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O P I S  P O W S T A W A N I A  P R O J E K T U   

S T R A T E G I I  R O Z W O J U  G M I N Y  K R A S N Y S T A W  

 

Zgodnie z Umową z dnia 7 stycznia 2020r. ESSE Agnieszka Smreczyńska-Gąbka wraz  

z Zespołem ds. opracowania Strategii Rozwoju Gminy Krasnystaw, który został powołany 

Zarządzeniem Wójta Gminy Krasnystaw, którego koordynatorem została Pani Iwona Solan, 

przygotowała metodologią partycypacyjno-ekspercką: „Projekt Strategii Rozwoju Gminy 

Krasnystaw 2021-2027 z perspektywą do roku 2030”. 

ESSE Agnieszka Smreczyńska-Gąbka jest autorem wielu dokumentów strategicznych dla 

samorządów oraz organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw m. in.  

 Koncepcja Projektu Kluczowego przewidzianego do przygotowania i realizacji w latach 

2016-2020 w ramach „Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” i w „Strategii na rzecz 

Odpowiedzialnego Rozwoju”: Budowa Polskich Zakładów Przetwórstwa Rolno-

Spożywczego (Urząd Wojewódzki w Lublinie, 2016). 

 Nowy Model Biznesowy i kierunki rozwoju Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A.  

w Elizówce (LRH w Elizówce, 2017). 

 Koncepcja Zrównoważonego Rozwoju Gospodarczego Województwa Lubelskiego 

uwzględniającego rolnictwo, przetwórstwo rolno-spożywcze i działalności pokrewne 

(Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, 2019). 

oraz strategii rozwoju i strategii marketingu gospodarczego m. in. dla Miasta Janów Lubelski, 

Miasta Parczew, Miasta Opole Lubelskie. Prace diagnostyczne i projektowe „Projektu Strategii 

Rozwoju Gminy Krasnystaw 2021-2027 z perspektywą do roku 2030” obejmowały: ankietyzację, 

wywiady, analizy dokumentów dostarczonych przez Zamawiającego. Wykorzystano również 

dane dostarczone z GUS oraz innych opracowań i dokumentów planistycznych, które posiada 

Gmina. 

Projekt Strategii powstał w oparciu o nowy, zrównoważony model rozwoju ujęty  w Strategii 

na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030, Krajową 

Politykę Obszarów Wiejskich, Politykę Obszarów Zagrożonych Trwała Marginalizacją, Strategię 

Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa oraz „Diagnozę prospektywną województwa 

lubelskiego. Wnioski i rekomendacje do aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa 

Lubelskiego”(2019) i kierunki rozwoju regionu nakreślone w aktualizowanej Strategii Rozwoju 

Województwa Lubelskiego i prezentowane na spotkaniach konsultacyjnych. 

Analiza SWOT Gminy Krasnystaw została wykonana podczas konsultacji publicznych 

(warsztatów i wywiadów) w dniu 4 i 5 lutego 2020r., w 3 grupach społecznych uwzględniających: 

młodzież, mieszkańców, przedsiębiorców, nauczycieli i dyrektorów jednostek edukacyjnych, 

kulturalnych, instytucje otoczenia biznesu i LGD w terminach ustalonych w harmonogramie oraz 

pogłębiona przez analizę ankiet przygotowanych przez autora Strategii Rozwoju Gminy Krasnystaw 

(Badanie przeprowadzono w terminie 29 stycznia – 15 lutego 2020r.). 

W opracowaniu Strategii Rozwoju Gminy Krasnystaw 2021-2027 z perspektywą do roku 2030 

uwzględniono warunki niepewności społeczno-gospodarczej, które wywołała w Polsce, Europie i na 

Świecie pandemia w 2020 roku. Lawinowo narastająca niepewność powoduje konieczność radykalnej 
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zmiany zarówno podejścia do zarządzania, czyli określania podstawowych celów i działań, jak  

i metod, technik ich realizacji. Niepewność w 2020 roku bierze się z tempa, zakresu, zasięgu, 

głębokości i szybkości rozchodzenia się zmian wywołanych pandemią w zglobalizowanej gospodarce 

w tym również, w niewielkich i pozornie lokalnych przedsięwzięciach. Trudno sobie wyobrazić, by  

w tak zmieniających się warunkach można było spokojnie kontynuować wypracowane w poprzednich 

latach kierunki działania. Negatywne skutki kryzysu może pogłębić konserwatyzm w podejściu do 

zarządzania, powolność i nieadekwatność dostosowań do bardzo szybko zmieniających się 

warunków. Te jednostki samorządu terytorialnego, które nie będą nadążały w opracowaniu  

i wdrożeniu nowych strategii rozwoju lokalnego, podupadną i stracą bezpowrotnie zaufanie 

mieszkańców, inwestorów, przedsiębiorców i turystów.  

Przetrwanie w czasach niepewności i wyjście z kryzysu wymaga błyskawicznego 

dostosowania zarządzania JST do nowych warunków, a to umożliwia nowa strategia rozwoju. Okres 

stabilnego otoczenia rynkowego wraz pandemią w 2020 roku, minął na wiele lat. Co nie oznacza, że 

doświadczenia i osiągnięcia poprzednich lat są mało ważne. Warto z nich korzystać, ale należy mieć 

na uwadze zmianę modelu organizacji społeczno-gospodarczej, którą powoduje stan niepewności. 

Należy spodziewać się buntu zasobów ludzkich, które pozbawione będą komfortu stabilizacji.1  

W praktyce planowania strategicznego rozwoju Gminy Krasnystaw w latach 2021-2027  

z uwzględnieniem perspektywy roku 2030 wyzwaniem będzie szybkość działania. Nakazuje ją 

zmienność otoczenia i warunków działania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Andrzej Koźmiński „Zarządzanie w warunkach niepewności”, Warszawa 2004. 
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Rozdział 1 
UWAGI WSTĘPNE 

 
 

 

 

Rozwój Gminy to systematyczna  poprawa konkurencyjności podmiotów gospodarczych 

(innowacje technologiczne i poza technologiczne), oferty edukacyjnej, infrastruktury oraz 

systematyczna poprawa poziomu życia mieszkańców  (praca, płaca, warunki bytowe, otoczenie, 

usługi, poziom oferty kulturalnej, sportowej, rekreacyjnej), który przyczynia się do rozwoju 

społeczno-gospodarczego regionu, kraju. 

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 podkreśla, że podejście do sposobu 

formułowania kierunków rozwoju kraju, regionów musi uwzględniać zasady zrównoważonego 

rozwoju. Według ONZ (Program Środowiskowy UNEP 1975): „zrównoważony rozwój, to taki przebieg 

nieuchronnego i pożądanego rozwoju gospodarczego, który nie naruszałby w sposób istotny  

i nieodwracalny środowiska życia człowieka oraz nie prowadziłby do degradacji biosfery, który nie 

godziłby w prawa przyrody, ekonomii i kultury”2. Z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju 

gospodarczego Województwa Lubelskiego, a w tym Gminy Krasnystaw w latach 2021-2030, 

                                                 
2
 Katarzyna Drabarczyk, Zrównoważony rozwój województw –analiza porównawcza, Szkoła Główna Gospodarstwa 

Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie Nr 25 t. 
2 (2017). 
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w nowym modelu rozwoju należy uwzględnić integrację trzech kluczowych obszarów: 

 ekonomicznego – uwzględniającego wzrost gospodarczy, który zapewni 

wystarczającą ilość dóbr i usług; 

 ekologicznego – obejmującego ochronę zasobów naturalnych przed zniszczeniem  

i skażeniem, poprawę stanu środowiska czy też opracowywanie rozwiązań 

ograniczających zużycie zasobów naturalnych; 

 społecznego – dotyczącego poprawy jakości życia ludności, zaspokajania 

podstawowych potrzeb, np. dostępu do wody, opieki zdrowotnej czy edukacji. 

Barierą ograniczającą rozwój nowoczesnego społeczeństwa w regionie lubelskim jest 

najwyższy w kraju wskaźnik zagrożenia ubóstwem (30%) oraz zjawisko wykluczenia społecznego3.  

W tym również kontekście warto, uwzględniając bariery rozwojowe Województwa Lubelskiego, 

poszukiwać rozwiązań minimalizujących identyfikowane ograniczenia rozwojowe.  

Inwestycje, przemysł (rolno-spożywczy), innowacyjne i nowocześnie zorganizowane 

rolnictwo, eksport, nowoczesna edukacja, współpraca (zintegrowane i zrównoważone inwestycje), 

planowanie ładu przestrzennego i rewitalizacja – to kierunki rozwoju, które muszą stać się 

składnikiem planowania Gminy Krasnystaw w latach 2021-2030. Tylko wówczas można wyraźnie 

zintensyfikować zrównoważony rozwój i oczekiwać odpowiednich rezultatów w perspektywie 2021-

2030. 

Zmieniające się uwarunkowania rozwojowe powodują, że wyzwania, z którymi mierzy się 

polityka regionalna ulegają ewolucji. Globalizacja, cyfryzacja, koronawirus (epidemia w 2020r.), 

zmiany demograficzne i klimatyczne, niedobór zasobów, urbanizacja to globalne megatrendy, które 

będą w najbliższych latach kształtować społeczeństwa i gospodarki. Procesy te wpływają na kierunki 

interwencji publicznej, natomiast wczesne ich dostrzeżenie oraz dostosowanie się Gminy Krasnystaw 

do nowych warunków pozwoli uzyskać istotną przewagę rozwojową. Rozwój zrównoważony 

terytorialnie w myśl KSRR 2030, to koncentracja wsparcia na słabszych gospodarczo obszarach  

i nadanie impulsów do ich rozwoju oraz integracji z szerszym otoczeniem.4 

Od lat narasta potrzeba odpowiedniego rozwoju największego potencjału Gminy 

Krasnystaw tj. rolnictwa, w różnych kierunkach, które wykorzystają bazę surowca (płody rolne), ale 

łączą je z nowymi technologiami, innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie przetwarzania (rozwój 

przetwórstwa rolno-spożywczego, przemysłu spożywczego). Planowanie strategiczne rozwoju 

wymaga uwzględnienia różnych źródeł finasowania (również tych poza funduszami UE)  

i interdyscyplinarnych kierunków inwestycji (łączących na przykład bazę surowca pochodzącego  

z rolnictwa z branżą piwowarska, gorzelniczą oraz technologiami wytwarzania ekologicznej żywności, 

a także ekologicznych detergentów czy kosmetyków). Strategicznym wyzwaniem perspektywy 2021-

2027 (2030) jest zmierzenie się z finansowaniem rozwoju, ponieważ na szczeblu regionalnym, 

powiatowym, gminnym powstają luki w planowaniu strategicznym, a wiele inwestycji wymaga 

zaangażowania dużego kapitału, stąd Gmina Krasnystaw będzie kierować się zasadami 

wielofunduszowości w tworzeniu budżetów poszczególnych zadań, działań. 

Należy stworzyć profil gospodarczy w gminie we współpracy z przedsiębiorcami  

i gospodarzami, który uruchomi cały mechanizm rozwoju Gminy Krasnystaw. W tym celu koncepcja 

                                                 
3
 Strategia Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. 

4
 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030. 
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powinno się w sposób planowy wykorzystać krwioobieg infrastrukturalny, którego sercem staje się 

dla Gminy i całego powiatu krasnostawskiego trasa S17. Brak spójnego „Planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów wzdłuż trasy S 17 w powiecie krasnostawskim” spowoduje, że wiele 

środków pozyskanych z Unii Europejskiej może zostać wydanych na działania, które nie przyczynią się 

do zdecydowanego ożywienia gospodarczego tego obszaru. 

Rozwój Gminy Krasnystaw właściwie zaplanowany, przyłoży się do zainteresowania tym 

obszarem młodych ludzi z Polski i Europy, którzy zobaczą, że powstają tutaj nowoczesne zakłady 

pracy, przedsięwzięcia, a równocześnie samorząd troszczy się o jak najlepszą ofertę ochrony zdrowia 

(dostęp do specjalistycznej opieki medycznej) oraz poziom kwalifikacji mieszkańców. Troska  

o ekologię da poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności. Najważniejsze jest, aby w komunikacji  

z otoczeniem w perspektywie 2021-2030 wybrzmiało, że Gmina Krasnystaw i sąsiednie samorządy 

stawiają w rozwoju na ludzi młodych, którzy stają się motorem napędowym rozwoju całej 

Lubelszczyzny. Stąd głównym przesłaniem aktualizowanej Strategii Rozwoju Gminy Krasnystaw jest 

idea: „Wieś to dobre miejsce do życia i do prowadzenia biznesu”. 

Zmiany w strukturze gospodarki Lubelszczyzny związane z rewolucją agrarną nie pozostaną 

bez wpływu na strukturę dochodów regionu, w tym Gminy Krasnystaw. Rewolucja agrarna, 

rozumiana jako inwestycje stwarzające warunki do rozwoju rolnictwa, srebrnej gospodarki, turystyki  

i przemysłu czasu wolnego, energetyki OZE są korzystnym scenariuszem dla Gminy Krasnystaw.  

W jego wyniku można się spodziewać intensyfikacji wzrostu gospodarczego oraz zwiększenia liczby 

pracujących w rolnictwie i branżach pokrewnych przy jednoczesnej zmianie struktury zatrudnienia. 

Procesy te spowodują również zmniejszenie luki rozwojowej, jaka obecnie dzieli Lubelszczyznę od 

reszty kraju, co w dalszej perspektywie powinno przełożyć się na zmniejszenie tempa migracji  

z województwa i w konsekwencji złagodzenie skutków starzenia się ludności. Równocześnie istotnym 

elementem celu strategicznego rozwoju w tym obszarze gospodarki województwa lubelskiego, jaką 

jest rolnictwo i branża rolno-spożywcza, ważne jest wyraźne wsparcie sieciowania gospodarstw, 

rolników w spółdzielnie, grupy producenckie, konsorcja, spółki. Poprzez różne programy i realizujące 

je instytucje, należy dążyć do rozpropagowania tego typu rozwiązań w celu wypracowania silnych 

sektorów gospodarki, która musi być konkurencyjna. 

Opracowanie i wdrożenie inwestycyjnego projektu kluczowego dla rozwoju gospodarczego 

Gminy Krasnystaw tj. budowa zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego, jako modelowego 

rozwiązania mobilizującego sektor prywatny do współuczestniczenia w tego typu inwestycjach, to 

działanie, którego współorganizacją powinien zająć się Samorząd Województwa Lubelskiego oraz 

strona rządowa w ramach projektowanego holdingu spożywczego tzw. Polskiego Grupy 

Spożywczej. Przygotowanie możliwości finansowania przemysłu przetwórczego i przemysłu 

spożywczego z poziomu regionu oraz wsparcie ze strony rządu takich inwestycji, to konieczność. 
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Rozdział 2 
BUDOWA STRATEGII 

 

 

 

 

 

Strategia Rozwoju Gminy Krasnystaw 2021-2027 z perspektywą do roku 2030 tj. treść  

poszczególnych rozdziałów opracowania strategicznego odpowiadają wskazaniom Ustawy z dnia 6 

grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 i 2020). 

 

Zawartość merytoryczna Strategii Rozwoju Gminy Krasnystaw 2021-2027 (2030) 
obejmuje następujące części: 

I. DIAGNOZA. 

II. MISJA I WIZJA  (to najogólniejszy opis, sens i powód działania JST. To obraz 

przewodni, to co Gmina - zarządzający i mieszkańcy - uważają za najważniejszą 

rolę do odegrania. 
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a. MISJA. 

b. WIZJA. 

III. CELE STRATEGICZNE I CELE OPERACYJNE ROZWOJU w wymiarze społecznym, 

gospodarczym i przestrzennym; ochronie środowiska. Cele strategiczne rozwoju 

muszą uwzględniać: cele rozwoju regionu lubelskiego oraz wskazania Krajowej 

Strategii Rozwoju Regionalnego i Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, 

Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego oraz Strategii zrównoważonego 

rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030. 

IV. KIERUNKI DZIAŁAŃ podejmowanych dla osiągnięcia celów strategicznych. 

Kierunki rozwoju Gminy, muszą uwzględniać kierunki rozwoju regionu lubelskiego 

oraz podział na obszary funkcjonalne, jak również wskazania Krajowej Strategii 

Rozwoju Regionalnego, i Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, Strategii 

Rozwoju Województwa Lubelskiego oraz Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, 

rolnictwa i rybactwa 2030. 

V. MODEL STRUKTURY funkcjonalno-przestrzennej. Model struktury funkcjonalno-

przestrzennej musi z jednej strony uwzględnić zalecenia dla obszaru 

funkcjonalnego, na którym znajduje się Gmina Krasnystaw w Strategii 

Województwa Lubelskiego, a równocześnie wpisać się w zrównoważony model 

rozwoju opisany w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego tj. zrównoważony 

model rozwoju. 

VI. OBSZARY STRATEGICZNEJ INTERWENCJI określone w strategii rozwoju 

województwa wraz z zakresem planowanych działań. 

VII. OBSZAR STRATEGICZNEJ INTERWENCJI KLUCZOWY DLA GMINY. 

VIII. MONITOROWANIE DZIAŁAŃ I ICH REZULTATÓW, w tym w wymiarze 

przestrzennym oraz propozycje wskaźników ich osiągnięcia. Rezultaty mają 

budować z jednej strony lokalna przewagę konkurencyjna gminy i nieść 

rozwiązania związane z największym zagrożeniem tj. trwała marginalizacją 

społeczno-gospodarczą. 

IX. SYSTEM REALIZACJI STRATEGII  w tym wytyczne do sporządzania dokumentów 

wykonawczych (gmina posiada dokumenty planistyczne, które ewentualnie 

trzeba będzie zaktualizować pod perspektywę 2021-2030). 

X. RAMY FINANSOWE I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA.  
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Rozdział 3 
DIAGNOZA 

 

 

 

 

 

 

1. Kierunki rozwoju nakreślone w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego 

Rozwoju oraz Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 dla Województwa 

Lubelskiego (w tym Gminy Krasnystaw), w „Diagnozie prospektywnej 

województwa lubelskiego. Wnioski i rekomendacje do aktualizacji Strategii 

Rozwoju Województwa Lubelskiego” oraz Strategii zrównoważonego rozwoju 

wsi, rolnictwa i rybactwa 2030.  

Województwo Lubelskie, a zwłaszcza jego przygraniczna część, charakteryzuje się niskim 

wskaźnikiem poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego. Stale niezadawalający pozostaje stopień 
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spójności społecznej i gospodarczej oraz poziom jakości życia mieszkańców. W rolnictwie regionu, od 

wielu lat obserwujemy nawarstwienie najważniejszych problemów, które w znacznej mierze są 

wynikiem uwarunkowań historycznych i wyniszczających lubelską wieś efektów polityki rolnej, 

zarówno w okresie tzw. realnego socjalizmu, jak i okresu transformacji postsocjalistycznej. Obszary 

wiejskie w regionie lubelskim są słabiej wyposażone w elementy infrastruktury transportowej, 

komunalnej, energetycznej niż obszary miejskie, co tylko w części wynika z mniejszej gęstości 

przestrzennej osadnictwa i działalności gospodarczej na wsi niż w mieście5, ale jest to również 

konsekwencja nieodpowiedniego planowania strategicznego rozwoju na tych obszarach. Brak 

odpowiedniej ilości, nowoczesnych zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego na terenie gminy 

Krasnystaw jest tego dobrym przykładem. 

Chociaż wiele inwestycji infrastrukturalnych zostało zrealizowanych w latach 2004-2019, to 

Województwo Lubelskie cechuje nadal nie tylko słaba dostępność do regionu z zewnątrz, ale również 

niska dostępność i wewnątrzregionalna spójność komunikacyjna, która miejscami stanowi barierę dla 

pełnego wykorzystania endogenicznych6 czynników całego regionu oraz jego układów lokalnych. 

Ogólna dostępność potencjałowa jest niska i charakteryzuje się wskaźnikiem międzygałęziowej 

dostępności transportowej (WMDT)7. Ten wymiar oddziaływania ma również swoje przełożenie na 

rozwój Gminy Krasnystaw. 

W przypadku Województwa Lubelskiego prowadzona przez Zarząd Regionu polityka 

zrównoważonego rozwoju musi mieć na celu w latach 2021-2030 eliminację różnic społecznych  

i gospodarczych między gminami i miejscowościami. Trend lokalności8 (w skrócie gloryfikacja tego, 

co lokalne – z mojej okolicy, miasta, regionu, kraju – jako lepszego, zdrowszego, bardziej 

naturalnego) trwa już od pewnego czasu, stąd rosnąca popularność polskich, regionalnych marek 

(kupowanie produktów lokalnych, tradycyjnych od rolników; hasła „kupuj lokalnie”). Bardzo mocno 

lokalność widać też w marketingu miejsc – marki z tego obszaru w swojej komunikacji wyraźnie 

zmieniają narrację – oddają głos zwykłym ludziom, mieszkańcom, podkreślają też unikalne, lokalne 

doświadczenia. Ten trend rozwojowy powinna wykorzystać Gmina Krasnystaw w planach rozwoju 

2021-2030. 

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 mówi wyraźnie, że „pomimo stopniowego 

włączania samorządu lokalnego w proces kreowania rozwoju, to w rzeczywistości jego rola  

w systemie krajowej polityki regionalnej nie była aż tak znacząca. Doświadczenia wskazują na 

potrzebę zwiększenia roli i odpowiedzialności samorządów lokalnych, jako koordynatora działań 

rozwojowych na swoim obszarze. Szczególnie istotne będzie pobudzanie aktywności najsłabszych 

                                                 
5
 Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 r.). 

6
 Czynniki rozwoju społeczno-gospodarczego regionów, w tym także regionów przygranicznych, można podzielić na dwie 

zasadnicze grupy z punktu widzenia kierunku oddziaływania na proces rozwoju, a mianowicie na czynniki zewnętrzne 
(egzogeniczne) oraz czynniki wewnętrzne (endogeniczne). Metody oceny rozwoju regionalnego, red. D. Strahl, 
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006, s. 16-17. 
7
 Strategia Rozwoju Polski Wschodniej, (część diagnostyczno-kierunkowa), 14 września 2012, s. 31. Zob. także: Regionalny 

Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, s. 88. Wskaźnik Międzygałęziowej Dostępności 
Transportowej (WMDT) - wypracowany w IGiPZ PAN syntetyczny wskaźnik, który uwzględnia 12 zmiennych społeczno-
gospodarczych, m.in. liczba ludności, liczba pracujących, liczba gospodarstw rolnych, liczba studentów, liczba noclegów lub 
produkcja sprzedana przemysłu. 
8
 Katarzyna Drabarczyk, Zrównoważony rozwój województw –analiza porównawcza, Szkoła Główna Gospodarstwa 

Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie Nr 25 t. 
2 (2017) s. 23–34. 
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ekonomicznie i instytucjonalnie jednostek samorządu terytorialnego oraz przełamywanie barier we 

współpracy między samorządami, jak również poprawa dialogu z przedsiębiorcami i mieszkańcami. 

Istotne znaczenie będzie miała współpraca sąsiadujących ze sobą gmin, również tych położonych  

w pasie przygranicznym z partnerami po drugiej stronie granicy”.  

Obecny rząd wprowadził głębokie zmiany w modelu rozwoju kraju, regionów, które są 

przedmiotowo opisane w dokumencie Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030. KSRR 

wyraźnie zarządza odejście od modelu polaryzacyjno-dyfuzyjnego i przejście w formułowaniu 

planów rozwojowych do modelu wyrównawczego (zrównoważonego). Dla polityki regionalnej oraz 

polityki rozwoju Gminy Krasnystaw oznacza to konieczność koncentracji uwagi na przeciwdziałaniu 

nadmiernym dysproporcjom rozwojowym. Rozwój zrównoważony terytorialnie w myśl KSRR 2030, to 

koncentracja wsparcia na słabszych gospodarczo obszarach i nadanie im impulsów do rozwoju oraz 

integracji z szerszym otoczeniem. Aktualizowana Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego 2021-

2027 (2030) opiera się o cele wyznaczone na poziomie krajowym i zasoby własne regionu 

(endogeniczny potencjał), przy aktywniejszym uczestnictwie rządu i samorządów lokalnych oraz 

innych partnerów społeczno-gospodarczych i w ten sposób realizuje wskazania KSRR 2030.9 

Podstawowym zadaniem każdej jednostki samorządu terytorialnego jest tworzenie możliwie 

najlepszych warunków dla bytu i rozwoju społeczności lokalnych. Strategia Rozwoju Gminy 

Krasnystaw jest planem, który stanowi przedmiot integracji celów, polityk rozwojowych oraz działań 

organizacji w zwartą całość. Strategia rozwoju lokalnego, to długofalowy plan rozwoju obejmujący 

wizję rozwoju, najistotniejsze problemy oraz kierunki działań danej jednostki terytorialnej.10 

Strategia Rozwoju Gminy Krasnystaw na lata 2021-2030 jest odpowiedzią władz samorządowych 

na zmieniającą się sytuację społeczno-gospodarczą wymagającą wnikliwego spojrzenia na 

posiadane aspiracje, dążenia, ale także posiadane zasoby i perspektywy rozwoju gminy. 

Odpowiednio prowadzone prace nad dokumentem powodują, że realnie służyć będzie wszystkim 

mieszkańcom, samorządowcom, obywatelom i inwestorom jako praktyczny instrument zarządzania 

lokalnym rozwojem. Dobrze opracowana strategia rozwoju, to narzędzie pozwalające na wybór 

optymalnych metod realizacji założonych celów, minimalizujący ryzyko i koszty decyzji 

podejmowanych ad hoc oraz umożliwiający stały monitoring postępów i stopnia wypełnienia 

ustanowionych rezultatów, a co za tym idzie podejmowanie interwencji w przypadkach trudności lub 

odstępstw. 

Dokument Strategii Rozwoju Gminy Krasnystaw na lata 2021-2030 stanowi ponadto ważny 

punkt odniesienia dla planów inwestycyjnych firm, a także integruje społeczność lokalną wokół 

wspólnych wartości, oczekiwań i kluczowych przedsięwzięć. Współpraca Gminy Krasnystaw  

z innymi samorządami  w tym z Samorządem Województwa Lubelskiego umożliwi w najbliższej 

perspektywie realny, zrównoważony i zintegrowany wzrost gospodarczy. Wyzwanie stanowi 

inicjowanie różnych form współpracy i współodpowiedzialności. Ważne jest powszechne stosowanie 

praktyki współpracy samorządów w zakresie m.in. przygotowywania wspólnych strategii rozwoju  

i realizowania wspólnych inwestycji – w tym w odpowiedzi na potrzeby i wyzwania wykraczające poza 

granice pojedynczej JST. Istotne jest włączenie planowania przestrzennego (ładu przestrzennego) 

jako obowiązkowego elementu zarządzania rozwojem (w tym uporządkowanie systemu planowania 

                                                 
9
 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030.  

10
 http://studiaekonomiczne.pwsz-ns.edu.pl/images/czasopismo/2017/Zygmunt-Szymla.pdf  

http://studiaekonomiczne.pwsz-ns.edu.pl/images/czasopismo/2017/Zygmunt-Szymla.pdf
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przestrzennego). Uporządkowanie przestrzeni i efektywne nią zarządzanie wymaga oparcia na 

kompleksowym systemie monitorowania procesów społeczno-gospodarczych z uwzględnieniem 

zmian w przestrzeni, w tym wyznaczenie terenów wymagających strategicznej interwencji (OSI), 

które będą podlegać procesom rewitalizacji społeczno-gospodarczej. 

Kluczowe problemy wschodniej Polski, które dotyczą również powiatu krasnostawskiego 

i Gminy Krasnystaw obejmują:  

 niską wydajność pracy, 

 niedostateczny poziom przedsiębiorczości i inwestycji prywatnych, 

 zbyt mały poziom innowacyjności i trudności na lokalnych rynkach pracy.  

Oprócz powyższych problemów należy mieć na uwadze inne bariery rozwoju: 

 peryferyjne i przygraniczne położenie, 

 problemy z dostępnością transportową, tak wewnętrzną, jak i zewnętrzną, 

 dostępność komunikacyjna (w tym IT), elektroenergetyczna 

 duża migracja młodych i wykształconych mieszkańców.  

Należy jednocześnie odnotować, że Gmina Krasnystaw podobnie jak region charakteryzuje 

się dużym bogactwem przyrodniczym, które może stanowić jeden z czynników rozwoju tego 

regionu, a związane z nim usługi ekosystemowe (np. czyste powietrze, możliwość spędzania 

wolnego czasu w otoczeniu przyrody, potencjał turystyczny, korzystne warunki do produkcji 

żywności wysokiej jakości, dostęp do roślin leczniczych itp.) Walory przyrodnicze podnoszą jego 

atrakcyjność dla potencjalnych inwestorów. 

Niestety Miasto Krasnystaw, które jest naturalnym partnerem rozwojowym gminy 

Krasnystaw cechuje: regres w rozwoju i utrata funkcji społeczno-gospodarczych oraz 

administracyjnych, odpływ ludności (zwłaszcza wykształconej w wieku produkcyjnym) do dużych 

ośrodków, upadek tradycyjnych lokalnych przemysłów, starzejącego się społeczeństwa 

zmieniającego popyt na niektóre usługi, jak również niedopasowania popytu i podaży na rynku 

pracy. 

Problemem tej kategorii obszarów jest także niezadowalająca dostępność terytorialna, w tym 

niedostateczne powiązania transportowe z innymi miastami i z obszarem funkcjonalnym w zakresie 

odpowiedniej jakości połączeń drogowych, kolejowych czy siatki połączeń w transporcie zbiorowym. 

Wskazane problemy skutkują znaczącym i postępującym osłabieniem bazy ekonomiczno-finansowej 

samorządów, grożąc dalszym pogarszaniem się warunków życia i prowadzenia działalności 

gospodarczej.11 

Odpowiedzią na fragmentaryczne i geograficznie zogniskowane kryzysy obszarów powinna 

być dobrze zaplanowana rewitalizacja, jako narzędzie poprawy warunków życia, rozwoju 

gospodarczego i jakości środowiska na obszarach kryzysowych. Rewitalizacja stanowi proces 

wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób 

kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni  

i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie. Wyzwaniem dla polityki regionalnej jest zmniejszenie 

dysproporcji w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego podregionów oraz przeciwdziałanie 

                                                 
11

 https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/76917/zup2021-2027.pdf 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/76917/zup2021-2027.pdf
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kumulacji problemów społeczno-gospodarczych, szczególnie na obszarach peryferyjnych, położonych 

z dala od dużych ośrodków miejskich i na styku województw.12 

W kontekście zapewnienia spójności terytorialnej znaczenie ma także zwiększenie poziomu 

dostępu do usług (edukacyjnych, zdrowotnych, z zakresu kultury, społecznych, transportowych, 

doradztwa biznesowego) i podstawowych dóbr warunkujących włączenie się mieszkańców tych 

obszarów w procesy rozwojowe w szczególności z wykorzystaniem potencjału społeczności 

lokalnych i sektora ekonomii społecznej i solidarnej. Wyzwanie stanowi również zapewnienie 

trwałych form współpracy partnerów krajowych i regionalnych oraz usprawnienie współpracy, 

koordynacji instytucji i podmiotów niepublicznych działających na rzecz rozwoju tych obszarów.13 

Polityka regionalna będzie wspierać zintegrowane interwencje wykorzystujące miejscowe 

zasoby i potencjały poszczególnych terytoriów oraz dostarczanie odpowiednich impulsów dla 

zainicjowania trwałego wzrostu i miejsc pracy w obszarach o mniej korzystnych uwarunkowaniach 

rozwojowych wynikających ze struktury społeczno-gospodarczej, peryferyjnego położenia, bądź 

utraty funkcji społeczno-gospodarczych.14 Nowy paradygmat polityki rozwoju regionalnego,  

w większym niż dotychczas stopniu, uwzględnia lokalny kontekst dla prowadzenia działań 

rozwojowych. Odpowiedni wybór atutów regionalnych i lokalnych, które dadzą najlepsze 

możliwości rozwojowe obszarów, wpływa na kształtowanie przewagi konkurencyjnej danego 

terytorium. Dla polityki rozwoju oznacza to odejście od wspierania całego kraju czy regionów  

w jednolity sposób na rzecz większego różnicowania interwencji w zależności od problemów 

i potencjałów poszczególnych obszarów. 

Polityka regionalna w latach 2021-2030 będzie koncentrować się na usprawnianiu 

dotychczasowych i poszukiwaniu nowych mechanizmów koordynacji międzysektorowej, zarówno 

na poziomie krajowym, jak i regionalnym. W latach 2021-2030 wyraźnie wzmacniana będzie rola 

partnerstwa publiczno-prywatnego oraz zwrotnych form wsparcia, w tym instrumentów 

finansowych w finansowaniu przedsięwzięć rozwojowych ze środków publicznych. Perspektywa do 

2030 roku obejmuje okres, w którym Polska będzie nadal beneficjentem funduszy spójności UE, 

jednak szybszy rozwój niektórych regionów kraju spowoduje, że skala wsparcia w ramach polityki 

spójności może zostać ograniczona. Tym samym istotne będzie poszukiwanie innych niż polityka 

spójności źródeł finansowania (np. CEF, Horyzont Europa, InvestEU) oraz instrumentów krajowych. 

Dlatego nowa polityka regionalna zakłada wyjście poza ramy funduszy strukturalnych i Funduszu 

Spójności. 

Zintegrowane podejście terytorialne polega na dopasowaniu interwencji do specyfiki obszaru 

Gminy Krasnystaw oraz jej partnerów (innych JST), tak aby precyzyjnie odpowiadała ona na 

różnorodne potrzeby rozwojowe tego terytorium. Oznacza to potrzebę uwzględnienia kontekstu 

terytorialnego na etapie programowania, realizacji i monitorowania interwencji oraz lepszej 

koordynacji działań i dostępnych środków finansowych. Przykłady praktycznego zastosowania 

zasady: pakiet działań integrujący różnego rodzaju projekty, np. infrastrukturalne, społeczne, 

edukacyjne, ochrony środowiska (wdrażany np. w ramach Programu 2020+). 

Działania, które należy mieć na uwadze planując rozwój Gminy Krasnystaw: 

                                                 
12

 jw. 
13

 jw. 
14

 jw. 
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 rozwój innowacji gospodarczych i technologii informacyjno-komunikacyjnych, 

 uzupełnienie braków w wyposażeniu infrastrukturalnym, w tym infrastruktury 

dostępu do szerokopasmowego Internetu m.in. w celu zwiększenia poziomu 

wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych, 

 poprawę dostępności transportowej zewnętrznej i wewnętrznej poprzez rozbudowę 

połączeń oraz rozwijanie i integrowanie systemów transportu zbiorowego,  

 tworzenie wspólnej, komplementarnej oferty gospodarczej, opartej o endogeniczne 

potencjały makroregionu, w tym inteligentne specjalizacje oraz promocję 

gospodarczą, 

 działania na rzecz obszarów o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych  

o wysokiej atrakcyjności turystycznej m.in. na potrzeby srebrnej turystki oraz 

tworzenie oferty turystycznej, kulturalnej bazującej na walorach regionu, 

 podejmowanie działań na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska (w tym 

dostosowanie/adaptacja do zmian klimatu), 

 rozwój przedsiębiorczości, w tym start-upowej, 

 wzmacnianie kapitału społecznego oraz tworzenie zachęt i wzmacnianie procesu 

sieciowania i tworzenia partnerstw międzysektorowych oraz terytorialnych  

(miejsko-wiejskich), w tym wspieranie inicjatyw na rzecz poprawy jakości życia, 

wzrost aktywności zawodowej mieszkańców.15 

Zakres interwencji będzie dostosowany na poziomie Strategii Rozwoju Województwa 

Lubelskiego do potrzeb Gminy Krasnystaw i obejmie wybrane działania: 

 budowanie spójnej wizji rozwoju obszaru w oparciu o potrzeby mieszkańców  

i kapitał przestrzenny, 

 tworzenie warunków zachęcających do mieszkania i inwestowania (dobrze 

zagospodarowana przestrzeń o zdefiniowanych funkcjach, z dostępem do usług 

publicznych), 

 wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, kształcenia i szkolenia zawodowego,  

w szczególności w sektorach wpisujących się w zdefiniowane specjalizacje 

gospodarcze danego obszaru powiązanego funkcjonalnie, w tym pobudzenie 

rodzimej/lokalnej przedsiębiorczości, wsparcie rozwoju kadr sektora usług dla 

biznesu, 

 tworzenie przestrzeni dla rozwoju przedsiębiorczości, 

 pobudzanie aktywności inwestycyjnej przy wykorzystaniu istniejących krajowych 

źródeł finasowania, regionalnych i lokalnych w celu reindustrializacji obszarów, 

których potencjał przemysłowy uległ znacznemu osłabieniu, 

 wsparcie dla tworzenia i rozwoju różnorodnej oraz wysokiej jakości oferty placówek 

edukacyjnych, w tym szkół sportowych, artystycznych oraz średnich i wyższych szkół 

zawodowych, 

 zwiększenie atrakcyjności migracyjno-osiedleńczej  

                                                 
15

 https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/76917/zup2021-2027.pdf 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/76917/zup2021-2027.pdf
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 podejmowanie inicjatyw na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska oraz 

dostosowania/adaptacji obszarów zurbanizowanych do zmian klimatu  

i wymogów ochrony środowiska (w dziedzinach: produkcji, usług, atrakcyjności 

osiedleńczej i turystyki), 

 tworzenie i poprawa powiązań funkcjonalnych w miastach i ich otoczeniu, 

wzmocnienie roli ośrodków w świadczeniu usług publicznych wykraczających poza 

granice miasta, m.in. rozwijanie i integrowanie systemów transportu zbiorowego 

między miastem Krasnystaw a Gminą tj. wiejskim otoczeniem, 

 ograniczenie suburbanizacji i polepszenie ładu przestrzennego na obszarach  

o rozproszonej zabudowie oraz przeciwdziałanie dekoncentracji osadnictwa 

obciążającego budżety gmin koniecznością ponoszenia coraz wyższych nakładów na 

obsługę dróg, kanalizacji, wodociągów i dostarczania innych usług publicznych, 

 aktywizacja lokalnej społeczności na rzecz pobudzania rozwoju społeczno-

gospodarczego w zakresie podnoszenia kompetencji i umiejętności mieszkańców 

oraz wzmacnianie poczucia tożsamości i integracji społeczności lokalnej (jako czynnik 

m.in. przeciwdziałający decyzjom o migracji), 

 wykorzystanie potencjału ekonomii społecznej i solidarnej w rozwijaniu gospodarki  

o obiegu zamkniętym, w szczególności w zakresie gospodarowania odpadami  

i przeciwdziałania marnowaniu żywności. 

 wypracowanie mechanizmów motywujących uczelnie do podejmowania współpracy 

z przedsiębiorcami w celu kształtowania oferty dydaktycznej dostosowanej do 

potrzeb zgłaszanych przez przedsiębiorców, 

 wzmacnianie współpracy szkół prowadzących kształcenie zawodowe  

i samorządów lokalnych z pracodawcami w celu lepszego ukierunkowania działań 

edukacyjnych i szkoleniowych na potrzeby zatrudnieniowe pracodawców, wdrożenie 

w szkołach (na wszystkich etapach edukacji) działań sprzyjających kształtowaniu 

kompetencji proinnowacyjnych uczniów, w tym zwłaszcza odpowiednie 

przygotowanie nauczycieli w zakresie metod i narzędzi kształtowania tego rodzaju 

umiejętności, 

 wzmacnianie potencjału szkół prowadzących kształcenie ogólne oraz przedszkoli  

i innych form wychowania przedszkolnego, 

 zwiększanie skłonności przedsiębiorców do inwestowania w aktualizację wiedzy  

i rozwój kompetencji cyfrowych pracowników, 

 rozwój doradztwa zawodowego (w tym rolniczego w kierunku technologii cyfrowych) 

oraz poprawa współpracy instytucji rynku pracy z pracodawcami, 

 upowszechnianie systemów finansowania usług rozwojowych, które pozwolą na 

proste i szybkie finansowanie usług doradczych lub szkoleniowych wybranych przez 

przedsiębiorcę oraz finansowanie zwrotne specjalistycznych szkoleń/kursów dla 

profesjonalnych kadr gospodarki, 

 zachęcanie instytucji publicznych działających na poziomie regionalnym  

i lokalnym do wspierania działań z zakresu innowacyjności i rozwoju zasobów 

ludzkich, 
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 realizacja regionalnych programów profilaktyki wczesnego wykrywania problemów 

zdrowotnych polegająca przede wszystkim na eliminowaniu zdrowotnych czynników 

ryzyka, poprzez wdrażanie działań dotyczących zapobiegania występowaniu i rozwoju 

chorób, w tym w szczególności chorób cywilizacyjnych, 

 deinstytucjonalizacja usług opiekuńczych i zdrowotnych, w tym rozwój usług 

medycznych świadczonych w modelu telemedycznym, 

 współpraca samorządu z podmiotami ekonomii społecznej w realizacji usług 

społecznych lokalnie, blisko mieszkańców, 

 ograniczanie emigracji długookresowej poprzez wprowadzanie zachęt  

w polityce mieszkaniowej, prorodzinnej czy edukacyjnej skłaniających do powrotu do 

kraju, 

 tworzenie warunków do rozwoju srebrnej gospodarki oraz ekonomii społecznej 

zakorzenionej lokalnie, a w szczególności przedsiębiorczości społecznej, 

 zwiększanie partycypacji społecznej i wpływu obywateli (oraz organizacji 

pozarządowych) na życie i przestrzeń publiczną, 

 promocja i kultywowanie niematerialnego dziedzictwa kulturowego na obszarach 

wiejskich oraz zwiększanie dostępu mieszkańców tych obszarów do dóbr i usług 

kultury, rozwijanie przemysłu kreatywnego oraz zwiększanie wykorzystania technik 

teleinformatycznych w dostępie do dóbr kultury, 

 promocja turystyczna mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej obszarów  

o wysokich walorach kulturowych, przyrodniczych i krajobrazowych, 

 rozwijanie możliwości wykonywania pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy,  

w elastycznych godzinach pracy oraz pracy na odległość przez osoby  

w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (w szczególności dot. to osób  

z niepełnosprawnościami, osób po 50 roku życia, kobiet).16 

Szczególnymi preferencjami w ramach przyciągania inwestycji zewnętrznych obejmowani 

będą inwestorzy mający wpływ na konkurencyjność i innowacyjność regionalnych gospodarek oraz 

wpisujący się w RIS. W tym zakresie wspierane będą następujące działania: 

 tworzenie przez samorząd lokalny warunków do sieciowania przedsiębiorstw, 

tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych, z wykorzystaniem nowego systemu 

aktywności stref ekonomicznych, 

 rozwój kompetencji lokalnych władz w zakresie poszukiwania i obsługi inwestorów, 

 zwiększanie dostępu do kredytów dla małych gospodarstw rolnych  

w połączeniu ze wsparciem kompetencji w zakresie zarządzania działalnością 

biznesową w celu zagwarantowania racjonalnych inwestycji, 

 planowanie środków na dofinansowanie usług rozwojowych dedykowanych 

przedsiębiorstwom w szczególności na obszarach wiejskich – przede wszystkim usługi 

doradcze w zakresie zarządzania, 

 oferowanie firmom rodzinnym indywidulanego wsparcia w formie programów 

mentorskich w obszarze przygotowania ich do sukcesji, przygotowania sukcesorów 

                                                 
16

 https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/76917/zup2021-2027.pdf 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/76917/zup2021-2027.pdf
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oraz innych sposobów zapewnienia ciągłości funkcjonowania firmy, także jej 

sprzedaży, 

 wzmacnianie wsparcia marketingowego na poziomie regionalnym, w tym marketingu 

terytorialnego. Obecnie LGD podejmują takie inicjatywy, jednak często mają one 

wąski charakter, dotyczą np. tradycji kulinarnych czy turystyki, wsparcie 

proeksportowych działań przedsiębiorstw. 

Projektowany przez rząd Program 2020+ zakłada się, że interwencja będzie kierowana m.in. 

na: likwidowanie barier rozwojowych, poprawę atrakcyjności inwestycyjnej, rozwój lokalnej 

przedsiębiorczości, aktywizację lokalnych zasobów ludzkich, pobudzanie lokalnych inicjatyw 

gospodarczych czy społecznych, a także poprawę dostępu mieszkańców do podstawowych usług 

publicznych. W ramach Programu 2020+ preferowane będzie wsparcie pakietu zintegrowanych, 

powiązanych ze sobą projektów, wynikających ze strategii ponadlokalnej lub realizowanych na ich 

podstawie planów działań, przygotowanych przez grupę JST współpracujących ze sobą  

i z interesariuszami. Program może również finansować porozumienia terytorialne zawarte na danym 

obszarze. Na etapie animowania współpracy i realizacji podejścia partycypacyjnego, angażującego 

funkcjonalnie powiązane JST, a także społeczność lokalną i kluczowych interesariuszy rozwoju 

współpracujące JST otrzymają w ramach Programu wsparcie doradcze w zakresie organizacji procesu 

współpracy, strategicznego planowania (wypracowania dokumentu strategicznego, jeśli taki nie 

istnieje)i przygotowania pakietu projektów. Wsparcie doradcze powinno być dostosowane do 

potrzeb współpracujących JST, brać pod uwagę potencjał instytucjonalny i terytorialny danego 

obszaru.17 

Na poziomie lokalnym do strategii rozwoju Gminy Krasnystaw proponowane jest dodanie 

strategii rozwoju ponadlokalnego. Oba dokumenty przyjmowane powinny być fakultatywnie. Mają 

łączyć sferę społeczną, gospodarczą i przestrzenną. Strategia rozwoju ponadlokalnego ma być 

odpowiedzią na potrzebę wspólnego planowania rozwoju w obrębie kilku gmin powiązanych ze sobą 

funkcjonalnie. Ma to pomóc w pozyskiwaniu funduszy unijnych i wdrażaniu projektów. Jeśli gmina 

przyjmie któryś z dokumentów, jego zapisy będą musiały być uwzględnione w pracach nad studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.  

W Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030 (uchwalonej przez Radę 

Ministrów w dniu 15. 10. 2019r.) uwzględniono, że tempo zmian na obszarach wiejskich i w 

rolnictwie będzie silnie zróżnicowane zarówno pod kątem ich dynamiki, jak również wymiaru 

terytorialnego, zaprojektowano wizję obszarów wiejskich w Polsce, której horyzont wykracza poza 

2030 r.: „Obszary wiejskie w 2050 r. to atrakcyjne miejsce pracy, zamieszkania, wypoczynku  

i prowadzenia działalności rolniczej lub pozarolniczej. To również obszary dostarczające dóbr 

publicznych i rynkowych, z zachowaniem unikalnych walorów przyrodniczych, krajobrazowych  

i kulturowych dla przyszłych pokoleń, dzięki zrównoważonemu rozwojowi konkurencyjnego rolnictwa 

i rybactwa. Na obszarach wiejskich zatrzymano niekorzystne zmiany demograficzne oraz znacząco 

zwiększono pozytywne efekty środowiskowe produkcji rolnej i rybackiej. Podstawą ustroju rolnego są 

gospodarstwa rodzinne rozwijające się w sposób zrównoważony i odpowiedzialny, wykorzystujące 

nowoczesne technologie. Zapewniono zwiększenie się wkładu małych i średnich gospodarstw rolnych 

                                                 
17

 https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/76917/zup2021-2027.pdf  

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/76917/zup2021-2027.pdf
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w zapewnienie zrównoważonego rozwoju rolnictwa. Dążąc do przybliżenia zaprezentowanej wizji  

w perspektywie 2030 r., przyjęto cel główny rozwoju obszarów wiejskich, rolnictwa i rybactwa 

stanowiący uszczegółowienie celu głównego Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR). 

Celem Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030 (uchwalonej przez 

Radę Ministrów w dniu 15. 10. 2019r., w skrócie SZRWRiR 2030) jest rozwój gospodarczy wsi 

umożliwiający trwały wzrost dochodów jej mieszkańców przy minimalizacji rozwarstwienia 

ekonomicznego, społecznego i terytorialnego oraz poprawie stanu środowiska naturalnego. SZRWRiR 

2030 będzie realizowała założenia SOR wskazane w jej trzech celach szczegółowych przez działania 

zaprojektowane w poszczególnych kierunkach interwencji, które zostały przypisane do trzech celów 

operacyjnych SZRWRiR 2030 oraz trzech obszarów wpływających na realizację celów strategii: 

 Cel szczegółowy I. Zwiększenie opłacalności produkcji rolnej i rybackiej. 

 Cel szczegółowy II. Poprawa jakości życia, infrastruktury i stanu środowiska. 

 Cel szczegółowy III. Rozwój przedsiębiorczości, pozarolniczych miejsc pracy  

i aktywnego społeczeństwa. 

W SZRWRiR wymienione są trzy obszary wpływające na realizację celów strategii: Sprawne 

zarządzanie rozwojem, Stabilne finansowanie rozwoju, Trwała zdolność kreacji i uczenia się. 

System realizacji SZRWRiR 2030 będzie dopełniony poprzez zaangażowanie na poziomie 

operacyjnym (wdrożeniowym) takich jednostek jak ARiMR, KOWR, jednostki odpowiedzialne za 

bezpieczeństwo żywności, ODR, szkoły rolnicze, instytuty naukowe, PUP. 

System realizacji SZRWRiR 2030 tworzą:  

Komponenty strategiczne, polityki, programy: 

 Plan dla Wsi, 

 Pakt dla obszarów wiejskich (2018–2022), 

 Programy operacyjne PS (regionalne i krajowe) (2014–2020), 

 PROW 2014–2020, 

 PO RYBY 2014–2020, 

 System płatności bezpośrednich (2014–2020), 

 Krajowy plan dla WPR 2021–2027, o program operacyjny realizowany  

z wykorzystaniem środków EFMR (2021–2027); 

Projekty strategiczne SOR oraz Priorytetowe projekty Planu dla wsi. 

 

 

2. Dane dotyczące diagnozy Gminy Krasnystaw na tle  powiatu „Diagnoza 
sytuacji społeczno-gospodarczej obszarów wiejskich i rolnictwa województwa 
lubelskiego” (2017). 

 

Z uwagi na rolniczy charakter województwa lubelskiego oraz bogaty zasób surowców 

przetwórstwa rolno-spożywczego, który stanowi jedną z podstawowych gałęzi przemysłu w regionie. 

Na terenie całego województwa oraz Gminy Krasnystaw działają gospodarstwa rolne o wysokim 

potencjale produkcyjnym, które zapewniają dostępność surowców niezbędnych do rozwoju branży 

przetwórstwa owocowo-warzywnego.  
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Na terenie województwa lubelskiego dynamicznie rozwija się także branża przetwórstwa 

zbóż. Wiodącymi zakładami są: Lubella S.A. w Lublinie, Chełmskie Zakłady Zbożowe, Zamojskie 

Zakłady Zbożowe sp. z o.o., Zakłady Zbożowo-Młynarskie Werbkowice, Elewator Zbożowy Elewarr sp. 

z o.o. Oddział w Krupcu. W województwie lubelskim działają również cukrownie, mleczarnie, 

przedsiębiorstwa produkujące wyroby mięsne. Do największych zakładów działających w tych 

branżach możemy zaliczyć: Cukrownia Krasnystaw - Oddział Krajowej Spółki Cukrowniczej S.A.  

w Toruniu, Okręgowe Spółdzielnie Mleczarskie m.in. w Krasnymstawie. Lubelskie posiada także 

tradycje piwowarskie i gorzelnicze. Największymi zakładami tych branż są: Perła Browary Lubelskie 

S.A., Browar Janów Lubelski sp. z o.o., Gorzelnia Jagiełło sp. z o.o. z Pokrówki koło Chełma. Na terenie 

Lublina swoje siedziby posiadają także takie zakłady jak Lubelskie Zakłady Tytoniowe i Herbapol 

Lublin S.A. (lider polskiego rynku zielarskiego.18 

Największym zakładem produkującym nawozy dla rolnictwa w regionie są Zakłady Azotowe 

Puławy SA., które są czołowym producentem nawozów sztucznych dla rolnictwa, ale także różnych 

półproduktów (np. melaminy i kaprolaktamu) poszukiwanych przez inne branże przemysłu. Na 

terenie województwa lubelskiego swoją działalność prowadzą liczne grupy producenckie, które dążą 

do poprawy efektywności gospodarowania oraz organizują sprzedaż produktów rolnych. Ponadto 

umożliwiają obniżenie kosztów produkcji i ograniczenie ryzyka, a także otwierają nowe kanały 

zbytu.19  

Struktura gospodarki regionu w układzie 4 głównych sektorów rolniczego, przemysłowego, 

oraz usług rynkowych i nierynkowych jest odmienna od większości województw w Polsce oraz 

wewnętrznie zróżnicowana. Województwo lubelskie posiada wysoki poziom specjalizacji i duży 

potencjał w zakresie produkcji rolniczej, głównie roślinnej – zbóż i innych podstawowych upraw, przy 

czym lokalnie istnieje duże natężenie produkcji owoców miękkich i sadowniczej, a także 

warzywniczej. Rolnicza specyfika województwa lubelskiego sprzyja rozwojowi produkcji  

i przetwórstwa żywności na bazie płodów rolnych i produkcji zwierzęcej. Dlatego też dominującą 

ważną rolę w sprzedaży produktów przemysłowych odgrywają artykuły spożywcze – blisko 20 %  

w strukturze produkcji sprzedanej. Na rynku krajowym region wyróżnia się pod względem wielkości 

produkcji wyrobów pochodzenia zwierzęcego, tj. masła oraz innych tłuszczów otrzymywanych  

z mleka, serów podpuszczkowych dojrzewających oraz produktów uboju bydła i cieląt. Województwo 

wyróżnia się na tle kraju także pod względem produkcji wyrobów otrzymywanych na bazie upraw 

rolniczych (głównie ze zbóż) i sadowniczych (jabłek, owoców jagodowych). 

Powiat krasnostawski wyróżnia duża liczba przedsiębiorstw handlowo – usługowych 

zajmujących się sprzedażą oraz serwisem maszyn i urządzeń rolniczych. Znajdują się tu także 

przedsiębiorstwa handlowe sprzedające nawozy oraz pasze. Wszelkie próby wydzielenia obszarów 

wiejskich, głównie w obrębie stref podmiejskich są nieadekwatne do rzeczywistości, 

charakteryzującej się brakiem występowania wyraźnych granic osadnictwa wiejskiego  

i miejskiego. Zróżnicowany poziom przeobrażeń wsi, w tym jej struktury społeczno – demograficznej, 

zawodowej, więzi i stosunków społecznych, liczebności, zagęszczenia, form zabudowy, kształtu  

i funkcji osiedli, czyli głównie cech społecznych, demograficznych, ekonomicznych i przestrzennych.20 

                                                 
18

 Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej obszarów wiejskich i rolnictwa województwa lubelskiego wraz  
z identyfikacją potrzeb i potencjałów rozwojowych (2017). 
19

 jw. 
20

 jw. 
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Ważne jest odpowiednie wsparcie lokalnej przedsiębiorczości i pozyskanie inwestorów  

w małych i średnich miastach regionu może skutkować zwiększeniem miejsc pracy a migracje 

wahadłowe nie będą oznaczały trwałej migracji młodych ludzi, jak ma to miejsce w przypadku 

migracji do dużych miast. Równie istotne jest podniesienie atrakcyjności obszarów wiejskich  

i najbliższych miast – zwiększenie dostępu do edukacji, upowszechnianie dostępu do Internetu, 

poprawa i budowa lokalnych dróg, zwiększenie rynku pracy, lepsza opieka medyczna. 

Wykorzystanie istniejącego potencjału rolniczego poprzez rewitalizację obszarów łąkowych 

wschodniej i południowo wschodniej części województwa, skierowanie produkcji rolniczej na tym 

obszarze na hodowlę bydła, kóz czy owiec z głównym wykorzystaniem łąk i pastwisk.21 

Zachowanie i właściwe zagospodarowanie przyrodniczo cennych obszarów może pozwolić 

na rozwój turystyki i rekreacji, w tym zwłaszcza turystyki kwalifikowanej, związanej  

z obserwacją i poznawaniem przyrody. Z funkcją turystyczną powiązany może być rozwój funkcji 

leczniczej i terapeutycznej. Obszary o wysokiej różnorodności biologicznej mogą być miejscem 

prowadzenia badań naukowych, których rezultaty będą miały znaczenie w rozwiązywaniu 

problemów środowiskowych. Funkcja rolnicza i leśna powinna być rozwijana w kierunku produkcji 

żywności o wysokiej jakości oraz pozyskiwania wysokowartościowych roślin leczniczych 

i surowców odnawialnych. Możliwy jest także rozwój zbieractwa oraz upraw surowców 

farmaceutycznych.22 

Posiadane przez Gminę Krasnystaw bogate zasoby środowiska naturalnego należy 

postrzegać w kategoriach „kapitału ekologicznego” będącego w dyspozycji społeczności lokalnych. 

Dbałość o środowisko przyrodnicze może być ujmowana także jako szansa na rozwój, a nie tylko 

jako bariera, choć sprzeczności między przyrodą a gospodarką są w pewnych przypadkach 

nieuchronne. W świadomości społeczeństwa niezbędne jest wykreowanie postrzegania wartości 

ekologicznych w kategoriach interesu społecznego. Do głównych zasobów naturalnych regionu 

należą m. in. zasoby wodne i leśne oraz gleby. Zasoby wód powierzchniowych Lubelszczyzny są 

niezbyt duże. Przyczynami tego stanu są: słabo rozwinięta sieć rzeczna i zmienne wielkości odpływu, 

zarówno w układzie przestrzennym, jak sezonowym. Deficyty wody utrzymują się na znacznych 

obszarach, szczególnie w rejonie oddziaływania Kanału Wieprz–Krzna oraz w zlewniach większości 

lewostronnych dopływów Bugu. W stosunku do potrzeb i możliwości retencjonowana jest niewielka 

ilość wody. W granicach województwa znajduje się 20 zbiorników retencyjnych o łącznej powierzchni 

2798 ha i pojemności użytkowej 50,5 mln m3. Ogólna powierzchnia stawów wynosi natomiast 6465 

ha.23 

Spośród czynników racjonalizujących gospodarowanie wodą główne znaczenie  

w nadchodzących latach 2021-2030 przypisuje się: 

 działaniom inwestycyjnym, zwłaszcza retencji wód; obszarem priorytetowym jest strefa 

oddziaływania Kanału Wieprz–Krzna, a zadaniami strategicznymi: budowa zbiornika 

„Oleśniki” i modernizacja Kanału Wieprz–Krzna; 

                                                 
21

 Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej obszarów wiejskich i rolnictwa województwa lubelskiego wraz  
z identyfikacją potrzeb i potencjałów rozwojowych (2017). 
22

 jw. 
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 określeniu warunków korzystania z wód w układach zlewniowych w oparciu  

o sporządzone uprzednio bilans jakościowy i ilościowy.24 

Na znaczeniu zyskiwać będą mechanizmy rynkowe, tylko one bowiem mogą pomóc  

w realizacji zasady: pokryć popyt i zachować dyspozycyjny zasób wody. Będzie to możliwe  

w sytuacji zorganizowania rynku koncesji na eksploatację poszczególnych zbiorników wód 

powierzchniowych i podziemnych oraz dostawy wody innym użytkownikom. Rynek taki urealniłby 

treść ekonomiczną cen wody i tym samym sprzyjałby rzeczywistej ochronie jej zasobów.25 

W kontekście rozwoju Gminy Krasnystaw należy pamiętać, że Lubelszczyzna to region 

stagnacyjny, zarówno pozbawiony wielkich miast o rozwiniętych funkcjach metropolitalnych, jak  

i atrakcyjnego przemysłu, który mógłby przyciągać kapitał zewnętrzny (głównie zagraniczny). 

Wykazuje „syndrom niedostatecznego rozwoju”, w skład którego wchodzą: niski poziom 

wykształcenia i wykwalifikowania kadr, niska produktywność, relatywny niedorozwój infrastruktury 

ograniczający dostępność transportową i teleinformacyjną, niska jakość nauczania i niski poziom 

samoorganizacji społecznej, niska innowacyjność i – w niektórych przypadkach – niski stopień 

urbanizacji. Zainicjowanie w nich endogennego wzrostu jest trudne tym bardziej, że często są to 

regiony peryferyjne, położone w oddaleniu od źródeł kapitału i rynków, otoczone obszarami równie 

pozbawionymi wewnętrznych impulsów rozwojowych.26 

Spójność społeczna rozumiana jest nie jako wyłącznie wyrównywanie poziomu dochodów ale 

także w kategoriach funkcjonalnych. Odnosi się do budowania intensywnych powiązań społeczno-

gospodarczych i wykorzystania komplementarnych zasobów w układzie terytorialnym. Badania 

rozwoju społecznego prowadzone są na poziomie lokalnym także na poziomie za pomocą Wskaźnika 

Lokalnego Rozwoju Społecznego (Local Human Development Index – LHDI), służą do pogłębionych 

analiz o charakterze jakościowym, by w pełni zbadać czynniki determinujące poziom rozwoju 

społecznego na terenie województwa lubelskiego.27 

Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju ma wieloraki charakter. Należy pamiętać o tym, że 

tradycyjne podziały (wschód-zachód, wieś-miasto), choć nadal widoczne na mapach pokazujących 

zróżnicowanie rozwoju i jakości życia, ulegają przeobrażeniom. Jednym z przykładów jest rosnące 

zróżnicowanie obszarów wiejskich, dzielących się na te o zdywersyfikowanych funkcjach  

i dochodach mieszkańców oraz te o dużym udziale ludności zatrudnionej w niskotowarowym 

rolnictwie. To istotne uwarunkowania, które wpływają na rozwój Gminy Krasnystaw. Wyzwaniem 

dla polityki rozwoju jest tworzenie takich warunków dla wyrównywania szans edukacyjnych, 

zwiększanie dostępu do usług publicznych oraz zwiększanie dostępności transportowej, a także 

likwidowanie wykluczenia cyfrowego, ale również wspieranie biegunów wzrostu m. in. ośrodków 

regionalnych (Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 2012).28 

Istotnym czynnikiem wpływającym na rozwój Gminy są umiejętności i kwalifikacje zawodowe 

zamieszkujących te obszary ludzi, ich zasobność majątkowa i pieniężna, ale także świadomość 

polityczna, mobilność społeczna i przestrzenna. To między innymi dlatego w regionalnych strategiach 
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na rzecz rozwoju, kluczowe miejsce powinny zajmować działania, których rezultatem będzie poprawa 

jakości życia osób zamieszkujących te tereny, mierzona poprawą poziomu rozwoju społecznego.29 

Województwo Lubelskie, w tym Gmina Krasnystaw posiada stosunkowo małą liczbę 

zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego, co powoduje niepełne wykorzystanie produkowanych 

tutaj surowców spożywczych. Poza pewnym zróżnicowaniem funkcji, gmina charakteryzuje się 

przewagą produkcji rolnej, który należy w sposób zrównoważony i kompleksowy rozwinąć. 

Do najistotniejszych założeń aktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego 

należy wskazanie potencjałów rozwojowych, z których następnie będą formułowane cele i działania 

strategiczne. Do potencjałów rozwojowych należy: 

1. Wysoki potencjał przyrodniczy dla roślinnej produkcji rolnej - „Lubelskie Zagłębie 

Żywnościowe” – strategiczny obszar bezpieczeństwa żywnościowego kraju. 

2. Potencjał akademicki Lublina i Puław (chodzi przy tym nie tylko o bogaty wachlarz instytucji 

badawczo-rozwojowych, ale także ogromną liczbę „nie wykorzystanej” młodzieży 

akademickiej) sprzyjający rozwojowi gospodarki innowacyjnej. 

3. Możliwości rozwoju srebrnej gospodarki wykorzystującej wewnętrzne zasoby przyrodnicze  

i kulturowe oraz lokalizację w sąsiedztwie dużych zasobów demograficznych.30 

 

3. Analiza danych dotyczących uwarunkowań społeczno-gospodarczych 
dostarczonych przez Urząd Gminy Krasnystaw w dniu 10 lutego 2020r.  

 
 
1. POŁOŻENIE, KLIMAT, POWIERZCHNIA I INFRASTRUKTURA GMINY KRASNYSTAW. 

 

Gmina Krasnystaw położona jest na obszarze dwóch mikroregionów geograficznych: Wyżyny 

Lubelskiej z mezoregionami: Działy Grabowieckie i Wyniosłość Giełczewska oraz Polesia Wołyńskiego 

z obszarem Pagórów Chełmskich. Pod względem administracyjnym gmina położona jest we 

wschodniej części województwa lubelskiego, w granicach powiatu krasnostawskiego. Obszar 

Gminy Krasnystaw graniczy z gminami: Siennica Różana, Rejowiec, Łopiennik Górny, Gorzków, 

Izbica, Kraśniczyn. Gmina Krasnystaw jest typową gminą podmiejską, otaczającą miasto Krasnystaw 

otwartym pierścieniem, jedynie od wschodu przeciętym klinem obszaru gminy Siennica Różana. 

Gmina nie posiada wykształconego ośrodka gminnego, siedziba władz samorządowych mieści się  

w mieście Krasnystaw - wielofunkcyjnym ośrodku obsługi lokalnej, który od 1999 r. uzyskał rangę 

miasta powiatowego. 

Teren gminy przecinają z północnego zachodu i z północy w kierunku południowym 

znaczące inwestycje liniowe: międzynarodowa trasa ekspresowa S-17 Warszawa-Lublin-

Krasnystaw-Zamość – Hrebenne-Lwów, droga międzyregionalna Nr 83 relacji Biała Podlaska-

Włodawa-Chełm-Rejowiec-Krasnystaw oraz linia kolejowa z Warszawy do Lwowa (Ukraina). 

Pomiędzy linią kolejową i drogą ekspresową rozciąga się dolina rzeki Wieprz z dopływem Żółkiewki od 
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 Założenia aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 r.) przyjęte 
przez Zarząd Województwa Lubelskiego. 



PROJEKT STRATEGII ROZWOJU GMINY KRASNYSTAW 2021-2030 23 

 

ESSE Agnieszka Smreczyńska-Gąbka  
 

strony zachodniej oraz Wojsławki, Siennicy i Bzdurki od wschodu. Cała południowa część gminy 

położona jest w Grabowiecko-Strzeleckim Obszarze Chronionego Krajobrazu. Jest to niezwykle 

malowniczy teren Wyniosłości Giełczewskiej Działów Grabowieckich, o bardzo dużych walorach 

krajobrazowych i bogato urzeźbionym systemem wąwozów. Południowo-wschodnią część gminy 

otacza otulina Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego. Otaczająca pierścieniem miasto 

Krasnystaw gmina zajmuje powierzchnię 151 km2. 

 

 
Źródło mapy 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1e/Krasnystaw_%28gmina_wiejska%29_location_map.png 
 
Obszar Gminy Krasnystaw położony jest w obrębie lubelsko-chełmskiej dzielnicy klimatycznej 

zajmując jej środkową część. Klimat badanego obszaru jak i całej Lubelszczyzny kształtowany jest 

przez napływające znad Atlantyku masy powietrza polarno-morskiego oraz masy powietrza polarno-

kontynentalnego napływające znad Euroazji. Ciśnienie atmosferyczne wynosi średnio 1015-1016 hPa. 

Na wielkość dopływu energii promienistej do Ziemi wpływa bezpośrednio zachmurzenie wynoszące 

średnio w roku 64%. W przebiegu rocznym zachmurzenia występują dwa okresy: zimowy o dużym 

zachmurzeniu – 75% i ciepły o zachmurzeniu znacznie mniejszym – 57%. Nasłonecznienie względne 

waha się od 35,4% do 38,1 %. Średnie roczne natężenie promieniowania słonecznego wynosi od 100 

do 104 kcal/cm2 i należy do najwyższych w województwie lubelskim. Nasłonecznienie względne 

osiąga maksimum w lecie (czerwiec) i minimum w zimie (grudzień). Średnie roczne sumy opadów 

atmosferycznych są dość niskie i utrzymują się w granicach 550-600 mm, w tym w okresie 

wegetacyjnym (IV-X) 400-425 mm. Liczba dni z opadem gradowym wynosi 15 (sierpień), 

 Aktualna powierzchnia gminy: 15.096 ha co stanowi 15 % z powierzchni powiatu 

krasnostawskiego.  

 Gmina posiada charakter: rolniczo-przemysłowy. Udział użytków rolnych w ogólnej 

powierzchni gruntów: wynosi 13.018 ha, co stanowi 86,2 % powierzchni gminy,  

z czego na grunty orne przypada: 11.564 ha (76,6 %), łąki trwałe 1.180 ha (7,8 %), pastwiska 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1e/Krasnystaw_%28gmina_wiejska%29_location_map.png
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trwałe 112 ha (0,8 %), sady 162 ha (1,0 %). Stawy obejmują powierzchnię 116 ha (0,8 %) –  

w tym gospodarstwa rybackie 79 ha (0,5 %). Grupa 52% mieszkańców gminy pracuje  

w rolnictwie., prowadząc indywidualne gospodarstwa o małej i średniej powierzchni.  

 Przeciętna pow. gospodarstwa wynosi 5 ha. Na terenie gminy uprawia się przede 

wszystkim pszenicę, buraki cukrowe, mieszanki zbożowe, żyto, ziemniaki oraz rośliny 

przemysłowe: rzepak, tytoń, chmiel. W hodowli zwierząt największy udział ma pogłowie 

bydła i trzody chlewnej. Korzystne warunki produkcyjne dają możliwości dostosowania 

kierunków produkcji upraw nie tylko głównych ziemiopłodów ale także roślin 

przemysłowych, oleistych, ziół i innych. 

 Lasy i grunty zalesione zajmują 2.775 ha Gminy Krasnystaw, co stanowi 18,3 % pow. gminy. 

Łączna powierzchnia wód wynosi 271 ha (1,8 % pow. gminy), z czego na wody stojące 

przypada 8 ha, wody płynące 48 ha oraz rowy melioracyjne 99 ha. 

 Powierzchnia dróg w Gminie Krasnystaw wynosi 339 ha (2,2 %) a tereny administrowane 

przez PKP i inne tereny komunikacyjne zajmują 11 ha (0,1 %). Powierzchnia zabudowanych 

terenów osiedlowych wynosi 4 ha, a nie zabudowanych 2 ha, Powierzchnia terenów zieleni  

w granicach osiedli obejmuje 2 ha. Powierzchnia nieużytków na terenie gminy Krasnystaw 

wynosi 129 ha (0,9 %). 

 Powierzchnia terenów inwestycyjnych należąca do gminy: 24 ha (1,6 % powierzchni gminy). 

To tereny, które są częściowo uzbrojone. Na terenie powiatu to najbardziej atrakcyjny 

obszar pod rozwój strefy inwestycji. 

 
 
2. PRODUKCJA ROLNICZA. 

 
Gmina Krasnystaw położona jest w południowym obszarze rolniczym województwa – rejonie 

głównym produkcji żywności i biznesu rolnego o randze regionalnej przewagi konkurencyjnej.  

Cechy charakterystyczne środowiska rolniczego: 

1. Korzystne warunki glebowe, grunty w klasach bonitacyjnych II-III stanowią około 70% 

powierzchni użytków rolnych, 

2. Możliwość rozwoju specjalizacji produkcji rolnej, 

3. Obszar wskazany do intensyfikacji produkcji rolnej, 

4. Gleby pochodzenia organicznego wymagają ochrony przed zmianą przeznaczenia na 

cele nierolnicze. 

Analizowany obszar pokryty jest na przeważającej powierzchni lessem, który stanowi skałę 

macierzystą dla gleb bielicowych i brunatnych. Gleby wytworzone z lessów i utworów lessowych 

stanowią największy kompleks gleb. Wykazują one poważne cechy bielicowe. Na tym terenie 

występują także gleby bielicowe wytworzone z różnych glin pochodzenia wodnego oraz glin 

wietrzeniowych, zajmują one jednak dość niewielka powierzchnię. 

Ilość indywidualnych gospodarstw rolnych w Gminie Krasnystaw wynosi: 2522. Do główny 

producentów w branży rolno-spożywczej na terenie Gminy Krasnystaw należą:  

 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Krasnymstawie, 

 Cukrownia Krasnystaw w Siennicy Nadolnej, 
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 Elewarr Sp. z o.o. Oddział w Krupcu. 

Dominującą formą gospodarowania na obszarze Gminy Krasnystaw jest rolnictwo. Są to 

tereny, na których nie rozwinął się przemysł (jest tylko kilka zakładów), wokół którego budowany jest 

potencjał gospodarczy tego terenu. Specyfika oraz uwarunkowania historyczne spowodowały, że 

rolnictwo stało się rozdrobnione i mało efektywne. 

Na terenie LGD „KRASNYSTAW PLUS”, którego istotnym obszarem jest Gmina Krasnystaw 

dzięki sprzyjającym warunkom do rozwoju przemysłu rolno-spożywczego (wolne tereny pod 

lokalizację działalności gospodarczej zakładów przemysłowych, przetwórstwa rolno-spożywczego, 

usług, zaplecze surowcowe) szansą na rozwój jest przemysł przetwórczy. Lokalizacja, położenie 

geograficzne, dobre gleby dogodne warunki mikroklimatyczne (nasłonecznienie, dobre warunki 

glebowe i hydrologiczne) tworzą zaplecze do produkcji dużej ilości żywności, a korzystne warunki 

produkcyjne dają możliwości dostosowania kierunków upraw również dla potrzeb przemysłowych 

takich jak: zioła, owoce, warzywa, chmiel, tytoń, len, czosnek. W produkcji roślinnej prowadzonej na 

obszarze zauważalna jest, dominacja upraw zbóż. Są to oczywiście (ze względu na dobrą jakość gleb) 

przede wszystkim pszenica i jęczmień. Blisko 70 % upraw to zboża, kolejnym są buraki cukrowe, 

ziemniaki oraz rzepak, a w produkcji zwierzęcej dominuje trzoda chlewna. Wśród upraw 

sadowniczych przeważają: jabłka, grusze, śliwy i wiśnie, a wśród krzewów owocowych porzeczki  

i maliny.31 

Wśród gospodarstw rolnych dominują tradycyjne metody produkcji, bez nadmiernego 

stosowania środków chemicznych do nawożenia i ochrony upraw. Czynnik ten może być atutem do 

rozwoju rolnictwa ekologicznego.  

Rolnicy z terenu Gminy Krasnystaw wchodzą w skład grup producenckich działających  

w powiecie krasnostawskim, w następujących branżach: produkcji zbóż, produkcji warzyw i owoców, 

produkcji mleka oraz produkcji trzody chlewnej. Konsultacje społeczne pokazują, że duża liczba 

mieszkańców jest zainteresowana rozwojem małych przetwórni opartych na lokalnych zasobach.32 

Na terenie gminy działalność doradczą w zakresie rozwoju obszarów wiejskich prowadzi 

Powiatowy zespół Doradztwa Rolniczego w Krasnymstawie.  

Na terenie gminy znajduje się 1 gospodarstwo ekologiczne (posiadające atest): 

Gospodarstwo ekologiczne Dorota i Jerzy Moń z Krupego. Gospodarstwo zajmuje się produkcją 

serów. 

W gminie znajdują się 17 gospodarstw agroturystycznych:   

1. „Agroturystyka w Kaczym Dołku”, Ewelina Janowczyk, Małochwiej Duży 152. Posiada  

4 pokoje, 8 miejsc noclegowych. Niestety nie posiada atrakcji.  

2. Gospodarstwo Agroturystyczne, Marta Fyk, Jaślików 107. Posiada 5 pokoi, 10 miejsc 

noclegowych. Niestety nie posiada atrakcji. 

3. Gospodarstwo Agroturystyczne „Pod sosnami” Bożena Sobczuk, Wincentów 87. 

Posiada 4 pokoje, 12 miejsc noclegowych. Niestety nie posiada atrakcji. 

4. Gospodarstwo Agroturystyczne „Zacisze”, Wincentów 2A, Damian Bednarczyk. 

Posiada 3 pokoje, 10 miejsc noclegowych. Niestety nie posiada atrakcji.  
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 Lokalna Strategia Rozwoju LGD Krasnystaw PLUS. 
32

 Lokalna Strategia Rozwoju LGD Krasnystaw PLUS. 
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5. Gospodarstwo Agroturystyczne „Zajazd Krupe”, Krupe 147B. Posiada 4 pokoje  

i 10 miejsc noclegowych. Niestety nie posiada atrakcji.   

6. Gospodarstwo Agroturystyczne, Elżbieta Mąka, Niemienice 171. Posiada pokój  

z 2 miejscami noclegowymi. Niestety nie posiada atrakcji.   

7. Gospodarstwo Agroturystyczne, Joanna i Adam Szufnarowie „Słoneczna Osada”, 

Niemienice 37. Posiada 3 pokoje i 6 miejsc noclegowych. Niestety nie posiada atrakcji.   

8. Gospodarstwo Agroturystyczne „Stajnia Adrenalina”, Siennica Nadolna 38. Posiada  

1 pokój i 1 miejsce noclegowe. Atrakcją jest szkoła nauki jazdy konnej oraz mini zoo. 

9. Gospodarstwo Agroturystyczne „Agroturystyka nad Zalewem”, Jacek Bednarczyk, 

Wincentów 6A. Posiada 4 pokoje i 13 miejsc noclegowych. Niestety nie posiada 

atrakcji.  

10. Gospodarstwo Agroturystyczne Agroturystyka „Pod Zamkiem”, Zofia Marczuk, Krupe 

152. Posiada 3 pokoje i 8 miejsc noclegowych. Niestety nie posiada atrakcji.  

11. Gospodarstwo Agroturystyczne „Pasja” Monika Smalira, Niemienice Kolonia  

28. Posiada 1 domek turystyczny. Atrakcją jest szkoła nauki jazdy konnej, stajnia. 

12. Gospodarstwo Agroturystyczne Jolanta i Paweł Ćwirta, Stężyca Łęczyńska 76. Posiada 

5 pokoi oraz 14 miejsc noclegowych. Gospodarstwo prowadzi hotel dla koni.  

13. Gospodarstwo Agroturystyczne Marzena i Jerzy Kazimierczakowie, Siennica Nadolna 

74. Posiada 7 miejsc noclegowych – sezonowo. 

14. Gospodarstwo Agroturystyczne Teresa Hus, Siennica Nadolna 94. Posiada  

9 miejsc noclegowych. Niestety nie posiada atrakcji.  

15. Gospodarstwo Agroturystyczne Lucyna i Ryszard Bednarczyk, Wincentów. Posiada  

3 pokoje i 10 miejsc noclegowych. Niestety nie posiada atrakcji.  

16. Gospodarstwo Agroturystyczne Anna i Waldemar Bednarczyk, Siennica Nadolna 78A. 

Posiada 10 miejsc noclegowych. Niestety nie posiada atrakcji. 

17. Gospodarstwo Agroturystyczne Celina Rękas, Wincentów 80A. Posiada 3 pokoje  

i 6 miejsc noclegowych. Niestety nie posiada atrakcji.  

W sumie w gospodarstwach agroturystycznych na terenie gminy jest 128 miejsc 

noclegowych. Niestety większość gospodarstw nie posiada atrakcji, które uświetniały by pobyt 

turystów odwiedzających gminę Krasnystaw. 

Ponadto usługi noclegowe na terenie gminy posiadają: 

1. Zajazd Barbara, Zakręcie, który posiada w ofercie 35 pokoi oraz 65 miejsc 

noclegowych, a także plac zabaw.  

2. Markpol – Marek Kowalczyk, Siennica Nadolna 206, który posiada 4 pokoje oraz  

15 miejsc noclegowych. Niestety nie posiada atrakcji.  

 
 

3. DZIAŁANIA NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA (AKTUALNE NA ROK 2019). 

Podstawowym dokumentem koordynującym działania na rzecz ochrony środowiska na 

terenie gminy jest Program ochrony środowiska Gminy Krasnystaw na lata 2018 - 2020  

z perspektywą do roku 2024, który został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Krasnystaw Nr XXX/239/2018 
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dnia 8 maja 2018r.  

Do obszarów chronionych na terenie Gminy należą: 

1. Obszar Natura 2000 – Wodny Dół, PLH 060026, o powierzchni ok. 186ha. 

2. Obszar Natura 2000 – Izbicki Przełom Wieprza, PLH 060030, o powierzchni całkowitej 

ok. 1778 ha. 

3. Grabowiecko-Strzelecki Obszar Chronionego Krajobrazu, o powierzchni na terenie 

Gminy Krasnystaw: 4955,63 ha, pow. całkowita 25 740,82 ha. 

4. Skierbieszowski Park Krajobrazowy – powierzchnia na terenie Gminy Krasnystaw: 

240,2 ha, jego otuliny 1524,92 ha pow. całkowita 35 363,51 ha  powierzchnia otuliny 

12 625,3 ha. 

Położenie Gminy Krasnystaw w obrębie ekologicznego systemu obszarów chronionych, 

odznaczających się urozmaiconą rzeźbą terenu, okazami rzadkiej roślinności, o bardzo dużych 

walorach widokowych, rekreacyjnych, turystycznych i jednocześnie zachowane w niezłym stanie 

środowisko naturalne sprawiają, że nie można pozostać obojętnym wobec tych walorów 

przyrodniczych tego obszaru Województwa Lubelskiego. 

Powyższe względy przyczyniły się do podejmowania przez samorząd Gminy Krasnystaw 

działań służących ochronie środowiska oraz przestrzegania zasady zrównoważonego rozwoju. 

Realizacja inwestycji wpływających znacząco na poprawę życia mieszkańców odbywa się  

w szacunku do przyrody i rozumieniu jej praw oraz harmonijnego współistnienia, aby zrównoważony 

rozwój gospodarczy Gminy nie był przeszkodą w zachowaniu naturalnych walorów przyrodniczych  

i krajobrazowych – jako nieprzemijającego kapitału dla przyszłych pokoleń. 

Zanieczyszczenie atmosfery na obszarze gminy nie jest wysokie z uwagi na niewielkie 

uprzemysłowienie i w związku z tym, wpływ emisji przemysłowej na stan czystości powietrza jest 

znikomy. Głównymi źródłami emisji są: Emitory Cukrowni „KRASNYSTAW” w Siennicy Nadolnej, 

kotłownia zakładowa wyposażona w 5 kotłów parowych opalanych węglem o mocy  80 MW dla 

potrzeb technologicznych zakładu oraz c.o. i ccw dla osiedla mieszkaniowego. Wszystkie kotły 

podłączone do wspólnego emitora ceramicznego. Ponadto suszarnie i saturacje opalane olejem 

opałowym; emitory Elewatora Zbożowego” ELEWARR w Krupcu – kotłownia grzewcza składająca się  

z 3 kotły opalane węglem kamiennym o łącznej mocy cieplnej 1,24 MW dla potrzeb zakładu oraz 

osiedla mieszkaniowego. Do oczyszczania gazów odlotowych zainstalowane urządzenia odpylające 

typu MGR-6 o sprawności 80%. Emitowane zanieczyszczenia przez emitory przemysłowe nie 

powodują przekroczenia dopuszczalnych emisji ustalonych w pozwoleniach o dopuszczalnej emisji.  

Struktura gospodarki cieplnej wg źródeł energii przedstawia się następująco: węgiel 

kamienny – 25 %, gaz ziemny – 62%, olej opałowy – 12 %, źródła odnawialne - 1 % 

Obszar gminy jest prawie całkowicie zgazyfikowany. Gaz ziemny posiadają wszystkie 

miejscowości oprócz wsi Krynica, gdzie społeczność lokalna nie wyraziła zgody na budowę sieci 

gazowej. Liczba odbiorców gazu przewodowego wynosi 1.147 gospodarstw, co stanowi 62 %. 

W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń na obszarze gminy przeprowadzono modernizację 

lub wymianę źródeł ciepła we wszystkich placówkach oświatowych/8 szkół / i w 11 strażnicach OSP 

na 14 istniejących obiektów, w 3 –ch obiektach kultury, w siedzibie Urzędu Gminy w Krasnymstawie  

i siedzibie Gminnego  Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zakręciu. W ostatnim 

roku działania w tym zakresie są kontynuowane. 
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Wykonano modernizację lub wymianę źródeł ciepła w następujących obiektach; Przedszkole 

w Krupem, budynek OSP w Krupem, budynek OSP w Bzitem, budynek OSP w Zażółkwi, Wiejski Dom 

Kultury w Małochwieju Małym. Przeprowadzono także w ostatnim roku termomodernizację 

budynków w 5 obiektach szkolnych. W wielu gospodarstwach domowych zainstalowano nowoczesne 

kotły gazowe wysokiej sprawności, przeprowadza się docieplanie ścian budynków oraz wymianę 

stolarki okiennej ok.45 budynków rocznie. Instalowane są także kotły przystosowane do spalania 

drewna, słomy, są też przypadki instalacji baterii słonecznych dla potrzeb gospodarstw domowych. 

Działania w zakresie ochrony powietrza realizuje się w oparciu o „Projekt założeń do planu 

zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy”.33 

 
 
4. LUDNOŚĆ. 

W 25 sołectwach zamieszkuje niespełna 9 tys. mieszkańców. W 2019 r. liczba mieszkańców 

gminy wynosiła: 8587 osób, w tym: 4372 kobiety oraz 4215 mężczyzn. Gęstość zaludnienia na 

terenie gminy wynosiła: 56os/km2 

W pozostałych latach: 

 W 2018 r. liczba mieszkańców gminy wynosiła: 8683 osób, w tym:  

4434 kobiety oraz 4249 mężczyzn. 

 W 2017 r. liczba mieszkańców gminy wynosiła: 8738 osób, w tym:  

4457 kobiety oraz 4281 mężczyzn. 

 W 2016 r. liczba mieszkańców gminy wynosiła: 8771 osób, w tym: 

4480 kobiety oraz 4291 mężczyzn. 

 W 2015 r. liczba mieszkańców gminy wynosiła: 8838 osób, w tym: 

4523 kobiety oraz 4315 mężczyzn. 

 W 2014 r. liczba mieszkańców gminy wynosiła: 8900 osób, w tym: 

4562 kobiety oraz 4338 mężczyzn. 

 
Od roku 2014 do roku 2019 ubyło 3,5% liczby osób zamieszkujących gminę tj. 313 osób. 

Można przewidywać, że niepokojące tendencje będą się nasilać. W roku 2015 w stosunku do roku 

2014 ubyło 62 osoby, a w roku 2019 w stosunku do roku 2018 aż 96 osób. Wyludnianie się gminy 

stanowi zagrożenie dla wielu procesów rozwoju społeczno-gospodarczego gminy. 

 

Grupy wiekowe mieszkańców Gminy Krasnystaw na koniec 2018 

PRZEDZIAŁ WIEKOWY LICZBA OSÓB 
0-6 lat 589 
7-18 lat 897 
19-59 lat 5050 
60+ lat 2150 

 

                                                 
33 http://www.krasnystaw.ug.gov.pl/ugk/index.php/ochrona-srodowiska/ochrona-wod/144-ochrona-
wod 

http://www.krasnystaw.ug.gov.pl/ugk/index.php/ochrona-srodowiska/ochrona-wod/144-ochrona-wod
http://www.krasnystaw.ug.gov.pl/ugk/index.php/ochrona-srodowiska/ochrona-wod/144-ochrona-wod
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Najwięcej mieszkańców według danych z 2019 roku, zamieszkuje na Osiedlu Cukrowni  

w Siennicy Nadolnej tj. 853 osoby, w tym 451 kobiet oraz 402 mężczyzn oraz na pozostałym terenie 

Siennicy Nadolnej tj. 765 osób, w tym 382 kobiety oraz 383 mężczyzn. Wielu mieszkańców gminy 

zamieszkuje w miejscowości Krupe, bo aż 699 osób, w tym 356 kobiet oraz 343 mężczyzn. Powyżej 

500 osób zamieszkuje również w miejscowości Małochwiej Duży, bo aż 587 osób. W tym 313 kobiet 

oraz 274 mężczyzn. 

Najmniej mieszkańców według danych z 2019 roku, zamieszkuje w miejscowości Tuligłowy, 

bo zaledwie 26 osób, w tym 19 kobiet i 7 mężczyzn oraz w miejscowości Łany, bo to tylko 32 osoby,  

w tym 18 mężczyzn oraz 14 kobiet. 

 
 

Zestawienie zbiorcze mieszkańców w poszczególnych latach 2014-2019 
ROK LICZBA 

LUDNOŚCI 

URODZENIA ZGONY PRZYROST 

NATURALNY 

MAŁŻEŃSTWA ROZWODY 

2014 8900 78 125 -47 58 17 

2015 8838 71 119 -48 60 17 

2016 8771 61 104 -43 65 22 

2017 8738 94 106 -12 58 15 

2018 8683 89 106 -17 64 22 

2019 8587 66 139 -73 67 28 

 
Dane dostarczone przez Urząd Gminy wskazują, że ujemny przyrost naturalny (różnica 

między liczbą urodzeń żywych i liczbą zgonów) na poziomie minus 73 osoby, to najniższy wskaźnik 

od 2014 roku. Bezpośrednią przyczyną jest malejąca liczba urodzeń. 

Trzeba podkreślić, że region lubelskie wciąż powoli się wyludnia – dowodzą statystycy.  

Z najnowszego raportu GUS (2019) wynika, że ubyło niemal 10 tys. mieszkańców. Wciąż jest 

przewaga kobiet nad mężczyznami, a więcej osób mieszka na wsi niż w miastach. Okazuje się, że 

w porównaniu z 2018 r. liczba ludności w województwie zmniejszyła się o 9,4 tys. Spadki odnotowano 

niemal w całym regionie. Wzrost zanotowano jedynie w powiecie lubelskim. Liderami są tu gminy 

Głusk, Wólka i Konopnica, gdzie osiedla się coraz więcej nowych mieszkańców.  

Współczynnik urodzeń (liczba urodzeń żywych przypadająca na 1000 ludności) osiągnął  

w województwie lubelskim w 2019 roku poziom 8,8% wobec 9,41% w I półroczu 2018 roku. 

Największe natężenie urodzeń odnotowano w powiecie łukowskim (11,24%), następnie  

w łęczyńskim (11,19%) i w Białej Podlaskiej (10,36%), natomiast najmniejsze w powiecie 

krasnostawskim (6,53%), tomaszowskim (7,12%) i kraśnickim (7,16%). W omawianym okresie 

współczynnik zgonów (liczba zgonów na 1000 mieszkańców) osiągnął poziom 11,14% wobec 11,63% 

w 2018 roku i podobnie jak w ubiegłym roku w miastach był niższy (10,35%) niż na wsi (11,84%). 

Współczynnik zgonów wykazywał duże zróżnicowanie między poszczególnymi powiatami. Największe 

natężenie zgonów odnotowano w powiecie krasnostawskim (14,06%), na którego terenie położona 

jest gmina, a następnie w tomaszowskim (13,89%) i zamojskim (13,11%), natomiast najmniejsze  

w powiecie łęczyńskim (8,71%), lubelskim (9,49%) oraz w świdnickim (9,62%).34 

                                                 
34 Dane GUS. Stan, ruch naturalny i wędrówkowy ludności w województwie lubelskim w I półroczu 2019 r. 
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Migracja ludności gm. Krasnystaw 

ROK ZAMELDOWANIA 
OGÓŁEM 

W TYM PRZEMELDOWANIA 
W RUCHU WEWNĘTRZNYM 

WYMELDOWANIA 
OGÓŁEM 

(BEZ PRZEMELDOWAŃ) 

ZAMELDOWANIA 
CUDZOZIEMCÓW 

2014 188 44 91 1 

2015 244 66 128 3 

2016 202 54 114 2 

2017 252 60 114 6 

2018 242 49 141 3 

2019 213 48 142 6 

 
Migracje ludności są podstawowym elementem i formą mobilności przestrzennej. Oznaczają 

one przemieszczenia terytorialne związane ze względnie trwałą zmianą miejsca zamieszkania i są 

postrzegane jako komponent, obok rozrodczości i umieralności, zmian demograficznych. 

Podstawowym aktem prawnym, który m.in. zawiera zasady wykonywania obowiązku meldunkowego 

przez obywateli polskich i cudzoziemców, jest ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności 

(Dz.U. z 2018 r., poz. 1382). Międzynarodowym aktem prawnym nakładającym na Polskę obowiązek 

realizacji badań z zakresu migracji według określonych zasad jest rozporządzenie (WE) nr 862/2007 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie statystyk Wspólnoty z zakresu 

migracji i ochrony międzynarodowej oraz rozporządzenie Komisji (UE) NR 351/2010 z dnia 23 

kwietnia 2010 r.  w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 862/2007 Parlamentu Europejskiego  

i Rady w sprawie statystyk Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej  

w odniesieniu do definicji kategorii grup kraju urodzenia, grup kraju poprzedniego miejsca 

zamieszkania, grup kraju kolejnego miejsca zamieszkania oraz grup obywatelstwa. 

W Gminie Krasnystaw obserwuje się w roku 2019 nieznaczny spadek zameldowań przy 

takim samym poziomie wymeldowani jak w roku 2018. Można zaważyć, że w ostatnich latach 

liczba zameldowań i wymeldowani nie miała znaczących odchyleń (przyrostów ani spadków). 

 

 

5. STRUKTURA BEZROBOCIA NA TERENIE GMINY. 

W gminie Krasnystaw bezrobocie rejestrowane w 2019 roku wynosiło 410 osób.  

W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Krasnystaw wynosiło  

3 619,20 PLN, co odpowiada 79.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto  

w Polsce. Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Krasnystaw 842 osób wyjeżdża do pracy 

do innych gmin, a 163 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów 

i wyjazdów do pracy wynosi -679. Warto podkreślić, że 62,5% aktywnych zawodowo mieszkańców 

gminy Krasnystaw pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 

13,5% w przemyśle i budownictwie, a 5,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, 

transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,3% pracuje w sektorze 
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finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).35 

 
 
 
 

Liczba bezrobotnych – ogółem/w tym kobiety/osoby z prawem do zasiłku. 
W latach 2016-2019: 

ROK 2016 2017 2018 2019 
BEZROBOTNI 586 489 454 410 
KOBIETY 307 244 231 220 
OSOBY  
Z PRAWEM  
DO ZASIŁKU 

 
26 

 
43 

 
34 

 
26 

 
 

Epidemia COVID-19, która pojawiła się w Polsce i na Świecie wywołuje wzrost 

bezrobocia. Niestety w Polsce spodziewamy się, że stopa bezrobocia będzie rosnąć. Prognozy 

dla polskiego rynku pracy po epidemii koronawirusa nie są optymistyczne. Stopa bezrobocia 

w lutym 2020 wyniosła 5,5%, czyli tyle samo co w styczniu. Tyle tylko, że są to już nieaktualne 

wartości bo wtedy polski rynek pracy nie został zainfekowany przez koronawirusa. Z powodu 

wprowadzonego przestoju, firmy usługowe pozostają zamknięte na wciąż nie wiadomo jak 

długi okres. Tym samym są pozbawione przychodów, a rząd oferuje tzw. tarczę 

antykryzysową, aby pomóc przedsiębiorcom. Recesja wywołana pandemią koronawirusa 

przełoży się na silny wzrost bezrobocia. Przez postój firmy tracą przychody, a nie ma 

powszechnej wiary w środki osłonowe proponowane przez rząd. Dlatego cięcie kosztów 

będzie odbywać się przez redukcję zatrudnienia, wygaszanie umów śmieciowych oraz 

wstrzymanie planów zwiększania zatrudnienia (Konrad Białas, główny ekonomista TMS 

Brokers). Nawet przy restarcie gospodarki najwcześniej w drugiej połowie maja, firmy wpierw 

nastawią się na zwiększenie wydajności w oparciu o utrzymany stan zatrudnienia. Bezrobocie 

na koniec 2020 roku może wynieść około 9-10%.36 

Kryzys wymusił zamknięcie się gospodarek na niemal całym świecie. Wiadomo, że to 

wywołało już negatywne efekty. Esencją tworzonych programów ratowania gospodarki jest 

zastosowanie interwencjonizmu państwowego, czyli inwestowania środków finansowych  

z budżetu państwa regulującego funkcjonowanie gospodarki. Z pewnością finanse publiczne 

będą również wspierać JST, a nie tylko prywatne firmy. Stąd tym bardziej, istotne jest 

pozyskanie środków Rządowych i tych z programów UE 2021-2027 (2030), aby zapewnić 

systematyczną poprawę konkurencyjności podmiotów gospodarczy na terenie gminy oraz 

poprawić poziom życia mieszkańców w tym trudnym momencie rozwojowym. 

 
 

6. SYTUACJA MIESZKANIOWA (na dzień 31.12.2019 r.)  

                                                 
35

 Więcej: https://www.polskawliczbach.pl/gmina_Krasnystaw  
36

 https://strefainwestorow.pl/artykuly/gospodarka/20200408/bezrobocie-w-polsce-prognozy 

https://www.polskawliczbach.pl/gmina_Krasnystaw
https://strefainwestorow.pl/artykuly/gospodarka/20200408/bezrobocie-w-polsce-prognozy
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Na terenie Gminy Krasnystaw, sytuacja mieszkaniowa kształtuje się w następujący sposób. 

 Liczba mieszkań ogółem – 455 

 Liczba izb ogółem – 1.375 

 Powierzchnia użytkowa mieszkań w m2 – 23.280 

 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na l osobę w m2 – 24 

 Przeciętna liczba osób na l mieszkanie – 2,1 

 Przeciętna liczba osób na l izbę – 1,5 

 Mieszkania oddane do użytku ogółem liczba mieszkań (za 2019 rok) - 0 

 
 

7. EDUKACJA.  

 
Na terenie gminy Krasnystaw działa: 5 Szkół Podstawowych, w których pracuje 103 

nauczycieli. W sumie funkcjonują 43 odziały, w których naukę pobiera 631 uczniów.  

Szkoły dysponują: 

 2 salami gimnastycznymi,  

 kompleksem boisk z trybunami oraz boiskiem Orlik.  

Na terenie gminy działa również żłobek publiczny, ilość miejsc: 16. 

 
 

8. OPIEKA ZDROWOTNA NA TERENIE GMINY. 

Na terenie gminy Krasnystaw działają 2 placówki podstawowej opieki zdrowotnej NZOZ – 

praktyki lekarzy rodzinnych. Nocna i świąteczna opieka zdrowotna dostępna jest w mieście 

Krasnystaw, podobnie jak najbliższa stacja pogotowia ratunkowego. W mieście działają  

2 placówki rehabilitacyjne oraz działalności fizjoterapeutyczne. W gminie funkcjonują 2 apteki. 

Od 1 października 2017 roku nocna i świąteczna opieka zdrowotna prowadzona jest  

w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie. Na pacjentów czekają: 

dwa gabinety dla dzieci i dorosłych, a także gabinet zabiegowy oraz punkt rejestracji. Nocna  

i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane 

w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz  

w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 do 8.00 dnia 

następnego. Świadczenia nocnej i świątecznej opieki lekarskiej są bezpłatne i udzielane bez 

skierowania. 

 

 
 

9. USŁUGI I OBIEKTY ŚWIADCZĄCE POMOC SPOŁECZNĄ NA ROK 2019. 

 
Liczba miejsc tymczasowego miejsca noclegowego, którymi dysponuje gmina wynosi: 0,  

a czasowo wynajętymi pomieszczeniami dla osób i rodzin, które na skutek różnych zdarzeń zostały 

pozbawione mieszkania: 3/4 ( liczna mieszkań socjalnych/liczba osób zamieszkujących mieszkania 
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socjalne). 

Gmina w ramach programów „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” a od 2019 r., 

programu „Posiłek w szkole i w domu” przyznawała świadczenia pieniężne na zakup żywności oraz 

opłacała obiady w szkołach i przedszkolach. 

 

 
Liczba ogólna osób korzystających 

2014 403 osób w tym 200 dzieci i młodzieży 
2015 354 osób w tym 193 dzieci i młodzieży 
2016 270 osób w tym 146 dzieci i młodzieży 
2017 252 osób w tym 121 dzieci i młodzieży 
2018 231 osób w tym 107 dzieci i młodzieży 
2019 159 osób w tym 94 dzieci i młodzieży 

 
Finansowanie programu 

2014 124 450 zł (środki własne 21 646 zł, w tym dotacja od 
Wojewody – 102 804 zł) 

2015 107 199 zł (śr. własne 16 879 zł, dotacja – 90 320 zł) 
2016 96 258 zł (śr. własne 19 879 zł, dotacja – 90 320 zł) 
2017 99 472 zł (śr. własne 19 895 zł, dotacja – 79 577 zł) 
2018 84 452 zł (śr. własne 16 890 zł, dotacja -  67 562 zł) 
2019 66 510 zł (śr. własne 13 302 zł, dotacja – 53 208 zł) 

 
Prawo do świadczeń pieniężnych w ramach pomocy społecznej przysługiwało w 2018 roku  

 203 rodzinom. W latach poprzednich: 

2014 277 rodzinom 445 osobom ogólna liczba mieszkańców gminy 8 905 

2015 257 rodzinom 407 osobom ogólna liczba mieszkańców gminy 8 845 
2016 213 rodzinom 326 osobom ogólna liczba mieszkańców gminy 8 771 
2017 222 rodzinom 315 osobom ogólna liczba mieszkańców gminy 8 739 
2018 203 rodzinom 288 osobom ogólna liczba mieszkańców gminy 8 686 

 Gmina przeznaczyła w latach 2014-2019 na świadczenia pieniężne z pomocy społecznej 

kwotę: 3 543 401 zł.  

 

Wydatki w poszczególnych latach na świadczenia pieniężne 
2014 621 872 zł 
2015 579 574 zł 
2016 599 003 zł 
2017 626 323 zł 
2018 576 074 zł 

2019 540 555 zł 
 
 Należy zaznaczyć, iż ze środków własnych Gminy finansowane są zasiłki celowe, zaś zasiłki 

stałe, okresowe finansowane są z dotacji z budżetu Państwa. Najczęstszy powód przyznawania 

świadczeń pieniężnych to: ubóstwo, bezrobocie i długotrwała choroba.  
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Prawo do świadczeń pieniężnych w ramach świadczeń rodzinnych przysługuje 

2014 456 rodzinom 
2015 472 rodzinom 
2016 492 rodzinom 
2017 487 rodzinom 
2018 587 rodzinom 
2019 410 rodzinom 

 
Gmina przeznaczyła w latach 2014-2019 na świadczenia pieniężne z tytułu świadczeń 

rodzinnych kwotę: 13 471 933 zł.  

 
Świadczenia pieniężne z tytułu świadczeń rodzinnych 2014-2019 

2014 1 902 651 zł 
2015 1 891 968 zł 
2016 2 494 488 zł 
2017 2 457 222 zł 
2018 2 470 355 zł 
2019 2 255 249 zł 

 

Prawo do świadczeń pieniężnych z tytułu Funduszu Alimentacyjnego przysługuje obecnie 30 

rodzinom. Gmina przeznaczyła w latach 2014-2019 na świadczenia pieniężne z tytułu wypłaty 

Funduszu Alimentacyjnego: 1 591 031zł. 

 

2014 277 507 zł 
2015 311 665 zł 
2016 306 504 zł 

2017 279 035 zł 
2018 225 250 zł 
2019 191 070 zł 

 
Prawo do świadczeń pieniężnych z tytułu świadczenia wychowawczego (Program 500 +) 

przysługuje od 2016 roku. W tym: 2016 r. - 558 rodzinom (855 uprawnionych); 2017 r. - 559 

rodzinom (863 uprawnionych); 2018 r. - 515 rodzinom (803 uprawnionych); 2019 r. - 814 rodzinom 

(1271 uprawnionych). W sumie w latach 2016-2019 z tytułu świadczenia wychowawczego gmina 

wypłaciła kwotę: 19 395 273zł. 

 
Gmina przeznaczyła na świadczenia pieniężne z tytułu wypłaty świadczenia wychowawczego 

 

 
Gmina przeznaczyła również na świadczenia pieniężne z tytułu wypłaty świadczenia „Dobry 

start”: 2018 r. 279 000 zł oraz w 2019 r. 278 700 zł.  

2016 3 814 543 zł 
2017 4 944 099 zł 
2018 4 546 881 zł 
2019 6 089 750 zł 
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie jest instytucją odpowiedzialną za 

realizację zadań z zakresu pomocy społecznej oraz kreowanie lokalnej polityki na poziomie gminy. 

Jest głównym inicjatorem działań o charakterze pomocowym, aktywizującym oraz integrującym 

różnorodne środowiska na rzecz wsparcia grup i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Działania ośrodka projektowane są w głównych dokumentach programowych: Strategia 

Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Krasnystaw na lata 2013-2020, Program 

Wspierania Rodziny Gminy Krasnystaw na lata 2019 – 2021, Gminny Program Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oaz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020. Polityka pomocy 

społecznej w Gminie Krasnystaw ukierunkowana jest na podejmowanie różnorodnych działań i ma na 

celu udzielanie świadczeń i usług, które spowodują zmianę sytuacji społecznej i materialnej osób 

 i rodzin. W 2019 r. Ośrodek prowadził działalność w oparciu o ponad 30 ustaw, z czego najważniejsze 

to: ustawa o pomocy społecznej, o świadczeniach rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnym, o pomocy 

państwa w wychowaniu dzieci, o przeciwdziałaniu przemocy, o świadczeniach opieki zdrowotnej,  

o dodatkach mieszkaniowych, o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy. Świadczenia z pomocy społecznej to zasiłki stałe, okresowe, celowe,  

program dożywiania, usługi opiekuńcze i opłata za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy 

społecznej. Największą pozycję w roku 2019 (podobnie jak w poprzednich latach) stanowiła opłata za 

domy pomocy społecznej (561 577 zł) gdzie 21 osób przebywało w tego typu placówkach. 

Wzorem lat ubiegłych w Gminie Krasnystaw prowadzone były prace społecznie użyteczne  

w 7 podmiotach, podległych tutejszej Gminie. Z tej formy aktywizacyjnej skorzystało 14 osób. Gmina 

realizuje resortowy Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej, gdzie w roku 2019 

asystent rodziny pracował w 16 rodzinach (35 małoletnich dzieci) przeżywających trudności  

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Karta Dużej Rodziny to kolejne działanie 

podejmowane przez Gminę, dotyczy rodzin, które miały przynajmniej 3 dzieci. Posiadacze Karty Dużej 

Rodziny mają możliwość tańszego korzystania z oferty różnych podmiotów. Liczba wniosków w 2019 

r. wynosiła 113. 

W ramach ogólnopolskiej akcji charytatywnej „Pomóż dzieciom przetrwać zimę” GOPS 

przekazał 94 paczki żywnościowe oraz odzież, obuwie i zabawki. Inicjatorem akcji było 

Stowarzyszenie „Rodzinne Gniazdo” z Małochwieja oraz Gminne Centrum Kultury w Siennicy 

Nadolnej, z którymi współpracuje GOPS. 

Stowarzyszenie „Wspólnie dla Gminy Krasnystaw” zawarło umowę z Organizacją Partnerską  

o Zasięgu Regionalnym Fundacja Bank Żywności z siedzibą w Lublinie i jest odpowiedzialne za 

nieodpłatną dystrybucję artykułów spożywczych. Podprogram 2018 realizowany był do czerwca  

2019 r. Z pomocy żywnościowej za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

skorzystało 365 osób. 

W okresie od 1 maja 2019 r. do 31 maja 2020 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  

w Krasnymstawie, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest projekt pn. „Wdrożenie 

uprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie.” Projekt 

zakłada wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej 

od pracy socjalnej oraz usług socjalnych. Celem Projektu jest poprawa obsługi osób zgłaszających się 

do Ośrodka poprzez zmianę organizacji jego pracy, obejmującą wprowadzenie rozwiązań 

optymalizujących wykorzystanie kompetentnej kadry. Dofinansowanie projektu z UE wynosi 403 712 



PROJEKT STRATEGII ROZWOJU GMINY KRASNYSTAW 2021-2030 36 

 

ESSE Agnieszka Smreczyńska-Gąbka  
 

zł. Projekt bez wkładu własnego. 

 
 
 
 
 
10. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE NA TERENIE GMINY. 

Komenda sprawująca nadzór nad bezpieczeństwem Gminy Krasnystaw, to Komenda 
Powiatowa Policji w Krasnymstawie. Mieszkańcy bardzo dobrze oceniają poziom bezpieczeństwa  
w miejscu zamieszkania. 

Liczba wszczętych postępowań 
 Przestępstwa Wykroczenia 

2018 148 147 

2019 140 140 

 
Liczba przestępstw oraz wykrywalność na terenie gminy w latach 2014-2019 

 Przestępstwa Wykrywalność 

2014 93 79 

2015 76 61 

2016 97 79 

2017 96 80 

2018 106 88 

2019 115 97 

 
Wypadki i kolizje drogowe 2014-2019 

 Wypadki Kolizje drogowe 

2014 9 58 

2015 6 52 

2016 2 78 

2017 6 72 

2018 6 63 

2019 11 61 

 
 
11. BEZPIECZEŃSTWO - STRAŻ POŻARNA.  

Jednostka odpowiedzialna za bezpieczeństwo to Komenda Powiatowa Państwowej Straży 

Pożarnej w Krasnymstawie. Ponadto na terenie Gminy Krasnystaw funkcjonuje 14 jednostek 

Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym dwie (OSP Krupe i OSP Małochwiej Duży) włączone do 

Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego: 

1. OSP Bzite liczy 20 druhów. Posiada na swoim wyposażeniu 2 samochody ratowniczo – 

gaśnicze marki Star i Gaz Gazela oraz inne wyposażenie ratowniczo - gaśnicze. W roku 

2018 jednostka uczestniczyła w 16 zdarzeniach na terenie powiatu krasnostawskiego. 

Koszty funkcjonowania jednostki (paliwo, energia, gaz, ubezpieczenie, napraw) 

pokrywane z budżetu Gminy Krasnystaw wyniosły w roku 2018 wyniosły: 12.532,30 zł. 
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Ponadto w ramach pozyskanych środków z Ministerstwa Sprawiedliwości – Funduszu 

Sprawiedliwości w roku 2018 zakupiono dla jednostki zestaw PSP R1 (torba ratownicza  

z wyposażeniem, deska, szyny typu Kramera) o wartości 5.529,60 zł. 

2. OSP Czarnoziem liczy 29 członków. Posiada na swoim wyposażeniu  jeden samochód 

ratowniczo – gaśnicze marki Ford oraz inne wyposażenie ratowniczo – gaśnicze. Koszty 

funkcjonowania jednostki pokrywane z budżetu Gminy Krasnystaw w roku 2018 wyniosły 

7.579,75 zł. Ponadto w ramach pozyskanych środków z Ministerstwa Sprawiedliwości – 

Funduszu Sprawiedliwości w roku 2018 zakupiono dla jednostki agregat prądotwórczy  

o wartości 2.878,20 zł. 

3. OSP Jaślików liczy 40 druhów. Posiada na swoim wyposażeniu dwa samochody 

ratowniczo – gaśnicze marki Gaz Gazel i Magirus oraz inne wyposażenie ratowniczo – 

gaśnicze. Koszty funkcjonowania jednostki pokrywane z budżetu Gminy Krasnystaw  

w roku ubiegłym wyniosły 15.349,73 zł. Jednostka otrzymała także dotację z Urzędu 

Gminy Krasnystaw w wysokości 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup umundurowania. 

4. OSP Krupe liczy 50 druhów. Posiada na swoim wyposażeniu dwa samochody ratowniczo 

– gaśnicze marki Ford i Renault oraz inne wyposażenie ratowniczo – gaśnicze. W roku 

2018 jednostka uczestniczyła w 50 zdarzeniach na terenie powiatu krasnostawskiego. 

Koszty funkcjonowania jednostki pokrywane z budżetu Gminy Krasnystaw wyniosły  

w roku 2018: 46.169,12 zł. Ponadto w ramach pozyskanych środków z Ministerstwa 

Sprawiedliwości – Funduszu Sprawiedliwości w roku 2018 zakupiono dla jednostki 

defibrylator o wartości 6.469,20 zł, detektor prądu przemiennego o wartości 2.140,20 

oraz zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdu o wartości 1.131,60 zł. 

5. OSP Krynica liczy 29 druhów. Posiada na swoim wyposażeniu samochód ratowniczo – 

gaśniczy marki Lublin oraz inne wyposażenie ratowniczo – gaśnicze. Koszty 

funkcjonowania jednostki pokrywane z budżetu Gminy Krasnystaw w 2018 roku wyniosły 

892,00 zł. 

6. OSP Latyczów liczy 16 druhów. Posiada na swoim wyposażeniu samochód ratowniczo – 

gaśniczy marki Ford oraz inne wyposażenie ratowniczo – gaśnicze. Koszty funkcjonowania 

jednostki pokrywane z budżetu Gminy Krasnystaw w 2018 roku wyniosły 5.747,82 zł. 

7. OSP Małochwiej Duży liczy 36 druhów. Posiada na swoim wyposażeniu dwa samochody 

ratowniczo – gaśnicze marki Peugeot i Renault oraz inne wyposażenie ratowniczo – 

gaśnicze. W roku 2018 jednostka uczestniczyła w 33 zdarzeniach na terenie powiatu 

krasnostawskiego. Koszty funkcjonowania jednostki pokrywane z budżetu Gminy 

Krasnystaw wyniosły w 2018 roku: 59.442,54 zł. Ponadto w ramach pozyskanych środków 

z Ministerstwa Sprawiedliwości – Funduszu Sprawiedliwości w roku 2018 zakupiono dla 

jednostki zestaw ratownictwa technicznego o wartości 53.000 zł oraz defibrylator  

o wartości 6.469,20 zł. Jednostka otrzymała także w roku 2018 dotacje z Urzędu Gminy  

w wysokości 1.800,00 zł z przeznaczeniem na zakup węży tłocznych. 

8. OSP Niemienice liczy 34 druhów. Posiada na swoim wyposażeniu samochód ratowniczo 

– gaśniczy marki Ford oraz inne wyposażenie ratowniczo – gaśnicze. Koszty 

funkcjonowania jednostki pokrywane z budżetu Gminy Krasnystaw w 2018 roku wyniosły 

4.988,20 zł 
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9. OSP Ostrów Krupski liczy 24 druhów. Posiada na swoim wyposażeniu samochód 

ratowniczo – gaśniczy marki Lublin oraz inne wyposażenie ratowniczo – gaśnicze. Koszty 

funkcjonowania jednostki pokrywane z budżetu Gminy Krasnystaw w 2018 roku wyniosły 

5.914,40 zł. 

10. OSP Siennica Nadolna liczy 30 druhów. Posiada na swoim wyposażeniu samochód 

ratowniczo – gaśniczy marki Magirus oraz inne wyposażenie ratowniczo – gaśnicze.  

W roku 2018 jednostka uczestniczyła w 32 zdarzeniach na terenie powiatu 

krasnostawskiego. Koszty funkcjonowania jednostki pokrywane z budżetu Gminy 

Krasnystaw wyniosły w 2018 roku 13.432,47 zł. Ponadto w ramach pozyskanych środków 

z Ministerstwa Sprawiedliwości – Funduszu Sprawiedliwości w roku 2018 zakupiono dla 

jednostki zestaw PSP R1 (torba ratownicza z wyposażeniem, deska, szyny typu Kramera) 

o wartości 5.529,60 zł oraz butle na sprężone powietrze – o wartość 1.648,20 zł. W roku 

2018 w ramach środków z Urzędu Marszałkowskiego pozyskano dla jednostki 

motopompę do wody zanieczyszczonej o wartości 10.383 zł (dotacja z Urzędu 

Marszałkowskiego 9.311,47 zł, wkład własny: 1.071,53 zł). Jednostka otrzymała także 

dotację z Urzędu Gminy Krasnystaw w wysokości 1.500 zł z przeznaczeniem na zakup 

aparatów ochrony dróg oddechowych. 

11. OSP Stężyca Kolonia liczy 7 druhów. Posiada na swoim wyposażeniu samochód 

ratowniczo – gaśniczy marki Jelcz oraz inne wyposażenie ratowniczo – gaśnicze. Koszty 

funkcjonowania jednostki pokrywane z budżetu Gminy Krasnystaw w 2018 roku wyniosły 

4.842,51 zł. 

12. OSP Stężyca Nadwieprzańska liczy 19 druhów. Posiada na swoim wyposażeniu 

samochód ratowniczo – gaśniczy marki Lublin oraz inne wyposażenie ratowniczo – 

gaśnicze. Koszty funkcjonowania jednostki pokrywane z budżetu Gminy Krasnystaw  

w 2018 roku wyniosły 7.058,46 zł. 

13. OSP Wincentów liczy 23 druhów. Posiada na swoim wyposażeniu samochód ratowniczo 

– gaśniczy marki Gaz Gazela oraz inne wyposażenie ratowniczo – gaśnicze. W roku 2018 

jednostka uczestniczyła w 3 zdarzeniach na terenie powiatu krasnostawskiego. Koszty 

funkcjonowania jednostki pokrywane z budżetu Gminy Krasnystaw w 2018 roku wyniosły 

10.764,47 zł. Ponadto w ramach pozyskanych środków z Ministerstwa Sprawiedliwości – 

Funduszu Sprawiedliwości w roku 2018 zakupiono dla jednostki agregat prądotwórczy  

o wartości 2.878,20 zł. Jednostka otrzymała także dotację z Urzędu Gminy Krasnystaw  

w wysokości 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup umundurowania. 

14. OSP Zażółkiew liczy 29 druhów. Posiada na swoim wyposażeniu samochód ratowniczo – 

gaśniczy marki Ford oraz inne wyposażenie ratowniczo – gaśnicze. W roku 2018 

jednostka uczestniczyła w 1 zdarzeniu na terenie powiatu krasnostawskiego. Koszty 

funkcjonowania jednostki pokrywane z budżetu Gminy Krasnystaw w 2018 roku wyniosły 

10.295,54 zł. Ponadto w ramach pozyskanych środków z Ministerstwa Sprawiedliwości – 

Funduszu Sprawiedliwości w roku 2018 zakupiono dla jednostki agregat prądotwórczy  

o wartości 2.878,20 zł. Jednostka otrzymała także dotację z Urzędu Gminy Krasnystaw  

w wysokości 2.200,00 zł z przeznaczeniem na zakup umundurowania. 

W 2018 roku ubiegłym na terenie Gminy Krasnystaw w miejscowości Latyczów zostały 
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zorganizowane miejsko – gminne zawody sportowo – pożarnicze, w których udział wzięło 8 jednostek 

OSP z tereny Gminy Krasnystaw oraz 2 jednostki OSP z terenu Miasta Krasnystaw. 

 

 

 

 

 

12. ZABYTKI, KULTURA I TURYSTYKA. 

12.1. OBIEKTY ZABYTKOWE WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW. 

 

W odniesieniu do obiektów nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków województwa 

lubelskiego obowiązuje bezwzględny priorytet wymagań konserwatorskich we wszystkich 

działaniach planistycznych, projektowych, realizacyjnych. Zasady kształtowania przestrzennego  

i prowadzenia wszelkich inwestycji winny być podporządkowane decyzjom konserwatorskim. 

Dotyczy to również zmiany sposobu zagospodarowania terenu, zmiany sposobu użytkowania 

obiektów oraz wtórnych podziałów historycznych założeń. Wszelka działalność inwestycyjna 

prowadzona przy tych obiektach i w otoczeniu zabytków wymaga uzyskania pozwolenia Lubelskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

 

Obiekty architektury na terenie Gminy Krasnystaw: 

 „Grobisko” murowany grobowiec o kształcie piramidalnym wzniesiony w I połowie  

XVII w. w Krynicy -mauzoleum arianina Pawła Orzechowskiego, wpisany do rejestru 

zabytków pod nr A/455 wraz z wzniesieniem, na którym jest usytuowany - chroniony  

w granicach parceli. 

 Krupe – Zespół zamkowo-dworski: ruiny zamku, pozostałości fortyfikacji  

w postaci ruin murów, fos i wałów, dwór, park i stawy, brama wjazdowa, wozownia na 

terenie zespołu zamkowo-dworskiego (w gran. murów zewnętrznych, na działce 

wskazanej w decyzji), wpisany do rejestru zabytków pod nr A/309. 

 Cerkiew prawosławna w Krupem - obecnie kościół rzymsko - katolicki p.w. Matki 

Boskiej Częstochowskiej wraz z otaczającym drzewostanem, w gran. Działki - wpisana 

do rejestru zabytków pod nr A/1154.* 

 Wiatrak koźlak w Tuligłowach - wpisany do rejestru zabytków pod nr  A/1156. 

 

Kurhany na terenie Gminy Krasnystaw: 

 Kurhan wczesnośredniowieczny w Siennicy Nadolnej na polu Andrzeja Antygi, 

chroniony w granicach działki, wpisany do rejestru zabytków - wpisany do rejestru 

zabytków pod nr C/32. 

 Kurhan pojedynczy na wzniesieniu za wsią Józefów, d. Żulin chroniony  

w granicach 2 m od zewnętrznego obrysu, wpisany do rejestru zabytków pod nr C/56. 

 Kurhan podwójny w Józefowie, d. Marynin Kolonia wpisany do rejestru zabytków pod 

nr C/51. 
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 Józefów – 2 kopce ziemne mogiły – C55. 

 Widniówka Kolonia (dawniej Białka) – cmentarzysko kurhanowe – stanowisko 

archeologiczne nr AZP 83 – 86/1-1, zlokalizowane na działce nr 111 – C/162. 

 

Obiekty objęte wojewódzką/gminną ewidencją zabytków na terenie Gminy Krasnystaw: 

Dopuszcza się zmiany adaptacyjne obiektów po uprzednim uzgodnieniu z Lubelskim 

Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. W przypadku koniecznej rozbiórki obiektu, znajdującego 

się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, należy przedstawić inwentaryzację architektoniczną w celu 

uzyskania zgody Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

 

Obiekty architektury na terenie Gminy Krasnystaw: 

1. Na terenie miejscowości Białka:  

 Dwór drewniany z II połowy XIX w. w otoczeniu pozostałości parku, wraz  

z budynkami gospodarczymi z pocz. XX w., obecnie włączonymi do spółki Stado 

Ogierów. 

 Stodoła dworska(w zespole dworsko-parkowym). 

 Obora dworska ob. stajnia (w zespole dworsko-parkowym). 

 Budynek gospodarczy, ob. warsztaty w zespole PSO 

 Magazyn zbożowy w zespole PSO 

 Kuźnia ob. budynek mieszkalny w zespole PSO 

 Kuźnia, stelmarnia, stolarnia dworska, ob. warsztaty w zespole PSO 

 Czworak, ob. Budynek mieszkalny (w zespole dworsko-parkowym) 

 Czworak, ob. budynek mieszkalny nr 4 (w zespole dworsko-parkowym) 

 Chlewik fornalski w zespole PSO 

 Zespół zabudowy Państwowego Stada Ogierów 

 Dyrektorówka w zespole PSO 

 Dwór, ob. budynek mieszkalny (w zespole dworsko-parkowym) 

 Budynek biurowo mieszkalny w zespole PSO 

 Budynek mieszkalny nr 8 w zespole PSO 

 Budynek mieszkalny nr 11 w zespole PSO 

 Wozownia, ob. stajnia V w zespole PSO 

 Warsztaty, wieża ciśnień, elektrownia, kuźnia w zespole PSO ob. warsztaty, kuźnia, 

wieża ciśnień 

 Stajnia I w zespole PSO 

 Stajnia II w zespole PSO 

 Stajnia III w zespole PSO 

 Stajnia IV w zespole PSO 

 Zespół dworsko – parkowy 

 Czworak, ob. budynek mieszkalny nr 5 (w zespole dworsko-parkowym) 

2. Na terenie miejscowości Bzite:  

 Budynek szkoły podstawowej murowany, z lat 30-tych XX w. 

3. Na terenie miejscowości Jaślików: 
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 Kapliczka murowana (współczesna) z figurą św. Jana Nepomucena z pół. XIX w. 

4. Na terenie miejscowości Krupe:  

 Plebania przy kościele parafialnym, drewniana z lat 20-tych XX w. 

 Organistówka - dawna „popówka” drewniana z 1910 r. 

 Krupe 39a – Dom mieszkalny (d. „popówka”, p. organistówka) 

5. Na terenie miejscowości Małochwiej Duży:  

 Budynek mleczarni - murowany, z 1925 r. 

6. Na terenie miejscowości Niemienice:  

 Kapliczka drewniana, kapliczka murowana i krzyż – akcentujące jedno miejsce 

szczególnie wyróżnione na terenie wsi i cenne ze względów kulturowych. 

 Krzyż drewniany i pomnik ku czci mieszkańców wsi Niemienice i Białka należących 

do AK i BCH pomordowanych wl. 1939-45 

 Budynek Wiejskiego Domu Kultury 

 Budynek Dawnej Straży Pożarnej  

7. Na terenie miejscowości Ostrów Krupski: 

 Dworek murowany z połowy XIX w., własność J. Haratyma  

 Czworak* 

8. Na terenie miejscowości Stężyca Nadwieprzańska: 

 Cerkiew greckokatolicka z końca XIX w., obecnie kościół parafialny. 

 

Cmentarze – do zachowania i rewaloryzacji w oparciu o projekt zaopiniowany przez Lubelskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na terenie Gminy Krasnystaw: 

1. Na terenie miejscowości Białka 

 Mogiła żołnierska NN z okresu II wojny światowej* 

 Teren Państwowej Stadniny Ogierów (dawny zespół dworsko-Parkowy) − Mogiła 

dyrektora stadniny* 

2. Na terenie miejscowości Kasjan, Las Borek 

 Mogiła żołnierzy WP z okresu II wojny światowej* 

3. Na terenie miejscowości Siennica Nadolna 

 Cmentarz z I wojny światowej wraz z kaplicą – mauzoleum 

 Cmentarz rzymskokatolicki 

4. Na terenie miejscowości Krupe 

 Cmentarz greckokatolicki przy plebanii z początku XVIII w. 

 Cmentarz rzymsko -katolicki założony po II wojnie światowej 

 Cmentarz prawosławny z XIX w., obecnie teren cmentarza rzymskokatolickiego. 

  5. Na terenie miejscowości Stężyca Nadwieprzańska 

 Cmentarz rzymsko-katolicki założony po 1945 r. 

 Cmentarz prawosławny z 1875 r., wcześniej greckokatolicki. 

 

Miejsca pamięci narodowej - do zachowania i rewaloryzacji w oparciu o projekt zaopiniowany 

przez Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na terenie Gminy Krasnystaw: 
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 Krupe, cmentarz rzymskokatolicki – Mogiły żołnierzy WP poległych  

w kampanii wrześniowej 1939 r. 

 Krupe, cmentarz rzymskokatolicki – Mogiły ofiar terroru 

 Krupe – Kasjan (cmentarz wojskowy w Siennicy Nadolnej) –Pomnik ku czci 

poległych żołnierzy Armii Radzieckiej 

 Krupe – Kasjan (cmentarz wojskowy w Siennicy Nadolnej) –Cmentarz  

z I wojny światowej 

 Stężyca, cmentarz grzebalny rzymsko-katolicki –Krzyż ku chwale Nieznanego 

Żołnierza 

 Zastawie – Pomnik żołnierzy WP z kampanii wrześniowej 1939 r.* 

 

12.2. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA NA TERENIE GMINY KRASNYSTAW. 

 

Na terenie gminy działa Gminne Centrum Kultury z/s w Siennicy Nadolnej, które organizuje 

imprezy kulturalne. W skład Gminnego Centrum Kultury wchodzą następujące placówki: 

 Siedziba Gminnego Centrum Kultury w Siennicy Nadolnej (Osiedle Cukrowni), 

 Wiejski Dom Kultury w Siennicy Nadolnej,  

 Wiejski Dom Kultury w Bzitem,  

 Wiejski Dom Kultury w Małochwieju Małym,  

 Wiejski Dom Kultury w Niemienicach, 

 Wiejski Dom Kultury w Zakręciu, 

Ponadto gmina dysponuje zasobem, w skład którego wchodzą: 

 Wiejski Dom Kultury w Krynicy,  

 Wiejski Dom Kultury i Turystyki w Widniówce, 

 Świetlica Wiejska w miejscowości Czarnoziem, 

 Świetlica Wiejska w Stężycy Nadwieprzańskiej. 

 

Gminne Centrum Kultury w Krasnymstawie z/s w Siennicy Nadolnej w roku 2019 prowadziło 

wielokierunkową działalność w 2 działach: Domy Kultury i Biblioteki mającą na celu: kultywowanie 

tradycji narodowej, religijnej i lokalnej, prowadzenie działalności kulturalnej z dziećmi, młodzieżą  

i dorosłymi, upowszechnienie czytelnictwa w środowisku poprzez popularyzację literatury. 

Wymienione cele realizowane są poprzez organizowanie klubów i kół zainteresowań, pracę 

kulturalno- oświatową wśród dzieci i młodzieży, otaczanie opieką merytoryczną twórczości ludowej 

oraz zespołów amatorskiego ruchu artystycznego, organizowanie imprez, wystaw, konkursów, 

konferencji, działalność turystyczną, opiekę merytoryczną nad filiami Gminnego Centrum Kultury 

oraz współpracę z instytucjami i organizacjami działającymi na terenie gminy. Odbywały się  

warsztaty plastyczne z dziećmi i młodzieżą, warsztaty w strefie wokalnej, zajęcia rytmiczno – 

taneczne  z dziećmi oraz zajęcia zumby i aerobiku, zajęcia i warsztaty z twórcami ludowymi.  

W 2019 roku zorganizowano szereg imprez kulturalnych w siedzibie i placówkach 

terenowych, min: 
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 Stałą imprezę cykliczną XX Regionalną Konferencję Kobiet organizowaną w siedzibie GCK - 

impreza dedykowana organizacjom zrzeszającym kobiety w tym z Kół Gospodyń Wiejskich 

poruszająca co roku  inny  temat. 

 Festiwal Pączka i Faworka we współpracy z LGD Krasnystaw Plus- impreza mająca na celu 

kultywowanie tradycji Tłustego Czwartku.. 

 Kiermasz Wielkanocny z udziałem twórców ludowych, podczas którego można było nabyć 

ozdoby i przedmioty związane ze Świętami Wielkanocnymi. W trakcie kiermaszu odbyły się 

również warsztaty florystyczne. 

 600 lecie miejscowości Bzite impreza zrealizowana we współpracy ze Stowarzyszeniem 

Wspólnie dla Gminy Krasnystaw oraz KGW, OSP,  Radą Sołecką w Bzitem. 

  Udział w realizacji imprezy z okazji 600 lecia Małochwieja we współpracy ze 

Stowarzyszeniem Mieszkańców Małochwieja Małego „Rodzinne Gniazdo”. 

 Realizacja Projektu mającego na celu budowę altanki przy WDK  Zakręcie we współpracy  

z KGW i Radą Sołecką, która powstała min. ze środków finansowych Fundacji „Stocznia„ 

 w ramach Programu „Decydujesz- Pomagamy”. 

 Uroczystość „Rocznica nadania imienia Franciszka Żurka Wiejskiemu Domowi Kultury  

w Krynicy we współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich, Radą Sołecką, OSP Krynica oraz 

Szkołą Podstawową z Krupego. 

 

Co roku kultywowane są tradycje organizowania Dożynek Wiejskich. W roku 2019 odbyły się 

one w Wincentowie we współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich z Krupca i Wincentowa, Radami 

Sołeckimi tych miejscowości oraz OSP, oraz  w Siennicy Nadolnej- we współpracy z miejscowym KGW, 

OSP i Radą Sołecką. 

Stałą imprezą cyklicznie organizowaną przez GCK jest Noc Poetów – spotkanie pokoleniowe 

ludzi tworzących piórem z terenu gminy, powiatu, województwa i Polski, które w 2019 roku odbyło 

się w Wiejskim Domu Kultury i Turystyki w  Widniówce, we współpracy z miejscowym Kołem 

Gospodyń Wiejskich. Podczas imprezy odbyły się prezentacje twórców obecnych na spotkaniu, 

Turniej Jednego Listu, a kulminacją spotkania był koncert  poezji śpiewanej. 

Stałą imprezą organizowaną przez GCK od 13 lat jest Powiatowy Konkurs Recytatorski  

o Grudniowy Laur „Serce oddałam wioskom”, w którym uczestniczą młodzi recytatorzy z gminy  

i powiatu krasnostawskiego. W grudniu 2019, w siedzibie GCK zorganizowano również Kiermasz 

Bożonarodzeniowy wraz z  koncertem „Kraina Lodu”. 

Jak co roku w grudniu 2019, przy Gminnym Centrum Kultury zorganizowano Sztab Akcji 

Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę - przeprowadzono zbiórki  w obiektach GCK, szkołach 

podstawowych oraz Zbiórkę Publiczną nr 2019/5409/KS przeprowadzoną przez członków OSP. 

 

W obiektach Gminnego Centrum Kultury organizowano zabawy i spotkania integracyjne dla 

dzieci młodzieży i dorosłych: spotkania opłatkowe, jasełka, koncerty kolęd, zabawy integracyjne  

z okazji Dnia Dziecka, Dni Pieczonego Ziemniaka, zabawy choinkowe, spotkania i zabawy 

andrzejkowe, Spotkania z Mikołajem, Zabawy Integracyjne Klubu Seniora, przedstawienia teatralne, 

wystawy, Konkursy Plastyczne. 

Gminne Centrum Kultury jest organizatorem czasu wolnego, również podczas ferii 
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zimowych i wakacji: Turniej zimowisk- wernisaż uśmiechu, wyjazdy  na lodowiska, środowiskowy 

turniej tenisa stołowego, wycieczki do ZOO, Muzeum Wsi Lubelskiej, Strefy Wysokich Lotów, 

Podziemi Kredowych oraz wyjazdów do teatru, operetki i wycieczek turystycznych dla dorosłych, itp. 

W ramach współpracy z organizacjami społecznymi Gminne Centrum Kultury użycza: sale, sprzęt 

nagłaśniający, scenę, materiały dekoracyjne, namioty, stoły, ławki oraz zapewnia udział zespołów 

artystycznych na imprezach organizowanych na terenie Gminy Krasnystaw. Współorganizuje udział 

reprezentacji  Gminy na Dożynki Powiatowe, Smaki Jesieni oraz inne. 

Gminne Centrum Kultury współpracuje z Gminą Krasnystaw, organizacjami społecznymi  

i stowarzyszeniami: Koła Gospodyń Wiejskich, OSP, Stowarzyszenie LGD Krasnystaw PLUS, 

Stowarzyszenie Wspólnie dla Gminy Krasnystaw, Stowarzyszenie Miłośników Małochwieja Małego 

„Rodzinne Gniazdo” ze szkołami i przedszkolami działającymi na terenie gminy, domami kultury  

i instytucjami kultury działającymi na terenie powiatu i województwa. 

Gminne Centrum Kultury prowadzi również działalność w zakresie wynajmu  

administrowanych sal oraz wynajmu, wyposażenia, sprzętu nagłaśniającego, sceny. Liczba i stan 

infrastruktury 9 obiektów, w tym: 

 Siedziba Gminnego Centrum Kultury (remont zewnętrzny i wewnętrzny  

w roku 2006 na chwilę obecną konieczne są ponownie prace konserwacyjno 

remontowe),  

 Wiejskie Domy Kultury: Bzite (remont i modernizacja w roku 2007), Siennica Nadolna 

(przebudowany, dostosowany do działalności  kulturalnej w roku 2007, obecnie wymaga  

przeprowadzenia drobnych remontów i malowania), Małochwiej Mały (budynek po 

remoncie, przebudowie, oddany do użytku w roku 2014, obecnie wymagający 

malowania wewnątrz w salach metodycznych, Niemienice (budynek po remoncie  

i przebudowie, oddany do użytku w roku 2011 wymagający prac konserwacyjnych - 

malowanie wewnątrz), Zakręcie (budynek po remoncie – 2012 rok, obecnie wymaga 

prac konserwacyjnych – malowanie wewnątrz), Widniówka (oddany do użytku w roku 

2013, obecnie wymaga malowania wewnątrz)  

 Świetlica Wiejska w Czarnoziemi (lokal w  budynku OSP, wymagający remontu  

i modernizacji ). 

Siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej znajduje się w Siennicy Nadolnej, a Filia Biblioteki 

Publicznej w Krupem, Filia Biblioteki Publicznej Gminy w Niemienicach, Punkt Biblioteczny  

w Małochwieju Małym. W 2018 roku we wszystkich placówkach bibliotecznych: Biblioteka Gminna, 

Filia Biblioteczna w Krupem, Filia Biblioteczna w Niemienicach, Punkt Biblioteczny w Małochwieju 

Małym – zarejestrowano 361 czytelników. Stan księgozbioru placówek wyniósł na koniec ubiegłego 

roku 18792 woluminów.  

Pozycje książkowe pozyskiwane są z zakupu ze środków własnych oraz z dotacji  

w ramach uczestnictwa Biblioteki w Programie Wieloletnim „Narodowy Program Rozwoju 

Czytelnictwa”. Zakup powodowany zainteresowaniami i potrzebami czytelników. Biblioteka Publiczna 

oraz filie biblioteczne działają w strukturach Gminnego Centrum Kultury. Czynnie współpracują ze 

Szkołą Podstawową w Siennicy Nadolnej, Przedszkolem Gminnym. Pracownicy Biblioteki uczestniczą 

we wszystkich formach kulturalnych i oświatowych organizowanych przez Gminne Centrum Kultury. 

Organizowane są różne formy biblioteczne dla uczniów oraz dla przedszkolaków. Pracownicy 

biblioteki biorą udział w prowadzeniu  zajęć socjoterapeutycznych i opiekuńczo-wychowawczych dla 
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dzieci ze Szkoły Podstawowej w Siennicy Nadolnej 

Stan infrastruktury: 

 Biblioteka główna w Siennicy Nadolnej - zrealizowano termomodernizację  budynku – 

ocieplenie, wymiana okien, wymiana oświetlenia wewnętrznego. Konieczna  

w przyszłości wymiana wyposażenia. 

 2 filie (filia w Krupem zlokalizowana jest w budynku nieprzystosowanym do 

prowadzenie w/w działalności, 2 Filia w Niemienicach – dobry stan infrastruktury 

i wyposażenia – budynek oddany do użytku po remoncie oraz przebudowie w roku 

2011 i punkt biblioteczny mieszczący się w budynku Wiejskiego Domu Kultury  

w Małochwieju Małym - budynek wyremontowany, przebudowany, właściwie 

wyposażony, oddany do użytku w roku 2014). Działaniem koniecznym, który wpłynie 

na jakość usług świadczonych przez Bibliotekę jest zakup informatycznych systemów  

bibliotecznych umożliwiających   zdalny kontakt pomiędzy czytelnikiem  a biblioteką. 

 

Zespoły artystyczne 

 

W roku 2019 na terenie gminy działalność  artystyczną prowadziły zespoły: Klub Solisty( 15 

osób), Zespół Wokalny „ Melodia”( 10 osób), kapela Folkowa STYRTA (8 osób), kapela Cukrowniacy 

(10 osób ), Kabaret Czarny Salceson (5 osób ) oraz Formacja Muzyczna Czarny Salceson (5 osób, 

Zespół Rainbov (3 osoby ) oraz Żeńska Grupa Teatralna z Bzitego (15 osób ), Klub Seniora (35 osób ), 

Zespół Taneczny Koral (14 osób ), Koło Plastyczne- 15 osób, Zajęcia Taneczne dla dzieci – Zumba, 

Taniec ludowy (30 osób). 

 

Pozostałe działalności prowadzone przy Gminnym Centrum Kultury 

 Klub Seniora, 

 Punkt Konsultacyjny AA, 

 Szkoła Językowa 

 Gminna Rada Kół Gospodyń Wiejskich, 

 zajęcia socjoterapeutyczne i opiekuńczo- wychowawcze. 

Gminne Centrum Kultury posiada zadaszoną scenę mobilną o wymiarach 10mx8m zakupioną  

ze środków PROW w roku 2010, wykorzystywaną do obsługi imprez plenerowych własnych oraz na 

wynajem - stan na chwilę obecną-dobry. Najbliższe kino jest w Krasnymstawie. 

 

12.3. TURYSTYKA 

 

W gminie Krasnystaw można wypocząć. Pozwalają na to malownicze krajobrazy, duże 

kompleksy leśne i czyste nieskażone środowisko. Przez atrakcyjne turystycznie tereny prowadzą trasy 

dwóch szlaków turystycznych: 

 Szlak niebieski „Tadeusza Kościuszki", którego trasa przebiega przez północną część 

Grabowiecko-Strzeleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu: Zbiornik Tuligłowy - 

drewniany wiatrak „Koźlak” –  rzeka Wieprz – Latyczów – Rońsko – droga do centrum 

Krasnegostawu, 
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 Szlak żółty „Ariański”, który przecina Pagóry Chełmskie i Działy Grabowieckie od 

strony Rejowca wprowadza do gminy Krasnystaw: Krynicy – wzgórze widokowe 

„Góra Ariańska” z oryginalną budowlą wieżową zw. „Grobiskiem” – ruiny zamku  

i murowany dwór klasycystyczny w Krupem – do Krasnegostawu - Kol. Zastawie – 

dalej do Surhowa / gm. Kraśniczyn. 

Na obrzeżach rezerwatu „Wodny Dół” i przez obszary chronionego krajobrazu przebiega 

trasa ścieżki turystycznej o charakterze edukacyjno-rekreacyjnym z lokalizacją 4-ch punktów 

dydaktyczno-informacyjnych oraz punktem widokowym. Trasa ścieżki liczy 14 km i przebiega przez 

tereny Miasta Krasnystaw i Gminy Krasnystaw. Wspaniale nadaje się do uprawiania turystyki 

rowerowej. 

Na terenie gminy Krasnystaw przebiega ścieżka rowerowa w miejscowości Zakręcie (od ul. 

Okrzei do ul. Polewanej - 423m). Ponadto w miejscowościach: Łany, Zastawie Kolonia oraz 

Widniówka po drogach publicznych przebiegają dwie trasy rowerowe:  

 część ogólnopolskiej trasy Green Velo z dwoma wybudowanymi w tych 

miejscowościach miejscami obsługi rowerzystów (tzw. MOR),  

 trasa rowerowa przebiegająca z Krasnegostawu przez Niemienice (drogą powiatową) 

do Kolonii Niemienice (Wodny Dół). 

Funkcję wsi letniskowej pełni miejscowość Białka, położona na terenie o bogatym 

urzeźbieniu, w kompleksie leśnym, w pobliżu doliny rz. Żółkiewki oraz stawów hodowlanych. 

Wśród lasów i niezwykle malowniczych krajobrazów mieści się znane w Polsce Stado Ogierów Białka, 

gdzie obok hodowli koni czystej krwi arabskiej prowadzi się działalność rekreacyjno-sportową 

popularyzującą jeździectwo. Od 1989 roku organizowane są Wiosenne Młodzieżowe Championaty 

Koni Czystej Krwi Arabskiej. Dużą wagę przywiązuje się do funkcji rekreacyjnej  

i rehabilitacyjnej. Organizuje się tzw. „wczasy w siodle ”, imprezy weekendowe, można też korzystać 

z jazdy konnej po pięknej okolicy, a także z krytej ujeżdżalni. Ośrodek dysponuje bazą turystyczną na 

ok. 50 miejsc. 

W miejscowości Tuligłowy znajduje się zagospodarowany zbiornik wodny o pow. ok. 18,5 

ha do celów rekreacyjnych z możliwością uprawiania sportów wodnych oraz wędkowania.  

W Wincentowie znajduje się zbiornik retencyjny wykorzystywany również do celów rekreacyjnych - 

uprawia się wędkarstwo. 

 

 
13. PLACÓWKI SPORTOWO-REKREACYJNE W GMINIE (DANE NA ROK 2019). 

 
Na terenie gminy znajdują się 3 zespoły boisk wielofunkcyjnych (Siennica Nadolna, Krupe, 

Małochwiej Duży ) zlokalizowane przy szkołach oraz 4 sale gimnastyczne zlokalizowane przy szkołach 

(Siennica Nadolna, Krupe, Małochwiej Duży, Jaślików). Przy boiskach funkcjonują korty tenisowe. 

Mieszkańcy gminy mogą również korzystać z krytej pływalni w Krasnymstawie. 

Działalność sportową na terenie gminy prowadzą: 

1. Zakładowo – Gminny Klub Sportowy Brat Cukrownik, 

2. UKS Polana w Siennicy Nadolnej, 

3. UKS Krupe,  

4. UKS VICTORIA Małochwiej Duży, 
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5. UKS RELAKS w Jaślikowie, 

6. UKS TRÓJKA – działające przy szkołach gminnych 

Mieszkańcy mogą korzystać z placów zabaw, które znajdują się przy szkołach: nr 3  

w Krasnymstawie, Jaślikowie, Siennicy Nadolnej, Krupem, Małochwieju Dużym, punkcie 

przedszkolnym w Kolonii Stężyca oraz w miejscowościach Latyczów, Białka, Stężyca Łęczyńska, 

Stężyca Nadwieprzańska, Wincentów, Bzite, Krynica, Czarnoziem. 

 

 

Na terenie Gminy Krasnystaw znajdują się 3 stadniny w miejscowościach: Białka, 

Niemienice Kolonia i Siennica Nadolna. 

 
 

14. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA TERENIE GMINY. 

 
Obszar gminy Krasnystaw objęty jest prawie w całości zorganizowanym systemem 

zaopatrzenia w wodę dla celów komunalnych, przemysłowych i przeciwpożarowych. Wszystkie 

większe zakłady przemysłowe i instytucje posiadają własne ujęcia wody. Długość sieci wodociągowej 

jest duża – wynosi 148,6 km, do której podłączonych jest 2 264 przyłączy. Wiejskie gospodarstwa 

domowe są zaopatrywane w wodę z następujących wodociągów:  

 wodociąg grupowy Małochwiej Duży – obejmuje swoim zasięgiem wsie: Małochwiej 

Duży, Małochwiej Mały i Tuligłowy,  

 wodociąg grupowy Latyczów – obejmuje wieś: Latyczów,  

 wodociąg w Kol. Widniówka – dla mieszkańców tej wsi,  

 wodociąg Niemienice – dla mieszkańców tej wsi oraz wsi Rońsko, Zażółkiew  

i Białka, 

 wodociąg Łany – dla mieszkańców tej wsi i wsi Zastawie Kolonia, 

 wodociąg Stężyca Łęczyńska – obejmuje wsie: Stężyca Łęczyńska, Stężyca 

Nadwieprzańska, Stężyca Kolonia, Zakręcie Kolonia i Jaślików z Kolonią Jaślików, 

 wodociąg -Krupiec – obejmuje wsie: Wincentów, Krupiec i Siennica Nadolna,  

 wodociąg Ostrów Krupski – obejmuje wsie: Krupe, Ostrów Krupski, Stójło, Czarnoziem  

i Zosinek,  

 wodociąg Krynica – obejmuje wsie: Krynica, Kolonię Marynin, Bzite, Józefów  

i Kolonię Hruszów. 

Mieszkańcy wsi Kasjan korzystają z ujęcia wody Krupiec oraz Cukrowni Krasnystaw,  

a wsi Białka z 2 ujęć Małopolskiej Hodowli Roślin. Ogólnie można stwierdzić, że ponad 95% 

mieszkańców gminy Krasnystaw korzysta ze zorganizowanego systemu zaopatrzenia w wodę. 

Planowana budowa sieci wodociągowej z ujęcia wody w Niemienicach do miejscowości Białka. 

Niestety Gmina Krasnystaw nie posiada komunalnego systemu odprowadzania  

i oczyszczania ścieków sanitarnych. Na terenie gminy funkcjonują trzy oczyszczalnie ścieków, w tym 

dwie zakładowe i jedna spółdzielni mieszkaniowej Białka, które oprócz oczyszczania ścieków 

sanitarnych z zakładów przemysłowych odbierają głównie ścieki sanitarne-z osiedli mieszkaniowych 

w zabudowie wielorodzinnej w miejscowościach: Siennica Nadolna, Krupiec, Białka. Ścieki 
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odprowadzane są do oczyszczalni za pomocą lokalnych sieci kanalizacyjnych. Z tego systemu korzysta 

ok. 1 575 osób, co stanowi ok. 17% mieszkańców gminy. Gmina nie posiada również własnej sieci 

kanalizacji deszczowej. Na terenie Gminy Krasnystaw  wybudowanych jest ok. 550 szt. 

przydomowych oczyszczalni ścieków. 

Urządzeniami melioracji wodnych są: 

 rowy wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie, 

 drenowania, 

 rurociągi, 

 stacje pomp służące wyłącznie do celów rolniczych, 

 ziemne stawy rybne, 

 groble na obszarach nawadnianych, 

 systemy nawodnień grawitacyjnych, 

 systemy nawodnień ciśnieniowych – jeżeli służą celom, o których mowa  

w art. 195 melioracje wodne. 

W ciągach dróg gminnych występują rowy przydrożne i przepusty, których stan techniczny 

ocenić należy jako dobry. Na terenie Gminy zlokalizowane są stawy rybne w miejscowościach 

Niemienice i Białka w obrębie rzeki Żółkiewka, w miejscowości Małochwiej Duży w obrębie rzeki 

Wojsławka, w miejscowościach Krupe, Krupiec i Wincentów w obrębie cieku Bzdurka, oraz 

pojedyncze stawy w miejscowościach Stężyca Kolonia, Stężyca Nadwieprzańska. 

Na obszarze gminy Krasnystaw nie ma zorganizowanej gospodarki w zakresie zaopatrzenia  

i pokrycia potrzeb cieplnych zarówno mieszkańców, jak i przemysłu. Powyższe potrzeby pokrywane 

są z lokalnych źródeł ciepła – kotłownie wbudowane, zakładowe, przemysłowe (węglowe, olejowe 

lub gazowe), bądź tradycyjne ogrzewanie piecowe. Z uwagi na rozproszenie zabudowy  

w przeważającej ilości zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej w dalszej perspektywie nie przewiduje 

się scentralizowanego systemu dostawy ciepła; głównie ze względów ekonomicznych. 

Przez obszar gminy Krasnystaw przebiega sieć gazowa wysokiego ciśnienia. Jest to gazociąg 

relacji Zamość – Krasnystaw – Chełm o przekroju Dn 250/100 mm i ciśnieniu 6,4 Mpa. Z tego właśnie 

gazociągu zrealizowane zostały odgałęzienia do poszczególnych stacji redukcyjno – pomiarowych 

pierwszego stopnia redukujących wysokie ciśnienie na średnie. Obszar gminy jest prawie w całości 

zgazyfikowany – zaopatrzony w gaz z sieci średniego ciśnienia, których stacje zlokalizowane są  

w mieście Krasnystaw przy ulicy Witosa i Polewanej, a także w Wincentowie. Zasilanie odbiorców 

wykonane zostało gazociągami średniego ciśnienia z reduktorami u każdego odbiorcy. Przez obszar 

gminy Krasnystaw przebiega odgałęzienie gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Krasnystaw – Świdnik. 

Na obszarze gminy gaz przewodowy posiadają wszystkie miejscowości z wyjątkiem wsi Krynica (gdzie 

społeczność lokalna nie wyraziła zgody na budowę sieci gazowej) i osiedla Białka. Długość sieci 

gazociągowej wynosi 176,8 km, do której podłączonych jest 625 przyłączy. Liczba odbiorców gazu 

przewodowego wynosi 1 147 gospodarstw, co stanowi 62%. 

Linie elektroenergetyczne 110 kV Krasnystaw - Rejowiec i Krasnystaw - Zamość zapewniają 

podstawowe zasilanie w energię elektryczną części terenu byłego województwa chełmskiego i gminy 

Krasnystaw. Realizacja linii 110 kV odgałęzionej od linii Krasnystaw - Zamość w związku ze stacją 

transformatorowo - rozdzielczą GPZ 110 kV/SN Krasnystaw 2 (w granicach miasta Krasnystaw) – eSN. 

Układ sieci 15 kV umożliwia wzajemne rezerwowanie energii liniami magistralnymi  
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w celu uzyskania wyższej pewności zasilania odbiorców. Sieć napowietrznych linii 15 kV zasilana jest  

z podstawowej  stacji 110 kV/SN GPZ Krasnystaw, zaś rezerwowo z GPZ-tów Cyców, Rejowiec, 

Wojsławice, Chełm oraz za pośrednictwem Punktu Odłącznikowego Krasnystaw (zlokalizowanego  

w granicach miasta Krasnystaw), są to linie wzajemnej wymiany i rezerwowania mocy, istniejący 

układ sieci eSN umożliwia współpracę GPZ-ów dla uzyskania wyższej pewności zasilania odbiorców. 

Linie magistralne, to linie: Łopiennik, Izdebno, Żółkiewka, Zamość, Wojsławice, Krupę  

i Rejowiec. Sieci średniego napięcia zgodnie z programem „reelektryfikacji” gminy Krasnystaw  

w miejscowościach: Białka, Bzite, Czarnoziem, Jaślików, Józefów, Kasjan, Krupę, Krupiec, Łany, 

Małochwiej Duży, Niemienice, Siennica Nadolna, Widniówka i Wincentów. 

Gospodarka odpadami w gminie odbywa się w oparciu o posiadany „Plan gospodarki 

odpadami” (zatwierdzony Uchwałą Rady gminy Krasnystaw Nr XXIV/174/2005) oraz zaktualizowany 

Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Krasnystaw uchwalony uchwałą Nr XXXV/250/2006 Rady 

Gminy Krasnystaw z dnia 29.06.2006r. W 2002 r. cały obszar Gminy Krasnystaw został objęty 

zorganizowanym kompleksowym systemem gromadzenia i bezpośredniego odbioru odpadów 

komunalnych zmieszanych „u źródła”  od ludności. Odpady z zabudowy zagrodowej odbiera się  

w systemie worków foliowych 120 l, a z zabudowy wielorodzinnej w pojemnikach 1 100 l. Odbiór 

odpadów odbywa się zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym regulaminem. Wszystkie zakłady 

przemysłowe, obiekty użyteczności publicznej oraz większość podmiotów gospodarczych 

zagospodarowuje odpady w sposób zorganizowany. Obserwujemy ciągle wzrastające 

zainteresowanie mieszkańców prawidłowym zagospodarowywaniem odpadów. Wprowadzony 

system pozwala zapobiegać powstawaniu nowych tzw. „dzikich wysypisk śmieci” i miejsc 

nielegalnego składowania odpadów. W ramach porządkowania gospodarki odpadami Gmina 

prowadzi inwentaryzację i likwidację tzw. „dzikich wysypisk śmieci” powstałych w przeszłości. 

Ustalani sprawcy nielegalnego „zaśmiecania” są przykładnie karani.  

Kolejnym etapem realizacji programu gospodarki odpadami jest sukcesywne wdrażanie 

systemu selektywnej zbiórki odpadów, który stanowi uzupełnienie systemu zbiórki odpadów 

zmieszanych i ma na celu zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowisko oraz 

odzyskanie wielu cennych surowców wtórnych przewidzianych do dalszego przerobu. Działający  

i stale rozwijający się system selektywnej zbiórki odpadów, jak również zakres, częstotliwość i jakość 

świadczonych usług odbioru i transportu odpadów wymaga zapewnienia odpowiedniej ilości 

specjalistycznego sprzętu. Jednostka wywozowa świadcząca wyżej wymienione usługi dysponuje  

2 śmieciarkami typu Sk-1 oraz ciągnikiem z przyczepą, co w pełni zabezpiecza sprawny odbiór 

odpadów. Do najważniejszych przedsięwzięć zrealizowanych w ostatnich latach należy zaliczyć 

wybudowanie nowoczesnego ekologicznego składowiska odpadów komunalnych w Wincentowie 

spełniającego wszystkie przepisy ochrony środowiska i wymagania Unii Europejskiej. Łączna 

powierzchnia terenu składowiska wynosi 5,82 ha, część eksploatacyjna zajmuje 3,26 ha. Eksploatację 

i utrzymanie składowiska pełni spółka prawa handlowego „KRAS-EKO”, której założycielami są 

władze Gminy Krasnystaw, Miasta Krasnystaw i Gminy Rejowiec. Składowisko ma znaczenie 

ponadlokalne. Odpady są przyjmowane z terenu okolicznych gmin. Rocznie trafia na składowisko 

5000 Mg odpadów przewidzianych do składowania. Na składowisku realizuje się, oprócz składowania 

odpadów, przejściowe magazynowanie surowców wtórnych pochodzących z selektywnej zbiórki 

odpadów, kompostowanie odpadów organicznych. Prowadzi się komputerową gospodarkę 

magazynową wszystkich przyjmowanych odpadów.  
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15. SIEĆ SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU  
 
Przez teren Gminy Krasnystaw przebiega sieć szerokopasmowego Internetu do miejscowości 

Małochwiej Duży (dalej do Gminy Kraśniczyn) wybudowanego przez województwo lubelskie, oraz 

zlokalizowane są sieci operatorów prywatnych w miejscowościach: Ostrów Krupski, Krupe, Krupiec, 

Wincentów, Siennica Nadolna, Stężyca Nadwieprzańska, Stężyca Kolonia, Stężyca Łęczyńska, 

Latyczów, Widniówka. 

 

 
16. STAN CYFRYZACJI W URZĘDZIE GMINY 

 
W Urzędzie Gminy Krasnystaw zbudowana jest sieć komputerowa, która zarządzana jest 

poprzez dwa serwery dedykowane z oprogramowaniem Windows Serwer 2008 R2 (zalecana 

wymiana sprzętu i systemów na nowsze). Na stacjach roboczych (40 komputerów stacjonarnych i 10 

laptopów) zainstalowane są systemy operacyjny Windows 7 i Windows 10 (zalecana wymiana sprzętu 

i aktualizacja systemów operacyjnych do Windows 10). Do sieci komputerowej podłączonych jest 20 

drukarek, które obsługują całe zapotrzebowanie urzędu w wydruki. Na wyposażeniu urzędu są 

skanery, kserokopiarki jak i fax. W każdym referacie jest zainstalowane dedykowane 

oprogramowanie. Urząd Gminy posiada łącze internetowe DSL o przepustowości do 80 mbps, 

prowadzi dwie strony internetowe: Strona Urzędu Gminy Krasnystaw (z własną domeną: 

krasnystaw.ug.gov.pl) i Biuletyn Informacji Publicznej, elektroniczną skrzynkę podawczą E-PUAP oraz 

pocztę elektroniczną, z której korzystają wszyscy pracownicy. Na potrzeby mieszkańców na terenie 

urzędu zlokalizowane są infomaty. Na stronach urzędu jest dostęp do systemu informacji  

przestrzennej jak i bezpłatny system informacji dla mieszkańców (sms). 

 
 
17. SYSTEM KOMUNIKACYJNY 
 
Podstawowy układ komunikacji stanowią: 

 droga krajowa nr 17 – Warszawa (Zakręt )- Lublin - Zamość - Hrebenne (Lwów) 

 linia kolejowa: Warszawa - Lublin - Chełm - Dorohusk – Kowel z odgałęzieniem  

w Rejowcu Fabrycznym w kierunku południowym: Krasnystaw - Zamość - Rawa 

Ruska - Lwów. 

Uzupełnieniem połączeń drogowych stanowią drogi wojewódzkie( łączące się z drogą krajową nr 17): 

 nr 812  Chełm-Rejowiec –Krasnystaw 

 nr 842 Rudnik – Krasnystaw 

 nr 846  Małochwiej – Teratyn  oraz drogi powiatowe. 

 
18. INFRASTRUKTURA: DROGOWA – KOLEJOWA. 
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Główny układ komunikacyjny gminy Krasnystaw tworzą drogi: 

 krajowe (ekspresowa, międzyregionalna, regionalna) 

 wojewódzkie, 

 powiatowe, 

 gminne.  

Przez teren gminy przebiega droga ekspresowa S 17 relacji Warszawa - Lublin - Krasnystaw - 

Zamość - Hrebenne - Lwów. Droga ta zaliczana jest do sieci dróg europejskich i oznaczona symbolem 

E - 372. W układzie dróg szybkiego ruchu w Polsce przewidziana jest jako droga ekspresowa 

stanowiąca najkrótsze połączenie Warszawy ze Lwowem. Drugim ważnym połączeniem jest droga 

wojewódzka międzyregionalna Nr 812 relacji Biała Podlaska - Włodawa - Chełm - Rejowiec - 

Krasnystaw. Łączy ze sobą byłe miasta wojewódzkie: Białą Podlaską z Chełmem,  

a przez Krasnystaw drogą S 17 z Zamościem. Drogi wojewódzkie regionalne to: droga Nr 842 

Krasnystaw - Gorzków - Wysokie - Rudnik Szlachecki oraz droga Nr 846 Krasnystaw - Małochwiej - 

Wojsławice. 

 
Zestawienie dróg gminnych, październik 2019 

LP. NR DROGI DŁUGOŚĆ  RODZAJ NAWIERZCHNI UWAGI 

1. 109738L 0+589 asfaltowa Zażółkiew-Niemienice 

2. 109739L 3+900 asfaltowa Kol. Niemienice –Jaślików 

3. 109740L 0+400 asfaltowa Zażółkiew Niemienice 

4. 109741L 4+300 asfaltowa Jaślików –Kol. Jaślików ( Wójt) 

5. 109742L 1+100 asfaltowa Jaślików –Kol. Jaślików 

6. 109743L 1+400 asfaltowa Kol. Stężyca 

7. 109744L 1+630 asfaltowa Jaślików –do drogi nr 17 

8. 109745L 1+100 asfaltowa Bzite 

9. 109746L 2+689 asfaltowa Dr nr 17 –Kol. Stężyca 

10 109747 0+280 nawierzchnia gruntowa Józefów 

11. 109748L 0+800 asfaltowa ( chodnik) Dr nr 17 –Kol. Zakręcie 

12. 109749L 0+420 asfaltowa Krupiec ( Warszawka) 

13 109750L 2+822 żwirowa Krupe-Krynica 

14. 109751L 2+580 asfaltowa Dr 812 – dr 812 Krupe 

15. 109752L 2+250 asfaltowa ( chodnik) Dr 812 –Wincentów 

16. 109753L 1+900 asfaltowa Krupe ( Zastawek) 

17. 109754L 1+650 asfaltowa Siennica Nadolna –M. Krasnystaw 

18. 109757L 3+098 asfaltowa Kol. Zastawie ( sołtys) 

19. 109758L 1+118 asfaltowa Ułańska –Małochwiej Duży 

20. 109759L 3+500 asfaltowa Widniówka 

21 109760L 2+100 gruntowa Widniówka –Latyczów 

22. 109761L 1+125 asfaltowa Krupe ( Morwy ) 

23. 109762L 0+600 asfaltowa Małochwiej Duży – Małochwiej Mały 

24 109763 1+174 gruntowa Ostrów Krupski –Czarnoziem 

25 110000L 1+050 asfaltowa Krupe koło szkoły 

26 110001L 0+440 asfaltowa Białka 

27 110002L 1+233 asfaltowa Zastawie Kolonia (lipa) 

28 110015L 0+170 asfaltowa Latyczów ( wąwóz) 
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29 110016L 2+290 asfaltowa  800m Niemienice-Kol. Niemienice 

30 110017L 0+610 Asfalt + płyty Białka 

31 110018L 0+605 Asfalt +płyty Zastawie Kolonia (wąwóz) 

32 110019 0+920 płyty  Kolonia Stężyca ( wąwóz) 

33 110020L 0+990 gruntowa Wincentów ( koło Kwaśniaka) 

34 110021L 1+110 asfaltowa Siennica-Wincentów (  za szkołą) 

35 110022L 0+920 asfaltowa Stężyca Kolonia ( bez przejazdu) 

36 110038L 0+210 gruntowa Niemienice wąwóz 

37 110039L 1+650 asfaltowa Stójło –Czarnoziem 

38 110040L 0+795 gruntowa Ostrów Krupski ( Zastawek) 

39 110999L 1+361 asfaltowa Zakręcie Kol. ( Rudka ) 

40 126005L 0+135 klinkier Białka 

41 126006L 0+992,29 gruntowa Wincentów ( tereny inwestycyjne) 

42 126007L 0+423 asfaltowa Polewana 

43 126008L 0+750 asfaltowa Kol. Stężyca (Bortyacki) 

44 126009L 0+195 gruntowa Niemienice (Małysz) 

45 126016L 0+280 asfaltowa Dr 17-Tuligłowy 

46 126017L 0+960 gruntowa Krupiec-Wincentów 

47 126018L 2+430 gruntowa Bzite-Wincentów ( koło składowiska) 

48 126026L 0+480 asfaltowa + żwirowa Siennica Nadolna (stadion) 

49 126027L 0+725 żwirowa Siennica Nadolna ( Drapsa) 

50 126028L 1+045 żwirowa Kolonia Zakręcie 

51 126033L 0+940 asfaltowa Krupiec-Wincentów 

52 126034L 0+3315 asfaltowa+ gruntowa Wincentów –Stężyca Nadwieprzańska 

53 126035L 0+340 asfaltowa Siennica Nadolna osiedle 

54 126036L 0+255 asfaltowa Siennica Nadolna osiedle 

 b.n 0+260 asfaltowa Dr  812 Kasjan 

 
 
Przez teren gminy Krasnystaw przebiegają drogi powiatowe o następującym oznaczeniu:  

 

1. 3123 L Krasnystaw-Kol. Zakręcie – droga główna  

2. 2120L – Stężyca Łęczyńska – Krasnystaw – droga zbiorcza  

3. 3120 L  Zakręcie – Kol. Krzywe – droga zbiorcza  

4. 3121 L – Krasnystaw – Niemienice – Białka – droga zbiorcza  

5. 3125 L – Stężyca Kolonia – Stężyca Nadwieprzańska – droga lokalna  

6. 3127 L – Wola Żulińska – Kasjan – droga zbiorcza  

7. 3128 L – Bzite – Krynica – Zaścianek – droga lokalna  

8. 3129 L – Czarnoziem – Niedziałowice – droga zbiorcza  

9. 3132 L – Krupe – Siennica Różana – droga zbiorcza  

10. 3133 L – Kasjan – Siennica Różana – droga zbiorcza  

11. 3134 L – Siennica Nadolna – Siennica Różana – droga lokalna  

12. 3137 L – Krasnystaw - Kol. Chełmiec – droga lokalna 

13. 3139 L – Małochwiej Mały – Surhów – droga zbiorcza  

14. 3140 L – Krasnystaw – Dworzyska - droga zbiorcza. 

Drogi wojewódzkie regionalne to: 
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1. Droga 812 Biała Podlaska - Włodawa - Chełm - Rejowiec – Krasnystaw 

2. Droga Nr 842 Krasnystaw - Gorzków - Wysokie - Rudnik Szlachecki 

3. Droga Nr 846 Krasnystaw - Małochwiej - Wojsławice. 

 
Ponadto, przez gminę Krasnystaw prowadzi droga krajowa Nr 17 Warszawa - Lublin - 

Krasnystaw - Zamość - Hrebenne - Lwów. Na terenie Gminy Krasnystaw  nie są zlokalizowane  

dworce autobusowe, wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych 

zlokalizowane są przystanki autobusowe w celu obsługi ruchu pasażerskiego. Przystanek kolejowy 

zlokalizowany jest w Siennicy Nadolnej, zaś nowy projektowany jest w Bzitem. Na terenie gminy 

znajdują się parkingi  ogólnodostępne zlokalizowane przy obiektach (szkoły, boiska sportowe, osiedla 

mieszkaniowe ok. 70 miejsc). 

 

 

19. GOSPODARKA. 

 

Liczba podmiotów zarejestrowanych w CEIDG – które mają główną siedzibę działalności na 

terenie Gminy Krasnystaw wynosi 279. Połączenie dobrych gleb z warunkami klimatycznym stanowi 

doskonałą podstawę do rozwoju rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego. Dwa największe zakłady 

zlokalizowane są w północnej części Gminy: Cukrownia „Krasnystaw” S.A. w Siennicy Nadolnej  

i Elewator Zbożowy ELEWARR w Krupcu. W zakładach tych znajduje zatrudnienie część mieszkańców 

Gminy. 

Gmina Krasnystaw postarała się o zagospodarowanie obiektów po byłych szkołach 

podstawowych i w większości po byłych bazach SKR. W budynkach po byłych szkołach podstawowych 

w Ostrowie Krupskim oraz Stężycy Nadwieprzańskiej utworzono filie Domu Pomocy Społecznej  

w Krasnymstawie. 

Na dzień dzisiejszy są robione istotne starania w celu rozwoju inwestycji wzdłuż trasy S-17 

Lublin – Zamość. W planie przestrzennego zagospodarowania Gminy teren ten jest przeznaczony 

na lokalizację usług i obiektów handlowych. Obecnie przy trasie tej są zlokalizowane dwa obiekty 

gastronomiczne  Karczma „U Fela” i Motel „Barbara” oraz markety Tesco, Biedronka i Galeria 

Handlowa Panorama. 

Gmina posiada tereny inwestycyjne stanowiące mocną stronę rozwoju gospodarczego.  

Tereny Inwestycyjne F.16. Powierzchnia 4,6 ha: 

 Możliwość podziału 

 Możliwość powiększenia terenu poprzez zakup działki sąsiedniej 

 Rodzaj działki: zielone pola 

 Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: tereny usług 

nieuciążliwych, zabudowa letniskowa, hotel z infrastrukturą towarzyszącą. 

 Dostęp bezpośredni do drogi Wojewódzkiej nr 842 

 Droga dojazdowa do terenu 

 Odległość 6,5 km do drogi krajowej S 17 

 Odległość od najbliższego międzynarodowego portu lotniczego Świdnik ok. 45 km 

Warszawa (Okęcie) ok. 240 km 
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 Odległość do najbliższego centrum miasta Krasnystaw (19 434 mieszkańców), to  

8 km do centrum miasta, ok. 7 min 

 Najbliższe miasto wojewódzkie: Lublin 

 Elektryczność na terenie 

 Gaz na terenie 

 Woda na terenie 

 Kanalizacja na terenie 

 Historyczne użytkowanie rolnicze 

 Brak opłaty dodatkowe związanej z przygotowaniem do działalności produkcyjnej 

 Brak ryzyka wystąpienia zalań lub obsunięć terenu 

 Brak istniejących ograniczeń ekologicznych 

 Brak budynków i zabudowań na terenie 

 Maksymalna wysokość zabudowy to max. 25 m 

 Maksymalna powierzchnia zabudowy to 70 % powierzchni działki 

 Występowanie zadrzewienia 

 Biznes w bezpośrednim sąsiedztwie: Białka Arabian/ stadnina koni; 

Tereny inwestycyjne B. 37 o powierzchni 15,0 ha: 

 Możliwość podziału 

 Możliwość powiększenia terenu poprzez zakup działki sąsiedniej 

 Rodzaj działki: zielone pola 

 Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: teren 

przemysłowo-usługowy 

 Planowana Droga - wydzielony 12 m pas drogowy 

 Droga dojazdowa do terenu 

 Odległość 1km od drogi Wojewódzkiej nr 812 

 Odległość 8,2 km do drogi krajowej S 17 

 Odległość od najbliższego międzynarodowego portu lotniczego Świdnik ok. 45 km 

Warszawa (Okęcie) ok. 240 km 

 Odległość do najbliższego centrum miasta Krasnystaw (19 434 mieszkańców) – 5 km do 

centrum miasta / ok. 5 min 

 Najbliższe miasto wojewódzkie Lublin 

 Odległość od bocznicy kolejowej 100 m 

 Elektryczność na terenie: linia SN 15 kW 

 Gaz na terenie 

 Woda na terenie 

 Historyczne użytkowanie rolnicze 

 Brak opłaty dodatkowej związanej z przygotowaniem do działalności produkcyjnej 

 Brak ryzyka wystąpienia zalań lub obsunięć terenu 

 Brak istniejących ograniczeń ekologicznych 

 Brak budynków i zabudowań na terenie 

 Maksymalna wysokość zabudowy max 25 m 
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 Maksymalna powierzchnia zabudowy: 70 % powierzchni działki 

 Występowanie zadrzewienia 

 Biznes w bezpośrednim sąsiedztwie: Krajowa Spółka Cukrowa S.A.; Polskie Koleje 

Państwowe; Brenal/ metalurgia; Wojtal/ betoniarina; Kras-Eko/ składowisko odpadów 

komunalnych; Elewarr/skup i magazynowanie zbóż; 

 

 

 

Tereny inwestycyjne B38 o powierzchni 4,5 ha: 

 Możliwość podziału 

 Możliwość powiększenia terenu poprzez zakup działki sąsiedniej 

 Rodzaj działki: zielone pola 

 Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: teren 

przemysłowo-usługowy 

 Planowana Droga - wydzielony 6 m pas drogowy 

 Droga dojazdowa do terenu 

 Odległość 0,5 km oddalony od drogi Wojewódzkiej nr 812 

 Odległość 7,5 km do drogi krajowej S 17 

 Odległość od najbliższego międzynarodowego portu lotniczego Świdnik ok. 45 km 

Warszawa (Okęcie) ok. 240 km 

 Odległość do najbliższego centrum miasta  Krasnystaw (19 434  mieszkańców) – 5 km do 

centrum miasta / ok. 5 min 

 Najbliższe miasto wojewódzkie Lublin 

 Odległość od bocznicy kolejowej 2,0 km 

 Historyczne użytkowanie rolnicze 

 Brak opłaty dodatkowe związanej z przygotowaniem do działalności produkcyjnej 

 Brak ryzyka wystąpienia zalań lub obsunięć terenu 

 Brak istniejących ograniczeń ekologicznych 

 Maksymalna wysokość zabudowy max 25 m 

 Maksymalna powierzchnia zabudowy 70 % powierzchni działki 

 Występowanie zadrzewienia 

 Biznes w bezpośrednim sąsiedztwie: Krajowa Spółka Cukrowa S.A.; Polskie Koleje 

Państwowe; Brenal/ metalurgia; Wojtal/ betoniarina; Kras-Eko/ składowisko odpadów 

komunalnych; Elewarr/skup i magazynowanie zbóż. 

 

W kolejnych latach rolnictwo pozostanie nadal jednym z podstawowych działów 

gospodarki Gminy Krasnystaw, równolegle z funkcją turystyki i rekreacji oraz będzie decydowało  

o rozwoju społeczno-gospodarczym dla mieszkańców gminy. Głównym zadaniem na rzecz rozwoju 

rolnictwa będzie jego gruntowna restrukturyzacja i modernizacja, prowadząca do 

wielofunkcyjnego rozwoju wsi i obszarów wiejskich. 

 W ramach rozwoju funkcji rolniczej zakłada się m.in. ochronę gleb o wysokiej jakości (kl. II–
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IV), gdzie inne formy zagospodarowania poza rolnictwem nie powinny być realizowane. Na obszarach 

gleb podlegających ochronie należy ograniczyć rozwój zabudowy nie związanej z produkcją rolną  

i agroturystyką. Ochrona gleb najlepszych powinna być prowadzona poprzez zahamowanie procesów 

degradacji gleb zagrożonych erozją poprzez polepszenie kultury uprawy gleb, lepsze wykorzystanie 

nawozów organicznych, a także zagospodarowanie ekologiczne terenów wypadających z użytkowania 

rolniczego poprzez zalesienia.  

Do zachowania rekomenduje się istniejące zakłady usługowe i przetwórcze przemysłu 

spożywczego oraz rozwój funkcji produkcyjnych w gminie w zakresie przemysłu rolno-spożywczego  

i przetwórczego, drobnej wytwórczości, zakładów obróbki materiałów nierdzewnych, składów  

i budownictwa. Z uwagi na nieskażone środowisko przyrodnicze, lokalizacją obiektów na terenie 

gminy należy zainteresować w pierwszym rzędzie inwestorów zakładów produkcyjnych 

wymagających nieskażonego środowiska. Uzupełnieniem funkcji produkcyjnych pozarolniczych  

w gminie powinny być drobne zakłady produkcyjne i działalności gospodarcze zakładów 

indywidualnych osób fizycznych, które mogą być realizowane na terenach zabudowy 

mieszkaniowej. Tereny rozwoju funkcji produkcyjnych nie powinny powodować degradacji 

środowiska naturalnego. 

Ważnym czynnikiem, który może znacząco wpłynąć na rozwój funkcji produkcyjnych – jest 

promocja gminy.  

Obszar Gminy Krasnystaw dysponuje ogromnymi możliwościami w kierunku rozwoju 

turystyki ze względu na bardzo korzystne położenie geograficzne, czyste i ciekawe środowisko 

urozmaicone malowniczymi krajobrazami, doliny rzeki Wieprz, a także gościnność mieszkańców. 

Jedną z najbardziej malowniczych miejscowości Gminy Krasnystaw jest wieś Białka, w której mieści 

się ciesząca się dużą popularnością stadnina koni czystej krwi arabskiej. Organizowane są tu 

Wiosenne Championaty Koni Czystej Krwi Arabskiej oraz zawody jeździeckie. Atrakcją są również 

organizowane spływy kajakowe zakolami rzeki Wieprz. Dostępnych jest pięć tras spływu  

o długości od 12-44 km.  

Wśród atrakcji należy wyróżnić także: loty paralotniami, przejażdżki przy użyciu samochodów 

terenowych trasami o różnej długości i stopniu trudności oraz przejażdżki konne. 

Tradycje kulinarne jako istotna część tożsamości kulturowej, są pielęgnowane w oparciu  

o produkty tradycyjne i regionalne postrzegane wśród mieszkańców terenu Gminy Krasnystaw oraz 

pozostałych gmin zrzeszonych w LGD Krasnystaw PLUS, jako klucz do rozwoju regionu i szansa dla 

mieszkańców. W ostatnich latach, żywność produkowana zgodnie z recepturami naszych przodków 

cieszy się dużym zainteresowaniem. Do najważniejszych produktów tradycyjnych zarejestrowanych 

na liście produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa należą m. in. chmiel krasnostawski oraz 

sery z ziołami. Kuchnia lokalna w świadomości mieszkańców może stać się istotnym elementem 

promocyjnym obszaru Gminy Krasnystaw. Konsultacje społeczne wykazały, iż mieszkańcy posiadają 

wiedzę na temat bogatych zasobów związanych z tradycjami kulinarnymi regionu oraz 

potwierdziły, że  potrawy wytwarzane w gospodarstwach domowych, mogą stać się wizytówką 

Gminy Krasnystaw i całego obszaru LGD, a naturalne, specyficzne walory regionalne oraz produkty 

mogą być wykorzystane w ofercie lokalnego rolnictwa, agroturystyki i przetwórstwa oraz promocji 

obszaru dzięki wytwarzaniu produktów pod szyldem jednej wspólnej marki regionu „Krasna 



PROJEKT STRATEGII ROZWOJU GMINY KRASNYSTAW 2021-2030 57 

 

ESSE Agnieszka Smreczyńska-Gąbka  
 

Chata”.37 

 
 
20. DOKUMENTY PLANISTYCZNE. 

 
Gmina Krasnystaw na całym obszarze posiada Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego 

przyjętego uchwałą Nr X/79/99 Rady Gminy w Krasnymstawie z dnia 27 maja 1999 r., zmienionego 

uchwałami: Nr XIV/103/07 Rady Gminy Krasnystaw z dnia 4 października 2007 roku,  Nr XXI/157/12 

Rady Gminy  Krasnystaw z dnia 29 listopada 2012 roku, Nr XXIX/214/13 Rady Gminy Krasnystaw  

z dnia 26 września 2013 roku. Ostatnia zmiana studium miała miejsce 18 czerwca 2019 r. 

elektroniczna wersja dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Uchwała Nr IX/66/2019 

Rady Gminy Krasnystaw z dnia 18 czerwca 2019 r. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Krasnystaw uchwalony uchwałą Rady Gminy nr XIII/91/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r., 

ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego nr 42, poz. 868 z dnia 12 marca 2004 

r. obowiązujący od 27 marca 2004 r., zmieniony uchwałą Nr XV/107/2007 Rady Gminy Krasnystaw  

z dnia 17 października 2007r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2007 r. Nr 182, poz. 3215), uchwałą  

Nr XXIII/168/08 Rady Gminy Krasnystaw z dnia 6 sierpnia 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2008 r. 

Nr 111, poz. 2706) oraz uchwałą Nr XXIV/173/2008 Rady Gminy Krasnystaw z dnia 10 października 

2008 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2008 r. Nr 126, poz. 2981), uchwałą Nr XXII/163/12 Rady Gminy 

Krasnystaw z dnia 30 listopada 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2013 r. poz. 589) oraz uchwałą  

Nr XXXI/237/2013 Rady Gminy Krasnystaw z dnia 3 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2014 

r. poz. 382). 

Gmina Krasnystaw na całym obszarze posiada Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.  

W 2018r. na wniosek inwestorów wydano 63 wypisów i wyrysów z miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy. W 2018 roku podjęto prace nad zmianą studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów Gminy 

Krasnystaw w związku z Uchwała Nr XXIV/183/2017 z dnia 20 czerwca 2017 w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia zmian „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Krasnystaw”. Na dzień 31.12.2018r. prace nie zostały zakończone. 

 

Gmina posiada następujące dokumenty planistyczne: 

1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przyjęte uchwałą  

Nr X/79/99 Rady Gminy w Krasnymstawie z dnia 27 maja 1999 r., zmienione uchwałami: 

a. Nr XIV/103/07 Rady Gminy Krasnystaw z dnia 4 października 2007 roku,  

b. Nr XXI/157/12 Rady Gminy  Krasnystaw z dnia 29 listopada 2012 roku, 

c. Nr XXIX/214/13 Rady Gminy Krasnystaw z dnia 26 września 2013 roku 

Ostatnia zmiana studium miała miejsce 18 czerwca 2019 r. elektroniczna wersja dostępna jest na 

stronie internetowej Urzędu Gminy   Uchwała Nr IX/66/2019 Rady Gminy Krasnystaw z dnia 18 

czerwca 2019 r. 

                                                 
37

 Lokalna Strategia Rozwoju LGD Krasnystaw PLUS. 

http://ugkrasnystaw.bip4.e-zeto.eu/bip/48_ugkrasnystaw/fckeditor/file/Rada_Gminy/Kadencja%202018-2023/Sesje%20Rady%20Gminy/IX%20sesja/uchwaly/U_Nr_66.pdf
http://ugkrasnystaw.bip4.e-zeto.eu/bip/48_ugkrasnystaw/fckeditor/file/Rada_Gminy/Kadencja%202018-2023/Sesje%20Rady%20Gminy/IX%20sesja/uchwaly/U_Nr_66.pdf
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2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Krasnystaw uchwalony uchwałą 

Rady Gminy nr XIII/91/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r., ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubelskiego nr 42, poz. 868 z dnia 12 marca 2004 r. obowiązujący od 27 marca 

2004 r., zmieniony uchwałą Nr XV/107/2007 Rady Gminy Krasnystaw z dnia 17 października 

2007r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2007 r. Nr 182, poz. 3215), uchwałą Nr XXIII/168/08 Rady 

Gminy Krasnystaw z dnia 6 sierpnia 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2008 r. Nr 111, poz. 2706) 

oraz uchwałą Nr XXIV/173/2008 Rady Gminy Krasnystaw z dnia 10 października 2008 r. (Dz. Urz. 

Woj. Lubelskiego z 2008 r. Nr 126, poz. 2981), uchwałą Nr XXII/163/12 Rady Gminy Krasnystaw  

z dnia 30 listopada 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2013 r. poz. 589) oraz uchwałą Nr 

XXXI/237/2013 Rady Gminy Krasnystaw z dnia 3 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego  

z 2014 r. poz. 382 

3. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krasnystaw na lata 2018-2020 z perspektywą do 2024.  

 

21. POLITYKA FINANSOWA 
 
Polityka finansowa Gminy Krasnystaw realizowana jest w oparciu o uchwałę budżetową 

corocznie uchwalaną przez Radę Gminy, która określa źródła dochodów oraz kierunki 

wydatkowania środków. Realizacja inwestycji oparta jest o przedsięwzięcia wyszczególnione  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz o załącznik do uchwały budżetowej obrazujący wydatki 

majątkowe. 

Pozycję finansową Gminy określa wysokość osiąganych dochodów budżetowych. 

Podstawową część dochodów Gminy stanowią dochody własne (czyli takie, na których pozyskanie 

samorządy mają wpływ, m.in.: podatki lokalne, dochody z mienia) wynoszące ok. 63,49% dochodów 

budżetowych ogółem. Wskaźnik struktury dochodów własnych informuje i potwierdza potencjał 

finansowy oraz samodzielność finansową Gminy w kreowaniu oraz generowaniu dochodów 

własnych, które są zależne tylko od niej. Im niższy jest wskaźnik, tym większe uzależnienie jednostki 

samorządu terytorialnego od sytuacji budżetu państwa, koniunktury gospodarczej czy poziomu 

bezrobocia. 

Drugą ważną grupą dochodów własnych Gminy są udziały w podatkach budżetu państwa. Są 

one w pełni konstruowane przez organy państwowe zgodnie z celami polityki państwa. Organy 

samorządowe nie maja wpływu ani na wysokość stawek podatkowych, ani na zakres stosowanych ulg 

i zwolnień. Oddziaływanie samorządu może mieć jedynie charakter pośredni poprzez tworzenie 

warunków infrastrukturalnych i finansowych zachęcających podmioty gospodarcze do inwestowania 

na danym terenie, wzmacniania pozycji już działających firm, czy też powiększania dochodów 

ludności. 

Dochody uzupełniające to subwencje i dotacje. Z punktu widzenia samodzielności samorządu 

istotny jest ich skład oraz konstrukcja. Generalnie można stwierdzić, iż im wyższy jest w budżecie 

udział dochodów uzupełniających, zwłaszcza tych o charakterze celowym tym niższy jest stopień 

samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego. 

Dochody budżetu Gminy Krasnystaw przypadające na 1 mieszkańca w 2018 roku wyniosły 

3938,34 zł. 
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Planowanie i realizacja wydatków to najtrudniejsze elementy konstrukcji i wykonania 

budżetu. W trakcie planowania główna trudność polega na wyborze optymalnej alokacji środków 

spośród wszystkich zgłaszanych potrzeb. W toku przygotowania budżetu występuje dokładnie ten 

sam problem co w przypadku decyzji ekonomicznej - nieograniczone potrzeby konkurują  

o ograniczone środki na ich realizację. 

Wydatki muszą przede wszystkim zabezpieczyć prawidłowe funkcjonowanie organów Gminy 

oraz zapewnić realizację zadań społecznych i gospodarczych. 

Zgodnie z przedstawionymi danymi największą część wydatków budżetowych Gmina 

przeznacza na realizację: 

 zadań z zakresu pomocy społecznej oraz działu Rodzina, 

 zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, 

Przedstawione powyżej dane pokazują, że w 2018 roku  wykonane dochody bieżące były 

wyższe od wykonanych wydatków bieżących, co spełniło wymogi art. 242 ust. 1 ustawy o finansach 

publicznych. Poziom nadwyżki operacyjnej stanowi jeden z najistotniejszych wskaźników sytuacji 

finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Informuje, czy jest ona w stanie pokryć wydatki 

bieżące dochodami bieżącymi. Jeśli wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących (deficyt 

operacyjny) oznacza to, iż wydatki te realizowane są na poziomie przekraczającym własne 

możliwości finansowe (wyznaczone poziomem dochodów budżetowych). 

Zadłużenie Gminy Krasnystaw wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosło  

11.828.692 zł (1.362,90 zł na jednego mieszkańca), co stanowi 34,58% wykonanych dochodów 

budżetowych. 

Począwszy od 2014 roku dla danej jednostki samorządu terytorialnego obliczany jest 

indywidualny wskaźnik maksymalnego obciążenia budżetu z tytułu spłaty długu ustalony jako średnia 

arytmetyczna obliczona dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących, powiększonych  

o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem 

budżetu, zgodnie z regułą wynikającą z art. 243 ufp. Gmina Krasnystaw wypełnia normę wynikającą  

z art. 243 ustawy o finansach publicznych. 

 
 
22. INSTYTUCJE PUBLICZNE 

 
Na terenie gminy znajduje się: Punkt Kasowy Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie 

zlokalizowany w Siennicy Nadolnej os. Cukrowni oraz Filia Urzędu Pocztowego w Siennicy Nadolnej 

os. Cukrowni. 

 
 
23. PARTNERSKIE MIASTA/GMINY 

 
Gmina Krasnystaw jest partnerem dwóch ukraińskich gmin: 

 Smidyn/Ukraina/19.12.2019r. - wieś na Ukrainie w rejonie starowyżewskim, obwodu 

wołyńskiego. 
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 Kowel/Ukraina/11.12.2008r. - miasto na Ukrainie, w obwodzie wołyńskim, siedziba 

administracyjna rejonu kowelskiego. Leży na głównej drodze między Warszawą  

a Kijowem, około 65 km od granicy polsko-ukraińskiej. Był miastem królewskim Korony 

Królestwa Polskiego. 

 
 

24. PARAFIE, KOŚCIOŁY, ZWIĄZKI WYZNANIOWE. 
 
Obiekty sakralne administrowane przez Parafie Rzymsko – Katolickie zlokalizowane są 

następująco: 

 Parafia Rzymsko – Katolicka w Stężycy Nadwieprzańskiej, 

 Parafia Rzymsko – Katolicka w Krupem, 

 Parafia Rzymsko – Katolicka w Siennicy Nadolnej,  

 Kaplica Rzymsko – Katolicka w Jaślikowie administrowana przez Parafię pw. Matki Bożej 

Pocieszenia w Krasnymstawie  

 kaplice w: Małochwieju Dużym i Białce – administrowane przez Parafię pw.  

Św. Franciszka.  

Parafie administrują również cmentarzami: 

 cmentarz zamknięty z okresu I i II wojny światowej w Siennicy Nadolnej,  

 cmentarze czynne w: Stężycy Nadwieprzańskiej (proponowane powiększenie terenu) 

oraz w Krupem i Siennicy Nadolnej 

 
 
25. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY KRASNYSTAW 
 

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie, ul. Konopnickiej, Krasnystaw. 

2. Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Zakręciu. 

3. Gminne Centrum Kultury w Krasnymstawie z siedzibą w Siennicy Nadolnej. 

4. Gminne Przedszkole w Siennicy Nadolnej. 

5. Szkoła Podstawowa im ks. Jana Twardowskiego w Siennicy Nadolnej. 

6. Zespół nr 3 Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Krasnymstawie. 

7. Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Małochwieju Dużym. 

8. Zespół Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Krupem. 

9. Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Jaślikowie. 

10. Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych KRAS-EKO Sp. z o.o. Wincentów., 

Siennica Nadolna. 

 
26. GMINA KRASNYSTAW NALEŻY DO ZWIĄZKÓW, STOWARZYSZEŃ I ORGANIZACJI. 
 

1. Związku Gmin Lubelszczyzny. 
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2. Związku Gmin Wiejskich RP. 

3. Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug. 

4.  Lokalnej Grupy Działania „Krasnystaw PLUS”. 

5. Lokalnej Organizacji Turystycznej „Krasnystaw-Wrota Roztocza”. 

6. Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Spójności Obszaru Funkcjonalnego Szlaku Jana III 

Sobieskiego. 

7. Obszaru Funkcjonalnego Krasnystaw PLUS. 

 
 
27. NA TERENIE GMINY DZIAŁAJĄ STOWARZYSZENIA. 
 

1. Stowarzyszenie „Wspólnie dla Gminy Krasnystaw”. Stowarzyszenie powstało  

w kwietniu 2016 r. Głównym celem Stowarzyszenia była pomoc osobom potrzebującym, 

zamieszkującym teren Gminy Krasnystaw (we współpracy z Bankiem Żywności, która 

mogła odbywać się tylko przez NGO). W wyniku owocnej współpracy z Bankiem Żywności 

dla potrzebujących z terenu Gminy Krasnystaw dostarczono 14 ton żywności w roku 2016 

(na kwotę 26 834,64 PLN), w roku 2017 było to już 38 ton żywności (na kwotę 81 940, 04 

PLN). W grudniu 2017 r. przeprowadzono akcję dla najmłodszych mieszkańców Gminy 

pn. „Daj pluszaka dla dzieciaka”. W wyniku zbiórki w szkołach, przedszkolach, Urzędzie 

Gminy oraz GCK w Siennicy Nadolnej udało się zebrać maskotki i słodycze, które trafiły 

przed świętami do dzieci z ubogich rodzin oraz do podopiecznych Krasnostawskiego 

Domu Dziecka.38 W marcu 2018 r. podpisaliśmy grant wdrażany przez LGD „Krasnystaw 

Plus”, finansowany ze środków EFRR, którego celem było wsparcie działań prowadzonych 

przez NGO. Z tego grantu sfinansowano zaprojektowanie logo stowarzyszenia, zakupiono 

sprzęt IT i niezbędne oprogramowanie oraz utworzono stronę www, co pozwoli 

Stowarzyszeniu rozszerzyć swoją działalność i dotrzeć do większej liczby osób. Wartość 

projektu to 9 508,00 zł. Wszystkie działania opierają się na społecznej, charytatywnej 

pracy członków stowarzyszenia. 39 

 

 

2. Stowarzyszenie „Rodzinne Gniazdo” w Małochwieju Małym. Stowarzyszenie powstało 

w czerwcu 2014 r. Stowarzyszenie zorganizowało wiele przedsięwzięć angażujących 

wszystkie środowiska społeczno-zawodowe wsi. Zorganizowano wycieczki krajoznawczo-

turystyczne dla mieszkańców zapraszając do udziału w nich również mieszkańców 

Małochwieja Dużego, Latyczowa, Niemienic oraz miasta Krasnystaw. Stowarzyszenie 

pozyskuje środki finansowe na działalność statutową z instytucji rządowych  

i samorządowych. W roku 2015 zrealizowano zadanie publiczne gminy pn. „Rozwijamy 

talenty artystyczne naszych młodych mieszkańców- zajęcia plastyczne, fotograficzne, 

rękodzielnicze i taneczne dla dzieci i młodzieży z Małochwieja Małego i Małochwieja 

Dużego” na kwotę 2600 zł. Podczas zajęć 45 naszych mieszkańców rozwijało swoje 
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 https://swdgk.pl/  
39

 jw. 

https://swdgk.pl/
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talenty w różnych dziedzinach. W roku 2016 zrealizowano zadanie publiczne Gminy pn. 

„W zdrowym ciele, zdrowy duch - aktywizacja sportowo - rekreacyjna mieszkańców 

Małochwieja Małego i Małochwieja Dużego” na kwotę 2000 zł. Stowarzyszenie uczy 

aktywnego wypoczynku w połączeniu ze zwiedzaniem gminy, regionu i kraju. W ramach 

zadania zorganizowano 5 imprez turystyczno-rekreacyjnych dla mieszkańców wsi; 

jednodniowy wyjazd dzieci do Stajni Adrenalina w Siennicy Nadolnej, wycieczkę  

w Góry Świętokrzyskie dla dorosłych, rajdy- samochodowy i rowerowy po 

Skierbieszowskim Parku Krajobrazowym; samochodowy na trasie Małochwiej -

Łukaszówka - Surhów-Kraśniczyn - Bończa - Rezerwat „Głęboka Dolina”; rowerowy na 

trasie Małochwiej Mały - Las Orłowski - Surhów-Małochwiej Duży; spływ kajakowy 

Wieprzem od Wirkowic do Tarnogóry. W imprezach turystyczno-rekreacyjnych wzięło 

udział 120 osób. W roku 2016 Stowarzyszenie pozyskało środki w ramach programu 

„Lubelskie Lokalnie” - Mikrodotacje FIO we współpracy z GCK w Siennicy Nadolnej na 

realizację projektu „Jarmark Świętojański”, którego Stowarzyszenie było 

współorganizatorem, na kwotę 3800 zł. Łącznie pozyskano kwotę 8400 zł. na rzecz 

rozwoju wsi i jej mieszkańców oraz na rzecz rozwoju gminy. 

http://www.rodzinnegniazdo.pl/ 

 

3. Koła Gospodyń Wiejskich 

 Koło Gospodyń Wiejskich w Bzitem,  

 Koło Gospodyń Wiejskich w Czarnoziemiu,  

 Koło Gospodyń Wiejskich w Jaślikowie,  

 Koło Gospodyń Wiejskich w Krupcu,  

 Koło Gospodyń Wiejskich w Krupem,  

 Koło Gospodyń Wiejskich w Krynicy,  

 Koło Gospodyń Wiejskich w Latyczowie,  

 Koło Gospodyń Wiejskich w Małochwieju Dużym,  

 Koło Gospodyń Wiejskich w Małochwieju Małym,  

 „Rodzinne Gniazdo” w Małochwieju Małym,  

 Koło Gospodyń Wiejskich w Niemienicach,  

 Koło Gospodyń Wiejskich w Kolonii Niemienice,  

 Koło Gospodyń Wiejskich w Ostrowie Krupskim,  

 Koło Gospodyń Wiejskich w Siennicy Nadolnej,  

 Koło Gospodyń Wiejskich w Stężycy Łęczyńskiej,  

 Koło Gospodyń Wiejskich w Stężycy Nadwieprzańskiej,  

 Koło Gospodyń Wiejskich w Kolonii Stężyca,  

 Koło Gospodyń Wiejskich w Widniówce „Smaki Namula”  

 Koło Gospodyń Wiejskich w Wincentowie,  

 Koło Gospodyń Wiejskich w Zakręciu,  

 Koło Gospodyń Wiejskich w Kolonii Zastawie,  

 Koło Gospodyń Wiejskich w Zażółkwi.  

http://www.rodzinnegniazdo.pl/
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W gminie Krasnystaw funkcjonują 22 Koła Gospodyń Wiejskich, w tym 3 zarejestrowane  

w ARiMR. Głównymi wydarzeniami organizowanym przez KGW samodzielnie oraz we współpracy  

z GCK to Spotkania Opłatkowe, choinki, Dzień Kobiet, Święto Pieczonego Ziemniaka, Andrzejki, 

Sylwester, Dzień Dziecka, Dożynki Wiejskie. Cykliczną imprezą dedykowaną KGW jest Konferencja 

Kobiet, Gminny Dzień Kobiet, Spotkanie Noworoczne, Festiwal Pączka i Faworka, zorganizowane 

wyjazdy do kina, teatru muzycznego, teatru dramatycznego, wycieczki turystyczne, warsztaty 

artystyczne. 

 

 

28. OBSZAR ZAGROŻONY TRWAŁĄ MARGINALIZACJĄ.  

 

Zapotrzebowanie gmin w Polsce na niwelowanie sytuacji kryzysowych na obszarach 

zdegradowanych i zagrożonych trwałą marginalizacją jest duże. Gmina Krasnystaw znajdując się na 

tym obszarze zg. z wytycznymi Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej powinna przygotować 

Lokalny Program Rewitalizacji, aby móc skorzystać z przygotowywanych przez rząd i Samorząd 

Województwa narzędzi finansowego wsparcia w latach 2021-2030. 

Odpowiedzią na fragmentaryczne i geograficznie zogniskowane kryzysy obszarów – takich jak 

obszar Gminy Krasnystaw – powinna być dobrze zaplanowana rewitalizacja, jako narzędzie poprawy 

warunków życia, rozwoju gospodarczego i jakości środowiska na obszarach kryzysowych. 

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, 

prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, 

przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie.40 

Dotychczasowe obserwacje i badania dowodzą, że aktywność gmin w prowadzeniu 

rewitalizacji w ostatnim czasie silnie wzrosła, stąd olbrzymim wyzwaniem jest utrzymanie dynamiki 

prowadzenia procesów rewitalizacji, aby jak najszybciej niwelować skalę istniejących obszarów 

zdegradowanych. Ponadto, bardzo duże są doświadczenia programów odnowy wsi oraz wdrażania 

PROW i LEADER. W połączeniu z doświadczeniami z rewitalizacji mogą być one doskonałą bazą 

budowy efektywnego i sprawnego systemu wsparcia obszarów zdegradowanych. 

W dążeniu do zapewnienia spójności terytorialnej i wyrównywania szans obszarów 

borykających się z problemami rozwojowymi lub restrukturyzacyjnymi wykorzystana zostanie 

rewitalizacja - jako proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych (tj. 

terytoria wewnętrzne gminy, na których zidentyfikowano stan kryzysowy w sferze, przede 

wszystkim, społecznej, a także gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej lub 

technicznej). Działania rewitalizacyjne będą prowadzone na różnego typu obszarach miejskich  

i wiejskich, które nie są w stanie poradzić sobie same ze skalą lokalnych wyzwań i problemów 

spowodowanych degradacją zabudowy, czy pozostałymi elementami tkanki miejskiej, licznymi 

problemami gospodarczymi, demograficznymi, przestrzennymi i środowiskowymi. Rewitalizacja 

będzie wykorzystana jako jeden z impulsów przyspieszających procesy restrukturyzacyjne na 

obszarach zurbanizowanych, zmagających się głównie z trudnościami przemian społecznych czy 

                                                 
40

 KSRR 2030. 
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degradacją materialną.41 

Działania w powyższych obszarach powinny być ukierunkowane m.in. na dostosowanie 

kompetencji zawodowych osób tracących zatrudnienie w wyniku upadku lokalnych zakładów 

przemysłowych i zachodzących zmian na rynku pracy, rozwój inwestycji o charakterze innowacyjnym, 

wzmacnianie lokalnej przedsiębiorczości, poprawę jakości środowiska przyrodniczego, podnoszenie 

jakości przestrzeni i dbałość o ład przestrzenny. Istotne znaczenie w kontynuacji działań mających na 

celu poprawę stanu środowiska oraz obniżania zużycia energii w gospodarce i sferze publicznej, mają 

opracowywane przez samorządy plany gospodarki niskoemisyjnej.42 

W przypadku obszarów wiejskich, skala i charakter koniecznych działań wspierających ich 

odnowę jest znacząco inny niż na obszarach miejskich. Interwencje te nie mają ściśle terytorialnego 

charakteru tak, jak na obszarach miejskich, np. w zakresie koncentracji zabudowy. Kompleksowy 

rozwój tych obszarów powinien być wspierany poprzez instrumenty na rzecz odnowy obszarów 

wiejskich.43 

Regulacje w zakresie rewitalizacji (obszary miejskie) i odnowy wsi powinny być zbieżne co do 

zasad ogólnych, a jednocześnie dopasowane do struktury osadniczej. Powinny one uwzględniać 

specyfikę problemów, potencjał finansowy i instytucjonalny, kapitał społeczny, które są odmienne na 

wsi i w miastach.44 

 

 
29. GMINA KRASNYSTAW W OBSZARZE FUNKCJONALNYM JANA III SOBIESKIEGO. 

 

Gmina Krasnystaw przystąpiła do projektu utworzenia i rozwoju Obszaru Funkcjonalnego 

Szlaku Jana III Sobieskiego. Misja Obszaru Funkcjonalnego Szlaku Jana III Sobieskiego brzmi: „Ziemia 

Jana Sobieskiego - stworzenie spójności i zrównoważony rozwój gmin Obszaru Funkcjonalnego (OF) 

Szlaku Jana III Sobieskiego". Takie określenie misji ukierunkowuje cele na tworzenie spójnego 

organizmu z 11 odrębnych jednostek terytorialnych, do których należy Gmina Krasnystaw.45 

Cele strategii to: 

 Cel ogólny I Stworzenie spójnej oferty turystycznej 

 Cel ogólny II Zaangażowanie społeczności lokalnej w budowanie obszaru 

funkcjonalnego 

 Cel ogólny III Poprawa spójności gospodarczej OF w oparciu o wykorzystanie 

odnawialnych źródeł energii, bogactw naturalnych i lokalnych zasobów. 

Cele nie mogą być realizowane w oderwaniu od siebie nawzajem. Mechanizm jaki należy 

wdrożyć będzie polegał na wzajemnym oddziaływaniu celów. Planuje się wykonanie szlaku 

turystycznego dla całego OF np. w oparciu o dorzecze Wieprza. Należy w tym celu wykonać 

infrastrukturę, zaangażować społeczność, oraz pobudzić lokalny biznes do wykorzystania nowych 
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szans. Opracowanie jest kolejnym dokumentem przygotowywanym dla OF i wynika ze zmian  

w europejskiej polityce spójności i rozwoju. Nowe regulacje wprowadzają nacisk na terytorialny 

wymiar polityk publicznych i zakładają przejście w zarządzaniu rozwojem od podejścia sektorowego 

do zintegrowanego, polegającego na integracji działań różnych podmiotów publicznych wobec 

terytoriów określonych nie administracyjnie, a funkcjonalnie, charakteryzujących się podobnymi 

cechami społeczno – gospodarczo - przestrzennymi. Ustaleniami strategii objęte zostały kwestie 

społeczne i gospodarcze związane z zakresem 11 celów tematycznych polityki spójności na lata 2014-

2020, w tym w szczególności:46 

 celu nr 1 wspierania badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji, 

 celu nr 3 podnoszenia konkurencyjności MSP, sektora rolnego oraz sektora 

rybołówstwa i akwakultury, 

 celu nr 4 wspierania przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich 

sektorach, 

 celu nr 5 promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku  

i zarządzania ryzykiem, 

 celu nr 6 ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania 

zasobów.47 

Obszar funkcjonalny Szlaku Jana III Sobieskiego tworzy jedenaście gmin, które położone są we 

wschodniej części województwa lubelskiego. Administracyjnie należą do powiatów: 

 lubelskiego: gmina Wólka, 

 łęczyńskiego: gmina: Spiczyn, Łęczna, Ludwin, Milejów, 

 świdnickiego: gmina: Mełgiew, Piaski, Rybczewice, 

 krasnostawskiego: gmina: Krasnystaw, Miasto Krasnystaw, Gorzków 

OF jest dobrze skomunikowany z Lublinem – znajduje się przy głównych ciągach 

komunikacyjnych województwa lubelskiego oraz w bliskiej odległości od wschodniej granicy 

państwa. Elementem spajającym cześć gmin obszaru funkcjonalnego Szlaku Jana III Sobieskiego 

jest rzeka Wieprz, która przepływa przez gminy: Krasnystaw, Milejów, Łęczna, Spiczyn. Na obszarze 

funkcjonalnym Jana III Sobieskiego ustanowiono kilka rodzajów cennych przyrodniczo obszarów, 

które podlegają prawnej ochronie, w tym na terenie Gminy Krasnystaw: cała południowa część gminy 

położona jest w Grabowiecko - Strzeleckim Obszarze Chronionego Krajobrazu. Główną silną stroną 

podregionu jest czyste, nieskażone środowisko. O historii i bogatym dziedzictwie kulturowym obszaru 

świadczy wielokulturowy i wieloreligijny charakter zabytków czasów Sobieskiego, a także zachowane 

pałace i dworki świadczące o dużej ilości Przebudowa drogi S17 niewątpliwie wzmacnia dostępność 

gospodarczą i turystyczną obszaru. Sieć dróg obszaru funkcjonalnego uzupełniona jest również 

licznymi drogami powiatowymi i gminnymi tworzącymi układ drogowy o charakterze 

mikroregionalnym. Drogami, które mają duże znaczenie dla obsługi strefy aktywności turystycznej 

oraz gospodarczej są drogi: 
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 Droga wojewódzka nr 837 Piaski - Żółkiewka - Zamość - Droga w miejscowościach 

Piaski i łączy się z trasą S 17. Jest alternatywną drogą dla tej trasy na odcinku Lublin - 

Zamość. Przebiega przez powiaty: świdnicki, krasnostawski i zamojski ziemski. 

 Droga wojewódzka nr 838 Głębokie - Fajsławice - droga przebieg przez miejscowości 

zagospodarowaniu rolniczym. Droga pełni ważną funkcje w zakresie komunikacji 

zbiorowej. 

 Do ważnych połączeń komunikacyjnych należy również droga wojewódzka nr 812 

Biała Podlaska - Włodawa - Chełm - Krasnystaw, łącząca przejścia graniczne  

w Terespolu, Sławatyczach, Dorohusku.48 

Stan techniczny dróg gminnych i powiatowych nie jest w pełni zadowalający ze względu na 

znaczny stopień zniszczenia nawierzchni asfaltowych. Wiele odcinków dróg nie ma ponadto 

właściwych parametrów technicznych, odpowiadających funkcji, którą pełnią w układzie 

komunikacyjnym. Wspólnym mianownikiem charakteryzującym obszar jest niezadowalający stan 

ciągów komunikacyjnych - powiatowych i gminnych (w tym niedostatek chodników). Słabo 

rozwinięta jest infrastruktura uzupełniająca: w szczególności brak ścieżek rowerowych, szlaków 

turystycznych, oświetlenia drogowego. Problemem dla mieszkańców gmin, turystów jest także 

rosnące natężenie ruchu na drogach gminnych i powiatowych. Konsekwencją takiej sytuacji jest 

szybsza eksploatacja dróg oraz pogarszający się stan nawierzchni: pękania, koleiny. Wszystkie te 

czynniki powodują niski komfort jazdy. Przyczyniają się także do zwiększenia kosztów użytkowników 

dróg z uwagi na przyspieszone zużycie elementów zawieszenia pojazdów. Zwiększone natężenia 

ruchu powoduje wzrost zagrożenia dla chronionych użytkowników - poruszających się pieszo, 

rowerem.49  

Dostępność komunikacyjna jest wyznacznikiem konkurencyjności regionu. Istnieje także 

silna korelacja pomiędzy dostępnością, a rozwojem lokalnym poszczególnych gmin. Na dostępność 

komunikacyjną składa się przede wszystkim sieć dróg kolejowych i kołowych, częstotliwość 

połączeń pasażerskich: kolejowych, autobusowych utrzymywanych pomiędzy miejscowościami. 

Znaczenia nabiera także bliskość lotnisk.50 

Podregion posiada dobrze rozbudowaną sieć kolejową. Główną linią kolejową jest linia relacji 

Warszawa - Dorohusk (Kijów) o długości (w granicach województwa) - 177,5 km, dwutorowa, 

zelektryfikowana, państwowego znaczenia. W obrębie województwa lubelskiego linia nr 7 przebiega 

od Życzyna przez Dęblin - Lublin, Chełm do Dorohuska. Linia ta ma zasadnicze znaczenie dla połączeń 

Lublina i całego województwa w komunikacji krajowej oraz dla przewozów międzynarodowych. Na 

obszarze obszaru funkcjonalnego funkcjonuje Port Lotniczy Lublin. Powstanie lotniska 

transportowego w pobliżu Lublina przyczyniło się do likwidacji bariery komunikacyjnej w zakresie 

lotniczych przewozów pasażerskich i towarowych. Dzięki istnieniu lotniska zwiększa się atrakcyjność 

inwestycyjna regionu Miasto Lublin oraz cały region uzyskał dodatkowy impuls dalszego rozwoju. 

Działalności portu lotniczego w podregionie ma znaczący wpływ na rozwój społeczno -gospodarczy  

w zakresie oddziaływania bezpośredniego, jak i pośredniego. Oddziaływanie bezpośrednie na 

przedsiębiorstwa obejmuje firmy i instytucje, znajdujące się na terenie portu i w jego pobliżu. 
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Funkcjonowanie portu lotniczego jest także katalizatorem aktywizującym turystykę. Transport 

lotniczy odgrywa istotną rolę w rozwoju ruchu turystycznego. Z obserwacji naukowych wynika, iż  

w promieniu 30 minut jazdy od lotniska regiony doświadczają niezwykle szybkiego wzrostu 

gospodarczego.51 

Posiadane zasoby zasadniczo rzecz ujmując przekładają się na poziom działalności 

inwestycyjnej firm z OF. Struktura przedsiębiorczości w analizowanym obszarze w podziale na sektory 

PKD 2007 przynosi kolejną wiedzę porównawczą. Okazuje się że w sektorach kluczowych dla rozwoju, 

liczba podmiotów gospodarczych jest stanowczo zbyt niska. Ze względu na posiadane potencjały OF 

jak i ustalone zamierzenia strategiczne oraz działania operacyjne fakt ten stanowi najpoważniejszy 

problem, z którym należy zmierzyć się w najbliższym czasie. Zobowiązanie to dotyczy w szczególności 

działów gospodarki związanych z przetwórstwem, energetyką wraz z OZE oraz turystyką opartą na 

dziedzictwie kulturowym, które to działy ujmowane są w PKD w sektorach C (przetwórstwo),  

D (energetyka i OZE), I (turystyka) oraz R (działalność kulturowa). Kolejno należy zając się także 

wspieraniem działań przedsiębiorców w następujących sektorach PKD: A (rolnictwo), B (górnictwo), 

M (działalność innowacyjna). Analizowany obszar jest ważnym ośrodkiem kultury tradycyjnej 

Lubelszczyzny. Podregion posiada bogate tradycje rzemiosła. Słynne są hafty (serwety, bieżniki, 

obrazy, obrusy, poduszki), batiki, a także rzeźby z drewna, plecionki z wikliny, garncarstwo, 

własnoręczny wyrób biżuterii. Warto wspomnieć o organizowanych imprezach i wydarzenia 

kulturalnych, które mają charakter regionalny i odbywają się cyklicznie, dzięki czemu są czynnikiem 

integrującym mieszkańców i turystów. Do najważniejszych należą „Krasnostawskie chmielaki” 

Ogólnopolskie Święto Chmielarzy i Piwowarów. W podregionie brakuje jednak muzeów, galerii sztuki 

ludowej, Eko - muzeów, izb regionalnych, parków kulturowych, które gromadziłyby wytwory dawnej 

kultury materialnej. Bogate dziedzictwo kulturowe obszaru może być inspiracją do podejmowania 

działań na rzecz rozwoju turystyki kulturowej, która staje się obecnie bardzo popularna. Przez 

doświadczanie kultury turysta zwiększa swój zasób wiedzy o lokalnej społeczności, znaczeniu miejsc, 

wzajemnych związkach pomiędzy lokalną społecznością, dziedzictwem naturalnym i kulturowym oraz 

krajobrazem chętnie decyduje się na podróż w miejsca o bogatej historii i tradycji.52 

Jednym z elementów wpływających na atrakcyjność turystyczną analizowanego obszaru jest 

sieć szlaków turystycznych, biegnąca przez najciekawsze przyrodniczo i historycznie tereny. Czystość 

ekologiczna dodatkowo stwarza korzystne warunki do uprawiania turystyki wycieczkowej. Obszar jest 

predestynowany do uprawniania turystyki aktywnej: pieszej - nordicwalkingu , rowerowej, konnej, 

kajakowej, narciarstwa biegowego. Sieć szlaków pieszych i rowerowych na obszarze nie jest gęsta, 

dodatkowo oznakowane są według różnych kluczy, w tym słabo oznakowane w terenie. 

Zdecydowana większość istniejących szlaków ma charakter ponadlokalny. Aktualnie dużym 

powodzeniem cieszą się szlaki kajakowe na rzeczce Wieprz.53 

Podsumowując potencjał turystyczny obszaru funkcjonalnego nasuwają się następujące 

wnioski. Korzystne położenie geograficzne - blisko aglomeracji lubelskiej i wschodniej granicy (ok. 

70 km od przejść granicznych), czyste i ciekawe środowisko urozmaicone malowniczymi 

krajobrazami, dolina rzeki Wieprz w połączeniu z bogactwem dziedzictwa kulturowego – w tym 

zasoby kultury szlacheckim oraz niekwestionowalne związki z obszarem Jana Sobieskiego i jego 

                                                 
51

 „Zintegrowana Strategia Rozwoju OF Szlaku Jana III Sobieskiego w zakresie kształtowania przestrzeni publicznej”, 2014. 
52

 „Zintegrowana Strategia Rozwoju OF Szlaku Jana III Sobieskiego w zakresie kształtowania przestrzeni publicznej”, 2014. 
53

 Jw. 



PROJEKT STRATEGII ROZWOJU GMINY KRASNYSTAW 2021-2030 68 

 

ESSE Agnieszka Smreczyńska-Gąbka  
 

rodziny - stwarzają możliwości do rozwoju różnych segmentów turystyki opartej na idei 

zrównoważonego rozwoju. Obszar funkcjonalny ma znakomite predyspozycje do rozwoju:  

 turystyki zrównoważonej, która polega na takim korzystaniu z zasobów materialnych  

i niematerialnych środowiska, aby została zachowana równowaga w sferze ekonomicznej, 

społecznej, ekologicznej i przestrzennej. Najważniejszym rezultatem rozwoju turystyki 

zrównoważonej jest wzrost poziomu i jakości życia ludzi, zarówno mieszkańców regionów 

recepcji turystycznej, jak i samych turystów. 

 ekoturystyki - to ekologicznie odpowiedzialne podróżowanie i zwiedzanie stosunkowo 

niezmienionych przez cywilizację obszarów przyrodniczych, w celu czerpania zadowolenia  

i korzystania z bogactw natury (a także z wszelkich towarzyszących jej wartości kulturowych - 

zarówno przeszłych, jak i teraźniejszych). Jest to forma turystyki zrównoważonej, która z tej 

szerokiej koncepcji rozwoju turystyki wyróżnia się tym, że aktywnie przyczynia się do ochrony 

dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, angażuje lokalne społeczności w planowanie  

i rozwój, przyczyniając się do ich dobrobytu, oraz jest skierowana do turystów 

indywidualnych i podróżujących w małych grupach. 

 turystyki kulturowej - podróżowanie w celu poznawania miejsc, przedmiotów kultury 

materialnej i duchowej oraz działań, które w sposób autentyczny przedstawiają historię oraz 

wartości kulturowe, zarówno przeszłe, jak i teraźniejsze. Ta forma turystyki obejmuje 

zwiedzanie miejsc historycznych i archeologicznych, poznawanie lokalnych tradycji  

i zwyczajów, udział w imprezach kulturalnych, a także poznawanie dziedzictwa 

przemysłowego. 

 turystyki wiejskiej - trzon turystyki stanowi społeczność lokalna. Turystyka wiejska 

determinowana jest walorami danej okolicy, jej dziedzictwa i kultury, wiejskich zajęć  

i życia na wsi, a turyści wybierający wiejski typ wakacji poszukują wartościowej  

i autentycznej interakcji ze środowiskiem wiejskim i lokalną społecznością. 

 agroturystyki - rozwija się w oparciu o pobyty u rodzin wiejskich prowadzących 

gospodarstwa rolne oraz zróżnicowane możliwości rekreacji w oparciu o zasoby gospodarstw 

chłopskich i specyficzne walory obszarów rolniczych. Poprzez unikalne połączenie rolnictwa  

z turystyką, agroturystyka skutecznie konkuruje z bogactwem ofert wypoczynku dostępnych 

na rynku turystycznym. 

 turystyki aktywnej - do uprawiania turystyki aktywnej (pieszej, rowerowej) zachęca 

ukształtowanie terenu oraz piękne krajobrazy. Obszar daje także wiele możliwości aktywnego 

wypoczynku dla miłośników zbierania runa leśnego (lasy są, bowiem bogate w grzyby i owoce 

runa) oraz wędkarzy (liczne stawy rybne oraz rzeki bogate w ryby). 

 turystyki wodnej - idealne warunki do uprawnia tego rodzaju turystyki na obszarze zapewnia 

rzeka Wieprz oraz liczne jeziora w gminie Ludwin, które są doskonałymi akwenami do 

żeglowania.54 

Obecnie w podregionie brakuje oferty zintegrowanej zawierającej elementy zbudowane  

w oparciu o walory wszystkich gmin obszaru funkcjonalnego. Brakuje wyrazistych produktów  

i marek lokalnych. 
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Struktura gruntów na danym obszarze dostarcza podstawowych informacji na temat 

możliwości wykorzystania obszaru zarówno na rzecz rozwoju turystyki jak OZE przede wszystkim 

jednak jako bazę dla rozwoju przetwórstwa. Gmina Krasnystaw z kolei znana jest m. in. z produkcji 

głównie chmielu, którego uprawia się najwięcej w województwie. Wśród gospodarstw rolnych 

dominują tradycyjne metody produkcji, bez nadmiernego stosowania środków chemicznych do 

nawożenia i ochrony upraw. Czynnik ten może być atutem do rozwoju rolnictwa ekologicznego na 

obszarze funkcjonalnym.55 

Obszar funkcjonalny położony jest we wschodniej części województwa lubelskiego, które 

boryka się z problemem deficytu energetycznego. Zapotrzebowanie na energię elektryczną  

w województwie jest prawie trzykrotnie większe, niż są w stanie zapewnić moce siłowni 

energetycznych Lubelszczyzny (oparte głównie na spaleniu węgla) dostarczające do sieci 

przesyłowych średniorocznie ok. 430 MW mocy. Stąd też Lubelszczyzna jest w znacznej mierze 

importerem energii z innych województw. Na terenie podregionu znajdują się duże zasoby biomasy, 

którą można wykorzystać do celów energetycznych np. w gminie Krasnystaw, Ludwin nadwyżki 

słomy. Obecnie w gminie Mełgiew, funkcjonują kotłownie opalane słomą. W gminie Krasnystaw 

istnieją potencjalne możliwości wykorzystania biogazu wysypiskowego ze składowisk komunalnych. 

Do biomasy pozyskiwanej z rolnictwa na cele energetyczne zalicza się m.in. biomasę pozyskiwaną  

z trwałych użytków zielonych i celowych upraw roślin na cele energetyczne. W związku z tym przed 

rolnictwem na obszarze funkcjonalnym otwiera się szansa rozwoju nowego kierunku, tj. uprawy 

specjalnych gatunków roślin na cele energetyczne.56 

Może to przyspieszyć rozwój społeczno - gospodarczy obszarów wiejskich poprzez: 

stworzenie nowych miejsc pracy w rolnictwie oraz w przemyśle wytwarzającym urządzenia  

i produkującym energię. 

Dziwić powinno niezmiernie, że wybitnie rolniczy charakter województwa nie przekłada się 

na liczbę firm przetwarzających płody rolne, leśne czy rybołówstwa, czyli zajmujących się tzw. 

produkcją wtórną rolnictwa. Istnieje tu potencjał przetwórstwa rolno-spożywczego mający szansę 

zaistnieć pod parasolową marką, w tym m.in. potencjał na powstanie co najmniej kilku browarów, 

uruchomienie od kilku do kilkunastu lokalnych wytwórni serów, od kilkunastu di kilkudziesięciu 

pasiek pszczelich, co wiąże się z przetwórstwem miodu (np. na miody pitne), a ogólnie rzecz ujmując 

istnieją tu znaczne potencjały przetwórstwa rolno-spożywczego, skoro zgromadzone tu surowce są 

przetwarzane – kłopot w tym, że poza obszarem gmin Szlaku JIIIS. W ten sposób długość łańcuchów 

produkcji pozwala bogacić się (i to znacznie) podmiotom spoza OF, a cały obszar nie nabiera 

charakteru funkcjonalnego. Problem zbyt słabego przetwórstwa (w tym w szczególności 

przetwórstwa rolnego) opartego na lokalnych zasobach jest przeszkodą dla funkcjonalnego 

rozwoju obszaru i pomimo, że liczba podmiotów w tej sekcji stale rośnie jest jasne, że rozwój 

przedsiębiorczości w tej dziedzinie jest zbyt powolny i wymaga działań stymulujących i współpracy 

wszystkich partnerów OF Szlaku JIIIS.57 

Kolejnym ważnym problemem OF biorąc pod uwagę ponadprzeciętne w skali kraju zasoby 

energii odnawialnej i to zarówno jeśli chodzi o energię heliocentryczną, geotermalną, biomasę, 

energię wiatru jak i częściowo także energię wody. Pomimo, że liczba podmiotów w tej sekcji 
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wzrasta – wzrost nie tworzy zauważalnej zmiany. Rozwiązywanie tego problemu wymaga więc 

przemyślanych rozwiązań i współpracy wszystkich partnerów. Strefa energii Scutum Sobiescianum 

rozbudowana, a przede wszystkim profesjonalnie zaplanowana może ewokować pozytywne zmiany 

w tej materii, szczególnie jeśli jej rozwój będzie wielotorowy, a jednym z kierunków będzie polityka 

przyjazna dla firm produkujących systemy OZE. 

Konieczne jest prowadzenie wspólnych działań w celu zwiększenia liczby podmiotów 

gospodarczych oferujących produkty i usługi turystyczne, w tym związane z zakwaterowaniem  

i wyżywieniem. Certyfikowanie, sieciowanie i promocja produktów oraz usług turystycznych, a także 

około turystycznych pod parasolem wspólnej marki powinna doprowadzić do stabilnego wzrostu 

liczby podmiotów specjalizujących się w tej sekcji PKD.58 

Z powyższych względów wzrost liczby firm w tej dziedzinie, w tym w szczególności wzrost 

firm specjalizujących się w branży OZE, energetyki, przetwórstwa, a także turystyki (w tym turystyki 

zdrowotnej połączonej z medycyną) wydaje się kolejnym z problemów do rozwiązywania w ramach 

OF.  

Podsumowując całościowo obraz OF na tle województwa Lubelskiego ze względu na trzy 

kluczowe czynniki: naukę (kwestie badawczo rozwojowe), przedsiębiorczość (innowacyjność  

w przedsiębiorstwach), edukację (w tym kierunki ścisłe i HRST) należy stwierdzić: 

 niższą niż średnia dla województwa ilość działających tu firm innowacyjnych 

(przedsiębiorczość w usługach wysokiej techniki), 

 status „białej plamy” na mapie województwa ze względu na działalność edukację wyższą, 

w tym w szczególności na kierunkach ścisłych i w zakresie HRST.59 

W związku z powyższym każda działalność naukowobadawcza, w tym także działalność 

ośrodków analitycznych czy typu think-tank, każda działalność edukacyjna w zakresie HRST jak i każde 

ułatwienie dla przedsiębiorczości w zakresie działalności innowacyjnej powinny być wspierane w OF. 

W celu zwiększenia innowacyjności w OF należy w sposób przemyślany i rozbudowany wesprzeć 

współpracę przedsiębiorstw i firm działających w zakresie high technology, stworzyć ułatwienia dla 

rozwoju tego typu firm w OF, jak również ułatwić współpracę pomiędzy firmami znajdującymi się  

w miastach. Jedną z najważniejszych dziedzin dla których należy tworzyć ułatwienia w zakresie B+R są 

technologie odnawialnych źródeł energii. Nie należy jednak lekceważyć także rozwoju 

zaawansowanych technologii w obszarze turystyki (np. zdrowotnej) oraz przetwórstwa.60 

Obszar Funkcjonalny Szlak Jana III Sobieskiego funkcjonuje od kilku lat w różnym układzie 

terytorialnym. Obecnie 11 gmin utworzyło. Planując rozwój obszaru i wspólne rozwiązywanie 

problemów, gminy, partnerzy projektu zobowiązali się do utworzenia trwałej struktury 

organizacyjnej, pozwalającej na zarządzanie Zintegrowaną Strategią Rozwoju OF Szlaku JIIIS  

w zakresie kształtowania przestrzeni publicznej. Po analizie różnych dostępnych form prawnych, 

uznano, że optymalnym rozwiązaniem będzie utworzenie Stowarzyszenia. Celem Stowarzyszenia 

jest wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych interesów członków 

stowarzyszenia, a w szczególności poprawa spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej 

Obszaru Funkcjonalnego Szlaku Jana III Sobieskiego poprzez wspieranie rozwiązań funkcjonalnych 
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między innymi w zakresie: turystyki, przetwórstwa – w tym produkcji rolnej, energetyki, kultury, 

sportu, edukacji, przedsiębiorczości, działalności edukacyjnej, wspierania inicjatyw społecznych. 

Większa część projektów kluczowych opisanych w opracowaniu „Analiza wykonalności 

projektu Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym 

Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim”, to zadania o charakterze rewitalizacyjnym: 

1. Adaptacja Zespołu Zamkowo-Parkowego w Krupem z przeznaczeniem na funkcje turystyczno-

kulturalne, ( gmina Krasnystaw), 

2. Rewitalizacja ruin Zboru Kalwińskiego Kościelec (Miasto I gmina Piaski), 

3. Rewaloryzacja zespołu parkowo-dworskiego w Wielkopolu (gmina Gorzków), 

4. Rewitalizacja zespołu pałacowo parkowego w Podzamczu (gmina Mełgiew), 

5. Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rybczewicach, 

6. Zagospodarowanie kwartału ograniczonego ulicami Mostową, Czystą, Kościuszki, Zamkową  

w Krasnymstawie (miasto Krasnystaw), 

7. Rewitalizacja dzielnicy stara Łęczna zawierającej trzy rynki ( miasto Łęczna), 

8. Zagospodarowanie wzgórza pałacowo-parkowego w Zawieprzycach (Gmina Spiczyn).61 

Ważne aby rewitalizacja miała na celu przyciągnięcie nowych inwestorów, nowych firm, które 

poprzez inwestowanie poprawią sytuację ekonomiczną terenu, przyciągnięcie ludzi poprzez 

stworzenie przyjaznej przestrzeni do przebywania w wolnym czasie oraz poprawę estetyki miejsca. 

Należy kierować się zasadą „ludzie przychodzą, tam gdzie są już ludzie”. 

 

 

30. GMINA KRASNYSTAW W OBSZARZE LGD „KRASNYSTAW PLUS”.62  

 

Na terenie LGD „KRASNYSTAW PLUS” dzięki sprzyjającym warunkom do rozwoju przemysłu 

rolno-spożywczego (wolne tereny pod lokalizację działalności gospodarczej zakładów 

przemysłowych, przetwórstwa rolno-spożywczego, usług, zaplecze surowcowe) szansę na rozwój 

ma przemysł przetwórczy. Położenie geograficzne powiatu krasnostawskiego, dobre gleby dogodne 

warunki mikroklimatyczne (nasłonecznienie, dobre warunki glebowe i hydrologiczne) tworzą zaplecze 

do produkcji dużej ilości żywności, a korzystne warunki produkcyjne dają możliwości dostosowania 

kierunków upraw również dla potrzeb przemysłowych takich jak: zioła, owoce, warzywa, chmiel, 

tytoń, len, czosnek. W produkcji roślinnej prowadzonej na obszarze zauważalna jest, dominacja 

upraw zbóż. Są to oczywiście (ze względu na dobrą jakość gleb) przede wszystkim pszenica i jęczmień. 

Blisko 70 % upraw to zboża, kolejnym są buraki cukrowe, ziemniaki oraz rzepak, a w produkcji 

zwierzęcej dominuje trzoda chlewna. Wśród upraw sadowniczych przeważają: jabłka, grusze, śliwy  

i wiśnie, a wśród krzewów owocowych porzeczki i maliny. Na terenie wzrasta znaczenie upraw ziół.63 

LGD zarejestrowało „chmiel krasnostawski” na liście produktów tradycyjnych MRiRW. 

Produkcja jęczmienia, chmielu, tradycje browarnictwa w regionie, wiedza i doświadczenie 

plantatorów przekazywane z pokolenia na pokolenie oraz dobra jakość surowca dają 

predyspozycje temu obszarowi do powrotu do historii i produkcji trunków. Liczne plantacje 

                                                 
61

 Jw. 
62

 Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Krasnystaw PLUS” 2014-2020, po zmianie z dnia 2 lipca 2018r. 
63

 Jw. 



PROJEKT STRATEGII ROZWOJU GMINY KRASNYSTAW 2021-2030 72 

 

ESSE Agnieszka Smreczyńska-Gąbka  
 

chmielu pozostają nieużytkowane. Wśród gospodarstw rolnych dominują tradycyjne metody 

produkcji, bez nadmiernego stosowania środków chemicznych do nawożenia i ochrony upraw. 

Czynnik ten może być atutem do rozwoju rolnictwa ekologicznego. Produkcja zwierzęca to przede 

wszystkim produkcja mleka i wieprzowiny.64 

Ważną rolę w zagospodarowaniu produktów rolnictwa odgrywają: Spółdzielnia Produkcyjna 

w Zagrodzie, Cukrownia: „Krasnystaw” – oddział KSC S.A. w Siennicy Nadolnej, FTK Sp. z o.o.  

w Krasnymstawie, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Krasnymstawie, Przedsiębiorstwo Handlowe 

„KRAUTEX”, Zakład Masarski „FLEJMER” Produkcja - Sprzedaż Mięsa i Wędlin, Herbimar Spółka Jawna 

M. Fornal, A. Fornal, Herbapol oddział w Fajsławicach, Łojewski Krzysztof Zakład Przetwórstwa 

Mięsnego i inne. Funkcjonują również podmioty zajmujące się skupem i przetwórstwem płodów 

rolnych, do których zaliczamy: młyn, piekarnie, gorzelnie. Rolnicy z terenu gmin wchodzą w skład 

grup producenckich działających w powiecie krasnostawskim, w następujących branżach: produkcji 

zbóż, produkcji warzyw i owoców, produkcji mleka oraz produkcji trzody chlewnej. Konsultacje 

społeczne pokazują, że duża liczba mieszkańców jest zainteresowana rozwojem małych przetwórni 

opartych na lokalnych zasobach.65 

Obszar LGD posiada dobre warunki do rozwoju energetyki słonecznej, która może służyć 

zarówno jako ogrzewanie wody jak i produkcji energii elektrycznej. Średnie roczne zachmurzenie 

wynosi 64%, a usłonecznienie sięga 1650 h/rok. Cały obszar województwa lubelskiego zalicza się do 

rejonu II pod względem możliwości wykorzystania energii słonecznej. Korzystne warunki wietrzne 

panujące na obszarze sprawiają, że możliwe jest uruchomienie małych elektrowni wiatrowych. 

Zasoby energetyczne wiatru na wysokości 30 m sięgają 900 KW/rok i stwarzają odpowiednie warunki 

do inwestowania w farmy wiatrowe. Wykorzystanie zasobów wodnych obszaru może być oparte 

głównie o zasoby energetyczne Wieprza, przy uwzględnieniu przepływów większych niż 20 m3/s. 

Działalnością kulturalną na terenie zajmują się rożnego rodzaju instytucje oraz ośrodki 

kultury. Życie kulturalne mieszkańców gmin wiejskich skupia się głównie wśród istniejących 

Gminnych Ośrodków Kultury (8 na terenie LGD), bibliotek gminnych wraz z filiami (około 18), oraz 

łącznie 50 klubów wiejskich, wiejskich domów kultury i świetlic wiejskich, gdzie organizowane są 

różnego rodzaju imprezy kulturalne. Ważną funkcję kulturalną w życiu mieszkańców gmin pełnią 

również remizy strażackie, funkcjonujące przy jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP), 

których na terenie odnotowano 63. Wysoki poziom kapitału społecznego, przejawia się w szeroko 

rozumianej działalności społeczno-kulturalnej.  Kierunki w sztuce takie jak: haft, koronkarstwo, 

malarstwo na szkle, malarstwo na płótnie, rzeźba, wyroby ze słomy. Sztukę ludową upowszechniają 

także rzeźbiarze. Wykonane przez nich przedmioty prezentowane są na licznych wystawach  

i kiermaszach. Zespoły ludowe posiadają bogate tradycje, prezentują pieśni ludowe przekazywane od 

kilku pokoleń przez najstarszych mieszkańców. Ponad to na obszarze funkcjonują: prywatna Galeria 

„Pod frasobliwym Aniołem”, zajmująca się działalnością artystyczną i edukacyjną oraz Galeria 

Produktu Lokalnego i Regionalnego przy Restauracji Lokalnej „Krasna Chata” w miejscowości Wał, 

Artystyczna Stanica Rowerowa w Wierzbicy, Wioska Teatralna w Małochwieju Małym, Stajnia 

Adrenalina - Zagroda Edukacyjna w Siennicy Nadolnej, Zagroda „Ekoprzewodnik” w Izbicy, 

Ekomuzeum Zagrody i Lubelskie, skupiające miejsca poświęcone kultywowaniu tradycji, pracownie 
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rękodzieła, obiekty edukacyjne i obiekty atrakcyjne turystycznie. Bardzo ważnymi w życiu 

społeczności wiejskich organizacjami pozarządowymi są Ochotnicze Straże Pożarne. Oprócz działań 

statutowych, organizacje te uczą młodych ludzi współdziałania dla dobra ogółu. Remizy strażackie 

służą społecznościom lokalnym za miejsce spotkań i tym samym stymulują integracje ludności wsi 

oraz  sołectw. Na przestrzeni ostatnich 5 lat liczba KGW wzrosła. Organizacje pozarządowe budują 

społeczeństwo obywatelskie, które jest świadome swoich praw i obowiązków. Dzięki nimi rozwija się 

inicjatywa lokalna i ludzie uczą się współpracy i pomysłowości. Społeczności lokalne czują się 

gospodarzami na swoim terenie, inwestują i dbają o jego rozwój.66 

Sytuacja mieszkańców obszaru LGD w zakresie dostępu do miejscowej infrastruktury  

i kultury, w ostatnich latach uległa poprawie. Wzrosła liczba nowych i wyremontowanych świetlic 

wiejskich, domów kultury, powstały nowe place zabaw, a także organizowanych jest znacznie 

więcej różnego rodzaju imprez i wydarzeń o charakterze cyklicznym.67 

Na terenie LGD funkcjonuje około 50 świetlic wiejskich lub budynków pełniących ich funkcje. 

W okresie realizacji LSR za pomocą różnych środków w tym z LGD zmodernizowano 49 wiejskich 

domów kultury, świetlic wiejskich i gminnych ośrodków kultury. Część obiektów wymaga dalszej 

modernizacji oraz doposażenia. Na terenie LGD istnieje 26 instytucji kultury są to Gminne Ośrodki 

Kultury oraz Biblioteki gminne wraz z filiami.68 

Na terenach wiejskich brakuje ofert dla seniorów. Pozyskanie środków na remont  

i rewitalizacje obiektów infrastruktury kultury pozwoli na aktywizację mieszkańców, poszerzenie 

oferty spędzania wolnego czasu, oraz poprawę oferty włączenia społecznego oraz animacji 

mieszkańców w tym grup defaworyzowanych oraz adaptację tych miejsc dla potrzeb przedsięwzięć 

animacyjnych i szkoleniowych dla mieszkańców obszaru.69 

Obszar LGD dysponuje ogromnymi możliwościami w kierunku rozwoju turystyki ze względu 

na bardzo korzystne położenie geograficzne, czyste i ciekawe środowisko urozmaicone malowniczymi 

krajobrazami, doliny rzeki Wieprz, a także gościnność mieszkańców. Ważny jest typowo rolniczy 

charakter obszaru i brak ciężkiego przemysłu.70  

Jedną z najbardziej malowniczych miejscowości powiatu krasnostawskiego jest wieś Białka,  

w której mieści się Stadnina koni czystej krwi arabskiej. Dostępnych jest również pięć tras spływu  

o długości od 12-44 km.71 

Wśród atrakcji należy wyróżnić także: loty paralotniami, przejażdżki przy użyciu samochodów 

terenowych trasami o różnej długości i stopniu trudności oraz przejażdżki konne. Jazdy konne mają  

w swojej ofercie: Stajnia „Adrenalina”, Stajnia „Pasja” i Stajnia „Zażółkiew”. Ważnym elementem 

infrastruktury turystycznej są gospodarstwa agroturystyczne, a uzupełnieniem bazy noclegowej jest 

oferta gastronomiczna, która w obszarze LGD jest słabo rozbudowana. Na obszarze działania LGD 

funkcjonuje ok. 40 punktów gastronomicznych. Składają się na nią restauracje, zajazdy, pizzerie 

i bary. Usługi gastronomiczne świadczone są także w istniejących obiektach noclegowych, przede 

wszystkim w gospodarstwach agroturystycznych, gdzie serwowane są regionalne przysmaki oraz 
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dostępne produkty wytwarzane na miejscu, takie jak np. twaróg, chleb, mleko, jajka, itd. Promocja  

i sprzedaż produktów tradycyjnych i lokalnych ma charakter ograniczony do obszaru LGD. Sprzedaż 

odbywa się głównie na festynach i dożynkach jak również na lokalnych targowiskach a także na 

terenie gospodarstw agroturystycznych. Istnieje potrzeba promocji i rozszerzenia rynków zbytu na 

produkty tradycyjne.72 

Celem LGD jest wzmocnienie lokalnego rynku pracy poprzez wsparcie rozwoju istniejących 

przedsiębiorstw oraz tworzenie nowych i wzrost kompetencji mieszkańców w kierunku 

przedsiębiorczości (rozwój istniejących przedsiębiorstw, tworzenie nowych przedsiębiorstw, 

utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego, wzrost aktywności ludzi młodych w kierunku 

przedsiębiorczości, utworzenie sieci współpracy i miejsca kooperacji w obszarze produktów 

lokalnych, wprowadzenie na rynek marki lokalnej „Krasna Chata”). Ponadto celem LGD jest wzrost 

atrakcyjności turystycznej obszaru, rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej  

i kulturalnej obszaru, rozwój przedsiębiorstw inwestujących w poprawę oferty turystycznej  

i rekreacyjnej obszaru, tworzenie nowych przedsiębiorstw w branży turystycznej, promocja obszaru  

i rozwój oferty w zakresie turystyki, oraz produktów i usług lokalnych, rozwój i promocja lokalnych 

produktów lub dziedzictwa kulturowego obszaru, nowe produkty turystyczne na obszarze LGD. 

Równocześnie celem LGD jest poprawa włączenia i aktywności społecznej obszaru objętego LSR 

(przedsięwzięcia edukacyjne i integracyjne dla grup defaworyzowanych, wzmocnienie kapitału 

społecznego poprzez rozwój potencjału organizacji pozarządowych na obszarze LGD, rozwój 

infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego, Utworzenie Centrum Edukacji Zawodowej 

i Aktywizacji w ramach którego będą podejmowane działania szkoleniowe i aktywizacyjne dla osób  

z grup defaworyzowanych w kierunku rynku pracy. Istotnym celem podejmowanych działań jest 

również sprawne funkcjonowanie LGD Krasnystaw PLUS zapewniające wdrożenie Lokalnej Strategii 

Rozwoju.73 

 

 

31. GMINA KRASNYSTAW W OBSZARZE FUNKCJONALNYM „ZBIORNIK WODNY OLEŚNIKI”. 

 

Gmina Krasnystaw przystąpiła do projektowanej budowy zbiornika wodnego Oleśniki  

i wspólnie z pozostałymi partnerami w 2014 roku opracowała strategię realizacji tego zamierzenia.  

W dokumencie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego „Zbiornik Wodny 

Oleśniki” wyznaczono wizję Obszaru Funkcjonalnego w 2020 roku. Stanowi ona projekcję i opis 

pożądanego stanu rzeczywistości całego obszaru w tym również gminy Krasnystaw. Wizja Obszaru 

Funkcjonalnego „Zbiornik Wodny Oleśniki”: „Obszar dynamicznie rozwijający się gospodarczo w myśl 

zasady zrównoważonego rozwoju, przyjazny dla mieszkańców i atrakcyjny turystycznie”. Misja 

Obszaru Funkcjonalnego współgra z jej wizją i określa metody, które powinny być stosowane, aby 

skutecznie realizować założenia wskazane w wizji rozwoju. Misją władz samorządowych jednostek 

terytorialnych budujących Obszar Funkcjonalny „Zbiornik Wodny Oleśniki” (m.in. gminy Krasnystaw) 

jest: „Jak najlepsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców i przedsiębiorców oraz podnoszenie poziomu 

życia, poprzez świadczenie nowoczesnych usług i wspieranie rozwoju”. Wizja i misja pozwoliły na 
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sformułowanie celów operacyjnych w dwóch Strategicznych Obszarach Rozwoju. Do każdego celu 

operacyjnego przyporządkowano przykładowe kierunki rozwoju, w których obszar będzie mógł się 

rozwijać.74 

W oparciu o wyznaczone cele rozwoju Gmina Krasnystaw wskazała wykaz najważniejszych 

działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych realizowanych do końca okresu planowania tj. 2020 roku 

(oraz realizowanych po 2020 roku). Projekt nie został na chwilę obecną zrealizowany, ale ze względu 

na posiadane opracowanie strategiczne jest ważną koncepcją do wdrożenia w perspektywie 2021-

2030. 

W ramach Obszaru Funkcjonalnego „Zbiornik Wodny Oleśniki” możliwa będzie – o ile uda się 

pozyskać środki finansowe w perspektywie 2021-2030 – realizacja projektów wspólnych, do których 

należą przede wszystkim: inwestycje w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej obejmujące 

budowę lub modernizację sieci wodociągowej, budowę sieci kanalizacyjnej oraz budowę lub 

modernizację oczyszczalni ścieków w tym również oczyszczalni przydomowych; inwestycje  

w zakresie poprawy jakości powietrza i efektywności energetycznej w zakresie wymiany oświetlenia 

ulicznego na bardziej energooszczędne, termomodernizację budynków użyteczności publicznej, 

montaż kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej i budynkach indywidualnych, 

itp.; inwestycje w zakresie bezpieczeństwa energetycznego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł 

energii. Projekt polegający na montażu mikroinstalacji solarnych (ogniwa fotowoltaiczne) zarówno na 

budynkach indywidualnych jak i na budynkach użyteczności publicznej;  sieciowy projekt turystyczny 

tworzony w oparciu o projekt budowy zbiornika wodnego Oleśniki; Inwestycje w zakresie poprawy 

infrastruktury drogowej, noclegowo-gastronomicznej, inwestycje w zakresie kształtowania 

przestrzeni publicznej oraz promocji lokalnych produktów i atrakcji.75 

 
 
 
 
 

6. Analiza SWOT wykonana podczas konsultacji publicznych (warsztatów  
i wywiadów) w dniu 4 i 5 lutego 2020r., w 3 grupach społecznych 
uwzględniających: młodzież, mieszkańców, przedsiębiorców, nauczycieli  
i dyrektorów jednostek edukacyjnych, kulturalnych, instytucje otoczenia 
biznesu i LGD. 

 
 

 

Pierwszy etap prac nad Strategią Rozwoju Gminy Krasnystaw (diagnoza strategiczna) 

prowadzi do zebrania wielu informacji na temat JST. Mają one różną wagę dla dalszego procesu 

budowania dokumentu strategicznego. Analiza SWOT to metoda, dzięki której możliwe jest 

uporządkowanie informacji zebranych w diagnozie i zastanowienie się, jak poszczególne zasoby 

wpływają na rozwój. Prowadząc analizę od wewnątrz na zewnątrz JST, poszukujemy odpowiedzi na 

pytania: Czy mocne strony pozwolą wykorzystać szanse?; Czy słabości uniemożliwią (zablokują) 
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wykorzystanie szans?; Czy mocne strony pozwolą przezwyciężyć zagrożenia?; Czy słabe strony 

pogłębią zagrożenia?76 W ten sposób uzyskujemy pełny obraz czynników, które wpływają na rozwój.  

 

 
 
 
 
 
 

STREFA SPOŁECZNA 
(demografia, rynek pracy, problemy społeczne, bezpieczeństwo, poziom edukacji, kwalifikacje zawodowe 

mieszkańców, angażowanie się w życie publiczne, organizacje pozarządowe, pomoc socjalna, opieka 
zdrowotna itp.) 

Mocne strony Słabe strony 

NAJWIĘKSZE ATUTY 
Bezpieczeństwo publiczne  
Poziom edukacji  
Aktywność Kół Gospodyń Wiejskich (20szt.) oraz 
OSP  
Pomoc socjalna  
Oferta wydarzeń kulturalnych  
Aktywność Klubu Seniora i innych stowarzyszeń  
Angażowanie się w życie publiczne  
Oferta pracy dla osób z wykształceniem 
technicznym  
 
DODATKOWE MOCNE STRONY 
Prywatne usługi lekarskie  
Działalność zespołów artystycznych  
Liczba osób z wykształceniem wyższym  
Dostęp do edukacji (przedszkola, szkoły)  
Oferta sportowa  
Widoczna poprawa warunków bytowych  
Miejsca pracy w firmach, które działają na terenie 
miasta i gminy  
Wykształceni mieszkańcy 
 
 

NAJWIĘKSZE PROBLEMY 
Brak specjalistów i odpowiedniej opieki zdrowotnej NFZ  
Brak atrakcyjnych miejsc pracy  
Demografia (mało urodzeń i starzenie się społeczeństwa)  
Niskie kwalifikacje mieszkańców  
Brak miejsca spędzania czasu dla młodzieży 
Brak specjalistycznego szkolnictwa zawodowego 
dopasowanego do rynku  
Bezrobocie wśród młodych ludzi  
Emigracja zagraniczna w grupie młodych ludzi  
Brak odpowiednich środków na edukację  
Niewystarczająca oferta wydarzeń kulturalnych dla 
młodych (rozrywki)  
Niskie płace  
Problemy społeczne (alkoholizm)  
Brak ofert pracy dla ludzi z wyższym wykształceniem  
Brak angażowania się mieszkańców w sprawy publiczne  
 
DODATKOWE PROBLEMY 
Bezrobocie wśród młodych ludzi  
Brak opieki lekarskiej w szkołach  
Niezatrudnianie osób niepełnosprawnych  
Brak żłobka  
Brak dobrego przedszkola  
Brak odpowiedniej liczby miejsc pobytu dla osób 
starszych 
Nierówny podział środków publicznych  
Brak organizacji wspierających przedsiębiorców  
Brak dobrej oferty nauczania języków obcych  
Brak motywacji do nauki w grupie młodzieży 
 

Szanse Zagrożenia 

 
NAJWIĘKSZE SZANSE 

 
NAJWIĘKSZE ZAGROŻENIA 
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 Więcej na ten temat: W. Dziemianowicz, K. Szmigiel-Rawska, P. Nowicka, A. Dąbrowska, Planowanie strategiczne. 
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Rozwój rynku pracy  
Podniesienie kwalifikacji zawodowych 
mieszkańców  
Wykorzystanie atrakcyjnych przyrodniczo terenów 
do zwiększenia atrakcyjności gminy  
Zorganizowanie miejsca dla młodych ludzi  
Oferta opieki dla osób starszych  
Ciekawa oferta szkół średnich dopasowana do 
oczekiwań pracodawców  
Oferta rekreacyjna dla mieszkańców  
Atrakcyjna oferta kulturalna  
 
 
 
DODATKOWE SZANSE 
Wykorzystanie atrakcyjnych przyrodniczo terenów 
do zwiększenia atrakcyjności gminy  
Wymiana pokoleniowa pracowników  
(w świetle zmian emerytalnych)  
Współpraca ze szkołami wyższymi  
i biznesem  
Rozwój kluczowych kompetencji społeczeństwa 
obywatelskiego  
Współpraca (z organizacjami międzynarodowymi 
szkół średnich) 
Powrót do plenerowych imprez KGW oraz OSP 
Miejsca pracy dla seniorów  
Atrakcyjna oferta sportowa  
Atrakcyjna oferta socjalna  
Poprawa demografii (więcej urodzeń)  
Możliwość pozyskiwania pracowników  
z Lublina, Ukrainy 
Współpraca i partnerstwo z innymi JST 
Atrakcyjne usługi związane z ochroną zdrowia 
 
 
 

Wyludnienie (odpływ młodych ludzi)  
Wzrost liczby starszych ludzi (starzejące się 
społeczeństwo)  
Brak oferty kształcenia zawodowego 
w kierunkach poszukiwanych na rynku pracy  
Brak zmian na rynku pracy (brak inwestorów)  
i bezrobocie 
Brak środków na opiekę socjalną przy coraz większej 
liczbie potrzebujących 
 
DODATKOWE ZAGROŻENIA 
Mała aktywność i zaangażowanie młodzieży  
w sprawy gminy (działalność społeczną)  
Patologie społeczne  
Migracje dzieci i uczniów poza placówki gminne 
Zmiana sieci szkół 
Roszczeniowa postawa społeczeństwa  

STREFA GOSPODARCZA 
(przedsiębiorczość, kondycja firm, pracodawcy, rolnictwo, turystyka, 

inwestorzy, branże, technologie, innowacje itp.) 

Mocne strony Słabe strony 

 
NAJWIĘKSZE ATUTY 
Duże przedsiębiorstwa (Cukrownia, OSM 
Krasnystaw, Elewarr, Cersanit) 
dające zatrudnienie  
Rolnictwo (sadownictwo) baza surowca  
Walory przyrodnicze do wykorzystania  
w turystyce 
Duży potencjał do rozwoju przemysłu rolno-
spożywczego  
Tereny inwestycyjne 
Dogodne położenie (w stosunku do stolicy regionu, 

 
NAJWIĘKSZE PROBLEMY 
Brak atrakcji turystycznych (miejsc na spędzanie wolnego czasu)  
Brak inwestorów (brak atrakcyjnych miejsc pracy)  
Komunikacja z innymi gminami w powiecie  
Brak przemysłu w branży rolno-spożywczej (przetwórni)  
Brak wykwalifikowanych pracowników  
Likwidacja (upadek) nierentownych gospodarstw rolnych  
Niewystarczająca promocja gminy (tego co już posiada np. 

stadniny oraz brak imprez gospodarczych)  
Niski poziom przedsiębiorczości  
Brak współpracy firm  
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lotniska oraz granicy z Ukrainą)  
Gospodarstwa agroturystyczne  
 
DODATKOWE MOCNE STRONY 
Dobrze prosperujące zakłady w branży metalowej  
Uprawy chmielu, konopi siewnych  

 
 
 
DODATKOWE PROBLEMY 
Komunikacja z innymi gminami w powiecie  
Stosowanie staży zamiast umów o pracę 
Brak pracy dla osób niepełnosprawnych 
Brak wsparcia ze strony Władz Samorządu Województwa 
i Rządu  
Mała różnorodność firm  
Brak pracowników z powodu 500+ 
Rozdrobnione gospodarstwa rolne  
Brak specjalistycznych gospodarstw  
Brak spółdzielni 
Mała aktywność i atrakcyjność gospodarstw 
agroturystycznych  
Przepisy prawne ograniczające możliwość produkcji 
zwierzęcej 

Szanse Zagrożenia 

NAJWIĘKSZE SZANSE 
Rozwój turystyki poprzez wykorzystanie 
istniejących atrakcji przyrodniczych typu: Wodny 
Dół, Zamek w Krupem, Wieża Ariańska, Zalew  
w Tuligłowach, Wąwozy w Niemienicach oraz  
(np. stadniny koni, ośrodek rekreacyjny Niemienic-
Białka)  
Rozwój przetwórstwa owocowo-warzywnego  
Rozwój oferty dla seniorów, których będzie 
przybywać  
Rozwój przedsiębiorczości, innowacji, technologii  
Rozwój rynku pracy (inwestorzy, pracodawcy)  
Budowa S17  
Rozwój rolnictwa ekologicznego  
i zdrowej żywności  
Ścisła współpraca Miasta i Gminy  
Pozyskiwanie dotacji  
Aktywizacja przedsiębiorców (współpraca 
pomiędzy firmami)  
Rozwój agroturystyki  
Współpraca z innymi gminami w celu wspólnych 
rozwiązań napędzających rozwój gospodarczy 
(szczególnie  
z miastem Krasnystaw)  
 
DODATKOWE SZANSE 
Pozyskiwanie dotacji  
Rozwój odnawialnych źródeł energii 
Dostęp do internetu WiFi na terenie gminy 
Poprawa komunikacji 
Zbiornik małej retencji jako atrakcja turystyczna  
Współpraca z innymi gminami w celu wspólnych 
rozwiązań napędzających rozwój gospodarczy  
Budowa z prawdziwego zdarzenia galerii handlowej 

NAJWIĘKSZE ZAGROŻENIA 
Upadek małych firm ze względu na rosnące koszty pracy, 
energii, paliwa itd.  
Upadek małych gospodarstw rolnych  
Niesprzyjające prawo dla prowadzących działalność 
gospodarczą (niestabilny system prawny)  
Brak inwestorów (kapitału na tworzenie nowych miejsc 
pracy)  
Brak sukcesorów w rolnictwie (gospodarstwa rodzinne 
bez następców)  
Wyludnianie się gminy  
Brak funduszy na rozwój 
Niechęć mieszkańców do nowych przedsiębiorstw ze 
względu na ochronę środowiska  
 
DODATKOWE ZAGROŻENIA 
Peryferyjne położenie gminy, które przełoży się na brak 
rozwoju gospodarczego - dalsze, niekorzystne regulacje 
VAT 
Spadek produkcji i zbytu produktów dużych zakładów 
przemysłowych 
Brak funduszy na rozwój 
Niechęć mieszkańców do nowych przedsiębiorstw ze 
względu na ochronę środowiska  
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STREFA PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNA 
(stan infrastruktury drogowej, wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, internetowej; dostęp do 

podstawowych usług, dostosowanie rozwiązań urbanistycznych do potrzeb mieszkańców, przedsiębiorców; 
komunikacja/ transport; jakość i dostępność do terenów publicznych [skwerki, place, parki], parkingi, 

budownictwo mieszkaniowe itp.) 

Mocne strony Słabe strony 

 
NAJWIĘKSZE ATUTY 
Walory przyrodnicze  
Wodociągi  
Elektryfikacja  
Dobre położenie gminy przy szlakach 
komunikacyjnych 
Tereny inwestycyjne częściowo uzbrojone  
Obiekty historyczne (trzeba je wyremontować  
i można wykorzystać jako atrakcje turystyczną)  
Dostęp do podstawowych usług  
Droga S17  
Dobry stan dróg lokalnych  
Dostęp do internetu  
Infrastruktura kolejowa (połącznia PKP)  
Przyjazne społeczeństwo  
 
 
 
DODATKOWE ATUTY 
Stosunkowo dobrze rozwinięta infrastruktura 
sportowa (stadion, Orlik)  
Wyremontowany most  
Gazyfikacja 
Place zabaw  
Oświetlenie 
 

 
NAJWIĘKSZE PROBLEMY: 
Kanalizacja  
Brak miejsca spotkań i rozrywki dla młodzieży  
Komunikacja publiczna/prywatna bus między 
miejscowościami  
Stan dróg powiatowych 
Brak parkingów dla samochodów  
Brak kompleksu rekreacyjno-sportowego (boisk ze 
sztuczną nawierzchnią)  
Brak budownictwa mieszkalnego  
Brak obsługi do udostępniania siłowni i boisk dla 
mieszkańców  
Zły stan techniczny dworca kolejowego  
Brak komunikacji bus po godz. 19.00  
Brak ścieżek rowerowych 
Dostęp do WiFi  
Brak chodników przy ciągach komunikacyjnych 
Brak adaptacji zamkniętych szkół pod np. usługi  
Zła nawierzchnia dróg wojewódzkich  
Brak parków rozrywki/centrum edukacji  
Brak centralnego miejsca w gminie (obwarzanek wokół 
miasta)  
 
 
 
DODATKOWE PROBLEMY 
Brak połączeń z dużymi miastami  
Brak toalet publicznych 
Brak sprawnego oświetlenia (Siennica Nadolna) 
Brak parkingów dla autokarów  
Brak ośrodków do opieki nad seniorami z myślą  
o przyszłości  
Brak transportu dla osób starszych 
 

Szanse Zagrożenia 

NAJWIĘKSZE SZANSE 
Budowa sieci kanalizacyjnej  
Budowa atrakcji turystycznych  
Komunikacja bus dostosowana do potrzeb 
mieszkańców i turystów  
Utworzenie miejsca na spotkania dla młodzieży  
Poprawa infrastruktury dróg powiatowych  
i wojewódzkich  
Budowa parkingów  
Budownictwo wielorodzinne (tanie dla młodych)  

NAJWIĘKSZE ZAGROŻENIA 
Brak dostępu do infrastruktury kulturalnej  
Spotykanie się młodzieży w miejscach do tego 
niedozwolonych 
Brak środków na inwestycje  
Duże koszty utrzymania infrastruktury administrowanej 
przez gminę  
 
DODATKOWE ZAGROŻENIA 
Duże koszty utrzymania infrastruktury administrowanej 
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Budowa zbiornika retencyjnego (również jako 
atrakcji turystycznej)  
Inwestorzy w strefie terenów inwestycyjnych  
Budownictwo jednorodzinne  
Budowa miejsc rekreacyjnych przy zalewie  
 
DODATKOWE SZANSE 
Budowa bazy hotelowo-gastronomicznej 
Budowa ciekawej oferty gospodarstw 
agroturystycznych 
Budowa sieci światłowodowej 
Nadanie nowych funkcji obiektom po 
zlikwidowanych szkołach 
Budowa kampingów 
Dostosowanie rozwiązań urbanistycznych do 
potrzeb osób starszych  
i niepełnosprawnych 
Oświetlenie ulic i miejsc publicznych  
Troska o ekologiczne rozwiązania  
w przestrzeni gminy 
 
 

przez gminę 
Przeniesienie usług bytowych do miasta 
Zanik świadomości historycznej wśród młodzieży i brak 
szacunku do miejsc związanych z dziedzictwem 
 
 

STREFA TECHNICZNA 
(stan techniczny obiektów budowlanych, zabytków, termomodernizacja, estetyka) 

Mocne strony Słabe strony 

NAJWIĘKSZE ATUTY 
Stan szkół i przedszkoli  
Wyremontowane remizy i świetlice  
Oznakowanie szlaków turystycznych  
Szlak Green Velo  
Stadnina Koni w Białce  
Stan dróg gminnych  
 
 
DODATKOWE ATUTY 
Obiekty sportowe 
Szlak Jana III Sobieskiego 
Pomniki 
Estetyka gminy  
 
 

NAJWIĘKSZE PROBLEMY 
Stan zabytków np. zamku  
Brak termomodernizacji niektórych szkół  
Brak nadzoru nad wyremontowanymi obiektami  
Stan placu zabaw na osiedlu Cukrowni  
Brak termomodernizacji niektórych garaży remizy OSP 
(np. Jaślików)  
 
 
DODATKOWE PROBLEMY 
Brak nadzoru nad wyremontowanymi obiektami  
Mała liczba ciekawych zabytków  
Słabe wyposażenie szkół  
Brakuje szlaków turystycznych typu: kładki, mostki, wieże 
widokowe 
Brak oznaczenia miejsc związanych z historią 
Brak boiska w Jaślikowie 
 

Szanse Zagrożenia 

 
NAJWIĘKSZE SZANSE 
Remont zamku i wieży jako przyszłych obiektów 
pod usługi turystyczne  
Poprawa stanu technicznego dworca  
Termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej  
Poprawa komunikacji z innymi gminami  
Poprawa stanu technicznego obiektów 

 
NAJWIĘKSZE ZAGROŻENIA 
Brak rewitalizacji obiektów historycznych  
i popadanie w ruinę (np. zamku i wieży Ariańskiej)  
Niszczenie obiektów przez wandali 
 
 
DODATKOWE ZAGROŻENIA 
Pogorszający się stan pustostanów 
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użyteczności publicznej  
Szlabany na przejściu kolejowym  
w Wincentowie  
 
 
DODATKOWE SZANSE 
Poprawa stanu technicznego obiektów 
użyteczności publicznej 
Zorganizowanie miejsc spacerowych  
z ławeczkami oraz tras rowerowych 
Budowa mieszkalnictwa wielorodzinnego 
Budowa miejsc parkingowych 
 

Brak środków finansowych na realizację niezbędnych 
zadań 
 
 
 

STREFA ŚRODOWISKOWA 
(ochrona czystości powietrza, wody, przyrody; gospodarka śmieciowa i utylizacja odpadów; emisja CO2 ; 

ograniczenie hałasu; obecność szkodliwych zakładów przemysłowych itp. 

Mocne strony Słabe strony 

 
NAJWIĘKSZE ATUTY 
Brak szkodliwych zakładów przemysłowych 
Dobrze funkcjonujące wysypisko śmieci  
w Wincentowie 
Angażowanie się dzieci w akcje sprzątania gminy  
Segregacja odpadów  
Potencjał do rozwoju OZE np. solary  
Czysto/przyjemnie/naturalnie  
 
 
 
DODATKOWE ATUTY 
Czysta woda dostarczana przez wodociągi 
Przydomowe kompostowniki  
Filtry w Cukrowni 
Własne składowisko KRAS-EKO  
 
 

 
NAJWIĘKSZE PROBLEMY 
Jakość powietrza zimą (emisja CO2  
w gospodarstwach oraz opalanie odpadami)  
Brak świadomości (edukacji) mieszkańców  
w zakresie ekologii  
Brak kanalizacji  
Duża ilość pestycydów w żywności  
Wyrzucanie śmieci do lasu  
Brak kompleksowych rozwiązań poświęconych trosce  
o ekologię  
Brak odnawialnych źródeł energii  
Brak możliwości oddawania niebezpiecznych odpadów  
Brak zbiorników małej retencji  
 
 
 
 
 
DODATKOWE PROBLEMY 
Nieoczyszczona rzeka Wieprz  
 

Szanse Zagrożenia 
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NAJWIĘKSZE SZANSE 
Utylizacja odpadów (np. spalarnia)  
Ekologia w gospodarstwach rolnych  
Edukacja w zakresie ekologii  
Budowa kanalizacji  
Rozwój odnawialnych źródeł energii  
(w tym fotowoltaiki, solarów, biogazowni, 
elektrowni wiatrowych)  
Monitoring przy lasach  
Budowa małych zbiorników retencyjnych 
Akcje promujące ekologię przy współpracy gminy, 
Kościoła i szkół 
 
DODATKOWE SZANSE 
Dofinansowanie gospodarstw ogrzewania gazem 
Zbiórka odpadów (np. folii po nawozach) 
Ograniczenie hałasu  
Hydroelektrownie  
Automaty na plastikowe butelki 
Wymiana pieców CO2 

Wykorzystanie więźniów z ZK Krasnystaw do 
sprzątania gminy, powiatu 
 

 
NAJWIĘKSZE ZAGROŻENIA 
Dewastacja środowiska  
Postępujące zanieczyszczanie powietrza  
Obniżanie wód gruntowych, susze  
Brak środków na konieczne inwestycje  
w zakresie ochrony środowiska  
 
DODATKOWE ZAGROŻENIA 
Organizacja odbioru śmieci  
Zanieczyszczanie powietrza  
Brak skutecznych rozwiązań utylizacji odpadów 
Obniżanie wód gruntowych, susze 
Protesty mieszkańców w odniesieniu do np. biogazowni 
lub elektrowni wiatrowych 
Brak programu edukacji ekologicznej 
Klęski żywiołowe 
Utrata cennych siedlisk przyrodniczych 
 
 

 
 
 
7. Analiza ankiet przygotowanych przez autora diagnozy stanu obecnego 
Gminy Krasnystaw. 
 
 

 
 

W dniach 29 stycznia – 15 lutego 2020 roku, wykonawca opracowania „Strategii Rozwoju 

Gminy Krasnystaw w latach 2021-2030”, przeprowadził badanie ankietowe. Urząd  Gminy 

rozprowadził w gminie 100 ankiet nt. stanu istniejącego oraz perspektyw rozwoju Gminy. Wyniki 

ankietyzacji będą wykorzystane w procesie formułowania celów rozwoju i wyboru obszarów 

priorytetowych. Wykonawcy ww. opracowania zależało, aby mieszkańcy skorzystali  

z szansy i okazji wypowiedzenia się w tak ważnych zagadnieniach, jakimi są kierunki rozwoju  

i przedsięwzięcia realizowane na terenie Gminy, służące całemu społeczeństwu. Autorzy Strategii 

chcieli, aby Strategia Rozwoju Gminy była wspólnym dziełem, w którym każdy mieszkaniec ma swój 

udział i w którym odnajduje swoje potrzeby, a założone cele systematycznie i skutecznie są 

realizowane w perspektywie najbliższych lat. Wypełnioną ankietę mieszkańcy mogli składać w Biurze 

Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Krasnystaw oraz podczas konsultacji w dniach 4 i 5 lutego 2020r. 

Oddano 44 ankiety.  

 

Komentarz pytanie nr 1. 
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  W pierwszym pytaniu mieszkańcy oceniali warunki życia/działalności w Gminie Krasnystaw 

oraz możliwości jej rozwoju. W wyniku analizy danych można stwierdzić, że do największych atutów 

gminy należą walory krajobrazowe i stan środowiska oraz jakość, a także dostępność niektórych 

usług publicznych. Należy skupić swoja uwagę na tym, aby przez kolejne lata rozwoju, te właśnie 

obszary stanowiły nie tylko mocną stronę rozwoju, ale były siłą napędową do przekuwania innych, 

pomniejszych szans rozwojowych w realne inwestycje. Trzeba zauważyć, że do największych 

problemów/ słabych uwarunkowań rozwoju gminy należą przede wszystkim: dostępność i jakość 

infrastruktury drogowej i kanalizacyjnej oraz wsparcie przedsiębiorczości, w tym stymulowanie 

działań na rzecz tworzenia miejsc pracy. Należy skupić swoja uwagę na tym, aby rozwiązać te 

problemy. Do najbardziej niepokojących uwarunkowań należy dostępność do sieci kanalizacyjnej, co 

może negatywnie wpływać na ograniczenie możliwości pozyskiwania nowych inwestycji na obszarach 

bez dostępu do sieci kanalizacyjnej.   

  Obserwacja rozwoju naszego kraju i Europy, a szczególności stały wzrost zamożności 

społeczeństwa oraz rosnące zainteresowanie zdrowym i aktywnym trybem życia, pozwala 

sformułować wniosek, że Gmina Krasnystaw, w związku z powyższymi uwarunkowaniami, powinna 

skupić się na wykorzystaniu walorów krajobrazowych i środowiskowych w kierunku rozwoju 

turystyki i przemysłu czasu wolnego oraz usług dla grup aktywnych seniorów i tych, którzy 

wymagają opieki. 

 

 

 

Komentarz pytanie nr2. 

  W drugim pytaniu ankietowani oceniali zagrożenia i problemy społeczne, które występują na 

terenie: przestępczość, przestępczość młodocianych, bezrobocie, bieda, przemoc w rodzinie, 

alkoholizm, narkomania, wzrost liczby osób starszych, wzrost liczby osób niepełnosprawnych  

i chorych, brak wykwalifikowanych pracowników brak atrakcyjnych miejsc pracy. Mogli również 

dopisać własne spostrzeżenia tzn., który problem społeczny według ankietowanych jest najbardziej 

istotny z punktu widzenia rozwoju Gminy. Trzeba zauważyć, że do największych 

zagrożeń/problemów społecznych, na które należy zwrócić uwagę w tworzeniu perspektywy 

rozwoju gminy są przede wszystkim: wzrost liczby osób starszych, brak atrakcyjnych miejsc pracy 

oraz brak wykwalifikowanych pracowników i należy skupić swoją uwagę na tym, aby rozwiązać te 

problemy społeczne. Do najbardziej niepokojących problemów należy wzrost odsetka osób 

starszych, co może świadczyć o emigrowaniu młodych wykształconych osób w celach zarobkowych.  

  W Polsce przez długie lata dominował dość klasyczny kierunek migracji z terenów wiejskich 

do miast, pozwala to sformułować wniosek, że Gmina Krasnystaw, w związku z powyższymi 

problemami społecznymi, powinna skupić się na tworzeniu atrakcyjnych warunków do życia oraz 

atrakcyjnych miejsc pracy celem odwrócenia klasycznego trendu migracyjnego. 

 
Komentarz pytanie nr 3. 

W trzecim pytaniu Ankiety, ankietowani zostali poproszeni o wskazanie maksymalnie  

6 priorytetów, które mają lub mogłyby mieć największy wpływ na rozwój Gminy w latach 2021-2030 

oraz rozwiązanie istniejących problemów i barier rozwoju.  



PROJEKT STRATEGII ROZWOJU GMINY KRASNYSTAW 2021-2030 84 

 

ESSE Agnieszka Smreczyńska-Gąbka  
 

 

Do grupy 6 priorytetów, które najczęściej wskazywali uczestnicy badania należą: 

1. Budowa nowych i modernizacja istniejących dróg oraz ciągów pieszo-rowerowych.  

2. Sprowadzenie do gminy dużego inwestora w branży rolno-spożywczej, przetwórczej. 

3. Promocja i wsparcie wykorzystania odnawialnych źródeł energii (np. fotowoltaiki). 

4. Udogodnienia dla przedsiębiorców (w tym: ulgi, przygotowane tereny pod inwestycje). 

5. Modernizacja i doposażenie przedszkoli oraz szkół. 

6. Rozwój rolnictwa, w tym nowoczesnych gospodarstw rolnych i przemysłu przetwórczego. 

 

  Biorąc pod uwagę wskazania Ankietowanych, należy stwierdzić, że w planowaniu 

strategicznym rozwoju gminy w latach 2021-2030 powinno się zwrócić szczególna uwagę na 

poprawę warunków życia mieszkańców poprzez budowę nowej i modernizację istniejącej 

infrastruktury oraz stworzenie warunków dla przedsiębiorstw tworzących miejsca pracy. 

  Analizując pozostałe priorytety nasuwa się spostrzeżenie, że wielu z pośród ankietowanych 

zwraca uwagę na potencjał turystyczny gminy, jako kierunku rozwoju infrastruktury oraz 

poszukiwania inwestora. 

 

Komentarz pytanie nr 4. 

W czwartym pytaniu Ankietowani zostali poproszeni o to, aby wymienili 3 najważniejsze inwestycje/ 
przedsięwzięcia, które powinny być priorytetowo realizowane na terenie Gminy.  
 
 
 

Lp. NAZWA ZADANIA Liczba 
ankietowanych 
wskazująca na 

zadanie 

ZAKRES ZADANIA LOKALIZACJA/KOSZT w zł  

1. INFRASTRUKTURA 
DROGOWA  
I OKOŁO DROGOWA W 
POSTACI CHODNIKÓW  
I ŚCIEŻEK ROWEROWYCH. 

42 Remont, 
przebudowa, 
modernizacja  
i budowa nowych. 

Wskazywano lokalizacje na terenie całej gminy, 
jednakowoż priorytetowa powinna być 
infrastruktura prowadząca do szkół zsieciowana 
w sposób umożliwiający wykorzystanie w celach 
rekreacyjnych. 

2. KANALIZACJA 8 Rozbudowa sieci 
kanalizacyjnej 

Cała gmina 

3. REWITALIZACJA LOKALNYCH 
ZABYTKÓW 

7 Zabezpieczenie, 
odrestaurowanie  
i udostępnienie 
zwiedzającym 

Wieża Ariańska i zamek w Krupem 

4. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA 
ENERGII 

7 Wsparcie  
w wykorzystaniu 
odnawialnych 
źródeł energii 

Obszar całej gminy, w tym montaż instalacji na 
budynkach użyteczności publicznej. 

5. MODERNIZACJA SZKÓŁ  
I PRZEDSZKOLI 

6 Termomodernizacja 
obiektów 

Istniejące obiekty w gminie 
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Zdecydowana większość ankietowanych wskazała na konieczność przeprowadzenia 

inwestycji w obszarze: infrastruktury drogowej i około drogowej – ścieżki rowerowe  

i chodniki. Dlatego projektując Strategię Rozwoju Gminy na lata 2021-2030 należy zwrócić uwagę na 

działania w tym obszarze. 

 
Komentarz pytanie nr 5. 

W piątym pytaniu, Ankietowani wymienili 3 obiekty (m.in. budynki) / obszary, na terenie 

gminy, które ich zdaniem w pierwszej kolejności wymagają rewitalizacji (odnowienia, modernizacji, 

nadania nowych funkcji) lub zaprojektowania i wybudowania. 

 

Lp. NAZWA OBIEKTU LUB 
OBSZARU / TERENU 

Liczba wskazań ze strony 
Ankietowanych 

LOKALIZACJA  

1. Zamek w Krupem 15 Krupe 

2. Zagospodarowanie budynku 

szkoły 

9 Zakręcie 

3. Wieża ariańska w Krynicy 8 Krynica 

 

Najwięcej ankietowanych wskazało, że rewitalizacji wymagają obiekty zabytkowe  

w Krupem i Krynicy oraz budynek szkoły w Zakręciu, który powinien być zagospodarowany. Dlatego 

projektując Strategię Rozwoju Gminy na lata 2021-2030 należy zwrócić uwagę na te działania. Do 

priorytetów należy również zagospodarowanie szkoły w Zakręciu. W grupie pozostałych największą 

uwagę należy skupić na obiektach publicznych, w szczególności budynku remizy OSP Zażółkiew oraz 

obiektach oświatowych. 

 

Komentarz pytanie nr 6. 

  Treść szóstego pytania odnosiła się do kluczowych elementów, z których Gmina może być 

dumna, a które są jej słabymi stronami. 

 
 

ATUTY – z tego Gmina może być 
dumna. 

Liczba wskazań 
atutu przez 
Ankietowanych 

SŁABE STRONY  
– nad tym trzeba  
w Gminie popracować, 
zmienić. 

Liczba wskazań 
słabej strony 
przez 
Ankietowanych 

Infrastruktura kulturalno-
oświatowa (Domy Kultury, Remizy) 

19 Infrastruktura dróg 
lokalnych 

2 

Boiska sportowe (stadiony, Orliki) 7 Infrastruktura 
kanalizacyjna 

1 

Lokalizacja i walory przyrodniczo-
krajobrazowe 

4 Dostęp do Internetu 1 
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Do pozostałych atutów wskazanych przez Ankietowanych należą m. in. 

 Zamek w Krupem 

 Wieża Ariańska w Krynicy 

 Sieć gazociągowa 

 Dostęp do przedszkoli i szkół/poziom nauczania 

 

Do pozostałych słabych stron wskazanych przez Ankietowanych należą m. in. 

 Nierównomierny rozwój gminy 

 Pozyskiwanie środków z budżetu UE 

 Zadłużenie gminy 

 Niska świadomość ekologiczna mieszkańców 

 Promocja gminy 

 
  Uwzględniając atuty gminy należy rozważyć w rozwoju rozwijanie bazy „przemysłu czasu 

wolnego”. Równocześnie analizując słabe strony wskazane przez Ankietowanych, należy skupić się na 

rozwiązaniu takich kwestii jak: infrastruktura drogowa oraz dostęp do sieci kanalizacji i Internetu, aby 

uniknąć zjawiska pogłębiania się problemów, narastani dysproporcji w tempie rozwoju i wykluczenia. 

 
 

Komentarz pytanie nr 7. 

Pytanie siódme odnosiło się do oceny atrakcyjności gminy i satysfakcji, jaką kształtują poszczególne 

uwarunkowania społeczno-gospodarcze. 

 Bardzo wysoko mieszkańcy ocenili: „To Gmina, z którą jestem związany/a” (32,6% 

wskazań) 

 Wysoko mieszkańcy ocenili: „Położone w atrakcyjnym miejscu regionu” (62,8% 

wskazań) 

 Jako średnio/przeciętnie mieszkańcy ocenili: „Atrakcyjne jako miejsce zamieszkania” 

(51,2% wskazań) 

 Nisko mieszkańcy ocenili: „Atrakcyjne jako miejsce do pracy” (37,2% wskazań) 

 Bardzo nisko mieszkańcy ocenili: „Atrakcyjniejsze niż sąsiednie miasta” oraz 

„Atrakcyjne jako miejsce do pracy” (po 2% wskazań) 

Należy stwierdzić, że gmina jest atrakcyjna, ponieważ jest zlokalizowana w atrakcyjnym 

miejscu i jest postrzegana jako bezpieczna, z którym związani są jego mieszkańcy. Jednak w latach 

2021-2030 należy popracować nad: stworzeniem warunków do rozwoju miejsc pracy oraz zaplecza 

do spędzania wolnego czasu. 

 

Komentarz pytanie nr 8. 

  Ostatnie, ósme pytanie w Ankiecie dotyczyło docelowego wizerunku, z jakim mieszkańcy 

chcieliby, aby utożsamiano Gminę w roku 2030. 

 8 Ankietowanych wskazało odpowiedź: z gminą atrakcyjną dla turystów 
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 6 Ankietowanych wskazało odpowiedź: z gminą zapewniającą dostęp do wysokiej 

jakości usług społecznych, 

 32 Ankietowanych wskazało odpowiedź: z gminą przedsiębiorczą, atrakcyjną dla 

inwestorów i tworzącą nowe miejsca pracy, 

 5 Ankietowanych wskazało odpowiedź: z gminą ekologiczną dbającą o środowisko 

naturalne i estetykę otoczenia, 

 1 Ankietowany wskazał odpowiedź: z czymś innym: (czym?): z gminą, która na dużą 

skalę uprawia konopie siewne. 

  Należy uwzględnić w projektowaniu strategicznym to, że w gronie Ankietowanych, 

docelowo Gmina Krasnystaw w latach 2021-2030 powinna być kojarzona jako gmina 

przedsiębiorcza, atrakcyjna dla inwestorów i tworząca nowe miejsca pracy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJEKT STRATEGII ROZWOJU GMINY KRASNYSTAW 2021-2030 88 

 

ESSE Agnieszka Smreczyńska-Gąbka  
 

 

Rozdział 4 
WNIOSKI Z DIAGNOZY 

 

 

 

 

 

 

Diagnozę Gminy Krasnystaw przeprowadzono zgodnie z wytycznymi nowego, 

zrównoważonego modelu rozwoju, który został opisany w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego 

Rozwoju oraz Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030. Dane do diagnozy Gminy 

Krasnystaw zaczerpnięto również z „Diagnozy prospektywnej województwa lubelskiego. Wnioski 

i rekomendacje do aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego”(2019). 

Uwzględniono również dane dotyczące Gminy Krasnystaw na tle powiatu z dokumentu 

„Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej obszarów wiejskich i rolnictwa województwa 

lubelskiego” (2017). 

W Diagnozie Gminy Krasnystaw przeprowadzono analizę danych dotyczących 

uwarunkowań społeczno-gospodarczych, które dostarczył Urząd Gminy Krasnystaw w dniu 10 

lutego 2020r. Ważnym elementem diagnozy jest Analiza SWOT wykonana podczas konsultacji 

publicznych (warsztatów i wywiadów) w dniu 4 i 5 lutego 2020r., w 3 grupach społecznych 

uwzględniających: młodzież, mieszkańców, przedsiębiorców, nauczycieli i dyrektorów jednostek 

edukacyjnych, kulturalnych, instytucje otoczenia biznesu i LGD w terminach ustalonych  

w harmonogramie. 

Dodatkowym źródłem danych do Diagnozy Gminy Krasnystaw były wyniki analizy ankiet 

przygotowanych przez autora diagnozy dt. stanu obecnego Gminy Krasnystaw, które uzupełniali 

mieszkańcy gminy w terminie 15 stycznia – 15 lutego 2020r. Pracownicy Urzędu Gminy 

dostarczyli ESSE Agnieszka Smreczyńska-Gąbka wypełnione ankiety. 

Ważnym elementem diagnozy jest również zwrócenie uwagi na mega trendy  

w globalnej skali, które oddziałują na rozwój regionów, w tym Lubelszczyzny. Na podstawie 

zebranych i przeanalizowanych danych sformułowano wnioski ogólne z diagnozy  

i rekomendacje do dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Krasnystaw 2021-2030”: 

1. Województwo Lubelskie, a zwłaszcza jego przygraniczna część, charakteryzuje się 

niskim wskaźnikiem poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego.  

2. Niezadawalający pozostaje stopień spójności społecznej i gospodarczej oraz poziom 

jakości życia mieszkańców. 
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3. W rolnictwie regionu, od wielu lat obserwujemy nawarstwienie najważniejszych 

problemów, które w znacznej mierze są wynikiem uwarunkowań historycznych  

i wyniszczających lubelską wieś efektów polityki rolnej, zarówno w okresie tzw. 

realnego socjalizmu, jak i okresu transformacji postsocjalistycznej.  

4. Obszary wiejskie w regionie lubelskim są słabiej wyposażone w elementy 

infrastruktury transportowej, komunalnej, energetycznej niż obszary miejskie, co 

tylko w części wynika z mniejszej gęstości przestrzennej osadnictwa i działalności 

gospodarczej na wsi niż w mieście77. 

5. Ważną barierą ograniczającą rozwój nowoczesnego społeczeństwa w regionie 

lubelskim, a także w powiecie krasnostawskim i Gminie Krasnystaw jest najwyższy 

w kraju wskaźnik zagrożenia ubóstwem (30%) oraz zjawisko wykluczenia 

społecznego78 m. in. z powodu niekorzystnych zmian demograficznych.  

6. Doświadczenia wskazują na potrzebę zwiększenia roli i odpowiedzialności 

samorządów lokalnych, jako koordynatora działań rozwojowych na swoim 

obszarze. 

7. Szczególnie istotne będzie pobudzanie aktywności najsłabszych ekonomicznie  

i instytucjonalnie jednostek samorządu terytorialnego oraz przełamywanie barier we 

współpracy między samorządami. 

8. Poprawa dialogu z przedsiębiorcami i mieszkańcami. Istotne znaczenie będzie miała 

współpraca sąsiadujących ze sobą gmin, również tych położonych w pasie 

przygranicznym z partnerami po drugiej stronie granicy”.  

9. Kolejną grupą obszarów o szczególnej koncentracji problemów rozwojowych są 

miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze takie jak Krasnystaw, który 

jest naturalnym partnerem rozwojowym gminy Krasnystaw. Istotne jest to, że 

miasto Krasnystaw cechuje: regres w rozwoju i utrata funkcji społeczno-

gospodarczych i administracyjnych, odpływ ludności (zwłaszcza wykształconej  

w wieku produkcyjnym) do dużych ośrodków, upadek tradycyjnych lokalnych 

przemysłów, starzejącego się społeczeństwa zmieniającego popyt na niektóre 

usługi, jak również niedopasowania popytu i podaży na rynku pracy.79 

10. Zintegrowane podejście terytorialne polega na dopasowaniu interwencji do specyfiki 

danego obszaru, tak aby precyzyjnie odpowiadała ona na różnorodne potrzeby 

rozwojowe oznacza potrzebę uwzględnienia kontekstu terytorialnego na etapie 

programowania, realizacji i monitorowania interwencji oraz lepszej koordynacji 

działań i dostępnych środków finansowych.  

W opracowaniu „Diagnoza prospektywna województwa lubelskiego. Wnioski  

i rekomendacje do aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego”, Gmina Krasnystaw 

wskazana jest jako miejsce na terenie Obszaru funkcjonalnego Polesie ze strefą oddziaływania 

Kanału Wieprz-Krzna. Ponadto, Gmina Krasnystaw wskazana jest jako JST na terenie Obszaru 

funkcjonalnego rozwoju gospodarki żywnościowej (roślinnej rolniczej przestrzeni produkcyjnej). Do 

                                                 
77

 Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 r.). 
78

 Strategia Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 z perspektywą do roku 2030. 
79

 https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/76917/zup2021-2027.pdf 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/76917/zup2021-2027.pdf
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obszaru tego zaliczono również inne gminy z powiatu krasnostawskiego m. in: Fajsławice, Łopiennik 

Górny, Żółkiewka, Gorzków, Izbica, Krasnystaw, Siennica Różana, Kraśniczyn.80 

Gmina Krasnystaw jest ściśle połączona przestrzennie i funkcjonalnie z miastem 

Krasnystaw. Ten ośrodek lokalny pełni ważną rolę w zakresie funkcji sektora publicznego 

charakteryzuje się potencjałem sprzyjającym rozwojowi bazy przemysłu rolno-spożywczego, usług 

z zakresu obsługi rolnictwa, ośrodków i działań wspierających transfer wiedzy i innowacji  

w zakresie rolnictwa. Gmina Krasnystaw należy do Obszaru Funkcjonalnego Szlak Jana III 

Sobieskiego oraz Lokalnej Grupy Działania Krasnystaw PLUS. 

Województwo Lubelskie, w tym Gmina Krasnystaw zmaga się z problemami rozwojowymi 

o charakterze strukturalnym, obligującymi władze do szukania i wprowadzania zdecydowanych 

rozwiązań mających na celu nadanie nowych, silnych impulsów rozwojowych całej gospodarce, 

dynamizację rynku pracy, aktywizację zawodową i mobilizację społecznej mieszkańców oraz 

przeciwdziałanie peryferyzacji regionu.  

Z uwagi na rolniczy charakter oraz bogaty zasób surowców przetwórstwa rolno-spożywczego, 

który stanowi jedną z podstawowych gałęzi przemysłu w regionie, na terenie Gminy Krasnystaw 

działają gospodarstwa rolne o wysokim potencjale produkcyjnym, które zapewniają dostępność 

surowców niezbędnych do rozwoju branży przetwórstwa owocowo-warzywnego.  

Podstawowym zadaniem każdej jednostki samorządu terytorialnego jest tworzenie możliwie 

najlepszych warunków dla bytu i rozwoju społeczności lokalnych.  

Strategia Rozwoju Gminy Krasnystaw będzie planem, który stanowi przedmiot integracji 

celów, polityk oraz działań organizacji w zwartą całość, będzie ponadto ważny punkt odniesienia dla 

planów inwestycyjnych firm, a także zintegruje społeczność lokalną wokół wspólnych wartości, 

oczekiwań i kluczowych przedsięwzięć.  Współpraca Gminy Krasnystaw z innymi samorządami,  

w tym z Samorządem Województwa Lubelskiego umożliwi w najbliższej perspektywie realny 

wzrost gospodarczy.  

 

KLUCZOWE ELEMENTY DO WYZNACZANIA KIERUNKÓW I DZIAŁAŃ ROZWOJOWYCH 2021-2030  

DLA GMINY KRASNYSTAW 

1. Teren gminy przecinają z północnego zachodu i z północy w kierunku południowym 

znaczące inwestycje liniowe: międzynarodowa trasa ekspresowa S-17 Warszawa-Lublin-

Krasnystaw-Zamość – Hrebenne-Lwów, droga międzyregionalna Nr 83 relacji Biała 

Podlaska-Włodawa-Chełm-Rejowiec-Krasnystaw oraz linia kolejowa z Warszawy do 

Lwowa (Ukraina).  

2. Pomiędzy linią kolejową i drogą ekspresową rozciąga się dolina rzeki Wieprz z dopływem 

Żółkiewki od strony zachodniej oraz Wojsławki, Siennicy i Bzdurki od wschodu. Cała 

południowa część gminy położona jest w Grabowiecko-Strzeleckim Obszarze Chronionego 

Krajobrazu. Jest to niezwykle malowniczy teren Wyniosłości Giełczewskiej Działów 

Grabowieckich, o bardzo dużych walorach krajobrazowych i bogato urzeźbionym 

systemem wąwozów. Południowo-wschodnią część gminy otacza otulina 

Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego.  
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 „Diagnozy prospektywnej województwa lubelskiego. Wnioski i rekomendacje do aktualizacji Strategii 
Rozwoju Województwa Lubelskiego”(2019). 
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3. Położenie Gminy Krasnystaw w obrębie ekologicznego systemu obszarów chronionych, 

odznaczających się urozmaiconą rzeźbą terenu, okazami rzadkiej roślinności, o bardzo 

dużych walorach widokowych, rekreacyjnych, turystycznych i jednocześnie zachowane  

w niezłym stanie środowisko naturalne sprawiają, że nie można pozostać obojętnym 

wobec tych walorów przyrodniczych tego obszaru Województwa Lubelskiego. 

4. Zanieczyszczenie atmosfery na obszarze gminy nie jest wysokie z uwagi na niewielkie 

uprzemysłowienie i w związku z tym, wpływ emisji przemysłowej na stan czystości 

powietrza jest znikomy.  

5. Gmina posiada charakter: rolniczo-przemysłowy. Udział użytków rolnych w ogólnej 

powierzchni gruntów: wynosi 13.018 ha, co stanowi 86,2 % powierzchni gminy,  

z czego na grunty orne przypada: 11.564 ha (76,6 %), łąki trwałe 1.180 ha (7,8 %), 

pastwiska trwałe 112 ha (0,8 %), sady 162 ha (1,0 %). Stawy obejmują powierzchnię 116 ha 

(0,8 %) – w tym gospodarstwa rybackie 79 ha (0,5 %). Grupa 52% mieszkańców gminy 

pracuje w rolnictwie, prowadząc indywidualne gospodarstwa o małej i średniej 

powierzchni.  

6. Przeciętna pow. gospodarstwa wynosi 5 ha. Na terenie gminy uprawia się przede 

wszystkim pszenicę, buraki cukrowe, mieszanki zbożowe, żyto, ziemniaki oraz rośliny 

przemysłowe: rzepak, tytoń, chmiel. W hodowli zwierząt największy udział ma pogłowie 

bydła i trzody chlewnej. Korzystne warunki produkcyjne dają możliwości dostosowania 

kierunków produkcji upraw nie tylko głównych ziemiopłodów ale także roślin 

przemysłowych, oleistych, ziół i innych. 

7. Ilość indywidualnych gospodarstw rolnych w Gminie Krasnystaw wynosi: 2522. 

8. Na terenie gminy znajduje się 1 gospodarstwo ekologiczne oraz 17 gospodarstw 

agroturystycznych. Na terenie gminy jest 128 miejsc noclegowych. Niestety większość 

gospodarstw nie posiada atrakcji, które uświetniały by pobyt turystów odwiedzających 

gminę Krasnystaw. 

9. Do główny producentów w branży rolno-spożywczej na terenie i w sąsiedztwie  Gminy 

Krasnystaw należą:  

 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Krasnymstawie, 

 Cukrownia Krasnystaw w Siennicy Nadolnej, 

 Elewarr Sp. z o.o. Oddział w Krupcu. 

10. Powierzchnia terenów inwestycyjnych należąca do gminy: 24 ha (1,6 % powierzchni 

gminy). To tereny, które są częściowo uzbrojone. Na terenie powiatu to najbardziej 

atrakcyjny obszar pod rozwój strefy inwestycji. 

11. Obszar gminy jest prawie całkowicie zgazyfikowany.  

12. W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń na obszarze gminy przeprowadzono 

modernizację lub wymianę źródeł ciepła we wszystkich placówkach oświatowych, 

strażnicach OSP, obiektach kultury, w siedzibie Urzędu Gminy w Krasnymstawie i siedzibie 

Gminnego  Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zakręciu. W wielu 

gospodarstwach domowych zainstalowano nowoczesne kotły gazowe wysokiej 
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sprawności, przeprowadza się docieplanie ścian budynków oraz wymianę stolarki 

okiennej”.81 

13. W 2019 r. liczba mieszkańców gminy wynosiła: 8587 osób, w tym: 4372 kobiety oraz 

4215 mężczyzn. Gęstość zaludnienia na terenie gminy wynosiła: 56 os/km2. Od roku 2014 

do roku 2019 ubyło 3,5% liczby osób zamieszkujących gminę tj. 313 osób. Można 

przewidywać, że niepokojące tendencje będą się nasilać. Wyludnianie się gminy stanowi 

zagrożenie dla wielu procesów rozwoju społeczno-gospodarczego gminy. Dane 

dostarczone przez Urząd Gminy wskazują, że ujemny przyrost naturalny (różnica między 

liczbą urodzeń żywych i liczbą zgonów) na poziomie minus 73 osoby, to najniższy 

wskaźnik od 2014 roku. Bezpośrednią przyczyną jest malejąca liczba urodzeń. 

14. W gminie Krasnystaw bezrobocie rejestrowane w 2019 roku wynosiło 410 osób.  

Warto podkreślić, że 62,5% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Krasnystaw 

pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 13,5%  

w przemyśle i budownictwie, a 5,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, 

transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,3% pracuje  

w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku 

nieruchomości).82 

15. Na terenie Gminy Krasnystaw liczba mieszkań ogółem – 455, a oddanych do użytku 

ogółem liczba mieszkań (za 2019 rok) – 0. 

16. Na terenie gminy Krasnystaw działa: 5 Szkół Podstawowych, w których pracuje 103 

nauczycieli. W sumie funkcjonują 43 odziały, w których naukę pobiera 631 uczniów.  Na 

terenie gminy działa również żłobek publiczny, ilość miejsc: 16. 

17. Na terenie gminy Krasnystaw działają 2 placówki podstawowej opieki zdrowotnej NZOZ – 

praktyki lekarzy rodzinnych. Nocna i świąteczna opieka zdrowotna dostępna jest  

w mieście Krasnystaw, podobnie jak najbliższa stacja pogotowia ratunkowego. W mieście 

działają 2 placówki rehabilitacyjne oraz działalności fizjoterapeutyczne. W gminie 

funkcjonują 2 apteki. 

18. Gmina przeznaczyła w latach 2014-2019 na świadczenia pieniężne z pomocy społecznej 

kwotę: 3 543 401 zł. Należy zaznaczyć, iż ze środków własnych Gminy finansowane są 

zasiłki celowe, zaś zasiłki stałe, okresowe finansowane są z dotacji z budżetu Państwa. 

Najczęstszy powód przyznawania świadczeń pieniężnych to: ubóstwo, bezrobocie  

i długotrwała choroba. Gmina przeznaczyła w latach 2014-2019 na świadczenia pieniężne 

z tytułu świadczeń rodzinnych kwotę: 13 471 933 zł.  

19. Komenda sprawująca nadzór nad bezpieczeństwem Gminy Krasnystaw, to Komenda 

Powiatowa Policji w Krasnymstawie oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży pożarnej 

w Krasnymstawie. Ponadto na terenie Gminy Krasnystaw funkcjonuje 14 jednostek 

Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym dwie (OSP Krupe i OSP Małochwiej Duży) włączone 

do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Mieszkańcy bardzo dobrze oceniają 

poziom bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania.  

                                                 
81

 http://www.krasnystaw.ug.gov.pl/ugk/index.php/ochrona-srodowiska/ochrona-wod/144-ochrona-wod 
82

 Więcej: https://www.polskawliczbach.pl/gmina_Krasnystaw  

http://www.krasnystaw.ug.gov.pl/ugk/index.php/ochrona-srodowiska/ochrona-wod/144-ochrona-wod
https://www.polskawliczbach.pl/gmina_Krasnystaw
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20. Do najważniejszych zabytków na terenie gminy należą: „Grobisko” murowany grobowiec 

o kształcie piramidalnym wzniesiony w I połowie XVII w. w Krynicy - mauzoleum arianina 

Pawła Orzechowskiego, wpisany do rejestru zabytków pod nr A/455 wraz z wzniesieniem, 

na którym jest usytuowany - chroniony w granicach parceli; Krupe – Zespół zamkowo-

dworski: ruiny zamku, pozostałości fortyfikacji  w postaci ruin murów, fos i wałów, dwór, 

park i stawy, brama wjazdowa, wozownia na terenie zespołu zamkowo-dworskiego  

(w gran. Murów zewnętrznych, na działce wskazanej w decyzji), wpisany do rejestru 

zabytków pod nr A/309.*; Cerkiew prawosławna w Krupem - obecnie kościół rzymsko - 

katolicki p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej wraz z otaczającym drzewostanem, w gran. 

Działki - wpisana do rejestru zabytków pod nr A/1154.; Wiatrak koźlak w Tuligłowach - 

wpisany do rejestru zabytków pod nr  A/1156. 

21. Na terenie gminy działa Gminne Centrum Kultury z/s w Siennicy Nadolnej, które 

organizuje imprezy kulturalne. Gminne Centrum Kultury współpracuje z Gminą 

Krasnystaw, organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami: Koła Gospodyń Wiejskich, OSP, 

Stowarzyszenie LGD Krasnystaw PLUS, Stowarzyszenie Wspólnie dla Gminy Krasnystaw, 

Stowarzyszenie Miłośników Małochwieja Małego „Rodzinne Gniazdo” ze szkołami  

i przedszkolami działającymi na terenie gminy, domami kultury i instytucjami kultury 

działającymi na terenie powiatu i województwa. 

22. Siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej znajduje się w Siennicy Nadolnej, a Filia Biblioteki 

Publicznej w Krupem, Filia Biblioteki Publicznej Gminy w Niemienicach, Punkt Biblioteczny 

w Małochwieju Małym.  

23. Na terenie gminy działalność  artystyczną prowadzą  różne zespoły. Pozostałe 

działalności prowadzone przy Gminnym Centrum Kultury: Klub Seniora, Punkt 

Konsultacyjny AA, Szkoła Językowa, Gminna Rada Kół Gospodyń Wiejskich, zajęcia 

socjoterapeutyczne i opiekuńczo- wychowawcze. 

24. W gminie Krasnystaw można wypocząć. Pozwalają na to malownicze krajobrazy, duże 

kompleksy leśne i czyste nieskażone środowisko. Przez atrakcyjne turystycznie tereny 

prowadzą trasy dwóch szlaków turystycznych. Na obrzeżach rezerwatu „Wodny Dół”  

i przez obszary chronionego krajobrazu przebiega trasa ścieżki turystycznej o charakterze 

edukacyjno-rekreacyjnym z lokalizacją 4 punktów dydaktyczno-informacyjnych oraz 

punktem widokowym. Na terenie gminy Krasnystaw przebiega ścieżka rowerowa  

w miejscowości Zakręcie, ponadto w miejscowościach: Łany, Zastawie Kolonia oraz 

Widniówka po drogach publicznych przebiegają dwie trasy rowerowe: część ogólnopolskiej 

trasy Green Velo, trasa rowerowa przebiegająca z Krasnegostawu przez Niemienice (drogą 

powiatową) do Kolonii Niemienice (Wodny Dół). 

25. Funkcję wsi letniskowej pełni miejscowość Białka, położona na terenie o bogatym 

urzeźbieniu, w kompleksie leśnym, w pobliżu doliny rz. Żółkiewki oraz stawów 

hodowlanych.  

26. W miejscowości Tuligłowy znajduje się zagospodarowany zbiornik wodny o pow. ok. 18,5 

ha do celów rekreacyjnych z możliwością uprawiania sportów wodnych oraz wędkowania. 

27. W Wincentowie znajduje się zbiornik retencyjny wykorzystywany również do celów 

rekreacyjnych - uprawia się wędkarstwo. 
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28. Na terenie gminy znajdują się 3 zespoły boisk wielofunkcyjnych. Przy boiskach 

funkcjonują korty tenisowe. Mieszkańcy gminy mogą również korzystać z krytej pływalni  

w Krasnymstawie. Ponadto Mieszkańcy mogą korzystać z placów zabaw. 

29. Na terenie Gminy Krasnystaw znajdują się 3 stadniny w miejscowościach: Białka, 

Niemienice Kolonia i Siennica Nadolna. 

30. Na terenie Gminy zlokalizowane są stawy rybne w miejscowościach Niemienice  

i Białka w obrębie rzeki Żółkiewka, w miejscowości Małochwiej Duży w obrębie rzeki 

Wojsławka, w miejscowościach Krupe, Krupiec i Wincentów w obrębie cieku Bzdurka, oraz 

pojedyncze stawy w miejscowościach Stężyca Kolonia, Stężyca Nadwieprzańska. 

31. Obszar gminy Krasnystaw objęty jest prawie w całości zorganizowanym systemem 

zaopatrzenia w wodę dla celów komunalnych, przemysłowych i przeciwpożarowych. 

32. Niestety Gmina Krasnystaw nie posiada komunalnego systemu odprowadzania  

i oczyszczania ścieków sanitarnych.  

33. Na obszarze gminy Krasnystaw nie ma zorganizowanej gospodarki w zakresie 

zaopatrzenia i pokrycia potrzeb cieplnych zarówno mieszkańców, jak i przemysłu.  

Z uwagi na rozproszenie zabudowy w przeważającej ilości zabudowy zagrodowej  

i jednorodzinnej w dalszej perspektywie nie przewiduje się scentralizowanego systemu 

dostawy ciepła; głównie ze względów ekonomicznych. 

34. Obszar gminy jest prawie w całości zgazyfikowany – zaopatrzony w gaz z sieci średniego 

ciśnienia, których stacje zlokalizowane są w mieście Krasnystaw przy ulicy Witosa  

i Polewanej, a także w Wincentowie.  

35. Linie elektroenergetyczne 110 kV Krasnystaw - Rejowiec i Krasnystaw - Zamość 

zapewniają podstawowe zasilanie w energię elektryczną. 

36. Gospodarka odpadami w gminie odbywa się w oparciu o posiadany „Plan gospodarki 

odpadami”. Odpady z zabudowy zagrodowej odbiera się w systemie worków foliowych 

120 l, a z zabudowy wielorodzinnej w pojemnikach 1 100 l. Kolejnym etapem realizacji 

programu gospodarki odpadami jest sukcesywne wdrażanie systemu selektywnej zbiórki 

odpadów, który stanowi uzupełnienie systemu zbiórki odpadów zmieszanych i ma na celu 

zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowisko oraz odzyskanie wielu cennych 

surowców wtórnych przewidzianych do dalszego przerobu. Eksploatację i utrzymanie 

składowiska pełni spółka prawa handlowego „KRAS-EKO”, której założycielami są władze 

Gminy Krasnystaw, Miasta Krasnystaw i Gminy Rejowiec. Składowisko ma znaczenie 

ponadlokalne.  

37. Przez teren Gminy Krasnystaw przebiega sieć szerokopasmowego Internetu do 

miejscowości Małochwiej Duży (dalej do Gminy Kraśniczyn) wybudowanego przez 

województwo lubelskie, oraz zlokalizowane są sieci operatorów prywatnych  

w miejscowościach: Ostrów Krupski, Krupe, Krupiec, Wincentów, Siennica Nadolna, 

Stężyca Nadwieprzańska, Stężyca Kolonia, Stężyca Łęczyńska, Latyczów, Widniówka.  

W Urzędzie Gminy Krasnystaw zbudowana jest sieć komputerowa, która zarządzana jest 

poprzez dwa serwery dedykowane z oprogramowaniem Windows Serwer 2008 R2 

(zalecana wymiana sprzętu i systemów na nowsze). Na potrzeby mieszkańców na terenie 

urzędu zlokalizowane są infomaty. Na stronach urzędu jest dostęp do systemu informacji  

przestrzennej jak i bezpłatny system informacji dla mieszkańców (sms). 
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38. Na dzień dzisiejszy są robione istotne starania w celu rozwoju inwestycji wzdłuż trasy  

S-17 Lublin – Zamość. W planie przestrzennego zagospodarowania Gminy teren ten jest 

przeznaczony na lokalizację usług i obiektów handlowych.  

39. Liczba podmiotów zarejestrowanych w CEIDG – które mają główną siedzibę działalności 

na terenie Gminy Krasnystaw wynosi 279.  

40. Gmina Krasnystaw na całym obszarze posiada Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego oraz Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego. 

41. Gmina posiada tereny inwestycyjne stanowiące mocną stronę rozwoju gospodarczego: 

Tereny Inwestycyjne F.16. Powierzchnia 4,6 ha; Tereny inwestycyjne B. 37 o powierzchni 

15,0 ha; Tereny inwestycyjne B38 o powierzchni 4,5 ha. 

42. Polityka finansowa Gminy Krasnystaw realizowana jest w oparciu o uchwałę budżetową 

corocznie uchwalaną przez Radę Gminy, która określa źródła dochodów oraz kierunki 

wydatkowania środków. Realizacja inwestycji oparta jest o przedsięwzięcia 

wyszczególnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz o załącznik do uchwały 

budżetowej obrazujący wydatki majątkowe. Zadłużenie Gminy Krasnystaw wg stanu na 

dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosło 11.828.692 zł (1.362,90 zł na jednego mieszkańca), co 

stanowi 34,58% wykonanych dochodów budżetowych. W 2018 roku w Gminie nie 

funkcjonował budżet obywatelski ani fundusz sołecki. 

43. Gmina Krasnystaw jest partnerem dwóch ukraińskich gmin. 

44. Gmina Krasnystaw należy do związków, stowarzyszeń i organizacji: Związku Gmin 

Lubelszczyzny, Związku Gmin Wiejskich RP, Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug, 

Lokalnej Grupy Działania „Krasnystaw PLUS”, Lokalnej Organizacji Turystycznej 

„Krasnystaw-Wrota Roztocza”, Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Spójności Obszaru 

Funkcjonalnego Szlaku Jana III Sobieskiego, Obszaru Funkcjonalnego Krasnystaw PLUS. 

45. Na terenie gminy działają stowarzyszenia: Stowarzyszenie „Wspólnie dla Gminy 

Krasnystaw”, Stowarzyszenie „Rodzinne Gniazdo” w Małochwieju Małym. Koła Gospodyń 

Wiejskich. W gminie Krasnystaw funkcjonują 22 Koła Gospodyń Wiejskich, w tym  

3 zarejestrowane w ARiMR.  

 

 

 

UWARUNKOWANIA ROZWOJU STREFA SPOŁECZNA 

 

Mocne strony Gminy Krasnystaw takie jak: bezpieczeństwo publiczne; poziom edukacji; 

aktywność Kół Gospodyń Wiejskich (20szt.) oraz OSP; poziom pomocy socjalnej; oferta wydarzeń 

kulturalnych; aktywność Klubu Seniora i innych stowarzyszeń; angażowanie się w życie publiczne oraz 

zakłady oferujące miejsca pracy dla osób z wykształceniem technicznym – powinny poprzez właściwe 

działania pozwolić zrealizować szanse rozwojowe związane z posiadanym przez Gminę Potencjałem 

oraz we współpracy z innymi samorządami oraz przy wsparciu m. in. funduszy z Unii Europejskiej, 

Funduszy Norweskich, kapitału prywatnych inwestorów. Do najważniejszych szans Gminy 

Krasnystaw należy: rozwój rynku pracy, podniesienie kwalifikacji zawodowych mieszkańców; 

wykorzystanie atrakcyjnych przyrodniczo terenów do zwiększenia atrakcyjności gminy, 
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zorganizowanie miejsca dla młodych ludzi, oferta opieki dla osób starszych, ciekawa oferta szkół 

średnich dopasowana do oczekiwań pracodawców, oferta rekreacyjna dla mieszkańców, atrakcyjna 

oferta kulturalna. 

Należy zadbać w projektowanych działaniach, aby słabe strony Gminy Krasnystaw takie jak: 

brak specjalistów i odpowiedniej opieki zdrowotnej NFZ, brak atrakcyjnych miejsc pracy, niepokojąca 

demografia (mało urodzeń i starzenie się społeczeństwa), niskie kwalifikacje mieszkańców, brak 

miejsca spędzania czasu dla młodzieży, brak specjalistycznego szkolnictwa zawodowego 

dopasowanego do rynku, bezrobocie wśród młodych ludzi, emigracja zagraniczna w grupie młodych 

ludzi, brak odpowiednich środków na edukację, niewystarczająca oferta wydarzeń kulturalnych dla 

młodych (rozrywki), niskie płace, problemy społeczne (alkoholizm), brak ofert pracy dla ludzi  

z wyższym wykształceniem, brak angażowania się mieszkańców w sprawy publiczne – nie pogłębiły 

zagrożeń, które są identyfikowane w Gminie Krasnystaw: wyludnienie się gminy, odpływ młodych 

ludzi, wzrost liczby starszych ludzi (starzejące się społeczeństwo), brak oferty kształcenia 

zawodowego w kierunkach poszukiwanych na rynku pracy, brak zmian na rynku pracy (brak 

inwestorów) i bezrobocie, brak środków na opiekę socjalną przy coraz większej liczbie 

potrzebujących. 

 

STREFA GOSPODARCZA 

 

Do atutów Gminy Krasnystaw należy przede wszystkim: obecność dużych przedsiębiorstw 

(Cukrownia, OSM Krasnystaw, Elewarr, Cersanit) dające zatrudnienie, rolnictwo (sadownictwo) baza 

surowca, walory przyrodnicze do wykorzystania w turystyce, duży potencjał do rozwoju przemysłu 

rolno-spożywczego, tereny inwestycyjne, dogodne położenie (w stosunku do stolicy regionu, lotniska 

oraz granicy z Ukrainą), gospodarstwa agroturystyczne, Stadnina koni w Białce, rozpoznawalne 

wydarzenie „Chmielaki” w mieście obok. Ten kapitał powinien pomóc Gminie Krasnystaw 

wykorzystać nakreślone w badaniu szanse rozwojowe: budowa S17, rozwój turystyki poprzez 

wykorzystanie istniejących atrakcji przyrodniczych typu: Wodny Dół, Zamek w Krupem, Wieża 

Ariańska, Zalew w Tuligłowach, Wąwozy w Niemienicach oraz (np. stadniny koni, ośrodek rekreacyjny 

Niemienic-Białka); rozwój przetwórstwa owocowo-warzywnego i przemysłu rolno-spożywczego; 

rozwój oferty dla seniorów, których będzie przybywać, rozwój przedsiębiorczości, innowacji, 

technologii, rozwój rynku pracy (inwestorzy, pracodawcy), aktywizacja przedsiębiorców (współpraca 

pomiędzy firmami), rozwój rolnictwa ekologicznego i zdrowej żywności, ścisła współpraca Miasta  

i Gminy, pozyskiwanie dotacji, rozwój agroturystyki, współpraca z innymi gminami w celu wspólnych 

rozwiązań napędzających rozwój gospodarczy (szczególnie z miastem Krasnystaw).  

Do słabych stron Gminy Krasnystaw, które należy rozwiązać w postaci konkretnych działań  

w perspektywie rozwojowej należą: brak zorganizowanych atrakcji turystycznych (miejsc na 

spędzanie wolnego czasu); brak inwestorów (brak atrakcyjnych miejsc pracy), słaba komunikacja  

z innymi gminami w powiecie, brak odpowiedniej ilości przemysłu w branży rolno-spożywczej 

(przetwórni), brak wykwalifikowanych pracowników, likwidacja (upadek) nierentownych 

gospodarstw rolnych, niewystarczająca promocja gminy (tego co już posiada np. stadniny oraz brak 

imprez gospodarczych), niski poziom przedsiębiorczości, brak współpracy firm. Należy zatroszczyć się 

o minimalizowanie zagrożeń, które mogą pogłębić słabe strony i mocno ograniczyć rozwój Gminy: 

upadek małych firm ze względu na rosnące koszty pracy, energii, paliwa itd., upadek małych 
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gospodarstw rolnych, niesprzyjające prawo dla prowadzących działalność gospodarczą (niestabilny 

system prawny), brak inwestorów (kapitału na tworzenie nowych miejsc pracy), brak sukcesorów  

w rolnictwie (gospodarstwa rodzinne bez następców), wyludnianie się gminy, brak funduszy na 

rozwój, niechęć mieszkańców do nowych przedsiębiorstw ze względu na ochronę środowiska. 

 
STREFA PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNA 

 

Do mocnych stron Gminy Krasnystaw należy zakwalifikować: dobre położenie gminy przy 

szlakach komunikacyjnych, tereny inwestycyjne częściowo uzbrojone, walory przyrodnicze, 

funkcjonujące wodociągi, elektryfikację, obecność obiektów historycznych (trzeba je wyremontować  

i można wykorzystać jako atrakcje turystyczną), dostęp do podstawowych usług, budowa drogi S17, 

dobry stan dróg lokalnych (za wyjątkiem dróg powiatowych), dostęp do internetu, infrastruktura 

kolejowa (połącznia PKP), przyjazne społeczeństwo, stosunkowo dobrze rozwinięta infrastruktura 

sportowa (stadion, Orlik). Wymienione atuty powinny być wykorzystane do realizacji szans 

rozwojowych: budowa sieci kanalizacyjnej, budowa atrakcji turystycznych, poprawa komunikacji bus 

dostosowanej do potrzeb mieszkańców i turystów, utworzenie miejsca na spotkania dla młodzieży, 

poprawa infrastruktury dróg powiatowych i wojewódzkich, budowa parkingów (pod katem rozwoju 

turystyki), budownictwo wielorodzinne (tanie dla młodych), budowa zbiornika retencyjnego (również 

jako atrakcji turystycznej), pozyskanie inwestorów w strefie terenów inwestycyjnych, rozwój 

budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego, budowa miejsc rekreacyjnych przy zalewie, 

budowa bazy hotelowo-gastronomicznej, budowa ciekawej oferty gospodarstw agroturystycznych, 

nadanie nowych funkcji obiektom po zlikwidowanych szkołach, budowa kampingów, oświetlenie ulic 

i miejsc publicznych, troska o ekologiczne rozwiązania w przestrzeni gminy. Do słabych stron Gminy 

Krasnystaw, które należy potraktować priorytetowo w projektowaniu rozwoju należy: brak 

kanalizacji, brak miejsca spotkań i rozrywki dla młodzieży, niewystarczająca komunikacja 

publiczna/prywatna bus między miejscowościami, stan dróg powiatowych, brak parkingów dla 

samochodów, brak kompleksu rekreacyjno-sportowego (boisk ze sztuczną nawierzchnią), brak 

budownictwa mieszkalnego, brak obsługi do udostępniania siłowni i boisk dla mieszkańców, zły stan 

techniczny dworca kolejowego, brak komunikacji bus po godz. 19.00, brak ścieżek rowerowych, brak 

chodników przy ciągach komunikacyjnych, brak adaptacji zamkniętych szkół pod np. usługi, zła 

nawierzchnia dróg wojewódzkich, brak parków rozrywki/centrum edukacji, brak centralnego miejsca 

w gminie (obwarzanek wokół miasta), brak śmietników w miejscach publicznych. Do największych 

zagrożeń, które mogą pogłębić problemy rozwojowe należy: brak dostępu do nowoczesnej 

infrastruktury kulturalnej, spotykanie się młodzieży w miejscach do tego niedozwolonych, brak 

środków na inwestycje, duże koszty utrzymania infrastruktury administrowanej przez gminę. 

 
STREFA TECHNICZNA 
 

Do mocnych stron Gminy Krasnystaw niewątpliwie należy: stan szkół i przedszkoli, 

wyremontowane remizy i świetlice, oznakowanie szlaków turystycznych, szlak Green Velo, stadnina 

Koni w Białce, stan dróg gminnych, obiekty sportowe, szlak Jana III Sobieskiego, pomniki. Jednak 

należy w projektowaniu rozwoju uwzględnić potrzeby wynikające ze słabych stron wskazanych  

w badaniu diagnostycznym: stan zabytków np. zamku w Krupe i wieży Ariańskiej, brak 
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termomodernizacji niektórych szkół, brak nadzoru nad wyremontowanymi obiektami, stan placu 

zabaw na osiedlu Cukrowni, brak termomodernizacji niektórych garaży remizy OSP (np. Jaślików), 

brak nadzoru nad wyremontowanymi obiektami, mała liczba wyremontowanych zabytków, słabe 

wyposażenie szkół, brakuje szlaków turystycznych typu: kładki, mostki, wieże widokowe, muzea. 

Należy skupić się na wykorzystaniu szans rozwojowych, do których należą: remont zamku  

i wieży jako przyszłych obiektów pod usługi turystyczne, poprawa stanu technicznego dworca, 

termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, poprawa komunikacji z innymi gminami, 

poprawa stanu technicznego obiektów użyteczności publicznej, szlabany na przejściu kolejowym  

w Wincentowie, poprawa stanu technicznego obiektów użyteczności publicznej, zorganizowanie 

miejsc spacerowych z ławeczkami oraz tras rowerowych, budowa mieszkalnictwa wielorodzinnego, 

budowa miejsc parkingowych. W projektowaniu rozwoju należy zmierzyć się z wymienionymi 

zagrożeniami, które mogą pogłębić problemy: brak środków finansowych na rewitalizację obiektów 

historycznych i popadanie ich w ruinę (np. zamku i wieży Ariańskiej), niszczenie obiektów przez 

wandali, pogorszający się stan pustostanów, brak środków finansowych na realizację niezbędnych 

zadań. 

 
STREFA ŚRODOWISKOWA 

 

Do atutów Gminy Krasnystaw należy: brak szkodliwych zakładów przemysłowych, dobrze 

funkcjonujące wysypisko śmieci w Wincentowie, angażowanie się dzieci w akcje sprzątania gminy, 

segregacja odpadów, potencjał do rozwoju OZE np. solary, czysto/przyjemnie/naturalnie, czysta 

woda dostarczana przez wodociągi, przydomowe kompostowniki. Do szans, które mają wpływ na 

rozwój i należy je wykorzystać można zaliczyć: system utylizacji odpadów komunalnych (np. 

spalarnia), wdrożenie zasad produkcji ekologicznej w gospodarstwach rolnych, edukacja 

mieszkańców w zakresie ekologii, budowa kanalizacji, rozwój odnawialnych źródeł energii (w tym 

fotowoltaiki, solarów, biogazowni, elektrowni wiatrowych), termomodernizacje, wymiany pieców  

w domach jednorodzinnych, monitoring przy lasach jako narzędzie powstrzymujące wyrzucanie 

śmieci do lasu, budowa małych zbiorników retencyjnych, akcje promujące ekologię przy współpracy 

gminy, Kościoła i szkół. Do słabych stron, które należy rozwiązać na etapie projektowania działań 

rozwojowych należy: zła jakość powietrza zimą (emisja CO2 w gospodarstwach oraz opalanie 

odpadami), brak świadomości (edukacji) mieszkańców w zakresie ekologii, brak kanalizacji, duża ilość 

pestycydów w żywności, wyrzucanie śmieci do lasu, brak kompleksowych rozwiązań poświęconych 

trosce o ekologię brak odnawialnych źródeł energii, brak możliwości oddawania niebezpiecznych 

odpadów, brak zbiorników małej retencji, nieoczyszczona rzeka Wieprz. Do zagrożeń, z którymi 

należy się zmierzyć należą: dewastacja środowiska, postępujące zanieczyszczanie powietrza, 

obniżanie wód gruntowych, susze, brak środków na konieczne inwestycje w zakresie ochrony 

środowiska. 

  Obserwacja rozwoju naszego kraju i Europy, a szczególności stały wzrost zamożności 

społeczeństwa oraz rosnące zainteresowanie zdrowym i aktywnym trybem życia, pozwala 

sformułować wniosek, że Gmina Krasnystaw, w związku z powyższymi uwarunkowaniami, powinna 

skupić się na wykorzystaniu walorów krajobrazowych i środowiskowych w kierunku rozwoju 

turystyki i przemysłu czasu wolnego oraz usług dla grup aktywnych seniorów i tych, którzy 

wymagają opieki. Trzeba zauważyć, że do największych zagrożeń/problemów społecznych, na 
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które należy zwrócić uwagę w tworzeniu perspektywy rozwoju gminy są przede wszystkim: wzrost 

liczby osób starszych, brak atrakcyjnych miejsc pracy oraz brak wykwalifikowanych pracowników  

i należy skupić swoją uwagę na tym, aby rozwiązać te problemy społeczne. Do najbardziej 

niepokojących problemów należy wzrost odsetka osób starszych, co może świadczyć  

o emigrowaniu młodych wykształconych osób w celach zarobkowych.  

  W Polsce przez długie lata dominował dość klasyczny kierunek migracji z terenów wiejskich 

do miast, pozwala to sformułować wniosek, że Gmina Krasnystaw, w związku z powyższymi 

problemami społecznymi, powinna skupić się na tworzeniu atrakcyjnych warunków do życia oraz 

atrakcyjnych miejsc pracy celem odwrócenia klasycznego trendu migracyjnego.  

 
DO GRUPY PRIORYTETÓW ROZWOJOWYCH GMINY KRASNYSTAW, KTÓRE NAJCZĘŚCIEJ 
WSKAZYWALI UCZESTNICY BADANIA DIAGNOSTYCZNEGO NALEŻĄ: 
 

1. Budowa nowych i modernizacja istniejących dróg, budowa kanalizacji oraz ciągów pieszo-

rowerowych.  

2. Sprowadzenie do gminy dużego inwestora w branży rolno-spożywczej, przetwórczej. 

3. Promocja i wsparcie wykorzystania odnawialnych źródeł energii (np. fotowoltaiki). 

4. Udogodnienia dla przedsiębiorców (w tym: ulgi, przygotowane tereny pod inwestycje). 

5. Modernizacja i doposażenie przedszkoli oraz szkół. 

6. Rewitalizacja lokalnych zabytków. 

7. Rozwój rolnictwa, w tym nowoczesnych gospodarstw rolnych i przemysłu przetwórczego. 

8. Rozwój turystyki (budowa infrastruktury atrakcji turystycznych, miejsc noclegowych, 

gastronomi). 

9. Rozwój gospodarki opartej na usługach dla seniorów. 

10. Budowa oferty szkolnictwa zawodowego oraz oferty czasu wolnego dla młodzieży. 

11. Poprawa warunku służby zdrowia. 

12. Budowa odnawialnych źródeł energii. 

 
  Biorąc pod uwagę wskazania Ankietowanych, należy stwierdzić, że w planowaniu 

strategicznym rozwoju gminy w latach 2021-2030 powinno się zwrócić szczególna uwagę na 

poprawę warunków życia mieszkańców poprzez budowę nowej i modernizację istniejącej 

infrastruktury oraz stworzenie warunków dla przedsiębiorstw tworzących miejsca pracy. Analizując 

pozostałe priorytety nasuwa się spostrzeżenie, że wielu z pośród ankietowanych zwraca uwagę na 

potencjał turystyczny gminy, jako kierunku rozwoju infrastruktury oraz poszukiwania inwestora. 

  Należy stwierdzić, że gmina jest atrakcyjna, ponieważ jest zlokalizowane w atrakcyjnym 

miejscu i jest postrzegane jako bezpieczne, z którym związani są jego mieszkańcy. Jednak w latach 

2021-2030 należy popracować nad: stworzeniem warunków do rozwoju miejsc pracy oraz zaplecza 

do spędzania wolnego czasu. Należy uwzględnić w projektowaniu strategicznym to, że w gronie 

Ankietowanych, docelowo Gmina Krasnystaw w latach 2021-2030 powinna być kojarzona jako 

gmina przedsiębiorcza, atrakcyjna dla inwestorów i tworząca nowe miejsca pracy. 

 
 
ISTOTNE ZNACZENIE DLA PRZYSZŁOŚCI ROZWOJU GMINY KRASNYSTAW JEST PODJĘCIE DZIAŁAŃ 
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SŁUŻĄCYCH ZWIĘKSZANIU WYDAJNOŚCI PRACY, W TYM M. IN. 83: 

 Poprawa warunków wodnych, w tym w zakresie retencji i nawodnień. 

 Ochrona gleb poprzez promowanie innowacyjnych, bardziej ekologicznych sposobów 

nawożenia  oraz rozwój infrastruktury oczyszczania ścieków na obszarach wiejskich. 

 Zwiększenie wykorzystania OZE. 

 Rozwój rolnictwa specjalistycznego, w tym ekologicznego. 

 Wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych, w tym  

w zakresie automatyzacji i informatyzacji. 

 Poprawa struktury wielkościowej i organizacyjnej gospodarstw rolnych. 

 Rozwój rolniczego handlu detalicznego. 

 Rozwój agroturystyki i turystyki wiejskiej. 

 Rozwój przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego. 

 Rozwój infrastruktury i obiektów przechowalniczych. 

 Rozwój branż wykorzystujących surowce rolne na cele nieżywnościowe (np. kosmetyki, 

farmaceutyka). 

 Rozwój branż obsługujących sektor spożywczy (np. opakowaniowy, maszynowy). 

 Stworzenie zintegrowanego systemu dystrybucji (w tym transportu i sprzedaży) w skali 

lokalnej i globalnej (eksport). 

 Wzmacnianie współpracy i sieci powiązań producentów rolnych i przedsiębiorstw 

przetwórstwa rolno-spożywczego. 

 Rozwój i profesjonalizacja działalności organizacji zrzeszających rolników sprzyjającej 

zwiększaniu efektywności poszczególnych działów rolnictwa. 

 Wzmocnienie współpracy sektora badawczo-rozwojowego z sektorem produkcyjnym  

i przetwórczym. 

 Wspieranie działań zwiększających rolę doradztwa rolniczego oraz promocja dobrych 

praktyk rolniczych. 

 Stworzenie warunków dla lokalizacji  podmiotów należących do Skarbu Państwa w branży 

przetwórstwa rolno-spożywczego. 

 Stworzenie warunków dla lokalizacji  podmiotów należących do prywatnych inwestorów 

w branży przetwórstwa rolno-spożywczego. 

 Kształtowanie centrum kompetencji w obszarze nauk przyrodniczych i rolniczych. 

 Działania na rzecz tworzenia oferty i promowania produktów tradycyjnych i regionalnych. 

 Wykreowanie lubelskiej marki produktów żywnościowych. 

 Poprawa regionalnych powiązań komunikacyjnych pomiędzy ośrodkami osadniczymi 

(zgodnie z regionalnym planem transportowym) z uwzględnieniem szkieletowego układu 

dróg ekspresowych (S19, S17 i S12) oraz planowanej autostrady A2. 

 Organizacja regionalnego zintegrowanego systemu transportu zbiorowego. 

 Rozwijanie alternatywnych dla komunikacji publicznej form transportu. 

 Rozbudowa systemu wytwarzania, przesyłu, dystrybucji i magazynowania energii  

z uwzględnieniem nowoczesnych rozwiązań.  
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 Racjonalne korzystanie z energii oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynków, 

infrastruktury publicznej.  

 Rozwój niskoemisyjnych i zeroemisyjnych mocy wytwórczych, w tym energetyki 

rozproszonej.  

 Rozbudowa sieci infrastruktury komunalnej. 

 Stworzenie systemu racjonalnej gospodarki odpadami. 

 Wspieranie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. 

 Rozwój infrastruktury sprzyjającej elektromobilności. 

 Rozwój usług i lokalnej infrastruktury komunalnej. 

 Organizacja terenów inwestycyjnych. 

 Wspieranie rozwoju nowoczesnych technologii w dziedzinie medycyny, rehabilitacji oraz 

usług dla seniorów.  

 Wspieranie rozwoju turystyki zdrowotnej. 

 Wspieranie działań mających na celu promocję  zdrowego stylu życia, w tym rozwój 

branży wellness. 

 Rozwój komercyjnych usług opieki nad osobami starszymi (domy opieki, ośrodki 

rehabilitacyjne). 

 Rozwój usług i produktów skierowanych do osób starszych, sprzyjających utrzymaniu ich 

samodzielności i aktywności. 

 Kreowanie punktowych produktów turystycznych wykorzystujących nowe trendy  

w turystyce, łączących funkcje edukacyjne, kulturowe i rekreacyjne. 

 Rozwijanie oferty wydarzeń wykorzystujących unikalne zasoby lokalne (np. wydarzenia 

historyczne, tradycje, obiekty kultury, walory środowiskowe).  

 Digitalizacja zasobów kultury, zwiększenie wykorzystania technik teleinformatycznych 

zapewniających dostęp do dóbr kultury i zasobów przyrodniczych. 

 Rozwój infrastruktury sprzyjającej propagowaniu różnych form turystyki aktywnej.  

 Wspieranie przedsiębiorczości bazującej na lokalnej tradycji i dziedzictwie kulturowym 

(np. rękodzieło) i usługach edukacyjnych. 

 Rozwój usług społecznych z zakresu opieki i aktywizacji osób starszych, w tym w tym form 

środowiskowych (zdeinstytucjonalizowanych). 

 Rozwój instytucjonalnej i pozarodzinnej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (m.in. żłobki, 

kluby dziecięce, dzienni opiekunowie). 

 Upowszechnianie usług w zakresie edukacji przedszkolnej oraz podnoszenie jej jakości. 

 Promowanie przedsięwzięć na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej, w szczególności 

dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych. 

 Stwarzanie warunków umożliwiających godzenie obowiązków zawodowych z rodzinnymi. 

 Kształtowanie i wzmacnianie postaw obywatelskich, prospołecznych (np. wolontariat), 

innowacyjnych, w tym rozwój innowacji społecznych. 

 Profilaktyka uzależnień oraz przeciwdziałanie agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży. 

 Wspieranie sektora ekonomii społecznej. 

 Ochrona materialnych i niematerialnych zasobów dziedzictwa kulturowego. 
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 Wprowadzanie sposobów upraw i hodowli zmniejszających presję na środowisko 

przyrodnicze. 

 Wspieranie działań na rzecz ochrony i kształtowania zasobów wodnych. 

 Wspieranie działań na rzecz ochrony powietrza. 

 Ochrona wartości przyrodniczych i krajobrazowych. 

 Wspieranie inicjatyw ponadlokalnych wpływających na pobudzenie rozwoju 

gospodarczego. 

 Tworzenie lokalnych systemów dystrybucji energii (Lokalne Obszary Bilansowania). 

 Informatyzacja i udostępnianie zasobów i danych publicznych, w szczególności  

ułatwiających inwestowanie oraz prowadzenie działalności gospodarczej. 

 Integrowanie działań wymagających współpracy wielopoziomowej oraz 

międzyinstytucjonalnej. 

 Promowanie innowacyjnych rozwiązań sprzyjających podnoszeniu efektywności działań 

administracji publicznej.84 

 
OBSZARY WSPÓŁPRACY Z INNYMI GMINAMI, które powinna uwzględnić w projektowaniu rozwoju 

Gmina Krasnystaw, kierując się potrzebą łączenia posiadanych zasobów i kapitałów  w ramach 

współpracy z innymi gminami powiatu krasnostawskiego oraz Miastem Krasnystaw, jak również z JST 

innych powiatów powinny być zrównoważone, zintegrowane, konkurencyjne (partnerstwa 

ponadlokalne). 
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Rozdział 5 
MISJA I WIZJA 

 
 
 
 
 
 
 
 

MISJA to najogólniejszy opis, sens i powód działania Gminy Krasnystaw. To obraz przewodni, 

to co gmina (zarządzający i mieszkańcy) uważają za najważniejszą rolę do odegrania. Misja = ważne 

obszary, na których skupi się Gmina Krasnystaw w latach 2021-2030. Misja jest precyzyjnym 

wyrażeniem – w kilku zdaniach – dalekosiężnych zamierzeń i aspiracji. Misja jest wartością, 

korzeniem z którego formułuje się wizję na użytek działań strategicznych:  

 Co chcemy robić, na czym się koncentrować (cechy działań/usług)?  

 Dla kogo i gdzie chcemy to robić (mieszkańcy, inwestorzy, przedsiębiorcy, naukowcy, 

turyści)?  

 Co będzie nas wyróżniało, co będzie specyficzne, unikalne (cechy gminy)? 
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M   I   S   J   A 

 

Gmina Krasnystaw to miejsce, gdzie warto żyć, pracować i inwestować; 

to przestrzeń stwarzająca warunki dla harmonijnego rozwoju, rosnącej jakości życia. 

Zrównoważony ze środowiskiem naturalnym rozwój społeczno-gospodarczy gminy, 

umożliwi osiągnięcie zarówno standardów europejskich w działalności gospodarczej,  

jak i wysoką jakość życia społeczności lokalnej.  

Gmina Krasnystaw stworzy warunki do wykorzystania posiadanych zasobów i walorów,  

do zwiększenia własnej atrakcyjności i współpracy wewnątrzregionalnej w ramach 

integrującej się grupy samorządów, w celu wzbudzenia trwałego, dynamicznego rozwoju 

gospodarczego i społecznego całego regionu. 

 

 

WIZJĘ można zdefiniować jako wspólne wyobrażenie pożądanej, szczegółowo opisanej 

przyszłości. Nie istnieje żadna uniwersalna wizja modelu gminy. W rzeczywistości może istnieć tyle 

wizji, ilu jest mieszkańców. Wizja bazuje na realiach i trendach, na mocnych i słabych stronach, 

szansach i zagrożeniach, a także na różnych wartościach. 

 

 

W   I   Z   J   A 

 

Gmina Krasnystaw, to przedsiębiorcza, atrakcyjna dla inwestorów  

i tworząca nowe miejsca pracy, uporządkowana przestrzeń do życia i rozwoju. 

Gmina Krasnystaw zgodnie z modelem zrównoważonego rozwoju realizuje  

potrzeby i oczekiwania mieszkańców, turystów i przedsiębiorców. 

Innowacyjny rozwój rolnictwa, szczególnie produkcji ekologicznej żywności 

oraz przemysłu rolno-spożywczego, przetwórstwa wpłynie 

na budowanie trwałej przewagi konkurencyjnej Gminy 

i umożliwi eksport produktów pochodzących z tego obszaru. 

Zintegrowany produkt turystyczny i rozwój srebrnej gospodarki  

oraz kompleksowe rozwiązania edukacyjne we współpracy z innymi JST ukształtują 

wyraźną rozpoznawalność Gminy Krasnystaw na tle regionu.  

Gmina Krasnystaw respektując zasady ochrony środowiska oraz odpowiedzialność 

za relacje społeczne uwzględnia zasady wielopoziomowego zarządzania oparte  

na partycypacji i planowaniu strategicznym.   
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Rozdział 6 
CEL STRATEGICZNY 

I CELE OPERACYJNE,  
KIERUNKI ROZWOJU 

I DZIAŁANIA 
 
 

 

Cele strategiczne rozwoju w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym; ochronie 

środowiska, muszą uwzględniać: cele rozwoju regionu lubelskiego oraz wskazania Krajowej Strategii 

Rozwoju Regionalnego 2030. 

Strategia, będąc dokumentem perspektywicznym i długofalowym, ale jednocześnie 

zawierającym określone priorytety i kierunki rozwoju, z pewnością będzie ulegać dalszym 

modyfikacjom i aktualizacjom przez cały okres wdrażania. W momencie przygotowania Strategii, 

przyjęte kierunki działań wydają się stwarzać najwięcej możliwości na dynamiczny rozwój gminy. 

Zasadniczym elementem tworzenia niniejszej Strategii stało się zidentyfikowanie głównych 

kierunków rozwoju gminy , czyli tych obszarów działalności samorządu lokalnego, które powinny stać 

się kołem zamachowym dla jego rozwoju. Określanie kierunków rozwoju zrealizowano poprzez  pracę 

Zespołu ds. Strategii oraz podczas konsultacji. Dzięki temu umożliwiono całościową refleksję nad 

szansami i perspektywami rozwoju Gminy Krasnystaw. 
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W wyniku prac warsztatowych i analiz strategicznych wyodrębniono następujący cel 

strategiczny i cele operacyjne planu strategicznego spójne z wyodrębnionymi kierunkami rozwoju. 

 

 

 

C   E   L        S   T   R   A   T   E   G   I   C   Z   N   Y 

 

Celem rozwoju w perspektywie 2021-2030 jest  

trwały wzrost społeczno-gospodarczy Gminy Krasnystaw 

oparty na dotychczasowych i nowych przewagach, 

 zapewniający atrakcyjne miejsca pracy oraz wzrost dochodów mieszkańców, jak również 

poprawę infrastruktury, przy minimalizacji rozwarstwienia ekonomicznego, społecznego  

i terytorialnego oraz poprzez poprawę stanu środowiska naturalnego. 

 

 

 

 

O  B  S  Z  A  R  Y    K  L  U  C  Z  O  W  E    D  L  A   R  O  Z  W  O  J  U       

 
 

Obszar Społeczny:  

 poprawa jakości życia i zarządzania gminą w celu wzrostu społeczno-gospodarczego, 

zapewnienie odpowiedniej oferty edukacyjnej, atrakcyjnych miejsc pracy i wzrost dochodów 

mieszkańców, ekonomia społeczna i solidarna. 

Obszar Gospodarczy:  

 przedsiębiorcy, rolnicy, producenci, turyści - rozwój przemysłu (w tym przemysłu rolno-

spożywczego, przetwórstwa), rolnictwa, przemysłu czasu wolnego, srebrnej gospodarki; 

rozwój oparty na dotychczasowych i nowych przewagach minimalizujący rozwarstwienie 

ekonomiczne, społeczne, terytorialne oraz poprawę stanu środowiska naturalnego; 

zwiększenie opłacalności rolnej; rozwój przedsiębiorczości, pozarolniczych miejsc pracy  

i aktywnego społeczeństwa. 

Obszar Przestrzenno-Funkcjonalny: 

 rewitalizacja, budowa i modernizacja infrastruktury technicznej, turystycznej i rekreacyjnej, 

zapewnienie komfortu użytkowania dróg i chodników oraz kanalizacji, WiFi. 

 

Obszar środowisko:  
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 poprawa infrastruktury i stanu środowiska, programy edukacyjne i kompleksowe 

rozwiązania, usługi ekosystemowe, energetyka OZE. 

 
 
 
 

A  T  U  T  Y     G  M  I  N  Y    K  R  A  S  N  Y  S  T  A  W 
stwarzające najlepsze możliwości rozwojowe,  

które będą wpływać na budowę przewagi konkurencyjnej: 

 
Obszar społeczny: 

 Kapitał społeczny (liczne stowarzyszenia, KGW, OSP) 

 Bezpieczeństwo 

 Dostęp i poziom edukacji na poziomie podstawowym 

 Poziom udzielanej pomocy społecznej 

 Przyjemna przestrzeń do życia (walory przyrodnicze i środowiskowe) 

 Dziedzictwo kultury i tradycji 

Obszar gospodarczy: 

 Lokalizacja przy trasie S-17 i linii kolejowej Warszawa – Lwów 

 Charakter rolniczo-przemysłowy (zakłady przemysłu zbożowego, cukrowniczego oraz 

produkcji ceramiki użytkowej i obróbki blachy nierdzewnej) 

 Żyzne gleby, baza surowca i tradycje rolnicze 

 Tereny inwestycyjne [największe w powiecie krasnostawskim] 

 Położenie (w stosunku do stolicy regionu, lotniska oraz granicy z Ukrainą 

 Walory przyrodniczo-krajobrazowe [potencjał do przemysłu czasu wolnego  

i agroturystyki] 

 Szlak Green Velo, 

 Stadnina Koni w Białce,  

Obszar przestrzenno-funkcjonalny: 

 Dogodne położenie gminy przy szlakach komunikacyjnych, 

 Stan dróg gminnych,  

 Infrastruktura kolejowa, 

 Zabytki 

 Sieć elektryczna, wodociągowa, gazyfikacja, 

 Bliskość Miasta Krasnystaw i jego usług (medycznych, edukacyjnych, prawnych itp.) 

Obszar ochrony środowiska: 

 Kapitał ekologiczny – walory przyrodnicze 

 Gospodarka odpadami komunalnymi [zakład KRAS-EKO] 

 Potencjał OZE 

 Partnerstwo w stowarzyszeniu Szlak Jana III Sobieskiego oraz LGD Krasnystaw PLUS 
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Obszar techniczny: 

 Obiekty sportowe i kulturalne 

 Oznakowanie szlaków turystycznych 

 Wyremontowane remizy, świetlice 

 

 

 

K  I  E  R  U  N  K  I     R  O  Z  W  O  J  U    I    C  E  L  E    O  P  E  R  A  C  Y  J  N  E 

 

 

I. KIERUNEK ROZWOJU GMINY:  

Utworzenie we współpracy z kluczowymi partnerami: Okręgu Rozwoju Branży Rolno-

Spożywczej 

 CEL OPERACYJNY 1. POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI ROLNICTWA I TWORZENIE 

POZAROLNICZYCH MIEJSC PRACY. 

 CEL OPERACYJNY 2. ROZWÓJ BRANŻY ROLNO-SPOŻYWCZEJ ORAZ PRZETWÓRSTWA 

SUROWCÓW POCHODZENIA ROŚLINNEGO. 

 CEL OPERACYJNY 3. WZMACNIANIE WSPÓŁPRACY SEKTORA ROLNO-SPOŻYWCZYM 

JAKO BRANŻY KLUCZOWEJ DLA ROZWOJU GMINY. 

 CEL OPERACYJNY 4. BUDOWA MARKI I PROMOCJA LOKALNYCH PRODUKTÓW 

ŻYWNOŚCIOWYCH. 

 

II. KIERUNEK ROZWOJU GMINY:  

Wzmocnienie funkcjonalno-przestrzenne rozwoju gminy. 

 CEL OPERACYJNY 1. WZMOCNIENIE POWIĄZAŃ FUNKCJONALNYCH PRZEZ 

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. 

 CEL OPERACYJNY 2. WIELOFUNKCYJNY I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ 

PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNY SPÓJNY Z ROZWOJEM SPOŁECZNYM I OCHRONĄ 

ŚRODOWISKA NATURALNEGO. 

 

 

 



PROJEKT STRATEGII ROZWOJU GMINY KRASNYSTAW 2021-2030 109 

 

ESSE Agnieszka Smreczyńska-Gąbka  
 

 

III. KLUCZOWY KIERUNEK ROZWOJU GMINY:  

Rozwój gospodarki gminy wykorzystujący innowacyjne rozwiązania oraz zasoby  

i potencjały gminy. 

 CEL OPERACYJNY 1. PROMOCJA I ROZWÓJ USŁUG PROZDROWOTNYCH  

 CEL OPERACYJNY 2. INNOWACYJNE WYKORZYSTANIE WALORÓW PRZYRODNICZO-

KULTUROWYCH I ROZWÓJ USŁUG WOLNEGO CZASU. 

 

IV. KLUCZOWY KIERUNEK ROZWOJU GMINY:  

Wzmacnianie relacji społecznych i poprawa spójności oraz tożsamości gminy. 

 CEL OPERACYJNY 1. ROZWÓJ KAPITAŁU LUDZKIEGO I GMINY ORAZ POPULARYZACJA 

ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA. 

 CEL OPERACYJNY 2. ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH I TWORZENIE WARUNKÓW DO 

ROZWOJU GOSPODARKI SENIORALNEJ (SREBRNEJ GOSPODARKI). 

 CEL OPERACYJNY 3. PROMOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ NA RZECZ AKTYWIZACJI 

SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ NA TERENIE GMINY. 

 CEL OPERACYJNY 4. OCHRONA MATERIALNA I NIEMATERIALNA ZASOBÓW 

KULTUROWYCH ORAZ ŚRODOWISKOWYCH GMINY. 

 CEL OPERACYJNY 5. POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ZARZADZANIA GMINĄ  

I WSPÓŁPRACA PONADLOKALNA. 
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I. KIERUNEK ROZWOJU GMINY: Utworzenie we współpracy z kluczowymi partnerami:  
Okręgu Rozwoju Branży Rolno-Spożywczej  

SR WL, SOR, KSRR, 
SZRWRiR 

Cel operacyjny: Poprawa konkurencyjności gospodarstw rolnych. 

SR GK CEL OPERACYJNY 1. POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI ROLNICTWA I TWORZENIE POZAROLNICZYCH MIEJSC PRACY. 

PROPONOWANE KIERUNEK DZIAŁAŃ 
SR WL, SOR, KSRR, SZRWRiR CEL GK KIERUNEK DZIAŁAŃ GMINY DZIAŁANIA NA TERENIE GMINY  

Ochrona gleb poprzez promowanie innowacyjnych, 
bardziej ekologicznych sposobów nawożenia  oraz 
rozwój infrastruktury oczyszczania ścieków na 
obszarach wiejskich 

1. 
 
 
 
 
 
 

1.1. Promowanie innowacyjnych  
i ekologicznych metod upraw i nawożenia. 
 
 
 
 
1.2. Wzrost wydajności infrastruktury 
środowiskowej i jej rozbudowa 
(infrastruktury oczyszczania ścieków na 
obszarach wiejskich). 
 

1.1.1. Współpraca z KOWR w ramach 
edukacji z zakresu rozwoju rolnictwa 
ekstensywnego – w tym ekologicznego. 
1.1.2. Realizacja projektów promujących 
ekologiczne sposoby nawożenia upraw. 
 
1.2.1. Wsparcie realizacji przydomowych 
oczyszczalni ścieków. 
1.2.2. Budowa kolektora ściekowego do 
oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie. 

Zwiększenie wykorzystania OZE 1. 1.3. Efektywne zwiększenie odnawialnych 
źródeł energii (OZE) w przestrzeni publicznej. 

1.3.1. Poprawa efektywności 
energetycznej budynków użyteczności 
publicznej. 
1.3.2. Montaż instalacji OZE (kolektory 
słoneczne, fotowoltaika). 
1.3.3. Budowa infrastruktury służącej do 
wykorzystania paliw alternatywnych. 
(stacje doładowania elektrycznych pojazdów). 
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1.3.4. Budowa oświetlenia zasilanego 
energią odnawialną. 

Rozwój rolnictwa specjalistycznego, w tym 
ekologicznego 

1. 1.4. Rozwój rolnictwa specjalistycznego, 
ekstensywnego w tym ekologicznego. 

1.4.1. Wsparcie edukacji ekologicznej  
w gospodarstwach rolnych.  
1.4.2. Wsparcie w pozyskiwaniu środków 
na rozwój rolnictwa ekologicznego. 
1.4.3. Organizacja grup producentów 
produktów ekologicznych. 

Poprawa struktury wielkościowej  
i organizacyjnej gospodarstw rolnych 

1. 1.5. Promowanie zmian struktury 
wielkościowej i organizacyjnej gospodarstw 
rolnych. 

1.5.1. Współpraca z ARiMR w zakresie 
kampanii informacyjnej oraz 
możliwościach wsparcia w zakresie zmian 
struktury wielkościowej i organizacyjnych 
gospodarstw rolnych. 

Rozwój rolniczego handlu detalicznego 1. 1.6. Wspieranie rozwiązań sprzyjających 
rozwojowi rolniczego handlu detalicznego. 

1.6.1. Tworzenie przestrzeni 
umożliwiającej rozwój rolniczego handlu 
detalicznego. 
1.6.2. Współpraca z KOWR w zakresie 
promocji produktów lokalnych i rozwoju 
rolniczego handlu detalicznego. 
1.6.3. Organizacja szkoleń i konferencji 
dotyczących handlu produktami 
lokalnymi. 

Rozwój agroturystyki i turystyki wiejskiej 1. 
 
 
 
 

1.7. Rozwój atrakcyjnej oferty 
agroturystycznej. 
 
 
 

1.7.1. Tworzenie warunków do rozwoju 
atrakcji agroturystycznych. 
1.7.2. Budowa infrastruktury sprzyjającej 
rozwojowi stadnin koni i przystani 
kajakowych oraz edukacji ekologicznej. 
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1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.8. Rozwój różnych form turystyki wiejskiej. 

1.7.3. Promocja gospodarstw 
agroturystycznych i ich oferty jako 
element marketingu terytorialnego 
gminy. 
1.7.4. Organizacja narzędzi promocji  
i sprzedaży miejsc noclegowych oraz 
usług dla seniorów – ekoturystyka 
senioralna. 
 
1.8.1. Promocja różnych form turystyki 
wiejskiej. 
1.8.2. Wsparcie opracowania i wdrożenia 
programu wiosek tematycznych. 
1.8.3. Współpraca z innymi JST w ramach 
zintegrowanego produktu turystycznego. 
1.8.4. Tworzenie warunków 
zachęcających do rozwoju bazy 
gastronomicznej i noclegowej. 
1.8.5. Utworzenie Punktu Informacji 
Turystycznej. 
1.8.6. Współpraca z KGW oraz OSP 
w ramach angażowania kapitału 
społecznego w powstawaniu atrakcyjnej 
oferty wydarzeń kulturalnej. 
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SR WL, SOR, KSRR, 

SZRWRiR 
Cel operacyjny: Rozwój przedsiębiorczości w zakresie przetwórstwa żywności 

SR GK 
CEL OPERACYJNY 2. ROZWÓJ BRANŻY ROLNO-SPOŻYWCZEJ ORAZ PRZETWÓRSTWA SUROWCÓW POCHODZENIA 

ROŚLINNEGO. 
KIERUNEK DZIAŁAŃ 

 SR WL, SOR, KSRR, SZRWRiR 
CEL GK KIERUNEK DZIAŁAŃ GMINY DZIAŁANIA NA TERENIE GMINY 

Rozwój przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-
spożywczego 

2. 2.1. Wsparcie rozwoju przedsiębiorstw 
przetwórstwa rolno-spożywczego. 

2.1.1. Tworzenie odpowiednich 
warunków inwestycyjnych, dla 
inwestorów z branży przetwórstwa rolno-
spożywczego (m. in. zakup i uzbrojenie 
gruntów). 
2.1.2. Utworzenie punktu obsługi 
inwestorów. 
2.1.3. Promocja gospodarcza gminy. 
2.1.4. Opracowanie z Miastem 
Krasnystaw i innymi JST „Planu 
zagospodarowania terenów leżących 
wzdłuż nowej trasy S-17 oraz linii 
kolejowej Warszawa-Lwów”.  

Rozwój infrastruktury i obiektów 
przechowalniczych 

2. 2.2. Wsparcie w zakresie powstawania 
infrastruktury oraz obiektów 
przechowalniczych. 

2.2.1. Tworzenie warunków do 
powstawania infrastruktury i obiektów 
przechowalniczych.  

Rozwój branż wykorzystujących surowce rolne na 
cele nieżywnościowe (np. kosmetyki, 
farmaceutyka) 

2. 2.3. Wsparcie w zakresie rozwoju branż 
wykorzystujących surowce na cele 
przetwórstwa nieżywnościowego. 

2.3.1. Tworzenie warunków do rozwoju 
branż wykorzystujących surowce rolne na 
cele nieżywnościowe (np. kosmetyki, 
farmaceutyka). 
2.3.2. Prowadzenie bazy surowców 
naturalnych pochodzenia roślinnego dla 
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inwestorów. 
2.3.3. Promocja gminy jako bazy surowca  
w kraju i zagranicą. 
2.3.4. Współpraca z uczelniami wyższymi  
w zakresie zainteresowania potencjałem 
surowca naukowców i przedsiębiorców. 

Rozwój branż obsługujących sektor spożywczy (np. 
opakowaniowy, maszynowy). 

2. 2.4. Wsparcie rozwoju branż obsługujących 
sektor spożywczy. 

2.4.1. Tworzenie warunków do rozwoju 
branży opakowaniowej. 
2.4.2. Tworzenie warunków do rozwoju 
branży maszynowej. 

SR WL, SOR, KSRR, 
SZRWRiR 

Cel operacyjny: Rozwój współpracy w sektorze rolno-spożywczym. 

SR GK CEL OPERACYJNY 3. WZMACNIANIE WSPÓŁPRACY SEKTORA ROLNO-SPOŻYWCZYM JAKO BRANŻY KLUCZOWEJ  
DLA ROZWOJU GMINY. 

KIERUNEK DZIAŁAŃ  
SR WL, SOR, KSRR, SZRWRiR CEL GK KIERUNEK DZIAŁAŃ GMINY DZIAŁANIA NA TERENIE GMINY 

Wzmacnianie współpracy i sieci powiązań 
producentów rolnych i przedsiębiorstw 
przetwórstwa rolno-spożywczego 

3. 
 
 
 
 
 
 

3.1. Efektywne wzmacnianie współpracy 
branży rolno-spożywczej i przetwórstwa 
rolno-spożywczego. 
 
 
 
 3.2. Wzmacnianie sieci powiązań 
producentów rolnych i przedsiębiorstw 
przetwórstwa rolno-spożywczego. 

3.1.1. Program wsparcia organizacyjno-
prawnego sieciowania gospodarstw, 
producentów i przedsiębiorców . 
3.1.2. Utworzenie lokalnej bazy rolników, 
producentów rolno-spożywczych  
i przetwórców. 
3.2.1. Utworzenie Centrum Współpracy 
Branży Rolno-Spożywczej – we 
współpracy z Miastem Krasnystaw. 
3.2.2. Współpraca z ODR w ramach 
kierunkowego wsparcia nowatorskich 
rozwiązań organizacyjnych na potrzeby 
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współpracy podmiotów branży rolno-
spożywczej i przetwórstwa rolno-
spożywczego. 
3.2.3. Tworzenie warunków do 
przygotowania, sortowania, 
przechowywania, pakowania  
i przetwarzania surowców przez drobnych 
producentów rolnych. 
3.2.4. Współpraca z korporacjami, 
instytucjami publicznymi, które prowadzą 
dystrybucję produktów żywnościowych  
i pomoc w tworzeniu krótkich łańcuchów 
dostaw. 

Rozwój i profesjonalizacja działalności organizacji 
zrzeszających rolników sprzyjającej zwiększaniu 
efektywności poszczególnych działów rolnictwa 

3. 3.3. Profesjonalizacja działalności organizacji 
zrzeszających rolników sprzyjającej 
zwiększaniu efektywności produkcji, 
pakowania, przechowywania i dystrybucji 
żywności. 

3.3.1. Organizowanie merytoryczne 
wsparcia w budowaniu wiedzy, 
umiejętności i kompetencji producentów  
i przetwórców rolno-spożywczych oraz 
rolników w zakresie: zarządzania, 
certyfikacji, marketingu, finansów, 
informatyki, negocjacji, sprzedaży oraz 
logistyki. 
3.3.2. Tworzenie warunków do 
budowania innowacyjnych rozwiązań 
informatycznych wspomagających rozwój 
produkcji, przechowywania, opakowania, 
transportu i sprzedaży produktów 
pochodzących w obszaru gminy. 
3.3.3. Tworzenie warunków do 
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współpracy organizacji zrzeszających 
rolników poprzez organizowane przez 
gminę spotkania, konkursy, wyjazdy 
studyjne, wystawy i inne wydarzenia. 

Wzmocnienie współpracy sektora badawczo-
rozwojowego z sektorem produkcyjnym i 
przetwórczym 

3. 3.4. Współpraca z sektorem badawczo-
rozwojowym oraz z sektorem produkcyjnym  
i przetwórczym 

3.4.1. Utworzenie wspólnie z Miastem 
Krasnystaw Lokalnego Centrum 
Współpracy z Ośrodkami Badawczymi  
i promocja nowatorskich, innowacyjnych 
rozwiązań technologicznych i poza 
technologicznych na potrzeby małych 
producentów i przetwórców rolno-
spożywczych. 
3.4.2. Budowa Regionalnego Ośrodka 
Maszynowego, który umożliwiłby 
wypożyczanie nowoczesnego  
i innowacyjnego sprzętu rolniczego oraz 
prowadził działalność dokształcania kadr 
w zakresie obsługi ww. urządzeń; 
edukację związaną z automatyzacją  
i informatyzacją rolnictwa. 

Stworzenie warunków dla lokalizacji  
siedziby oraz podmiotów 
Narodowego Holdingu Spożywczego 
(Kierunek kluczowy) 

3. 3.5. Opracowanie i wdrożenie projektu 
inwestycyjnego dla rozwoju gospodarczego 
gminy i Województwa Lubelskiego tj budowa 
zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego, 
jako modelowego rozwiązania 
mobilizującego sektor producentów do 
współpracy i poprawy efektywności 
gospodarstw rolnych. 

3.5.1. Uzbrojenie terenów 
przeznaczonych w miejscowym planie 
zagospodarowania pod tereny 
inwestycyjne w tym budowa dróg 
dojazdowych i pozostałych mediów.  
3.5.2. Współpraca z Zarządem 
Województwa Lubelskiego i Rządem RP  
w zakresie stworzenia warunków 
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lokalizacji zakładów Narodowego 
Holdingu Spożywczego na terenach 
inwestycyjnych Gminy Krasnystaw oraz 
promocja tych terenów. 
3.5.3. Utworzenie wspólnie z innymi JST –
Okręgu Przemysłu Rolno-Spożywczego  
i stworzenie warunków rozwoju branży na 
terenie gminy i powiatu krasnostawskiego 
oraz powiatów włączonych w to 
przedsięwzięcie. 

Kształtowanie centrum kompetencji  
w obszarze nauk przyrodniczych  
i rolniczych 

3. 3.6. Rozwój edukacji, e-learningu oraz 
zintegrowanych kwalifikacji w obszarze nauk 
przyrodniczych i rolniczych. 

3.6.1. Tworzenie warunków do rozwoju 
edukacji, e-learningu oraz zintegrowanych 
kwalifikacji w obszarze nauk 
przyrodniczych i rolniczych. 
3.6.2. Budowa zintegrowanego systemu 
zarządzania szkołami średnimi o profilu 
rolniczym na terenie powiatu 
krasnostawskiego. 

SR WL, SOR, KSRR, 

SZRWRiR 
Cel operacyjny: Promocja produktów żywnościowych 

SR GK CEL OPERACYJNY 4. BUDOWA MARKI I PROMOCJA LOKALNYCH PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH 

KIERUNEK DZIAŁAŃ SR WL, SOR, KSRR, SZRWRiR CEL GK KIERUNEK DZIAŁAŃ GMINY DZIAŁANIA NA TERENIE GMINY 

Działania na rzecz tworzenia oferty  
i promowania produktów tradycyjnych  
i regionalnych 

4. 4.1. Tworzenie oferty i promowania 
produktów tradycyjnych i regionalnych 
pochodzących z terenu gminy i LGD 
Krasnystaw PLUS. 

4.1.1. Wsparcie organizacyjne we 
współpracy z LGD Krasnystaw PLUS 
współpracy rolników i producentów 
rolnych z Klastrem Dolina Ekologicznej 
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Żywności - w celu uruchomienia  
na szeroką skalę produkcji zdrowej, 
ekologicznej żywności. 
4.1.2. Budowa sieci współpracy 
skoncentrowanej wokół ekologicznej 
produkcji rolnej i jej marketingu we 
współpracy z lokomotywami tj. 
regionalnymi przedstawicielami branży 
rolno-spożywczej. 
4.1.3. Wsparcie rozwoju ekonomii 
społecznej i solidarnościowej na poziomie 
gminy we współpracy z GOPS, KGW oraz 
stowarzyszeniami i organizacjami 
społecznymi w celu promowania 
produkcji i produktów lokalnych. 
4.1.4. Opracowanie planu komunikacji  
i promocji produktów pochodzących  
z gminy. 
4.1.5. Zorganizowanie profesjonalnych 
szkoleń z zakresu promocji żywności 
i produktów lokalnych dla rolników, 
producentów. 
4.1.6. Powołanie koordynatora ds. 
rozwoju i promocji produktów lokalnych 
w ramach LGD Krasnystaw PLUS. 
 

Wykreowanie lubelskiej marki produktów 
żywnościowych 

4. 4.2. Wykreowanie marki produktów 
żywnościowych „KRASNA CHATA”. 

4.2.1. Opracowanie strategii marki 
produktów lokalnych i tradycyjnych 
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„KRASNA CHATA” i powołanie podmiotu 

zarządzającego rozwojem marki i produktów 
4.2.2. Pozyskiwanie środków finansowych 
na realizację działań związanych  
z wykreowaniem marki produktów 
żywnościowych „KRASNA CHATA”. 
4.2.3. Organizacja przestrzeni i wydarzeń 
promujących markę „KRASNA CHATA”. 
4.2.4. Tworzenie warunków do 
dystrybucji krajowej produktów 
oznaczonych marką „KRASNA CHATA”. 
4.2.5. Współpraca z organizacjami 
wspierającymi eksport produktów 
lokalnych i tradycyjnych w celu 
internacjonalizacji marki „KRASNA 
CHATA”. 
4.2.6. Współpraca z rolnikami, 
producentami oraz przetwórcami w celu 
certyfikacji produktów, pakowania, 
przechowywania, marketingu oraz 
zbudowania kanałów dystrybucji 
produktów oznaczonych marka „KRASNA 
CHATA”. 
4.2.7. Tworzenie warunków do organizacji  
i rozwoju wioski tematycznej „Krasna 
Chata” – stolicy, serca produktu lokalnego 
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II. KLUCZOWY KIERUNEK ROZWOJU GMINY: Wzmocnienie funkcjonalno-przestrzenne rozwoju gminy.  
SR WL, SOR, KSRR, 

SZRWRiR 
Cel operacyjny: Wzmacnianie powiązań funkcjonalnych i zrównoważony rozwój infrastruktury technicznej. 

SR GK 
CEL OPERACYJNY 1. WZMOCNIENIE POWIĄZAŃ FUNKCJONALNYCH  

PRZEZ ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. 

KIERUNEK DZIAŁAŃ SR WL, SOR, KSRR, SZRWRiR CEL GK KIERUNEK DZIAŁAŃ GMINY DZIAŁANIA NA TERENIE GMINY 
Poprawa regionalnych powiązań komunikacyjnych 
pomiędzy ośrodkami osadniczymi (zgodnie z 
regionalnym planem transportowym) z 
uwzględnieniem szkieletowego układu dróg 
ekspresowych (S19, S17 i S12) oraz planowanej 
autostrady A2. 
 
Zastosowanie nowoczesnych, inteligentnych 
rozwiązań w zakresie infrastruktury. Zapewnienie 
lepszej jakości dróg gminnych w zakresie ich 
nośności i sieci dróg. 

1. 1.1. Poprawa regionalnych powiązań 
komunikacyjnych pomiędzy ośrodkami 
osadniczymi 

1.1.1. Budowa i przebudowa dróg 
gminnych poprawiających powiązania 
komunikacyjne pomiędzy ośrodkami 
osadniczymi. 
1.1.2. Udzielenie pomocy finansowej na 
budowę drogi wojewódzkiej nr 842  
Rudnik Szlachecki – Wysokie – Krasnystaw 
na terenie Gminy Krasnystaw. 
1.1.3. Przebudowa wraz z rozbudową 
drogi gminnej Nr 110000L w miejscowości 
Krupe. 
1.1.4. Przebudowa drogi gminnej 
Nr126033L w miejscowości Krupiec  
i Wincentów. 
1.1.5. Przebudowa wraz z rozbudową 
dróg gminnych Nr 126035L i Nr 126036L 
w miejscowości Siennica Nadolna na 
terenie Osiedla Cukrowni. 

Racjonalne korzystanie z energii oraz zwiększenie 
efektywności energetycznej budynków, 
infrastruktury publicznej  

1. 1.2. Zwiększenie efektywności energetycznej 
budynków, infrastruktury publicznej  
na terenie gminy. 

1.2.1. Termomodernizacja i zwiększenie 
efektywności energetycznej  
budynków i infrastruktury publicznej. 
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Rozwój niskoemisyjnych i zeroemisyjnych mocy 
wytwórczych, w tym energetyki rozproszonej . 

1. 1.3. Rozwój niskoemisyjnych 
i zeroemisyjnych mocy wytwórczych, w tym 
energetyki rozproszonej. 

1.3.1. Tworzenie warunków do rozwoju 
rozproszonych odnawialnych źródeł 
energii. 
1.3.2. Zrównoważone zarządzanie 
energią. 

SR WL, SOR, KSRR, 
SZRWRiR 

Cel operacyjny: Wielofunkcyjny rozwój wiejskich ośrodków gminnych 

SR GK CEL OPERACYJNY 2. WIELOFUNKCYJNY I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNY SPÓJNY  
Z ROZWOJEM SPOŁECZNYM I OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO. 

KIERUNEK DZIAŁAŃ SR WL, SOR, KSRR, SZRWRiR CEL GK KIERUNEK DZIAŁAŃ GMINY DZIAŁANIA NA TERENIE GMINY 
Wspieranie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości 2. 2.1. Zintegrowane metody zarządzania gminą 

poprzez planowanie strategiczne oraz 
zarządzanie marketingowe. 

2.1.1. Integracja planowania społeczno-
gospodarczego z planowaniem 
przestrzennym i stworzenie spójnego 
systemu planowania rozwoju w układach 
terytorialnych w tym planowania 
lokalnego i ponadlokalnego – 
opracowanie „Ponadlokalnej Strategii 
Rozwoju i Zintegrowanych Inwestycji 
Społeczno-Gospodarczych 2021-2030”. 
2.1.2. Rozwój systemu partycypacji 
społecznej – konsultowanie  
i uwzględnienie w systemie planowania 
przestrzennego zmiennych w czasie 
powiązań funkcjonalno-przestrzennych  
w prowadzonej działalności gospodarczej 
i społecznej przekraczającej granice 
administracyjnych podziałów poprzez 
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wprowadzenie instrumentów 
realizujących cele wynikające z ponad 
gminnego podejścia funkcjonalnego  
i potrzeb przedsiębiorców. 
2.1.3. Kreowanie i podejmowanie 
lokalnych inicjatyw oraz programów 
poprawiających atrakcyjność 
inwestycyjną oraz rozwój 
przedsiębiorczości we współpracy  
z instytucjami otoczenia biznesu oraz 
instytucjami finansowymi. 
2.1.4. Wsparcie organizacyjne i doradcze 
w tworzeniu warunków do rozwoju  
e-gospodarki na terenie gminy. 
2.1.5. Współpraca z przedsiębiorcami  
w zakresie pomocy organizacyjno-
prawnej w zakresie zarządzania zmianą  
i niwelowania skutków kryzysu 
gospodarczego. 
2.1.6. Opracowanie „Lokalnego Planu 
Rozwoju Gospodarczego” 
(zintegrowanego z działalnością innych 
JST oraz Powiatowego Urzędu Pracy  
w powiecie krasnostawskim) na rzecz 
rozwoju przedsiębiorczości i promocji 
postaw przedsiębiorczych, szczególnie 
wśród młodych mieszkańców gminy. 
2.1.7. Tworzenie warunków do 
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budowania bazy dla rozwoju sektorów 
opartych na usługach ekosystemowych 
(m. in. produkcja dóbr ekosystemowych, 
takich jak żywność, drewno, biopaliwa, 
pochłanianie i przetwarzanie odpadów, 
procesy regeneracji). 
2.1.8. Współpraca B+R+JST w zakresie 
rozwoju innowacji gospodarczych  
i technologii informacyjno-
komunikacyjnych. 
2.1.9. Współpraca z innymi JST, 
administracją Samorządu Województwa 
Lubelskiego oraz stroną rządową  
w zakresie wzrostu aktywności 
zawodowej mieszkańców - budowa 
Zintegrowanego Systemu Szkolnictwa 
Zawodowego i Kwalifikacji Zawodowych 
(we współpracy z Powiatem 
Krasnostawskim). 
2.1.10. Wprowadzenie Budżetu 
Obywatelskiego. 

Rozwój infrastruktury sprzyjającej  
elektro mobilności 

2. 2.2. Rozwój systemu elektro mobilności  
we współpracy z Miastem Krasnystaw.  

2.2.1. Opracowanie i wdrożenie planu 
współpracy z Miastem Krasnystaw  
w zakresie budowy infrastruktury 
sprzyjającej elektro mobilności oraz 
zintegrowanego transportu na obszarze 
funkcjonalnym miasto-gmina-pozostali 
partnerzy (JST). 
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Rozwój usług i lokalnej infrastruktury komunalnej 2. 2.3. Rozwój usług i lokalnej infrastruktury 
komunalnej 

2.3.1. Budowa sieci wodociągowej 
zasilającej miejscowości na terenie gminy 
(m. in. Białka PSO, Białka POHZ). 
2.3.2. Optymalizacja gospodarki 
wodociągowej na terenie gminy poprzez 
połączenie sieci wodociągowej. 
2.3.3. Wsparcie organizacyjno-techniczne 
budowy przydomowych oczyszczalni 
ścieków. 
2.3.4. Uzupełnienie braków  
w wyposażeniu infrastrukturalnym, w tym 
infrastruktury dostępu do 
szerokopasmowego Internetu m.in.  
w celu zwiększenia poziomu 
wykorzystania technologii informacyjno-
komunikacyjnych. 

Poprawa jakości życia, infrastruktury i stanu 
środowiska. 

2. 2.4. Wzrost jakości życia i tożsamości 
mieszkańców gminy. 

2.4.1. Budowa, odnawianie i urządzanie 
ścieżek rowerowych, szlaków pieszych 
służących do użytku publicznego (budowa 
infrastruktury rowerowej – ścieżek, 
parkingów dla rowerów oraz stojaków). 
2.4.2. Kształtowanie centrum wsi poprzez 
odnawianie lub budowę placów, 
parkingów, chodników,  
oświetlenia ulicznego itp. 
2.4.3. Budowa lub przebudowa połączona  
z remontem elementów małej 
infrastruktury turystycznej oraz 
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rekreacyjnej m. in. budowa infrastruktury 
turystycznej wzdłuż rzeki Wieprz 
(przystanie kajakowe, szlaki konne, trasy 
do nart biegowych). 
2.4.4. Zagospodarowanie zbiorników  
i cieków wodnych w obrębie 
miejscowości. 
2.4.5. Rewitalizacja, lub adaptacja 
połączona z remontem obiektów 
zabytkowych użytkowanych na cele 
publiczne oraz odnawianie lub 
konserwacja lokalnych 
pomników historycznych i miejsc pamięci. 
2.4.6. Zakup i odnawianie nie 
użytkowanych obiektów 
charakterystycznych dla 
tradycji budownictwa wiejskiego 
regionu i ich adaptacja na cele publiczne; 
2.4.7. Organizacja wydarzeń i programów 
promujących kulturę i dziedzictwo gminy 
(zakup strojów regionalnych, 
instrumentów). 

Organizacja terenów inwestycyjnych 2. 2.5. Rozwój terenów inwestycyjnych 2.5.1.Pozyskanie środków finansowych  
na uzbrojenie terenów inwestycyjnych  
na terenie gminy. 
2.5.2. Uzbrojenie terenów 
przeznaczonych pod inwestycje  
(budowa dróg dojazdowych oraz 
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pozostałych mediów. 
2.5.3. Promocja terenów inwestycyjnych. 

 
 

III. KLUCZOWY KIERUNEK ROZWOJU GMINY: Rozwój gospodarki gminy wykorzystujący innowacyjne 
rozwiązania oraz zasoby i potencjały gminy.  

SR WL, SOR, KSRR, 

SZRWRiR 
Cel operacyjny: Promocja i rozwój usług prozdrowotnych 

SR GK CEL OPERACYJNY 1. PROMOCJA I ROZWÓJ USŁUG PROZDROWOTNYCH  

KIERUNEK DZIAŁAŃ SR WL, SOR, KSRR, SZRWRiR CEL GK KIERUNEK DZIAŁAŃ GMINY DZIAŁANIA NA TERENIE GMINY 
Rozwój komercyjnych usług opieki nad osobami 
starszymi (domy opieki, ośrodki rehabilitacyjne)   

1. 1.2. Rozwój usług opieki nad osobami 
starszymi (domy opieki, ośrodki 
rehabilitacyjne)  na terenie gminy. 

1.2.1. Aktywne uczestnictwo i wsparcie  
 w tworzeniu zakładów opiekuńczo 
leczniczych i pielęgnacyjnych 
przeznaczonych dla osób starszych, 
niesamodzielnych oraz 
niepełnosprawnych. 
1.2.2. Wsparcie organizacyjno-doradcze 
deweloperów, inwestorów w zakresie 
budowy mieszkań, świetlic, klubów, dla 
seniorów.  
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SR WL, SOR, KSRR, 

SZRWRiR 
Cel operacyjny: Innowacyjne wykorzystanie walorów przyrodniczo-kulturowych i rozwój usług wolnego czasu 

SR GK 
CEL OPERACYJNY 2. INNOWACYJNE WYKORZYSTANIE WALORÓW PRZYRODNICZO-KULTUROWYCH  

I ROZWÓJ USŁUG WOLNEGO CZASU 

KIERUNEK DZIAŁAŃ SR WL, SOR, KSRR, SZRWRiR CEL GK KIERUNEK DZIAŁAŃ GMINY DZIAŁANIA NA TERENIE GMINY 
Kreowanie punktowych produktów turystycznych 
wykorzystujących nowe trendy w turystyce, 
łączących funkcje edukacyjne, kulturowe i 
rekreacyjne. 

2. 2.1. Kreowanie punktowych produktów 
turystycznych wykorzystujących nowe trendy  
w turystyce. 

2.1.1. Tworzenie i moderowanie rozwoju 
punktowych produktów turystycznych 
(realizowanych w danym punkcie,  
które charakteryzują się występowaniem 
jednej wiodącej atrakcji (usługi)  
i dodatkowo kilku usług towarzyszących 
skupionych w jednym miejscu (obiekcie) 
mającym z punktu widzenia 
kartograficznego charakter punktowy 
(muzeum, zabytek, centrum 
konferencyjne, hotel, pomnik przyrody). 
2.1.2. Wspieranie rozwoju usług 
turystycznych wspomagających 
innowacyjne wykorzystanie walorów 
przyrodniczo-kulturowych takich jak: 
przewodnictwo, usługi gastronomiczne, 
usługi hotelarskie, informacja turystyczna  
oraz promocja gminy poprzez: mapy 
turystyczne, pamiątki, 
sprzęt turystyczny, internet. 
2.1.3. Współpraca z przedsiębiorcami, JST 
oraz rolnikami w budowaniu i promocji 
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usług wolnego czasu (w zakresie kultury, 
usług związanych z aktywną rekreacją, 
odnową biologiczną, turystyką 
zdrowotną, gastronomią, rozrywką,  
e-usługami). 

Rozwijanie oferty wydarzeń wykorzystujących 
unikalne zasoby lokalne (np. wydarzenia 
historyczne, tradycje, obiekty kultury, walory 
środowiskowe)  

2. 2.2. Skuteczne kampanie promocyjne 
skierowane do turystów i inwestorów. 

2.2.1. Organizacja i promocja wydarzeń 
charakteryzujących się dużą spójnością 
tematyczną, organizacyjną oraz 
konkretnym umiejscowieniem w czasie  
i przestrzeni np. pokazy, prezentacje, 
wystawy, festiwale, imprezy sportowe. 

Organizacja punktów usług i obsługi turystycznej 
dla turystyki zmotoryzowanej (np. caravanning) 

2. 2.3. Organizacja punktów usług i obsługi 
turystycznej. 

2.3.1. Budowa parkingów i sanitariatów 
do obsługi ruchu turystycznego. 

Rozwój infrastruktury sprzyjającej propagowaniu 
różnych form turystyki aktywnej.  

2. 2.4.Rozwój infrastruktury poprawiającej 
atrakcyjność turystyczną obszaru gminy. 

2.4.1. Budowa wież widokowych  
z kładkami i infrastrukturą otaczającą 
(parkingi, lunety, siedziska, grilowiska, 
mała gastronomia np.) 
2.4.2. Nowe trasy, nowe atrakcje – 
przygotowanie nowych tras dla turystyki 
pieszej, rowerowej, konnej, kajakowej, 
samochodowej na terenie gminie. 
2.4.3. Tworzenie warunków do rozwoju 
infrastruktury turystyki aktywnej w PPP. 

Wspieranie przedsiębiorczości bazującej na 
lokalnej tradycji i dziedzictwie kulturowym  
(np. rękodzieło) i usługach edukacyjnych. 

2. 2.5. Rozwój przedsiębiorczości bazującej na 
lokalnej tradycji i dziedzictwie kulturowym 
oraz usługach edukacyjnych. 

2.5.1. Inicjowanie i wspieranie 
współpracy sieciowej przedsiębiorców  
i instytucji z branży turystycznej bazującej 
na lokalnej tradycji i dziedzictwie. 
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kulturowym (np. rękodzieło)  
i usługach edukacyjnych. 
2.5.2. Wykreowanie i budowa produktu 
turystycznego tworzonego w oparciu  
o atrakcje Obszaru Funkcjonalnego,  
w tym opracowanie koncepcji rozwoju 
produktu turystycznego, 
2.5.3. Prowadzenie skutecznych działań 
promocyjnych zachęcających turystów do 
korzystania z pakietu usług oferowanych  
w ramach rozwijanego produktu 
turystycznego, 
2.5.4. Współpraca gminy z instytucjami  
z branży turystycznej w celu stworzenia 
kompleksowego programu szkolenia kadr  
i monitorowania standardów jakości 
świadczonych usług turystycznych. 
2.5.5. Współpraca i promocja sieci wiosek 
tematycznych Obszaru Funkcjonalnego 
rozwoju gospodarki żywnościowej 
(roślinnej rolniczej przestrzeni 
produkcyjnej). 
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IV. KLUCZOWY KIERUNEK ROZWOJU GMINY: Wzmacnianie relacji społecznych i poprawa spójności  
oraz tożsamości gminy. 

SR WL, SOR, KSRR, 

SZRWRiR 
Cel operacyjny: Rozwijanie kapitału ludzkiego 

SR GK CEL OPERACYJNY 1. ROZWÓJ KAPITAŁU LUDZKIEGO I GMINY ORAZ POPULARYZACJA ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA. 

KIERUNEK DZIAŁAŃ SR WL, SOR, KSRR, SZRWRiR CEL GK KIERUNEK DZIAŁAŃ GMINY DZIAŁANIA NA TERENIE GMINY 
Wspieranie działań na rzecz uczenia się przez całe 
życie, służących poprawie umiejętności i zmianom 
kwalifikacji 

1. 1.1. Wsparcie procesów uczenia się  
i podnoszenia kwalifikacji mieszkańców 
gminy. 

1.1.1. Promowanie zintegrowanych 
kwalifikacji. 
1.1.2. Współpraca z Powiatowym 
Urzędem Pracy i innymi JST oraz 
przedsiębiorcami w zakresie wdrażania 
rozwiązań sprzyjającym zmianom 
kwalifikacji mieszkańców gminy. 
1.1.3. Promowanie nauki języków obcych 
i informatyki na terenie gminy w różnych 
grupach wiekowych. 

Rozwijanie szkolnictwa zawodowego, w tym  
w zakresie współpracy szkół i placówek 
oświatowych z otoczeniem społeczno – 
gospodarczym, podnoszenia kompetencji   
nauczycieli, unowocześniania bazy dydaktycznej 

1. 1.2. Współpraca szkół i placówek 
oświatowych z otoczeniem społeczno – 
gospodarczym. 
 
 

1.2.1. Wsparcie i promocja 
innowacyjnych szkół, profili kształcenia. 
1.2.2. Współpraca z przedsiębiorcami  
i szkołami średnimi w tworzeniu dualnych 
form kształcenia. 
1.2.3. Rozwój i unowocześnienie bazy 
dydaktycznej. 
1.2.4. Współpraca przy organizacji  
e-learnigu w szkołach na terenie gminy. 
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Popularyzacja profilaktyki zdrowotnej  
i zdrowego trybu życia, w tym intensyfikacja 
działań na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu  

1. 1.3. Popularyzacja profilaktyki zdrowotnej i 
zdrowego trybu życia. 

1.3.1. Popularyzacja profilaktyki 
zdrowotnej we współpracy  
z przedszkolami, szkołami i organizacjami 
pozarządowymi działającymi na terenie 
gminy. 
1.3.2. Organizacja programów i rozwiązań 
społecznych promujących zdrowy tryb 
życia we współpracy z klubami 
sportowymi, OSP oraz szkołami. 

SR WL, SOR, KSRR, 

SZRWRiR 
Cel operacyjny: Poprawa dostępności do usług społecznych 

SR GK 
CEL OPERACYJNY 2. ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH I TWORZENIE WARUNKÓW  

DO ROZWOJU GOSPODARKI SENIORALNEJ (SREBRNEJ GOSPODARKI) 

KIERUNEK DZIAŁAŃ SR WL, SOR, KSRR, SZRWRiR CEL GK KIERUNEK DZIAŁAŃ GMINY DZIAŁANIA NA TERENIE GMINY 
Rozwój usług społecznych z zakresu opieki  
i aktywizacji osób starszych, w tym w tym form 
środowiskowych (zdeinstytucjonalizowanych) 

2. 2.1. Rozwój usług społecznych z zakresu 
opieki i aktywizacji osób starszych 

2.1.1. Rozwój infrastruktury społecznej 
dedykowanej osobom starszym. 
2.1.2. Tworzenie warunków do rozwoju 
infrastruktury służącej aktywizacji osób 
starszych oraz mobilnej, dziennej opieki. 
2.1.3. Współpraca z organizacjami 
prowadzącymi usługi społeczne i rozwój 
różnych form opieki. 
2.1.4. Tworzenie warunków do rozwoju 
gospodarki senioralnej (srebrnej 
gospodarki) na terenie gminy. 

Rozwój instytucjonalnej i pozarodzinnej opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3 (m.in. żłobki, kluby 
dziecięce, dzienni opiekunowie). 

2. 2.2. Wsparcie organizacji rozwoju  
instytucjonalnej i pozarodzinnej opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3. 

2.2.1. Rozwój instytucji opieki nad 
dziećmi do 3 lat (żłobki, kluby malucha, 
opiekunowie) oraz adaptacja, rozbudowa 
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i modernizacja obiektów infrastruktury 
przedszkolnej oraz zakup niezbędnego 
wyposażenia, 
2.2.2. Rozszerzenie oferty edukacji 
przedszkolnej o zajęcia wyrównujące 
deficyty oraz realizacja dodatkowych 
zajęć. 

SR WL, SOR, KSRR, 

SZRWRiR 
Cel operacyjny: Włączenie społeczne 

SR GK 
CEL OPERACYJNY 3. PROMOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ NA RZECZ AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ  

I ZAWODOWEJ NA TERENIE GMINY 

KIERUNEK DZIAŁAŃ SR WL, SOR, KSRR, SZRWRiR CEL GK KIERUNEK DZIAŁAŃ GMINY DZIAŁANIA NA TERENIE GMINY 

Promowanie przedsięwzięć na rzecz aktywizacji 
społecznej i zawodowej, w szczególności dla osób 
z niepełnosprawnościami oraz osób starszych 

3. 3.1. Promowanie przedsięwzięć na rzecz 
aktywizacji społecznej i zawodowej. 

3.1.1. Aktywne uczestnictwo gminy  
w tworzeniu zakładów opiekuńczo 
leczniczych i pielęgnacyjnych 
przeznaczonych dla osób starszych, 
niesamodzielnych oraz 
niepełnosprawnych. 
3.1.2. Współpraca z innymi gminami 
powiatu na rzecz rozwoju oferty szpitala 
powiatowego w Krasnymstawie, w tym 
budowie oddziału opieki geriatrycznej. 
3.1.3. Współorganizacja przedsięwzięć 
pomagających w aktywizacji zawodowej 
osób starszych i niepełnosprawnych na 
terenie gminy. 
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Stwarzanie warunków umożliwiających godzenie 
obowiązków zawodowych z rodzinnymi 

3. 3.2. Prowadzenie polityki prorodzinnej na 
terenie gminy. 

3.2.1. Tworzenie warunków do realizacji 
projektów z zakresu nowoczesnego 
budownictwa wielorodzinnego  
z infrastrukturą usługową (kompleksowo 
wyposażone w punkty usługowe, 
powierzchnie handlowe i rekreacyjne). 

Kształtowanie i wzmacnianie postaw 
obywatelskich, prospołecznych (np. wolontariat), 
innowacyjnych, w tym rozwój innowacji 
społecznych 

3. 3.3. Rozwój relacji społecznych 
i innowacji społecznych. 

3.3.1. Promowanie różnych form pomocy 
sąsiedzkiej, wolontariatu, dobroczynności  
i pomocy charytatywnej na terenie gminy. 
3.3.2. Tworzenie zintegrowanych 
innowacji społecznych we współpracy  
z Miastem Krasnystaw i innymi JST. 

Profilaktyka uzależnień oraz przeciwdziałanie 
agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży 

3. 3.4. Profilaktyka uzależnień oraz 
rozwiązywanie problemów społecznych. 

3.4.1. Prowadzenie działań 
profilaktycznych w zakresie rozwiązywania 
problemów uzależnień, przeciwdziałanie 
agresji i przemocy wśród dzieci  
i młodzieży. 

Wspieranie sektora ekonomii społecznej 3. 3.5. Rozwój ekonomii społecznej  
i solidarnej na terenie gminy. 

3.5.1. Rozwój ekonomii społecznej  
i solidarnej we współpracy z LGD 
Krasnystaw PLUS, OSP i KGW oraz innymi 
organizacjami (m. in. tworzenie 
spółdzielni). 

SR WL, SOR, 

KSRR, SZRWRiR 
Cel operacyjny: Ochrona walorów środowiska 

SR GK 
CEL OPERACYJNY 4. OCHRONA MATERIALNA I NIEMATERIALNA ZASOBÓW KULTUROWYCH  

ORAZ ŚRODOWISKOWYCH GMINY. 

KIERUNEK DZIAŁAŃ SR WL, SOR, KSRR, SZRWRiR CEL GK KIERUNEK DZIAŁAŃ GMINY DZIAŁANIA NA TERENIE GMINY 



PROJEKT STRATEGII ROZWOJU GMINY KRASNYSTAW 2021-2030 134 

 

ESSE Agnieszka Smreczyńska-Gąbka  
 

Ochrona materialnych i niematerialnych zasobów 
dziedzictwa kulturowego 

4. 4.1. Rewitalizacja społeczno-kulturowa. 4.1.1. Rewitalizacja społeczna i kulturowa 
zespołu zamkowego w Krupem. 
4.1.2. Rewitalizacja Wieży Ariańskiej  
w Krynicy. 

Wspieranie działań na rzecz ochrony i kształtowania 
zasobów wodnych. 
 
Wzrost wydajności infrastruktury środowiskowej i jej 
rozbudowa (m. in. infrastruktury wodnej.  

4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2. Ochrona i kształtowanie zasobów 
wodnych na terenie gminy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.1. Działania z zakresu małej retencji 
oraz ochrony przeciwpowodziowej. 
4.2.2. Ochrona jakości wód w tym 
racjonalna gospodarka nawozami 
i środkami ochrony roślin. 
4.2.3. Edukacja na rzecz zrównoważonego 
rozwoju i ochrony przyrody. 
4.2.4. Zwiększenie różnorodności i jakości 
oferty turystycznej dzięki ochronie  
i promocji dziedzictwa przyrodniczego.  
4.2.5. Utworzenie małej infrastruktury 
służącej obserwacji przyrodniczej oraz 
ścieżek przyrodniczych i wiat dla turystów. 
4.2.6. Ponadlokalna współpraca  
na rzecz budowy zbiornika „Oleśniki” oraz 
modernizacja Kanału Wieprz-Krzna. 

Wspieranie działań na rzecz ochrony powietrza 4. 4.3. Ochrony powietrza i edukacja na rzecz 
zrównoważonego rozwoju. 

4.3.1. Edukacja na rzecz zrównoważonego 
rozwoju i ochrony przyrody, 
4.3.2. Wsparcie w rozwoju wymiany 
ogrzewania domków jednorodzinnych  
na instalacje typu kolektory słoneczne 
(fotowoltaikę). 

Ochrona wartości przyrodniczych 
i krajobrazowych 

4. 4.4. Ochrona wartości przyrodniczych  4.4.1. Doposażenie Ochotniczych Straży 
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i krajobrazowych. 
 
 

Pożarnych działających na terenie obszaru 
w specjalistyczny sprzęt do prowadzenia 
akcji ratowniczych oraz usuwania skutków 
zagrożeń naturalnych i katastrof. 
4.4.2. Kształtowanie ładu przestrzennego 
w sposób zintegrowany i zrównoważony 
oraz promocja dobrych praktyk w zakresie 
ładu przestrzennego i estetyki miejsc 
publicznych. 
4.4.3. Zwiększenie świadomości 
mieszkańców w zakresie ekologii, ładu 
przestrzennego i estetyki miejsca 
zamieszkania. 
4.4.4. Zwiększenie różnorodności i jakości 
oferty turystycznej dzięki ochronie  
i promocji dziedzictwa przyrodniczego. 
4.4.5. Budowa Centrum Edukacji 
Ekologicznej we współpracy z innymi JST 
oraz organizacjami pozarządowymi 
rozwijającymi postawy proekologiczne. 
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SR WL, SOR, KSRR, 

SZRWRiR 
Cel operacyjny: Wspieranie oddolnych inicjatyw i poprawa efektywności zarządzania 

SR GK CEL OPERACYJNY 5. POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ZARZADZANIA GMINĄ I WSPÓŁPRACA PONADLOKALNA. 

KIERUNEK DZIAŁAŃ  SR WL, SOR, KSRR, SZRWRiR CEL GK KIERUNEK DZIAŁAŃ GMINY DZIAŁANIA NA TERENIE GMINY 

Wspieranie inicjatyw ponadlokalnych wpływających 
na pobudzenie rozwoju gospodarczego 

5. 5.1. Pobudzenie rozwoju gospodarczego i 
relacji ponadlokalnych. 
 
 

5.1.1. Partnerskie działania gmin obszaru 
funkcjonalnego w zakresie planowania 
przestrzennego  
5.1.2.Upowszechnianie mechanizmów 
zwiększających udział obywateli  
w kształtowaniu polityki rozwoju lokalnego, 
np. dzięki utworzeniu budżetów 
obywatelskich, 
5.1.3. Opracowanie i realizacja planu 
zintegrowanych inwestycji z innymi JST. 
5.1.4. Współpraca z instytucjami otoczenia 
biznesu w kraju i zagranicą. 
5.1.5. Rozwój relacji społeczno-
gospodarczych  z gminami partnerskimi na 
Ukrainie i w UE poprzez organizowanie 
spotkań, wymianę doświadczeń  
i współpracę gospodarczą. 

Rozwój infrastruktury informacji przestrzennej 5. 5.2. Podnoszenie efektywności informacji 
przestrzennej. 
 
 

5.2.1.  Wypracowanie i wdrażanie modelu 
strategicznego zarządzania rozwojem gminy   
poprzez planowanie strategiczne rozwoju, 
marketing oraz monitoring i ewaluację 
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wdrażanych dokumentów strategicznych. 
5.2.2. Budowanie partnerstwa publiczno-
społecznego na rzecz rozwoju ekonomii 
społecznej i partycypacji społecznej 
mieszkańców. 
5.2.3. Rozwój praktyki wieloletniego 
planowania finansowego oraz planowania  
w układzie zadaniowym, pozwalającym na 
ocenę ponoszonych wydatków oraz 
wprowadzenie budżetu obywatelskiego. 
5.2.4. Wprowadzenie cyfrowych rozwiązań 
w zakresie zarządzania infrastrukturą. 

Informatyzacja i udostępnianie zasobów  
i danych publicznych, w szczególności  ułatwiających 
inwestowanie oraz prowadzenie działalności 
gospodarczej 

5. 5.3. Rozwój e-administracji oraz dostępu 
do e-usług. 
 
 

5.3.1. Tworzenie infrastruktury Sieci 
Szerokopasmowego Internetu – rozwój 
infrastruktury „ostatniej mili” oraz rozwój 
dostępu do szybkiego internetu WiFi. 
5.3.2. Wykorzystanie technologii 
informacyjnych w udostępnianiu zasobów 
kulturowych, przyrodniczych  
i turystycznych. 
5.3.3. Działania ukierunkowane na rozwój 
elektronicznej administracji i usług 
publicznych świadczonych drogą 
elektroniczną (składanie wniosków drogą 
elektroniczną, elektroniczny punkt 
informacji). 
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Promowanie innowacyjnych rozwiązań sprzyjających 
podnoszeniu efektywności działań administracji 
publicznej  

5. 5.4. Podnoszenie efektywności działań 
administracji publicznej. 
 

5.4.1. Rozwój e-administracji poprzez 
stworzenie infrastruktury informatycznej, 
w tym aplikacji  i systemów baz danych,  
w tym tworzenie i rozwój cyfrowych 
zasobów gminy w zakresie np. mienia  
i nieruchomości, planowania 
przestrzennego.  
5.4.2. Uruchomienie systemu 
monitorowania dostępności i efektywności 
usług publicznych 
w gminach Obszaru Funkcjonalnego, na 
którego terenie znajduje się gmina. 
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Rozdział 7 
 MODEL STRUKTURY  
funkcjonalno-przestrzennej 

 
 
 
 
 

 

 

 

STREFA SPOŁECZNA 

 

Wieś, ściślej obszary wiejskie, to złożony organizm gospodarczy, społeczny, kulturowy  

i przyrodniczy. Na wsi mieszka 39% Polaków, którzy tutaj zajmują się produkcją, świadczą i rozwijają 

usługi, a także zarządzają przedsiębiorstwami. Od zawsze na polskiej wsi żyło się trudniej niż  

w mieście. Wstąpienie do Unii Europejskiej i fundusze strukturalne stworzyły możliwość podniesienia 

poziomu życia na wsi. W perspektywie 2021-2030 Gmina Krasnystaw ma niepowtarzalną  

(i najprawdopodobniej ostatnią w takim rozmiarze) szansę, aby jakość życia na obszarach gminy 

uległa poprawie. Nie chodzi tylko o rozkwit tych terenów, na których rozwijać może się produkcja 

rolna oraz przetwórstwo rolno spożywcze i przemysł spożywczy, ale o całą przestrzeń wiejską. Każdy 

mieszkaniec gminy powinien w tym czasie (2021-2030) otrzymać szansę na rozwój. Każdy ma prawo 

do równych szans. Polityka rządu powinna być prowadzona tak, aby mieszkaniec wsi czuł się 
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bezpieczny i szczęśliwy.85 Edukacja jest tą dziedziną życia, w której najsilniej uaktywniły się 

aspiracje rodzin wiejskich i rolniczych. Rodzice chcą, by ich dzieci zdobyły wyższe wykształcenie. 

Aspiracje te przedstawiają się podobnie jak aspiracje wszystkich Polaków. Coraz więcej młodzieży na 

wsi ma wykształcenie średnie i wyższe. Pomimo tak wielkiego skoku edukacyjnego, dysonans między 

wykształceniem mieszkańców wsi i pozostałych mieszkańców Polski pozostaje znaczący. Niezbędne 

jest w tym obszarze wsparcie państwa w stworzeniu warunków, które umożliwią młodzieży  

z terenów wiejskich konkurowanie z rówieśnikami z miast, by dysproporcje miedzy liczbą studentów 

z miast i ze wsi nie były tak znaczące. To wspólna sprawa wszystkich gmin z powiatu 

krasnostawskiego, dlatego powinno stać się to istotnym elementem strategii ponadlokalnego 

rozwoju. Państwo powinno wspierać finansowo wiejskie szkoły i przeznaczyć więcej środków na 

zajęcia dodatkowe rozszerzające wiadomości i umiejętności. Mieszkańcy wsi potrzebują do rozwoju 

szybkiego, szerokopasmowego Internetu. Należy jak najszybciej zbudować sieć i wprowadzić 

nauczanie na odległość. Rolnicy i mieszkańcy wsi średniego pokolenia powinni mieć możliwość nauki 

obsługi komputera. Bez dostępu do Internetu mieszkańcy wsi nie zbudują Polski obywatelskiej i Polski 

równych szans.86 

Rozwój polskiego rolnictwa, jego restrukturyzacja i unowocześnienie porównywalne  

z poziomem wspólnotowym wymaga podjęcia różnorakich działań na rzecz ustawicznej edukacji 

rolników i innych mieszkańców wsi. Nieustanne podnoszenie kwalifikacji wpływa na zwiększenie 

efektywności transferu wiedzy do praktyki, niezbędnego dla podnoszenia wydajności pracy. Wszelkie 

plany z tym związane powinny być nakierowane przede wszystkim na organizacje szkoleń 

zawodowych, mających poprawić efektywność zarzadzania gospodarstwem, podnieść opłacalność  

i jakość produkcji rolniczej, wskazywać możliwości zbytu produktów rolnych. Aby sprostać tym 

wyzwaniom, rolnikom należy przedstawić konkretną ofertę edukacyjną w formie: kursów, 

seminariów, wystaw, targów rolniczych, pokazów, wyjazdów studyjnych do gospodarstw w krajach 

Unii Europejskiej, staży specjalistycznych oraz praktyk zawodowych w dobrze prowadzonych 

gospodarstwach w kraju i za granicą.87 

Edukacja rolników powinna być upowszechniana jako kształcenie na odległość, czyli  

e-learning. Transfer wiedzy do praktyki powinny realizować instytucje zajmujące się działalnością 

oświatową, a więc szkoły rolnicze na różnych poziomach, Centra Kształcenia Ustawicznego i Centra 

Kształcenia Praktycznego, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, stowarzyszenia branżowe, a także 

fundacje czy osoby prawne i fizyczne. Praktyka gospodarowania przekazywana przez pokolenia, 

nawet bardzo dobra, nie wystarczy do osiągniecia takich efektów, jakie zdobywa się, stosując nowe 

technologie i nową wiedzę płynącą z dokształcania.88 

Należy zmienić system kształcenia szkolnego i pozaszkolnego dla rolników. Wszystkie 

szkoły rolnicze z powiatu krasnostawskiego powinny podlegać Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi, choćby dlatego, że samorządy powiatowe ze względu na brak środków nie są w stanie 

inwestować w park maszynowy. Baza ćwiczeniowa w szkołach rolniczych charakteryzuje się 

zdekapitalizowanym majątkiem, pochodzącym często z lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. 

Niezbędne jest wyposażenie szkół rolniczych w nowoczesne maszyny rolnicze, aby młodzież mogła 

                                                 
85

 Błażej Nadobnik, Nowoczesna wieś, po pierwsze edukacja, Instytut Obywatelski. 
86

 Jw. 
87

 Jw. 
88

 Jw. 
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poznawać nowe technologie uprawy roślin czy hodowli zwierząt. Niezbędne jest również nieustanne 

kształcenie nauczycieli przedmiotów zawodowych, gdyż ich wiedza i umiejętności często są 

nieaktualne. Nadzór nad szkołami powinny sprawować Izby Rolnicze, a nie Kuratoria Oświaty, gdyż  

w tych ostatnich brakuje kompetentnych urzędników.89 

Rolnicy powinni mieć dostęp do nauki przez Internet, a szkoły rolnicze, jako centra 

kształcenia ustawicznego, winny otwierać się na organizowanie kursów dla rolników. Z pomocą 

w kształceniu rolników powinny przyjść ODR-y. Szczególny nacisk należy położyć na kształcenie 

rolników w zakresie zarządzania, certyfikacji żywności, prowadzenia upraw ekologicznych, 

rachunkowości rolnej i marketingu. Większość rolników średniego i starszego pokolenia nie zna 

podstaw ekonomii rynkowej. Potrzebna jest pomoc państwa, aby przygotować rolników do 

prowadzenia rachunkowości rolniczej w swoich gospodarstwach, a tym samym, by mogli być objęci 

podatkiem VAT na zasadach ogólnych.90  

Mieszkańcy wsi powinni mieć dostęp do nauki języków obcych, aby realnie otworzyć przed 

gospodarzami i producentami rynki eksportowania żywności. Pokolenie czterdziestolatków (a tym 

bardziej starsze) nie zna żadnego języka zachodniego, dlatego istnieje potrzeba organizowania 

kursów nauki języków obcych dla dorosłych, zwłaszcza dla osób, które wyjeżdżają do pracy za 

granice. Niezbędne staje się zatem wdrożenie ustawicznego systemu dokształcania rolników. Rolnik, 

oprócz wiedzy fachowej z zakresu produkcji rolnej, musi wykazać się edukacją holistyczną. Powinien 

skończyć się marazm edukacyjny, a rolnicy w najbliższym czasie bezwzględnie muszą zacząć korzystać 

z osiągnięć nauki w zakresie rolnictwa. Swoista rewolucja edukacyjna powinna mieć ważne 

konsekwencje dla odrzucenia stereotypów i tradycyjnej nieufności rolników i mieszkańców wsi.91  

Zdaniem Francisa Fukuyamy, najlepsza droga do dobrobytu w gminach wiejskich wiedzie 

przez budowanie kapitału społecznego, czyli wzrostu poziomu zaufania w społeczeństwie. 

Przyczyny niskiego poziomu zaufania społecznego polskiej wsi tkwią w represyjnej polityce państwa 

wobec rolników. Poziom kapitału społecznego mierzy się przede wszystkim aktywnością społeczną 

Polaków, a szczególnie mieszkańców wsi. Przejawem zwiększania się kapitału społecznego na wsi jest 

organizowanie różnych imprez lokalnych: dożynek, festynów ludowych, zabaw tanecznych, dni pola, 

cebuli, ziemniaka itp., które cieszą się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców wsi i nie tylko.  

W ostatnich latach, jak przysłowiowe grzyby po deszczu, powstały i powstają różne fundacje  

i stowarzyszenia oraz Koła Gospodyń Wiejskich. Przy każdej szkole działa rada rodziców, która inicjuje 

różnorodne przedsięwzięcia, mające na celu m.in. pozyskanie środków przeznaczonych na 

doposażenie bazy dydaktycznej czy organizowanie imprez dla dzieci.92 

Organizuje się coraz więcej imprez lokalnych, a ich oferta jest coraz ciekawsza. Należy 

wspierać klimat aktywności społecznej poprzez upraszczanie procedur związanych z założeniem 

stowarzyszeń, fundacji. Konieczne wydaje się, aby państwo i agendy ARiMR poręczały kredyty lub 

prefinansowany rozwój wszelkich form działalności pozarządowej, zwłaszcza gdy realizowane są 

projekty ze środków unijnych. 93 
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 Błażej Nadobnik, Nowoczesna wieś, po pierwsze edukacja, Instytut Obywatelski. 
90

 Jw. 
91

 Jw. 
92

 Jw. 
93

 Jw. 



PROJEKT STRATEGII ROZWOJU GMINY KRASNYSTAW 2021-2030 142 

 

ESSE Agnieszka Smreczyńska-Gąbka  
 

WYZWANIA STRATEGICZNE: 

 EDUKACJA 

 E-LARNING (nauka przez internet) 

 TRENSFER WIEDZY DO ROLNICTWA 

 ROZWÓJ EKSPORTU 

 OPIEKA ZDROWOTNA 

 BUDOWANIE KAPITAŁU SPOŁECZNEGO 

 WZROST AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ 

 

 

STREFA OCHRONY ŚRODOWISKA 

 

Od czasu akcesji do Unii Europejskiej, również na obszarach wiejskich rośnie świadomość 

Polaków, że środowisko naturalne ma wpływ na nasze zdrowie i sposób zachowania. Pod względem 

dbałości o otoczenie pozostajemy jednak wciąż daleko w tyle za krajami zachodnimi. Do dzisiaj za 

gospodarkę śmieciami odpowiadają samorządy gmin. Brak intensywnych programów edukacyjnych, 

powoduje, że często odbiera się śmieci niesegregowane, za które opłata na wysypisku jest 

kilkakrotnie wyższa niż za segregowane.94  

W ramach gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w szkołach, organizacjach 

pozarządowych należy przeprowadzić intensywne programy edukacyjne w zakresie ekologii, które 

miałyby charakter ustawiczny, a nie tylko okazjonalny, jak „Sprzątanie Świata” czy Dzień Ziemi. 

Należy zwiększać środki na sanitację wsi w ramach PROW. Należy chronić różnorodność biologiczną 

środowiska naturalnego. W ostatnich latach, podobnie jak w wielu krajach Unii Europejskiej, 

obserwujemy zanik siedlisk i gatunków. Tylko dobrze zachowane i niezdegradowane pod względem 

przyrodniczym ekosystemy mogą łagodzić wpływ zmian klimatu i adoptować się do nich, dlatego 

należy znaleźć takie metody produkcji, jak rolnictwo integrowane, ekologiczne w rejonach o wysokich 

walorach przyrodniczych. Produkowana w sposób ekologiczny żywność jest wysokiej jakości i bazuje 

na naturalnym materiale wytwórczym. Sprzyja różnorodności biologicznej ze względu na 

wyeliminowanie nawozów sztucznych, środków chemicznych i organizmów genetycznie 

modyfikowanych.  

W rolnictwie rozdrobnionym w Polsce południowo-wschodniej, gdzie występują nadwyżki 

siły roboczej i istnieje półnaturalne środowisko, taka metoda prowadzenia gospodarstwa jest 

alternatywnym źródłem pozyskiwania dodatkowych dochodów – rolnictwo ekologiczne. Prace 

wykonuje się ręcznie i otrzymuje się wyższe ceny za produkty. W Polsce rolnictwo ekologiczne rozwija 

się w sposób systemowy. Przełom nastąpił po wstąpieniu do Unii Europejskiej, gdy zaczęto 

realizować dopłaty w ramach programu rolno-środowiskowego. Doprowadziło to do zwielokrotnienia 

liczby gospodarstw ekologicznych. Najczęściej na przestawienie produkcji rolniczej z konwencjonalnej 

na ekologiczna decydują się gospodarstwa do 20 ha. Rolnictwo ekologiczne ma szanse na stały 

rozwój w coraz bogatszych społeczeństwach Unii Europejskiej, w tym także w Polsce.95 
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WYZWANIA STRATEGICZNE: 

 EDUKACJA W ZAKRESIE EKOLOGII 

 TRENSFER WIEDZY DO ROLNICTWA 

 ROZWÓJ GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH 

 ROZWÓJ TURYSTYKI PROEKOLOGICZNEJ 

 PROMOCJA PRODUKTÓW LOKALNYCH I EKOLOGICZNYCH 

 INEWSTYCJE CHRONIĄCE CZYSTOŚĆ: POWIETRZA, WODY, GLEBY. 

 WZROST OZE 

 

 

STREFA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA I TECHNICZNA  

 

Model struktury funkcjonalno-przestrzennej musi z jednej strony uwzględnić zalecenia dla 

obszaru funkcjonalnego, na którym znajduje się Gmina Krasnystaw w Strategii Rozwoju 

Województwa Lubelskiego, a równocześnie wpisać się w zrównoważony model rozwoju opisany  

w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego tj. zrównoważony model rozwoju. 

W Polsce coraz wyraźniej kształtuje się rynek jednostek samorządu gminnego, który staje się 

coraz bardziej konkurencyjny. Jest to konkurencja o nowych mieszkańców, inwestorów zewnętrznych 

i środki finansowe, czyli w rezultacie o wymierne korzyści dla społeczności gminnej. Od tego zależy  

w dużej mierze rozwój gospodarczy, który jest wyznacznikiem realnych możliwości zaspokajania 

zbiorowych potrzeb mieszkańców. Rywalizowanie gmin o te korzyści, to wyraz podejścia 

rynkowego. Rozwój Gminy Krasnystaw powinien dokonywać się równocześnie i harmonijnie  

w sferze: społecznej, kulturowej, gospodarczej, przestrzennej i przyrodniczej. 

W rozwoju lokalnym uczestniczy zbiór współzależnych podmiotów gospodarujących, 

działających na terenie Gminy Krasnystaw, z których każdy spełnia określone funkcje i dąży do 

realizacji własnych – często partykularnych – celów, są to gospodarstwa domowe i gospodarstwa 

rolne, jednostki gospodarcze (produkcyjno-usługowe), różnego rodzaju instytucje, organizacje 

pozarządowe oraz gminne władze samorządowe. Podmioty te tworzą lokalny system 

gospodarowania. Działania tych podmiotów powinny się w różny sposób uzupełniać, aby w sumie 

współtworzyć pozytywny wpływ na rozwój Gminy Krasnystaw. Jednak wielopodmiotowość 

uczestników oraz wielość i różnorodność zachodzących procesów i interakcji stwarza sytuacje,  

w których interesy poszczególnych podmiotów gospodarujących są często sprzeczne lub 

konfliktogenne. W związku z tym szczególna rola w lokalnym systemie gospodarowania przypada 

władzom gminnym, które powinny być systemem sterującym w tym systemie. Ich zadaniem jest  

w taki sposób wpływać na procesy rozwojowe, aby przebiegały one nie tylko w pożądanych dla całej 

gminy kierunkach, lecz także powodowały one jak najmniej sprzeczności i konfliktów przy 

optymalnym wykorzystaniu lokalnych zasobów (ludzkich, rzeczowych, finansowych, przestrzennych, 

przyrodniczych). Jednak ich rola nie powinna ograniczać się wyłącznie do sfery regulacji, lecz 

obejmować również wpływ na kształt sfery realnej, zwłaszcza poprzez: 

 świadczenie usług administracyjnych, społecznych i technicznych, 

 inicjowanie, organizowanie, wspieranie i stymulowanie rozwoju gospodarczego, 

 racjonalne zagospodarowanie przestrzeni, ochronę zasobów środowiska przyrodniczego  
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i dziedzictwa kulturowego, 

 kształtowanie jak najlepszego wizerunku gminy w otoczeniu. 

Działania w tym zakresie można określić mianem interwencjonizmu samorządowego, 

analogicznie do interwencjonizmu państwowego. Wraz z decentralizacją władzy i zastępowania 

rozwoju gałęziowo-branżowego nową logiką rozwoju terytorialnego samorząd gminny stał się 

podmiotem ingerencji w procesy rynkowe, a także ich aktywnym uczestnikiem. Tak więc samorząd 

gminny jako faktyczny gospodarz określonego terytorium ponosi zatem odpowiedzialność za 

organizację, strukturę, funkcjonowanie i rozwój lokalnego środowiska życia mieszkańców gminy.96 

W perspektywie 2021-2030 Gmina Krasnystaw przyjmuje działanie strategiczne, jako 

metodę zarządzania, polegającą na kształtowaniu procesów rozwojowych gminy i rozwiązywaniu 

zdefiniowanych problemów w długim horyzoncie czasu (kilkunastoletnia perspektywa). Działania  

w tym względzie nie są prostą kompilacją rocznych czy też kadencyjnych) planów działania, 

znajdujących swe odzwierciedlenie w corocznie uchwalanych budżetach, lecz wynikają  

z ustaleń perspektywicznych, a co najważniejsze – są skorelowane z możliwościami ich sfinansowania 

zarówno ze środków własnych, jak i zewnętrznych. Ta metoda zarządzania nastawiona jest na 

opracowywanie i realizowanie skutecznych strategii rozwoju oraz wynikających z nich programów  

i planów działania97. Jest ona ukierunkowana przede wszystkim na maksymalne wykorzystanie 

endogenicznych czynników rozwoju (zasoby ludzkie, finansowe, rzeczowe, ekologiczne  

i przestrzenne) i potencjału miejscowych podmiotów gospodarujących, oczywiście z uwzględnieniem 

uwarunkowań tkwiących w jej otoczeniu.  

Metodę strategicznego zarządzania rozwojem Gminy Krasnystaw będzie łączyć się 

z działaniami strategiczno-marketingowymi. Jest to najbardziej pożądana metoda zarządzania 

rozwojem gminy w warunkach gospodarki rynkowej i narastającej konkurencji międzygminnej 

przede wszystkim o kapitał (prywatny i publiczny), tylko bowiem kompleksowe (zintegrowane) 

podejście do zagadnień z tym związanych daje większą gwarancję odniesienia sukcesu na tym polu. 

Podstawowym zadaniem w ramach strategiczno-marketingowego podejścia do rozwoju 

Gminy Krasnystaw jest znalezienie, a następnie wybór optymalnych – przy danych 

uwarunkowaniach wewnętrznych i zewnętrznych – działań realizacyjnych prowadzących do stałego 

zwiększania atrakcyjności lokalizacyjnej (inwestycyjnej) i konkurencyjności gminy oraz zapewnienia 

warunków do rozwoju zrównoważonego, a w konsekwencji jak najlepszego zaspokajania 

zbiorowych potrzeb mieszkańców.  

Podmiotem tak rozumianego podejścia do zarządzania rozwojem Gminy Krasnystaw jest 

lokalna wspólnota samorządowa działająca poprzez swoje ciała przedstawicielskie i administrację 

samorządową. 

Dla większości mieszkańców rolnictwo jest nadal głównym źródłem utrzymania. Zespół 
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opracowujący Strategię Rozwoju Gminy Krasnystaw uznał problemy związane z rolnictwem za istotne 

i priorytetowe. Działania powinny zmierzać do wspierania różnorodnych form gospodarczego 

organizowania działalności rolniczej na wsi i działań na rzecz poprawy warunków prowadzenia 

działalności rolniczej oraz podnoszenia kwalifikacji rolników, a także opracowania programu 

kompleksowej, długookresowej polityki terenami i gospodarki gruntami rolnymi oraz skutecznego 

pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych na rozwój tego sektora gospodarki. Jednak 

kluczową kwestia pozostanie uruchomienie na terenach inwestycyjnych gminy nowych inwestycji, 

szczególnie w przetwórstwie rolno-spożywczym i przemyśle spożywczym, a także innych branżach nie 

tworzących zagrożenia dla środowiska naturalnego. 

Pod względem rozwoju infrastruktury gmina wypada korzystnie na tle innych gmin powiatu 

krasnostawskiego, jednak rozwój infrastrukturalny, pod względem niektórych kryteriów, odbiega 

od średniej krajowej. W celu uzupełnienia braków infrastrukturalnych i polepszenia warunków 

zamieszkania oraz atrakcyjności inwestycyjnej Gmina Krasnystaw powinna dążyć do ciągłej poprawy 

stanu infrastruktury dróg, chodników, oświetlenia.  

Działania inwestycyjne w kolejnych latach mają doprowadzić również do skanalizowania 

całego obszaru gminy z wykorzystaniem różnych dostępnych rozwiązań oraz obniżenia cen energii 

elektrycznej poprzez rozwijający się sektor OZE. 

Substancja mieszkaniowa na terenie Gminy Krasnystaw w dużej mierze jest przestarzała, 

wiele budynków wymaga remontów. Należy pamiętać, że odpowiednie warunki mieszkaniowe 

stymulują wzrost poziomu życia, wpływają na wzrost mobilności społeczeństwa, jak również na 

atrakcyjność gminy, w tym atrakcyjność inwestowania. W perspektywie 2021-2030 obok terenów 

pod mieszkalnictwo jednorodzinne, należy zmierzyć się z potrzebami mieszkańców, którzy coraz 

częściej są zainteresowani inwestycjami w budownictwie wielorodzinnym, nowoczesnym, jedno/dwu 

kondygnacyjnym na obszarach wiejskich, które położone są w ścisłej zależności z sąsiadującym 

miastem. Działania gminy w tej dziedzinie powinny skupić się na pracach remontowych komunalnych 

zasobów mieszkaniowych i wyznaczaniu terenów pod budownictwo mieszkaniowe. Należy mieć na 

uwadze stosowne zapisy w tworzonym miejscowym planie  zagospodarowania przestrzennego 

gminy. Istotne byłoby również wspieranie budownictwa społecznego, np. przez system ulg, pomoc 

prawną, uzbrojenie nowych terenów. 

Zespoły gmin zagrożonych trwałą marginalizacją takie jak m. in. Gmina Krasnystaw będą 

głównymi adresatami polityki regionalnej po roku 2020, taką koncepcję zakłada Krajowa Strategia 

Rozwoju Regionalnego 2030. Obszary Strategicznej Interwencji (OSI), które należy ująć  

w krajowych, regionalnych i lokalnych strategiach rozwoju to m. in. obszary zmarginalizowane 

(obejmujące małe miasta i obszary wiejskie). Obszary zagrożone trwałą marginalizacją to 

zróżnicowane przestrzennie pod względem poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego, jak i funkcji 

gospodarczych skupiska gmin wiejskich i powiązanych z nimi funkcjonalnie małych miast, w których 

nastąpiła kumulacja negatywnych zjawisk społecznych i ekonomicznych. Obszary te zostały 

wyznaczone na podstawie wielowskaźnikowej metodyki opracowanej na potrzeby SOR. Na obszarach 

zagrożonych trwałą marginalizacją zaplanowane działania powinny mieć na celu osiągnięcie 

wymiernych korzyści do których zaliczyć należy: 

• rozwój lokalnych firm, 

• wzrost liczby lokalnych miejsc pracy, 

• wzrost dochodów mieszkańców, 
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• wzrost bazy dochodowej samorządów terytorialnych, 

• wzmocnienie powiazań funkcjonalnych obszarów wiejskich z miastami, stanowiącymi 

lokalne ośrodki wzrostu w celu lepszego dostępu mieszkańców do rynku pracy oraz 

integracja usług, a przez to bardziej efektywne nimi zarządzanie, 

• poprawę jakości funkcjonowania instytucji publicznych w zakresie zarządzania rozwojem  

i zdolności do partnerstwa, dialogu oraz współpracy administracji lokalnej z innymi 

instytucjami publicznymi, ze społeczeństwem i partnerami gospodarczymi, 

W przypadku działań dotyczących obszarów położonych wzdłuż granicy zewnętrznej UE 

skoncentrują się one z jednej strony na zmniejszeniu ich peryferyjności - poprzez poprawę 

dostępności do lokalnych i regionalnych ośrodków rozwoju, a z drugiej - na wykorzystaniu 

możliwości, jakie oferuje współpraca transgraniczna. 

Dostępność komunikacyjna Gminy Krasnystaw będzie istotnym czynnikiem implikującym 

rozwój suburbanizacji. Wiejskie jednostki struktury osadniczej w strefie izochrony dostępności  

1 godz. od Lubelskiego Obszaru Metropolitarnego (II strefa dostępności) będą charakteryzowały się 

istotnym wpływem suburbanizacji, której formy uregulują przepisy prawa miejscowego, 

utrzymującego skuteczne formy ładu przestrzennego, ciągłości kulturowej, zachowania wartości 

krajobrazu. Istotną rolę w transporcie pełnić będzie system transportu publicznego: bus, połączenia 

PKP oraz transport prywatny: bus, samochody osobowe. 

Układ komunikacji w Gminie Krasnystaw, oparty powinien być na segregacji ruchu 

kołowego i pieszego wraz z wyznaczonymi ścieżkami rowerowymi łączącymi poszczególne 

miejscowości z terenami rekreacyjnymi i otwartymi, scalać powinien integralnie poszczególne 

jednostki mieszkaniowe. Stosowane rozwiązania Park&Ride dopełniają racjonalności w korzystaniu 

ze środków komunikacji przyczyniając się do spodziewanych w tym względzie efektów zasad 

zrównoważonego rozwoju. 

Dbałość o jakość przestrzeni publicznych i ich ciągłość w strefach zabudowy jest czytelna. 

Przestrzenie publiczne wiążą się z obiektami sakralnymi, obiektami użyteczności publicznej, strefami 

handlowo-komercyjnymi oraz obiektami sportu i rekreacji, zieleń ogrodowa powinny stanowić 

standardowe wyposażenie wsi. Z uwagi na przestrzenną zwartość tereny otwarte otaczają wieś  

i często stanowią charakter otwartych przestrzeni zieleni niskiej (pastwiska), przecinanych granicami 

posesji wyznaczonej szpalerami drzew lub krzewów. Głównym kierunkiem przyjętych działań,  

w dużym uproszczeniu, powinno być zachowanie tożsamości wsi w aspekcie rewaloryzacji 

zabudowy historycznej i utrzymania cech integralności formy przestrzennej wsi uniemożliwiającej 

niekontrolowane formy rozproszenia, właściwe kształtowanie systemu przestrzeni publicznych 

oraz utrzymanie i wprowadzenie układu zieleni scalającego układ przestrzenny tj. właściwa 

rewitalizacja. Surowej kontroli powinna podlegać nowa zabudowa (w tym jednorodzinna) w celu 

zachowania istotnych wartości fizjonomii krajobrazu wiejskiego i środowiska przyrodniczego. 

Priorytetem określić powinno się proces przekształceń istniejących form rozwoju w nowe 

formy uwzględniające wieloaspektowe zasady zrównoważonego rozwoju. Istnieje konieczność 

stosowania w planach miejscowych zasad zgodności lokalizacji każdej inwestycji z otoczeniem 

(asymilacji z wartościami krajobrazowymi), stosowania zasad grupowania zabudowy w celu 

uniemożliwiania jej rozpraszania, zasad oddzielenia – sytuowania zabudowy o współczesnych 

formach od istniejących w celu uniknięcia konfliktu wizualnego, stosowania materiałów, kolorystyki, 

faktury adekwatnej do lokalnej tradycji, stosowania wskaźników zawierających szczegółowe 
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informacje dotyczące lokalnej tradycji i projektowania. 

 

WYZWANIA STRATEGICZNE: 

 WZROSTU ATRAKCYJNOŚCI LOKALIZACYJNEJ (inwestycyjnej, poprzez posiadany dostęp 

do trasy S17, linię transportu kolejowego, bliskość lotniska oraz interesujące tereny 

inwestycyjne) wzrostu rangi gminy w otoczeniu, a w konsekwencji wzrostu liczby 

mieszkańców, podmiotów gospodarczych i turystów, 

 TWORZENIA WARUNKÓW DO POWSTAWANIA ATRAKCYJNYCH MIEJSC ZATRUDNIENIA 

W TURYSTYCE I AGROTURYSTYCE ORAZ PRZEMYŚLE i spadku rozmiarów bezrobocia, 

 WZROST DOCHODÓW INDYWIDUALNYCH MIESZKAŃCÓW I DOCHODÓW BUDŻETU 

GMINY, a w konsekwencji wzrostu jakości życia mieszkańców wskutek coraz lepszego 

zaspokajania ich zbiorowych potrzeb.  

 ORIENTACJA DZIAŁAŃ NA POTRZEBY SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ, czyli rozpoznanie oraz 

zaspokojenie ilościowych potrzeb i podnoszenie jakości świadczonych usług komunalnych 

(społecznych, technicznych i administracyjnych); 

 KOMPLEKSOWOŚĆ W PODEJŚCIU DO PROBLEMÓW ROZWOJU, czyli współzależne 

ujmowanie wszystkich sfer (dziedzin) funkcjonowania gminy (gospodarczej, społecznej, 

przestrzennej, ekologicznej, kulturowej, finansowej i inwestycyjnej); 

 WYKORZYSTANIE ENDOGENICZNYCH CZYNNIKÓW I ZASOBÓW DLA ZDYNAMIZOWANIA 

PROCESÓW ROZWOJU; 

 ORIENTACJA NA PRZYSZŁOŚĆ, czyli rozwiązywanie dzisiejszych problemów przez pryzmat 

przyszłości, a także uznanie, że postęp, innowacyjność i konkurencyjność jako wyraz 

rozwoju gminy są najważniejsze dla jakości środowiska życia mieszkańców; 

 ORIENTACJA NA OTOCZENIE GMINY, czyli maksymalne wykorzystywanie szans  

i przeciwdziałanie zagrożeniom; 

 ORIENTACJA NA WYNIKI, czyli osiąganie celów rozwoju przez sukcesywną, skuteczną  

i efektywną realizację – zaplanowanych wcześniej – konkretnych zadań realizacyjnych; 

 ORIENTACJA NA ZASOBY I WALORY GMINY – intelektualne, rzeczowe, finansowe, 

ekologiczne, przestrzenne i kulturowe, czyli maksymalne ich spożytkowanie dla dalszego 

rozwoju; 

 ORIENTACJA NA KREOWANIE POZYTYWNEGO WIZERUNKU GMINY, czyli eksponowanie 

„dóbr gminnych” (np. usługi komunalne, atrakcyjność turystyczna, wartości środowiska 

przyrodniczego, nieruchomości, oferty lokalizacyjne, zasoby i walory dziedzictwa 

kulturowego) z punktu widzenia pełnionych przez nie funkcji wobec konsumentów tych 

dóbr (obecnych i potencjalnych); 

 ORIENTACJA NA PODNOSZENIE KONKURENCYJNOŚCI GMINY W OTOCZENIU 

REGIONALNYCH, KRAJOWYM I MIĘDZYNARODOWYM.98 

 WSPÓŁPRACA Z INNYMI GMINAMI I REALIZACJA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI. 

 

 

                                                 
98

 RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY Rok LXXVII – zeszyt 1 – 2015, Marek Ziółkowski, Strategiczne 
zarządzanie rozwojem gminy. 
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STREFA GOSPODARCZA 

 

Rozwój rolnictwa (w tym rolnictwa ekologicznego), przetwórstwa rolno-spożywczego oraz 

przemysłu spożywczego tj. aktywizacja gospodarcza, zwłaszcza w zakresie utrzymania zanikającej 

funkcji rolniczej, przyczyni się do przywrócenia zanikających form możliwości miejscowego 

zatrudnienia oraz kształtowania i rozbudowania więzi społecznych mieszkańców. Istotne będzie  

w tej metodologii m. in. scalanie gruntów i rozwój zrzeszeń producentów i przetwórców.  

W gospodarce opartej na wiedzy, rolnictwo musi być mocno wsparte przez różnego rodzaju 

działania m. in. B+R. 

Promowanie zatrudnienia w sektorze usług, a przede wszystkim w sektorze: srebrnej 

gospodarki99, turystyki oraz agroturystyki i rekreacji nie eliminuje ukierunkowanego zatrudnienia  

w sektorze rolnictwa utrzymującego związek wsi z kultywacją kultury agrarnej, ale tworzy zaplecze 

pozarolniczych miejsc pracy.  

Dlatego umiejętne połączenie w modelu rozwoju Gminy Krasnystaw produkcji  

i przetwarzania surowców rolnych, ze srebrną gospodarką, turystyką i agrotyrystyką zabezpieczy 

stabilny rozwój Gminy Krasnystaw. Usługi powinny spełniać oczekiwania społeczności gminy oraz 

turystów i przedsiębiorców.  

Należy pamiętać, że mieszkańcy Gminy Krasnystaw mogą korzystać z infrastruktury 

społecznej w Mieście Krasnystaw m. in. z przedszkoli i zespołu szkół, z domu kultury, basenu, boisk  

i ośrodków zdrowia oraz Powiatowego Szpitala. 

Budowanie społecznych form działania przez samorząd lokalny we współpracy  

z organizacjami poza rządowymi (Rady Wsi, Rada Seniorów, Młodzieżowa Rada Gminy, Rada Pożytku 

Publicznego, Stowarzyszenia) inspirować powinny wyższy poziom integracji i znajdować 

odzwierciedlenie w efektywności realizacji celów przewidzianych w Strategii Rozwoju Gminy 

Krasnystaw 2021-2030.  

W procedurze ustanawiania planów zagospodarowania przestrzennego szczebla lokalnego 

szczególnie istotne miejsce powinna zajmować partycypacja społeczna. Koncepcja planu 

każdorazowo powinna być prezentowana na organizowanych przez samorządy spotkaniach  

z mieszkańcami i stanowić promocję opracowanych rozwiązań planistycznych. Uwagi mieszkańców 

mają duże znaczenie w formułowaniu ostatecznej wersji planu, który po uwzględnieniu zastrzeżeń  

i propozycji jest ponownie prezentowany mieszkańcom. Świadomość możliwości efektywnego 

oddziaływania na proces planistyczny stanowi element znaczącej aktywności i integracji 

społecznej. 

Gmina Krasnystaw powinna wybrać strategię agresywną w rozwoju lokalnym w latach 

2021-2030, która będzie zmierzać do zdecydowanego wykorzystywania mocnych stron oraz 

większego wykorzystywania możliwości rolniczego handlu detalicznego, zmniejszania 

zróżnicowania w rozwoju społeczno-gospodarczym, rozwijania przedsiębiorczości m. in. w sektorze 

przetwórstwa rolno-spożywczego, turystyce oraz srebrnej gospodarce, przy równoczesnym 

rozwijaniu infrastruktury drogowej, kanalizacyjnej, internetowej oraz infrastruktury turystycznej, 

rekreacyjnej na obszarach atrakcyjnych przyrodniczo. Należy się również skupić na zwiększaniu 

                                                 
99

 Jw. 
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stopnia wykorzystywania odnawialnych źródeł energii oraz większego wykorzystywania 

instrumentów ekonomii społecznej i solidarnościowej.  

Ponadlokalna współpraca z innymi gminami to konieczność i wymóg sięgania po 

zróżnicowane źródła finasowania poszczególnych działań oraz rozwój edukacji średniej  

i zawodowej. 

Wielką szansą ożywienia gospodarki Gminy Krasnystaw, którą powinni wykorzystać 

mieszkańcy jest tworzenie wiosek tematycznych (kompleksowy projekt mający na celu ożywienie 

gospodarki wiejskiej poprzez integrację lokalnej społeczności wokół zagadnień związanych  

z określonym produktem, usługą lub kulturą danego regionu) oraz organizowanie gospodarstw 

tematycznych (w tym gospodarstwa opiekuńcze). 

Ochrona materialnych i niematerialnych zasobów dziedzictwa kulturowego oraz wspieranie 

działań na rzecz ochrony i kształtowania zasobów wodnych, a także wspieranie działań na rzecz 

ochrony powietrza i ochrona wartości przyrodniczych i krajobrazowych. Dlatego warto poszukiwać 

wsparcia dla inicjatyw ponadlokalnych wpływających na pobudzenie rozwoju gospodarczego, 

tworzenie lokalnych systemów dystrybucji energii (Lokalne Obszary Bilansowania), informatyzację 

i udostępnianie zasobów i danych publicznych, w szczególności ułatwiających inwestowanie oraz 

prowadzenie działalności gospodarczej 

• Integrowanie działań wymagających współpracy wielopoziomowej oraz 

międzyinstytucjonalnej 

• Promowanie innowacyjnych rozwiązań sprzyjających podnoszeniu efektywności 

działań administracji publicznej 

 

WYZWANIA STRATEGICZNE: 

 POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARSTW ROLNYCH 

 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ZAKRESIE PRZETWÓRSTWA ŻYWNOŚCI 

 ROZWÓJ WSPÓŁPRACY W SEKTORZE ROLNO-SPOŻYWCZYM 

 PROMOCJA PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH 

 WZMACNIANIE POWIĄZAŃ FUNKCJONALNYCH I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ 

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

 WIELOFUNKCYJNY ROZWÓJ GMINNY 

 PROMOCJA I ROZWÓJ USŁUG PROZDROWOTNYCH ORAZ GOSPODARKI SENIORALNEJ 

 INNOWACYJNE WYKORZYSTANIE WALORÓW PRZYRODNICZO-KULTUROWYCH  

I ROZWÓJ USŁUG WOLNEGO CZASU 

 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE 

 WSPIERANIE ODDOLNYCH INICJATYW I POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ZARZĄDZANIA 
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Rozdział 8 
OBSZARY STRATEGICZNEJ 

INTERWENCJI  
określone  

w Strategii Rozwoju Województwa 
 
 

Obszary strategicznej interwencji określone w strategii rozwoju województwa wraz 

 z zakresem planowanych działań. Gmina Krasnystaw położona jest na Obszarze Zagrożonym 

Trwałą Marginalizacją Społeczną. 

Gmina Krasnystaw wskazana jest jako miejsce na terenie Obszaru funkcjonalnego Polesie 

ze strefą oddziaływania Kanału Wieprz-Krzna. Podstawą wyznaczenia obszaru funkcjonalnego 

Polesie ze strefą oddziaływania Kanału Wieprz-Krzna (KWK) jest zasięg makroregionu 

fizycznogeograficznego Polesie Zachodnie oraz przestrzenny zasięg oddziaływania systemu melioracji 

KWK. Obejmuje on 9 miast w tym Krasnystaw oraz 47 gmin położonych w 10-ciu powiatach, w tym  

w powiecie krasnostawskim: Gminę Krasnystaw oraz Gminę Łopiennik Górny). Ponadto, Gmina 

Krasnystaw wskazana jest jako JST na terenie Obszaru funkcjonalnego rozwoju gospodarki 

żywnościowej (roślinnej rolniczej przestrzeni produkcyjnej). Obszar funkcjonalny rozwoju gospodarki 

żywnościowej obejmuje tereny Wyżyny Lubelskiej i Wyżyny Wołyńskiej charakteryzujące się dużą 
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koncentracją gleb o najwyższej przydatności dla produkcji żywności oraz szczególnie przydatnych dla 

rozwoju rolnictwa towarowego. Do obszaru tego zaliczono również inne gminy z powiatu 

krasnostawskiego m. in: Fajsławice, Łopiennik Górny, Żółkiewka, Gorzków, Izbica, Siennica Różana, 

Kraśniczyn oraz Miasto Krasnystaw. 100 

W obszarze tym występuje koncentracja gospodarstw specjalizujących się w uprawie roślin  

o wysokich wymaganiach glebowych, tj. zbóż (pszenica), buraków cukrowych, rzepaku, chmielu, 

tytoniu, owoców, warzyw, ziół oraz w hodowli bydła i trzody chlewnej. Pełni on kluczową rolę w skali 

kraju w produkcji takich roślin jak: chmiel (70% upraw krajowych), tytoń (36,0%), rośliny strączkowe 

jadalne (48.3%), maliny (80,4%), porzeczki (36,5%). Dodatkowo w części obszaru funkcjonują duże 

plantacje ziół (w rejonie gmin Fajsławice, Łopiennik, Trawniki i Krasnystaw), a także zakłady 

przetwórstwa rolno-spożywczego.101 

Gmina Krasnystaw jest ściśle połączona przestrzennie i funkcjonalnie z miastem 

Krasnystaw. Ten ośrodek lokalny pełni ważną rolę w zakresie funkcji sektora publicznego 

charakteryzuje się potencjałem sprzyjającym rozwojowi bazy przemysłu rolno-spożywczego, usług 

z zakresu obsługi rolnictwa, ośrodków i działań wspierających transfer wiedzy i innowacji  

w zakresie rolnictwa. Równocześnie należy pamiętać, że Miasto Krasnystaw jako naturalny partner 

Gminy Krasnystaw to ośrodek: 

 z relatywnie słabo zaawansowanymi procesami restrukturyzacyjnymi polegającymi 

na: niewielkiej zmianie struktury zatrudnienia przy spadku liczby zatrudnionych; 

ubytku zatrudnienia w ujęciu sektorowym: w przemyśle i budownictwie oraz  

w usługach pozostałych; wzroście w strukturze  podmiotów liczby i udziału usług  

z zakresu informacji i komunikacji oraz profesjonalnych i naukowo-technicznych. 

 z relatywnie korzystnym poziomem koncentracji podmiotów gospodarczych  

i zatrudnienia.102 

Przedmiotem zainteresowania polityki regionalnej w odniesieniu do obszaru 

funkcjonalnego rozwoju gospodarki żywnościowej będą działania zmierzające do: 

 wspierania rozwoju gospodarstw specjalistycznych, gotowych na wprowadzanie 

innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie, 

 zwiększenia wykorzystania wykształconych specjalizacji w produkcji rolnej 

obejmujących m.in. zboża, rośliny oleiste, warzywa, rośliny strączkowe, owoce, 

 stymulowanie zmian w strukturze wielkościowej gospodarstw rolnych odpowiednich 

dla charakteru działalności rolniczej, 

 wspieranie rozwoju agroturystyki wykorzystującej potencjał przyrodniczy obszarów 

wiejskich, 

 rozwój i profesjonalizacja działalności zrzeszeń rolników sprzyjającej zwiększaniu 

efektywności poszczególnych działów rolnictwa, 

 budowania potencjału gospodarczego ośrodków koncentracji podstawowych  

i rozwoju ponadlokalnych funkcji specjalistycznych opierającego się na wykorzystaniu 

                                                 
100

 „Diagnozy prospektywnej województwa lubelskiego. Wnioski i rekomendacje do aktualizacji Strategii Rozwoju 

Województwa Lubelskiego”(2019). 
101

 Jw. 
102

 Założenia aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 r.) 
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potencjału zasobów naturalnych (turystyka w oparciu o walory przyrodniczo-

krajobrazowe, lokalny przemysł wykorzystujący produkty rolne, lokalne OZE), a także 

na współpracy kooperacyjnej z większymi ośrodkami dysponującymi znacznie 

większą bazą produkcyjną lub usługową.103 

Województwo lubelskie, w tym Gmina Krasnystaw zmaga się z problemami rozwojowymi  

o charakterze strukturalnym, obligującymi władze do szukania i wprowadzania zdecydowanych 

rozwiązań mających na celu nadanie nowych, silnych impulsów rozwojowych całej gospodarce, 

dynamizację rynku pracy, aktywizację zawodową i mobilizację społecznej mieszkańców oraz 

przeciwdziałanie peryferyzacji regionu. Przedstawione przez Komisję Europejską projekty wniosków 

ustawodawczych w zakresie Polityki Spójności na lata 2021-2027 definiują 5 nowych celów Polityki 

Spójności. Są to: 

1. Bardziej inteligentna Europa poprzez innowacje, cyfryzację, transformację gospodarczą 

oraz wsparcie. 

2. Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna Europa dzięki promowaniu czystej  

i sprawiedliwej transformacji energetyki, zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki  

o obiegu zamkniętym, przystosowania się do zmiany klimatu oraz zapobiegania ryzyku  

i zarządzania ryzykiem. 

3. Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności i udoskonaleniu regionalnych 

połączeń teleinformatycznych ze strategiczną infrastrukturą transportową i sieciami 

cyfrowymi. 

4. Europa o silniejszym wymiarze społecznym dzięki wdrażaniu Europejskiego filaru praw 

socjalnych i inwestująca w wysokiej jakości zatrudnienie, edukację, umiejętności, 

integrację społeczną i równy dostęp do opieki zdrowotnej. 

5. Europa bliżej obywateli dzięki wspieraniu zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju 

obszarów miejskich, wiejskich i przybrzeżnych w ramach inicjatyw lokalnych, poprzez 

wspieranie oddolnych strategii rozwoju.104 

Zgodnie z zasadą koncentracji terytorialnej, na poziomie krajowym zostały zdefiniowane 

następujące Obszary Strategicznej Interwencji (OSI): 

1. Obszary zagrożone trwałą marginalizacją, 

2. Miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze, 

3. Polska Wschodnia, 

4. Śląsk.105 

Zgodnie z założeniami polityki państwa, OSI określone na poziomie krajowym mogą liczyć 

na specjalne wsparcie z poziomu krajowego, np. w ramach krajowych Programów Operacyjnych  

i innych instrumentów. Obszary zagrożone trwałą marginalizacją oraz miasta średnie tracące 

funkcje społeczno-gospodarcze wspierane będą obligatoryjnie z poziomu kraju i regionu za pomocą 

specjalnie dedykowanych instrumentów. Obligatoryjne uwzględnienie ich w strategiach 

                                                 
103

 „Diagnozy prospektywnej województwa lubelskiego. Wnioski i rekomendacje do aktualizacji Strategii Rozwoju 
Województwa Lubelskiego”(2019). 
104

 Założenia aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 r.) 
105

 jw. 
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rozwojowych województw związane jest z potrzebą określenia zakresu wsparcia z poziomu 

regionalnego.106 

Dla potrzeb formułowania Strategii Rozwoju Gminy Krasnystaw oraz Strategii Rozwoju 

Województwa Lubelskiego, a w tym w sposób szczególny rozwoju gospodarczego należy wskazać: 

 relatywnie niską pozycję konkurencyjną rolnictwa, która w dużej mierze jest 

konsekwencją: dominacji produkcji niskoprzetworzonej tj. wysokiego udziału 

województwa w produkcji pierwotnej wielu surowców rolniczych co nie przekłada się 

na efekty ekonomiczny, 

 wysokiego zaangażowania zasobów pracy w stosunku do wytwarzanej wartości 

produkcji, 

 utrzymującej się od wielu lat niekorzystnej struktury gospodarstw rolnych, 

 niedoinwestowania w zakresie nowoczesnych specjalistycznych obiektów, budowli 

oraz urządzeń koniecznych do obsługi procesów produkcyjnych i przetwórczych (np. 

chłodnie, magazyny, przetwórnie). 

Z uwagi na duży udział pracujących w rolnictwie oraz relatywnie wysoki udział rolnictwa  

w tworzeniu regionalnego WDB, kluczowe znaczenie dla przyszłości sektora rolniczego jest podjęcie 

działań służących zwiększaniu wydajności pracy, w tym: 

 wspieranie rozwoju gospodarstw specjalistycznych, gotowych na wprowadzanie 

innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie, 

 zwiększenie wykorzystania w regionalnym przemyśle rolno-spożywczym 

wykształconych specjalizacji w produkcji rolnej obejmujących m.in. owoce jagodowe, 

owoce z plantacji sadowniczych, warzywa, rośliny strączkowe,  

 stymulowanie zmian w strukturze wielkościowej gospodarstw rolnych odpowiednich 

dla miejsca i charakteru działalności rolniczej, 

 wspieranie rozwoju agroturystyki wykorzystującej potencjał przyrodniczy obszarów 

wiejskich, 

 rozwój i profesjonalizacja działalności zrzeszeń rolników sprzyjającej zwiększaniu 

efektywności poszczególnych działów rolnictwa, 

 wspieranie produkcji żywności ekologicznej, 

 tworzenie marki żywnościowych produktów regionalnych, 

 wspieranie indywidualnego przetwórstwa żywności (jako dodatkowej funkcji 

gospodarstw rolnych).107 

W kontekście rozwoju gospodarki Gminy Krasnystaw należy zwrócić uwagę na relatywnie 

niski jest udział województwa w produkcji energii elektrycznej kraju, co wynika m.in. z: braku 

dużych wytwórczych źródeł energii elektrycznej, słabego wykorzystania istniejących zasobów 

naturalnych w energetyce (np. brak elektrowni konwencjonalnej), niepełnego wykorzystania 

potencjału energetyki odnawialnej, ze względu na możliwości przyłączeniowe warunkowane stanem 

istniejącego systemu przesyłowego. W perspektywie energetyka może stać się potencjalną 
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 Jw. 
107

 Założenia aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 r.) 
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inteligentną specjalizacją regionu i Gminy Krasnystaw, zwłaszcza w zakresie wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii w oparciu o zasoby naturalne oraz zaplecze badawcze.108 

Szansą rozwojową Gminy Krasnystaw powinien być przemysł. Wzrost uprzemysłowienia 

mogą uzyskać niektóre branże gospodarki, tj. spożywcza, produkcji napojów (np. piwa), 

przetwórstwa rolno-spożywczego oraz branża metalowa (wytwarzanie konstrukcji z blachy 

nierdzewnej). Niestety Gmina Krasnystaw podobnie jak inne obszary województwa lubelskiego 

wykazuje relatywnie niską innowacyjność gospodarki, która wymaga: 

 dostosowania charakteru usług profesjonalnych i naukowo-technicznych do potrzeb 

gospodarki regionalnej, 

 wspierania nowych inwestycji realizowanych przez polskie i zagraniczne firmy, które 

wymagają wprowadzenia nowych lub adaptacji istniejących nowoczesnych 

technologii, procesów, a także inicjujących własną działalność badawczo-

rozwojową.109 

W diagnozie regionu, odnotowuje się znaczącą rolę sektora turystyki w strukturze 

gospodarczej województwa, o czym świadczy duży udział w tworzeniu regionalnej wartości 

dodanej brutto, a także duża wydajność pracy w tym sektorze. W związku z tym turystykę należy 

uznać również na terenie Gminy Krasnystaw jako: 

 obszar działalności gospodarczej o dużym (perspektywicznym) potencjale 

rozwojowym, 

 potencjalną płaszczyznę kształtowania konkurencyjności regionalnej.110 

Istotne z punktu widzenia profilowania planu rozwoju Gminy Krasnystaw jest to, że  

w rozumieniu polityki państwa określonej w SOR polityka rozwojowa obszarów wiejskich obejmuje 

zarówno tereny rolne, wiejskie ośrodki osadnicze oraz małe miasta spełniające wiele funkcji 

komplementarnych dla rozwoju obszarów wiejskich. W związku z tym w polityce regionalnej 

województwa lubelskiego wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich powinien oznaczać:  

 że, jedną z głównych i strategicznych Osi rozwoju regionu będzie wykorzystanie 

naturalnego potencjału do rozwoju rolnictwa i zmiana z charakteru surowcowego 

na przetworzony ze zwiększonym udziałem wytworzonych produktów finalnych; 

 wspieranie lokalizacji i rozwoju strategicznych i dostosowanych do profilu produkcji 

rolnej firm i zakładów branż przetwórstwa surowców rolnych – stanowiących 

element poprawy efektywności rolnictwa oraz restrukturyzacji regionu;  

 koncentrację zagospodarowania i zainwestowania w ukształtowanych ośrodkach 

sieci osadniczej;  

 wzbogacanie funkcjonalne i rozwój małych miast oraz ośrodków gminnych;  

 ochronę funkcji terenów rolnych (zatrzymanie procesu rozpraszania zabudowy).111 

Na sytuację i procesy demograficzne w województwie lubelskim oraz Gminie Krasnystaw 

mają bezpośredni wpływ na wykorzystanie: 
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 potencjału rozwojowego regionu (w tym dostępność zasobów pracy), 

 ekonomicznych aspektów przestrzeni i infrastruktury, 

 wpływ na generowanie nowych możliwości rozwojowych. Dla strategii województwa 

lubelskiego oznacza to weryfikację podejścia do zagadnień demograficznych  

w kontekście prowadzonej polityki rozwoju. W szczególności dotyczy to: uznanie 

zjawiska depopulacji za kluczowe uwarunkowanie wpływające na kierunki działań  

w różnych sferach,  

 zwiększanie atrakcyjności życia w regionie poprzez podnoszenie jakości usług 

publicznych (optymalna lokalizacja w połączeniu z organizacją dostępności) oraz 

ułatwianie rozwoju branż tworzących wysokiej jakości miejsc pracy.112 

Równie istotne dla Gminy Krasnystaw oraz pozostałych gmin z powiatu krasnostawskiego 

mają dynamiczny rozwój i wzrost znaczenia międzynarodowych powiązań gospodarczych, 

naukowych i technologicznych oraz rosnące znaczenie korporacji ponadnarodowych i innych 

podmiotów niepaństwowych o zasięgu globalnym, w tym sieciowych społeczności internetowych  

z jednej strony niosą za sobą wiele zagrożeń, z drugiej zaś generują wyzwania i tworzą nowe 

możliwości rozwojowe. W tym kontekście niezbędne będzie odważne i profesjonalne podejście do 

wykorzystania pojawiających się szans oraz sprostania nowym wyzwaniom. Oznacza to 

przemodelowanie podejścia do restrukturyzacji gospodarki województwa lubelskiego  

z pragmatycznym i realnym podejściem do nie administracyjnego wpływania i możliwości 

oddziaływania na sektor przedsiębiorstw. Istotne jest to, aby innowacje były postrzegane jako 

horyzontalny ważny czynnik podnoszenia konkurencyjności regionu, Gminy Krasnystaw, a nie 

jedynie jako dokument służący korzystaniu ze wsparcia z funduszy strukturalnych UE; 

pozycjonowania sektora rolniczego nie jako odrębnego elementu wymagającego wsparcia, ale jako 

ważne ogniwo dla budowania łańcucha wartości w przemyśle rolno-spożywczym a także  

w branżach pokrewnych, bazujących na surowcach rolnych; poszukiwania tzw. nisz rozwojowych  

i unikalnych funkcji, wykorzystujących zasoby dostępne w województwie dla tworzenia produktów 

i usług poszukiwanych przez użytkowników z poza regionu; położenia większego nacisku na 

sieciowanie i rozwój gospodarczej współpracy zagranicznej.113 
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 Założenia aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 r.) 
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Rozdział 9 
OBSZARY STRATEGICZNEJ 

INTERWENCJI  
kluczowe dla Gminy 

 
 

 

 

 

 

Obszary strategicznej interwencji kluczowy dla gminy, to obszar objęty planem rewitalizacji 

oraz rozwiązania, które pomogą gminie w nowym podejściu do rozwoju np. działania ponadlokalne  

z innymi samorządami. Gmina zamierza opracować Lokalny Program Rewitalizacji w celu 

zaprojektowania niezbędnej interwencji w latach 2021-2030.  

Gmina należy do obszarów największej koncentracji problemów rozwojowych  

i w największym stopniu zagrożonymi trwałą marginalizacją, ponieważ leży w skupisku gmin wiejskich 

i powiązanych z nimi funkcjonalnie Miastem Krasnystaw. Tak jak zauważono w diagnozie, obszar 

cechuje się peryferyjnym położeniem poza obszarami największych aglomeracji. Gminę cechują m.in. 

problemy strukturalne w rolnictwie, wolny proces dezagraryzacji lokalnej gospodarki, niski poziom 

przedsiębiorczości i niski zasób pozarolniczych miejsc pracy. Równocześnie identyfikuje się relatywnie 

niski poziom wykształcenia i kwalifikacji zawodowych mieszkańców oraz niską mobilność zawodową. 

Problemem jest również deprywacja infrastruktury publicznej co negatywnie wpływa na jakość życia 

mieszkańców. Obszar boryka się z niekorzystną sytuacją demograficzną (starzenie się społeczeństwa, 

odpływ młodych i lepiej wykształconych osób, wyludnienie), a także z dużym zapotrzebowaniem na 
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świadczenia pomocy społecznej. Istotną kwestią jest wreszcie niewystarczająca zdolność 

instytucjonalna JST do efektywnego i skutecznego zarządzania procesami rozwojowymi (dostęp do  

e-administracji). Istotnym zagrożeniem jest dalsze pogarszanie się i tak słabej pozycji konkurencyjnej 

tego obszaru, co może prowadzić do trwałej społecznej i ekonomicznej marginalizacji gminy.114 

Odpowiedzią na fragmentaryczne i geograficznie zogniskowane kryzysy powinna być dobrze 

zaplanowana rewitalizacja, jako narzędzie poprawy warunków życia, rozwoju gospodarczego i jakości 

środowiska na obszarach kryzysowych. Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu 

kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez 

zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane 

terytorialnie. 

 

 
K  L  U  C  Z  O  W  E     D  Z  I  A  Ł  A  N  I  A 

 

 

PRIORYTET ROZWOJOWY  

 

 Rewitalizacja społeczno-gospodarcza [interwencja Rządu zapisana w KSRR] 

 Rozwój gospodarczy, w tym przemysłu rolno-spożywczego i przetwórstwa [interwencja 

Rządu zapisana w KSRR, w ramach tworzonego Holdingu Spożywczego] 

 Innowacyjny rozwój rolnictwa ekologicznego, w tym marki ekologicznych i lokalnych 

produktów „Krasna Chata” [interwencja Rządu zapisana w KSRR, Klaster Ekologicznej 

Żywności] 

 

 

OBSZAR SPOŁECZNY 

 

 Rewitalizacja społeczno-kulturowa 

 Efektywna i dobrze zorganizowana edukacja 

 Ochrona Zdrowia 

 

 

OBSZAR PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNY 

 

 Wzrostu atrakcyjności lokalizacyjnej (inwestycyjnej, poprzez posiadany dostęp do trasy 

S17, linię transportu kolejowego, bliskość lotniska oraz interesujące tereny inwestycyjne) 

wzrostu rangi gminy w otoczeniu, a w konsekwencji wzrostu liczby mieszkańców, 

podmiotów gospodarczych i turystów, 

 Tworzenia warunków do powstawania atrakcyjnych miejsc zatrudnienia w turystyce  

i agroturystyce oraz przemyśle i spadku rozmiarów bezrobocia, 

 Współpraca z innymi gminami i realizacja zintegrowanych inwestycji. 

                                                 
114

 KSRR 2030. 



PROJEKT STRATEGII ROZWOJU GMINY KRASNYSTAW 2021-2030 158 

 

ESSE Agnieszka Smreczyńska-Gąbka  
 

 

 

 

 

OBSZAR GOSPODARCZY 

 

 Współpraca ponadloklana  

 Innowacje (B+R) 

 Eksport 

 Przemysł czasu wolnego 

 Srebrna Gospodarka 

 Ekonomia społeczna i solidarna 

 

OBSZAR OCHRONA ŚRODOWISKA 

 Odnawialne Źródła Energii 

 Usługi ekosystemowe 

 

 

 

 

 
P O Z I O M  P O N A D L O K A L N Y  Z I N T E G R O W A N E  I N T E R W E N C J E  

W E  W S P Ó Ł P R A C Y  Z  I N N Y M I  G M I N A M I  
 

 
 Rewitalizacja społeczno-gospodarcza 

 Tworzenie warunków do rozwoju do rozwoju przemysłu rolno – spożywczego  

i przetwórstwa oraz rolnictwa ekologicznego 

 Tworzenie warunków do rozwoju przemysłu czasu wolnego – zintegrowany – sieciowy 

produkt turystyczny (np. ECO PARK DOLINY WIEPRZA oraz Wioski Tematyczne)115 

 Tworzenie warunków do rozwoju srebrnej gospodarki 

 Zintegrowane inwestycje (społeczne, przestrzenne, infrastrukturalne, gospodarcze, 

techniczne i środowiskowe) 

 Zintegrowany system edukacji i kwalifikacji 

 Rozwój profilaktyki zdrowotnej 

 

 

                                                 
115

 „Mała Normandia” (Gmina Krasnystaw), „Mała Bawaria” (Gmina Izbica), „Małe Bieszczady” lub „Mała Brytania” (Gmina 
Żółkiewka), „Mała Toskania” (Gmina Siennica Różana). 
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Rozdział 10 
MONITOROWANIE  

DZIAŁAŃ  
I ICH REZULTATÓW 

 

 

Monitorowanie działań i ich efektów w tym w wymiarze przestrzennym oraz propozycje 

wskaźników ich osiągnięcia jest potrzebne, ponieważ pokazuje metodę osiągnięcia rezultatów 

zapisanych w wizji i celach. Podejmowane działania w latach 2021-2027 (2030) mają budować 

lokalną przewagę konkurencyjną Gminy Krasnystaw i przynieść pozytywne rozwiązania  

oraz realizować perspektywy jej rozwoju, które zostały przedstawione w: misji, wizji, celach oraz 

działaniach. Celem monitorowania działań z zakresu realizacji Strategii Rozwoju Gminy Krasnystaw 

2021-2027 z perspektywą do roku 2030 jest postawienie prawidłowej diagnozy stanu rozwoju gminy  

w roku 2030, w oparciu o dane wewnątrz gminne, oraz uzyskanie rzeczowej informacji zwrotnej na 

temat efektów działań podejmowanych w latach 2021-2030, które w swojej złożoności są adresatami 

i miejscem krzyżowania się działań różnych polityk: krajowej, regionalnej, wiejskiej oraz obszarów 

zagrożonych trwałą marginalizacją. 
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Wnioski z monitoringu realizacji Strategii Rozwoju Gminy Krasnystaw 2021-2027  

z perspektywą do roku 2030 powinny być bazą dla tworzenia kolejnych, długookresowych strategii, 

sygnalizować pojawiające się trudności oraz być źródłem wiedzy na temat zachodzących  

i projektowanych zmian dla społeczności lokalnej. Etapem budowy systemu monitorowania realizacji 

Strategii jest integracja danych z różnych istniejących systemów i zasobów oraz ich ciągłe 

dostosowanie do potrzeb lokalnych – zwłaszcza w zakresie skali/poziomu zbierania wiarygodnych 

danych. Monitorowanie realizacji Strategii będzie odbywać się w połączeniu z istniejącymi 

instytucjami i narzędziami opisującymi oraz monitorującymi politykę rozwoju.   

Dla skutecznej realizacji Strategii oraz zapewniania jej obiektywnej i pełnej informacji 

(evidence based policy), wykorzystane zostaną instytucje wspomagające procesy monitorowania 

wprowadzone przez politykę regionalną (Regionalne Obserwatoria Terytorialne i Krajowe 

Obserwatorium Terytorialne) i ewaluacji (Krajowa Jednostka Ewaluacji oraz regionalne jednostki 

ewaluacyjne). Instytucje te tworzą system współpracy i zapewniają przepływ informacji między 

najważniejszymi podmiotami publicznymi biorącymi udział w planowaniu i realizacji polityki rozwoju 

w celu monitorowania oraz oceny całości interwencji publicznej mającej wpływ terytorialny, w tym 

na rozwój obszarów wiejskich. 

 W systemie monitorowania rozwoju Gminy Krasnystaw więcej uwagi zostanie poświęcone 

monitorowaniu tendencji i zjawisk w obszarach przestrzenno-funkcjonalnych. Z uwagi na istnienie  

w zasobach instytucji publicznych, ale poza statystyką publiczną, różnych źródeł informacji, zbiorów 

danych, wskaźników, rejestrów danych przestrzennych, w tym zwłaszcza danych istotnych dla gmin  

i obszarów wiejskich (gromadzonych na różnych poziomach i w różnych skalach przestrzennych), 

kluczowym zadaniem w procesie budowy systemu monitorowania realizacji Strategii jest stałe 

dążenie do systematyzowania, porządkowania i łączenia lub koordynowania tych zasobów oraz 

nadanie im interoperacyjnego charakteru.   

Na potrzeby systemu monitorowania realizacji Strategii konieczne jest rozwijanie systemu 

pozyskiwania informacji z różnych źródeł (szczególnie publicznych) i współpraca ministra właściwego 

ds. rozwoju regionalnego z m.in. Głównym Urzędem Statystycznym, ministrem właściwym ds. 

administracji publicznej, Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii. 

Uzupełnieniem systemu monitorowania realizacji Strategii, przydatnym zarówno na 

poziomie krajowym i lokalnym są dodatkowe narzędzia zwiększające wiedzę o gminie oraz obszarach 

wiejskich i umożliwiające podejmowanie optymalnych decyzji co do sposobów rozwoju to m. in. 

Lokalny Wskaźnik Rozwoju Społecznego (Local Human Development Index – LHDI), pokazujący 

nierówności w rozwoju terytorialnym na szczeblu powiatów. Wskaźnik, bazując na trzech 

podstawowych zmiennych dotyczących zdrowia, edukacji i zamożności obywateli, może stanowić 

pomoc dla władz samorządowych w ustalaniu priorytetów działania w kontekście obecnych  

i przyszłych problemów społecznych. Badanie LHDI jest przygotowywane cyklicznie, jednak nie 

częściej niż raz na dwa lata ze względu na charakter składowych wskaźnika – zdrowie, edukację  

i inwestycje – które dają efekty dopiero po dłuższym czasie. Zarządzanie JST i obszarami 

funkcjonalnymi wymaga podejścia uwzględniającego złożone relacje zachodzące w ramach obszarów 

funkcjonalnych.  

W ramach zarządzania Strategią całościowa ewaluacja działań prowadzona będzie  

w układzie standardowym i składa się z trzech faz: 
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 Ewaluacja ex ante, na koniec każdego roku kalendarzowego – koncentrująca się na 

ocenie strategii lub jej znaczącej aktualizacji według kryterium trafności  

i odpowiedniości oraz kryterium wewnętrznej spójności i zgodności programowej. 

 Ewaluacja mid-term, w trakcie realizacji strategii – przeprowadzana w układzie 

kadencyjnym w ostatnim roku każdej kolejnej kadencji samorządu, koncentrująca się 

na ocenie czy i na ile przyjęta strategia jest faktycznie realizowana oraz jakie są jej 

efekty krótko- i średnioterminowe, według kryterium skuteczności działań, a także 

efektywności, koordynacji i zgodności działań z zasadami i założeniami ustalonymi  

w dokumencie strategii. 

 Ewaluacja ex post, po zakończeniu realizacji strategii – w zakresie podobnym do 

ewaluacji mid-term, poszerzonym o ocenę (przewidywanych) efektów 

długoterminowych związanych z osiągnięciem założonej wizji, misji oraz celów 

strategicznych, operacyjnych  oraz działań . 

 

Ocena wszystkich działań zawartych w  Strategii  zostanie dokonana przez Zespół ds. 

opracowania i wdrożenia Strategii Rozwoju Gminy Krasnystaw przy współudziale wszystkich grup 

docelowych oraz w oparciu o opracowanie ewaluacji ex-post, czyli na zakończenie obowiązywania 

dokumentu. Będzie brała pod uwagę pięć następujących kryteriów ewaluacyjnych: 

 skuteczność (ang. effectiveness) – kryterium pozwalające ocenić, w jakim stopniu 

osiągnięte zostały cele dokumentu zdefiniowane na etapie planowania. 

 efektywność (ang. efficiency) – kryterium pozwalające ocenić poziom 

„ekonomiczności” zrealizowanych projektów, czyli stosunek poniesionych nakładów 

do uzyskanych efektów. 

 użyteczność (ang. utility) – kryterium pozwalające ocenić do jakiego stopnia 

oddziaływanie Strategii odpowiada zdiagnozowanym problemom  

 trafność (ang. relevance) – kryterium pozwalające ocenić do jakiego stopnia 

zdefiniowane cele strategiczne i priorytety odpowiadają na potrzeby interesariuszy 

obszaru funkcjonalnego. 

 trwałość (ang. sustainability) – kryterium pozwalające ocenić na ile można się 

spodziewać, że pozytywne zmiany wywołane oddziaływaniem Strategii będą nadal 

widoczne po zakończeniu jej realizacji. 

 

Podstawą monitorowania realizacji Strategii Rozwoju Gminy Krasnystaw 2021-2027  

z perspektywą do roku 2030 będzie zestaw wskaźników obrazujących oczekiwane rezultaty realizacji 

strategii na poziomie działań, które wynikają z misji, wizji, celu strategicznego i celów 

operacyjnych:116 

 

 

 

 

 

                                                 
116

 Wskaźniki odpowiadają wskaźnikom określonym w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030. 
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Lp. WSKAŹNIK Opisowa 
prognozowana 
wartość 
pośrednia 
wskaźnika  
w roku 2025 

Opisowa 
prognozowana 
wartość 
docelowa 
wskaźnika  
w roku 2030 

2023 2025 2027 2029 

1. Współczynnik 
aktywności zawodowej 
– liczba osób 
pracujących  
w podmiotach 
publicznych  
i prywatnych na terenie 
gminy 

Zwiększenie  
co dwa lata  

Zbliżenie do 
poziomu 
średniej 
krajowej 
najlepszych 
gmin 
 

% % % % 

2. Liczba mieszkańców 
ogółem 

Zwiększenie  
co dwa lata 

Zbliżenie do 
poziomu 
średniej 
krajowej 
najlepszych 
gmin 

% % % % 

3. Liczba mieszkańców  
w wieku produkcyjnym 

Zwiększenie 
co dwa lata 

Zbliżenie do 
poziomu 
średniej 
krajowej 
najlepszych 
gmin 

% % % % 

4. Liczba nowych 
meldunków 

Zwiększenie  
% co dwa lata 

Zbliżenie do 
poziomu 
średniej 
krajowej 
najlepszych 
gmin 

% % % % 

5. Udział nakładów 
inwestycyjnych sektora 
prywatnego w 
inwestycjach na terenie 
Gminy ogółem 

Zbliżenie 
poziomu do 
wybranych 
poziomów  
w regionie  
i bogatszych 
JST 

Zbliżenie 
poziomu do 
wybranych 
poziomów  
w regionie  
i bogatszych 
JST 

% % % % 

6. Liczba bezrobotnych  
w stosunku do liczby 
osób w wieku 
produkcyjnym 

Zmniejszanie 
poziomu 

Zmniejszanie 
poziomu 

osób,  
% 

osób,  
% 

osób,  
% 

osób,  
% 

7. Udział beneficjentów 
środowiskowej pomocy 
społecznej w liczbie 
ludności ogółem 

Utrzymanie 
trendu 
spadkowego 

Utrzymanie 
trendu 
spadkowego 

osób, 
% 

osób, 
% 

osób, 
% 

osób, 
% 

8. Udział powierzchni 
objętej obowiązującymi 
planami zintegrowanego 
zagospodarowania 

Utrzymanie 
trendu wzrostu 
 

Utrzymanie 
trendu wzrostu 
 

% % % % 
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przestrzennego w 
powierzchni całkowitej 
Gminy ogółem 

9. Udział zrewitalizowanej 
powierzchni objętej 
planami rewitalizacji  
w powierzchni 
całkowitej Gminy 
ogółem 

Zwiększenie 
powierzchni 

Zwiększenie 
Powierzchni 

% % % % 

10. Udział powierzchni 
objętej wspólnymi  
z innymi JST planami 
zagospodarowania 
przestrzennego  
w powierzchni 
całkowitej Gminy 
wzdłuż trasy S17 

Zwiększenie 
powierzchni 

Zwiększenie 
powierzchni 

% % % % 

11. Udział przychodów 
netto ze sprzedaży 
produktów, towarów  
i materiałów na eksport 
w przychodach netto ze 
sprzedaży produktów, 
towarów i materiałów 

Wypracowanie 
trendu wzrostu 

Utrzymanie 
trendu wzrostu 

% % % % 

12. Nakłady inwestycyjne  
(w cenach bieżących)  
na  
1 mieszkańca 

Wypracowanie 
trendu wzrostu 
i zbliżenie 
poziomu 
regionu 
i do poziomu 
średniej 
krajowej 

utrzymanie 
trendu wzrostu 
i zbliżenie 
poziomu 
regionu 
i do poziomu 
średniej 
krajowej 

Zł zł zł zł 

13. Odsetek osób dorosłych 
uczestniczących  
w kształceniu lub 
szkoleniu  
(w wieku 25–64 lata) 

odwrócenie 
trendu 
spadkowego  
i zbliżenie 
wartości 
wskaźnika do 
poziomu 7,7 – 
10,0% 
i zbliżenie do 
poziomu 
średniej 
krajowej 

odwrócenie 
trendu 
spadkowego  
i zbliżenie 
wartości 
wskaźnika do 
poziomu 7,7 – 
10,0% 
i zbliżenie do 
poziomu 
średniej 
krajowej 

% % % % 

14. Wskaźnik trwałości 
działalności 
przedsiębiorstw – trzy 
lata od założenia 
działalności 
gospodarczej  
(osoba fizyczna) 
 
 

wypracowanie 
trendu wzrostu 

 

utrzymanie 
trendu wzrostu 
 

% % % % 
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15. Wydatki majątkowe 
Gminy na 1 mieszkańca  

wypracowanie 
trendu wzrostu 
 

utrzymanie 
trendu wzrostu 
 

zł zł zł zł 

16. Udział wydatków 
inwestycyjnych  
w wydatkach ogółem 
budżety gminy 

utrzymanie 
trendu wzrostu 

utrzymanie 
trendu wzrostu 

% % % % 

17. Liczba fundacji, 
stowarzyszeń  
i organizacji społecznych 
wpisanych do rejestru 
REGON na 10 tys. 
mieszkańców 

utrzymanie 
trendu wzrostu 

utrzymanie 
trendu wzrostu 

szt. szt. szt. szt. 

18. Odsetek osób w wieku 
16-74 lata 
korzystających  
z Internetu  
w kontaktach 
prywatnych  
z administracją 
publiczną w celach 
prywatnych w ciągu 
ostatnich 12 miesięcy 

utrzymanie 
trendu wzrostu 
zbliżenie 
poziomu  
do poziomu 
średniej 
krajowej 

utrzymanie 
trendu wzrostu 
zbliżenie 
poziomu  
do poziomu 
średniej 
krajowej 

% % % % 

19. Liczba obiektów 
dostosowanych  
do potrzeb osób  
z 
niepełnosprawnościami 

utrzymanie 
trendu wzrostu 
zbliżenie 
poziomu  
do poziomu 
średniej 
krajowej 

utrzymanie 
trendu wzrostu 
zbliżenie 
poziomu  
do poziomu 
średniej 
krajowej 

Szt. Szt. Szt. Szt. 

20. Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących dotacje  
z RPO 

utrzymanie 
trendu wzrostu 
zbliżenie 
poziomu  
do poziomu 
średniej 
krajowej 

utrzymanie 
trendu wzrostu 
zbliżenie 
poziomu  
do poziomu 
średniej 
krajowej 

Szt. Szt. Szt. Szt. 

21. Liczba gospodarstw 
otrzymujących dotacje 
z PROW 

utrzymanie 
trendu wzrostu 
zbliżenie 
poziomu  
do poziomu 
średniej 
krajowej 

utrzymanie 
trendu wzrostu 
zbliżenie 
poziomu  
do poziomu 
średniej 
krajowej 

Szt. Szt. Szt. Szt. 

22. Liczba zakupionych 
jednostek taboru 
pasażerskiego  
w publicznym 
zintegrowanym 
transporcie 
 
 
 

budowa 
trendu wzrostu 
 

utrzymanie 
trendu wzrostu 
 

Szt. Szt. Szt. Szt. 
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23. Liczba zainstalowanych 
inteligentnych 
systemów 
transportowych 

budowa 
trendu wzrostu 
 

utrzymanie 
trendu wzrostu 
 

Szt. Szt. Szt. Szt. 

24. Liczba jednostek służb 
ratowniczych 
doposażonych w sprzęt 
do prowadzenia akcji 
ratowniczych  
i usuwania skutków 
katastrof 

budowa 
trendu wzrostu 
 

utrzymanie 
trendu wzrostu 
 

Szt. Szt. Szt. Szt. 

25. Długość sieci kanalizacji 
sanitarnej  
 
Liczba przydomowych  
Oczyszczalni ścieków 

budowa 
trendu wzrostu 

 

utrzymanie 
trendu wzrostu 

 

km 
 
 
szt. 

km 
 
 
szt. 

km 
 
 
szt. 

km 
 
 
szt. 
 

26. Łączna powierzchnia 
uzbrojonych terenów 
inwestycyjnych  
 

budowa 
trendu wzrostu 
 

utrzymanie 
trendu wzrostu 
 

ha ha ha ha 

27. Całkowita długość 
nowych dróg należących 
do Gminy 

budowa 
trendu wzrostu 
 

utrzymanie 
trendu wzrostu 
 
 

km km km km 

28. Całkowita długość 
zmodernizowanych lub 
przebudowanych dróg 
należących do gminy 

budowa 
trendu wzrostu 
zbliżenie 
poziomu  
do  
poziomu 
liderów 
obszarów 
wiejskich 

utrzymanie 
trendu wzrostu 
zbliżenie 
poziomu  
do  
poziomu 
liderów 
obszarów 
wiejskich 

km km km km 

29. Liczba miejsc 
parkingowych 

Budowa 
trendu wzrostu 
 

Utrzymanie 
trendu wzrostu 
 

Szt. Szt. Szt. Szt. 

30. Liczba miejsc 
parkingowych dla 
rowerów 

budowa 
trendu wzrostu 
zbliżenie 
poziomu  
do  
liderów 
obszarów 
wiejskich 

utrzymanie 
trendu wzrostu 
zbliżenie 
poziomu  
do  
liderów 
obszarów 
wiejskich 

Szt. Szt. Szt. Szt. 

31. Całkowita długość 
nowych ścieżek 
rowerowych należących 
do Gminy 

budowa 
trendu wzrostu 
zbliżenie 
poziomu  
do  
poziomu 
liderów 
obszarów 
wiejskich 

utrzymanie 
trendu wzrostu 
zbliżenie 
poziomu  
do  
poziomu 
liderów 
obszarów 
wiejskich 

km km km km 
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32. Liczba obiektów 
kulturalnych/zabytków 
(zmodernizowanych/ 
nowych) 

budowa 
trendu wzrostu 
 

utrzymanie 
trendu wzrostu 
 

Szt. Szt. Szt. Szt. 

33. Liczba obiektów 
sportowych 
(zmodernizowanych/ 
nowych) 

budowa 
trendu wzrostu 
 

utrzymanie 
trendu wzrostu 
 

Szt. Szt. Szt. Szt. 

34. Liczba osób korzystająca 
z infrastruktury w 
zakresie opieki nad 
dziećmi lub 
infrastruktury 
edukacyjnej (żłobek, 
przedszkole) 

budowa 
trendu wzrostu 
 

utrzymanie 
trendu wzrostu 
 

Os. Os. Os. Os. 

35. Liczba osób korzystająca 
z infrastruktury  
w zakresie opieki 
senioralnej lub 
infrastruktury 
rehabilitacyjnej (osoby) 

budowa 
trendu wzrostu 
 

budowa 
trendu wzrostu 
 

Os. Os. Os. Os. 

36. Liczba nowych atrakcji 
turystycznych 

budowa 
trendu wzrostu 
zbliżenie 
poziomu  
do  
poziomu 
liderów 
obszarów 
wiejskich 

utrzymanie 
trendu wzrostu 
zbliżenie 
poziomu  
do  
poziomu 
liderów 
obszarów 
wiejskich 

Szt. Szt. Szt. Szt. 

37. Liczba miejsc 
noclegowych osoby 

budowa 
trendu wzrostu 
 

utrzymanie 
trendu wzrostu 
 

Szt. 
/Os. 

Szt. 
/Os. 

Szt. 
/Os. 

Szt. 
/Os. 

38. Liczba punktów 
gastronomicznych 

budowa 
trendu wzrostu 
 

utrzymanie 
trendu wzrostu 
 

Szt. Szt. Szt. Szt. 

39. Liczba nowych, 
zainstalowanych 
instalacji OZE w domach 
jednorodzinnych 
(kolektory słoneczne) 

budowa 
trendu wzrostu 
 

utrzymanie 
trendu wzrostu 
 

Szt. Szt. Szt. Szt. 

40. Liczba obiektów 
poddanych 
termomodernizacji 

budowa 
trendu wzrostu 
 

utrzymanie 
trendu wzrostu 
 

Szt. Szt. Szt. Szt. 

41. Liczba przetwórców 
rolno-spożywczych 

budowa 
trendu wzrostu 
 

utrzymanie 
trendu wzrostu 
 

Szt. Szt. Szt. Szt. 

42. Liczba projektów 
ponadlokalnych, 
Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych 
z innymi JST 
 

budowa 
trendu wzrostu 
 

utrzymanie 
trendu wzrostu 
 

Szt. 
/zł 

Szt. 
/zł 

Szt. 
/zł 

Szt. 
/zł 
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43. Liczba projektów 
inwestycyjnych 
dofinansowanych z UE 
zrealizowanych przez 
gminę 

budowa 
trendu wzrostu 
 

utrzymanie 
trendu wzrostu 
 

Szt. 
/zł 

Szt. 
/zł 

Szt. 
/zł 

Szt. 
/zł 

44. Liczba zbiorników 
przeciwpowodziowych 
/retencyjnych 

budowa 
trendu wzrostu 
 

utrzymanie 
trendu wzrostu 
 

Szt. Szt. Szt. Szt. 
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Rozdział 11 
SYSTEM  

REALIZACJI STRATEGII 

 

 

 

Przyjęto, że Strategia Rozwoju Gminy Krasnystaw 2021-2027 z perspektywą do roku 2030 

ma formułę otwartą, co oznacza, że w przypadku zmiany zarówno zewnętrznych, jak  

i wewnętrznych uwarunkowań społecznych i gospodarczych oraz wykreowania nowych projektów 

– możliwa będzie jej aktualizacja. 

Mając na uwadze, iż Strategia Rozwoju Gminy Krasnystaw 2021-2027 z perspektywą do 

roku 2030 jest praktycznym planem rozwoju lokalnego, a nie wyłącznie dokumentem strategicznym 

wyznaczającym działania Samorządu Gminy Krasnystaw, bez udziału administracji publicznej, 

instytucji regionalnych, lokalnych, partnerskich samorządów oraz podmiotów należących do 

sektorów prywatnego i społecznego, skuteczna realizacja polityki rozwoju Gminy Krasnystaw będzie 

niemożliwa.  

Dlatego, w proces wdrażania Strategii Rozwoju Gminy Krasnystaw 2021-2027  

z perspektywą do roku 2030 powinno zostać zaangażowane szerokie grono partnerów  

i interesariuszy (w dokumencie założono równoprawny udział interesariuszy publicznych, prywatnych 

i społecznych w tym procesie). 
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Szczególną uwagę w procesie wdrażania Strategii Rozwoju Gminy Krasnystaw 2021-2027  

z perspektywą do roku 2030, należy priorytetowo potraktować przedsięwzięcia wpisane  

w poszczególne cele rozwojowe spójne z działaniami Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego 

oraz Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030. 

W dniu 15 października 2019 r. Rada Ministrów przyjęła Uchwałę w sprawie przyjęcia 

„Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030”, przedłożoną przez ministra 

rolnictwa i rozwoju wsi (SZRWRiR 2030). Jest to podstawowy dokument strategiczny polityki rolnej  

i rozwoju obszarów wiejskich państwa prezentujący cele, kierunki interwencji oraz działania, jakie 

powinny zostać podjęte w perspektywie roku 2030. Dokument został opracowany w uzgodnieniu  

z Ministrem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. „Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, 

rolnictwa i rybactwa 2030” jest jedną ze strategii rozwoju, o których mowa w ustawie z dnia  

6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295) i zastępuje 

Strategię zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012–2020 przyjętą uchwałą  

nr 163 Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2012 r. (M.P poz. 839).  

Działania SZRWRiR 2030 będą finansowane z krajowych i zewnętrznych środków publicznych, 

do których należą m.in. środki pochodzące z budżetu UE na lata 2021-2027 (w tym m.in. Wspólnej 

Polityki Rolnej, polityki spójności, wspólnej polityki rybołówstwa oraz środki w ramach programu 

„Horyzont Europa”). Wsparciem dla finansowania z poziomu kraju będą środki rozwojowe jednostek 

samorządu terytorialnego i środki prywatne. 

W planowanych działaniach do 2030 r. przewidziano: 

 utrzymanie zasady, że podstawą ustroju rolnego będą gospodarstwa rodzinne; 

 wspieranie zrównoważonego rozwoju małych, średnich i dużych gospodarstw rolnych; 

 większe niż dotychczas wykorzystanie potencjału sektora rolno-spożywczego dzięki  

rozwojowi nowych umiejętności i kompetencji jego pracowników, a także przez 

wykorzystanie najnowszych technologii w produkcji i zastosowanie rozwiązań 

cyfrowych oraz tworzenie warunków do kreowania innowacyjnych produktów; 

 budowanie konkurencyjnej pozycji polskiej żywności na rynkach zagranicznych, której 

znakiem rozpoznawczym będzie wysoka jakość i nawiązanie do najlepszych polskich 

tradycji, a także dostosowanie produktów rolno-spożywczych do zmieniających się 

wzorów konsumpcji (np. rosnącego zainteresowania żywnością ekologiczną); 

 prowadzenie produkcji rolniczej i rybackiej z poszanowaniem zasad ochrony 

środowiska oraz dostosowanie sektora rolno spożywczego do zmian klimatu,  

w tym m.in. w zakresie dostępności do wody; 

 dynamiczny rozwój obszarów wiejskich we współpracy z miastami, którego efektem 

będzie stabilny i zrównoważony wzrost gospodarczy, zapewniający każdemu 

mieszkańcowi wsi godną pracę, a mieszkańcom miast dostęp do zdrowej, polskiej 

żywności; 

 tworzenie warunków do poprawy mobilności zawodowej mieszkańców wsi oraz 

wykorzystywania przez nich szans na rozwój i zmianę kwalifikacji, wynikających  

z powstawania nowych sektorów gospodarki (jak np. biogospodarki). 

W programach krajowych i regionalnych będą specjalne środki na wspomaganie powiązań 

funkcjonalnych małych miast (Miasto Krasnystaw) i centrów gminnych (Gmina Krasnystaw) jako 
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lokalnych ośrodków wzrostu oraz kontynuacja wsparcia infrastrukturalnego oraz przedsięwzięć 

podnoszących jakość oraz dostępność usług publicznych na ich obszarach, jak również wspomaganie 

rozwoju i modernizacji infrastruktury teleinformatycznej oraz telekomunikacyjnej. Będą one 

wspierane również jako obszary interwencji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego oraz w ramach prowadzonej polityki rozwoju wobec obszarów wiejskich. 

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 jako obszar strategicznej interwencji 

identyfikuje obszary zagrożone trwałą marginalizacją. Należą do nich m.in. obszary wiejskie położone 

peryferyjnie, w tym Gmina Krasnystaw. Na tych obszarach konieczna jest interwencja przełamująca 

utrzymywanie się szeregu niekorzystnych zjawisk społecznych i gospodarczych, w tym utrudnionego 

dostępu do usług publicznych. Instrumentem wsparcia ww. obszarów będzie Program 

ponadregionalny skierowany do najsłabszych gospodarczo obszarów 2020+. Jego celem jest 

osiągnięcie wymiernych efektów gospodarczych związanych z rozwojem przedsiębiorczości i ze 

wzrostem poziomu inwestycji prywatnych. W ramach programu realizowany będzie kompleksowy 

pakiet działań z zakresu m.in. rozwoju przedsiębiorczości, aktywizacji społecznej oraz poprawy 

dostępu mieszkańców do podstawowych usług publicznych.117 

W dokumentach planistycznych Gmina Krasnystaw powinna skoncentrować się na: 

 kształtowaniu ładu przestrzennego – Zintegrowany i Zrównoważony Plan 

Zagospodarowania Przestrzennego – uwzgledniający nowe inwestycje i tereny 

inwestycyjne. 

 na poprawie funkcjonowania administracji publicznej i współpracy 

międzyinstytucjonalnej i międzysektorowej. W szczególności dotyczy to wzmocnienia 

powiązań wiejsko-wiejskich i wiejsko-miejskich w takich obszarach tematycznych, jak 

Ponadlokalna Strategia Planowania Rozwoju, m.in. w zakresie poprawy jakości 

świadczenia usług publicznych, przywrócenia usług transportu publicznego, rozwoju 

kapitału ekologicznego, zintegrowanych inwestycji, współpracy ze społeczeństwem.  

 Projektowanie Planów Operacyjnych Działań Kluczowych – wynikających  

z opracowanej Strategii Rozwoju Gminy Krasnystaw 2021-2027 (2030). 

 Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji. 

 Opracowania Strategii (Planu) Marketingu Terytorialnego wspólnie z Miastem 

Krasnystaw i innymi partnerami. 

 Opracowanie Planu Rozwoju Gospodarczego Okręgu Rolno-Spożywczego  

– we współpracy z partnerami publicznymi: JST, powiatami, Samorządem 

Województwa. 

Obok specjalnego kierunku w ramach celu 1 (działanie 1.1.2) większość działań realizujących 

cel strategiczny Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030  wpływać będzie pozytywnie na 

rozwój obszarów wiejskich, są to m.in. zacieśnianie współpracy pomiędzy Gminą Krasnystaw 

z sąsiadującymi z nią Miastem i gminami, zwiększy dynamikę rozwoju gospodarki lokalnej  

i regionalnej, m.in. dzięki łączeniu zasobów i współfinansowaniu usług. Obniży to tym samym 

koszty stałe funkcjonowania mniej zaludnionych, czy też peryferyjnych obszarów. Rodzaj, zakres  

i wymiar interwencji dedykowanej w poszczególnych przypadkach zależeć będzie bezpośrednio od 
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potrzeb i potencjałów terytorialnych.118 

System realizacji Strategii Rozwoju Gminy Krasnystaw 2021-2030 służy wdrożeniu celów 

postawionych w planowaniu strategicznym do 2030 r. Realizacja kompleksowej interwencji 

publicznej wiąże się ze sprawnie funkcjonującymi podmiotami publicznymi na różnych poziomach 

zarządzania - określeniem ich zadań, wzajemnych relacji czy odpowiedzialności związanych  

z zarządzaniem rozwojem.  

Zasadnicze elementy systemu realizacji Strategii Rozwoju Gminy Krasnystaw 2021-2027  

z perspektywą do roku 2030: 

 podmioty zaangażowane w realizację, 

 mechanizmy służące określeniu podejmowanych przez samorząd przedsięwziąć 

ukierunkowanych na osiąganie wspólnych celów wyznaczonych w stosunku do określonego 

terytorium, sposobu finansowania, realizacji oraz koordynacji, 

 instrumenty realizacji – dokumenty programowe (programy operacyjne - krajowe  

i regionalne), programy rozwoju, w tym programy wieloletnie oraz projekty strategiczne  

i polityki publiczne. 

 formy wsparcia finansowego - pomoc zwrotna i bezzwrotna, 

 źródła finasowania.119 

Otoczenie instytucjonalne Strategii Rozwoju Gminy Krasnystaw 2021-2027  

z perspektywą do roku 2030 stanowią podmioty, których rola i zadania umożliwiają efektywną 

realizację polityki rozwoju lokalnego. Dotyczy to samorządów województw oraz samorządów 

terytorialnych niższego szczebla (gminnych i powiatowych) oraz innych partnerów działających na 

rzecz rozwoju regionalnego i lokalnego. 

Główne zadania i odpowiedzialność podmiotów w procesie programowania, realizacji, 

finansowania oraz oceny efektów Strategii Rozwoju Gminy Krasnystaw 2021-2027  

z perspektywą do roku 2030 wynikają z przepisów ustawowych oraz ich ewentualnych zmian.  

Kluczową rolę w polityce regionalnej odgrywają samorządy województw. Samorząd 

województwa pełni podstawową rolę w procesie programowania rozwoju, zarządzania nim  

i realizacji działań rozwojowych na poziomie regionalnym oraz koordynowania działań rozwojowych 

na poziomie województwa. W związku z tym samorząd województwa: 

 prowadzi politykę rozwoju województwa i określa, na podstawie diagnozy potrzeb 

formułowanych z udziałem społeczności i środowisk lokalnych w województwie 

(partnerstwo międzysektorowe) strategię rozwoju województwa (spójną z krajowymi 

celami polityki rozwoju, w tym celami polityki regionalnej) oraz zarządza realizacją,  

w tym monitorowaniem, tej strategii w województwie, 

 opiniuje rozwiązania w zakresie polityki regionalnej, przyjmowane na poziomie 

krajowym i europejskim oraz upowszechnia dobre praktyki w zakresie współpracy  

w obszarach powiązanych funkcjonalnie i instrumentów terytorialnych, 

 bierze udział w opracowaniu KSRR oraz jej ewentualnych zmianach, 

 uczestniczy w opracowaniu dokumentów strategicznych niezbędnych do wdrażania  

w Polsce europejskiej polityki spójności oraz przygotowuje i zarządza programami na 
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szczeblu regionalnym, z uwzględnieniem odpowiedzialności finansowej, a także 

negocjuje, wspólnie z ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego, z KE 

treść RPO oraz jego zmian, 

 animuje platformę współpracy z samorządami gminnymi i powiatowymi,  

i innymi partnerami działającymi na rzecz rozwoju regionu, poprzez angażowanie ich 

w proces programowania i realizacji polityki regionalnej na poziomie województwa, 

wspiera istniejące partnerstwa i inicjowanie/ powoływanie partnerstw dla obszarów 

powiązanych funkcjonalnie, 

 koordynuje działania rozwojowe w ramach różnych polityk sektorowych realizowane 

na terenie województwa - przygotowuje, negocjuje i realizuje na poziomie 

regionalnym kontrakt programowy oraz kontrakt sektorowy, w tym współpracuje  

z JST i włącza je w realizację kontraktu, którego jest stroną, 

 czuwa nad przebiegiem procesów realizacji polityki regionalnej, a w szczególności 

diagnozuje sytuację i potencjały/trendy rozwojowe (ścieżki rozwojowe) różnego typu 

obszarów (w tym OSI wskazane w KSRR), monitoruje sytuację w zakresie rozwoju 

społeczno-gospodarczego i przestrzennego i ocenia skuteczność i efektywność 

dotychczas stosowanych interwencji rozwojowych kierowanych w ramach polityki 

regionalnej i polityk sektorowych do regionu (m.in. w ramach różnego typu 

obserwatoriów funkcjonujących na terenie województwa, jak ROT), 

 zapewnianie efektywnego zagospodarowanie środków wycofanych z instrumentów 

inżynierii finansowej oraz instrumentów finansowych i pomocy zwrotnej w formie 

wsparcia zwrotnego, których jest dysponentem, poprzez stworzenie instytucji 

finansowych – regionalnych funduszy rozwoju, 

 uczestniczy w pracach Podkomitetu ds. wymiaru terytorialnego i zapewnia wdrażanie 

rekomendacji przyjętych przez Podkomitet dotyczących skuteczności, efektywności  

i użyteczności wdrażanej interwencji i stosowanych instrumentów terytorialnych.120 

Procesy rozwoju lokalnego tj. projektowania i wdrożenia Strategii Rozwoju Gminy 

Krasnystaw 2021-2027 z perspektywą do roku 2030 są uwarunkowane przede wszystkim działaniami 

Samorządu Gminy Krasnystaw. Podstawowym zadaniem gminy jest realizowanie lokalnych, 

określonych ustawowo spraw publicznych. Zadaniem własnym gminy jest zaspokajanie zbiorowych 

potrzeb wspólnoty. Oprócz zadań własnych gmina wykonuje zadania zlecone z zakresu administracji 

rządowej. 

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030  określa większą odpowiedzialność 

samorządu gminnego i samorządu powiatowego za rozwój gospodarczy oraz społeczny.  

W związku z powyższym Samorząd Gminy Krasnystaw oraz samorząd powiatowy: 

 uczestniczy w wyznaczaniu kierunków rozwoju regionalnego poprzez udział 

odpowiednio w konsultacjach KSRR (w roku 2019) oraz w pracach nad strategią 

rozwoju województwa (w roku 2020) i dokumentach programowych, a także  

w ocenie efektów polityki regionalnej prowadzonej przez rząd i samorząd 

województwa, 
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 zapewnia spójność rozwoju Gminy Krasnystaw i powiatu z celami strategicznymi 

określonymi na poziomie regionalnym poprzez odpowiednie dokumenty strategiczne 

określone ustawowo, 

 uczestniczy w procesie przygotowywania i realizacji kontraktu programowego oraz 

kontraktu sektorowego, 

 stymuluje i wspiera inicjatywy służące rozwojowi regionalnemu na szczeblu lokalnym 

poprzez współpracę z sąsiednimi gminami lub powiatami tworzącymi obszary 

powiązane funkcjonalnie oraz poprzez udział w przedsięwzięciach, które mają 

znaczenie ponadlokalne, w ramach porozumienia terytorialnego, 

 wdraża własne projekty rozwoju lokalnego zgodne z priorytetami określonymi na 

poziomie regionalnym, 

 animuje i wspiera współpracę między partnerami społeczno-gospodarczymi, 

stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi, podmiotami prywatnymi  

w zakresie działań opartych o kapitał społeczny (np. usługi o charakterze 

publicznym).121 

Partnerzy działający mają realny wpływ na rzecz realizacji Strategii Rozwoju Gminy 

Krasnystaw 2021-2027 z perspektywą do roku 2030 oraz związane z tym procesy współpracy, 

partycypacji oraz komunikacji między poszczególnymi instytucjami publicznymi, partnerskimi 

samorządami, jak i ich relacje z innymi partnerami działającymi na rzecz rozwoju lokalnego.  

W sieć współpracy na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym zaangażowane są podmioty 

o różnym statusie tj.  

 przedstawiciele partnerów społecznych i gospodarczych, 

 przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, 

 przedstawiciele szkół podstawowych,  średnich, środowiska akademickiego, 

 podmioty prywatne (przedsiębiorcy, grupy producenckie, spółdzielnie itp.) 

Ich udział, na zasadzie partnerstwa, w realizacji Strategii Rozwoju Gminy Krasnystaw 2021-

2027 z perspektywą do roku 2030 dotyczy wszystkich etapów: od procesu planowania  

i programowania, poprzez zarządzanie i realizację, po monitorowanie i ocenę. Takie podejście 

pomaga zagwarantować, by działania rozwojowe były dostosowane do krajowych, regionalnych  

i lokalnych potrzeb oraz priorytetów. 

Wzmacnianie współpracy w ramach realizacji Strategii Rozwoju Gminy Krasnystaw 2021-

2027 z perspektywą do roku 2030 musi odbywać się w oparciu o dialog społeczny, partycypację 

mieszkańców w zarządzaniu miastem oraz w ścisłej współpracy z nauką i biznesem.  

Udział społeczeństwa w wielopoziomowym zarządzaniu pozwoli na lepsze dopasowanie 

działań samorządów do rzeczywistych potrzeb mieszkańców i innych użytkowników Gminy 

Krasnystaw, a zaangażowanie przedsiębiorców jest konieczne z uwagi na to, że to oni właśnie  

w największym stopniu przyczyniają się do wzrostu i rozwoju gospodarczego. Biznes staje się również 

istotnym uczestnikiem działań rozwojowych dzięki uczestnictwu w partnerstwie publiczno-

prywatnym (ppp). Dodatkowo zaangażowanie przedstawicieli partnerów społecznych, organizacji 
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pozarządowych i przedsiębiorców zapewni niezbędne wsparcie dla realizowanych działań. Rozwijanie 

partycypacji w działaniach na rzecz Strategii Rozwoju Gminy Krasnystaw 2021-2027 z perspektywą 

do roku 2030 stanowi istotny element opracowanej strategii, wyrażający się w tworzeniu budżetu 

obywatelskiego i funduszu sołeckiego.122 

Do katalogu zadań partnerów działających na rzecz Strategii Rozwoju Gminy Krasnystaw 

2021-2027 z perspektywą do roku 2030 zalicza się: 

 współuczestniczenie w wyznaczaniu celów i kierunków rozwoju lokalnego poprzez 

udział w konsultacjach dokumentów strategicznych i programów tworzonych na 

poziomie regionalnym i lokalnym, 

 udział w procesie realizacji (monitorowanie, ewaluacja) stopnia realizacji celów 

polityki rozwoju, tj. uczestniczenie w działaniach monitorujących na szczeblu 

lokalnym, 

 przejmowanie części zadań wdrożeniowych na poziomie lokalnym na podstawie 

porozumienia lub umowy z samorządem województwa i Samorządem Gminy 

Krasnystaw oraz wdrażanie przedsięwzięć w formule współpracy z podmiotami 

publicznymi (samorząd województwa, powiatu, gminy). 123 

Plan wdrażania Strategii Rozwoju Gminy Krasnystaw 2021-2027 z perspektywą do roku 2030: 

1. Wdrażanie Strategii Rozwoju Gminy Krasnystaw 2021-2027 z perspektywą do roku 2030  

w wąskim znaczeniu stanowić będzie czynności zarządcze, skierowane na konkretyzację 

działań (uzgodnienie partnerów, lokalizacji, budżetu, harmonogramu realizacji), dlatego 

fundamentalną sprawą będzie powołanie Koordynatora ds. realizacji i monitorowania 

Strategii Rozwoju Gminy Krasnystaw 2021-2027 z perspektywą do roku 2030, który będzie 

odpowiedzialny przed Samorządem Gminy Krasnystaw za poszczególne etapy całego 

procesu. Oznacza to przejmowanie przez koordynatora czynności organizatorsko-

koordynacyjnych oraz motywacyjnych w stosunku do mieszkańców, rolników, przetwórców, 

przedsiębiorców, naukowców, studentów, inwestorów i pracowników Urzędu Gminy 

Krasnystaw oraz jednostek mu podległych, a także współpracę z gminami i organizacjami  

w terenie. 

2. Na etapie wdrążenia Strategii Rozwoju Gminy Krasnystaw 2021-2027 z perspektywą do 

roku 2030, powinny powstać strategiczne programy funkcjonalne i operacyjne,  

w których nastąpi praktyczna konkretyzacja działań i zamierzeń zapisanych w ww. Strategii, 

w celu ich realizacji w wyodrębnionych obszarach: organizacyjnym, marketingowym, 

inwestycyjnym, produkcyjnym, zasobów ludzkich, finansowym. 

3. Wymienione w Strategii Rozwoju Gminy Krasnystaw 2021-2027 z perspektywą do roku 

2030 potencjalne źródła finansowania poszczególnych działań będą musiały zostać 

zweryfikowane, po zatwierdzeniu przez Województwo Lubelskie oraz Ministerstwo Funduszy 

Europejskich i Rozwoju Regionalnego poszczególnych programów wsparcia w perspektywie 

2021-2027 (2030) oraz dopracowane z partnerami (m. in. innymi gminami, 

przedsiębiorstwami, rolnikami, przetwórcami, NGO), którzy podejmą się realizacji 
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zaproponowanych w Strategii Rozwoju Gminy Krasnystaw 2021-2027 z perspektywą do 

roku 2030 działań. 

4. Samorząd Gminy Krasnystaw nadzorujący wdrażanie Strategii Rozwoju Gminy Krasnystaw 

2021-2027 z perspektywą do roku 2030 powinien wypracować odpowiedni system 

wspierający zarządzanie procesem realizacji Strategii (uchwały, programy, procedury, 

regulaminy, zasady, zarządzenia itp.) oraz systemy informacyjne i kontrolne oraz dostosował 

kulturę organizacyjną – model zarządzania wielopoziomowego (zrównoważonego, spójnego, 

partycypacyjnego) do wyzwań i tempa realizacji poszczególnych działań. 

5. Działania wymagające interwencji ze strony Państwa i Samorządu Województwa Lubelskiego 

takie jak inwestycje przemysłowe, infrastrukturalne, B+R oraz rewitalizacja społeczno-

gospodarcza powinny być procedowane na zasadzie pierwszeństwa i wsparte lobbingiem 

oddolnym, aby realnie móc wdrożyć zamierzenia zapisane w Strategii Rozwoju Gminy 

Krasnystaw 2021-2027 z perspektywą do roku 2030. 

6. Wszyscy Radni, kierownicy działów, dyrektorzy placówek, menedżerowie podejmujący 

decyzje dotyczące wdrażania Strategii Rozwoju Gminy Krasnystaw 2021-2027  

z perspektywą do roku 2030 powinni bardzo dokładnie zapoznać się z całością opracowania. 

7. Strategię Rozwoju Gminy Krasnystaw 2021-2027 z perspektywą do roku 2030 trzeba 

rewidować regularnie, aby przekonać się, czy jest ona nadal aktualna i odpowiednia do 

zmieniających się warunków raz na 2 lata. 

8. Struktura organizacyjna (partnerstwo, konsorcjum, spółdzielnia, stowarzyszenie, spółka) 

partnerów działań na etapie wdrożenia Strategii Rozwoju Gminy Krasnystaw 2021-2027  

z perspektywą do roku 2030 powinna być dopasowana do potrzeb (odpowiednie 

delegowanie uprawnień i odpowiedzialności związanych z wdrożeniem strategii). 

9. Na etapie przystąpienia do realizacji konkretnych działań zapisanych w Strategii Rozwoju 

Gminy Krasnystaw 2021-2027 z perspektywą do roku 2030 należy zaplanować i zatwierdzić 

budżety poszczególnych działań z partnerami, aby móc je następnie kontrolować i rozliczyć. 

10. Wdrażanie Strategii Rozwoju Gminy Krasnystaw 2021-2027 z perspektywą do roku 2030 

jest procesem złożonym, na który wpływać będą różne czynniki: uprawnienia decyzyjne, 

motywacja, przepływ informacji, struktura organizacyjna. Do efektywnej implementacji  

niezbędne jest też, aby Samorząd Gminy Krasnystaw wytworzył dobry klimat poparcia 

wdrażanych działań we współpracy z Koordynatorem ds. wdrażania i monitorowania 

Strategii Rozwoju Gminy Krasnystaw 2021-2027 z perspektywą do roku 2030 oraz 

instytucjami i organizacjami, które będą partnerem w realizacji poszczególnych działań.  

Układ instytucjonalny wdrażania koncepcji stanowić będą: 

 Samorząd Gminy Krasnystaw 

 Zespół ds. opracowania Strategii Rozwoju Gminy Krasnystaw  

 Koordynator ds. wdrażania i monitorowania Strategii Rozwoju Gminy Krasnystaw 

2021-2027 z perspektywą do roku 2030 

 Zespół koordynatorów lokalnych, w skład którego wejdą przedstawiciele partnerów: 

gmin, NGO, organizacji kultury i klubów sportowych, przedstawiciele rolników, 

producentów i przedsiębiorców. 
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11. Kluczową rolę w układzie instytucjonalnym wdrażania Strategii pełnić będzie Przewodniczący 

Rady Gminy Krasnystaw i Wójt Gminy Krasnystaw, podejmujący decyzję w sprawie przyjęcia 

działań i oraz w sprawie programów wynikających ze Strategii Rozwoju Gminy Krasnystaw 

2021-2027 z perspektywą do roku 2030. 

12. Na forum Rady Gminy Krasnystaw będą prezentowane raz na dwa lata sprawozdania  

z monitoringu i oceny Strategii Rozwoju Gminy Krasnystaw 2021-2027 z perspektywą do 

roku 2030 oraz informacje o przygotowywanych aktualizacjach oraz opracowywaniu nowych 

rozwiązań. 

13. Na Koordynatorze ds. wdrażania i monitorowania Strategii Rozwoju Gminy Krasnystaw 

2021-2027 z perspektywą do roku 2030 spoczywa odpowiedzialność za wykonanie decyzji 

Rady Gminy i Wójta w sprawie przyjęcia i realizacji poszczególnych działań opracowanych  

w Strategii Rozwoju Gminy Krasnystaw 2021-2027 z perspektywą do roku 2030. 

Koordynator ds. wdrażania i monitorowania Strategii Rozwoju Gminy Krasnystaw 2021-

2027 z perspektywą do roku 2030 odpowiedzialny będzie za projekty z gminami 

partnerskimi: 

 zaplanowanie oraz przygotowanie dokumentacji związanej z projektami 

(szczegółowa specyfikacja dokumentacji, a także jej merytoryczna weryfikacja 

i odbiór); 

 przeprowadzenie procedur przetargowych (realizacja zamówień publicznych, 

w tym przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia); 

 rozliczenie finansowe i nadzór finansowy (akceptacja dokumentów 

finansowych, sporządzanie wniosków o płatność, realizacja płatności); 

 promocję i konsultacje społeczne  

 zarządzaniem projektami tj. przepływem informacji pomiędzy jednostkami 

samorządu terytorialnego. W razie potrzeby będą kontaktować się  

z organami zarządzającymi jednostkami samorządu terytorialnego. 

14. Mając na uwadze zasady partycypacji społecznej i zrównoważonego rozwoju  istotne jest 

powołanie przez Wójta Gminy gremium wspomagającego uruchamianie społecznego  

i obywatelskiego kapitału w realizacji Strategii Rozwoju Gminy Krasnystaw 2021-2027  

z perspektywą do roku 2030. Elementem układu instytucjonalnego wdrażania koncepcji 

powinno stać się ustanowienie Rady Programowej, której zadaniem byłoby: 

 udzielanie opinii o realizacji strategicznych założeń rozwojowych  

i wdrażania poszczególnych działań. 

 formułowanie diagnoz stanu Gminy Krasnystaw oraz inicjowanie aktualizacji 

Strategii i programów realizujących ją, 

 organizowanie udziału społeczności Gminy Krasnystaw, w tym środowisk 

gospodarczych, rolniczych, naukowych w realizacji zadań strategicznego 

rozwoju. Rada ta powołana powinna być przez Wójta Gminy Krasnystaw  

i skupić przedstawicieli instytucji samorządowych oraz administracyjnych 

oraz środowisk naukowych, zawodowych, gospodarczych oraz społecznych.  
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 Do podstawowych elementów systemu planowania – narzędzi wdrażania 

Strategii Rozwoju Gminy Krasnystaw 2021-2027 z perspektywą do roku 

2030 należeć będą: 

• opracowania i ujęte w nich działania, programy zaimplementowane 

ze Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego 2021-2027 (2030), 

• programy operacyjne (wypracowane przez partnerów 

poszczególnych działań), 

• programy operacyjne krajowe i regionalne, program pomocy ze 

strony rządu, środki finansowe samorządów, środki publiczne, 

kapitał prywatny, instrumenty pożyczkowe i kredytowe, Fundusze 

Norweskie, WFOŚiGW. 

• miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz 

zintegrowany plan zagospodarowania wzdłuż trasy S17. 

• programy, projekty, inicjatywy realizowane przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Lubelskiego i instytucje, podmioty, 

które nadzoruje oraz programy, projekty, strategie realizowane 

przez: ARiMR, KOWR, KSOW, LODR, LPNT, PPNT, LGD, LGR, LIR, RIG, 

uczelnie, instytuty oraz IOB i instytucje pozarządowe – jako 

elementy przyczyniające się do realizacji celów strategicznych  

i operacyjnych Strategii Rozwoju Gminy Krasnystaw 2021-2027  

z perspektywą do roku 2030. 

 Każde działanie wymienione w Strategii Rozwoju Gminy Krasnystaw 2021-2027  

z perspektywą do roku 2030 zostanie opracowane przed wdrożeniem przez: Zespół 

ds. opracowania i wdrożenia Strategii Rozwoju Gminy Krasnystaw jako projekt 

składający się z następujących elementów: nazwa projektu, obszar objęty projektem, 

cele i priorytety, konkretne działania (zadania), harmonogram realizacji, łączne 

nakłady finansowe, nakłady finansowe w układzie rocznym, źródła finansowania, 

wskaźniki monitoringu i ewaluacji, sposób sprawozdawania oraz podmiot 

koordynujący i/lub realizujący program. 

 Monitorowanie i ocena realizacji koncepcji będzie powierzone Zespołowi ds. 

opracowania i wdrożenia Strategii Rozwoju Gminy Krasnystaw, ponieważ ma służyć 

analizie zmian dotyczących wybranych wskaźników ilościowych i jakościowych. Jej 

celem będzie zapewnienie informacji na temat skuteczności i efektywności działań 

podejmowanych na rzecz realizacji Strategii Rozwoju Gminy Krasnystaw 2021-2027 

z perspektywą do roku 2030 oraz umożliwienie modyfikacji programów i działań  

w przypadku występowania rozbieżności pomiędzy celami założonymi a osiąganymi 

efektami. Monitorowanie realizacji koncepcji odbywać się będzie na pięciu 

płaszczyznach: celów strategicznych, celów operacyjnych i działań. Propozycje 

wskaźników dotyczących programów i działań zostaną nałożone na działania  

w każdym z dokumentów strategicznych, do których te działania będą się odnosić. 
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Rozdział 12 
RAMY FINANSOWE 

I ŹRÓDŁA  

FINANSOWANIA 

 

 

 

W perspektywie 2021-2027 (2030) w ramach programów operacyjnych, współfinasowanych 

ze środków UE, kontynuowane będą dotychczasowe europejskie mechanizmy wdrażania polityki 

spójności: Zintegrowane Inwestycje Terytorialne są przejawem wymiaru terytorialnego polityki 

spójności (ZIT), Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS), a także inne mechanizmy 

współpracy wypracowane na poziomie regionalnym i subregionalnym.  

Należy podkreślić, że dla zapewnienia stabilnych perspektyw rozwojowych Gminy 

Krasnystaw konieczne jest podjęcie działań zmierzających do wzmocnienia bazy dochodowej 

samorządu lokalnego, a w szczególności zwiększenia, zróżnicowania źródeł dochodów oraz 

zaangażowania środków prywatnych do finansowania przedsięwzięć rozwojowych (partnerstwo 
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publiczno-prywatne). Konieczna jest dalsza aktywna działalność sprzyjająca napływowi 

bezpośrednich inwestycji krajowych i zagranicznych do Gminy Krasnystaw oraz powiatu 

krasnostawskiego. 

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU GMINY KRASNYSTAW W LATACH 2021-2027 (2030) 

Krajowe Programy Operacyjne124 

Krajowe Programy Operacyjne będą uwzględniały cele polityki regionalnej  

i zostaną ukierunkowane na: 

 innowacje, inteligentny wzrost - wsparcie wszystkich etapów tworzenia 

innowacji, 

 rynek pracy i adaptacyjność, włączenie społeczne i walkę z ubóstwem, edukację, 

 dobre rządzenie, 

 poprawę jakości powietrza, niską energochłonność, czystą energię, ograniczenie 

ekstremalnych skutków zmian klimatu, czystą wodę, ochronę przed powodziami  

i suszą, różnorodność biologiczną i ochronę przyrody oraz gospodarkę o obiegu 

zamkniętym, 

 bezpieczeństwo energetyczne, 

 dostępność transeuropejską i międzyregionalną 

 spójność terytorialną. 

Program ponadregionalny 2020+ - Program Ministerstwa Funduszy Europejskich i Rozwoju 

Regionalnego – Miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze oraz obszary zagrożone 

trwałą marginalizacją 

Miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze oraz obszary zagrożone trwałą 

marginalizacją tj. Gmina Krasnystaw, jako OSI wymagające priorytetowej interwencji  

z poziomu krajowego kierowanej na poziom subregionalny, ze względu na kumulację 

negatywnych zjawisk społeczno- gospodarczych, otrzymają: dopasowane instrumenty 

wsparcia na krajowym i regionalnym poziomie zarządzania rozwojem: Program 

ponadregionalny 2020+, obowiązkowe wsparcie w ramach krajowych  

i regionalnych programów operacyjnych inne obszary koncentracji działań polityki regionalnej 

na poziomie subregionalnym mogą być zidentyfikowane w strategiach rozwoju województw. 

Dla tych kategorii OSI ukierunkowane wsparcie będzie: zaprogramowane z poziomu 

regionalnego możliwe jako uzupełniająca interwencja z poziomu krajowego w ramach 

kontraktu programowego i kontraktów sektorowych oraz porozumień terytorialnych. 

 

Polski Fundusz Rozwoju 

Polski Fundusz Rozwoju (PFR) to grupa instytucji finansowych i doradczych dla 

przedsiębiorców, samorządów i osób prywatnych. Oferta PFR obejmuje pakiety usług 

finansowych i pozafinansowych, skonstruowane pod konkretną potrzebę co umożliwia 

tworzenie kompletnego rynku pozyskiwania kapitału i instrumentów wzrostu na każdym 

etapie rozwoju danego przedsięwzięcia. 

                                                 
124

 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030. 
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Grupa PFR oferując instrumenty służące rozwojowi samorządów (głównie 

finansowanie infrastruktury, partnerstwo publiczno-prywatne, kredyty na rozwój edukacji), 

czy przedsiębiorstw (głównie kapitał na rozwój, gwarancje bankowe czy doradztwo  

i finansowanie eksportu) inwestuje w zrównoważony rozwój społeczny i wzrost gospodarczy 

kraju i służy wypełnianiu luki rynkowej w finansowaniu na zasadach komercyjnych oraz 

współpracy przy przygotowaniu i dystrybucji programów w obszarach, w których te luki  

w rynku występują. Realizuje m.in. programy: Gwarancje De Minimis dla małych i średnich 

przedsiębiorstw, Start in Poland, Program Budowy Kapitału, Program Mieszkań na Wynajem, 

Narodowy Program Mieszkaniowy w zakresie budowy mieszkań na wynajem  

o umiarkowanych czynszach (w tym z opcją dojścia do własności) na zasadach rynkowych  

w ramach pakietu „Mieszkanie+”. W ofercie dla samorządów i sektora publicznego znajdują 

się: Finanse na wzrost, Płynność finansowa, Finansowanie infrastruktury, Finansowanie 

mieszkalnictwa i Obsługa Inwestora. 

 

Regionalny Fundusz Rozwoju125 

W województwie dla wykorzystania zasobu środków przeznaczonych do ponownego 

wykorzystania (integracja zasobów i koordynacja działań w sferze wykorzystywania 

instrumentów wsparcia zwrotnego na poziomie regionalnym) środki będące w obrocie  

w poprzedniej perspektywie finansowej) powstają Regionalne Fundusze Rozwoju (RFR). 

Perspektywa finansowa UE 2014–2020 przyniosła wzrost znaczenia finansowania zwrotnego 

dla rozwoju, a równocześnie następują sukcesywnie zwroty środków z istniejących  

w poprzedniej perspektywie finansowej działań zakładających wykorzystanie instrumentów 

finansowych. Środki te tworzą zasób, który może być wykorzystany do rozbudowy 

instrumentów zwrotnych w ramach poszczególnych województw. Wobec przewidywanego 

ograniczenia dostępności środków UE po 2020 r. konieczna jest budowa silnej lokalnej bazy 

finansowej w ramach województw, która pozwoli na efektywne współdziałanie  

z kapitałem prywatnym w realizacji regionalnej polityki rozwoju. Baza ta powinna 

uwzględniać działalność prowadzoną przez pośredników finansowych w danym regionie – 

celem uniknięcia wystąpienia efektu wypierania. RFR mogą ułatwić  

i zdynamizować przebudowę gospodarki regionów. Należy je traktować jako istotny podmiot 

realizowania polityki rozwoju prowadzonej przez samorządy województw, głównie  

w obszarze innowacji, przedsiębiorczości, inwestycji na obszarach miejskich oraz redukcji 

energochłonności – adekwatnie do specyfiki i potencjałów rozwojowych regionów,  

w szczególności poprzez zapewnienie finansowania dla priorytetów rozwoju określonych  

w ramach strategii rozwoju województw. Dotychczas m. in. zarządzała nim LAWP. 

 

Mechanizmy zintegrowanego podejścia 126 

Głównymi mechanizmami, które wzmacniają zintegrowane podejście do rozwoju oraz 

współpracę na poziomie lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym w perspektywie 2021-

2027 (2030) są:  

                                                 
125

 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030. 
126

 Jw. 
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 kontrakt programowy  

 kontrakt sektorowy 

 porozumienie terytorialne. 

Porozumienie terytorialne jest mechanizmem polegającym na urzeczywistnieniu 

planowania i realizowania procesów rozwojowych, podejmowanych/inicjowanych z poziomu 

lokalnego. Mechanizm ten powinien służyć rozwojowi współpracy samorządów, na obszarach 

gdzie zostały zidentyfikowane istotne dla rozwoju, więcej niż jednej JST (gminy/powiatu), 

potencjały społeczne/gospodarcze lub problemy, które ograniczają uruchomienie  

i wykorzystanie potencjałów. 

Porozumienie terytorialne może być wykorzystywane do określenia zakresu  

i sposobu realizacji wybranych przedsięwzięć, stanowiących zadanie własne danej 

gminy/powiatu i istotnych dla sąsiadujących JST lub JST wyższego szczebla, kluczowych dla 

rozwoju obszaru objętego porozumieniem, a jednocześnie istotnych dla rozwoju 

ponadlokalnego. Celem porozumienia terytorialnego jest wsparcie JST szczebla lokalnego 

(samorządy gminne/samorządy powiatowe) przez inne samorządy gminne, samorządy 

powiatowe, samorząd województwa lub rząd - w realizacji zadań własnych, które mają 

znaczenie ponadlokalne. Wsparcie w ramach porozumienie terytorialnego może mieć –  

w zależności od potrzeb i zakresu zaangażowania stron rodzaj: 

 animacyjny - wówczas strony porozumienia angażują się w dane zadanie bez 

przepływów finansowych między nimi, lub 

 integrujący - identyfikujący wiele działań z różnych dziedzin istotnych dla rozwoju 

danego obszaru, podejmowanych przez strony porozumienia lub podmioty z nimi  

w jakikolwiek sposób powiązane, lub 

 finansowy - strony porozumienia określają zakres i zasady partycypacji  

w finansowaniu przedsięwzięcia stanowiącego zadanie własne dla jednej ze stron 

porozumienia. 

Ze strony samorządowej w porozumieniu terytorialnym mogą uczestniczyć – JST 

wyższych lub niższych szczebli. Nie ma ograniczeń, co do liczby stron porozumienia 

terytorialnego. Warunkiem udziału samorządu województwa w porozumieniu terytorialnym 

o charakterze finansowym, między JST (gminy/powiaty) a ministrem właściwym ds. rozwoju 

regionalnego i innym ministrem właściwym, jest partycypacja finansowa województwa  

w realizacji przedsięwzięć przewidzianych do realizacji. Wiodącą w porozumieniu 

terytorialnym jest co do zasady JST, dla której przedsięwzięcia objęte porozumieniem 

stanowią zadanie własne. Tym samym, jeśli porozumienie terytorialne dotyczy kilku 

przedsięwzięć stanowiących zadania różnych JST, zlokalizowanych na danym obszarze, może 

być kilka wiodących stron – każda w zakresie postanowień porozumienia odnoszących się do 

danego zadania. 

Przy konstruowaniu zakresu porozumienia terytorialnego niezbędne jest 

uwzględnienie ustaleń lokalnych dokumentów strategicznych oraz zachowanie zgodności ze 

Strategią Rozwoju Województwa Lubelskiego. Samorząd województwa dba o spójność 

porozumienia terytorialnego z celami rozwoju województwa. Tam, gdzie stroną będzie 
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minister właściwy ds. rozwoju regionalnego i inny minister właściwy, przed zawarciem 

porozumienia terytorialnego, strona rządowa zasięga opinii samorządu województwa na 

temat zgodności zakresu porozumienia ze Strategią Rozwoju Województwa Lubelskiego. 

 

 

Regionalne Programy Operacyjne127 

Istotnym instrumentem terytorialnym będzie Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Lubelskiego. Program tworzony jest dla każdego regionu z uwzględnieniem 

sytuacji społeczno-gospodarczej, planów rozwoju, potrzeb danego obszaru oraz zgodnie  

z zasadami realizacji wymiaru terytorialnego polityki spójności opracowanymi przez ministra 

właściwego ds. rozwoju regionalnego i jest zgodny z zapisami Krajowej Strategii Rozwoju 

Regionalnego 2030. Podstawą realizacji programu będzie zawarcie kontraktu programowego 

pomiędzy ministrem ds. rozwoju regionalnego i zarządem województwa. 

W RPO wsparcie obligatoryjnie otrzymają znajdujące się na terytorium danego 

województwa OSI wskazane w KSRR, tj. obszary zagrożone trwałą marginalizacją. Dodatkowo 

samorządy województw będą mogły wskazać inne obszary strategicznej interwencji 

zidentyfikowane na poziomie regionalnym. Wsparcie w RPO dla OSI wskazanych w KSRR 

powinno być komplementarne do wsparcia zaprojektowanego na poziomie krajowym. 

Wysokość środków na realizację RPO będzie wynikała z ustalonego przez ministra właściwego 

ds. rozwoju regionalnego algorytmu podziału środków oraz z indywidualnych negocjacji  

w ramach kontraktu programowego. 

 

Programy współpracy terytorialnej Interreg 

Podstawowym celem programów współpracy terytorialnej Interreg będzie 

pogłębianie integracji, poprzez otwieranie społeczeństw na różnice kulturowe oraz 

budowanie wzajemnego zaufania, a także współpracę instytucjonalną. W transgranicznym 

wymiarze współpraca terytorialna, w tym na zewnętrznych lądowych granicach UE, będzie 

służyć łączeniu potencjałów i tworzeniu synergii pomiędzy istniejącymi i powstającymi 

potencjałami obszarów przygranicznych, dla których bazę wzrostu stanowić będą inwestycje 

krajowe i regionalne. Dotyczy to zarówno potencjałów miejskich (ośrodków wzrostu), 

centrów lokalnych czy regionalnych, jak i potencjałów dotychczas rozproszonych, na 

obszarach poza centrami (obszary wiejskie, leśne itp.). Działania w ramach tych programów 

powinny redukować bariery w funkcjonowaniu obszarów przygranicznych i w konsekwencji 

zmniejszać stopień peryferyzacji pogranicza. 

W ponadnarodowym wymiarze współpraca terytorialna będzie m.in. pomagać  

w koordynacji działań zwiększających integrację przestrzenną i funkcjonalną europejskich 

regionów. 

 

Programy rozwoju i inne instrumenty finansowane ze środków krajowych128 

Wobec perspektywy ograniczenia środków UE na politykę spójności będzie rosła rola 
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i znaczenie programów rozwoju oraz programów wieloletnich finansowanych ze źródeł 

krajowych.  Projekty strategiczne istotne dla realizacji celów KSRR: Racjonalny system 

finansowania JST, Narodowy Program Mieszkaniowy, Pakt dla obszarów wiejskich, SMUP, 

System Koordynacji KIS i RIS, Kompetencje w społeczeństwie informacyjnym, Dostępność Plus 

czy Centralny Port Komunikacyjny. 

W KSRR proponowane są też nowe inicjatywy. Dotyczą one w szczególności 

zwiększenia zachęt do tworzenia oddolnie innowacyjnych, eksperymentalnych rozwiązań: 

Akcelerator Projektów Pilotażowych, Innowacyjne partnerstwa terytorialne. 

 

Partnerstwo Publiczno-Prywatne129 

Partnerstwo publiczno-prywatne w szerokim rozumieniu w zdefiniowanym  

w aktach prawa UE oraz dokumentach instytucji UE, definiowane jest jako partnerstwo 

sektora publicznego i prywatnego mające na celu realizację przedsięwzięć lub świadczenie 

usług, tradycyjnie dostarczanych przez sektor publiczny. Współpraca ta opiera się na 

założeniu, iż każda ze stron jest w stanie wywiązać się z własnych, powierzonych jej zadań 

sprawniej niż druga strona. Strony w ten sposób uzupełniają się, zajmując się w ramach 

partnerstwa właśnie tą częścią wspólnego zadania, którą wykonują najlepiej. Dzięki 

podziałowi zadań, odpowiedzialności i ryzyka w ramach ppp osiąga się najbardziej efektywny 

ekonomicznie sposób tworzenia infrastruktury i dostarczania usług publicznych. Każda ze 

stron czerpie przy tym ze współpracy własne korzyści – proporcjonalne do swego 

zaangażowania. Wobec powyższego, wśród kluczowych elementów współpracy w ramach 

partnerstwa publiczno-prywatnego wymienić należy: współpracę sektora publicznego  

z sektorem prywatnym; umowny charakter (w ramach stosunku cywilnoprawnego); 

charakter celowy: realizacja przedsięwzięć (budowa infrastruktury, dostarczanie usług) 

tradycyjnie wykonywanych przez stronę publiczną; optymalny podział zadań; podział ryzyk; 

obustronną korzyść. (Polityka Rządu w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego 

"Polityka PPP” jest pierwszą rządową kompleksową wizją rozwoju partnerstwa publiczno-

prywatnego w Polsce. Jej głównym celem jest zwiększenie skali i efektywności inwestycji 

realizowanych w formule PPP. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-

prywatnym (PDF 5,97 MB) Ustawa z 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym 

określa zasady współpracy podmiotu publicznego i partnera prywatnego w ramach 

partnerstwa publiczno-prywatnego, którego przedmiotem  jest wspólna realizacja 

przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym  

i partnerem prywatnym).130 

 

Pozostałe źródła finansowania 

 Środki budżetu państwa w ramach programów rozwoju lub poprzez inne instrumenty 

będące w gestii poszczególnych ministrów lub wojewodów. Ponadto budżet państwa 

może zapewnić środki na współfinansowanie dla projektów realizowanych ze źródeł 

zagranicznych. 
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 Środków budżetów JST poprzez zapewnienie wymaganego współfinansowania dla 

projektów realizowanych ze źródeł zagranicznych oraz finansowania wkładu własnego  

w ramach programów rozwoju lub innych instrumentów finansowanych z budżetu 

państwa lub innych środków publicznych wdrażanych z poziomu krajowego. 

W zależności od wyników negocjacji z Komisją Europejską oraz późniejszych rozstrzygnięć na 

forum krajowym w zakresie ukierunkowania środków polityki spójności, odpowiednia kwota środków 

zostanie przeznaczona na realizację programów operacyjnych mających oddziaływanie regionalne. 

Wszystkie wskazane źródła powinny tworzyć efektywny i spójny system finansowania polityki 

rozwoju regionalnego i lokalnego. 

 

BUDOWA EFEKTYWNEGO SYSTEMU FINANSOWANIA INWESTYCJI ROZWOJOWYCH PRZEZ 

SAMORZĄD GMINY KRASNYSTAW będzie wymagała w perspektywie 2021-2027 (2030) stosowania 

różnych form wsparcia adekwatnych do specyfiki realizowanych przedsięwzięć, oczekiwanych 

rezultatów z ich realizacji, a także statusu podmiotów, które są odpowiedzialne za realizację tych 

przedsięwziąć korzystających przy tym ze wsparcia ze środków publicznych.131 

W ramach krajowego, jak i regionalnego systemu finansowania inwestycji wspierających 

rozwój społeczno-gospodarczy wyróżniać będzie się w latach 2021-2027  (2030) zarówno formy 

wsparcia bezzwrotnego, jak i zwrotnego. Do instrumentów finansowania bezzwrotnego zalicza się 

wsparcie w formie dotacji i subwencji czy finansowanie z krajowych funduszy celowych np. 

pochodzących ze środków NFOŚiGW. Natomiast wsparcie zwrotne stanowią przede wszystkim 

kredyty i pożyczki (udzielane na zasadach rynkowych oraz preferencyjnych), poręczenia i gwarancje, 

finansowanie typu venture capital, seed capital, jak również pomoc zwrotna. 

Pomoc zwrotną jako jedną z możliwych form wsparcia wprowadzono w ustawie z dnia 7 lipca 

2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw. Stanowi ona 

relatywnie nową formę wsparcia, łączącą w sobie elementy wsparcia dotacyjnego oraz 

podlegającego zwrotowi, przy czym proporcja między obiema formami może ulegać zmianie  

w trakcie realizacji danej inwestycji jak również w fazie operacyjnej, kiedy osiągane są rezultaty 

danego przedsięwzięcia. 

Zaletą instrumentów finansowania zwrotnego jest m.in. zwiększenie odpowiedzialności 

podmiotu odpowiedzialnego za realizację inwestycji w zakresie podejmowanych działań i ich 

skutków. W celu poprawy działania systemu finansowania inwestycji prorozwojowych ze środków 

publicznych sukcesywnie zwiększany będzie udział wsparcia w formie zwrotnej. 

Finansowanie bezzwrotne, w tym w formie dotacji i subwencji będzie kierowane  

w szczególności na przedsięwzięcia niegenerujące dochodów, o niskiej stopie zwrotu  

z inwestycji lub też bardzo długim okresie zwrotu, jednocześnie wpisujące się w podstawowe zadania 

państwa lub właściwych samorządów. Dotyczyć to będzie również przedsięwzięć obarczonych dużym 

ryzykiem, które bez zaangażowania środków publicznych nie miałyby szansy na realizację. 

Formułą realizacji inwestycji promowaną przez rząd wśród JST jest PPP. Służy ono przede 

wszystkim podwyższeniu efektywności wydatków publicznych dzięki wykorzystaniu know-how 
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partnerów prywatnych i niezależnej kontroli założeń projektowych przez zaangażowane w proces 

instytucje finansowe. Przygotowanie wybranych projektów PPP rząd wspiera poprzez zapewnienie 

kompleksowego doradztwa o charakterze prawnym, finansowym i technicznym. 

Ponieważ realizacja przedsięwzięć rozwojowych Strategii Rozwoju Gminy Krasnystaw 2021-

2027 (2030) musi odbywać się przy zachowaniu stabilności makroekonomicznej, w szczególności 

stabilności sektora finansów Samorządu Gminy Krasnystaw, należy mieć na uwadze konieczność 

prowadzenia polityki budżetowej uwzględniającej ograniczenia związane z obowiązującymi 

regułami fiskalnymi, w tym z dążenie do osiągnięcia i utrzymania średniookresowego celu 

budżetowego (opracowywanego w Wieloletnich Prognozach Finansowych). 

Dlatego też, niezależnie od konieczności zwiększenia zaangażowania kapitału prywatnego  

w realizację celów rozwojowych Strategii Rozwoju Gminy Krasnystaw 2021-2027 (2030), konieczne 

jest utrzymanie - w warunkach ograniczonego napływu środków polityki spójności - „przestrzeni 

fiskalnej” niezbędnej do realizacji zamierzeń Strategii. Podstawowym uwarunkowaniem „przestrzeni 

fiskalnej” będzie stabilizująca reguła wydatkowa, a w pewnym stopniu również niektóre dodatkowe 

działania po stronie dochodowej. 

Postanowienia SOR wskazują, że po 2020 r. ciężar finansowania inwestycji rozwojowych 

będzie przenoszony w większym stopniu na środki krajowe (zarówno publiczne, jak i prywatne). 

Znaczenie środków UE będzie relatywnie mniejsze, choć nadal istotne. 

Zadania sektora publicznego, które dotychczas realizowane były w znacznym stopniu przy 

współfinansowaniu z UE, będą w większym stopniu finansowane w oparciu o krajowe środki 

publiczne. Środki te pochodzić będą z budżetu centralnego oraz z budżetów samorządowych, które 

nabiorą większego znaczenia w finansowaniu wysiłku rozwojowego. Powodem tego są zmiany  

w wieloletnim budżecie UE na lata 2021–2027. Wskazuje to na konieczność efektywnego 

stymulowania inwestycji sektora prywatnego (ze środków krajowych oraz zagranicznych) oraz 

dalszego podnoszenia efektywności wydatków rozwojowych sektora publicznego. Wykorzystanie 

środków UE należy skoncentrować na projektach o najwyższej wartości dodanej i pozytywnych 

efektach.132 

Oceniając warunki prowadzenia polityki gospodarczej (w tym przede wszystkim polityki 

inwestycyjnej) w nadchodzących latach, zakłada się, że działania wdrażane w ramach SOR przyniosą 

pozytywne impulsy w postaci mobilizowania kapitału prywatnego (krajowego i zagranicznego). 

Doprowadzą one do zwiększenia jego aktywności inwestycyjnej. Kapitał prywatny będzie więc 

odgrywał kluczową rolę w osiągnięciu planowanej stopy inwestycji w gospodarce. Wymaga to 

jednakże działań realizowanych przez sektor publiczny (zarówno inwestycyjnych, jak i regulacyjnych) 

w zakresie poprawy „warunków brzegowych” determinujących ekonomiczną racjonalność  

i rentowność działalności podmiotów sektora prywatnego. 

Budżet Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030 oparty został m.in. 

na założeniach Wieloletniego Planu Finansowego Państwa (WPFP) na lata 2019–2022 przyjętego 

uchwałą nr 31 Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2019 r., gdzie wydatki dotyczące sektora rolnego 

i rybackiego zostały w największym stopniu opisane w ramach poszczególnych zadań funkcji. 

Działania określone w SZRWRiR 2030 będą finansowane również ze środków publicznych w ramach 
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innych niż 21 funkcji budżetu zadaniowego państwa.133 

Zgodnie z postanowieniami umowy partnerstwa przynajmniej 5,2 mld euro środków polityki 

spójności (PS) powinno zostać przeznaczonych w formie dedykowanych instrumentów we 

właściwych programach krajowych i regionalnych na działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. 

Ostatecznie kwota dedykowana obszarom wiejskim we wszystkich programach operacyjnych 

współfinansowanych ze środków polityki spójności na lata 2014–2020 wyniosła 9,3 mld euro. Środki 

te znajdują się w gestii innych niż Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi dysponentów części 

budżetowych, ale realizują jednocześnie również cele SZRWRiR 2030. Największa część tych środków 

przypisana jest do Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego (ok. 28%), Strategii Produktywności 

Gospodarki (ok. 22%), Strategii Sprawne i Nowoczesne Państwo (ok. 13%) oraz Strategii 

Zrównoważonego Rozwoju Transportu (ok. 12%).134 

Zgodnie z projektem rozporządzenia ogólnego z dnia 29 maja 2018 r. całkowita alokacja dla 

Polski na lata 2021–2027 wyniesie 64 397 mln euro (przed transferami). Dodatkowo kwota zostanie 

pomniejszona o obowiązkowe transfery na rzecz instrumentów i programów wdrażanych przez KE 

oraz na pomoc techniczną z inicjatywy KE. Zakłada się, że środki polityki spójności na lata 2021–2027 

w większym niż dotychczas zakresie będą wspierały rozwój obszarów wiejskich, w szczególności 

wspierając te obszary, których finansowania nie przewiduje projekt rozporządzeń dot.  

WPR po 2020 r.135 

System realizacji SZRWRiR 2030 tworzą: 

 Komponenty strategiczne, polityki, programy: 

 Plan dla Wsi, 

 Pakt dla obszarów wiejskich (2018–2022), 

 Programy operacyjne PS (regionalne i krajowe) (2014–2020), 

 PROW 2014–2020, 

 PO RYBY 2014–2020, 

 System płatności bezpośrednich (2014–2020), 

 Krajowy plan dla WPR 2021–2027, 

 program operacyjny realizowany z wykorzystaniem środków EFMR  

(2021–2027); 

 Projekty strategiczne SOR; 

 Priorytetowe projekty Planu dla wsi.136 

 

 

 

 

 

 

                                                 
133

 Uchwała NR 123 Rady Ministrów z dnia 15 października 2019 r. w sprawie przyjęcia „Strategii 
zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030”. 
134

 Jw. 
135

 Jw. 
136

 Jw. 



PROJEKT STRATEGII ROZWOJU GMINY KRASNYSTAW 2021-2030 187 

 

ESSE Agnieszka Smreczyńska-Gąbka  
 

SPIS TREŚCI 
 

Opis powstawania Projektu Strategii Rozwoju Gminy Krasnystaw [s. 2] 

Rozdział 1 UWAGI WSTĘPNE [s. 4] 

Rozdział 2 BUDOWA STRATEGII [s. 7] 

Rozdział 3 DIAGNOZA [s. 9] 

1. Kierunki rozwoju nakreślone w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju  oraz 

Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 dla Województwa Lubelskiego (w tym 

Gminy Krasnystaw), w „Diagnozie prospektywnej województwa lubelskiego. Wnioski  

i rekomendacje do aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego”  oraz 

Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030.  [s. 9]  

2. Dane dotyczące diagnozy Gminy Krasnystaw na tle powiatu „Diagnoza sytuacji 

społeczno-gospodarczej obszarów wiejskich i rolnictwa województwa lubelskiego” (2017). 

[s. 18] 

 

3. Analiza danych dotyczących uwarunkowań społeczno-gospodarczych dostarczonych 

przez Urząd Gminy Krasnystaw w dniu 10 lutego 2020r. [s. 22] 

1. POŁOŻENIE, KLIMAT, POWIERZCHNIA I INFRASTRUKTURA GMINY 

KRASNYSTAW. [s. 22] 

2. PRODUKCJA ROLNICZA. [s. 24] 

3. DZIAŁANIA NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA (AKTUALNE NA ROK 2019).  

[s. 26] 

4. LUDNOŚĆ. [s. 28] 

5. STRUKTURA BEZROBOCIA NA TERENIE GMINY. [s. 30] 

6. SYTUACJA MIESZKANIOWA (na dzień 31.12.2019 r.) [s. 31] 

7. EDUKACJA. [s. 32] 

8. OPIEKA ZDROWOTNA NA TERENIE GMINY. [s. 32] 

9. USŁUGI I OBIEKTY ŚWIADCZĄCE POMOC SPOŁECZNĄ NA ROK 2019. [s. 32] 

10. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE NA TERENIE GMINY. [s. 36] 

11. BEZPIECZEŃSTWO - STRAŻ POŻARNA. [s. 36] 

12. ZABYTKI, KULTURA I TURYSTYKA. [s. 39] 

12.1. OBIEKTY ZABYTKOWE WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW. [s. 39] 

12.2. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA NA TERENIE GMINY KRASNYSTAW. [s. 42] 

12.3. TURYSTYKA [s. 45] 

 

13. PLACÓWKI SPORTOWO-REKREACYJNE W GMINIE (DANE NA ROK 2019). [s. 46] 

14. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA TERENIE GMINY. [s. 47] 

15. SIEĆ SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU. [s. 49] 



PROJEKT STRATEGII ROZWOJU GMINY KRASNYSTAW 2021-2030 188 

 

ESSE Agnieszka Smreczyńska-Gąbka  
 

16. STAN CYFRYZACJI W URZĘDZIE GMINY. [s. 50] 

17. SYSTEM KOMUNIKACYJNY. [s. 50] 

18. INFRASTRUKTURA: DROGOWA – KOLEJOWA. [s. 50] 

19.  GOSPODARKA. [s. 53] 

20. DOKUMENTY PLANISTYCZNE. [s. 56] 

21. POLITYKA FINANSOWA. [s. 58] 

22. INSTYTUCJE PUBLICZNE. [s. 59] 

23. PARTNERSKIE MIASTA/GMINY. [s. 59] 

24. PARAFIE, KOŚCIOŁY, ZWIĄZKI WYZNANIOWE. [s. 59] 

25. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY KRASNYSTAW [s. 60] 

26. GMINA KRASNYSTAW NALEŻY DO ZWIĄZKÓW, STOWARZYSZEŃ  

I ORGANIZACJI. [s. 60] 

27.  NA TERENIE GMINY DZIAŁAJĄ STOWARZYSZENIA. [s. 61] 

28. OBSZAR ZAGROŻONY TRWAŁĄ MARGINALIZACJĄ. [s. 63] 

29. GMINA KRASNYSTAW W OBSZARZE FUNKCJONALNYM JANA III SOBIESKIEGO. 

[s. 64] 

30. GMINA KRASNYSTAW W OBSZARZE LGD „KRASNYSTAW PLUS”.137 [s. 71] 

31.  GMINA KRASNYSTAW W OBSZARZE FUNKCJONALNYM „ZBIORNIK WODNY 

OLEŚNIKI”. [s. 74] 

6. Analiza SWOT wykonana podczas konsultacji publicznych (warsztatów  

i wywiadów) w dniu 4 i 5 lutego 2020r., w 3 grupach społecznych uwzględniających: 

młodzież, mieszkańców, przedsiębiorców, nauczycieli i dyrektorów jednostek 

edukacyjnych, kulturalnych, instytucje otoczenia biznesu i LGD. [s. 75] 

7. Analiza ankiet przygotowanych przez autora diagnozy stanu obecnego Gminy 

Krasnystaw. [s. 80] 

 

Rozdział 4 WNIOSKI Z DIAGNOZY [s. 87] 

Rozdział 5 MISJA I WIZJA [s. 102] 

Rozdział 6 CEL STRATEGICZNY I  CELE OPERACYJNE, KIERUNKI ROZWOJU I DZIAŁANIA [s. 104] 

Rozdział 7 MODEL STRUKTURY funkcjonalno-przestrzennej [s. 138] 

Rozdział 8 OBSZARY STRATEGICZNEJ INTERWENCJI określone w Strategii Rozwoju 

Województwa [s. 149] 

Rozdział 9 OBSZARY STRATEGICZNEJ INTERWENCJI kluczowe dla Gminy [s. 155] 

Rozdział 10 MONITOROWANIE DZIAŁAŃ I ICH REZULTATÓW [s. 158] 

Rozdział 11 SYSTEM REALIZACJI STRATEGII [s. 167] 

Rozdział 12 RAMY FINANSOWE I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA [s. 177] 
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