego charakteryzuje się
nierównym rozkładem w cyklu rocznym, dlatego też energia pozyskana ze słońca nie jest
w stanie zaspokoić całkowitych potrzeb na energię elektryczną obszaru.
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Ryc. 16 Potencjał do rozwoju energetyki konwencjonalnej i niekonwencjonalnej

Źródło: opracowanie własne

Wykorzystanie energetyki wiatrowej w Obszarze Funkcjonalnym „Zbiornik Wodny Oleśniki”
jest możliwe jedynie na małym obszarze w gminie Łopiennik Górny, Krasnystaw
i Trawniki, gdzie panują dogodne warunki lokalne. Obszar Łopiennik charakteryzuje się
energią - 900 kWh/m2 na rok na wys. 30 m n.p.g., natomiast obszar Krupe posiada energię –
870 kWh/m2 na rok na wys. 30 m n.p.g. Cały Obszar Funkcjonalny położony jest poza teren o
korzystnych zasobach energetycznych wiatru (powyżej 1000 kWh/m2/rok), dlatego też
można go zakwalifikować do regionów posiadających nienajlepsze warunki do
wykorzystania energii wiatru.
Biorąc pod uwagę zasoby biomasy pochodzenia rolniczego Obszar Funkcjonalny
charakteryzuje się wysokim ale słabo wykorzystanym potencjałem produkcji energii.
Proponowanymi miejscami lokalizacji biogazowi rolniczych są gospodarstwa rolne o dużej
skali chowu zwierząt wytwarzające odpady z produkcji zwierzęcej. Surowcem dla
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biogazowni jest gnojowica, obornik oraz suche odchody zwierząt. Kolejnym źródłem
pozyskania surowców do produkcji biogazu są gruntu orne możliwe do wykorzystania na
uprawy celowe roślin energetycznych. Zgodnie z dokumentem pn.: „Uwarunkowania
lokalizacyjne i proces inwestycyjny budowy biogazowni rolniczych w województwie
lubelskim” jedynie gminy Krasnystaw i Łopiennik Górny to obszary preferowane do uprawy
roślin na cele energetyczne, w tym do uprawy roślin o dużych wymaganiach glebowych.
Obszar Funkcjonalny „Zbiornik Wodny Oleśniki” został wskazany jako preferowane miejsce
lokalizacji biogazowi o mocy 0,5 – 1.0 MW wykorzystujący jako podstawowy substrat rośliny
energetyczne (za wyjątkiem gminy Rejowiec Fabryczny, która została wskazana jako obszar o
znacznych możliwościach do lokalizacji biogazowni). Obszarami preferowanymi do
lokalizacji biogazowni o mocy ponad 2 MW wykorzystujący jako podstawowy substrat
rośliny energetyczne są natomiast gminy: Siedliszcze, Łopiennik Górny i Krasnystaw.
Obszar Funkcjonalny „Zbiornik Wodny Oleśniki” posiada duży jednak niewykorzystany
potencjał produkcji hydroenergii. Funkcjonują tu dwie budowle piętrzące na rzekach Wieprz
i Białka oraz jedna mała elektrownia wodna w miejscowości Tuligłowy na rzece Wojsławka.

Efektywność energetyczna
Poprawa efektywności energetycznej stanowi istotny element polityki energetycznej Unii
Europejskiej oraz Polski. Oszczędności zużycia energii dotyczą kilku obszarów, tj.: sektora
mieszkalnictwa, sektora usług, w tym usług publicznych, sektora przemysłu i sektora
transportu. Efektywność energetyczna powinna być podstawowym elementem lokalnej
polityki energetycznej, której kształtowanie należy do obowiązków każdej gminy. Celem
efektywności energetycznej jest ograniczenie zużycia mediów, poprawa warunków
atmosfery, jak również zmniejszenie wydatkowania środków na szeroko rozumianą energię.
Powyższe efekty można uzyskać na skutek prowadzenia:
o działań termomodernizacyjnych;
o działań zastępujących przestarzałe źródła ciepła dla budynków użyteczności
publicznej nowoczesnymi, energooszczędnymi i ekologicznymi źródłami ciepła lub
energii elektrycznej, w tym pochodzącymi ze źródeł odnawialnych lub wytwarzanych
w skojarzeniu (kogeneracji);
o wymiany systemów wentylacji i klimatyzacji;
o wymiany oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne;
o beznakładowych działań zarządczych, takich jak: eliminacja nadmiernych zużyć
energii i wody, regulacja i konserwacja urządzeń;
Na Obszarze Funkcjonalnym „Zbiornik Wodny Oleśniki” samorządy lokalne przeprowadziły
szereg działań wpływających na ograniczenie zużycia energii. Do głównych działań należały
prace termomodernizacyjne, które zostały przeprowadzone w większości budynków
użyteczności publicznej, będących w gestii gmin. Pionierem w tym zakresie jest gmina
Rejowiec Fabryczny, na której obszarze ocieplono dwie szkoły podstawowe
w miejscowościach Liszno i Krasne oraz budynek ośrodka zdrowia w Lisznie. Prace
termomodernizacyjne obejmowały pełen zakres, tj. docieplenie, wymiana stolarki okiennej
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i drzwiowej (wartość inwestycji – 2,5 mln zł). Docieplenie budynku urzędu gminy oraz
wymianę oświetlenia ulic przeprowadzono również w gminie Siedliszcze, były to inwestycje
o wartości 413 tys. zł. Gmina Trawniki na zadania z zakresu termomodernizacji wydatkowała
125 tys. zł na ocieplenie budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Trawnikach.
W przyszłych planach inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego OF „Zbiornik
Wodny Oleśniki” uwzględniono liczne działania proekologiczne, większość z nich wskazano
w poniższej tabeli.

Tabela 13. Planowane inwestycje związane z efektywnością energetyczną
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Zakres inwestycji
Termomodernizacja, wymiana źródła ciepła oraz modernizacja
oświetlenia w budynku po posterunku policji
Termomodernizacja, wymiana źródła ciepła oraz modernizacja
oświetlenia budynku Zespołu Szkół w Łopienniku Nadrzecznym
Termomodernizacja, wymiana źródła ciepła oraz modernizacja
oświetlenia w budynku Szkoły Podstawowej w Łopienniku Dolnym
Wymiana źródła ciepła i modernizacją oświetlenia w budynku
Gminnej Biblioteki Publiczna
Termomodernizacja, wymiana źródła ciepła oraz modernizacja
oświetlenia w budynku NZOZ w Łopienniku Nadrzecznym
Termomodernizacja, wymiana źródła ciepła oraz modernizacją
oświetlenia w budynku NZOZ w Żulinie
Termomodernizacja, wymiana źródła ciepła oraz modernizacją
oświetlenia w budynku w którym prowadzi działalność apteka
Termomodernizacja, wymiana źródła ciepła oraz modernizacją
oświetlenia w Agronomówce
Termomodernizacja, wymiana źródła ciepła oraz modernizacja
oświetlenia w budynku Świetlicy Wiejskiej w Łopienniku Górnym
Docieplenie ścian budynku, wymiana źródła ciepła
Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury
Docieplenie ścian budynku, wymiana źródła ciepła
Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego i Szkoły
Podstawowej
Docieplenie ścian budynku, wymiana źródła ciepła
Termomodernizacja budynku przedszkola
Ocieplenie budynku Zespołu szkół w Siedliszczu
Ocieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Bezku
Ocieplenie budynków komunalnych w gminie
Docieplenie i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku
Domu Kultury w Pawłowie
Docieplenie i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku
Szkoły Podstawowej w Pawłowie
Docieplenie i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku
Szkoły Podstawowej w Wólce Kańskiej
Docieplenie i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku
przedszkola w Pawłowie

Wartość (zł)

Gmina

1 000 000

Łopiennik Górny

1 000 000

Łopiennik Górny

650 000

Łopiennik Górny

150 000

Łopiennik Górny

800 000

Łopiennik Górny

400 000

Łopiennik Górny

1 000 000

Łopiennik Górny

600 000

Łopiennik Górny

600 000

Łopiennik Górny

250 000

Trawniki

3 000 000

Trawniki

150 000

Trawniki

800 000
200 000
200 000

Siedliszcze
Siedliszcze
Siedliszcze

1 000 000

Rejowiec Fabryczny

1 000 000

Rejowiec Fabryczny

1 000 000

Rejowiec Fabryczny

500 000

Rejowiec Fabryczny
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20
21
22
23

Docieplenie i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej budynku
Urzędu Gminy
Docieplenie i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku
Szkoły Podstawowej w Kaniem
Docieplenie i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w mieszkaniu
chronionym w miejscowości Gołąb
Przebudowa oświetlenia ulicznego na energooszczędny na terenie
gminy Rejowiec Fabryczny
Łącznie Obszar Funkcjonalny „Zbiornik Wodny Oleśniki”

1 000 000

Rejowiec Fabryczny

1 000 000

Rejowiec Fabryczny

1 000 000

Rejowiec Fabryczny

400 000

Rejowiec Fabryczny
17 700 000

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankietyzacji (grudzień, 2014)

Bez wątpienia Obszar Funkcjonalny charakteryzuje się proekologiczną polityką władz
gminnych, co jest zauważalne zarówno w wykazie projektów z zakresu efektywności
energetycznej już zrealizowanych jak i tych planowanych do realizacji.

INFRASTRUKTURA INFORMATYCZNA
Szczególne znaczenie dla rozwoju obszaru ma cyfryzacja rozumiana, jako powszechny dostęp
do szerokopasmowego Internetu zgodnie z założeniami Strategii „Europa 2020”
(a zwłaszcza inicjatywy Europejska Agenda Cyfrowa), w tym wolny dostęp do Internetu
w przestrzeni publicznej.
Na badanym obszarze występują wszystkie trzy obszary tradycyjne usług
szerokopasmowych. Obszary tradycyjne zapewniają możliwość świadczenia usług
o przepływności min. 2 Mb/s. Wyróżnia się następujące obszary:
o Obszarem tradycyjnie białym jest obszar, na którym nie ma odpowiedniej
infrastruktury szerokopasmowej i co do którego nie ma wiarygodnych planów
inwestycyjnych wybudowania takiej infrastruktury w okresie najbliższych 3 lat.
o Obszarem tradycyjnie szarym nieproblematycznym jest obszar, na którym jest tylko
jedna odpowiednia infrastruktura szerokopasmowa, ale pomimo istnienia jednej
infrastruktury operuje na niej wielu dostawców (np. uruchomiono lub planuje się
w najbliższej przyszłości uruchomienie LLU lub umożliwiono korzystanie z tej
infrastruktury dla operatorów alternatywnych) lub obszary objęte są znaczącymi
inwestycjami TP S.A. w ramach wykonania porozumienia z Organem Regulacyjnym,
albo co do którego istnieje wiarygodny plan inwestycyjny wybudowania jednej takiej
infrastruktury w okresie najbliższych 3 lat.
o Obszarem tradycyjnie szarym problematycznym jest obszar, na którym jest tylko jedna
odpowiednia infrastruktura szerokopasmowa, czego wynikiem są problemy
w funkcjonowaniu rynku, nie ma możliwości wykorzystania istniejącej infrastruktury
przez operatorów alternatywnych lub co do obszaru istnieje wiarygodny plan
inwestycyjny wybudowania jednej takiej infrastruktury w okresie najbliższych 3 lat.
o Obszarem tradycyjnie czarnym jest obszar, na którym istnieją dwie lub więcej
odpowiednie infrastruktury sieci szerokopasmowej lub ich budowa jest objęta
wiarygodnymi planami inwestycyjnymi w okresie najbliższych 3 lat.

Zintegrowana Strategia Rozwoju OF „Zbiornik Wodny Oleśniki”

105

Analizy obszaru pod względem dostępności do Internetu dokonano w oparciu o Studium
Wykonalności dla projektu pt. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo
lubelskie”. Na Obszarze Funkcjonalnym dominują obszary tradycyjne „białe” (B) najwięcej
jest ich w gminie Siedliszcze (77,4% miejscowości), gminie Łopiennik Górny (62,5%
miejscowości) i gminie Rejowiec Fabryczny (60% miejscowości). Najwięcej obszarów
„szarych” (S) (głównie problemowych) posiada gmina Trawniki występują one w 75%
miejscowości. Zlokalizowane są tu również obszary „czarne” (C) w miejscowościach Trawniki
i Biskupice. Podobnie sytuacja wgląda w gminie Krasnystaw, w której obszary S stanowią 50%
miejscowości, zlokalizowany jest tu również 1 obszar czarny tradycyjnych usług
szerokopasmowych w miejscowości Siennica Nadolna.
Sytuacja Obszaru Funkcjonalnego „Zbiornik Wodny Oleśniki” ulega znacznej poprawie
w wyniku realizacji projektu dotyczącego budowy sieci szerokopasmowej. Przez obszar
przebiegać będzie cześć sieci szkieletowej i sieć dystrybucyjna wraz z węzłami
dystrybucyjnymi.
Istotnym elementem powstającej infrastruktury sieci szerokopasmowej jest tzw. „ostatnia
mila” polegająca na budowie sieci szerokopasmowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną
pomiędzy najbliższym lub najbardziej efektywnym punktem dystrybucyjnym Internetu, a
użytkownikiem końcowym w miejscowościach, których nie jest planowana budowa takiego
punktu.
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3.5. Jakość rządzenia
BEZPIECZEŃSTWO
Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego jest jednym z najważniejszych zadań
jednostek samorządu terytorialnego. Determinuje niezakłócone funkcjonowanie JST i ich
instytucji oraz zaspokaja jedną z podstawowych potrzeb ludności, jaką jest potrzeba
bezpieczeństwa. Jednostki OF „Zbiornik Wodny Oleśniki” wykonują zadania w zakresie
porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej
i przeciwpowodziowej. Zadania te polegają na ograniczaniu przestępczości, zwiększaniu
bezpieczeństwa w komunikacji i ruchu drogowym, zapobieganiu patologiom społecznym
oraz udoskonalaniu reagowania na zagrożenia naturalne i te wynikające z działalności
człowieka.
Podstawową jednostką zajmującą się ochroną bezpieczeństwa ludności i utrzymywania
porządku publicznego jest policja. Ze względu na przynależność gmin OF „Zbiornik Wodny
Oleśniki” do trzech powiatów, obszar jest objęty działaniem trzech powiatowych komend
policji:
o Komenda Powiatowa Policji w Krasnymstawie,
o Komenda Powiatowa Policji w Świdniku,
o Komenda Miejska Policji w Chełmie.
W gminach Obszaru Funkcjonalnego nie ma komisariatów ani posterunków policji. Według
danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2013 roku w powiatach, do których należą gminy
Obszaru Funkcjonalnego w 2013 roku stwierdzono 4 130 przestępstw, w tym
1 631 przestępstw z powiatu chełmskiego, 1 171 z powiatu krasnostawskiego i 1 328 ze
świdnickiego. W przeliczeniu na 1 000 mieszkańców najwięcej przestępstw zanotowano
w powiecie chełmskim (20,47), a najmniej w krasnostawskim (17,58).
Wskaźnik wykrywalności przestępstw w wymienionych powiatach jest stosunkowo wysoki.
W powiecie chełmskim w 2013 roku wynosił 79,1%, w krasnostawskim 79,4%, a w świdnickim
66,4%. Jest to w większości wskaźnik wyższy niż dla województwa, który wynosi 70,9%.
Nad bezpieczeństwem mieszkańców czuwa także straż pożarna. Gminy Obszaru
Funkcjonalnego znajdują się w rejonie działania 3 powiatowych komend straży pożarnej:
o Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie,
o Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku,
o Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie.
Oprócz powyższych jednostek na terenie OF „Zbiornik Wodny Oleśniki” funkcjonuje 38
jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, 7 z nich należy do Krajowego Systemu RatowniczoGaśniczego. Jest to system utworzony w 1995 roku, którego podstawowym celem jest ochrona
życia, zdrowia, mienia lub środowiska poprzez: walkę z pożarami i innymi klęskami
żywiołowymi, ratownictwo techniczne, chemiczne i od 1997 roku również poprzez
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ratownictwo ekologiczne i medyczne58. Nadzór nad jego funkcjonowaniem pełni Minister
Spraw Wewnętrznych, natomiast odpowiedzialność za jego organizację spoczywa na
komendancie głównym Państwowej Straży Pożarnej.
Tabela 14. Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w gminach OF „Zbiornik Wodny Oleśniki”
Gmina
Jednostka
Przynależność do KSRG
OSP Krupe
należy
OSP Małochwiej Duży
należy
OSP Czarnoziem
nie należy
OSP Krynica
nie należy
OSP Ostrów Krupski
nie należy
OSP Bzite
nie należy
OSP Siennica Nadolna
nie należy
Krasnystaw
OSP Latyczów
nie należy
OSP Zażółkiew
nie należy
OSP Niemienice
nie należy
OSP Jaślików
nie należy
OSP Stężyca Nadwieprzańska
nie należy
OSP Wincentów
nie należy
OSP Stężyca Kolonia
nie należy
OSP Krzywe
należy
OSP Łopiennik Górny
nie należy
OSP Olszanka
nie należy
OSP Majdan Krzywski
nie należy
OSP Nowiny
nie należy
Łopiennik Górny
OSP Dobryniów
nie należy
OSP Dobryniów Kolonia
nie należy
OSP Łopiennik Dolny
nie należy
OSP Borowica
nie należy
OSP Wola Żulińska
nie należy
OSP Kanie
należy
Rejowiec Fabryczny
OSP Wólka Kańska
nie należy
OSP Siedliszcze
należy
OSP Majdan Zahorodyński
nie należy
Siedliszcze
OSP Kulik
nie należy
OSP Wola Korybutowa
nie należy
OSP Mogilnica
nie należy
OSP Trawniki
należy
OSP Oleśniki
należy
OSP Biskupice
nie należy
Trawniki
OSP Dorohucza
nie należy
OSP Pełczyn
nie należy
OSP Siostrzytów
nie należy
OSP Struża
nie należy
Źródło: opracowanie własne na podstawie ankietyzacji (grudzień, 2014)
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Na terenie działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie
w 2011 r. zanotowano 180 pożarów (25,75%), 511 innych miejscowych zagrożeń (73,10%)
i 8 alarmów fałszywych (1,14%), co dało łącznie 699 interwencji. W powiecie świdnickim
w 2013 roku wystąpiły 574 zdarzenia, w tym 268 pożarów (47%), 290 miejscowych zagrożeń
(51%) oraz 16 fałszywych alarmów (2%)59.

POZYSKIWANIE FUNDUSZY UNIJNYCH
W latach 2007-2013 na Obszar Funkcjonalny „Zbiornik Wodny Oleśniki” pozyskano 102,2 mln
zł, w tym:
o 37,3 mln zł pozyskały gminy OF „Zbiornik Wodny Oleśniki” i ich jednostki podległe,
o 35,2 mln zł pozyskały gminy w partnerstwie z innymi JST, przedsiębiorcami lub
organizacjami pozarządowymi,
o 31,3 mln zł pozyskali przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe z terenu gmin OF
„Zbiornik Wodny Oleśniki”.
Fundusze otrzymano na projekty inwestycyjne i miękkie z następujących programów: PO
Innowacyjna Gospodarka, PO Infrastruktura i Środowisko, PO Kapitał Ludzki, PO Rozwój
Polski Wschodniej, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego, Program
Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Wśród jednostek samorządu terytorialnego Obszaru Funkcjonalnego najwięcej środków
unijnych pozyskała gmina Trawniki (15,1 mln zł), która zrealizowała 14 projektów. Najmniej
funduszy udało się pozyskać gminie Łopiennik Górny (3,3 mln zł), zostały one wydane na
10 projektów, głównie z PROW-u. Najwięcej projektów zrealizowała gmina Rejowiec
Fabryczny - 20.

59

dane statystyczne Komend Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
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Wykres 25. Wielkość pozyskanego dofinansowania przez gminy OF „Zbiornik Wodny Oleśniki”
i ich jednostki podległe

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze strony Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (stan na
31.12.2014 r.) oraz mapy projektów na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Fundusze europejskie przyczyniły się niewątpliwie do rozwoju przedsiębiorczości na
obszarze OF „Zbiornik Wodny Oleśniki”. Pozyskane fundusze (31,3 mln zł) pochodziły
z następujących programów operacyjnych: PO Innowacyjna Gospodarka, PO Kapitał Ludzki,
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego oraz Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich. Dofinansowanie przyczyniło się do wzrostu konkurencyjności
przedsiębiorstw poprzez zakup nowych maszyn i wykorzystania nowoczesnych technologii
w produkcji. Niniejsza statystyka nie obejmuje przedsiębiorców korzystających ze wsparcia w
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Poniżej przedstawiono tabele z doświadczeniem JST, przedsiębiorców i organizacji
pozarządowych w pozyskiwaniu funduszy unijnych w okresie od stycznia 2007 r. do końca
grudnia 2014 r.
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Tabela 15. Wykaz umów o dofinansowanie podpisanych przez gminy i ich jednostki podległe na terenie OF „Zbiornik Wodny Oleśniki”
Tytuł projektu

Program
Operacyjny

Program promocji gospodarczej Gminy Krasnystaw
Przebudowa drogi gminnej kl. L relacji Kol. Zakręcie - Jaślików

RPO WL
RPO WL

Budowa drogi gminnej w Łopienniku Nadrzecznym o łącznej długości 0,898 km

RPO WL

Budowa drogi gminnej na odcinku Leszczanka-Wólka Kańska i drogi
RPO WL
powiatowej w miejscowości Wólka Kańska
Program promocji gospodarczej Gminy Siedliszcze
RPO WL
Wsparcie rozwoju społeczeństwa informacyjnego i zwiększenie dostępności eRPO WL
usług na terenie gminy wiejskiej Siedliszcze
Budowa drogi w miejscowości Chojno Nowe
RPO WL
Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego na terenie gminy Trawniki
RPO WL
Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego na terenie gminy Trawniki
RPO WL
Budowa OŚ Trawniki Kolonia i budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w m. Trawniki i Trawniki Kolonia Etap 1 oraz Budowa kanalizacji sanitarnej dla
RPO WL
miejscowości Trawniki i Trawniki Kolonia. Etap II zadanie 2
Zagospodarowanie parku wraz z obiektami zabytkowymi w Trawnikach
RPO WL
Łączna wartość projektów i dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na terenie OF „Zbiornik Wodny Oleśniki”

Gmina

Wartość ogółem

Dofinansowanie

Nazwa beneficjenta

Krasnystaw
Krasnystaw
Łopiennik
Górny
Rejowiec
Fabryczny
Siedliszcze

428037,02
3176326,00

363831,46
1577331,18

Gmina Krasnystaw
Gmina Krasnystaw

1287341,65

643670,82

Gmina Łopiennik Górny

777985,57

357087,00

Gmina Rejowiec Fabryczny

300000,00

255000,00

Gmina Siedliszcze

Siedliszcze

489987,00

413792,75

Gmina Siedliszcze

Siedliszcze
Trawniki
Trawniki

894660,88
839862,64
510366,44

447330,44
713883,24
406798,09

Gmina Siedliszcze
Gmina Trawniki
Gmina Trawniki

Trawniki

16928740,77

9087550,51

Gmina Trawniki

Trawniki

649278,24

448166,75

Gmina Trawniki

26282586,21

14714442,24

Moje Przedszkole

PO KL

Krasnystaw

235299,00

231274,00

Gmina Krasnystaw

Uwierz we własne możliwości
Mam możliwości - chcę mieć szansę
Lepszy start

PO KL
PO KL
PO KL

Krasnystaw
Krasnystaw
Krasnystaw

585173,57
499685,43
155357,40

504010,00
445685,43
155357,40

Bliżej potrzebujących

PO KL

Krasnystaw

782959,51

697260,37

Szansa na zmianę

PO KL

600583,50

531041,87

Gmina Krasnystaw
Gmina Krasnystaw
Gmina Krasnystaw
Gmina Krasnystaw/Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Krasnymstawie
Gmina Łopiennik Górny/Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Łopienniku Górnym

Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

PO KL

261762,00

261762,00

Gmina Łopiennik Górny

Nowa szansa. Klub Przedszkolaka w Łopienniku Górnym

PO KL

399992,99

392992,99

Szkoła Podstawowa w Łopienniku Górnym

Akademia wielkich możliwości

PO KL

484915,00

430055,00

Gmina Łopiennik Górny

Szkolna Akademia Umiejętności

PO KL

284015,04

241412,78

Gmina Łopiennik Górny/Publiczna Szkoła
Podstawowa w Łopienniku Górnym

Łopiennik
Górny
Łopiennik
Górny
Łopiennik
Górny
Łopiennik
Górny
Łopiennik
Górny
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Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w gminie Łopiennik Górny
e-dukacj@ w Publicznym Gimnazjum w Łopienniku Górnym-kompetencje
nauczycieli do kształcenia multimedialnego w dydaktyce szkolnej

PO KL

Łopiennik
Górny
Łopiennik
Górny

120000,00

120000,00

80613,57

68487,41

413527,00

368550,92

495927,27

421538,18

Gmina Rejowiec Fabryczny

498679,51

423877,58

Gmina Rejowiec Fabryczny

225283,60

225283,60

Gmina Rejowiec Fabryczny

132536,00

132536,00

Gmina Rejowiec Fabryczny

443523,40

443523,40

231458,75

207155,58

Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
PO KL
Siedliszcze
Przyjazne gimnazjum w gminie Siedliszcze
PO KL
Siedliszcze
Gmina Siedliszcze stawia na edukację
PO KL
Siedliszcze
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
PO KL
Siedliszcze
podstawowych w Gminie Siedliszcze
Oddolna inicjatywa w gminie Siedliszcze
PO KL
Siedliszcze
Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
PO KL
Trawniki
Wyrównanie startu w szkołach podstawowych Gminy Trawniki
PO KL
Trawniki
Łączna wartość projektów i dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na terenie
OF „Zbiornik Wodny Oleśniki”
Przebudowa budynku Gminnego Centrum Kultury w Małochwieju Małym
PROW
Krasnystaw
Budowa Wiejskiego Domu Kultury i Turystyki w miejscowości Widniówka
PROW
Krasnystaw

174526,00
376916,55
355241,90

174526,00
335516,55
316341,90

Gmina Siedliszcze
Gmina Siedliszcze/Ośrodek Pomocy
Społecznej w Siedliszczu
Gmina Siedliszcze
Gmina Siedliszcze
Gmina Siedliszcze

145755,90

145755,90

Gmina Siedliszcze

49970,00
200000,00
175755,90

49970,00
200000,00
175755,90

Gmina Siedliszcze
Gmina Trawniki
Gmina Trawniki

8409458,79

7699670,76

1168229,93
449598,81

195000,00
200000,00

Jarmark Podzamcze

PROW

Krasnystaw

14489,63

8749,09

Sobótki – Noc Świętojańska

PROW

Krasnystaw

29662,17

17581,62

Regionalna Konferencja Kobiet

PROW

Krasnystaw

4941,96

2207,18

Sobótki – Noc Świętojańska

PROW

Krasnystaw

17591,65

11065,00

PO KL

Rejowiec
Fabryczny

Aktywni na rynku pracy

PO KL

PRZEDSZKOLAKI - Super Dzieciaki

PO KL

Bajeczne przedszkole

PO KL

Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

PO KL

„Stąd do sukcesu” - szkoły gminy Rejowiec Fabryczny

PO KL

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Siedliszcze

PO IG

Rejowiec
Fabryczny
Rejowiec
Fabryczny
Rejowiec
Fabryczny
Rejowiec
Fabryczny
Siedliszcze

Nowe perspektywy

PO KL

Siedliszcze

Gmina Łopiennik Górny
Publiczne Gimnazjum w Łopienniku
Górnym
Gmina Rejowiec Fabryczny/Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu
Fabrycznym

Gmina Krasnystaw
Gmina Krasnystaw
Gminne Centrum Kultury w Krasnymstawie
z/s w Siennicy Nadolnej
Gminne Centrum Kultury w Krasnymstawie
z/s w Siennicy Nadolnej
Gminne Centrum Kultury w Krasnymstawie
z/s w Siennicy Nadolnej
Gminne Centrum Kultury w Krasnymstawie
z/s w Siennicy Nadolnej
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Gminne Centrum Kultury w Krasnymstawie
z/s w Siennicy Nadolnej
Gminne Centrum Kultury w Krasnymstawie
z/s w Siennicy Nadolnej

Jarmark Podzamcze

PROW

Krasnystaw

12420,99

8037,00

Regionalna Konferencja Kobiet

PROW

Krasnystaw

7359,60

4416,00

PROW

Krasnystaw

1430806,13

875529,00

Gmina Krasnystaw

PROW

Krasnystaw

724258,00

420674,00

Gmina Krasnystaw

PROW

Krasnystaw

249156,94

153170,00

Gminne Centrum Kultury w Krasnymstawie
z/s w Siennicy Nadolnej

34278,69

19508,19

Gmina Łopiennik Górny

18953,84

7641,00

Gmina Łopiennik Górny

1114376,56

330816,00

Gmina Łopiennik Górny

34278,69

19508,19

Gmina Łopiennik Górny

143735,84

76843,00

Gmina Łopiennik Górny

226010,78

138941,00

Gmina Łopiennik Górny

9594,00

5460,00

Gminny Ośrodek Kultury w Łopienniku
Górnym

21075,00

11993,90

Gmina Łopiennik Górny

31020,60

17654,00

Gmina Łopiennik Górny

35317,90

22889,84

Gmina Rejowiec Fabryczny

20200,00

12492,20

Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowie

Rozbudowa sieci wodociągowej w Siennicy Nadolnej oraz budowa
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krasnystaw
Adaptacja budynku stanowiącego mienie gminy na Wiejski Dom Kultury
w Niemienicach
Rozwój tożsamości społeczności wiejskiej w zakresie dziedzictwa kulturowego
oraz zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi
Siennica Nadolna poprzez zakup wyposażenia do Wiejskiego Domu Kultury
Nasza Świetlica-zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej

PROW

Zakup i usytuowanie pojemników do segregacji odpadów

PROW

Przebudowa i rozbudowa budynków pełniących funkcje społeczno-kulturalne
(rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej, remont budynku Biblioteki Publicznej
Gminy) oraz terenów przylegających do nich i pełniących funkcje społecznokulturalne (budowa parkingu w centrum miejscowości przylegającego do
budynku Biblioteki Publicznej i Urzędu Gminy)

PROW

Nasza Świetlica-zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej

PROW

Remont świetlicy wiejskiej w Borowicy

PROW

Przebudowa dachu budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Łopienniku
Górnym z wykonaniem wiatrołapu i podjazdu dla osób niepełnosprawnych

PROW

Warsztaty wokalno-instrumentalne

PROW

Zakup oraz montaż instalacji solarnej na budynku gminnego ośrodka kultury
w Łopienniku Górnym

PROW

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Borowicy

PROW

X Jarmark Pawłowski - Ginące Zawody

PROW

Księga miasta Pawłowa (1545-1640)

PROW

Łopiennik
Górny
Łopiennik
Górny
Łopiennik
Górny
Łopiennik
Górny
Łopiennik
Górny
Łopiennik
Górny
Łopiennik
Górny
Łopiennik
Górny
Łopiennik
Górny
Rejowiec
Fabryczny
Rejowiec
Fabryczny
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Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pawłów II etap, montaż
Urządzeń na ujęciach wody w Lisznie i Wólka Kańska Kolonia oraz instalacji
linii technologicznej na oczyszczalni ścieków w Pawłowie
Budowa oczyszczalni ścieków (etap Ia ) wraz z kanalizacją sanitarną
w Pawłowie (I etap)

PROW

Rekreacyjne zagospodarowanie terenów przy świetlicy w miejscowości Kanie –
etap I
Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Józefin
Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w Toruniu
Remont świetlicy w Nowym Chojnie II
Remont świetlicy w Kuliku
Budowa Domu Kultury w Siedliszczu
Popularyzacja tradycyjnej kuchni-warsztaty, szkolenia, spotkania
Opracowanie i wydanie monografii "Od prehistorii do współczesności
Odkrywanie lokalnej tożsamości mieszkańców Siedliszczaę - monografia
historyczna
Zagospodarowanie centralnego rynku w Siedliszczu
Kompleksowe rozwijanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy
Siedliszcze w miejscowościach Kol. Bezek, Julianów, Jankowice, Lechówka,
Bezek Dębiński, Adolfin, Romanówka, Mogilnica, Kamionka oraz Siedliszcze
Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy
Siedliszcze w miejscowościach: Siedliszcze, Kolonia Bezek, Adolfin, Cechówka,
Jankowice
Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Majdan Zahorodyński wraz
z budową placu rekreacyjno-sportowego

3495228,85

2003202,00

Gmina Rejowiec Fabryczny

811081,54

377173,00

Gmina Rejowiec Fabryczny

346134,20

198557,00

284434,08

125438,00

397533,26

130000,00

1154810,41

370000,00

198940,45

121305,00

184987,76

117240,00

179782,63

56000,00

29982,48

22139,56

46682,10

22694,00

69000,00
53287,10
1001906,05
21536,59

44878,00
32750,00
500000,00
15075,61

Gmina Siedliszcze
Gmina Siedliszcze
Gmina Siedliszcze
Gminny Ośrodek Kultury w Siedliszczu

Siedliszcze

34380,00

22386,00

Gmina Siedliszcze

PROW

Siedliszcze

41869,59

23828,22

Gmina Siedliszcze

PROW

Siedliszcze

732996,07

373800,00

Gmina Siedliszcze

PROW

Siedliszcze

3440841,11

2051538,00

Gmina Siedliszcze

PROW

Siedliszcze

336967,76

207152,00

Gmina Siedliszcze

PROW

Remont świetlicy wiejskiej w Wólce Kańskiej

Gmina Rejowiec Fabryczny

PROW

Zagospodarowanie terenu na cele przestrzeni publicznej wraz z przebudową
boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Pawłów etap I
Zagospodarowanie terenu na cele przestrzeni publicznej w miejscowości
Pawłów etap II

Zagospodarowanie centrum miejscowości Krasne

1419120,00

PROW
PROW
PROW
PROW

PROW

Zagospodarowanie centrum miejscowości Liszno etap II

3947826,68

Rejowiec
Fabryczny
Rejowiec
Fabryczny
Rejowiec
Fabryczny
Rejowiec
Fabryczny
Rejowiec
Fabryczny
Rejowiec
Fabryczny
Rejowiec
Fabryczny
Rejowiec
Fabryczny
Rejowiec
Fabryczny
Rejowiec
Fabryczny
Rejowiec
Fabryczny
Siedliszcze
Siedliszcze
Siedliszcze
Siedliszcze

PROW

Przebudowa i rozbudowa świetlicy

Zagospodarowanie centrum miejscowości Liszno etap I

Rejowiec
Fabryczny

PROW
PROW
PROW
PROW
PROW
PROW
PROW
PROW

Gmina Rejowiec Fabryczny
Gmina Rejowiec Fabryczny
Gmina Rejowiec Fabryczny
Gmina Rejowiec Fabryczny
Gmina Rejowiec Fabryczny
Gmina Rejowiec Fabryczny
Gmina Rejowiec Fabryczny
Gmina Rejowiec Fabryczny
Gmina Rejowiec Fabryczny
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Między Wieprzem a Giełczwią…- Festiwal Dwóch Dolin "Trawnicka Zaciera"
PROW
Trawniki
2012
Zorganizowanie imprezy „Nadwieprzańska Majówka Rodzinna"
PROW
Trawniki
w miejscowości Trawniki
Remont z modernizacją i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Biskupicach
PROW
Trawniki
Biblioteka jako miejsce multimedialnych spotkań
PROW
Trawniki
Zorganizowanie "Festynu Rodzinnego" w miejscowości Trawniki
PROW
Trawniki
Między Wieprzem, a Giełczwią…- Festiwal Dwóch Dolin "Trawnicka Zaciera"
PROW
Trawniki
Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Trawniki-Kolonia
PROW
Trawniki
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Trawniki i Trawniki Kolonia.
PROW
Trawniki
Etap II, Zadanie 1
Łączna wartość projektów i dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na terenie
OF „Zbiornik Wodny Oleśniki”
Łączna wartość projektów i dofinansowania otrzymanego przez gminy OF „Zbiornik Wodny Oleśniki”

54409,10

25000,00

Gminny Ośrodek Kultury w Trawnikach

11647,06

3235,00

Gminny Ośrodek Kultury w Trawnikach

33966,42
14981,40
14523,08
29303,50
2333683,39

23776,00
8526,00
9321,00
17831,00
504800,00

Ochotnicza Straż Pożarna w Biskupicach
Gminny Ośrodek Kultury w Trawnikach
Gminny Ośrodek Kultury w Trawnikach
Gminny Ośrodek Kultury w Trawnikach
Gmina Trawniki

5944073,64

3495149,00

Gmina Trawniki

31044154,01

14882090,6

65736199,01

37296203,6

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze strony Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (stan na 31.12.2014 r.) oraz mapy projektów na stronie Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Tabela 16. Wykaz umów o dofinansowanie podpisanych przez gminy OF „Zbiornik Wodny Oleśniki” w partnerstwie
Tytuł projektu

Program
Operacyjny

Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - Województwo Lubelskie
Budowa sieci szerokopasmowego Internetu w powiecie krasnostawskim
Budowa sieci szerokopasmowego Internetu w województwie lubelskim

PO RPW
PO RPW
PO RPW

Gmina

Krasnystaw
Krasnystaw
Krasnystaw
Łopiennik
Budowa sieci szerokopasmowego Internetu w województwie lubelskim
PO RPW
Górny
Łączna wartość projektów i dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
na terenie OF „Zbiornik Wodny Oleśniki”
Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji
RPO WL
Krasnystaw
Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji
RPO WL
Siedliszcze
Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji
RPO WL
Trawniki
Rejowiec
Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji
RPO WL
Fabryczny
Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego
poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych zwiększających dostępność
RPO WL
Krasnystaw
do dróg krajowych i wojewódzkich

Wartość ogółem

Dofinansowanie

Nazwa beneficjenta

1584117,56
968650,96
2611823,64

1504911,68
549864,70
1474403,70

Województwo Lubelskie
Akasha.NET sp. z o.o.
Akasha.NET sp. z o.o.

2611823,64

1474403,70

Akasha.NET sp. z o.o.

7776415,8

5003583,78

407609,93
116459,98
407609,93

345243,77
98641,08
345243,77

Województwo Lubelskie
Województwo Lubelskie
Województwo Lubelskie

116459,98

98641,08

Województwo Lubelskie

2774303,38

2043721,45

Powiat Lubelski
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Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego
poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych zwiększających dostępność
do dróg krajowych i wojewódzkich
Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego
poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych zwiększających dostępność
do dróg krajowych i wojewódzkich
E-Urząd – budowa elektronicznej platformy usług dla mieszkańców Gmin
Powiatu Krasnostawskiego
E-Urząd – budowa elektronicznej platformy usług dla mieszkańców Gmin
Powiatu Krasnostawskiego
e-Powiat II - Rozbudowa infrastruktury informatycznej wspierającej realizację
zadań publicznych w jednostkach powiatu krasnostawskiego
Standaryzacja, modernizacja i termomodernizacja placówek opiekuńczowychowawczych powiatu krasnostawskiego
Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze
powiatu krasnostawskiego
Lubelskie Bezpieczne
Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarach
powiatów: hrubieszowskiego, krasnostawskiego i włodawskiego
Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów i rozbudowa składowiska
odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Wincentowie

RPO WL

Siedliszcze

2774303,38

2043721,45

Powiat Lubelski

RPO WL

Trawniki

3699071,17

2724961,94

Powiat Lubelski

RPO WL

Krasnystaw

382428,99

325064,64

Gmina Izbica

RPO WL

Łopiennik
Górny

382428,99

325064,64

Gmina Izbica

RPO WL

Krasnystaw

457236,26

388650,82

Powiat Krasnostawski

RPO WL

Krasnystaw

1967153,47

1669917,96

Powiat krasnostawski

RPO WL

Krasnystaw

1765193,64

1491526,66

Gmina Krasnystaw

RPO WL

Krasnystaw

888421,35

597139,12

RPO WL

Krasnystaw

791851,33

669271,30

RPO WL

Krasnystaw

9087216,01

4441365,00

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Krasnymstawie
Międzygminne Składowisko Odpadów
Komunalnych „KRAS-EKO” w Wincentowie
Sp. z o.o.

Trawniki

1102179,70

752297,72

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Łopiennik
Górny

1102179,70

752297,72

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Rejowiec
Fabryczny

1102179,70

752297,72

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

29324286,89

19865067,84

180837,70

180837,70

Województwo Lubelskie

180837,70

180837,70

Województwo Lubelskie

311307,35

311307,35

Województwo Lubelskie

Modernizacja przejazdów kolejowych w celu podniesienia bezpieczeństwa
ruchu na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami publicznymi na terenie
RPO WL
województwa lubelskiego w zakresie urządzeń zabezpieczenia przejazdów
Modernizacja przejazdów kolejowych w celu podniesienia bezpieczeństwa
ruchu na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami publicznymi na terenie
RPO WL
województwa lubelskiego w zakresie urządzeń zabezpieczenia przejazdów
Modernizacja przejazdów kolejowych w celu podniesienia bezpieczeństwa
ruchu na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami publicznymi na terenie
RPO WL
województwa lubelskiego w zakresie urządzeń zabezpieczenia przejazdów
Łączna wartość projektów i dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na terenie OF „Zbiornik Wodny Oleśniki”
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim

PO IG

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja
III

PO IG
PO IG

Rejowiec
Fabryczny
Siedliszcze
Rejowiec
Fabryczny
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Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminach Łopiennik Górny,
Łopiennik
PO IG
Gorzków i Żółkiewka
Górny
Rozwój usług internetowych w województwie lubelskim poprzez budowę
PO IG
Krasnystaw
infrastruktury umożliwiającej dostęp do szerokopasmowego Internetu
Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w wybranych
PO IG
Siedliszcze
miejscowościach powiatów łęczyńskiego, chełmskiego oraz włodawskiego
Łączna wartość projektów i dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
na terenie OF „Zbiornik Wodny Oleśniki”
Ochrona siedlisk przyrodniczych i gatunków na obszarach sieci Natura 2000
Rejowiec
PO IŚ
w województwie lubelskim
Fabryczny
Ochrona siedlisk przyrodniczych i gatunków na obszarach sieci Natura 2000
PO IŚ
Siedliszcze
w województwie lubelskim
Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych regionu chełmskiego
Rejowiec
PO IŚ
i rekultywacja składowisk odpadów
Fabryczny
Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych regionu chełmskiego
PO IŚ
Siedliszcze
i rekultywacja składowisk odpadów
Łączna wartość projektów i dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko na terenie OF „Zbiornik Wodny Oleśniki”
Wzmocnienie potencjału kadr w powiecie krasnostawskim
PO KL
Krasnystaw
Łopiennik
Wzmocnienie potencjału kadr w powiecie krasnostawskim
PO KL
Górny
Kompetencje kadr kluczem do rozwoju powiatu krasnostawskiego
PO KL
Krasnystaw
Udany start- rozwijanie umiejętności indywidualnych dzieci upośledzonych
PO KL
Krasnystaw
umysłowo
Nauczyciel - edukator, trener, animator
PO KL
Krasnystaw

2268438,24

2262804,90

Gmina Łopiennik Górny

988489,50

562555,00

"AKASHA.NET" Sp. z o.o.

57065,85

30189,83

MS-NET Miłosz Szewczak

3986976,34

3528532,48

46210,15

46096,67

46210,15

46096,67

702687,98

384087,89

702687,98

384087,89

1497796,26

860369,12

27435,50

27435,50

Powiat Krasnostawski

27435,50

27435,50

Powiat Krasnostawski

27595,00

27595,00

Powiat Krasnostawski

29369,31

29369,31

Powiat Krasnostawski

135829,54

115455,11

TAWA Turogiński Waldemar
Ekologiczny Klub UNESCO Pracownia na
Rzecz Bioróżnorodności
Ekologiczny Klub UNESCO Pracownia na
Rzecz Bioróżnorodności
Ekologiczny Klub UNESCO Pracownia na
Rzecz Bioróżnorodności

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w
Lublinie
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w
Lublinie
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp.
z o.o.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp.
z o.o.

Tarcza Sobieskiego

PO KL

Krasnystaw

79953,75

79953,75

Diagnozuj Debatuj, Decyduj - 3 D Tarczy Sobieskiego

PO KL

Krasnystaw

62354,34

62354,34

Diagnozuj Debatuj, Decyduj - 3 D Tarczy Sobieskiego

PO KL

Trawniki

46765,76

46765,76

Kompetencje kadr kluczem do rozwoju powiatu krasnostawskiego

PO KL

27595,00

27595,00

Powiat Krasnostawski

Chcemy być aktywni

PO KL

49399,40

49399,40

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

W handlu praca się opłaca

PO KL

41206,63

37012,55

Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i
Technik Informacyjnych "InBIT" Sp. z o.o.

Łopiennik
Górny
Rejowiec
Fabryczny
Siedliszcze
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Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
"Ziemi Chełmskiej"
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
"Ziemi Chełmskiej"
7 CUBES Sp. z o.o.
Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego
Automobilklub Chełmski
Powiat Świdnicki/Powiatowy Urząd Pracy
w Świdniku

Pełnia możliwości

PO KL

Siedliszcze

109962,15

109962,15

Od szkolenia do zatrudnienia

PO KL

Siedliszcze

167722,60

167722,60

Akademia nowych możliwości

PO KL

Siedliszcze

66691,22

66691,22

Nowe umiejętności to większe możliwości!

PO KL

Siedliszcze

12290,00

12290,00

Droga do sukcesu

PO KL

Trawniki

217209,00

169837,65

AKTYWNI W ZAWODZIE - staże krajowe i zagraniczne dla uczniów szkół
zawodowych Powiatu Świdnickiego

PO KL

Trawniki

701135,41

701135,41

Powiat Świdnicki w Świdniku

Alternatywy

PO KL

Trawniki

36495,14

36495,14

Creator spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością

14825,00

14825,00

Lokalna Grupa Działania - "Dolina Giełczwi"

1881270,25

1809330,39

32575,79

22800,00

Fundacja Zacny Uczynek

3613086,06

2346870,75

Starostwo Powiatowe Krasnystaw

2673946,46

1751798,25

Starostwo Powiatowe w Chełmie

6319608,31

4121469

50786353,85

35188352,61

Szansa na rozwój - szkolenia zawodowe dla mieszkańców gmin Piaski,
PO KL
Trawniki
Trawniki i Rybczewice
Łączna wartość projektów i dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na terenie
OF „Zbiornik Wodny Oleśniki”
Gminy powiatu krasnostawskiego - warto znać, odwiedzać, inwestować
PROW
Krasnystaw
Projekt scalenia gruntów obrębu Wola Żulińska, gmina Łopiennik Górny,
Łopiennik
PROW
powiat krasnostawski, województwo lubelskie
Górny
Projekt scalenia gruntów obrębu Anusin, Stasin Dolny, gmina Siedliszcze
PROW
Siedliszcze
powiat chełmski, województwo lubelskie
Łączna wartość projektów i dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na terenie
OF „Zbiornik Wodny Oleśniki”
Łączna wartość projektów i dofinansowania otrzymanego przez gminy OF w partnerstwie

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze strony Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (stan na 31.12.2014 r.) oraz mapy projektów na stronie Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju

Tabela 17. Wykaz umów o dofinansowanie podpisanych przez przedsiębiorców i organizacje pozarządowe z OF „Zbiornik Wodny Oleśniki”
Tytuł projektu

Program
Operacyjny

Gmina

Wdrożenie systemu w celu automatyzacji relacji biznesowych z partnerami
PO IG
Krasnystaw
Spomasz Krasnystaw Sp. z o.o.
Łączna wartość projektów i dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
na terenie OF „Zbiornik Wodny Oleśniki”

Wartość ogółem

Dofinansowanie

Nazwa beneficjenta

505150,00

303090,00

BRENAL SP. z o.o.

505150,00

303090,00
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Budowa doświadczalnego ośrodka Medica Poland - Centrum Rehabilitacji
z wykorzystaniem termowizji jako nowej metody badawczej w dziedzinie
PO RPW
Siedliszcze
rehabilitacji medycznej
Łączna wartość projektów i dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
na terenie OF „Zbiornik Wodny Oleśniki”
Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa Marek Lechus poprzez realizację
inwestycji prowadzącej do zwiększenia zdolności inwestycyjnej i innowacyjnej
RPO WL
Krasnystaw
oraz rozszerzenia oferty usługowej.
Wzrost konkurencyjności spółki poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii
RPO WL
Krasnystaw
cięcia i spawania
Fotowoltaika Krupiec
RPO WL
Krasnystaw
Zwiększanie różnorodności oferty turystycznej regionu poprzez utworzenie
Rejowiec
RPO WL
Centrum Hotelowo-Konferencyjne w Pawłowie
Fabryczny

19846074,29

13472267,31

Medica Poland - Centrum Rehabilitacji

19846074,29

13472267,31

732000,00

420000,00

Marek Lechus

3338107,79

1904271,04

Spomasz Krasnystaw Sp. z o.o.

6273493,77

2470462,17

SUN EKO Sp. z o.o.

6233874,24

1996522,70

Rol-Trans Robert Czyżewski

RPO WL

Siedliszcze

1136828,73

457875,50

Arkadiusz Temberski Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "AREX"
"GREEN GARDEN"

RPO WL

Trawniki

1100440,00

426646,00

P.U.H.P."Techtrans" Świst Grzegorz

RPO WL

Trawniki

488550,00

258700,00

RPO WL

Trawniki

1295020,24

526244,00

Zakup innowacyjnych maszyn budowlanych

RPO WL

Trawniki

2198208,92

895611,05

Podniesienie komfortu pracy w zakładzie produkcyjno-magazynowym P.U.H.
Marian Beczkalski

RPO WL

Trawniki

123395,17

66981,16

Udział w targach szansą na rozwój

RPO WL

Trawniki

35074,05

18880,00

Trawniki

11478213,41

4542969,26

Trawniki

5685561,80

2274706,55

40118768,12

16259869,43

46597,30
24975,00

46597,30
24975,00

72477,20

72477,20

Zakup automatycznej linii do pakowania w biodegradowalne worki oraz
wdrożenie komputerowego systemu zarządzania firmą szansą na rozwój
Wzrost konkurencyjności mikro przedsiębiorstwa poprzez zakup koparki
gąsienicowej
Zakup innowacyjnej linii do produkcji torfu wraz z oprogramowaniem szansą
firmy Ark-Pol
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup innowacyjnej
maszyny budowlanej

Budowa odnawialnych źródeł energii - farm fotowoltaicznych wraz z niezbędną
RPO WL
infrastrukturą
Budowa odnawialnych źródeł energii - farm fotowoltaicznych wraz z niezbędną
RPO WL
infrastrukturą
Łączna wartość projektów i dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na terenie OF „Zbiornik Wodny Oleśniki”
Wybierz AKTYWNOŚĆ
PO KL
Lepiej zapobiegać niż leczyć - edukacja zdrowotna w zakresie wad postawy
PO KL
Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

PO KL

Krasnystaw
Krasnystaw
Łopiennik
Górny

Arkadiusz Wiśniewski PrzedsiębiorstwoHandlowo-Usługowe "Ark-Pol"
ARKADIUSZ ŚWIST - P.U.H.P.
ŚWISTRANS
Świst Marek Zakład Usługowo - Handlowo Produkcyjny ŚWISTRANS
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
Marian Beczkalski
Arkadiusz Wiśniewski PrzedsiębiorstwoHandlowo-Usługowe "Ark-Pol"
Przedsiębiorstwo Techniczno-Usługowe
ELEKTRA Sp. z o.o.
GSG Gawłowski Skórka Spółka Jawna

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny
Jolanta Bojarczuk REHABILITACJA
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wola
Żulińska-Żulin-Zagrody-Czechów Kąt

119

Zintegrowana Strategia Rozwoju OF „Zbiornik Wodny Oleśniki”

Rejowiec
Fabryczny
Rejowiec
Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
PO KL
Fabryczny
Rejowiec
Uczę się i wiem
PO KL
Fabryczny
Kobieta z inicjatywą
PO KL
Siedliszcze
Rozwój przez edukację w gminie Trawniki
PO KL
Trawniki
Łączna wartość projektów i dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na terenie
OF „Zbiornik Wodny Oleśniki”
Śladami dwóch religii
PROW
Krasnystaw
Album - "Konie z Białki"
PROW
Krasnystaw
XX Jubileuszowy Koncert Gloria Vitae
PROW
Krasnystaw
Organizacja dwóch konferencji edukacyjnych
PROW
Krasnystaw
Kobieta lokalnym liderem
PROW
Krasnystaw
Koncert "Chopin na zamku"
PROW
Krasnystaw
Koncert Gloria Vitae - Tylko Chopin
PROW
Krasnystaw
Remont dachu Kościoła Św. Ap. Piotra i Pawła Kanie wpisanego do rejestru
Rejowiec
PROW
zabytków
Fabryczny
Rejowiec
Zarys dziejów Pawłowa od XV do XX wieku
PROW
Fabryczny
Komputer - moja przyszłość

PO KL

49907,20

49907,20

87059,00

87059,00

163380,75

142640,75

49999,78
41990,00

49999,78
41990,00

536386,23

515646,23

34796,40
35494,00
41845,00
30116,12
28296,04
28625,80
39384,05

24000,40
21093,00
25000,00
21081,00
19807,22
20038,06
25000,00

570850,80

360000,00

15650,22

10588,00

Modernizacja placu zabaw w miejscowości Dorohucza i jego promocja

PROW

Trawniki

26577,64

18604,34

Remont z modernizacją oraz wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości
Siostrzytów

PROW

Trawniki

34500,00

24150,00

Wczoraj a dziś - aby przerwało nasze lokalne dziedzictwo

PROW

Trawniki

28562,68

19993,87

26692,80

18684,96

181587,02

133196,00

1122978,57

741236,85

62129357,21

31292109,82

Stworzenie miejsca spotkań i integracji społeczności lokalnej - kawiarenka
PROW
Trawniki
internetowa Jak Marzenie
Wykonanie renowacji i kolorystyki elewacji Kaplicy w Zespole Pałacowo
PROW
Trawniki
Parkowym w Łysołajach Kolonia
Łączna wartość projektów i dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na terenie
OF „Zbiornik Wodny Oleśniki”
Łączna wartość projektów i dofinansowania otrzymanego przez przedsiębiorców i organizacje
pozarządowe

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy
Rejowiec Fabryczny "AKTYWNI"
Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi
Kanie Gmina Rejowiec Fabryczny
Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi
Kanie gmina Rejowiec Fabryczny
Fundacja Inicjatyw Lokalnych
Stowarzyszenie Inicjatyw Biskupice

Stowarzyszenie Gloria Vitae
Stado Ogierów "Białka" Sp. z o.o.
Stowarzyszenie Gloria Vitae
Fundacja Zacny Uczynek
Fundacja Zacny Uczynek
Stowarzyszenie Gloria Vitae
Stowarzyszenie Gloria Vitae
Parafia Rzymskokatolicka Św. Ap. Piotra i
Pawła w Kanie
Stowarzyszenie Przyjaciół Pawłowa
Parafialny Klub Sportowy "Meandra" w
Dorohuczy
Ludowy Klub Sportowy "Huragan"
Siostrzytów
Parafialny Klub Sportowy "Meandra" w
Dorohuczy
Parafialny Klub Sportowy "Meandra" w
Dorohuczy
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św.
Stanisława BM (Trawniki)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze strony Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (stan na 31.12.2014 r.) oraz mapy projektów na stronie Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju
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FINANSE GMIN
Polityka finansowa jednostek samorządu terytorialnego realizowana jest w oparciu o budżet
uchwalany corocznie przez rady gmin i miast. Uchwały budżetowe określają źródła
dochodów oraz kierunki wydatkowania środków.
W 2013 roku dochody gmin należących do OF „Zbiornik Wodny Oleśniki” wyniosły ok.
100 mln zł. Wydatki w 2013 roku stanowiły 99 mln zł. Dochody i wydatki od 2008 roku do
2011 wzrastały, po tym roku ich wartość nieznacznie zmalała.

Wykres 26. Dochody i wydatki JST wchodzących w skład OF „Zbiornik Wodny Oleśniki”

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS, 2013

Najwyższymi dochodami i wydatkami na obszarze OF „Zbiornik Wodny Oleśniki”
w 2013 roku charakteryzowała się gmina Krasnystaw, a najniższymi – gmina Łopiennik
Górny.
Na dochody jednostek samorządu terytorialnego składają się dochody własne, dotacje,
subwencja ogólna oraz środki na dofinansowanie zadań. Dochody własne, obejmujące
dochody majątkowe oraz dochody z podatków i opłat, wyniosły w Obszarze Funkcjonalnym
w 2013 roku 30 mln zł i stanowiły 30% dochodów ogółem. Dochody majątkowe (dochody ze
sprzedaży majątku, dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody otrzymane z tytułu
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności) stanowiły 26%
dochodów własnych jednostek Obszaru Funkcjonalnego.
Dotacje celowe z budżetu państwa stanowiły 30% dochodów ogółem
Funkcjonalnego, natomiast subwencja ogólna stanowiła 40%.

Obszaru
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Ważnym wskaźnikiem, dotyczącym gospodarowania budżetem jednostki samorządu
terytorialnego jest udział wydatków inwestycyjnych w ogóle wydatków. W 2013 roku wyniósł
on 16% na całym Obszarze Funkcjonalnym. Największy udział wydatków inwestycyjnych
osiągnęły gminy Krasnystaw i Łopiennik Górny (20%), najmniejszy – gmina Trawniki (13%).
Niepokojący jest fakt, iż w 3 gminach Obszaru Funkcjonalnego wydatki w 2013 roku
przewyższały uzyskane dochody.

Wykres 27. Dochody i wydatki w budżecie gmin OF „Zbiornik Wodny Oleśniki” w 2013 roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS, 2013

Średnie dochody na 1 mieszkańca na terenie OF „Zbiornik Wodny Oleśniki” w 2013 roku
wyniosły 2 968 zł i są niższe niż średnia dla województwa (3 402 zł) i kraju (3 746 zł).
Z jednostek Obszaru Funkcjonalnego najwyższy dochód na 1 mieszkańca uzyskała gmina
Krasnystaw (3 076 zł), a najmniejszy – gmina Trawniki (2 888 zł).
Średnie wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca na Obszarze Funkcjonalnym wyniosły
2 982 zł. Największy wskaźnik osiągnęła gmina Rejowiec Fabryczny (3 260 zł), natomiast
najniższy gmina Trawniki (2 606 zł).

WYRÓŻNIENIA I DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA
Gminy Obszaru Funkcjonalnego „Zbiornik Wodny Oleśniki” mogą pochwalić się licznymi
wyróżnieniami w wielu konkursach, obejmujących rożne obszary rozwojowe.
Gmina Krasnystaw otrzymała w 2013 roku Certyfikat Europejskiego Rejestru Renomowanych
oraz zajęła II miejsce w konkursie „Przyjazna Wieś”, organizowanym w ramach Krajowej Sieci
Obszarów Wiejskich na najlepszy projekt wspierający rozbudowę infrastruktury na terenach
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wiejskich, współfinansowany z funduszy europejskich. Ponadto w 2012 roku Wójt Gminy
Krasnystaw Janusz Korczyński został wyróżniony tytułem „Samorządowego Menedżera
Regionu”. Wyróżnienie jest przyznawane w ramach rankingu „Filary Polskiej Gospodarki”
przez redakcję dziennika „Puls Biznesu" i firmę Bonnier Business Polska. W ten sposób są
doceniane samorządy, które sprawnie zarządzają oświatą, pozyskują fundusze unijne,
inwestują w ochronę środowiska i budują aktywność społeczną.
Gmina Łopiennik Górny w 2014 roku zajęła 85 miejsce w kraju w Rankingu samorządów
dziennika „Rzeczpospolita”. Ranking to miarodajne i wiarygodne źródło informacji, w którym
specjaliści sprawdzają jak miasta i gminy dbają o swój rozwój oraz standard życia
mieszkańców.
Gmina Rejowiec Fabryczny otrzymała w 2014 roku wyróżnienie w konkursie „Grunt na
Medal” za utworzenie terenów inwestycyjnych o powierzchni 22,88 ha w Pawłowie.
W konkursie wzięło udział 136 gmin z całej Polski z czego wyłoniono 16 laureatów, po jednym
z każdego województwa. Z województwa Lubelskiego zwyciężyła Gmina Rejowiec
Fabryczny. Poprzez zajęcie pierwszego miejsca, Gmina Rejowiec Fabryczny będzie miała
możliwość promowania terenów inwestycyjnych, co rodzi perspektywy na realizację
inwestycji polskich jak i zagranicznych. Ponadto Polska Agencja Informacji i Inwestycji
Zagranicznych najlepsze tereny będzie w pierwszej kolejności rekomendować inwestorom
zagranicznym planującym rozszerzenie lub rozpoczęcie działalności gospodarczej w Polsce.
Gmina otrzymała również w 2014 roku wyróżnienie w konkursie „Przyjazna Wieś” za
zagospodarowanie terenu na cele przestrzeni publicznej miejscowości Pawłów. Za promocję
gminy gmina dostała wyróżnienie w konkursie „Promotorzy Przedsiębiorczości” w kategorii
Gmina Mała, organizowanym przez Konfederację Pracodawców Lubelszczyzny „Lewiatan”.
Jest to konkurs mający na celu wyłonienie, wyróżnienie i promocję Jednostek Samorządu
Terytorialnego Województwa Lubelskiego, które wspierając rozwój przedsiębiorczości, w tym
poprzez wykorzystanie funduszy europejskich perspektywy finansowej 2007-2013,
przyczyniły się do podniesienia poziomu życia gospodarczego i społecznego na terenie
swoich gmin i powiatów.
W 2006 roku gmina Siedliszcze otrzymała wyróżnienie w uznaniu działań na rzecz
zwiększenia szans życiowych i edukacyjnych młodych mieszkańców gminy w Projekcie
Szkoła Marzeń. Gmina została również laureatem konkursu „Złota @ 2011 Samorządowy
Lider Elektronicznej Komunikacji”, organizowanym przez Stowarzyszenie „Miasta
w Internecie” w kategorii gmin.
Gmina Trawniki w 2010 roku otrzymała dyplom w konkursie „EUROLIDER Lubelskiego” za
zajęcie I miejsca za poprawę bezpieczeństwa ekologicznego na terenie gminy Trawniki.
Wszystkie gminy Obszaru Funkcjonalnego prowadzą na swoim obszarze działania
promocyjne. Podstawowym narzędziem ich promocji są własne strony internetowe. W gminie
Krasnystaw w celach promocyjnych wydana została książka „Dzieje gminy Krasnystaw”.
Wydawane są również kalendarze i foldery promocyjne. Podobnie w gminie Łopiennik Górny
ukazują się różnorodne foldery i albumy. Gmina Rejowiec Fabryczny promuje swoje walory
poprzez udział w konkursach: m.in. Grunt na medal, Przyjazna wieś, Promotorzy
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Przedsiębiorczości. Dodatkowo wydawane są ogłoszenia w prasie i ulotki oraz organizowany
jest Jarmark Pawłowski i festyny letnie. W gminie Siedliszcze w celu promowania gminy
zrealizowany został projekt „Program promocji gospodarczej gminy Siedliszcze”. Gmina
posiada również oficjalny fanpage na portalu Facebook, który cieszy się szerokim
zainteresowaniem. Gmina Trawniki w ramach działań promocyjnych organizuje liczne
imprezy kulturalne i sportowe, wydaje foldery i filmy promocyjne, a także obejmuje
patronatem organizowane na terenie gminy konkursy, olimpiady i zawody.

PLANOWANIE STRATEGICZNE I PRZESTRZENNE
Nowe regulacje europejskiej polityki spójności i polskiej polityki rozwoju wprowadzają nacisk
na terytorialny wymiar polityk publicznych. Zakładają przejście w zarządzaniu rozwojem od
podejścia sektorowego do zintegrowanego terytorialnie, polegającego na integracji działań
różnych podmiotów publicznych wobec terytoriów określonych nie administracyjnie, a
funkcjonalnie, charakteryzujących się podobnymi cechami społeczno-gospodarczoprzestrzennymi. To obszary funkcjonalne mają być punktem odniesienia dla interwencji
polityk publicznych.
W odróżnieniu od planowania strategicznego, w planowaniu przestrzennym brakuje
poziomu ponadlokalnego. Podstawowe dokumenty planistyczne tj. Miejscowe Plany
Zagospodarowania Przestrzennego tworzone są dla gminy lub jej części, często jedynie dla
jednej działki. Dokumentem, z którym MPZP muszą być zgodne jest Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, opracowywane dla gminy w jej granicach
administracyjnych. Obecnie nie funkcjonują dokumenty planujące zagospodarowanie
przestrzenne więcej niż jednej gminy. Studia sąsiadujących gmin są często niespójne w
obszarach granicznych, mimo obowiązującej procedury uzgodnień, dlatego wprowadzenie
ponadlokalnych dokumentów planistycznych, łączących gminy powiązane ze sobą
funkcjonalnie, spowodowałoby poprawę ich zagospodarowania przestrzennego i określenie
wspólnych funkcji w przestrzeni bez względu na administracyjne ograniczenia.

Planowanie strategiczne
Jednostki samorządu terytorialnego Obszaru Funkcjonalnego „Zbiornik Wodny Oleśniki”
posiadają strategie rozwoju. Poniższa tabela przedstawia wykaz dokumentów strategicznych
gmin Obszaru Funkcjonalnego.

Tabela 18. Strategie Rozwoju Gmin Obszaru Funkcjonalnego „Zbiornik Wodny Oleśniki”
Strategia

Czas opracowania

Aktualność

Strategia Rozwoju Gminy Krasnystaw

Sierpień 2007

2007-2020

Strategia Rozwoju Gminy Łopiennik Górny

Marzec 2001

2001-2010
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Strategia Rozwoju Gminy Rejowiec Fabryczny

Grudzień 2007

2007-2020

Strategia Rozwoju Gminy Siedliszcze

2008

2008-2015

Strategia Rozwoju Gminy Trawniki

2007

2007-2015

Źródło: opracowanie własne

W związku z potrzebą dostosowania lat realizacji lokalnych dokumentów strategicznych do
nowego okresu programowania Unii Europejskiej tj. 2014-2020 oraz potrzeby aktualizacji
dokumentów już przyjętych, jednostki samorządowe podjęły prace nad przygotowaniem
Strategii o charakterze ponadlokalnym. Podejście funkcjonalne, jakim kierowały się gminy,
pozwoliło na wyodrębnienie specyfiki tego obszaru i wyznaczenie kierunków rozwoju.
Uszczegółowienia Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego „Zbiornik
Wodny Oleśniki” dokonano na poziomie lokalnym poprzez opracowanie Programów
Rozwoju Gmin na lata 2015-2020.

Planowanie przestrzenne
W toku prac nad niniejszym dokumentem podjęto próbę analizy Studiów Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 5 gmin należących do Obszaru
Funkcjonalnego „Zbiornik Wodny Oleśniki” w celu sprawdzenia czy są one zgodne co do
wyznaczonych funkcji przestrzeni w obszarach granicznych. Głównym celem było określenie
czy we wszystkich dokumentach zaplanowany jest zbiornik wodny Oleśniki i czy
zarezerwowano teren w miejscu gdzie ma on powstać.
Analiza Studiów wykazała znaczne rozbieżności pomiędzy dokumentami oraz różnice
w sposobie prezentacji danych na załącznikach graficznych. Brak spójności i jednolitości
dokumentów stanowi duże utrudnienie przy realizacji inwestycji w większej skali i zakresie
wykraczającym poza granice jednej gminy.
Najważniejsze problemy związane z brakiem spójności dokumentacji to:
o
o
o

duża dysharmonia w przyjętej kolorystyce i oznaczeniach graficznych, co sprawia, że
odbiór i analiza rysunków studiów są utrudnione,
rozbieżność w czasie uchwalenia studiów - niektóre z nich wymagają wprowadzenia
aktualizacji,
niska jakość graficzna niektórych załączników, przejawiająca się wyblaknięciem lub
zmianą koloru (np. ręcznie wykonane studium gminy Siedliszcze).

Większość dokumentów jest jednolita pod względem szczegółowości, wynikającej z przyjętej
skali opracowania – 1:10 000. Jedynie studium gminy Łopiennik Górny jest sporządzone
w mniejszej skali – 1:25 000.

125

Zintegrowana Strategia Rozwoju OF „Zbiornik Wodny Oleśniki”

Tabela 19. Aktualność i szczegółowość Studiów Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego gmin OF „Zbiornik Wodny Oleśniki”
Skala załącznika
Gmina
Uchwała
graficznego
Krasnystaw

Uchwała nr XXIX /214/13 Rady Gminy Krasnystaw
z dnia 26.09.2013 r.

1:10 000

Łopiennik Górny

Uchwała nr XVIII/106/2004 Rady Gminy Łopiennik
Górny z dnia 09.11.2004 r.

1:25 000

Rejowiec Fabryczny

Uchwała nr XXXVII/197/09 Rady Gminy Rejowiec
Fabryczny z dnia 03.12.2009 r.

1:10 000

Siedliszcze

Uchwała nr II/7/02 Rady Gminy Siedliszcze z dnia
11.12.2002 r.

1:10 000

Trawniki

Uchwała XXXV/217/14 Rady Gminy Trawniki
z dnia 07.11.2014 r.

1:10 000

Źródło: opracowanie własne

Studia Uwarunkowań i Kierunków Przestrzennego Zagospodarowania gmin Obszaru
Funkcjonalnego zostały poddane analizie przy pomocy narzędzi GIS. Dokonano kalibracji
wszystkich dokumentów do jednego układu współrzędnych, dzięki czemu zostały one
połączone i mogły zostać jednocześnie porównane. Planowany zbiornik wodny Oleśniki
został umieszczony na Studiach wszystkich gmin. Świadczy to o poważnym podejściu gmin
do planowanej inwestycji. Studia zawierają jedynie orientacyjny zarys granic planowanego
zbiornika, dokładny jego zasięg zostanie określony na podstawie dokładnych prac
projektowych.
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gmin nie jest
dokumentem stanowiącym prawo miejscowe. Takim dokumentem jest Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego, na podstawie którego wydawane są pozwolenia na
budowę. Gminy, które posiadają aktualne MPZP poważnie podchodzą do planowania
przestrzeni na swoim terenie, w przeciwieństwie do gmin, które wydają pozwolenia na
budowę na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego. W takim przypadku inwestycje nie są realizowane według ustalonego
racjonalnego planu, ale według życzeń poszczególnych inwestorów, które nie zawsze są
zgodne z dobrem ogólnospołecznym. Analizując pokrycie gmin Obszaru Funkcjonalnego
„Zbiornik Wodny Oleśniki” przez Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
można stwierdzić, że jest ono bardzo wysokie, co pozytywnie świadczy o planowaniu
przestrzennym w tych gminach. Według danych BDL GUS na 2013 rok gminy Krasnystaw
i Łopiennik Górny mają 100-procentowe pokrycie, gmina Siedliszcze – 99,8%, Rejowiec
Fabryczny – 99,7%, zaś gmina Trawniki jest pokryta planami na poziomie 98,5%.
Na podstawie Studiów Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gmin
Obszaru Funkcjonalnego oraz danych, pochodzących z Bazy Danych Obiektów
Topograficznych (BDOT) zostały opracowane dwa załączniki graficzne:
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Załącznik nr 1. Zagospodarowanie terenu wynikające z ustaleń polityki przestrzennej gmin
OF "Zbiornik Wodny Oleśniki"
zawartej w Studiach Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego gmin;
Załącznik nr 2. System ochrony środowiska wynikający z ustaleń polityki przestrzennej gmin
OF "Zbiornik Wodny Oleśniki"
zawartej w Studiach Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego gmin.
Załącznik nr 1 przedstawia zarys planowanego zbiornika wodnego Oleśniki, tereny
zalewowe, istniejące tereny zabudowane, infrastrukturę komunikacyjną, kompleksy
użytkowania terenu, a także przeznaczenie terenu zawarte w Studiach Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. W okolicy planowanego zbiornika gminy
zaplanowały w dokumentach planistycznych tereny zainwestowania turystycznego, co
świadczy o planach gmin w zakresie rozwoju turystyki na bazie zbiornika wodnego.
Na załączniku nr 2 zobrazowano obszary chronione na tle granic planowanego zbiornika. Na
terenie, który ma być zajęty przez zbiornik Oleśniki istnieje wiele form ochrony przyrody.
Przebiega tu również wyznaczony w Studiach gmin korytarz ekologiczny.
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4. SPIS RYCIN, WYKRESÓW, TABEL I FOTOGRAFII

SPIS RYCIN

Ryc.
Ryc.
Ryc.
Ryc.
Ryc.
Ryc.
Ryc.
Ryc.
Ryc.
Ryc.
Ryc.
Ryc.

1 Klasyfikacja wiejskich obszarów funkcjonalnych
2 Położenie OF „Zbiornik Wodny Oleśniki” na tle jednostek fizycznogeograficznych
3 Dostępność komunikacyjna OF „Zbiornik Wodny Oleśniki”
4 Numeryczny model terenu OF „Zbiornik wodny Oleśniki”
5 Sieć hydrograficzna na Obszarze Funkcjonalnym „Zbiornik Wodny Oleśniki”
6. Ochrona przyrody na Obszarze Funkcjonalnym „Zbiornik Wodny Oleśniki”
7. Lesistość w gminach OF „Zbiornik Wodny Oleśniki”
8 Zabytki na terenie OF „Zbiornik Wodny Oleśniki”
9 Gęstość zaludnienia w Obszarze Funkcjonalnym „Zbiornik Wodny Oleśniki”
10 Stopa bezrobocia w województwie lubelskim
11 Użytkowanie terenu na Obszarze Funkcjonalnym „Zbiornik Wodny Oleśniki”
12 Lokalizacja gospodarstw zajmujących się chowem i hodowlą zwierząt (powyżej 10 DJP) na OF
„Zbiornik Wodny Oleśniki”
Ryc. 13 Wskaźnik przedsiębiorczości na terenie OF „Zbiornik Wodny Oleśniki”
Ryc. 14 System szlaków turystycznych na OF „Zbiornik Wodny Oleśniki”
Ryc. 15 Infrastruktura energetyczna
Ryc. 16 Potencjał do rozwoju energetyki konwencjonalnej i niekonwencjonalnej

SPIS WYKRESÓW
Wykres 1. Liczba ludności w Obszarze Funkcjonalnym „Zbiornik Wodny Oleśniki” w podziale na
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5. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1. Zagospodarowanie terenu wynikające z ustaleń polityki przestrzennej gmin
OF "Zbiornik Wodny Oleśniki"
zawartej w Studiach Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego gmin,

Załącznik nr 2. System ochrony środowiska wynikający z ustaleń polityki przestrzennej gmin
OF "Zbiornik Wodny Oleśniki"
zawartej w Studiach Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego gmin.

